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TRADITIE VAN BRIGADE EN GARDEREGIMENT PRINSES IRENE
BLIJFT BIJ 17 PAINFBAT GFPI IN OIRSCHOT !

-~_ - G ~ G VAN OUDSTRIJDERS VAN DE
_~L~KLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE
"PRINSES IRENE"
Functionarissen:
Sociaal medewerker
F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
076 - 41 2453

3eelaerts van Blokland
Dorpsweg 191
~
OOSTERBEEK
085 - 33 2352
Voorzitter
R.W. Hemmes
Thorbeckelaan 74
2564 BS DEN HAAG
070 - 3 68 35 66

Vertegenwoordiger
bij de Fondsen
H.J.Davis
Postweg 18
3881 EC PUTTEN
03418 - 6 08 42
Stichting Historie en Documentatie/
P.R.- Medewerker/ Redactie "Vaandeldrager"
Hans Sonnemans
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
04998 - 7 12 70 (tussen 18.00 en 21.00 uur)
Garderegiment Fuseliers "Prinses Irene"
Genm. de Ruyter van Steveninckkazerne
Postbus 90152 MPC 18C
5600 RD EINDHOVEN
040- 62 74 64 (commandant), 62 74 68

Vice-voorzitter
J.L.M. van den Bergh
Verdilaan 27
4837 CL BREDA
076 - 61 3711
Secretaris
H.J.F. Hielkema
Amethistdijk 254
4706 BJ ROOSENDAAL
01650 - 4 48 02 (liefst schriftelijk)
Tweede secretaris:
F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 BS BERGEN OP ZOOM
01640 - 41119
Penningmeester
H. van Beers
Houtduif 26
5161 SG SPRANG CAPELLE
04167 - 78267
Tweede penningmeester
N.G. van Zalinge
De Roy van Zuidewijnlaan
4818 GB BREDA
076 - 210354
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Contactadressen in het buitenland
Heyman Roet
Hilda Ramstraat 23
2600 ANTWERPEN - BERCHEM
BELGIE 09-32-3-2390012
Cees Wolters
19 Alberteijn Road
MUIZENBERG 7951 KAAPSTAD
REP. ZUID AFRIKA
Henk J. Jansen
2a Station Road "Hoekhuis"
NORTH MYMMS - HATFIELD
HERTS AL9 7PJ
UNITED KINGDOM 09-44-7072-71462
Ned. Vereniging in Congleton
H. Weyland
67 Buxton Road "Den Haag"
BUGLAWTON - CONGLETON
CHESHIRE CW12 2DX
UNITED KINGDOM 09-44-260-276735
Bank- en gironummer

Leden:
G. Lourenz
Drs. Hein Mandosplaats
5581 BV WAALRE
04904 - 1 47 46
Th. J. van Besouw
Dachverliesstraat 4
5263
VLK3
073 - 56 72 79

Banknummer:
24

van de Vereniging

47.25.85.762
33.42.06.715

ABN/AMRO
RABO

Postgironummer: 1999533
Penningmeester O.S.v. "Prinses Irene" te Sprang Capelle
Udmaatschap is minimaal f. 20,- per jaar.
Het jaartal achter het nummer boven de adressering van dit blad
(indien vermeld), is het jaar waarin u het laatst uw contributie voldeed.
Zij die geen deel hebben uitgemaakt van de voormalige Prinses Irene
Brigade, kunnen begunstiger worden door de Vereniging met minimaal
1. 20,- per jaar te steunen.
ONZE AKTIVITEITEN
WORDEN MEDE MOGELIJK GEMAAKT
UIT DE OPBRENGSTEN UIT DE GI RO/BANKLOTERIJ.
UW DEELNAME AAN DE GIRO/BANKLOTERIJ
WORDT DAAROM
VAN HARTE AANBEVOLEN.

Beste lezer(es),
Voor u ligt de eerste Vaandeldrager van 1994.
Een jaar waarin bijzonder veel aandacht geschonken zal gaar.
worden aan de gebeurtenissen van 50 jaar geleden: Normandië,
Market-Garden etc.
Vele nieuwe monumenten zullen worden onthuld, herdenkingen
georganiseerd, nieuwe boeken uitgegeven. Veel aandacht zal er
zijn in de media voor hen die de bevrijdingsperiode hebben meegemaakt.
De oudstrijders van de Prinses Irene Brigade hebben 50 jaar
geleden tegen een kwaad politiek systeem gestreden en geholpen
om Nederland hiervan te zuiveren. Nu moet er wéér een bijdrage
worden geleverd. Het kwaad van toen is nog steeds levend en
dreigt zelfs weer wortel te gaan schieten. Getuigenissen van hen
die toen voor de vrijheid hebben gestreden zijn belangrijk als
indringende waarschuwing.
De dreiging van een geschiedenis die zich herhaalt is nadrukkelijk
aanwezig. Er kan gelukkig ook nog worden geleerd van die geschiedenis. De aanwezigheid van de oudstrijders van de Prinses
Irene Brigade is bij al die herdenkingen van volgend jaar van groot
belang. Tenslotte kunnen zij getuigen van een stuk geschiedenis
dat zich absoluut nooit zal mogen herhalen ...

Hans Sonnemans, redacteur.

Redactie-adres:

Hoofdstraat
Tel.

Verschijnt
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04998

x per jaar.

32 5683 AE BEST
(na 18.00 u.)

- 71270

die MTO was bij GGIII terwijl ik MTO was bij
GGI." De fout is inmiddels gecorrigeerd. Mogelijk kom ik teveel in Oirschot bij de 13de
Gemechaniseerde Brigade !

ONTVANGEN DANKBETUIGINGEN
HET VORIGE NUMMER
- Opnieuw een aantal storende fouten in de
Vaandeldrager van december. De drukker
verwisselde de pagina's 12 en 29, twee foto's
op pagina 13 en er werden een aantal exemplaren verkeerd geniet. We hopen dat dit echt
voor de laatste maal is geweest. De drukker
heeft zijn excuses aangeboden.
- Het telefoonnummer van onze tweede penningmeester Nico van Zalinge was verkeerd
weergegeven (overigens is dat al gebeurd in
de "oranje" ledenlijst). Het moet zijn 076 - 21
0534.
- De rubriek. "Wie, wat en waar" leverde weer
een aantal interessante reacties op bij de foto
op bid. 33. George Buijzen uit Roosendaal
schreef: "De linkerpersoon ben ik zelf. In het
midden moet Gerrit Mertens uit Halsteren zijn
en rechts vermoedelijk Kees van Tilburg uit
Bergen op Zoom. De foto moet in Den Haag,
direct na de bevrijding aldaar genomen zijn."
Jan van Liempt uit Eindhoven denkt daar anders over: "De lokatie is Den Haag en de twee
welke aan de buitenzijde lopen zijn twee limburgers waarvan ik de namen niet meer weet.
De middelste figuur ben ik zelf." Een derde
kaartje kwam van mevrouw D. van Lit-Hewitt
uit. Gameren: "The one on the left is my late
husband Willem van Lit, the others I wouldn't
kwow but they could have been with him in
Porthcawl, which is where I came from, and
where I met my husband." Wie heeft gelijk?
- Een briefje van de heer F. Zeehandelaar uit
New York aan Frans Bakx: "Bij gelegenheid
kunt u misschien eens aan de heer Sonnemans zeggen dat M.T.O. staat voor Motor
Transport Officer en niet voor Mechanical
Transport Officer zoals ik al een paar keer las
bij de artikelen van mijn oud-collega Badings
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Dankbetuigingen aan het bestuur en leden van
de Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene"
werden ontvangen vanwege:
40-JARIG HUWELIJK
Marnie en Fred Stonner, North Chatham (USA)
Fam. H.J. Schouw, Den Haag
Fam. A. Pol, Zwolle
Johan en Gerda Leemans, Rotterdam
45-JARIG HUWELIJK
J. Kroontje, Wezep
Fam. W. Krijnen-Feskens, Breda
Fam. M. Craanen-Drenth, Amsterdam
Gerard en Riny Steijleri, Breda
J. Middelplaats, Den Haag
K.J. V.d. Blink-van den Bergh, Den Haag
SO-JARIG HUWELIJK
Ada en Tinus V.d. Wetering, Hellevoetsluis
Dilys en Herman Ansems, SolihuIl (U.K.)
G.L. Reemer, Bergen op Zoom
VERJAARDAGEN
Mw. H. Aster
J. Beelaerts v.
Blokland
P. v. Bekhoven
T. Boelhouwer
O. Bouma
Mw. C. Brens
L. Breur
N. Burgers
P. Christiaanse
J. Clerk
B. Colenbrander
C. van Dam
H. Dekker

Den Haag

70 jaar

Oosterbeek
Maarne
Amsterdam
Ontario (Can.)
Zoetermeer
Vlaardingen
Vlijmen
Wassenaar
Meggen (Zwld)
Aldergrove (Can.)
Heemstede
Amersfoort

84 "
78 "

I

76
76
80
79
80
75

"
"
"
"
"
"

87 "

86 "
72 "
77 "

W. Doeser
J. v. Dreven
A Driebeek
F. Fack
J. Franken
R. Gelens
J. v.d. Giesen
J. Gras
J. Grun
M. v. Gurp
K. Hakkenberg
M. Haring
T. Herbrink
Mw. A Hertel
J. Hommes
H. Houthuizen
A Hovestad
H. Huinder
A Huybregts
G. Huys
C. Jansen
B. de Jong
S. v. Kampen
J. Keizer
F. Klockenbrink
MW.v.Knippenberg
W. Koenraads
W. Krijnen
H. Laarveld
Mw. Lascar
Mw. J. Lengkeek
Mw. Luijters
J. Luttmer
C. Molhuijsen
J. Nell
J.Oele
Mw. v. Opdorp
J. Pais
Mw. Plaisier
G. Reemer
G. Rubbels
P. Scheepers
H. Schenkel
Mw. E. Sloots
R. Smeulders
A van Soest
V. Thorn Leeson
H. Trienekens
A Vlemmingh
Mw. v. Voorst tot
Voorst

Camberley (U.K.)
87 jaar
Arnhem
84
Rhoon
75
Horton (U.K.)
76
Weesp
75
Congleton
80
Velp
82
Breda
80
Hove (U.K.)
75
Best
78
Gorredijk
78
P. Summerland (ZA)79
Waalre
75
Eibergen
80
Wetherly (U.K.)
73
Rotterdam
80
Veenendaal
85
België
71
Breda
81
Queensburg (Z.A) 80
Durban (Z.A)
81
Canada
80
Den Haag
76
Congleton
73
Colwyn Bay (U. K.) 80
Kampen
75
Den Haag
76
Breda
81
Winkleigh (U.K.)
76
Gaillard (F.)
65
Rotterdam
70
Nijmegen
65
Pullborough (U.K.) 84
Tienhoven
81
Worthing (U.K.)
83
Middelburg
76
Amstelveen
65
USA
70
Nunspeet
70
Bergen op Zoom
73
Cheswick (U.K.)
77
Den Haag
78
Hilversum
75
Assen
70
Tilburg
75
Apeldoorn
77
Almunecar
75
Breda
75
Frankrijk
75
11

11

11

A v. Wijk
Mw. W. v. Wijk
A v. Wolferen
F. Zeehandelaar

Driebergen
Driebergen
Beneden Leeuwen
New Vork

776

11

11
11

Gegevens verstrekt door de sociaal meae
ker

11

11

11

11

11

11

'Drlehonderd jaar soldaten amltle" nog verkrijgbaar
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11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Het boek beschrijft episoden uit de belang ',.ste gebeurtenissen in de geschiedenis, namelijk de strijd tegen de Fransen onder koni _stadhouder Willem lil, de Franse tijd met ezetting en inlijving van ons land bij Frankräde losmaking van België in 1830 en tensl :::6
de Tweede
Wereldoorlog.
Gebeurtentssebeleefd door leden van de families Coehoo
de Girard de Mielet van Coehoorn
e....
Beelaerts van Blokland.

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
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Beginnend met Menno van Coehoorn, de vestingbouwkundige
die tegen Frankrijk voc
krijgen we daarna in de Franse tijd familielede
die tegen en met de Fransen vochten en te slotte WO 11 toen een Girard de Mielet va ....
Coehoorn aan het Oostfront en de Balk
vocht, terwijl zijn neef Beelaerts van Bloklan
een Duits vliegtuig stal en er mee naar Engeland vloog en daarna meehielp ons land e
bevrijdden. Zijn ouderlijk huis in Oosterbee
ging in september 1944 in vlammen op, waarbij veel familieherinneringen verloren gingen.
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11

11

11

11

11

Toch is er gelukkig veel behouden, wat nu e
zien is in kasteel Henkenshage in St. Oede rode. Het boek is samengesteld uit niet ~
zeldzaam uitgegeven bio- en antobiogra ëen ander historisch materiaal.
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11
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Samenstellers: AM.J. de Girard de Mielet aCoehoorn en J.J.G. Beelaerts van Blokland.

11

11

11

Ommen

76

11

Uitgeverij J.H. de Kok B.v. - Kampen. Po
130,8260 AC KAMPEN. ISBN 90.242.23
Het boek kost f. 13,20.
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VERENIGINGSNIEUWS
JAARLIJKS REÜNIE EN ALG. LEDENVERGADERING 27 APRIL TE OIRSCHOT
Nog steeds kunnen aanmeldingen voor de
jaarlijks reünie worden gericht aan de penningmeester H. van Beers in Sprang Capelle.
In deze Vaandeldrager worden nog enkele
stukken voor de Algemene Ledenvergadering
gepubliceerd.
RE\SF A.C\l\TE\TEN

VETERA.NENP

A.S

Voor houders van een Veteranen pas (en hun
partner) is het mogelijk gratis NS-vervoer aan
te vragen voor de Herdenking
(Contactdag/Reünie) van onze Vereniging op 27 april
1994 te Oirschot. Wanneer u daarvan gebruik
wenst te maken en zich al opgegeven heeft
voor de reünie, maak dat dan per omgaande
bekend aan de penningmeester.
Opgaven moeten uiterlijk 8 april 1994 binnen
zijn, aangezien de Stichting Dienstverlening
Veteranen de zaken weer verder moet afwerken bij/met Defensie om daarna de gevraagde
kaartjes nog tijdig te kunnen verzenden.
NS- Vervoer betekent: gratis reizen per NS
(2de klasse) van het station in uw woonplaats,
cq het station dat het diehst bij uw woonplaats
ligt, tot NS-Station Eindhoven. Met deze dagkaart mag vóór 09.00 uur worden gereisd. Het
gebruik van bussen e.d. om de stations, cq. de
kazerne in Oirschot, te bereiken, komt voor
eigen rekening.
In uw schriftelijke
den:

aanvraag

HAAST IS GEBODEN, WILLEN
NOG OP TIJD ROND HEBBEN
TELEVISIE-OPNAME

WE ALLES

NCRV

Op 10 mei a.s. zal de NCRV het programma
"De tijd staat even stil" geheel wijden aan de
Irene Brigde. De opnamen voor dit programma
'linden plaats op 28 april a.s.
In dit programma komen interviews met Prins
Bernhard en een aantaloudstrijders.
Daarnaast worden beelden uit 1940-1945 getoond.
Naast diegenen die voor een interview worden
uitgenodigd, is er op de tribune nog plaats
voor een dertigtaloudstrijders.
Indien u hiervoor belangstelling hebt, wordt u verzocht dit
schriftelijk op te geven aan de 2de secretaris
voor 20 april en tevens mede te delen aan
welke acties u heeft deelgenomen. U ontvangt
dan een schriftelijke uitnodiging van de NCRV.
Opgeven bij: F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 BS BERGEN OP ZOOM
PARAATSTELlING

A-COMPAGNIE

Op maandag 2 mei zullen de Fuseliers van de
A-lichting van 17 Painfbat GFPI paraat worden
gesteld. Ze hebben dan hun eerste opleiding
achter en zullen dan zoals gebruikelijk hun
invasiekoord uit handen van de oud-strijders
kunnen ontvangen.

duidelijk vermei-

Het registratienummer Veteranenpas (..- ..- ..)
Uw naam voorletters
Volledig huisadres
Aantal deelnemers reünie
NS-Sta ion in uw woonplaats aanwezig?
OF
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naam dichtstbijzijnde plaats met NS-Station

Als lokatie is deze keer gekozen voor het dorp
Hedel. Mogelijk zal op het oude historische
landingspunt aan de Maas opnieuw een landing worden uitgevoerd, ditmaal door de Fuseliers van de Alfa Compagnie. Daarna zal een
plechtigheid plaatsvinden in het centrum van

Hedel, bij het monument voor de gesneuvelden in de Bommeierwaard. Het zal zeker een
bijzonder programma worden, waarvan de
details op dit moment nog niet bekend zijn.

Aanmelden bij:

Hans Sonnemans,
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
Na aanmelding zullen nadere gegevens worden toegezonden.

landse oudstrijders, alsmede . c.
actief dienende binnen- en
tenlandse militairen.
's Avons grote militaire taptoe.
Deelnemers kunnen zich, liefst schrifte .•
opgéven vóór 27 april a.s. bij de 2de secretaris, F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 46
BS BERGEN OP ZOOM. Deelnemers ontv gen tijdig de detailregeling.
DE BEVRIJDING VAN NOORD-BRABANT

5 MEI WAGENINGEN
Evenals in 1993 zal onze Vereniging met een
detachement deelnemen aan de 5 mei HERDENKING CAPITULATIES
1945 te WAGENINGEN. Deelnemers, liefst vlot ter been,
kunnen zich vóór 25 april a.s., opgeven bij de
2de secretaris, F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 BS BERGEN OP ZOOM, liefst
schriftelijk.
Tijdplanning:
12.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.30 - 16.45 "
16.55 - 18.00

"

Aankomst JUNUSHOF
Herdenkinsgbijeenkomst
in
de BERGKERK
Defilé
(afgenomen
door
Z.K.H.Prins Bernhard)
Receptie in de JUNUSHOF

Deelnemers moeten bij aanmelding vermelden
of ze met de auto komen, met anderen meerijden of met het openbaar vervoer komen.

De provincie Noord-Brabant werd in 1944 me
een inzet van een drietal geallieerde operaties
van de Nazi's bevrijd en wel in het tijdvak van
begin september tot 7 november. Dat dit een
halve eeuw geleden plaatsvond zal een reden
zijn om op grootse wijze herdenkingen te organiseren. Plechtigheden hiertoe zijn in voorbereiding, sommige in regionaal verband, andere per gemeente.
Onze "Prinses Irene" Brigade nam destijds
deel aan het zogenaamde "Garden" van de
operatie "Market-Garden"; was daartoe tijdenlijk ingedeeld bij het XXX Legercorps, dat onder commando stond van de Luitenant Generaal Horrocks.
Het is zeer zeker de bedoeling dat onze oudstrijders "acte de présence" geven bij herdenkingen welke in plaatsen van de beruchte corridor van weleer worden gehouden. Ook zal er
een vertegenwoordiging van onze oud-strijders
aanwezig zijn bij plechtigheden in die plaatsen
waar de Brigade destijds eveneens daadwerkelijk aanwezig was.

27 OKTOBER BERGEN OP ZOOM
Onze Vereniging zal met een detachement
deelnemen op 27 oktober a.s. aan de Sa-jarige bevrijdingsherdenking van de stad Bergen
op Zoom.

Door het bestuur is bepaald dat aan de hiervolgende herdenkingen in zo groot mogelijke
getale zal worden deelgenomen:
a. 17 september

Het Comité Bevrijding Bergen op Zoom heeft
het volgende programma samengesteld:
b. 18 september
11.00 uur
15.00"

Herdenking
op de Canadese
Militaire Begraafplaats
Defilé van binnen- en buiten-

Veghel-Heeswijk-Dinther,
met o.a. Defilé Geallieerde
en Nederlandse oud-strïders.
Eindhoven,
Hoogtijdag van de herdenkingen met o.a. De e
Geallieerde en Nederlanc-

c. 27 oktober

d. 29 oktober

se oud-strijders, ThankYou avond.
Bergen op Zoom,
(zie elders in deze rubriek)
Tilburg,
Hoogtijdag
herdenkingen
met o.a. kerkdienst, krans-

legging Prinses Irene" monument, defilé.
Details betreffende tijden en juiste plaatsen
van verzameling etc. zullen nader worden
bekend gemaakt.

Th. J. van Besouw

Van de penningmeester
CONTRIBUTIE
U bent zo langzamerhand gewend dat ik elke
keer wel even binnen val met op/aanmerkingen. "Daar heb je die vervelende vent weer!"
Ik kan me voorstellen dat u zo redeneert, maar
ik moet wel proberen de centjes binnen te
krijgen zodat het apparaat lekker kan draaien.
Daarom doe ik een beroep op die 29.9 % der
leden die de contributie over 1994(en/of ook
nog daarvoor) nog niet hebben overgemaakt.
Ook als u door de wateroverlast uw papieren
kwijt bent geraakt, controleer dan even of u
"bij" bent of "achter" staat.
Doe dat nou eens, ook als u onze acceptgirokaart niet hebt bewaard. Pak dan een eigen
overschrijvingsformulier van bank of giro en
maak tenminste f 20.00 over op rekening van
de vereniging(zie binnenzijde schutblad).
Lees voor de uitleg van het 6 cijferige getal
boven uw naam de uitleg bij het stukje financiën.
Nog steeds zijn er LEDEN EN DONATEURS
die menen dat de contributie f 15.00 of minder
bedraagt. Dat is dan jammer, maar daarvan
kan de kachel niet branden. Alle prijzen veran-
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deren en helaas niet in ons voordeel, dus denk
eraan MINIMAAL f 20.00 per jaar.
REÜNIE
Wij hebben op 27 APRIL 1994 een reünie belegd
in Oirschot. In het december nummer van de
Vaandeldrager zat het aanmeldingsformulier.
Helaas is het aantal deelnemers nog niet zo groot
en ook nog niet iedereen DIE INSCHREEF, betaalde de verschuldigde bijdrage.
Wanneer u zich nog niet aanmeldde en toch wilt
deelnemen, meldt

u dan PER OMGAANDE aan en stort tegelijk het
deelname geld van f 10.--p.p. onder vermelding
van "reüniegelden".
Wanneer u zich aanmeldt, vermeldt dan met hoeveel personen u komt, of u Hollands of Indisch
eten wenst en of de partner tijdens de algemene
leden vergadering wenst deel te nemen aan een
altenatief programma.

Henk van Beers

TRADITIE VAN BRIGADE EN GARDEREGIMENT FUSELIER
BLIJFT BIJ 17 PAINFBAT GFPI IN OIRSCHOT !
Kort na het verschijnen van de vorige Vaandeldrager, werd de beslissing van de Bevelhebber Land-Strijdkrachten
inzake de herindeling tradites KL bekend gemaakt. Op dinsdag 30 november j.1. ging de regimentscommandant luitenant-kolonel
der Fuseliers L.
Vermeulen, vergezeld van onze voorzitter R.
Hemmes, naar Den Haag om van de Bevelhebber te horen of de traditie van Brigade en
Garderegiment Fuseliers behouden zou blijven
voor 17 Painfbat GFPI in Oirschot.
De generaal Couzy dankte in zijn toespraak
voor alle aanwezige regimentscommandanten,
oudstrijders en andere betrokkenen, voor het
vele "meedenken" en het grote aantal adviezen. Dit alles werd door de Traditiecommissie
KL geïnventariseerd.
De belangrijkste uitgangspunten bij mijn beslissing zijn geweest:
- De traditie van een regiment wordt voortgezet door een parate eenheid van minimaal
bataljonsgrootte;
- De vitaliteit, onder vitaliteit wordt in dit verband verstaan, de dynamiek die van het
regiment uitgaat. Activiteiten die het bewijs
zijn van levenskracht waarin het regiment
initiatieven ontplooit zowel in de richting van
de KL, maar vooral in de richting van de
burgerij."
We hoeven niet meer te verduidelijken dat 17
Painfbat
in Oirschot
ruim aan de uitgangspunten van de B.L.S. voldoet en dat
derhalve nu vaststaat dat de traditie daar blijft
ondergebracht !

ditie hiervan zal worden voortgezet door he'
Infanterie Bataljon Luchtmobiel te Schaars e-gen. Het te formeren Garderegiment zal ,..een vaandel krijgen uitgereikt.
4
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12 Infanterie Bataljon Luchtmobiet te Schaa
bergen (eerst Garderegiment Jagers) neemt 6
traditie van het Regiment van Heutz over ve
45 Painfbat.
13 Infanterie Bataljon Luchtmobiel te Asse
gaat de traditie voortzetten van het Regime •
Stoottroepen (nu 41 Painfbat, dat wordt opgeheven).
De regimenten infanterie Johan Willem Friso,
Menno van Coehoorn, Oranje Gelderland en
Chassé worden opgeheven.
De B.L.S. maakte in zijn toespraak duidelijk
waarom hij voor opheffing heeft gekozen en
niet voor het bewaren van de traditie bij een
ander regiment (tot nu toe altijd gebruikelijk bij
de KL als een een traditie niet kan worden
voortgezet):"De traditie van een regiment is
een wezenlijk kenmerk van dat regiment en
kan beginsel niet worden bewaard door een
ander regiment, waarmee geen genealogische
lijn of duidelijke band bestaat. Traditie moet
niet gereserveerd worden voor hoogtijdagen;
het moet duidelijk in het regiment voortleven.
Traditiebeleving is pas dan zinvol wanneer het
betrokken personeel een persoonlijke band
voelt met de heldendaden en gebruiken van
weleer.

Voor het Regiment Limburgse Jagers, het
Korps Commando Troepen en het Korps Nationale Reserve zal eveneens niets veranderen.

Daarom heb ik besloten de traditie van de op
te heffen regimenten te laten rusten tot deze
weer worden opgericht. Bij het Korps Rijdende
Artillerie is, zoals U weet, deze procedure me
succes gevolgd (opgeheven 1940, heropgericht 1963)."

Voor het Garderegiment Grenadiers en het
Garderegiment Jagers verandert er wel iets.
Ze worden namelijk samengevoegd tot het
Garderegiment Grenadiers en Jagers. De tra-

Bij het Wapen der Cavalerie zal er helemaa
niets veranderen: de tradities van de vier =gimenten zullen worden voortgezet door ce
drie tankbataljons en het verkenningsbatalj ..
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verbonden aan deze datum. De eerste ·keer
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gew,eestJ toen uit de •.Koninklijke. Nederlanese
Brigade, PrlnsesIrene het beroepskader voor
tiet '1 ste Bataljon Regiment Prinses lrene (1RPI) werd gerecruteerd. Dit gebeurde enkele
r.1?anqeo,yom9..?t de Brlqade werd ontbonden."
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Regimentscommandqn!
L.. Vermeulen, .Iultenant-kolonel der Fuseliers, begint hiermee een
~p~s!?al ,~P9r:de. Regimentsjaar9ag versche,nen bulletin.
Hij. schetst
een beeld van • de
.op-..,t'
~
• ~..(
- ~
richtip9 ryan de Brigade "en de .moeflljkbeden
hier:bij~.~.erde! y~~ha91~hij over q!3 veldtocht die
leiddetot !letl?innent,rekket;! in een bevrijd' Den
Ha~g. ~~,ij,ga~t. verder in op de rol VqR de batallens. ",p}iAse?. lrene", ln r het voormalige Nedertanda-l rJd.ië..,tii} b~s~ui;:
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"De verjaardag van het. re,girpent .ls .dus niet
zomaar een-ludieke dag met sporten en feesten. Het is ook een da.g .waarop, we stilstaan ,bij
het verleden en de daarin gesneuvelde mllitairen, dienstplichtiq of beroeps, de saarnhoriqheid en de teamgeest, waarmee onze oudstrijders zich in het gevaar hebben gegevel:l, zowel in West-Europa als in het voormalige Nederlands-Indië,
mogen ge.denken en zelf in
een sportieve ontmoeting mogen tonen. Laten
we hopen dat wij hun prestaties niet hoeven te
evenaren", aldus de regimentscommandant, in
de speciale editie van de "Rinoceros".
De regimentsjaardag
begint 's morgens om
acht ur met een bataljonsappèl in een donkere oe endsc e ering. Monument en vlaggemaste
0 de
verlicht. De regimentscommandan 0 e de dag met een toespraak
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waarin hij uitvoerig terugblikt op de geschiedenis van Brigade en Garderegiment "Prinses
Irene". Een drietal oud-strijders
is al op dit
vroege uur aanwezig. Eén van hen, M. v. Gurp
uit; Best; legt samen met overste Vermeulen
een krans bij het monument ter herdenking
van de gesneuvelden.
Na dit sfeervolle formele gedeelte volgt een
Engels ontbijt als ondergrond voor het sportieve gedeelte. Dat bestaat uit de traditionele
lrene-eross, gevolgd door schiet- en sportwedstrijden. Het startschot voor de Irenecross, met als inzet de generaal-majoor Hemmes-troffee, wordt evenals vorig jaar gegeven
door oud-strijder M. Jansen uit Zwolle.
Om vier' uur vindt weer een bataljonsappèl
plaats waar de prijzen worden bekendgemaakt
en uitgereikt. De generaal-majoor
Hemmestroffee wordt uitgereikt door de naamgever aan
de commandant van de Charlie-Compagnie,
majoor Rooijakkers.
Als voorzitter van de Vereniging van Oud Strijders van de Brigade spreekt Hemmes zijn
waardering uit voor allen die de toch zware
Irene-cross tot een goed einde hebben gebracht. Bovendien benadrukt hij nog eens
bijzonder tevreden te zijn over de wijze waarop
de traditie van de Irene Brigade en het Garderegiment Fuseliers door de militairen van "het
17de" wordt voortgezet. "Wij voelen ons helemaal thuis in Oirschot !"

In aanwezigheid van een tiental oud-strijders
wordt de tweede regimentsjaardag
bij 17
Painfbat GFPI in Oirschot afgesloten.
Mogelijk dat volgend jaar nog meer oud-strijders de mogelijkheid zullen aangrijpen om de
jaardag met de Fuseliers mee te vieren.

13 januari 1994
PARAATSTELLING C-COMPAGNIE 17 PAINFBAT G.F.P.I.
TE COLIJNSPLAAT
Voor de paraatstelling van de Charlie Compagnie van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene op 13 januari j.1. was deze keer de
lokatie Colijnsplaat gekozen. Daar slaagde op
25 november 1944 de Verkenningsafdeling van
de Prinses Irene Brigade erin om te verhinderen dat een Duitse patrouille, die s'nachts geland was, de sluis op te blazen en het eiland
onder water te zetten. In een betrekkelijk kort
gevecht werden twee Duitsers, waaronder de
commandant, gedood en de overigen, 25 in
getal, gevangen genomen. Aan onze kant
sneuvelde de luitenant L. Havelaar.
De herinnering aan deze actie is in het dorp
Colijnsplaat nog steeds in ere gehouden. Bij
de Nederlands Hervormde Kerk is een monument geplaatst. De belangrijkste straat van het
dorp heet Havelaarstraat. De beide lagere
scholen hebben het monument geadopteerd

en verzorgen bij de herdenking bloemen bij het
monument. Het is hartverwarmend om mee te
maken hoe de herinnering aan onze Brigade
levend wordt gehouden.
Als voorbereiding op de paraatstelling van de
Fuseliers kwamen de hoogste klassen van de
openbaren en Christelijke scholen bijeen voor
een voorlichtingsochtend door één van de
oudstrijders ( Ad Raaijmakers, red. ) en een
vertegenwoordiger van het regiment. Bij de
paraatstelling waren een veertigtaloudstrijders,
waaronder een aantal leden van de Verkenningsafdeling, die aan de actie hadden deelgenomen, aanwezig.
De paraatstelling vond plaats bij het monument
aan de kerk. Er was veel belangstelling van de
plaatselijke bevolking en de kinderen van de
beide lagere scholen waren behulpzaam bij de

" Voorlichting
voor de lagere
scholen
door
Ad
Raaijmakers,
een dag vóór
de paraatstelling
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kranslegging door de burgemeester, de regimentscommandant en de voorzitter van de
Vereniging van Oud Strijders. Deze herinnerde
in zijn toespraak aan de actie, waaraan hij zelf
had deelgenomen. De oudstrijders reikten het
invasiekoord uit aan de militairen van C-Compagnie. De gebruikelijke calvados verwarmde
niet zonder verrassing de wat verkleumde
militairen en oudstrijders. In de Marinekazerne
te Vlissingen stond een borrel en een voortreffelijke maaltijd gereed. Daarna werd de terugtocht aanvaard.
Het is voor ons, oudstrijders, telkens weer een
fijne ervaring om mee te beleven hoe de herinnering aan de "IreneBrigade" door het regiment zo levendig wordt gehouden. Dat doet
ons goed.

Vermeld mag worden dat ook onze ere-voorzitter jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland in Colijnsplaat aanwezig was. De oud-commandant
van de Verkenningsafdeling vond de bijeenkomst een groot succes "en de rijsttafel bij de
Marine de beste die ik bij de strijdkrachten ooit
at !" Dit mag een compliment heten!
De paraatstelling kreeg ook aandacht in de
regionale pers. Op deze wijze wordt de geschiedenis van Brigade en Regiment op een
schitterende manier bij "het publiek" onder de
aandacht gebracht.
Oudstrijders en militairen van C-Compagnie
17 Painfbat Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene bedanken burgemeester T.A. Vogel van
gemeente Kortgene (waartoe Colijnsplaat behoort) voor alle medewerking.

Ad Raaijmakers

Vaandelwacht van het Garderegiment Fuseliers, opgesteld naast C-Compagnie
10

Voorzitter Hemmes reikt de koorden uit aan
Fuseliers van C-Compagnie

V.l.n.r. regimentscom
""dant overste L. Verme
burgemeester T.A. V;
van Kortgene, de plaatsvervangend comm
~
C-Compagnie,
voo '"Q'
R. Hemmes

Natuurlijk volgt daarna ee
slok calvados, in het mi den burgemeester V;
tussen de oudstrijders

Op de voorgrond
evoorzitter Jhr. Beelae~
van Blokland
(foto's Gerard de F.
Colijnsplaat)

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

Beste Hans,

Zoals je hebt gezien is onze correspondentie
in de vorige "Vaandeldrager" wat verkeerd
weergegeven. Het eerste blad met onze mooie
hoofde (...) kwam terecht in een artikeltje over
de and van de Brigade. Het zal wat zoeken
ge 0 den zijn voor onze lezers maar ik ben
e an overtuigd dat ze de afloop van je spane de relaas wat verderop in het blad wel
z lIe hebben gevonden.

Hartelijk dank voor je brief. Ik kan nooit nalaten
te zeggen dat ik vind dat de tijd zo verschrikkelijk snel gaat.

Ee spannend relaas, dat was het zeker. Je
e blijven steken daar in het oerwoud in de
Arakan. Volgens mij stond er net weer wat te
gebeuren toen je, zoals een professioneel
verteller betaamt, afbrak op dat spannende
moment. Ik ben weer benieuwd naar het verdere verloop.
Over de Arakan gesproken, ik realiseerde mij
pas onlangs dat de naam is vermeld in het
vaandel van het Korps Commando Troepen,
de traditievoortzetters van jullie Dutch 2 Troop.
Ik zag dit op de schitterende kerstkaart die ik
mocht ontvangen van de museumcommissie
van het K.C.T., waarop dit vaandel staat afgebeeld. Het moet toch een goed gevoel geven
om te ervaren dat de acties van jezelf en je
drie collega-commando's
in de Arakan op
deze wijze blijven voortleven.
Me

artelijke groeten,

Hans So nemans.
P.S. Valt het je op dat ik wéér geen toespelingen maak op je ongetwijfeld door de stijgende
leeftijd afnemende lichamelijke en geestelijke
vermogens? Ik houd me keurig aan de richtlilnen, verstrekt door het Ministerie van Defensie, in het kader van het veteranenbeleid.
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Om te beginnen moet mij nog een opmerking
van de lever over het "zoekplaatje" van onze
laatste briefwisseling. Een goede raad: geen
borrel meer drinken voor je naar de redactietafel gaat! Zo, die zit.
Toen ik mijn laatste bijdragen nog eens aan
het herlezen was, viel het mij op dat ik toch
nog een paar interessante punten had vergeten te vermelden.
Je weet waarschijnlijk hoe de Engelsen stonden op correcte militaire verhoudingen, discipline, rangen en standen enz. Toen wij in Birma in actie gingen werden alle rangonderscheidingstekens van kraag en mouw verwijderd. Vijandelijke sluipschutters
hadden er
namelijk een handje van om juist die militairen
die een rang droegen er het eerst uit te pikken.
Ook salueren was verboden en we mochten
elkaar niet bij de rang aanspreken, ook al kenden we die rang. Zelf werd ik "BilI" en ik weet
nog dat ik enige tijd moeite had om mijn captain te groeten met "good morning Glen". Na
een paar dagen wende dat wel, maar zo gauw
als de acties over waren, sprak men elkaar
weer bij de rang aan en golden de oude gebruikelijke normen weer. Bij de Amerikanen
was het precies hetzelfde. Ik herinner mij tijdens mijn verlof in Calcutta, een breed spandoek over de belangrijkste straten van die
stad, "American soldiers, this is saluting area".
Uit mijn vorige brief heb je kunnen lezen dat
de Jappen soms rare streken op hun kompas
hadden en zich in bepaalde situaties onvoor-

spelbaar konden gedragen, zoals blijkt uit het
vervolg van dit verhaal.
De duisternis in de nauwe chaung, die zich als
een soort overwoekerde tunnel door het oerwoud slingerde, was intens. Om elkaar niet
kwijt te raken, legden we de hand op de
schouder van de voorman. Zwijgend waadden
we langzaam door het koele water, luisterend
naar de kakofonie van geluiden die vanuit de
hoge oerwoud reuzen op ons neerdaalde.
Plotseling klonk een schot, ketsend als een
zweepslag. Een paar meter van mij vandaan
spatte het water op van de inslag van de kogel. De hele lange rij "dappere" commando's
verstijfde van schrik en drukte zich dicht tegen
de begroeide oever. Elk ogenblik verwachtten
wij een moordend salvo vanuit het oerwoud.
Boven ons, aan beide oevers van de chaung
klonk geschreeuw en gebrul van Japanners.
Het zag er naar uit dat wij in een hinderlaag
waren gelopen met de Jappen aan beide kanten om ons heen. Ik hoorde het voortdurend
klikken van geweergrendels en ik moet je eerlijk bekennen, Hans, dat mijn keel was dichtgesnoerd van angst en schrik.
Plotseling werd van bovenaf een stok in het
water gesmeten, opnieuw gevolgd door het
geschreeuw van de Jappen. Het was een
angstaanjagende situatie. Merkwaardigerwijze
werd er niet meer geschoten, maar het geschreeuwen
het smijten van takken in de
stroom, bleef aanhouden. Eigenlijk was het
een zelfde soort situatie als enige uren daarvoor in Elethangjaw. Wat bezielde de Jappen,
wat waren zijn van plan? Misschien wilden zij
vuur uitlokken, zodat wij onze posities bloot
zouden geven. Een schrale troost was de gedachte dat de Jappen in deze volslagen duisternis evenmin iets konden onderscheiden als
wij, dus geen gericht vuur konden uitbrengen.
Tot overmaat van ramp begon een troep apen,
kennelijk in hun nachtrust gestoord, hoog in de
toppen van de bomen, gillende geluiden te
produceren.
Deze toestand duurde ruim een uur. Al die tijd
stonden we tot ons middel in het koele water,
onbeweeglijk en zwijgend, op alles voorbereid.

Als de Jappen zich via de oever naar be
zouden later glijden zou het een gevech
. den op leven en dood van man tot man.
Maar opeens gebeurde er weer één van
_
onbegrijpelijke dingen. Op een paar ho ce~~
meter afstand hoorden we het afschieten -een mortiergranaat. Angstig wachtten we
de inslag die.i.., nooit kwam, althans nie: onze buurt, maar minstens twee kilometer
het oosten. Even daarna volgde nog
es
mortiervuur. Daarna werd het stil om ons eeen trokken de Jappen weg. Waar waren ae
Jappen gebleven, waarop hadden zij met
mortier geschoten ? Het zijn raadsels die noo :
onthuld zouden worden.
r

Verkleumd door kou en angst waadde de lange slang van mensen weer verder door de
chaung, de hand op elkaars schouders, 0
weg naar onbekende doelen. Rondom ons was
het gistende oerwoud".
Dit voor wat betreft de nachtelijke belevenisse
in het oerwoud betreft Hans. Resten mij nog
een paar andere mededelingen. In het december-nummer vond ik tot mijn verrassing nog
een foto van mijzelf in Porthcawl. Op bid. 28
zit ik namelijk bij wachtmeester?
die als kapper fungeerde onder de "knipscheer" . Ik mee
in de lopende marechaussee daarachter H 'g
Bodegom te herkennen (reeds lang gelede
overleden) te herkennen.
Voor wat betreft je opmerking over het vaanae
heb je gelijk Hans. Telkens als ik het vaance
onder ogen krijg en ik zie de woorden "Arakan", kan ik een gevoel van trots en emotie
niet onderdrukken. Tenslotte ben ik ook rnaaeen mens.
Willem.
P.S. Inderdaad valt het mij op dat je de laa te
tijd wat milder wordt. Ik gooi dit maar nie :
een vroeg beginnend
verouderingspro
maar meer op een afnemende strijdlus
,.....
ben je bang dat ik op de eerstkomende e..•-:
in Oirschot nog een paar oude commando
op je zal toepassen?
Toch mis ik je
aaçstootjes ...

IN DE VOETSPOREN VAN DE PRINSES IRENEBRIGADE
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Onder deze titel organiseert Arke Reizen een speciale reis. In de brochure "Bus" van deze reisorganisator lezen we:
"In de stormachtige nacht van 5 op 6 juni 1944
geeft Sir Winston Churchill het startsein voor
operatie Overlord. Deze zorgvuldig voorbereide
operatie zal uiteindelijk leiden tot de bevrijding
van West-Europa. Het Nederlandse aandeel bestaat
o.a. uit de Prinses Irenebrigade, opgericht in 1941.
De Brigade draagt vijf wapenfeiten in het vaandel
die alle belangrijke gebeurtenissen uit de Invasieperiode vertegenwoordigen.
Onze reis volgt de
Brigade en daarmee de invasie in 1944, dit jaar
precies 50 jaar geleden.
Alle plaatsen die indertijd een belangrijke rol
speelden en de plaatsen van de wapenfeiten worden aangedaan. De reis begint in Londen in de
Tilbury Docks, waar de Brigade op 4 augustus is
ingescheept. Via het huis van Churchill komen we
bij zijn "Marschalling Area" en de havens, waar de
vloot geformeerd werd. In Frankrijk gaat de reis
langs de invasiestranden om via enkele steden in
het achterland verder in de voetsporen van de
Irenebrigade te treden tot uiteindelijk de bevrijding
een feit is !"
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In 10 dagen worden diverse historische locaties
aangedaan. Na vier dagen Engeland (waar diverse
musea worden bezocht) wordt de oversteek naar
Normandië gemaakt. Via Chateua St. Cóme, Pont
Audemer en Rouen gaat de reis naar Brussel. Er
worden bezoeken gebracht aan Beringen en Leopoldsburg (hier wordt o.a. het museum van de
Brigade Piron bezocht). De laatste dag wordt een
bezoek gebracht aan het museum "Bevrijdende
Vleugels" in Veghel. Tenslotte eindigt de geheel
verzorgde rondreis in Oirschot met een ontvangst
bij het Garderregiment Fuseliers Prinses Irene en
een rondleiding door het museum Brigade en Garde Prinses Irene.
In totaal worden er elf reizen georganiseerd. Uw
reisbureau kan u hierover alle informatie verschaffen.
REISLEIDERS GEZOCHT !
Arke Reizen zou graag een aantaloudstrijders
van
de Irene Brigade uitnodigen om op één of meerdere van deze reizen als reisleider te fungeren. Wie
hiervoor belangstelling heeft kan contact opnemen
met: Hans Sonnemans
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
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48e J A A R 0 VER
Z I C H T.
1 januari tlm 31 december 1993
1. De samenwerking met het Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene en het 17e Pa~a&~
GFPI was voortreffelijk.
2. Van het Ministerie van Defensie werd wederom veel medewerking ontvangen m.b.t
a. pensioenaanspraken of uittreksels uit de registratielijst voor oudstrijders
van de Irene Brigade(Dienst Zorg Postaktieve Militairen);
b. Navraag recht op bepaalde Nederlandse Militaire Onderscheidingen(Bureau
Onderscheidingen);
c. het verkrijgen van een lokaal voor bestuursvergaderingen(bij
de K.M.A.)
3. Algemene Bestuursvergadering werd gehouden op :
a. 25 januari 1993 ( H. van BEERS gekozen tot penningmeester);
b. 14 juni
1993 ( H. van BEERS gekozen tot le penningmeester, N. van ZAL
tot 2e penningmeester, F.C. van der MEEREN tot 2e secretaris en J.W.H. so~••.s
tot administrateur);
c. 15 november 1993.
4. Onze jaarlijkse rëunie werd op 9 juni 1993 georganiseerd in de Gen-majoor de
Ruyter van Steveninck -kazerne te OIRSCHOT.
Tijdens de Algemene Ledenvergaering werd Dr.M. Zak, die wegens ziekte niet
wezig kon zijn, tot ERE-LID van onze vereniging benoemd.
Na afloop van de dodenherdenking werd,onder grote belangstelling, door onze ~~~
zitter aan J.Th. van DARTEL (Bartje) het "Draaginsigne Gewonden" uitgereikt.
5. De volgende aktiviteiten vonden plaats; waaraan door onze vereniging werd dee~ •••• ~
11 januari 1993. Opening van het museum Garde Regiment Fuseliers Prinses Ireoe
in de Gen.-majoor de Ruyter van Steveninck-kazerne.
7 april
1993 Paraatstelling A-Cie van h~t 17e Painfbat. GFPI.op de Beekse
Bergen (Hilvarenbeek).
26 augustus 1993 Commando-overdracht bij het 17e Painfbat GFPI.van de Lnt-ko
L. NOORDZIJ aan Lnt.-kol. L. VERMEULEN
6 september 1993 Paraatstelling B-Cie van het 17 Painfbat GFPI te BEERINGEN.B~ __ ~
17 september. 1993 Naamgeving viaduct te NIJMEGEN in "IRENE BRIGADE VIADUCT
Voorafgaande hieraan vond een herdenking plaats op de milit~~
begraafplaats "JONKERBOS" tesamen met Britse oudstrijders
eind augustus
1993 212 grafstenen werd beklad met halke~DE~~
18 september 1993 Herdenking bevrijding EINDHOVEN
6 •.Aan de volgende dodenherdenkingen werd door een afvaardiging van
deelgenomen en een graftak of bloemstuk werd gelegd:
4 mei
1993 Op de Dam te Amsterdami
4 mei
1993 Op de Grebbeberg ;
4 mei
1993 Op het Ereveld te Loenen ;
4 mei
1993 bij ons monument te Tilburg;
4 mei
1993 te Putten (Gld) bij het graf van S.KraaYi
30 mei
1993 op de Amerikaanse militaire begraafplaats te Margraten.
11 oktober
1993 Beneden-Leeuwen;
13 november
1993 Mierlo.
Postrekening
: 1.999.533
7. Op 5 mei 1993
2
ABN-AMRO Bank: 47.25.85.533
RABO Bank

: 33.42.06.715
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door 50 oudstrijders

van onze vereniging

deelgenomen

aan het

.<M~iJ6tet'~ni~dngvan de capitulatie in 1945 te Wageningen.
8

van W.J. van de IJSSEL en Dr. M. ZAK , beide lid van de coounissie
onze vereniging vertegenwoordigd door bestuursleden en overige oud-

be!!P=iIftBi:s

~diger
bij het "Veteranen-Platform, J .L.M. v.d. Bergh, geeft ons
re~bEltig verslag van de tot op heden bereikte resultaten van dit Platform.
e permingmeester, H. van Beers , heeft goede contacten met de S.F .M.0.,
iD~urt;ie waarop wij een beroep kunnen doen voor subsidie aanvraag.

de

redacteur en redactieleden , alsmede Bob en Nel, hebben ook in 1993 er voor
dat ons orgaan de "Vaandeldrager" weer elke 3 maanden uitstekend voor
kwam.

"Rist. en Documentatie

KNBr.Prinses

Irene" worden goede relatie

De sociaal medewerker van onze vereniging(F.J Bakx) en van de Steunfondsen(H.J.
is) hebben hun moeilijke taak wederom met veel inzet en overtuiging verricht.
Het "Comité Normandië 1994" heeft bereikt dat we in juni 1994 kunnen deelnemen
met ongeveer 90 mensen kunnen deelnemen aan de 50 jarige herdenking van de invasie
in Normandië.
5. Onze vertegenwoordiger

bij de organisatie van de herdenkiIlg "Start Of the Operation
Overlord" , A.M. Herbrink,
heeft kunnen:.bel:eiten dat gngeveer 120 veteranen van
26 tlm 28 mei 1994 hieraan kunnen deelnemen in het Nedle~ Park nabij Southampton.
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In 1993
312 met
Hiervan

waarvan

Er zijn 46 meldingen binnengekomen van
eden die ziek waren
en deze zieke leden zijn allen bezocht door leden met een
attentie. Daarna nog telefonisch contacf.
In 1993 zijn 32 leden overleden, waarvan 5 in~et
buitenland.
7 echtgenoten van leden zijn overleden.
Bij de overleden leden werden graftakken met lint van de
oUd-strijders aangeboden.
Leden van de vereniging waren aanwezig bij de begrafenis.

waarvan
waarvan
waarvan
waarvan
waarvan

8x

22x
17x
2x
4x
Met alle jubilarissen
of meerdere oud-leden
Dit is voorlopig

3
6
7
1
2

in
in
in
in
in

het
het
het
het
het

buitenland.
buitenland.
buitenland.
buitenland.
buitenland.

is kontakt opgenomen en zijn door een
bezocht met een attentie.

de balans van 1993.

Soc. medewerker
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FINANCIEEL VERSLAG PENNINGMEESTER
OVER HET JAAR 1993
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal in
1994 geen publicatie worden gegeven van de
cijfers der vereniging in de Vaandeldrager.
Niet omdat u daarop geen recht zou hebben.
Wèl om verschillende andere redenen, waarvan wij u o.a. noemen de meerkosten van het
drukken van de Vaandeldrager met meer bladzijden dan normaal, het percentage leden dat
op de Algemene Leden Vergadering aanwezig
is en het te verwaarlozen gebruik maken van
de mogelijkheid informatie te krijgen over het
cijfermatig materiaal. Dit jaar zullen vóór aanvang van de reünie, de cijfers verkrijgbaar zijn
bij de penningmeester. Vraagt u er zelf even
om?
Was 1992 een jaar van bezinning, 1993 kenmerkte zich in financieel opzicht als een zeer
turbulent jaar. Allereerst waren er de pogingen
om het aantal leden met contributie achterstand terug te brengen. Dat aantal daalde tot
32. Alle aanwijzingen hoe de cijfercode gelezen moet worden t.a.v. de contributie betaling,
bleken niet dàt resultaat op te leveren als werd
verwacht.
931231 wil gewoon zeggen: "93" is 1993; "12"
is de maand december; "31" is de laatste dag
van de maand. Wanneer de adreslabel op uw
Vaandeldrager een ander getal aangeeft, dan
wil dat zeggen - u bent achter- of u bent voor
met betalen.
Op het Maartnummer zullen velen reeds zien
staan 941231 of een getal dat nog hoger is
dan 941231. Begint uw getal echter nog
steeds met een waarde onder de 94, pak dan
die acceptgiro of uw eigen overschrijvingsformulier en maak net zoveel x de minimale contributie over als nodig. Doe dat nou eens!!
De voorbereidingen voor de herdenkingsreis
naar Normandië eisten de nodige tijd. Niet
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alleen was er hotelruimte nodig, maar ook de financiën om alles te kunnen betalen. Succesvol
afgewerkt.
De 2e penningmeester moest ingewerkt worden
aangezien uw penningmeester in 1994 een prlve
bezoek aan familie en vrienden in Canada hoop
te brengen. Wanneer leden in Canada of Amerika
hun contributie bedrag liever CASH willen overmaken, dan kunnen ze dat doen tussen medio
Juli en 25 Augustus 1994 naar het adres Mr H.
van Beers, C/O mr K. Nijssen, 1625 Cumberland
Ave, Saskatoon Sask, S7H 2M4 Canada.
Zoals elk jaar was de sociaal werker ook in 1993
met zijn Lief en Leed werk present. Niet alleen in
goede- maar ook in kwade dagen even laten
merken dat de vereniging er is en wil meeleven.
De Vaandeldrager was en is bij velen een blad
waarnaar wordt uitgekeken en waarin men het
directe contact voelt met de oude maten. Ook al
is het begrijpen van diverse Nederlandse woorden
of gezegden niet altijd even gemakkelijk door
onze leden die al zo lang buiten Nederland wonen. Met behulp van een woordenboek dat zij
kregen tijdens de opleiding in Engeland wordt elke
keer getracht te achterhalen wat er staat.
Gelukkig dat we elk jaar opnieuw kunnen doorgaan met dat werk, hetwelk contacten doet verstevigen en waaruit medeleven en ondersteuning
blijken.
Dank aan de contactpersonen in het buitenland
voor hun inzet en medewerking.
U allen bedankt voor het overmaken der contributies.

Henk van Beers

CONGLETON, HET "THUIS" VAN DE BRIGADE
Onder deze titel schreef ik een artikel over de belevenissen van de Nederlandse
troepen in het stadje in de Midlands gedurende de jaren 1940-1941. Het eerste
deel van dit artikel, verschenen in het maandorgaan van de Documentatiegroep
"40- "45 in september 1983, werd tevens geplaatst in de allereerste Vaandeldrager
in maart 1985. Het tweede deel is overigens nooit geplaatst. Bijna tien jaar later
plaatsen we het opnieuw, als stukje geschiedenis voor onze Fuseliers die ook de
Vaandeldrager lezen en als nostalgie voor hen die de jaren tn Congleton hebben
beleefd...
Hans Sonnemans
Congleton. gelegen in Cheshire. ergens in de
Britse Midlands. De meeste Nederlanders
zullen nog nooit van dit stadje gehoord hebben. Het ligt op enkele tientallen kilometers
verwijderd van Manchester.
Toch zijn er naar schatting zo'n zes à zevenhonderd Nederlanders die. bij het horen van
de naam, weer overstelpt worden met herinneringen. Herinneringen aan een tijd die weer
zo'n veertig jaar achter ons ligt (Inmiddels al
weer ruim vijftig jaar, noot redactie). Herinneringen aan een korte strijd, aan een terugtocht
die wanordelijk verliep, een oversteek naar een
voor de meesten onbekend land, een tentenkamp bij de kust van Engeland en tenslotte
naar een overplaatsing naar een stadje, waar
ze spontaan werden opgenomen door de
plaatstelijke bevolking.

leegstaande "milIs" (fabrieksgebouwen van de
eens bloeiende zijde-industrie) en plotseling
leek het stadje weer wakker te worden.
De heer Hans van Pelt (tegenwoordig nog
steeds in Congleton woonachtig): "In iedere
mill kreeg een groep een plaats toegewezen.
Dat ging in de trant van: zo, in deze mil! kunnen dertig man slapen. Hier liggen zakken.
buiten ligt stro en verder zoeken jullie het maar
uit !"

Daar werd op 11 januari 1941 de Koninklijke
Nederlandsche Brigade opgericht. Later, in
Wolverhampton, ontving deze Brigade een
vaandel en de naam "Prinses Irene". Daar in
Congleton werd toch de basis gelegd voor het
grote "avontuur" dat hen tenslotte in het bevrijde Nederland bracht, terug bij hun familie en
gezinnen.

Van Pelt had trouwens nog een "probleem". Hij
was 18 maanden oud toen zijn ouders vanuit
Nederland naar Engeland vertrokken en hij
sprak zodoende alleen maar Engels. "We
kwamen daar aan bij de mill waar we gelegerd
werden. Een vrouwtje kwam naar ons toe terwijl we de wagens bewaakten. Ze vroeg of we
een kop thee lustten. Natuurlijk hadden we trek
en vertelden haar dat, in het Engels dus. "Wat
spreken jullie al goed Engels", zei ze. "Dat vind
ik nog eens verbazend !"
"Nog sterker, dame". zei ik, "ik spreek niet
eens Nederlands !" Ze kee alsof ik haar voor
de gek stond te houden. Toen ik haar tenslotte
het hele verhaald vertelde en haar dus van de
waarheid overtuigde, was ze stomverbaasd."

September 1940: Het Verenigd Koninkrijk was
al een jaar bij de Tweede Wereldoorlog betrokken en Congleton was nog stiller dan voorheen. Veel mannen dienden in het leger en er
moest - net zoals overal in Engeland - veel
van het werk worden overgenomen door de
vrouwen. Toen kwamen de eerste vrachtwagens met Nederlanders het stille stadje binnenrijden. Ze namen hun intrek in ter plaatse

De bevolking van Congleton zou zich in de
toekomst nog méér verbazen. De troepenmacht die in Congleton gelegerd werd, was
een samenraapsel van allerlei mensen met
allerlei verschillende achtergronden, gewoonten en talen. Vooral die taalproblemen leverden nogal eens moeilijkheden op. Er werden
namelijk zo'n 26 talen gesproken binnen dat
Nederlandse Legioen.
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De naar Engeland overgestoken Nederlandse
troepen waren ondertussen namelijk versterkt
door vrijwilligers en dienstplichtigen. Bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 1940 werden
namelijk alle Nederlanders, geboren tussen 1
januari 1904 en 1 januari 1921, die woonden in
Groot Brittannië, Noord-Ierland, Canada en de
Verenigde Staten van Amerika, voor zover niet
in werkelijke dienst van land- of zeemacht,
verplicht zich voor de dienst te inschrijven. Zij
zouden gewoon "dienstplichtige" worden en
verplicht zijn dienst te verrichten bij de land- of
zeemacht voor de duur van de oorlog of zoveel langer als de regering nodig zou achten.
Dit was in de praktijk allemaal niet zo simpel.
Veel landen werkten niet mee. Zeer veel mensen werden afgekeurd of kregen, om soms
onduidelijke
redenen, vrijstelling.
Dit alles
vormt een verhaal apart, maar een feit is dat
de legermacht die in Congleton zijn legerplaats
kreeg, nog lang niet de indruk vaneen sterk
en goed georganiseerd legeronderdeel maakte.
Officieel werden de troepen op 2 oktober 1940
in Congleton gelegerd. Dit waren de zogenaamde "mobiele troepen", het A-gedeelte van
het Nederlands Legeioen. Deze mobiele troepen bestonden uit:
- 1e Bataljon: 5 infanteriecompagnieën plus 1
compagnie motordienst
- 1 Compagnie Mobiele Marechaussee van 4
secties (deze compagnie ging nog niet mee
naar Congleton)
- 1 Detachement Politietroepen van 60 man
In november arriveerde het zogenaamde "Depot-bataljon" eveneens in Congleton, na een
korte legering in Conway (Noord-Wales). Dit
Depot-bataljon bestond uit:
- 3 rekrutencompagnieën van 95 man
- 1 compagnie subsistenten en rekruten van
de categorieën b, c en d (ongeschikt voor
dienst te velde) van 145 man
De Nederlanders werden langzaam opgenomen in de gemeenschap van Congleton. Hoewel langzaam ... De bewoners spraken van een
invasie van Hollanders! De eerste keer dat de
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naam van een Nederlandse officier opdook in
de plaatselijke krant (de "Congleton Chronicle")
was al op 13 oktober 1940. De kapitein F. van
der Kroon van de bereden politietroepen raakte betrokken bij een verkeersongeval. De krant
maakte melding van het feit dat de kapitein,
"gestationeerd ergens in Engeland", in een
auto, die werd bestuurd door een onderofficier,
in botsing kwam met de brandweerwagen van
Congleton. Er was alleen beperkte materiële
schade.
Op woensdag 23 oktober gaven de "Dutch
troops" een good-will concert bij de Town Hall.
De baten hiervan kwamen ten goede aan
Congleton's Appeal Fund., "for comforts for
men serving in H.M. Forces".
De mannen van het Legioen vonden snel hun
weg in de pubs van Congleton en werden zeer
gewaardeerd door de dames die in de laatste
maanden niet zo heel veel mannelijk gezelschap gewend waren. En dus waren deze
stoere militairen met hun grappige accent (althans de meesten) zeer welkom gezelschap.
Dit wekte natuurlijk nogal wat jaloezie bij de
Engelse militairen die met verlof waren. Zodoende zijn er in Congleton wel eens Hollands-Engelse veldslagen geleverd die niet in
het oefen programma stonden ...
In het gewone leven werden de Hollanders
zeer goee geaccepteerd. Anders dan de andere "vreemdelingen" (de Engelsen spraken van
"foreign legions", vandaar ook "Nederlands
Legioen") in het Verenigd Koninkrijk (Amerikanen, Fransen, Polen etc.) stonden ze niet op
eigen gelegenheden, zoals clubs en kerken.
Ze mengden zich gewoon met de bevolking en
maakten zodoende snel veel vrienden.
Ondertussen was in Londen al zeer uitvoerig
over de bestemming van het Legioen gesproken en werd besloten tot de vorming van een
Brigade (regiment). De organisatie werd doorgespeeld naar de Inspekteur der Nederlandse
Troepen. Dit was de reserve-kolonel
G.B.
Noothoven van Goor, die op 23 mei 1940 benoemd was tot generaal-majoor en vervolgens
dus tot I.N.T .. Generaal Noothoven van Goor
was naar Engeland uitgeweken nadat hij enige

tijd had gefungeerd als hoofd van de militaire
missie bij het Belgische Opperbevel. De I.N.T.
had in oktober eveneens zijn standplaats in
Porthcawl verlaten om zich in het plaatsje
Knutsford te vestigen, enige tientallen mijlen
van Congleton verwijderd.
Volgens een schrijven van de generaal werd
op 11 januari 1941 de Koninklijke Nederlandsche Brigade opgericht. Deze Brigade zou
voorlopig bestaan uit een staf en twee bataljons volgens de Britse organisatie. Het 1e
Bataljon werd gevormd uit het bestaande 1e
Bataljon, het 2de Bataljon uit het Depot-Bataljon en de Compagnie Mobiele Marechaussees.
Deze Compagnie zou per 1 januari in het bataljonsverband treden. Het zou echter nog tot 7
maart duren eer de Compagnie, die te Ranton
Abbey legerde, werd opgeheven. Op die datum werd Rantom Abbey namelijk door brand
verwoest (door een "foutje" van de Nederlanders ...) en moestten de marechaussees wel
naar Congleton verhuizen. Het lag toenertijd
nog in de bedoeling een complete brigade
volgens Britse organisatie en Pantserverkenningsafdeling te vormen.

Voor de mannen van de nieuwe Brigade had
de hele reorganisatie nog weinig gevolgen.
Enkelen veranderen misschien van "baan" en
werden soms in een andere mill gelegerd. Van
enig ceremonieel vertoon was geen sprake op
de oprichtingsdatum, het bleef een voornamelijk administratieve aangelegenheid.
Voor de voetballiefhebbers is het leuk te vermeiden dat rond die tijd gestart werd met een
"nationaal elftal". Het werd een selectie van
voetballers van de Nederlandse strijdkrachten
die uitkwamen in "interlands". Voor het eerst
kwamen ze uit in het "Interallied Armies Footbali Tournament" , waarin ze de finale bereikten. Het herinneringsvaan is nog te zien in het
Museum Brigade en Garde Prinses Irene te
Oirschot. De Hollanders verloren toen met 2 1 van de Belgen. Een half jaar later werd er
overigens een officiële Holland - België werdstrijd georganiseerd in het Wembley Stadium
in Londen met medewerking van de Hollandse
en Belgische regeringen. Ook deze wedstrijd
werd overigens een verlies voor Nederland ...

Eén van de "mil/s" waarin Nederlandse militairen werden gelegerd
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WIE, WAT EN WAAR ???
Een rubriek die openstaat voor al Uw vragen over het Brigadeverleden. Antwoorden
graag naar de vermelde adressen of anders (schriftelijk) naar het redactie-adres

Een tweetal foto's ingezonden door Henk Jansen uit Hatfield. Ze moeten in 1944 genomen
zijn, zo te zien na een vermoeiende mars.
Leuke plaatjes, wie herkent zichzelf ???
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en reacties

Twee foto's ingestuurd door L. van 't Hooft uit
Apeldoorn. Een officiële gelegenheid in Wol.verhampton in '41 of misschien '42. Wie herkent personen op de foto's?
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STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger:
J.L.M. van den Bergh, Breda
UITKERINGSREGELING

F. 7500,-

Na het invoeren van de Uitkeringswet Financiële Compensatie langdurige dienst
( F. 7500,-) voor militairen met een langdurige
dienst van tenminste vijf jaar, zonder dat zij
recht hebben op een overheidspensioen, verzocht het Veteranenplatform
Defensie deze
wet met enige soepelheid toe te willen passen.
Mede gelet op enkele uitspraken van Defensiezijde werd de indruk gewekt, dat men niet
bij voorbaat afwijzend stond ten opzichte van
dit verzoek. Rekening houdende met de ruimte
die de Memorie van Toelichting bij deze wet
bood, alsmede de juridische noodzaak dat te
nemen besluiten niet in strijd mochten zijn met
de bepalingen van de Militaire Pensioenwet
1922, heeft Defensie aan het Veteranen Platform het volgende laten weten:

tentie, alsmede de tijd doorgebracht in de vorm
van streng arrest, niet worden meegeteld bij
het vaststellen van de werkelijke diensttijd.

- Tijd doorgebracht in een ziekeninrichting
Noch in de toen geldende pensioenwetten,
noch in de thans van kracht zijnde pensioenwet, wordt de tijd die na ontslag uit de militiare
dienst is doorgebracht in - al dan niet militaire - ziekeninrichtingen en sanatoria aangemerkt als werkelijke dienst. Mede gezien het
uitstralingseffect naar een regulier gepensioneerde voor wie die tijd nooit is meegeteld en
ook nooit is geregistreerd, kan voor de categorie vijf tot zeven jaar daadwerkelijke diensttijd
geen uitzondering worden gemaakt.
UITKERINGSWET
PERSONEEL

F.7500,-KNIL-

- Afgrenzing van de periode 1936 - 1962
Uit binnengekomen aanvragen voor toekenning
van de uitkering van f. 7500,- bleek, dat een
kleine groep militairen wel een diensttijd kon
aanwijzen tussen vijf en zeven jaar, maar dat
een deel van deze diensttijd niet binnen de
periode 1936 - 1962 viel, waardoor zij niet in
aanmerking zouden komen voor de uitkering.
Gezien de mogelijkheden die de Memorie van
Toelichting op de wet bood en gelet op het feit
dat de Militaire Pensioenwet 1922 geen artikelen behelsde die zich hiertegen verzetten, is

alsnog besloten degenen van deze groep,
die in de periode 1936 - 1962 een diensttijd
van vier jaar of meer konden aanwijzen,
toch in aanmerking te brengen voor deze
eenmalige uitkering, mits zij in totaal een
diensttijd hadden tussen vijf en zeven jaar.
- Tijd doorgebracht in dententie
Krachtens de toen geldende militaire pensioenwetten mag de tijd, doorgebracht in den-
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Deze zaak is al geruime tijd geleden door de
zorg van Madjoe namens het Veteranen Platform aangeboden. Het verheugt ons thans te

kunnen mededelen, dat nu ook het voormalig KNIL-personeel en de daarmee gelijkgestelde Indische Dienstplichtigen met een
diensttijd van tenminste vijf jaar dat geen
recht of uitzicht had op een overheidspensioen in aanmerking komt voor de eenmalige uitkering.
Het daarop betrekking hebbende wetsvoorstel
is op 22 december 1993 in de Eerste Kamer
aangenomen. Veel rechthebbenden
uit de
betrokken groep hadden reeds een verzoek
om de eenmalige uitkering ingediend bij het
Ministerie van Defensie, Dienst Zorg Postactieve Militairen te Heerlen. Die aanvragen zijn
inmiddels allemaal doorgezonden
naar het
Ministerie van Binnenlandse Zaken, die betrokkenen over hun rechten zal informeren.
Een grote verbetering

ten opzichte

van het

ingediende wetsvoorstel is wel het feit, dat de
in dat wetsvoorstel voorgestelde verblijfsperiode in Nederland is teruggebracht van tien naar
één jaar.
NIEUW-GUINEA

december zijn ongeveer 20.000 passen verzonden. Hoewel de Stichting Dienstverlening
Veteranen er naar heeft gestreefd de aanvragen voor de jaarwisseling af te wikkelen, is dit
helaas niet in alle gevallen mogelijk geweest.

HERINNERINGSKRUIS

Op 12 juni 1993 besliste de Minister van
Defensie dat de verruiming van de toekenning van deze aanwezigheidsonderscheiding de periode tussen 27 juni 1958 t/m 1
oktober 1962zou omvatten.

Hoewel Defensie heeft laten blijken dat er
naast een abonnement op een Defensieperiodiek ook reisfaciliteit(en) aan de pas zou(den)
worden verbonden, is hierover nog geen duidelijke beslissing genomen.
MUSEUMBEZOEK

Als graadmeter gold de mate van daadwerkelijke vijandige Indonesische militaire activiteit
op Nieuw Guinea en "verhoogde vijandelijke
militaire dreiging zonder dat (nog) sprake is
van (veelvuldige) militaire confrontaties leidende tot verhoogde pressie voor de betrokken
militairen". De data waarop de Nederlandse
regering besloot versterkingen
naar Nieuw
Guinea te zenden hebben geleid tot vaststelling van bovengenoemde toekenningsperiode.
Het Veteranen Platform besloot door middel
van een intern onderzoek na te gaan of het
bewijs geleverd kon worden dat ook vóór 27
juni 1958 sprake is geweest van voornoemde
daadwerkelijke vijandige militaire activiteit danwel dreiging. Het onderzoek heeft geleid tot de
conclusie dat de verruiming van de toekenningsperiode tot het jaar 1950 dient te worden
uitgebreid. Het rapport van dit onderzoek is op
30 september 1993 aan de Minister aangeboden. Deze heeft inmiddels laten weten op korte
termijn een beslissing te nemen.
INFORMATIE INZAKE DE VETERANENPAS
Tot nu toe zijn ongeveer 50.000 aanvragen
ontvangen. Dat is ongeveer een kwart van het
aantal in Nederland wonende veteranen. Ook
vanuit het buitenland bestaat belangstelling
voor de pas.
Helaas blijkt dat niet alle formulieren duidelijk
en volledig zijn ingevuld. De afhandeling van
die formulieren ondervindt hiervan vertraging.
Dankzij de medewerking van veteranenorganisaties en individuele vrijwilligers is een groot
aantal aanvragen inmiddels behandeld. Begin

DOOR VETERANEN

Bezitters van de Veteranen pas kunnen gratis
een bezoek brengen aan het Legermuseum in
Delft, Het Marine-museum in Den Helder, het
Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg, het
Mariniersmuseum in Rotterdam en de "Stichting Collectie Militaire Traditie", van Rijckevorseistraat 2 te Driebergen.
Verder wordt aan houders van de Veteranenpas 20% korting verleend op de Museumjaarkaart, waarmee gedurende een jaar onbeperkt
bezoeken gebracht kunnen worden aan ca.
400 musea in Nederland. Deze museumjaarkaart kan worden aangevraagd bij:
Stichting Museumjaarkaart
Antwoordnummer 10433
2300 WB LEIDEN
DRAAGINSIGNE GEWONDEN
Weer ontvingen twee leden van onze Vereniging het Draaginsigne Gewonden. Arie van der
Waal uit Zoetermeer kreeg het opgespeld door
burgemeester L. van Leeuwen. Arie, een oorlogsvrijwilliger bij de Brigade, raakte in april
1945 gewond bij Hedel.
Burgemeester A. Verbree van Reimerswaal
reikte het insigne uit aan C. Meesters uit Rilland. Hij maakte als vrijwilliger vanaf februari
1945 deel uit van de Irene Brigade. Na de
oorlog bleef hij in militaire dienst.
De redactie van de Vaandeldrager krijgt niet
automatisch
bericht van uitreikingen
van
draaginsignes. U dient hiervan zelf de redactie
in kennis te stellen !
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.
Eerste luitenant Dirk Badings, Motor Transport Officer van Gevechtsgroep lil, hield een dagboek bij
van zijn belvenissen gedurende de veldtocht van de Irene Brigade. Het zijn z'n persoonlijke
indrukken en weergaven van gebeurtenissen, voorzien van tekeningen en schetsen. In iedere
Vaandeldrager volgen enkele bladzijden uit zijn dagboek, een uniek document.
19 Saturdag
We zijn vannacht niet vertrokken. Om ong. 2
uur vanmiddag gingen de "A" vehs. naar voren. De carriers M.M.G., carriers Loyd van de
A.Tk. en hun resp. platoontruckjes. Verder
gingen nog weg de bureauwagen, de wagen
van de majoor en de wagen van het medisch
personeel. Met die hele sliert wagens ben ik
toen naar 't kasteel getrokken, waar ik ze verspreid onder bomen en langs de kapot geschoten gebouwen heb geplaatst. Vanavond
zijn ook de 2 keukenwagen verhuisd en moet
ons eten nu van voren gebracht worden. Er
zijn nu nog maar 14 wagens en een paar motoren bij het "B" echelon. Het lijkt erop dat we
nog een nacht hier blijven. Arme kerels, die nu
bij het kasteel zijn. Ze zullen het niet prettig
hebben met alle muskieten en stank van dode
paarden.
Er gebeurde weer een ongeluk op 't mijnenveld. Een padre met nog 6 andere Engelse
soldaten, zouden een kruis gaan zetten op 't
graf van één van de paratroopers. In plaats
van 't pad te volgen gingen ze dwars door het
veld en 't duurde niet lang of daar gingen de
mijnen. 6 Zwaar gewond. Onze hosp. soldaten
gingen hulp verlenen en terwijl ze met verbinden bezig waren ging er nog een mijn af. Soldaat Rooyen werd gewond, maar ging door
met de Engelse gewonden, na zichzelf verbonden te hebben. Mooi werk !!
Er is nu een ernstige waarschuwing gegeven
om niet rond te lopen op onbekend terrein en
geen Duitse spullen aan te raken. Er zijn honderden mensenlevens verloren gegaan door
onvoorzichtigheid. Het is toch zo gemakkelijk
om je nieuwsgierigheid te bedwingen als het
om jouw of je kameraads leven gaat.
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Vandaag kwamen pakketten aan en velen
liepen al gauw te smullen van de inhoud. De
kranten noemen vandaag de Hollandse en
Belgische troepen. Ik moest grinniken om de
zin in één van de nieuwsbladen: "The horizontal red, white and blue of the Netherlands is
born across France in pursuit of the enemy."
Dat is een klein beetje naast de waarheid,
maar goed voor propaganda. Ik zond "The
Telgraph" naar huis.
20 Sunday
Dit leek een beetje meer op een zondag als de
vorige. Weer wachten op vertreksein, dat maar
niet kwam. Majoor Hüber gaf me opdracht om
het "A" echelon naar St. Come te laten komen
om ong. 3 uur. Daar weer wachten en rondhangen, telkens een klein beetje ruiken van de
dode paarden onder 't puin. De lucht werd
dreigend en voorspelde regen.
Om 6 uur eindelijk doortrekken naar Retiville,
om met onze G.Gr. daar in verdediging te
gaan. De weg is vol met gaten van 't bombardement van de laatste dagen. Geen huis meer
heel, alles verwoest en verlaten, dorre takken
en bomen over de weg. Bij sommige huizen
kan je zo inkijken in de kamers en daarin ligt
alles door elkaar: meubels, beddegoed, servies, kleren, gordijnen enz.
Ik ben even weer helemaal alleen naar 't "B"
echelon gereden, nu 8 mijl terug. De zon ging
prachtig onder, zijn laatste rode gloed uitstralend onder de regenwolken door. Het begon
zacht te regenen en iedereen was gaan schuilen. Het leek alsof ik alleen op de wereld was.
Een wereld getroffen door een grote ramp,
neergeslagen en gedood. Terwijl het langzaam
donder werd, kreeg ik het idee dat alles voor
de laatste maal in de nacht verzonk en de

morgen niet meer zou komen.
21 Maandag
Gisterennacht had ik m'n bed opgeslagen in
een stal bij een groot oud huis met een massa
grote kamers. In de kamers waren dubbele
houten bedden door de Duitsers achtergelaten
en direct door onze jongens gebruikt. In de
nacht een hevige maar korte airraid. Bommen
vielen ongeveer een mijl verder op de heuvels
tussen de rivieren Orne en Dives. 't Hele huis
stond te schudden.
Op de brug bij Varaville vielen constand onze
3" mortier bommen. De 1ste groep is daar
bezig om over de rivier door te stoten en
maakten 6 krijgsgevangenen, allen Polen die
over kwam lopen.
Muskieten waren er weer volop en ze hebben
me danig wakker gehouden. Als we straks
over de Dives gaan, komen we in de heuvels
bij Dozulé en zal de plaag wel over zijn. Het
land is hier erg laag en doorsneden met ontelbare sloten en kanalen en half onder water
gezet door de Moffen.
We hebben nu voor 3 dagen rantsoenen ingenomen en dat kan betekenen dat we gauw
voor een lange rit moeten vertrekken. Ik heb
een paar prachtige groene ronde flessen gevonden en die staan nu voor m'n stal met wat
huilrushes erin. Wat zou ik die flessen graag
meenemen! Ik keek eens rond in de verwoeste huizen. Overal hebben de Moffen de huisraad overhoop gehaald. Beddegoed en matrassen opengescheurd om naar geld en verborgen sieraden te zoeken. Ze hebben de
huizen in een beestachtige toestand achtergelaten, bevuild met uitwerpselen, meubels en
spiegels vertrapt. Bah, wat een mensen !
Het front is vandaag net 10 mijl van ons vandaan en 't grootste nieuws is dat de Amerikanen al over de Seine zijn en er een opstand is
in Parijs.
Er zal vannacht wel weer een airraid komen
want de lucht is er geschikt voor. Enfin, de
muren van de stal zijn erg dik en de balken die
het plafond steunen stevig eikenhout. Midden

op het terrein staat een merkwaardig torenachtig gebouw, ongeveer 200 jaar oud. Zeker
'gebruikt als rijtuigbergplaats, nu gebruikt voor
het bergen van een brencarrier.
22 Tuesdag
Vandaag de hele dag zitten wachten. Alle
wagens zijn getankt en nu gepakt omdat we
een uur geleden opdracht kregen "Prepare to
move". De majoor is gaan verkennen op 't
kruispunt bij "La Haie Toridne" waar we vanavond heen zullen trekken. Over een half uur d.l. om 7 uur zullen we vertrekken.
23 Wednesday
Ik zit nu in de heerlijke middagzon in een
boomgaard achter een boerderij in St. Annebault. Na een langzame trek zijn we gisterenavond hier gekomen en wonder boven wonder
een prachtplek gevonden in 't pikkedonker. Alle
mensen in het dorp waren nog op en blij ons
te zien, want het dorp was net die morgen
door de Moffen verlaten. Trouwens, overal hier
naar toe stonden de mensen te wuiven en te
roepen. Je zag zelfs al hele families met huisraad op karretjes en fietsen terugkomen langs
de grote rechte weg waarlangs duizenden
Engelse en Canadese convooien naar 't front
trokken.
Overal staken de Franse vlaggen uit de huizen, door gebroken ramen, aan de hekken en
zelfs van sommige verbrijzelde gevels. Troarn
was één grote hoop puin en verbrande dakspanten, grote met water gevulde gaten in de
weg waar je zigzaggend om heen moest rijden. Dozulé bood in het begin dezelfde aanblik. Je kon de brandlucht nog ruiken. De andere helft van 't stadje was nog intact. De
gendarmerie was alweer op straat en patrouilleerde langs de vernielde huizen om plunderingen te voorkomen. Ook vrouwen van een
zeker "genre" waren weer verschenen en
stonden mooi uitgedost en met roodgeverfde
lippen langs de weg, verhit met beide armen
zwaaiende.
Toen ik om 12 uur onder een appelboom ging
slapen, begon het te stortregenen, maar dank27

zij mijn tentzeiltje, gekocht in Swaftham, ben ik
volkomen droog gebleven. Er was nog een
Luftwaffe plane over, maar die moest zeker
ergens anders zijn eieren laten vallen. Nu zie
ik slechts geallieerde fighters onafgebroken
gaan en komen. We hebben plots onze troop
carriers aan de Canadian Division moeten
afstaan van Deauville naar Pont L'Eveque om
daar de laatste weerstand op te ruimen.

een andere push met paratroopers en gliders
op de andere kant van de Seine, want het zijn
allen Airbornetroepen. Ik hoop dat ik mijn wagens heel terug krijg, en niet
zoals Hans
Westenberg, kapotgeschoten radiateuren krijg.
Zijn wagens werden, gedurende het vervoer
van Commando's, beschoten vanuit de wegkant. De Commando's waren er vlug genoeg
uit en maaiden de Moffen eruit met stenguns.

In het zuidwesten horen we nog het gebulder
van de kannonnen die de pocket bij Falaise
opruimen. Het is een onafgebroken gedreun,
de hele nacht en dag ! Ik zou niet graag een
Mof zijn!

24 Thursday

Vandaag om 3 uur kwam plots Prins Bernhard
bij ons op visite. Hij was buitengewoon voorkomend en had voor iedereen een woord van
lof en sprak zijn vertrouwen uit binnen een
maand in Holland te zijn. De snelheid waarmee alles nu gaat is ook verbijsterend. We
verliezen contact met de vijand en dat moet
niet, we moeten hem te pakken hebben voor
hij zich achter zijn eigen grenzen kan verschansen en hem geheel verslaan.
De grote klok van 't dorpskerkje luidt met blijde
tonen wel 5 x per dag en iedereen leeft hier
weer in vrede. Maar als ik langs de weg rij
naar het "B"echelon en van 't "B"echelon naar
het voorwaartse supply pt. zie ik verschillende
taferelen van grote verwoesting en gestreden
gevechten. Lijken van Duitse soldaten, cadavers van beesten en afgeblazen boomtakken.
Vele Duitse waarschuwingsborden:
"Achtung
Minen" of "Wer plundert wird erschossen !"
staan nog overal. Vooral dat laatste is wel zeer
fraai, de hypocrieten!
Het regent weer en ik lig rustig op m'n bed
onder het groene zeil en eet mijn supper bestaande uit witte brood met natuurboter en
kaas. Ja, vanaf dat we in Frankrijk zijn eten we
witte brood en kan je boter kopen bij de vleet.
Nu Parijs bijna vrij is, worden boter en kaas
echter gerantsoeneerd.
4 Wagens van "B"echelon zijn nu ook in georuik om nog meer troepen van deze area
over te brengen naar de kust. Er komt zeker
2

Vandaag werden we plotseling weer verder
verplaatst. 't Wachten tot nog toe, was op de
doorgang bij Pont l'Eveque. Daar is nu iets
beneden de stad een pontonbrug gelegd. Tot
Pont l'Eveque is het goed gegaan maar daar
moest weer worden gewacht tot de brug vrij
was van een mijlen lang convooi. Ik ben in
Annebault met de keuken nog achtergebleven.
In 't halfdonker daar aangekomen en weer
gewacht tot eventueel de brug in de stad afgebouwd zou zijn voor middernacht.
Het had de hele nacht geregend maar tegen
de avond brak de lucht en kwamen de sterren
uit. Ik hoor dat de omweg over de schipbrug
erg zwaar is, met een halve meter diepe modderlaag waar de grotere voertuigen herhaaldelijk in blijven steken en door bulldozers eruit
worden getrokken. Het is pikdonder, er mogen
geen lichten gevoerd worden. Dat betekent
hard werk voor de drivers. Ik ken dat nachtrijden zonder licht, na een uur of twee ben je
dood- en doodmoe. Ik ga nu even naar de
brug om te kijken hoe ze ermee staan.
25 Vrijdag
Gisteren liep ik door een hel. De schade die
de Duitsers aanbrachten om onze opmars te
verhinderen is ontzettend in Pont l'Eveque. In
de huizen hebben ze kisten met fosforbommen
gezet, daarvan de veiligheidspinnen uitgetrokken. Toen de brug werd opgeblazen, gingen,
door de blast, alle bommen tegelijk af. De
schoften hadden de bevolking niet gewaarschuwd en vele onschuldige burgers hebben
het leven verloren onder de brandende puinhopen.

Ik liep door al deze nog gloeiend hete steenhopen en overal speelden blauwgroene en
oranjegetongde vlammen over de ruïnes. Door
de hitte tochtte het sterk en de gloeiende
damp van brandend puin sloeg me als 'n warme lap in 't gezicht en moest ik mijn hoofd
omdraaien. Spookachtig verlicht stonden de
overeind gebleven muurhoeken en schoorstenen scherp afgegetekend tegen het met sterren bespikkelde ,indigo van de zomernacht.
Slierten rook stegen loodrecht omhoog en
deden de sterren dansen in de hitte.
Bij de brug waren de engineers bezig om de
laatste hand te leggen aan het rijdek. Een eind
benedenstrooms, bij de vernielde kerk, waren
drillboren bezig om een voetbrug op te ruimen
om daar nog een Baileybrug te leggen. Duidelijk boven alles uit, hoorde ik het water stromen
in de donkere geul van de rivier. Al het werk
gebeurde in 't donker, geen licht behalve het
fantastische
schijnsel
van de flakkerende
vlammen.
Er was een vliegtuig over en iedereen hoopte
dat het een geallieerde zou zijn. Even kreeg ik
een angstig gevoel. Wat een gemakkelijk doel
was dit bedrijvig plekje, temidden van een
brandende stad van mijlen ver zichtbaar. Maar
't was inderdaad één van ons.

om het "B"echelon op te zoeken, die ook vandaag
zouden verhuizen naar Pont l'Eveque. Dus
transport is echter nog in gebruik bij de 6te
Airborne Div. en heb ik maar gewacht tot morgen, om 't gevalletje te kunnen verhuizen met
wagens van Hans Westenberg. Hij ging ermee
accoord.
De mensen in Pont l'Eveque zijn uitgelaten
over hun bevrijding van de Mof en overstelpen
je met vriendelijkheden, schudden je de hand,
geven bloemen en drank. "Merci, messieurs,
merci c'est grand plaisier de vous voir !" Hun
dankbaarheid is onbegrensd als je hun wat te
eten geeft. Zelfs de meer gegoede mensen
zijn zielsblij wat te krijgen.
We blijven vandaag wachten voor de spoorweg. Artillerie gaat nu eerst naar voren en zit
nu voor de infanterie. Juist de omgekeerde
wereld maar dergelijke situaties krijg je nu met
de achtervolging omdat alleen de langzame
guns en de vliegtuigen nu de terugtocht het
best kunnen belemmeren.

De brug zou pas om 1 uur klaar komen en zodoende is onze unit over de pontonbrug gegaan en toen ongeveer 3 mijl verder weer in
bivak op een weiland, want daar was de weg
weer geblokkeerd omdat de Duitsers eenv
spoorwegviaduct
opgeblazen
hebben. Hun
vernielingswerk is zeer volmaakt en onze opmars is daardoor. pijnlijk vertraagd. Jammer,
want we zitten de Moffen vlak op de hielen.
Ik bleef weer met de keuken in P. l'Eveque
achter op de binnenplaats van een garage en
kroeg. In 't schuurtje achter de kroeg vond ik
een vat goede wijn en een paar flessen Calvados. Hiervan namen we genoeg mee om een
platoon dronken te voeren. Ik neem het speciaal mee voor thuis om mijn terugkomst in Holland op gepaste wijze te vieren.
Nog even met de wagen naar Dozulé gegaan
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STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE
KON. NED. BRIGADE PRINSES IRENE
SABEL PAHUD DE MORTANGES
MUSEUM BRIGADE EN GARDE

VOOR

Op donderdag 16 december '93 werd
van generaal-majoor
der cavalerie
Pahud de Portanges overgedragen
museum Brigade en Garde Prinses
Oirschot.

de sabel
b.d. C.F.
aan het
Irene te

C.F. Pahud de Mortanges was een Nederlandse cavalerie-officier die nationaal en internationaal grote bekendheid genoot als ruiter. In
1928 en 1932 was hij Olympisch kampioen op
de military. In 1944 arriveerde hij als Engelandvaarder (via Spanje en Portugal) in GrootBrittannië. Daar bekleede hij als majoor de
functie van plaatsvervangend commandant van
de Irene Brigade. Na de veldtocht van de Brigade bleef hij als commandant verantwoordelijk voor de uiteindelijk opheffing vanaf juni tot
december 1945. In 1954 werd hij Chef van het
Militaire Huis van H.M. de Koningin. Twee
periodes van in totaal zeven jaar was hij voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité.
Van 1949 tot 1971 was hij voorzitter van de
Vereniging van Oud Strijders van de Irene
Brigade. Op 8 april 1971 overleed hij op 75jarige leeftijd.

door aan de regimentscommandant, luitenantkolonel der Fuseliers L. Vermeulen, met het
verzoek hiervoor een passende plaats in het
museum te reserveren.

SCHENKERS BEDANKT I!!
Mijnheer en mevrouw G. Vanderreest uit Toronto (Canada) stuurden een enveloppe met
interessante documentatie.
H.J. Jansen uit Hatfield (U.K.) schonk een
leuke aanvulling voor ons foto-archief.
Mevrouw van den IJssel uit Ede gaf een tweetal uniformen van haar vorig jaar overleden
echtgenoot.
De heer L. van 't Hooft uit Apeldoorn schonk
een viertal foto's uit het Brigadeverleden.
Van het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum in Delft ontvingen we een aantal
zaken in bruikleen voor het museum Brigade
en Garde Prinses Irene in Oirschot. Hieronder
o.a. een battle-dress uniform en de officierskist van Brigade-commandant
kolonel AC. de
Ruyter van Steveninck.

OPENSTELLING
MUSEUM
GARDE PRINSES IRENE

BRIGADE

EN

Bij zijn afscheid als plaatsvervangend Brigadecommandant wilde hij zijn chauffeur die hem
gedurende de akties van de Brigade trouw
gediend had, op een speciale wijze bedanken.
Hij gaf hem zijn sabel. De chauffeur, W. van
Aanholt, bewaarde de sabel al die jaren als
een kostbaar bezit. Op 4 april '93 overleed hij.
Zijn weduwe, mevrouw J.E. Aanholt-Hoogenraad besloot om de bijzondere sabel een goede bestemming te geven en koos daarvoor het
museum Brigade en Garde Prinses Irene in
Oirschot.

SECRETARIAAT STICHTING HISTORIE EN
DOCUMENTATIE
KON.
NED.
BRIGADE
PRINSES IRENE TE BEST

Op die donderdag 16 december overhandigde
evrouw van Aanholt de sabal aan de voorziter van de Vereniging van Oud Strijders van de
Irene Brigade R. Hemmes. Deze gaf de sabel

Hans Sonnemans
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
04998-71270

Op woensdagmiddag is het museum opengesteld voor individuele bezoekers. Openingstijden van 13.00 tot 16.30 u. Wel even duidelijk
bij de wacht het doel van uw bezoek melden.

Met diep leedwezen
Vereniging:
juni '93
20 nov. '93
7 dec. '93
9 dec. '93
19 dec. '93
20 dec. '93
25 jan. '94
30 jan. '94
3 feb. '94
10 feb. '94
18 feb. '94
27 feb. '94
3 mrt '94
4 mrt '94

namen wij kennis van het overlijden

van de volgende

leden van onze

De heer D. Vettewinkel te Mill Hili, Londen
De heer J.M.M. Vermeulen te Eindhoven
Mevrouw van lit-Manten te Gameren
De heer L.F.M. Guilonard te 's Gravenhage
De heer H. Alexander te lilbourne (U.K.)
De heer G.G. van Dam te Venray
De heer C. van der Maas te Congleton
De heer A.A. Paessens te 's Gravenhage
Mr. S.J. Baron van Toyll van Serooskerken te 's Gravenhage
De heer L. Vermerris te Aagtekerke
De heer W.H.J. Wijkman te Amsterdam
De heer B. Vermaat te Zwaansbeek
De heer Dr. P.M.D. Bakker te 's Gravenhage
Mevrouw M. Braber-Blood te Bathmen

Bij overlijdensgevallen

graag bericht aan:

F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK

IN MEMORIAM
Mr. S.J. Baron van Tuyll Serooskerken
Arnhem, 16 - 11 - 1905 's Gravenhage, 3 - 2 - 1994
Op 10 mei 1940 werkte S.J. van Tuyll bij een
delegatie van Economische Zaken in Parijs.
Van daar ging hij naar Engeland en kwam
daar bij zijn minister van Economische Zaken.
Tot verontwaardiging van zijn minister, hij was
een belangrijk ambtenaar, meldde hij zich voor
militaire dienst.
Van Tuyll werd dus soldaat. Maar het kon niet
anders of hij viel al gauw op door zijn leiderseigenschappen en na enige maanden werd
hij naar een Britse officiersopleiding gestuurd,
die hij met uitstekend resultaat volbracht.

Terug bij de Prinses Irene Brigade, nu als
officier, verdroot het hem dat er voorlopig zo
weinig uitzicht bestond op actie - het was het
jaar .1941, het Britse leger zat opgesloten in
zijn eilandvesting. Die kans werd wel geboden
toen Nederlands-Indië
in oorlog kwam met
Japan. Van Tuyll meldde zich voor uitzending
daarheen en begin januari 1942 vertrok hij met
een detachement van de Brigade overzee.
Maar tegen de tijd dat het langzaam varend
convooi, dat om Zuid-Afrika werd geleid, ter
hoogte van Ceylon (nu Sri Lanka) was gekomen, waren de Japanners op Java geland en
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was voortzetting van de reis zinloos geworden.
De troepen werden ontscheept op Ceylon.
Nu volgden maanden van wachten, in onzekerheid over de toekomstige bestemming van
het Nederlandse detachement. Voor alle militairen een buitengewoon deprimerende tijd, in
een periode die toch al werd gekenmerkt door
geallieerde nederlangen op alle fronten. Onder
zulke omstandigheden
kwamen van Tuyll's
karakter-eigenschappen
tot hun volle recht:
evenwichtig, vasthoudend, plichtsgetrouw. Hij
was de grote steun voor zijn mede-officieren
en een leidsman voor zijn ondergeschikten.
Na verloop van tijd kwam de Nederlandse
militaire top in Londen tot een besluit. Er zou
op Ceylon een commando-eenheid
worden
gevormd voor het uitvoeren van landingen op
eilanden in Nederlands-Indië, met als doel het
verkrijgen van inlichtingen en, in een later
stadium, het voeren van een guerilla. De commando-eenheid zou uitsluitend uit vrijwilligers
bestaan en kreeg de naam Korps Insulinde.
Van Tuyll gaf zich hiervoor op. De zware com
mando- en parachutisten-training heeft hij
goed volbracht.
Gedurende de daarop volgende jaren heeft hij
aan een aantal operaties op de kust van Sumatra deelgenomen.
Operaties die werden
uitgevoerd door kleine groepen van 8 à 10
man. Een dergelijk groep werd door een onderzeeër tot vlak voor de kust gebracht, waarop zij 's nachts met rubberboten naar het
strand voer om - na voltooiïng van de opdracht
- eveneens bij nacht terug te varen naar de
onderzeeër. Dit was zeer gevaarlijk werk daar
de bevolking tegen ons was en de Japanner
veel geld beloofde voor het aanbrengen infiltranten.
De laatste opdracht die van Tuyll had uit te
voeren was na de Japanse capitulatie in augustus
1945. Het geallieerde
opperbevel
wenste zo spoedig mogelijk contact te maken
met de Japanse bevelhebber op Java, maar
men was er nog niet zeker van of deze het
staakt het vuren zou nakomen - er was nog
geen radioverbinding met hem tot stand geko-
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men. Per lange-afstand-bommenwerper
werd
een groep van Britse en Nederlandse officieren
en radio-operateurs overgevlogen die boven
het vliegveld van Batavia zouden worden geparachuteerd. Van Tuyll was de Nederlandse
officier van het detachement.
De operatie was succesvol: de Japanse bevelhebber bleek tot medewerking bereid, radiocontact werd gevestigd en van Tuyll kon de
geheime brieven die hem waren meegegeven
gericht aan hoge functionarissen van het voormalige
Nederlands-Indische
gouvernement,
bezorgen Daarbij was ook een brief aan de
echtgenote van de Gouverneur-Generaal, mevrouw van Starkenborgh Stachouwer die in
een interneringskamp was opgesloten en waar
van Tuyll nu persoonlijk zijn opwachting maakte.
Na de oorlog heeft van Tuyll zijn ambtelijke
loopbaan hervat. Begin jaren '50 werd hij benoemd tot secretaris-generaal van het departement van Buitenlandse Zaken, welk ambt hij
tot zijn pensionering heeft vervuld. Daarna
werd hij nog benoemd tot lid van de Raad van
State, in welke functie hij nog tot hoge leeftijd
werkzaam is geweest.
's Gravenhage, februari 1994

M.W.C. de Jonghe
Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland

VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE
KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE
"PRINSES IRENE"

Mutaties/adreswijzigingen
Alexander, H.
overleden
Ameele, P.D. van de
naam luidt:
Brussen, AP.
begunstiger:
Dam, G.G. van
overleden
Dam-de Jongh, mw. J. adres:
Dikkers, AAA
adres wordt:
Drijver, A
overleden
Gillhaus-Bolten,
mw.
adres wordt:
Gubbels-Caris, mw.
adres wordt:
Guilonard, L.F.M.
overleden
Hurk, C.G. van den
begunstiger
Koning, P. de
tfnr. gewijzigd
Leeuwaarden, C.D. v. nieuw lid
Leeuwarden, H. van
naam luidt:
Ut-Manten
overleden
Maas, C. van der
overleden
Paessens, AA
overleden
Pol, Dr. C. van der
nieuw lid:
Risseeuw-Close,
mw. adres wordt:
Sambeek, H. Th.J. v.
overleden
Sambeek-Jansen,
mw.
J.W. van
adres:
Staalman-Lit, mw. A
adres:
Verhoef, J.
adres wordt:
Verhuist, J.
overleden
Verhuist, L.A
tfnr. gewijzigd
Vermerris, L.
overleden
Vermeulen, J.M.M.
overleden
Vermeulen-Boertje,
mw.
A
adres:
Vettewinkel D.
overleden
Vettewinkel, Mrs. D.
adres:
adres wordt:
Wijk, A van
Wijkman W.H.J.
Wijkman, mw. W.H.J.
Wilkinson, L.

19 december 1993
Ameele, P.D. van den
P.O. Box 213, Wodonga, Aus-3689, Australië
20 december 1993, opnemen mw. van Dam-de Jongh
Helfrichstraat 31, 5801 XL VENRAY, 04780-85429
Wilbertsheem 2, 5581 JX WAALRE,
(Ossedrijver) 8 december 1993
P.O.Box 4671, Cape Town, RSA-8000, Zuid-Afrika
Kuiperplein 22, 5961 HT HORST, 04709-87509
9 december 1993
Bongerdstraat 77, 6573 AG BEEKlUBBERGEN
01155-62579
15 BAIF Boulevard Apt. 414, Richmond Hili, CDN-L4C 5N7
Leeuwaarden, H. van
7 december 1993, opnemen mevrouw Staakman-Lit
25 januari 1994
30 januari 1994
17 Madeleine Drive, Gillits, RSA-361O, Zuid-Afrika
Montessoristraat 24, 2273 AC VOORBURG, 070-3865001
12 februari 1994, opnemen mw. van Sambeek
zie Sambeek, H. van
Dorpersveld 135, 7327 BC APELDOORN, dochter
Baksweer 225, 4941 LK RAAMSDONKVEER
1992
01155-61727
10 februari 1994
20 november 1993, opnemen mw. Vermeulen-Boertje

Bethelstraat 28, 5625 RM EINDHOVEN
juni 1993, opnemen mrs. Vettewinkel
zie Vettewinkel D.
Beukenhorst flat 83, 3972
HG DRIEBERGEN,
0343833544
overleden
18 februari 1994, opnemen mw. Wijkman
adres: Buiksloterdijk 304, 1034 ZE AMSTERDAM, 020-6332999
adres wordt:
nr. 206 - 22 Abbott Street, Penticon B.C., CDN-V2A 4J2,
Canada

