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Bestuursleden:

Vertegenwoordiger bij de Fondsen
H.J.Davis
Postweg 18
3881 EC PUTTEN
03418 - 6 08 42

ere-voorzitter
Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland
Beneden Dorpsweg 191
6862 WH OOSTERBEEK
085 - 33 23 52

Stichting Historie en Documentatiel
. P.R.- Medewerkerl Redactie 'Vaandeldrager"

Hans Sonnemans
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
04998 - 7 12 70 (tussen 18.00 en 21.00 uur)Voorzitter

R.W. Hemmes
Thorbeckelaan 74
2564 BS DEN HAAG
070 - 3 68 35 66

Garderegiment Fuseliers "Prinses Irene"
Genm. de Ruyter van Steveninckkazerne
Postbus 90152 MPC 18C
5600 RD EINDHOVEN
040- 62 74 64 (commandant), 627468Vice-voorzitter

J.L.M. van den Bergh
Verdilaan 27
4837 CL BREDA
076 - 61 3711

Contactadressen in het buitenland
Heyman Roet
Hilda Ramstraat 23
2600 ANTWERPEN - BERCHEM
BELGIE 09-32-3-2390012Secretaris

H.J.F. Hielkema
Amethistdijk 254
4706 BJ ROOSENDAAL
01650 - 4 48 02 (liefst schriftelijk)

Cees Wolters
19 Alberteijn Road
MUIZENBERG 7951 KAAPSTAD
REP. ZUID AFRIKA

Tweede secretaris:
F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 BS BERGEN OP ZOOM
01640 - 41119

Henk J. Jansen
2a Station Road "Hoekhuis"
NORTH MYMMS - HATFIELD
HERTS AL9 7PJ
UNITED KINGDOM 09-44-7072-71462

Penningmeester
H. van Beers
Houtduif 26
5161 SG SPRANG CAPELLE
04167 - 78267

L.P. Klouth
8 Boyland Close
ACT 2613 SPENCE
AUSTRALlA

Tweede penningmeester
N.G. van Zalinge
De Roy van Zuidewijnlaan 32
4818 GB BREDA
076 - 210354

J.B. Peyrot
110 Carriage Drive
06033 GLADSTONEBURY
CONNECTICUT
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Th. J. van Besouw
Dachverliesstraat 4
5263 AN VUGHT
073 - 567279

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.

Leden:
G. Lourenz
Drs. Hein Mandosplaats 24
5581 BV WAALRE
04904 - 1 4746

Bank- en gironummer van de Vereniging

Banknummer: 47.25.85.762 ABN/AMRO
33.42.06.715 RABO

Postgironummer: 1999533
Penningmeester O.S.V. "Prinses Irene" te Sprang Capelle

Contactpersoon Mariniers:
P.J. van der Wal
Huiserf 12
4824 HR BREDA
076-416151

Zij die geen deel hebben uitgemaakt van de voormalige Prinses Irene
Brigade, kunnen begunstiger worden door de Vereniging met minimaal
f. 20,- per jaar te steunen.

ONZE AKTIVITEITEN WORDEN MEDE MOGELIJK GEMAAKT UIT
DE OPBRENGSTEN UIT DE GIRO/BANKLOTERIJ.
UW DEELNAME AAN DE GIRO/BANKLOTERIJ WORDT DAAROM
VAN HARTE AANBEVOLEN.
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Beste lezer(es),

Hoewel er nog vele herdenkingen en plechtigheden in het kader van
"50 jaar" voor ons liggen, staat nu al vast dat de Prinses Irene
Brigade en de mannen die ooit daarvan deel uitmaakten niet langer
als "vergeten" bestempeld kunnen worden. De publiciteit rond alles
wat met de Brigade te maken had, was ongekend groot.

Voor U ligt een extra dikke Vaandeldrager, met veel foto's en veel
terugblikken. Dat is niet alles: er zijn ook twee pagina's "Vereni-
gingsnieuws" opgenomen waar maar liefst zeven acitiviteiten aan-
gekondigd worden. Uw deelname wordt op prijs gesteld, alleen zo
kan de Brigade in dit jubileumjaar goed naar buiten treden.

Deze Vaandeldrager bereikt U erg laat. Het juni-nummer is een
juli-nummer geworden. Ook het normale september-nummer zou
zeer laat moeten verschijnen, in verband met het terugblikken op de
septemberactiviteiten. Binnen twee maanden zou dan weer het
december-nummer moeten verschijnen. De redactie 'heeft daarom
besloten om het september-nummer te laten vervallen en pas eind
november uit te komen met een extra dik en bijzonder goed ver-
zorgd blad. Wij vragen Uw begrip voor deze bijzondere en één
malige situatie.

Hans Sonnemans, redacteur.

Redactie-adres:
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
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HET VORIGE NUMMER:

- Nog een reactie van Jan van Liempt uit
Eindhoven op de rubriek "Wie, Wat en Waar"
van het december-nummer. In het vorige
nummer publiceerden we een drietal reacties
van mensen die allemaal claimden de perso-
nen op de foto te kennen. Aangezien die reac-
ties alle drie verschillend waren, kwamen we
niet veel verder. Nu schrijft Jan van Liempt:
"De middelste persoon ben ik. Deze foto heb ik
jou geschonken. Als ik het niet ben, stel ik mijn
Volkswagen Polo 1991 gratis ter beschikking.
Wat zet men hier tegenover 7" De redactie
stelt voor om hiermee de discussie te sluiten !

- Een reactie van J. Rijkens uit Beilen naar
aanleiding van de twee foto's op pag. 23 uit
het vorige nummer (rubriek "Wie, wat en
waar 7") "Voor zover mijn geheugen me niet in
de steek laat zijn het: bovenste foto (v.l.n.r.)
maj. veldprediker ds. Buenk, kapitein Rijkens,
2 personen uit Londen van afd. Voorlichting
van het Ministerie, onbekend, kapitein G. van
Tienhoven, onbekend, Robert Kiek (voorlich-
ting), kapitein der Genie Koning. Onderste foto:
de Amerikaanse gezant, vergezeld door een
Nederlandse minister (rechts van de gezant),
inspecteert de erewacht van de Brigade. Op
de achtergrond (met kaal hoofd) de minister
van Buitenlandse Zaken van Kleffens en naast
deze de minister van Onderwijs Bolkestein.
Deze foto's zijn rn.l. opgenomen voorjaar 1943
t.g.v. een bezoek van H.M. Koningin Wilheimi-
na, de Amerikaanse gezant en vele ministers
aan de Ned. Brigade in Wrottesley Park bij
Wolverhampton." Tot zover de wel zeer volle-
dige reactie van de heer Rijkens !

- Nog een reactie op de bovenste foto op pag.
23. Rose Marie Mutsaers uit Kampen schrijft:
"Mijn moeder, broer en ik menen op deze foto,

4e persoon van links, mijn vader te herkennen.
Mijn vader is J.A.A.M. Mutsaers, overleden in
februari 1969. Hopelijk kan iemand dit bevesti-
gen 7" Dit zou kunnen aansluiten bij de op-
somming van de heer Rijkens bij dezelfde foto.
Kan iemand helpen, graag bericht naar de
redactie.

Met grote voldoening en gepaste trots stel ik
vast dat de afgelopen Bevrijdingsdag te Wa-
geningen op 5 mie wederom de nauwe
samenhang tussen de Veteranen van destijds
met de mannen en vrouwen van de huidige
Krijgsmacht te zien gaf en dat alles in een
directe relatie met de Samenleving in al zijn
schakeringen.

In de loop der jaren is Wageningen een begrip
geworden van de eerste orde; een ontmoe-
tingsplaats van oud(verzets)strijders met hun
dierbaren en niet in het minst met hun Oud
Bevelhebber, Z.K.H. Prins Bernhard. Om ten-
minste één keer per jaar in de grootst mogelij-
ke saamhorigheid en kameraadschap getuige-
nis te willen en te kunnen afleggen van onze
onderlinge verbondenheid, ontstaan in het
verre verleden en tot wasdom gekomen in de
afgelopen decennia en thans in staat gesteld
voor de jongere generaties tot voorbeeld te
mogen zijn.

Mede namens de voorzitter van het Nationaal
Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wage-
ningen, de heer Peijnenburg, wens ik u allen
dank te zeggen voor uw bijdrage in het welsla-
gen van de Bevrijdingsdag 5 mei 1994 te Wa-
geningen."

Ted Meines
Generaal Majoor der Artillerie b.d.

TWEE ERE-LEDEN 50 JAAR GETROUWD!

Op 15 april j.1. waren Joan en Ton Herbrink uit
Waalre 50 jaar getrouwd. Twee weken later,
op 29 april, vierden Joan en Harry Davis dit
gouden jubileum. Zoals bekend hebben beide
echtparen altijd heel veel voor de Vereniging
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van Oud Strijders betekend. Beide heren zijn
dan ook erelid van de Vereniging. Vrijwel het
voltallige bestuur was dan ook aanwezig om
de beide echtparen te feliciteren en hen, mede
namens de leden van de Vereniging, een at-
tentie aan te bieden.

Joan en Ton Herbrink en Joan en Harry Davis
laten weten dat zij de aanwezigheid van hun
goede vrienden, de goede wensen, de uitste-
kende toespraak van de voorzitter en de at-
tenties heel erg op prijs hebben gesteld. Ze
danken bestuur en leden voor het op deze
wijze inhoud geven aan hun feest.

ONTVANGEN DANKBETUIGINGEN

Dankbetuigingen aan het bestuur en leden van
de Vereniging van Oud Strijders van de Ko-
ninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene"
werden ontvangen vanwege:

40-JARIG HUWELIJK

Fan. J. Braf, Soest
Fan. Dekker, Amersfoort

45-JARIG HUWELIJK

Fam. v.d. Ameele v. Reenen, Zoetermeer
Fam. Homeijer, Duiven
Fam. Engelsman, Emmen
Fam. Houthuizen, Rotterdam

50-JARIG HUWELIJK

Toos en Gerrit Groothuijse-v.lperen, Nijmegen
Fam. Thorn Leeson, Almunecar (Spanje)

55-JARIG HUWELIJK

Fam. de Goey, Uden
Fam. van der Tas, Somerset Wes (Rep. Zuid
Afrika)
Cornelis en Nellie Horstman, Canada

VERJAARDAGEN

Anthonisse, W.
Appelboom, M.

Hellevoetsl.
Wilrijk B.

77 jaar
70 jaar

Bakx, H.P.
Bakx-Steens, Mw. C.
Beelaerts van Blokland, Jhr. G.
Bennaars, M.
Berg, G. van den
Bergh, H. van den
Bergh, J. van den
Besouw, Th. van
Bezemer, J.
Bijmolt. H.
Boehoven, G.
Bogers, A.
Bos, H.
Brouwer-Houterman, Mw. E.
Brouwers, L.
Bruyn, J. de
Buijtelaar, A.
Clerinaus-Smeets, Mw.
Cnossen, J.
Daele, A. van
Drenth, M.
Duynstee, A.
Ekeren, A. van
Gazan, H.
Ginneke-Verbeek, Mw. J.
Godderij, J.
Grotenhuis, A. te
Grun, J.
Haar, B. ter
Haarsma, M.
Heer, H. de
Heisen, P.
Heisen-Lubberts, Mw. T.
Hemmes, R.
Herrebout-Wegmore, Mw. P.
Hooft, A. van 't
Horstman, C.
Huybregts-Maas, Mw.
Ierland, H. van
Iriks. M.
Jong, H. de
Kate, A. ten
Kers, G.
Kruit, H.
Leenslag, A.
Ut-Hewit, Mw. D.
Luinen-Lanton, Mw. H. v.
Mattheysen, Mw. A.
Mechielsen, F.
Meriënboer, H.
Moors, J.
Mouwen-Wernaart, Mw. E.
Oorschot-Verdult, Mw. C.
Pannenborg, A.
Post, J.
Rij, J. van
Scholts-Starmans, Mw. A.
Schouten, W.
Schouw, H.
Sloots, G.
Sloten, K.
Smit, J.
Soek, G.
Spekreijse

3

Bergen op Z. 82 jaar
Prinsen beek 70 jaar
Den Haag 86 jaar
Bergen op Zoom 71 jaar
Kaatsheuvel 85 jaar
Den Haag 75 jaar
Wells (U.K.) 82 jaar
Vught 75 jaar
Stokesley 88 jaar
Queensland (Austr.)75 jaar
Ede 76 jaar
Apeldoorn 76 jaar
Deventer 75 jaar
Eindhoven 70 jaar
Bergen op Zoom 70 jaar
Roosendaal 76 jaar
Rotterdam 75 jaar
Weert 75 jaar
Tulare USA 76 jaar
New Vork 70 jaar
Amsterdam 77 jaar
Maastricht 74 jaar
Driebergen 78 jaar
Brussel 85 jaar
Utrecht 70 jaar
Brunssum 77 jaar
Harderwijk 75 jaar
Hove U.K. 74 jaar
Epse forse I 82 jaar
Arnhem 76 jaar
Rotterdam 78 jaar
Boekei 71 jaar
Boekei 70 jaar
Den Haag 71 jaar
Lelystad 80 jaar
Apeldoorn 78 jaar
St. Albert, Can. 80 jaar
Vught 70 jaar
Haarlem 74 jaar
Calista (Austr.) 73 jaar
Zuid-Afrika 91 jaar
Wieringerwerf 75 jaar
Apeldoorn 76 jaar
Enschede 76 jaar
London 77 jaar
Gameren 70 jaar
Congleton 75 jaar
Soest 85 jaar
Vlissingen 75 jaar
Bergen op Z. 78 jaar
Mook 70 jaar
Bergen op Zoom 65 jaar
Bergen op Zoom 65 jaar
Geldrop 72 jaar
Enschede 78 jaar
Ouderkerk 74 jaar
Beek 70 jaar
Weert 70 jaar
Den Haag 75 jaar
Assen 75 jaar
Jisp 74 jaar
Houten 80 jaar
Hastings 77 jaar
Den Haag 75 jaar



Struyk, C. Don Mi/Is, Can. 81 jaar
Susan, S. Bussum 76 jaar
Taal, J. Den Haag 75 jaar
Trommel, A. Apeldoorn 76 jaar
Veer, W. van der Maurik 77 jaar
Veer. L. van der Enschede 70 jaar
Ven-Pieters, Mw. v.d. Texas 65 jaar
Verbeek, R. Wassenaar 75 jaar
Verhoeven, J. Tilburg 77 jaar
Vincent, F. Helmond 71 jaar
Vlotman, C. Huizen 79 jaar
vrlends, J. Rijsbergen 75 jaar
Vries, J. de Barneveld 75 jaar
Vries, H. de Hyde Park 80 jaar
Vries-Gaasbeek, Mw. Doetinchem 80 jaar
Waal, Mw. A. de Zoetermeer 70 jaar
Waal, J. de Bussum 79 jaar
Waal-Langendoen, Mw. P.v.d. Hellevoetsl. 75 jaar
Weeda-Mash, Mw. J. Apeldoorn 75 jaar
Weerheijm, A. Den Haag 75 jaar

BRIEVENBUS

D~ heer Robbert Fack uit Horton (U.K.), oud-
adjudant van de Brigade-commandant en
jarenlang Nederlands Ambassadeur in Londen
schrijft dat hij de herdenking in Normandië niet
pers~~nlijk heeft bijgewoond maar deze op
televIsie heeft gevolgd. Hij schrijft:

"Tijdens de toespraak van koningin Elizabeth
op het strand van Arromanches - een localiteit
die veteranen van de "Prinses Irene" Brigade
zich nog goed zullen herinneren - getroffen
werd door een passage die mij bijzonder be-
langwekkend voorkwam. Dat ik daarin niet de
enige was, moge blijken uit de vette kop in de
"Daily Telegraph" van 7 juni 1994.

De herdenking gold D-Day, maar de Britse
vorstin zei letterlijk:
"Veterans of the Normandy campaign, you
deserve your nation's thanks. May we, your
fellow countrymen, be worthy of what you did
for us."

Deze woorden waren zonder enige twijfel zeer
zorgvuldig gekozen. Veteranen van de Nor-
mandische campagne kwamen uit veertien
landen en de Britse koningin heeft duidelijk
willen zeggen dat alle veteranen de dankbaar-
heid van hun eigen land verdienen.

In Nederlandse termen vertaald, betekent dit
dat - althans in de ogen van koningin Eliza-

beth - het Nederlandse volk de veteranen van
onze Brigade dank verschuldigd is.

Ik weet niet hoe de Nederlandse media de
herdenking hebben verslagen. Het kan zijn dat
de woorden van koningin Elizabeth in ons land
niet of gebrekkig zijn overgekomen. Vandaar
dat ik U dit verhaal voorleg, want ik neem aan
dat de hierboven geciteerde passage verno-
men uit de mond van een koningin, ook als zij
niet de onze is, de veteranen van de "Prinses
Irene" Brigade zal interesseren."

Tjerk Tighelaar uit Stonewall. Canada schrijft:
"Met grote belangstelling heb ik het program-
ma van de B.B.C. over de 6-juni D-Day her-
denking gevolgd. Natuurlijk was het meeste
over de Canadese legeronderdelen, maar toch
heb ik iets gezien van de Brigade, toen die
door een plaats trokken met de manschappen
en de voertuigen. De t.v. in Nederland zal ook
wel een heel programma hebben gehad.

Daar was mij iets opgevallen met de parade
op het strand, waar koningin Beatrix en al die
top-mensen van alle landen die deel hadden
in de. inva~ie van Frankrijk. Onze koningin zag
er prima Uit met de gele hoed, maar ze is altijd
een goed voorbeeld van Nederlands Glorie
daar kan Nederland trots op zijn, zelfs wij als
oud-Nederlanders.

Mijn belangstelling ging uit naar details van de
Brigade. Prima voor de dag gekomen, mijn
complimenten. Mij viel iets op, iets wat ik
graag zou willen weten: wat was het wapen in
de Nederlandse vlag. Het was de eerste keer
dat ik de driekleur met een wapen erin zag."

De door de heer Tighelaar bedoelde vlag was
van het detachement Marine Vliegdienst, de
veteranen van 320 Squadron.

Onze ere-voorzitter, J. Beelaerts van Blokland,
stuurde een kort verslag van de Normandië-
herdenking, dat we helaas door ruimtegebrek
n!et kunnen plaatsen. Toch onze hartelijk dank
hiervoor, redactie.
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"Als ex-motorrijder van de Verkenningsafde-
ling van de Brigade Prinses Irene had ik al
lang het contact met oud-leden van de Briga-
de verloren. Onlangs zond een neef nog een
exemplaar van de Legerkoerier van juni 1994
met uw artikel over de Brigade. Op de foto's bij
het artikel herkende ik Meindert van Lienden
onmiddellijk, hoewel hij in '44 met een kaalge-
schoren hoofd Normandië binnenkwam.

,
Ik herinner me nog goed het geval van de
ingegraven Duitse tank op de weg van Brussel
naar Diest, dat door van Lienden beschreven
wordt. Ik reed voor de colonne uit na de uit-
bundige intocht van Brussel en zag Duitse
tanks zich ten zuiden van de weg bewegen.
Tot ik plotseling de ingegraven tank voor me
zag, met mitrailleur en geschutstoren op me
gericht. Tot mijn verbazing schoot hij niet on-
middellijk en ik maakte een razendsnelle 1800

draai met een knie op de weg, zoals we dat op
het strand bij Dovercourt geleerd hadden. Van
de daaropvolgende schietpartij herinner ik me
alleen de efficiënte actie van onze anti-tank
crew die de tank buiten gevecht stelde.

Ik werd vervolgens na de actie over het AI-
bert-kanaal aangeschoten en kwam pas in
maart '45 terug bij de Brigade in Noord-Beve-
land waarna ik de intocht in Wageningen en
Den Haag meemaakte.

Hoewel ik nu in Chili woon - na vele jaren als
geoloog gewerkt te hebben in verschillende
delen van de wereld - kom ik iedere paar jaar
in Engeland of Nederland en zou ik graag op
de hoogte zijn van de evenementen die uw
vereniging organiseert."

John Osten
legernr. 3831
Avenida Gran Bretana 742
VALPARAISO - CHILI

Een brief uit Chili van een nieuw lid van onze
Vereniging. De grote golf publiciteit heeft nu al
zeker drie nieuwe leden opgeleverd. Oud-
Brigadeleden die na al die jaren weer opnieuw
aansluiting zoeken bij hun vrienden van vroe-
ger en vaak niets wisten van een Vereniging
van Oud Strijders van de Irene Brigade ... Red.

"Net terug uit Normandië, haast ik me te rea-
geren op het artikel in het Parool van 28 mei
over mijn ervaringen als Irene-soldaat. De kop
luidde: "In die hele oorlog geen schot gelost,
ja, ééntje." Dat is uit mijn hele verhaal gepikt,
waardoor bij het grote publiek de indruk wordt
gewekt dat de Irene-brigade nauwelijks aan
gevechtshandelingen heeft deelgenomen. Zo
heb ik dat niet bedoeld, want dat zou een
posthume belediging zijn voor alle gesneuvel-
den.

Mij werd gevraagd of ik mij had gemeld uit
vaderlandsliefde. "Nou ...neu. Voor mij draaide
het leven om vrijheid, vreten en vrouwen."
Waar ging het om ? Direct na aankomst wer-
den we wekenlang vastgehouden en onder-
vraagd door de Intelligence Service. Het eten
was er slecht. Iedereen baalde en aan tafel
werden die woorden soms gescandeerd: "Vrij-
heid, vreten, vrouwen !"

Ergens werd gesproken over de Irene-brigade
als een bijeengeraapt zooitje. De werkelijkheid:
de Brigade bestond uit mensen van alle leeftij-
den en overal vandaan, Amerika, Zuid-Afrika,
Canada, Engelandvaarders- een heterogeen
gezelschap, inderdaad, maar geen zooitje.

Van die lintjes zien er twee een beetje goed-
koop uit. Ik zei: "Het lijkt wel of ze in een bazar
zijn gekocht." Het onderschrift bij de foto luidt:
"En daar die gouden, volgens mij is die ge-
woon in een bazar gekocht." Dat is net even
iets anders.

De desbetreffende journaliste kwam mij waar-
schijnlijk interviewen in de veronderstelling een
heldenverhaal vol emotie te horen. Als overre-
actie daarop speelde ik waarschijnlijk te zeer
de anti-held. Mijn excuses daarvoor aan alle
manschappen van de Irene-brigade !"

Frans Hummelman, Den Bosch

Iedereen die met de pers te maken heeft ge-
had, weet dat verhalen soms heel anders op
papier kunnen verschijnen dan ze in werkelijk-
heid zijn verteld of bedoeld. De heer Hummel-
man heeft bovenstaande tekst als ingezonden
brief in het Parool gepubliceerd.
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ATIONAlE HERDENKINGSPENNING
1994/95 "50 JAAR VRIJHEID"

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft op 6
juni 1994 aan de Burgemeesters van de Ge-
meenten in Nederland gemeld, dat het Natio-
naal Comité diverse projecten in het kader van
de herdenking van het einde van de bezetting
van Nederland en Nederlands-Indië initieert en
coördineert. Een van deze projecten is de
uitgifte van een NATIONALE HERDENKINGS-
PENNING 1994/95, ontworpen door Willem
Vis.

De penning (diameter 50 mm, uitgevoerd in
gepatineerd lom bak) kan uitsluitend besteld
worden door overmaking van t. 50,- (Inel.
BTW, bewaarcassette en vrzendkosten) op
gironummer 364595 t.n.v. Nationaal Comité 4
en 5 mei in Amsterdam. De opbrengst wordt
gebruikt voor educatieve projecten in het kader
van jeugdvoorlichting rond WO " in relatie tot
het heden.

Voorts publiceert het Nationaal Comité 4 en 5
mei een handboek "Herdenken en Vieren in
Vrijheid" dat een praktische handreiking beoogt
te zijn om plannen voor het herdenken en
vieren nadere invulling te geven. Nadere infor-
matie is verkrijgbaar bij het Nationaal Comité 4
en 5 mei, Rapenburgerstraat 109, 1011 Vl
Amsterdam.
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UNIEKE HERDENKINGSZEGELS

Door de overkoepelende herdenkingsorganisa-
ties zal, in samwerking met de Nederlandse
vereniging voor Erinnofilie een fraaie serie
herdenkingszegels worden uitgegeven bij
gelegenheid van de 50ste herdenking van de
bevrijding van Zuid-Nederland en de Slag om
Arnhem.

De 4 zegel blokken in tuil color zijn:
- 50 jaar D-DAY/MARKET GARDEN/
BRABANT BEVRIJD met de invasie, het Ver-
zet/Stoottroepen en de Slag in de Schaduw
(Overloon) ,
- 50 jaar MARKET GARDEN/REGIO EIND-
HOVEN BEVRIJD met para's Son-Veghel,
pantservoertuig op de Woenselse overweg, 50
jaren Lichtjesroute als symbool voor de bevrij-
ding,
- 50 jaar MARKET GARDEN/REGIO NIJME-
GEN BEVRIJD met luchtlanding boven Groes-
beek, de Waal-crossing in canvas boten en de
tanks over de Waal brug,
- 50 jaar MARKET/GARDEN/SLAG OM ARN-
HEM met RAF/gliders/para's op Wolfheze, de
slag om Rijnbrug en het altijd onderbelichte
burgerdrama: de evacuatie van ca. 100.000
mensen uit Arnhem, de Veluwezoom en de
Betuwe.

GROESBEI:K :\l3\II:GF\

REGIO NJJVIEGF:N BI:::VRIJD

~- .",
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Bij de blokken emblemen van de strijdende
divisies. Ook afgebeeld het embleem van de
Vereniging van Oud Strijders van de Irene
Brigade (bij het blok "REGIO NIJMEGEN BE-
VRIJD").

Informatie en intekenformulieren is te verkrij-
gen bij de:

Stichting 18 september-festival Eindhoven,
Project Herdenkingszegels 1944-1994,
p/a Dennenlaan 8
5671 BX NUENEN

AUDIO-CASSETTE OVER IRENE-BRIGADE

Onder de N.O.S.-rubriek "Bijlage" werd op 2
juni j.1. van 13.00-14.00 uur (op Radio 5) het
gesprek uitgezonden over onze Brigade. De
opnamen hiervoor werden gemaakt tijdens de
laatste reünie in Oirschot. Het audiobandje is
te bestellen was door 1. 15,- over te maken
op:

Postgiro 1417,
t.n.v. NOS RADIO, HILVERSUM
o.v.v. "NOS-bijlage Prinses Irene
Brigade"

THE FORGOTTEN 450 -
THE BRITISH LEGION

The Royal British Legion is een grote internati-
onale liefdadigheids-organisatie van en voor
Britse veteranen en hun gezinnen. Naast het,
waar mogelijk, ondersteunen van de leden bij
eventuele problemen, houdt de organisatie
zich ook bezig met het herdenken van de Brit-
se gevallenen.

In Nederland kent het British Legion drie zoge-
naamde "branches". Er wordt veel gedaan om
de hier begraven gevallenen te herdenken,
samen met andere veteranen van allerlei nati-
onaliteiten. In Nederland liggen de diverse
graven verspreid over 469 lokaties, variërend
van twee vliegers, begraven "in the middle of

nowhere", tot de prachtige begraafplaatsen van
de War Grave Commission, zoals bijvoorbeeld
in Oosterbeek.
Op Remembrance Sunday, (de tweede zondag
in november) worden zo'n 20 herdenkingen
georganiseerd op verschillende plaatsen. Meer
is helaas niet mogelijk. De andere lokaties die
niet aan bod kunnen komen, worden "the For-
gotten 450" genoemd. Hiervoor wordt een
speciale herdenking georganiseerd, die inmid-
dels is uitgegroeid tot de grootste activiteit van
het British Legion in Nederland.

Dit jaar zal de herdenking voor "the Forgotten
450" worden georganiseerd door de Amster-
dam Branch. In Hilversum, waar 16 gesneu-
velde Britten liggen begraven, zal een herden-
king plaatsvinden op zondag 2 oktober om
14.00 uur. Onder leiding van dominee John
Gowie zal een herdenkingsdienst worden ge-
houden waarbij ook veteranen van Nederland-
se en andere organisaties van harte welkom
zijn.

Inlichtingen: The Royal British Legion
Amsterdam Branch
Keizersgracht 99
1015 GH AMSTERDAM

STEUNFONDSEN BRIGADE

Indien u lid bent van onze Vereniging van Oud
Strijders (geen begunstiger) en u bent door
ziekte of iets derqelijks in financiële moeilijkhe-
den geraakt, schroom dan niet de hulp van de
fondsen te roepen.

Het adres waar u uw verzoek naartoe kunt
sturen luidt:

H.J. Davis, medewerker van het Steunfonds
Prinses Irene en generaal Noothoven van
Goor,
Postweg 18
3881 EG PUTTEN
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Z.K.H. Prins Bernhard deel te nemen.

VERENIGINGSNIEUWS

CENTRAAL AANMELDINGSPUNT:

Voo alle activiteiten vermeld op deze pagina,
u zich aanmelden op onderstaand adres,

ehalve indien anders vermeld:

F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 SB BERGEN OP ZOOM

HERDENKING EN PARAATSTELLING
BERINGEN 3 SEPTEMBER

Op zaterdag 3 september zal de gemeente
Beringen op grootse wijze herdenken dat ze
50 jaar geleden werd bevrijd. Op die dag zal
de laatste dienstplichtige compagnie van 17
Painfbat GFPI, de Bravo Compagnie, in deze
·vaandel-gemeente" paraat worden gesteld.

De commandant van de Compagnie nodigt
weer een 50-tal oudstrijders van de Irene
Brigade uit om mee naar Beringen te gaan en
daar, tijdens een feestelijk programma, deel te
nemen aan de uitreiking van de invasiekoor-
den aan de jonge Fuseliers.

Vanwege de beperkte busruimte kunnen hier-
aan GEEN DAMES deelnemen. Een definitief
programma zal u na aanmelding worden toe-
gezonden.

7 SEPTEMBER VEGHEL

17 september organiseert het Airborne
r'O __ ",' é, in nauwe samenwerking met museum

e 'jdende Vleugels, de 50-jarige Bevrijding
ar Operatie Market-Garden voor Heeswijk-

:; •. er, Schijndel, Veghel en Eerde. Een de-
=_-.a 'e van de oudstrijders van de Irene Briga-
ce - itgenodigd om aan het eerbetoon voor

Om 11.00 uur verzamelen de deelnemers van
de Brigade met eigen vervoer zich bij het kas-

.teel in Heeswijk-Dinther. Parkeerruimte aan-
wezig.

Vanuit Bergen op Zoom vertrekt een bus, met
stopplaatsen in Roosendaal, Breda en Tilburg
naar Veghel. LET OP !!! DEZE BUS RIJDT NA
DE HERDENKING IN VEGHEL DOOR NAAR
VALKENSWAARD! Als u dus alleen wilt deel-
nemen aan "Veghel" kunt u niet van de bus
gebruik maken. Vetrek bus: 9.00 u. Bergen op
Zoom (STATION), 9.15 u. Roosendaal, 9.45 u.
Breda (Motel Breda). 10.15 u. Tilburg (station).

17 SEPTEMBER VALKENSWAARD

Op 17 september zal het 50 jaar geleden zijn
dat Valkenswaard door de Irish Guards die tot
het 30e Legerkorps behoorden, werd bevrijd.
Eén van de onderdelen uit het programma dat
het comité 50-jarige bevrijding Valkenswaard
heeft opgesteld, betreft een defilé op zaterdag
17 september. Hieraan zal een detachement
van oudstrijders van de Irene Brigade deelne-
men. Opstelling defilé vanaf 17.00 uur. Nadere
details volgen na aanmelding.

Indien u alleen aan 'Valkenswaard" wilt deel-
nemen, rnoet.u 'gebruik maken van eigen ver-
voer; er zijn voldoende parkeerplaatsen aan-
wezig.

18 SEPTEMBER EINDHOVEN

Zoals ieder jaar zal Eindhoven zijn bevrijding
herdenken met een grootste parade door de
stad. Dit jaar zal dat natuurlijk een extra "50-
jaar" karakter krijgen. Ook dit jaar zullen de
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oudstrijders van de Irene Brigade weer van de
partij zijn. Om 19.00 uur wordt verzameld op
het 18-septemberplein (bij het station), waarna
om 19.30 u. wordt vertrokken voor de parade.

24 OKTOBER OIRSCHOT

Op 24 oktober 1994 viert de gemeente Oir-
schot haar bevrijdingsfeest. Bij die gelegenheid
zal een brug over het Wilhelminakanaal wor-
den benoemd naar de Kon. Ned. Brigade
"Prinses Irene". Het voorlopige programma
ziets er als volgt uit:

10.00 u. Verzamelen gemeentehuis Oir-
schot
Naamgeving van de brug
Lunch in de open lucht (bij goed
weer)
Parade van voertuigen "Keep
Them Rolling"

11.00 u.
12.30 u.

15.00 u.

Zij die aanwezig willen zijn moeten zich uiterlijk
15 augustus opgeven bij A. Herbrink

De Foes 23
5581 AP WAALRE

In de opgave moet worden vermeld of men
alleen komt, danwel vergezeld zal zijn van
partner. Dit is nodig voor deelname aan de
lunch.

27 OKTOBER BERGEN OP ZOOM

Ter gelegenheid van de SO-jarige herdenking
van de bevrijding van Bergen op Zoom op 27
oktober a.s. zal onder meer een defilé worden
gehouden waaraan een detachement van oud-
strijders van de Irene Brigade zal deelnemen.

Deelnemers moeten zich aanmelden tussen
12.00 en 13.30 uur in de Cort Heijligerskazer-
ne te Bergen op Zoom. Alleen daar is vol-
doende parkeerruimte beschikbaar. Een lunch
zal op de kazerne worden verstrekt.

Nadere informatie volgt na aanmelding.

29 OKTOBER TILBURG

Op die dag zal o.a. een kranslegging plaats-
vinden bij het het Irene-monument in de stad,
aansluitend gevolgd door een defilé in de stad.
Naast het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene in ceremonieel tenue met vaandelwacht,
is het natuurlijk de bedoeling dat hieraan een
detachement Irene-oudstrijders deelneemt.

Een programma wordt toegezonden na aan-
melding.

GEEN AANMELDING = GEEN DEELNAME

Zo'n tien jaar geleden kwam het nog regelma-
tig voor dat de oudstrijders van de Irene Briga-
de werden vergeten bij de vele herdenkingen
en andere festiviteiten die overal werden geor-
ganiseerd. Gelukkig, zo mag u na het lezen
van deze pagina's concluderen, is dat niet
meer het geval. Het is wel belangrijk dat de
Brigade "goed naar buiten treedt", d.w.z. een-
heid van tenue (bekende blazer, grijze broek,
géén hoofddeksel, groot model onderscheidin-
gen, invasiekoord etc.) en met een groot deta-
chement. Uw deelname wordt dus zeer op prijs
gesteld!

Wat niet op prijs wordt gesteld, zijn leden die
zich gewoon niet aanmelden maar toch willen
deelnemen. Voor iedere organisatie is dit bui-
tengewoon vervelend in verband met gemaak-
te afspraken zoals busruimte, lunches, con-
sumptiebonnen, toegangsregelingen etc. Een
uitzondering kan natuurlijk wel, maar helaas
zijn er leden die hiervan een gewoonte maken.
Is het de moeite van het sturen van een kaart-
je niet waard? In dat geval: neem plaats tus-
sen het publiek en neem NIET deel met de
andere oudstrijders. Het is irritant voor de or-
ganisatie en het lijkt op asociaal gedrag.

NIET AANMELDEN IS IN PRINCIPE NIET
DEELNEMEN I!!
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eerst iets veranderd. Bij het betreden van het
helicopterveld vóór het monument, stond een
compagnie Fuseliers en het vaandel met de
vaandelwacht aangetreden. Voorheen stond er
slechts een delegatie van de Fuseliers, terwijl
het vaandel nog niet eerder aanwezig was bij
een dodenherdenking van de Vereniging van
Oud Strijders. De Fuseliers bleven met het
vaandel aangetreden staan tot de laatste oud-
strijder het veld had verlaten. Dit zal voortaan
ieder jaar gebeuren want op deze wijze wil het
Garderegiment Fuseliers nog eens het respect
voor de veteranen van de voormalige Prinses
Irene Brigade tot uitdrukking brengen.

27 APRIL TE OIRSCHOT

""
JAARLIJKSE REUNIE

Voor de 48ste maal werd in de genm. de Ruy-
ter van Steveninckkazerne te Oirschot de jaar-
lijks reünie en ledenvergadering van de Ver-
eniging van Oud Strijders van de Kon. Ned.
Brigade "Prinses Irene" gehouden.

Hoewel er toch 150. oud-Brigadeleden, waar-
van velen met echtgenotes, aanwezig waren,
ligt dat aantal lager dan in voorgaande jaren.
Uiteraard zal dat dit te maken met de stijgende
leeftijd van de leden. Bovendien ontmoeten de
leden elkaar veel meer dan een aantal jaren
geleden, toen de jaarlijkse reümie de enige
gelegenheid was om de oude kameraden weer
eens te zien. Nu zijn er de paraatstellingen bij
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en
jaarlijkse herdenkingen zoals Wageningen en
Eindhoven. Een grote groep oud-Brigadeleden
nam dit jaar deel aan de reis naar Engeland
en Normandië. Dit alles doet de belangstelling
voor de jaarlijkse reünie en ledenvergadering
iets afnemen.

Die woensdag 27 april verliep volgens het
bekende programma. Nieuw was de informa-
tie-stand van het Veteranen Platform in de
Kempenzaal, waar de reünie gehouden werd.
Veel oud-Brigadeleden en echtgenotes maak-
ten van de gelegenheid gebruik informatie in te
winnen over het Platform en diverse actuele
veteranenzaken.

Na de koffie en de cake volgde de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering, vast onderdeel
van de reünie. Bestuur en functionarissen
legden weer verantwoording af over beleid en
activiteiten. In de volgende "Vaandeldrager"

orden de notulen van deze vergadering ge-
bliceerd.

Belangrijk onderdeel van de reünie is ook ieder
.aar weer het dodenappèl bij het monument

al Brigade en Garderegiment Fuseliers Prin-
:~ I ene. In het protocol was dit jaar voor het

Onze ere-voorzitter, generaal Beelaerts van
Blokland, was dit jaar ook weer aanwezig. Hij
hield na de dodenherdenking een toespraak
ter gelegenheid van de herdenking van 50 jaar
"Operatie Overlord" . In zijn rede haalde hij
herinneringen op aan de inzet van de Brigade
in Normandië en de verdere opmars. De ge-
neraal besloot met de opmerking dat volgend
jaar maar iemand anders iets moet vertellen
over 50 jaar "Operatie Market-Garden".

Na het formele gedeelte van de reünie volgde
de gezamenlijke maaltijd. Voor de eerste keer
was er een keuze-mogelijkheid, namelijk een
Indische rijsttafel en "Hollandse kost". De be-
langstelling voor de rijsttafel leek iets groter
maar dat kan ook gelegen hebben aan het feit
dat de keuken waar deze werd geserveerd
dichter bij de Kempenzaallag ...

Overigens was er al iets te merken van de
grote belangstelling die de Brigade zou gaan
krijgen in de media in de weken erna. Bij de
dodenherdenking was een camerateam van
"Hier en Nu" aanwezig, terwijl er tevens inter-
views werden afgenomen door N.O.S.-radio.
Veel leden maakten van de gelegenheid ge-
bruik om het museum Brigade en Garde Prin-
ses Irene te bezoeken.

10



ALFA FUSELIERS LANDEN IN HEDEL

Paraatstelling in Hedel op 2 mei groot succes

Voor majoor van Leur zou die maandag 2 mei
een primeur worden. Voor de eerste keer moet
hij leiding geven aan een Fuseliers-activiteit
van de compagnie waarover hij sinds begin
januari het commando voert. De andere twee
leden van het driemanschap (Compagnies-
commandant, zijn plaatsvervanger en de com-
pagniesadjudant (vroeg c.s.m.)) hebben al veel
vaker met het bijltje gehakt. Kapitein Jakops
en adjudant van Asveld waren in 1992 met
hun Alfa's in Normandië, toen nog met de le-
gendarische compagniescommandant kapitein
Duvekot. Daar kregen zij voor de eerste keer,
als Limburgse Fuseliers, het koord uitgereikt
uit handen van de oudstrijders. Een jaar later
werd de volgende Alfa-lichting paraat gesteld
in de Beekse Bergen. Nu zou het dus Hedel
worden.

Het wordt een moeizame organisatie, temeer
daar naast het gewone oefenprogramma, ook
Normandië moest worden georganiseerd. Bij
die grootschalige herdenking zullen de Fuse-
liers van de Alfa-compagnie "hun" oudstrijders
van de Irene Brigade moeten vertegenwoordi-
gen. Bij deze paraatstelling zijn alle elementen
die andere paraatstellingen kenmerken ook
weer aanwezig: gastvrij ontvangen van de
oudstrijders, een stukje "Brigade-geschiede-
nis" naar voren halen en dit op gepaste wijze
naar buiten dragen.

In het dorpshuis "Gelre's End" worden oud-
strijders en Fuseliers verwelkomd door burge-
meester Kraaijveld van Hedel en getrakteerd
op koffie met cake. De plaatselijke historicus
Wim van Engelen houdt een interessante le-
zing over de geschiedenis van het dorp Hedel,
waarbij natuurlijk de gebeurtenissen in het
voorjaar van 1945 een speciaal accent krijgen.

Van Engelen is in de dagen voorafgaande aan
de paraatstelling naar de twee basisscholen
geweest om daar een les te geven voor de

hoogste groepen. Hij vertelt daar over de strijd
van de Irene Brigade, aangezien de kinderen
bij de dodenherdenking op maandag 2 mei,
bloemen zullen gaan leggen bij het door hen
geadopteerde monument voor de gesneuvel-
den in de Bommeierwaard.

Eén van de kinderen schreef een verslag voor
de plaatselijke krant: "Vorige week dinsdag
kwam de heer van Engelen op school vertellen
wat de oorlog voor Hedel heeft betekend en in
het bijzonder over de rol van de Irenebrigade.
Hij vertelde ook over de paraatstelling die op 2
mei zou plaatsvinden. Nadat we op school
waren overgebleven, gingen we net als de
andere hoogste klassen van de basisscholen
in Hedel naar het oorlogsmonument aan de
Voorstraat. Daar werden we in drie groepen
opgesteld en de burgemeester sprak ons toe.
We kregen een witte chrysant en toen was het
wachten op de compagnie.

De compagnie bestond uit vijf peletons, die
stonden in de Kerkstraat en de Wilhelmina-
straat opgesteld. Tegelijk kwam ook de Irene-
brigade met de oudstrijders aangelopen. Na de
toespraak van de burgemeester en van een
generaal buiten dienst, werden de kransen bij
het monument gelegd.

Toen mochten de militairen hun petten ruilen
voor baretten, mochten ze een oranje sjaaltje
omdoen en werd het oranje-blauwe koord
door de oud-militairen gegeven. Er werd door
de aanwezigen een glaasje calvados gedron-
ken. Een overste hield een toespraak en over-
handigde een tegeltje aan de burgemeester en
aan meneer van Engelen. Het was langzamer-
hand afgelopen en de soldaten marcheerden
naar de Maas en wij naar school," aldus één
van de deelnemende kinderen. Overigens is
de generaal buiten dienst in dit verslag onze
voorzitter Rudi Hemmes en de overste regi-
mentscommandant Vermeulen.
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Voorafgaand aan de ceremonie van dodenher-
denking en paraatstelling, zoals eerder treffend
beschreven, is er een rondgang door het dorp
Hedel. Ieder peloton gaat, met één of meerde-
re oudstrijders die destijds de acties hadden
meegemaakt, naar plaatsen in het dorp die
toen van betekenis zijn geweest en krijgen
daar tekst en uitleg.

Na de ceremonie marcheren de nieuwe Fuse-
liers inderdaad naar de Maas. Naar de overzij-
de van de Maas, om precies te zijn naar het
voormalige Fort Crevoeur, nu een genie-oplei-
dingscentrum. Daar worden ze door de genis-
ten overgevaren om aan de Hedelse kant van
de Maas aan land te worden gezet, slechts
enkele tientallen meters van de plaats waar de
mannen van de Irenebrigade dat 50 jaar eer-
der landden, onder heel andere omstandighe-
den. Op die landingsplaats worden de Fuse-
liers opgewacht door de oudstrijders van die
voormalige Brigade, die hen met applaus be-
groeten. Na afloop wordt vertrokken naar het
dorpshuis, voor een drankje en een gezamen-
lijke maaltijd.

Voorafgaand aan die maaltijd maakt de com-
mandant van het Anti-tankpeloton, de luitenant
van Vuuren bekend, waar hij zich in de afgelo-
pen weken met zijn mannen mee bezig heeft

gehouden. De militairen van de Alfa Compag-
nie hadden gehoord van Ad Raaijmakers uit
Eindhoven dat hij zich bezorgd maakte over
het onderhoud van de graven van de gesneu-
velde Brigademannen. Spontaan ontstond toen
het idee om hieraan iets te doen. Luitenant
van Vuuren is in de week voor de paraatstel-
ling met zijn mensen druk in de weer geweest
op een tiental begraafplaatsen om daar de
zerken van hun gesneuvelde collega's eens
goed schoon te maken. De luitenant vraagt de
regimentscommandant om dit initiatief van de
Alfa-compagnie over te nemen en het onder-
houd van de graven voortaan door de zorg van
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene te
laten geschieden. Overste Vermeulen behoeft
zich geen moment te bedenken, hij bedankt de
luitenant voor het initiatief en belooft het voor-
stel over te nemen. In een volgende
Vaandeldrager komen we hierop terug.

Na een gezellige middag met zang, enkele
ludieke optredens en een gezonde Hollandse
stamppot is alweer de derde paraatstelling van
A-Compagnie 17 Painfbat GFPI in "Fuseliers-
stiji" achter de rug. Majoor van Leur toont zich
een echte "majoor der Fuseliers", iets wat hij in
de weken erna, in Frankrijk, nog regelmatig
opnieuw zou mogen bewijzen...

Voormalig sergeant Kers in gesprek met
geboeid luisterende Fuseliers
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De Fuseliers van A-
Compagnie stormen
met hun nieuwe
compagniesvlag aan
land, vlak bij de
plaats waar 50 jaar
eerder hun collega's
van de voormalige
Prinses Irene Briga-
de dat, onder ande-
re omstandigheden,
ook deden...

Oudstrijders van de briga-
de wachten de Fuseliers
op bij de landingsplaats,
achter hen de Hedelse
brug.

Het detachement tijdens
de ceremonie bij het mo-
nument (foto's W. van
Engelen en H. Paape)



uitgesproken diepgevoelde dankwoord maakte
grote indruk op de aanwezigen.

IIHELL ON WHEELSII HERDACHT

Verslag van een 50-jarige herdenking van de
bevrijding van de Westelijke Mijnstreek van
Zuid-Limburg door de Tweede Amerikaanse
Pantserdivisie in september 1944, door G.
Hermesdorf, Maastricht

Op 14 juni 1994 werd in het gemeentehuis te
Geleen ter gelegenheid van de 50-jarige be-
vrijding van hun gemeenten door de Colleges
van Burgemeester en Wethouders van de
gemeenten Beek, Brunssum, Geleen, Meers-
sen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Sittard en
Stein, een ontvangst gehouden ter ere van de
Amerikaanse bevrijders, te weten de veteranen
van de 2nd Armoured Division, bijgenaamd
"Heli on Wheels". Voor dit gebeuren was een
overweldigende belangstelling.

Als ere-gasten waren aanwezig een 70-tal
Amerikaanse veteranen van de "Heli on
Wheels", vergezeld van hun onafscheidelijke
American girls in hun typische Amerikaanse
kledij (zomers tenue tot en met zijn of haar
baseball cap), in de leeftijd van 69 tot ver in de
80 jaar. Verder waren present veel Nederland-
se verzetsmensen en oudstrijders (stoottroe-
pers en mariniers) en een vertegenwoordiging
van de oudstrijders van de Brigade "Prinses
Irene".

De ontvangst begon met een muzikaal onthaal
van de Brass Band van de Limburgse Jagers
en "Coffee and Limburg Pie (vlaai)". Na een

elkomstwoord van een van de organisatoren,
I. J.W. Gielkens, werd door burgemeester
.G.M. Larvink van Geleen (ook aanwezig bij
e herdenking in Normandië in Pont Audemer
amens het Garderegiment Fuseliers Prinses
"e e) een bezielende toespraak gehouden ter

-e denking van de bevrijding en diegenen die
ceze mogelijk hebben gemaakt. Het daarbij

De toespraken, waaronder ook die van de heer
Leo Schijven, Chairman van de Netherlands
American Institute Limburg (NAIL), werden
afgewisseld met stemmige muzikale intermez-
zo's van een trio. Hoogtepunt was wel de "De-
livery of Memorabilia" door de negen burge-
meesters, getooid met fraaie ambtsketens,
afgewisseld door bestuursleden van NAIL.

Voor dit 50-jarig jubileum was voor iedere
veteraan in Delfts Blauw een wandbord ver-
vaardigd, voorzien van het divisie-wapen van
"Heli on Wheels" en verder voor de heren een
fraaie "Tie with weapon" en voor de ladies een
dito shawl. Voor ieder was er ook een exem-
plaar van "D-Day in South Limburg, Diary of
the Liberation", waarin all krijgsverrichtingen
van de Amerikaanse tankdivisies in september
'44 gedocumenteerd en voorzien van authen-
tieke foto's zijn vastgelegd.

De oud-G.I.'s toonden zich zeer ingenomen
met alle geschenken en ook ontbraken de
emotionele momenten niet. Een vertegenwoor-
diger van de veteranen van de 2nd Armoured
Division sprak een woord van dank voor de
ontvangst, waarna de niet-aanwezigen werden
herdacht met een gepaste stilte. De ontvangst
werd afgesloten met een gezellig samenzijn
met een "beverage".

Tot slot volgde een optreden van de Brass
Band van de Limburgse Jagers op de zon-
overgoten Markt in Geleen voor een talrijke
menigte waarna "The Stars and Stripes" en het
Wilhelmus deze onvergetelijke ontvangst be-
eindigden.
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25 - 28 MEI 1994

HERDENKING IlOPERATlE OVERLORDIl
IN SOUTHAMPTON EN PORTSMOUTH

In Zuid-Engeland is de start van "Operatie
Overlord" grootscheeps herdacht. De festivitei-
ten waren geconcentreerd op SOUTHAMP-
TON (Victoria Country Park Netley) en PORT-
SMOUTH.

In SOUTHAMPTON speelde de herdenking
zich af op 27 mei 1994. Een Nederlands deta-
chement van 60 oudstrijders van de Irenebri-
gade en 9 Marine-veteranen waren daarbij
aanwezig.

De deelnemers kwamen op 25 mei bijeen in
de genm. de Ruyter van Steveninckkazerne te
Oirschot. De ontvangst en verzorging aldaar,
geregeld en verzorgd door commandant en
personeel van 17 Painfbat Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene, was geweldig.

Op 26 mei vertrok het detachement met twee
bussen vanuit de kazerne via Calais en Dover
naar EASTLEIGH, alwaar plaats was gereser-
veerd in het Forte Posthouse Hotel. Ook daar
was de ontvangst en de bediening van dien
aard dat vele oudstrijders zich in een paleis
waanden.

Op 27 mei begaf het detachement zich per bus
naar het Victoria Country Park te NETLEY,
alwaar om 11.30 uur een herdenkingsdienst
plaats vond. Er waren veteranen aanwezig van
Canada, Engeland, Poler. en Nederland. Daar-
naast nog een detachement matrozen van de
Verenigde Staten van Amerika, een compagnie
van het Hampshire Regiment en verder nog
groepen van het Rode Kruis, de St. John's
Ambulance en vele vlaggen van afdelingen
van de British Legion. De tribunes waren over-
vol met toeschouwers.

Na een indrukwekkende herdenkingsdienst
inspecteerde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Philip van Engeland de troepen en de vetera-
nen, staande in een Landrover. Nadat het

Engelse volkslied was gespeeld en gezongen,
was er gelegenheid zich te verpozen op het
terrein.

Tot onze grote verbazing werd in een enorm
grote tent een drankje en een lunch aangebo-
den. Er werd "D-Day bier" geschonken. Op de
flesjes waren etiketten aangebracht met de
afbeeldingen van de generaals Eisenhower en
Montgommery, alsmede de teksten: D-Day
Commemorative Ale" en "The invasion of Nor-
mandy 6th June 1944".

Rond 16.00 uur waren alle veteranen weer in
de bussen gezeten met een voldaan gevoel.
Het was een goede bijeenkomst met een fijne
sfeer, met nadruk op de herdenking van allen
die het niet hebben overleefd. Omdat de bus-
sen waren geparkeerd op een weiland en de
grond erg drassig was, konden de bussen niet
meer van hun plaats komen. Gelukkig was er
een takelwagen van het Britse leger aanwezig
in de directe omgeving, zodat de problemen
snel konden worden opgelost.

Op 28 mei werd de terugreis naar Nederland
gemaakt. Er was slechts ruimte voor één bus
op de ferry van 13.00 uur. De andere bus
kwam eerst om 22.15 uur aan boord. De inzit-
tenden van die bus bezochten in Portsmouth
het D-Day Museum en namen de kustroute
van Portsmouth naar Dover, genietend van het
landschap, de flora en de zee.

Na een vlotte tocht door een stukje Frankrijk
en België arriveerde de bus in Oirschot om
3.45 uur. In de legerplaats werd voor legering
zorg gedragen. Om 8.30 uur was er nog een
goede "continental breakfast" en vervolgens
ging eenieder weer huiswaarts.

De eerste bus was reeds om 18.45 uur aan-
gekomen. De inzittenden van die bus kregen
een warme maaltijd en gingen vervolgens op
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naar huis.

aren een paar vermoeiende dagen, vol
e oties, van hartelijkheid en gevoelens
e bondenheid met hen die 50 jaar gele-

de strijd om de vrijheid zijn gebleven.

Ee eede herdenking vond plaats in PORT-
, OUTH op 4 en 5 juni 1994. Via de Ambas-

sade van het Koninkrijk der Nederlanden in
o den kreeg het Veteranen Platform het ver-

z ek vijf veteranen aan te wijzen om op 4 juni
aan te zitten aan een gala-diner, waar in totaal
500 veteranen aanwezig zouden zijn, alsmede
alle koningen en koninginnen, presidenten en
andere staatshoofden van de toenmalige Ge-
allieerde landen. Op 5 juni zouden deze per-
sonen dan ook aanwezig zijn bij een groot-
scheepse herdenkingsdienst in
PORTSMOUTH.

De aan te wijzen personen moesten in 1944 in
Engeland zijn geweest en op een of andere

ijze betrokken zijn geweest bij de krijgsver-
ichtinqen in Europa. Alle krijgsmachtonderde-
e en de Koopvaardij zouden vertegenwoor-
'gd moeten zijn. Het lot viel op: de heer J. de
, os (Koninklijke Marine), de heer J. van Arkel
Koninklijke Luchtmacht), de heer A Loontjes
orps Mariniers), de heer G. Winterswjk

'Koopvaardij) en de heer A Herbrink (Konink-
lijke Landmacht). De Irenebrigade was derhal-
'e met twee personen vertegenwoordigd
Loontjes en Herbrink).

e behoeft geen betoog dat het gala-diner
. onderlijk goed was voorbereid en in alle

zichten als voortreffelijk kan worden aange-
+e kt. Hare Majesteit Koningin Elisabeth van
="'geland hield een zeer goede treffende tafel-
·e eJ waarbij zij bijzondere aandacht schonk
-:: de veteranen die de Operatie Overlord
- eaoen uitgevoerd en aan hen, die daarbij het
e e lieten. Het geheel was een onvergetelijke

e enis en voor alle veteranen ontroerend
=.- •.. ergetelijk.

- e- ie aanzaten aan het gala-diner waren
i aanwezig bij de herdenkingsdienst op
ein, grenzend aan de boulevard in

=--- . Gedurende deze dienst voeren

vele schepen van allerlei soort op duidelijk
zichtbare afstand langs.

De herdenkingsdienst werd geleid door Kardi-
naal Cary, aartsbisschop Van Canterburry,
geassisteerd door een viertal bisschoppen van
de Anglicaanse Kerk. Van het Nederlandse
Koningshuis was aanwezig Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Bernhard. Na afloop van de
plechtigheid kwam hij de aanwezige Neder-
landse veteranen opzoeken en onderhield zich
geruime tijd met hen op een bijzonder infor-
mele wijze.

Gesteld mag worden dat Nederland aanwezig
was bij de herdenkingen te Engeland en aldaar
blijk heeft gegeven van de dankbaarheid aan
en de erkentelijkheid voor al degenen die zich
hebben ingezet voor het herwinnen van de
vrijheid in Europa en in het bijzonder voor
degenen die daarbij het leven hebben verloren.

AM.H.

Naschrift redactie: Dit verslag zou niet volledig
zijn zonder een woord van waardering en dank
aan de organisator van de reis naar
Southampton. Aangezien de organisator en
schrijver van het artikel dezelfde zijn, namelijk
ons erelid Ton Herbrink uit Waalre, meent de
redactie dit te moeten doen namens de zeer
tevreden deelnemers aan de reis.

Ton Herbrink heeft heel veel tijd gestoken in
de organisatie voorafgaand aan de reis. Tij-
dens de reis heeft zijn organisatie- en impro-
visatietalent veel bijgedragen aan het volledig
slagen ervan. Mede daarom, maar natuurlijk
ook als oud-pelotonscommandant van de
Brigade, kolonel der Fuseliers b.d. en erelid
van de Vereniging van Oud Strijders van de
Irenebrigade, is het een goede zaak dat hij de
Koninklijke Landmacht vertegenwoordigde in
Portsmouth. Hartelijk dank !
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Enige beelden van de herdenking in
Southampton (foto's H. Paapen)
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Verslag Normandië reis

. VOORBEREIDING
ALGEMEEN

-: e s de bestuursvergadering op 1 december
·992 kwam een commissie tot stand die de

isatie in handen werd gegeven om een .
oor te bereiden en uit te voeren in juni
er gelegenheid van het feit dat de geal-

_~•. e er 50 jaar geleden landden. De reis
=__ 6 a 7 dagen duren en van de gelegenheid
- st worden gebruik gemaakt om een "ei-

-- ~e denking te organiseren in Pont Aude-

mer. Gedacht werd aan een defilé en kran-
slegging door onze oudstrijders.

B. SAMENSTELLING COMMISSIE
De commissie kwam te bestaan uit:
Joop van den Bergh;
Bob Lourenz;
Henk van Beers; van Zalinge zou t.z.t, worden

benaderd zich ter plaatse (in
Normandië) met de financiën
te willen belasten.

Harrie Hielkema; in verband met diens drukke
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werkzaamheden en zijn reis
naar Indonesië diende het
secretariaat van de commissie
te worden waargenomen door
de voorzitter -

Theo van Besouw.

Zoals bij eerdere herdenkingsplechtigheden
steeds het geval was, zou ook hier een wissel
moeten worden getrokken op de Militaire
Attaché, de Kolonel der Jagers, Bruno van der
Meer.

C. DOEL
De commissie stelde zich ten doel: "de deel-
nemende oudstrijders en hun dames een on-
vergetelijke reis bezorgen."

D. VOORLOPIG PLAN
Uit het verleden was bekend dat de hoogte-
punten van de herdenkingen op 5 en 6 juni
zouden komen te liggen. Derhalve werd in
eerste instantie gepland om op 7 juni de "Ire-
ne"-herdenking te Pont Audemer te organise-
ren. Het aanvankelijke schema zag er als volgt
uit:

Vertrek naar Normandië.
Bezoek aan Arromanches en de
Amerikaanse begraafplaats nabij
"Omaha".

5 en 6 juni Bijwonen van Internationale Her-
denkingen.

Herdenking in Pont Audemer.
Rustdag.
Retour Nederland.

3 juni
4 juni

7 juni
8 juni
9 juni

De eerste problemen deden zich al spoedig
voor. Te weten het onderbrengen van de men-
sen die zich bereids via Frans Bakx hadden
opgegeven om de reis naar Normandië in
1994 in 1994 te willen meemaken. Nagenoeg
alle hotels in de omgeving van Bayeux werden
benaderd, reisbureaus ingeschakeld. Maar het
onderbrengen van 100 personen ook maar in
de buurt van de stranden bleek niet meer mo-
gelijk. Alle hotels met wat ruime accommodatie
waren reeds jaren tevoren besproken. Ten
einde raad werd de hulp van de Militaire At-
taché ingeschakeld, die het gehele hotel "Mar-
motte" en nog een aantal kamers in hotel "Ibis"

~_--------

zou kunnen afhuren. Het nadeel van deze
accommodatie was dat Alencon zo'n slordige
130 km van de stranden ligt, zodat per dag
toch altijd nog tenminste 300 km met de bus
zou moeten worden afgelegd en dat met oud-
strijders en hun dames, die nu eenmaal niet zo
piepjong meer zijn. Niettemin werd het aanbod
met beide handen aangenomen.

E. HERDENKINGEN PONT AUDEMER
Een voorlopig plan m.b.t. de Herdenking Pont
Audemer werd in de kortste keren opgemaakt
en aan de burgemeester van deze stad toege-
zonden, dit in afschrift aan de Militaire Attaché.
Bij bespreking hiervan tijdens de eerste ver-
kenning adviseerde burgemeester Mottin de
ceremonie niet op dinsdag 7 juni maar op
zondag 5 juni te doen plaatsvinden. Als rede-
nen gaf hij op:

- de schoolkinderen waren dan vrij;
- het verkeer kon worden om- en stilgelegd;
- de straten konden worden afgezet, omdat de

winkels immers gesloten zouden zijn.

Het advies werd in dank aanvaard; het voorlo-
pig plan dienovereenkomstig gewijzigd.
De bevestiging van het definitieve programma
voor de plechtigheden in Pont Audemer door
de burgemeester werd begin november 1993
ontvangen.

Een aanvraag aan de Nederlands Territoriaal
Commandant ging in zee V.W.b.:
- deelname van het vaandel en vaandelwacht

en een Ere-compagnie in ceremonieel tenue
van het 17e Pantser Infanterie Bataljon
Garde Fuseliers "Prinses Irene";

- muzikale steun voor parade en defilé op
zondag 5 juni 1994.

Z.K.H. Prins Bernhard werd uitgenodigd om in
Pont Audemer aanwezig te zijn; de uitnodiging
werd in afschrift gezonden aan de Militair At-
taché in Parijs.

Hierop kwam van Franse zijde als antwoord:
deelname aan parade en defilé in Pont Aude-
mer van tenminste een Franse Ere-compag-
nie. Nadat bekend werd dat Z.K.H. betrokken
zou worden bij de herdenking "Overlord" en
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H.M. Koningin Beatrix te kennen had gegeven
bij de plechtigheden in Pont Audemer aanwe-
zig te willen zijn, werd het Franse deel van de
organisatie uit handen van de burgemeester
genomen en door de prefectuur overgenomen.
Dit had onmiddellijk consequenties m.b.t. het
te voeren protocol, temeer daar "Ie premier
ministre" Balladur zou optreden als begeleider
van H.M. Koningin Beatrix.

Lag de organisatie van de plechtigheden in
Pont Audemer wat de Nederlandse inbreng vrij
snel vast, de hogere Franse autoriteiten wijzig-
den de manier van optreden tot op de laatste
dag. Zaterdag 4 juni 1994 's avonds om 8 uur
moesten zowaar de allerlaatste instructies nog
in ontvangst worden genomen. Ook werd het
werk van de commissie niet eenvoudiger, doo-
rdat diverse organisatie zoals, B.N.M.O., het
verzet 1940-1945 afdeling Limburg, Marine (ex
M.T.B.'s) en Wapenbroeders buiten medewe-
ten van de commissie rechtstreeks tot de Ne-
derlandse Ambassade in Parijs hadden gericht
en toestemming hadden verkregen om aan de
plechtige herdenking in Pont Audemer deel te
nemen. Tevens werden een 20-tal particulie-
ren die zich eveneens tot de Ambassade had-
den gewend bij onze organisatie ondergescho-
ven teneinde toegang tot de (internationale)
herdenkingen te verkrijgen.

2. UITVOERING
A. HET DEFINITIEVE REIS- EN VERBLIJFSCHEMA.
Dit schema werd opgesteld en begin mei 1994
aan alle deelnemende oudstrijders toegezon-
den.

B. DONDERDAG 2 JUNI.
In samenspraak met Bob Lourenz waren door
het "Irene"-bataljon regelingen getroffen om de
oudstrijders en hun dames, die gelet op de
grote afstand van hun woonplaats tot de ka-
zerne in Oirschot de avond en nacht voor ver-

ek alsmede de nacht na terugkeer in de ka-
ze ne onder te brengen. Het bleken voortreffe-
"Ke maatregelen te zijn geweest te oordelen
"'aar de ervaringen van de personen in kwes-
e.

IJDAG 3 JUNI.
- _"0 e lijnen verliep de reis Oirschot - Alen-

con overeenkomstig het gestelde in het pro-
grammaboekje.

Het betrekken van de bussen van de ver-
voersfirma "Carlier" uit Middelburg was als het
bekende schot in de bekende roos. En dat
beslist niet alleen vanwege het comfort in de
bussen. De beide chauffeurs, Tom Peijs en
Derek Peping, ontpopten zich dra als ware
betrokkenen. Beide heren, hoewel behorende
tot een jongere generatie werden dan ook
spoedig als echte oudstrijders/fuseliers in de
groep opgenomen.

Door de voorbereidingen in de loop van deze
dag in het hotel Marmotte, was het mogelijk
dat eenieder onmiddellijk na aankomst
zijn/haar kamer kon betrekken. De attributen,
zoals de toegangsbewijzen voor de Omaha-
beach en "Le grand Spectacle" alsmede de
beide herinneringsmedailles lagen per persoon
op de bedden uitgestald. Zij het met een kleine
vertraging kon dan ook het aperitief en geza-
menlijk diner in gezelligheid plaatsvinden.

D. ZATERDAG 4 JUNI, ARROMACHES-DAG.
Hoewel het weer te vergelijken was met dat
van 50 jaar geleden en de tocht naar Arro-
manches vanwege de te verwachten drukte op
de wegen van alle kanten werden afgeraden,
ging onder het motto "stick to your plan" de rit
door. Vroeg in de morgen werd vertrokken en
Arromaches kon weliswaar in de stromende
regen zonder noemenswaardige problemen
worden bereikt. Zoals enige maanden tevoren
met de directie van het museum was bespro-
ken werd inderdaad klokslag 11.00 uur priori-
teit van bezoek verkregen.

Na de lunch werd op verzoek getracht de
Amerikaanse militaire begraafplaats aan de
Omaha-beach te gaan bezoeken. Daar echter
alle toegangswegen naar de stranden door
gendarmes waren afgezet, werd zoals gepland
Bayeux opgezocht, alwaar het diner in hotel
Notre Dame kon worden afgewacht. Onder
zeer slechte weersomstandigheden maar met
een voldaan gemoed kon de reis terug naar
Alencon worden ondernomen.

E. ZONDAG 5 JUNI, PONT AUDEMER-DAG.
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Met een stralende zon werd keurig op tijd het
hotel verlaten en via een mooie route door het
Normandische land Pont Audemer bereikt. De
ontvangst door burgemeester en leden van de
Gemeenteraad was zoals steeds hartelijk.

Na de koffie en cake werden allen verzocht om
zich naar La place Victor Hugo te begeven,
alwaar de beeldengroep Le Pilori (de schand-
paal) werd onthuld. Het was de plaats waar in
de late middeleeuwen recht werd gesproken,
vonnissen geveld en straffen ten uitvoer wer-
den gebracht. Hierna werd naar het oorlogs-
monument 1914-1918 en 1940-1945 gewan-
deld, alwaar door de burgemeester en de
voorzitter onzer oudstrijders een krans werd
gelegd. Bij deze plechtigheid werden tevens
aan een Franse dame en heer onderscheidin-
gen uitgereikt vanwege het gepresteerde in de
Maquis, het Franse verzet in de jaren 1940-

Overste Vermeulen inspecteert, samen met
compagniescommandant majoor van Leur
en twee Franse militaire autoriteiten,
de opgestelde Irene-veteranen in Pont Au-
demer op 5 juni

1945. Hierna werd wederom verzameld voor
de lunch.

Voor echter het sein tot aanvallen kon worden
gegeven, kwam althans zeer zeker voor bur-
gemeester Mottin het hoogtepunt van de dag.
De commissie van voorbereiding had een
voorstel ingediend om voor de heer Mottin op
deze gedenkwaardige dag een koninklijke
onderscheiding te verkrijgen. Dit als dank voor
zijn jarenlange inzet om de affiniteit van Pont
Audemer tot de oudstrijders van de Prinses
Irene Brigade en het Irene Regiment levendig
te houden. Inderdaad H.M. de Koningin be-
noemde de burgemeester tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau en het was onze
Ambassadeur Weijnands die hem na een
boeiende toespraak de versierselen hiervan
opspelde. Tranen vloeiden, maar deze werden
's lands wijs 's lands eer door vrouwen zowel
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- - -;= en weggekust.

e: c -buffet was te mooi en te goed om te
aeschriiven !

4.15 uur stonden de Nederlandse en de
;:: e troepen alsmede onze oudstrijders en
arde e Nederlandse veteranen opgesteld voor

ade en defilé. Klokslag 15.00 uur arriveerde
. . Koningin Beatrix begeleid door Minister

ladur. Na begroeting van de vaandels in-
secteerde H.M.ondermeer onze oudstrijders
e wandelde luid toegejuicht door een grote

enigte via de Rue- de Republique naar het
efileerpunt t.o. het gemeentehuis.

Het defilé was deels militair deels ludiek. Dit
laatste door het voorbij trekken van een 100-
tal voertuigen uit de W.O. 11 van Keep them
olling, waarop jong en oud gezeten de konin-

gin enthousiast toejuichten. Hetgeen althans
zo leek het door haar zeer geapprecieerd
werd.

De kranslegging bij het Irene-monument voor
et Gemeentehuis was kort maar indrukwek-
end. Kransen werden gelegd door H.M. en

Ainister Balladur en door onze voorzitter en
Overste Vermeulen, Commandant van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. On-
middellijk hierna werd de receptie gehouden in
een tent achter het stadhuis. De entourage en
verzorging waren in elk opzicht out of this
world. Tijdens de ontvangst deed H.M. de
Koningin er alles aan onze oudstrijders per-
soonlijk te begroeten. Na haar vertrek ging de
gezelligheid nog even door, totdat even na
19.00 uur de bussen gereed stonden om de
genodigden naar een sportzaal even buiten de
stad te brengen voor het diner.

e zaal was getooid met rood, wit en blauw,
lonnen en kaarsen op tafel. Zelfs de menu's

aren in onze driekleur. Was de receptie
:... dioos verzorgd, het diner sloeg zelfs die
e ·ng. Voorafgaand aan de maaltijd schonk

'e de Waal een door hem geschilderd tafe-
_e et nog een paar klompen aan de burge-

+ee er. Tijdens het diner hield onze voorzitter
=_- : espraak en reikte de burgervader na-
-,::.-- onze vereniging de draagmedaille van

zijn die morgen ontvangen Koninklijke Onder-
scheiding uit. Uiteraard werd hierbij zijn echt-
genote met een fraai cadeau verrast. Het diner
werd besloten met zang van onze "Vera Lynn"
Nellie Lourenz, die alleen en in een duet met
een der Franse genodigden, zorgde voor een
mooie apotheose.

Vóór vertrek had de burgemeester voor iedere
aanwezige ook nog een prachtige verrassing in
petto. De dames ontvingen een sjaal waarin
o.rn. het wapen van Pont Audemer, alsmede
"De Herdenking aan de 50ste verjaardag van
de bevrijding". De heren kregen een mooi
uitgevoerde, voor deze gelegenheid geslagen
legpenning. De tijd stond niet stil: het was diep
in de nacht voordat een ieder moe maar vol-
daan in "Marmotte" en "Ibis" het bed opzocht.

F. MAANDAG 6 JUNI
Onbarmhartig was de reveille. Om 08.00 uur
moest wederom worden vertrokken om tijdig
het "Omaha" strand te bereiken. Het verkeers-
plan van de Fransen - al ettelijke malen ge-
wijzigd - was en bleef "mistig". Nabij Carentan
gekomen zou er een parkeerplaats zijn voor de
bussen alwaar zou moeten worden overge-
stapt op de zogenaamde "shutteis" . Joop van
den Bergh en dhr. Swaap wisten echter bij de
gendarmes te bereiken dat onze bussen kon-
den doorrijden tot nagenoeg aan het strand.
Helaas moesten de voertuigen daarna verdwij-
nen en geen mens wist waarheen !

Na een grondige veiligheidscontrole konden de
gereserveerde plaatsen op de tribune worden
ingenomen. Het voorprogramma was de moei-
te van het wachten waard. Om beurten gaven
de ere-compagnieën van de verschillende
landen, vooraf gegaan door hun militaire
bands, een wervelende show weg. Vliegtuigen
uit W.O.II kwamen over en in de verte konden
de schepen van de verschillende naties wor-
den waargenomen.

Enigszins verlaat was de aankomst van de
staatshoofden (de afloop van een lunch in
Frankrijk is nu eenmaal moeilijk te voorspel-
len), maar het programma werd soepel aange-
past. Veel indruk maakte de toespraak van
een gepensioneerd generaal, een oud-strijder
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van het eerste uur, die destijds bij de landin-
gen zijn broer had verloren. Voorts was er een
spectaculaire aankomst van 5 landinqsvaartui-

. gen, elk de codenaam dragende van één der
landingsplaatsen (Utah - Omaha - Gold -
Juno - Sword). De vaartuigen vervoerden 50
vaandels van de regimenten die destijds deel-
namen aan de operaties in Normandië. Na de
landing op het strand, werden deze vaandels
door vaandeldragers van de regimenten over-
genomen. Zij marcheerden op naar hun plaats
in voor de zij-tribunes.

Als eerbetoon aan de gesneuvelden werd één
minuut stilte in acht genomen. Vervolgens
werd een ere-saluut aan de landen uitge-
bracht, die destijds troepen leverden voor de
invasie. Een "flight-past" (Nederland met
4 F-16's) volgde, waarna de ere-compagnieën

- voorafgegaan door hun muziekkapel - zich
langs de tribunes verplaatsten naar de
"Place du monument aux morts". Aandoenlijk
was het hierna volqende sluitingsconcert "Li-
berté", gebracht door een mannenkoor en een
kapel van het Franse Leger. Als slot hield
President Mltterand een bewogen toespraak.
Met het vertrek van de staatshoofden werd de
internationale herdenking afgesloten.

Als eerbewijs aan de oud-
strijders droeg de vIagge-
drager van het regiment
(één van de 50 vlagge- en
vaandeldragers van de
voormalige geallieerde
landen) niet de regiment-
svlag maar de vlag van de
Vereniging van Oud Strij-
ders van de Brigade van
het landingsvaartuig Oma-
ha Beach op, als begin
van de ceremonie op 6
juni

Toen kwam er precies als de commissie had
voorzien en gevreesd: chaos. Het afvoeren
van de duizenden toeschouwers liep namelijk
gierend uit de hand. Het werd een wachttijd
van enkele uren. Met de gedachten aan de
situatie 50 jaar geleden werd de ziel in alle
lijdzaamheid, waardig en met discipline, beze-

. ten. In de samenspraak met de gendarmes,
regelden Joop van den Bergh en dhr. Swaap
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s uttle"-bussen, waarmee uiteindelijk de
bussen konden worden opgezocht. Het

oei Notre Dame" in Bayeux was van de
e aging op de hoogte gebracht, zodat de

ge lande maaltijd kon doorgaan. In ogen-
sc 0 genomen dat er al drie vermoeiende

ac en en dagen achter de rug waren, en er
og een busreis van enkele uren voor de boeg

ag, stelde de voorzitter van de commissie
oor, om na het copieuze maal, maar direct
aar Alencon terug te keren. Het voorstel werd
et vreugde begroet.

G. DINSDAG 7 JUNI
Deze dag stond te boek als de rustdag door te
brengen in Alencon. Ook dit mag beschouwd
worden als een succes, wat uiteraard mede
teweeggebracht werd door het prachtige weer.
Overal kon met oud-strijders met hun dames
op de terrasjes zien genieten en zien bijkomen
van de beslist niet onvermoeiende pelgrimage.

et een gezellig aperitief en wederom goed
erzorgde maaltijd, tijdens welke enkele dank-

woorden werden gesproken, werd de halve
eeuw herdenking van de landingen in Nor-

andië feite besloten. De accu's waren weer
oldoende opgeladen om de volgende dag de

lange reis naar Nederland te kunnen onderne-
men.

. WOENSDAG 8 JUNI. TERUGKEER NAAR NE-
DERLAND

Uit niets schijnt te zijn gebleken, dat de "bede-
aart" naar Normandië een uiterst vermoeiend

evenement was geweest. Integendeel, doordat
te samen wederom veel emoties maar ook
~eel prettige ervaringen waren opgedaan, was
e~ als het ware een familieband ontstaan. De
~ ge busreis naar Nederland kan dan ook als
c.e gezellig samenzijn worden gekwalificeerd.
- Oi schot had men waarachtig niet stilgeze-

-9"':' gezelschap van de Vaandelwacht en de
9 e-compagnie van het bataljon, kon van een
: '~a rijstmaaltijd worden genoten. Hiermee

e 50-jarige herdenking van de landin-
_ Normandië worden afgesloten, waarna
: 6ree in volle tevredenheid huiswaarts kon
- -- - .

3. SAMENVATTING

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat
de reis naar en het verblijf in Normandië, en
het bijwonen van de herdenkingen van de
invasie aldaar - met als hoogtepunt de plech-
tigheid in Pont Audemer - in elk opzicht een
geslaagde onderneming is geweest. Het door
de commissie gestelde doel: "De oud-strijders
en hun dames onvergetelijke dagen bezorgen"
werd metterdaad bereikt.

4. DANK

Tot slot zij het mij vergund, mijn oprechte dank
uit te spreken voor alle hulp en steun die ik in
voorbereiding en uitvoering van deze herden-
kings-reis heb mogen ontvangen.

Allereerst dank aan de oud-strijders en hun
dames voor het vertrouwen in onze commissie
gesteld. Voorts dank vooral aan Joop van den
Bergh, die met zijn iniatieven en het overleg
met de Franse autoriteiten, het leeuweaandeel
van de organisatie op zich heeft genomen.
Bob Lourenz, die zijn gewicht heeft bewezen,
vanwege de contacten met het Garderegiment
in Oirschot en het Vervoersbedrijf "Carlier" in
Middelburg, alsmede het praktisch regelen van
het reis- en verblijfschema. Henk van Beers,
de man die in alle bescheidenheid maar oh zo
efficiënt de financiële touwtjes in handen hield.
Zijn toegewijde nauwkeurigheid heeft mij veel
werk bespaard. Ook van Zalinge wordt in deze
erkentelijkheid betrokken, daar hij zich spon-
taan bereid verklaarde het financieel plaatje in
Frankrijk af te willen ronden. Harrie Hielkema
ben ik grote dank verschuldigd voor zijn advie-
zen maar vooral ook voor zijn morele steun,

Blijk van erkentelijkheid gaven we reeds aan
de Militaire Attaché de Kolonel der Jagers
Bruno van der Meer, die mij persoonlijk veel
werk uit handen heeft gehouden en ook veel
arbeid in mijn schoenen heeft geschoven.

Vooral mag niet vergeten worden wat het 17de
Pantserinfanteriebataljon Garde Fuseliers
"Prinses Irene" voor ons in deze heeft bete-
kend. Allereerst gaat hierbij mijn oprechte dank
uit naar de Commandant, de Luitenant-Kolonel
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der Fuseliers Luc Vermeulen. In een adem
dient daarbij te worden genoemd de Kapitein
der Fuseliers Peter Aerts. De ontvangst en het
"uitzwaaien" bij vertrek was hartverwarmend.
Alle regelingen waren perfect, een Garderegi-
ment waardig !

Hopelijk heb ik hier niemand vergeten, mocht
dit wel zo zijn, laat ons dan bedenken dat allen

die op een of andere wijze hun bijdrage heb-
ben geleverd om deze SO-jarige herdenking tot
een groot evenement te maken, onze blijvende
erkentelijkheid verdienen.

Vught, juni 1994

Theo van Besouw

Beelden uit Pont Audemer: een verstennç
op het dak van het gemeentehuis en een
groep oud-strijders in de straten
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TAFELREDE BURGEMEESTER PONT AUDEMER:

trouwe vriendschap.

"Bedankt voor Uw echte vriendschap I"

Toespraak van de Burgemeester van Pont
Audemer, Jean Pierre Mottin, aan het diner op
5 juni 1994. Aangeboden door de stad Pont
Audemer aan de Oud-Strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene.
Vertaling J. v.d. Bergh, Breda.

26 aug ustus 1944
4 juni 1984
5 juni 1994

Drie dagen die een speciale datum waren of
ljn voor de bevolking van Pont Audemer, die

daar destijds was of voor hen die het weten
oor het te hebben gehoord of gezien.

Op de eerste datum, 26 augustus 1944, was
e vijand op de vlucht uit onze regio, na

eerder plaatselijk te zijn verslagen. Zijn gedrag
as bescheiden, haast nederig. Tegelijkertijd
onden de geallieerden, waaronder de mannen
an de Prinses Irene Brigade, nauwelijks hun

~eluk op en wisten zij de waarde van hun
ic arie nog niet echt in te schatten.

Op de tijdstip was ik 2,5 jaar oud en begreep
og niets van die historische dagen waarin wij

eefden. Ik wist niet wast "wereldoorlog 11"
e ekende en dat gold waarschijnlijk voor heel
a anderen ook zo. Wat mijzelf betreft, ik
erinner me nog wel de chocolade en de
auwgom die de Amerikanen mij gaven toen

ze door de straten van BERNAY kwamen, de
stad waar ik woonde. Ik weet nog wel hoe ik

de knie van een soldaat zat.

grootouders en mijn ouders waren
e sgelukkig. Overal sprak iedereen alleen nog

c .er onze geallieerde vrienden die ons
__ .. den van de bezetting. Ja, Frankrijk had
_-~ e e aan echte vrienden. Daarom willen
-:: estuur en de bevolking van onze stad
-:-e- dat wij Uw offers nooit hebben vergeten,
_ U kunt rekenen op onze oprechte,

De tweede datum is 4 juni 1984. Toen mocht
ik tot mijn genoegen de plechtigheden organi-
seren voor de 40-jarige herdenking van de
bevrijding. Wij bouwden een monument in de
stadhuistuin als herinnering aan en ter ere van
de Prinses Irene Brigade. Daarbij waren onder
meer aanwezig de Militaire Attaché van Ne-
derland te Parijs, kolonel P.C. Wijnbergen,
kolonel M. Bevers, commandant van het Gar-
deregiment Fuseliers Prinses Irene en de heer
Sanders, die tot onze spijt is overleden.

Deze herdenking was het begin van mijn
vriendschap met de veteranen van de Brigade.
Verschillenden van hen noemen mij bij de
voornaam, Jean-Pierre. De echte vriendschap
vonden wij door vaak simpelweg, recht uit het
hart, met elkaar te spreken.

In 1989 werden opnieuw herdenkingsplechtig-
heden gevierd in Pont Audemer, ter gelegen-
heid van de 45-ste verjaardag. In 1991 ver-
bleven mijn vrouwen ik in Nederland, toen wij
op uitnodiging van de Brigade het vijftigjarig
bestaan vierden van "Prinses Irene" op 27
augustus 1991. Op die dag werden wij voor-
gesteld aan Prins Bernhard en wij werden
ontvangen als prinsen.

Er werd Frans gekookt voor twee gasten uit
Pont Audemer. Dat was echte vriendschap en
hartelijkheid voor je gasten ! Wij kunnen die
vier dagen die wij doorbrachten bij de vetera-
nen nnoit vergeten. We reisden naar militaire
kazernes en militaire musea om tenslotte te
eindigen met een bezoek aan de taptoe te
Breda. Daar venamen wij dat een lid van de
Koninklijke Familie naar Pont Audemer zou
komen.

Vandaag, op 5 juni 1994, kan de bevolking van
Pont Audemer en omgeving, van heel Frank-
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rijk, ja, zelfs van de hele wereld, zien wat een
geweldige gebeurtenis er hier gaande is. Ik
kan met niet voorstellen dat ik in het middel-
punt sta van zo'n groot evenement. Ik wil met
klem naar voren brengen hoe trots ik ben dat
de allure en de pracht daarvan is te danken
aan de aanwezigheid van Uw Koningin ! Met
haar charme, haar elegautie, haar schoonheid
en haar medeleven veroverde zij de harten
van de gehele bevolking.

Haar aanwezigheid hier bij deze plechtigheid
was mogelijk dankzij verschillende vrienden-
veteranen die vanavond hier zijn en die mij in
1991 lieten weten dat zij ons dit jaar een
"koninklijke" gift konden aanbieden!

Ik was bijzonder getroffen door de aanwezig-
heid van minister-president Balladur en de
ministers van Staat Pasqua, Jupé en Mestre.
Ook zij wilden hun respect en dankbaarheid
tonen aan de "Nederlandse Kroon" en onze
bevrijders, naast hun solidariteit met het stads-
bestuur en de bevolking van Pont Audemer.

Hartelijke dank aan mijn vrouw Nadia, je was
geweldig! Ik kan niet iedereen noemen, want
ongelukkigerwijs zou ik dan iemand kunnen
vergeten.

Grote dank echter aan hen die vielen door
vijandelijk kogels, die allen gelukkig zouden
zijn geweest bij de viering van deze dag. Dank
aan onze Amerikaanse, Engelse, Belgische,
Canadese en Nederlandse geallieerden, aan
de Franse soldaten en verzetsgroepen ! Heel
veel dank aan allen omdat door hen Frankrijk
de vrijheid en de vrede terugkreeg.

Mijn laatste dankwoord is gericht tot hen die
de aanzet tot en de realisering van deze her-
denking en de komst van de Koningin hebben
bewerkstelligd, t.w. gen.maj. Hemmes,
gen.maj. van Besouw, kolonel V.d. Bergh, ad-
judant Lourenz, de Militaire Attaché kolonel
V.d. Meer en de Regimentscommandant lt.kol.
Vermeulen.

Merci, merci.

De burgemeester van Pont Audemer,
Jean-Pierre Mottin en zijn vrouw
(foto H. Houben)
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DE IRENE BRIGADE, NORMANDIE EN DE MEDIA

Nog nooit heeft de Prinses Irene Brigade zo-
veel aandacht gekregen in de media. In het
kader van de enorme belangstelling voor de
50-jarige herdenking van het begin van ope-
ratie Overlord, kreeg ook de Irene Brigade
haar deel. Vele interviews met oudstrijders van
de Brigade in landelijke en regionale pers,
vaak in speciale bijlagen, gingen aan de her-
denkingen in Normandië vooraf.

Hoogtepunt voor de Brigade werd toch wel de
herdenking in Pont Audemer, met het bezoek
van H.M. Koningin Beatrix. Televisieploegen
zorgden er voor dat waarschijnlijk iedereen in
Nederland inmiddels wel van Pont Audemer
heeft gehoord. Er was een rechtstreekse tele-
visie-uitzending van de herdenking daar op
zondagmiddag 5 juni. De Belgische omroep en
ook de Britse B.B.C. namen hiervan delen
over.

De volgende dag, maandag 6 juni, deed de
hele landelijke pers hiervan verslag. We geven
u hiervan graag een indruk:

ALGEMEEN DAGBLAD
Na de uitgebreide bijlage van zaterdag, be-
steedt het AD. op twee pagina's aandacht aan
de herdenkingen. Op pag. 7 een grote foto van
de historische legervoertuigen, rijdend door
Pont Audemer. Onder de kop "Een ongedwon-
gen Beatrix tussen formele Fransen", doet
correspondente Angeline Arnken verslag van
de herdenking:

Plotseling had ze er genoeg van: de fragiele
echtgenote van een Nederlandse D-Day vete-
"aan liet haar stok neerkomen op het zitvlak

één van de veiligheidsagenten, die haar
-e. zicht had ontnomen op de militaire parade
- Pont Audemer. Gezeten naast de tribune,
aarop koningin Beatrix, de Franse premier

a r, zijn ambtgenoot Lubbers en een
aantal verzetsstrijders een defilé afna-
an opgepoetste militaire voertuigen en

+c; "e , wilde ze met eigen ogen zien wat
== . ~e enthousiasme teweeg bracht bij de
---e e odigden. De agent, een van de 50

die moesten zorgdragen voor de veiligheid van
koningin Beatrix reageerde verbluft, maar
maakte plaats voor de oude dame."

"De parade was voorafgegaan door een ont-
roerende optocht van leden van de Irene Bri-
gade, die met stramme ledematen fier het
oranje vaandel voorbijdroegen."

TROUW
Ook deze krant besteedt veel aandacht aan de
herdenkingen met een aantal artikelen die zo'n
twee pagina's beslaan. Op pagina 4 een mooie
foto van onze ere-voorzitter in Pont Audemer
met de tekst: "De ruim gedecoreerde kolonel
(foei ...! red.) Beelaerts van Blokland van de
Prinses Irenebrigade spreek met de bevolking
van Pont Audemer. Koningin Beatrix legde hier
gisteren samen met de Franse premier Balla-
dur een krans bij het monument voor de Ne-
derlandse brigade die een belangrijke rol
speelde bij de bevrijding van het stadje op 26
augustus 1944."

DE VOLKSKRANT
De krant opent met een artikel op de voorpa-
gina met de kop "Veteranen Irene-brigade luid
toegejuicht" en "Pont Audemer vergaapt zich
aan helden uit ver verleden". Uit het artikel van
Sjoerd Venema:

"Normaal gesproken ben ik niet zo jankerig.
Maar dit keer, toen ik mijn man langs de ere-
tribune zag lopen werd het me toch te veel",
zegt mevrouw Vaders (75), met bleekblauwe
ogen die zich opnieuw vullen. Zij is de echtge-
note van één van de 150 Nederlandse oor-
logsveteranen, die zondag door de versierde
hoofdstraat van Pont Audemer defileerden bij
de vijftigste herdenking van de bevrijding van
het Normandische plaatsje door de Irenebriga-
de."

De journalist doet enthousiast verslag van de
herdenking en het defilé van de veteranen,
maar: "Als misplaatste anticlimax volgt na de
echte helden een slaapverwekkende stoet
oude legerwagens, pantservoertuigen, jeeps
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en zelfs legerfietsen van de Nederlandse mili-
taire hobbyclub Keep Them Rolling. De jolig-
heid van de inzittenden, sommigen in
trainingspak en met oranje klompen, doet de
Franse hoogwaardigheidsbekleders ineenkrim-
pen."

Op pagina 4 van de krant nog meer aandacht
voor Normandië en het slot van het artikel op
de voorpagina. Hier doet de heer Vaders kort
verslag van zijn belevenissen bij de Brigade.

NRC HANDELSBLAD
Deze krant opent op de voorpagina een artikel
met de kop "Nederlandse veteranen plengen
een paar tranen". Correspondent Marc Cha-
vannes doet verslag:

"lij defileerden fier voor koningin Beatrix, de
premiers Balladur en Lubbers en voor hun
vrienden en strijdmakkers die er niet meer bij
konden zijn, vijftig jaar later. De leden van de
Nederlandse Prinses Irene-brigade riepen in
Pont Audemer met stoer geheven hoofden
moeiteloos het beeld op van hun houding van
toen. Eén van hen, Jan Jansma, na afloop: "Ik
voelde wel een paar traantjes. Het was erg
ontroerend toegejuicht te worden door de
Franse bevolking."

Er wordt een kort beeld geschetst van de ge-
schiedenis van de Irene Brigade. "Brigade-
marinier" Harry Houben vertelt zijn verhaal, wat
op pagina 5, die geheel aan Normandië is
gewijd, wordt voortgezet.

Ook in dit artikel kritiek op Keep Them Rolling:
"Wat een aardige herinnering aan het mate-
rieel van toen had kunnen zijn, werd een te
lange intocht van na-oorlogse helden die in
campingsmokings en oranje klompen, met
getoeter, geheven duimen en bier lieten zien
dat herdenken op veel manieren kan. Het los-
sen van een partij duiven bracht daarna iets
terug van de vrede die eerder zo weldadig had
geheerst."

DE TELEGRAAF
Met een vette kop "Normandië eert onze vete-
ranen" en "Lubbers: geweldig onthaal voor
klasse-kerels", opent de Telegraaf een artikel

op de voorpagina. Daarnaast een kleurenfoto
van een jeep van Keep Them Rolling die ko-
ningin Beatrix passeert. Wilma Nanninga doet
verslag:

"Welkom bevrijders !" De Franse inwoners van
het Normandische stadje Pont Audemer heb-
ben de Nederlandse invasie-veteranen giste-
ren het gevoel gegeven dat ze opnieuw door
hen werden bevrijd. "Merci" en "Vive les Hol-
landais" golfden de toejuichingen door de
smalle straatjes."

In het verslag van de Telegraaf, vervolgd op
pagina 6, komen de oud-Brigadeleden Jimmy
Heide en Herman van de Bergh nog aan het
woord.

EINDHOVENS DAGBLAD
Deze regionale krant opent op 6 juni met een
verrassende voorpagina, namelijk een herdruk
van de voorpagina van "The Miami Heraid" van
6 juni 1944. Op de voorpagina, nu dus pagina
3, een artikel onder de kop "Hup Holland voor
de bevrijders !" Correspondent Wilko Voor-
douw schrijft:

"Pont Audemer was gisteren even Oranje-
stad. Het "hup Holland" klonk gisteren menig-
maal voor de bevrijders van het stadje, de
Prinses Irenebrigade. "

"De lokale bistro's serveren een Oranjebitter
als aperitief en het dagmenu was er heel vaak
canard a I'orange."

In het artikel wordt, naast een uitgebreid ver-
slag van de herdenking, verder ingegaan op
de geschiedenis van de Irene Brigade. Overi-
gens weet deze correspondent het ludieke
karakter van de stoet van Keep Them Rolling
weer wel te waarderen. Op pagina 3 wordt de
Normandië-verslaggeving voortgezet. In totaal
zijn er bijna zes pagina's "D-Day-artikelen" in
deze krant te vinden.

Tot zover een kort overzicht van de berichtge-
ving over "Pont Audemer, 5 juni 1994" De
Irenebrigade was erbij, net als 50 jaar gele-
den ...

29



GRANDIOZE D-DAY HERDENKING

FUSELIERS 5 DAGEN LANG 50 JAAR TERUG IN DE TIJD

Onder deze kop verscheen in de "Rinoceros",
een uitgave van de Sectie Communicatie van
de 13de Gemechaniseerde Brigade in Oir-
schot, een verhaal over de belevenissen van
de Fuseliers van 17Painfbat in Normandië.
Aangezien het artikel een goed beeld geeft
van de gebeurtenissen op en rond de herden-
king van D-Day en natuurlijk speciaal de er-
varingen van de huidige militairen, wil de re-
dactie van "De Vaandeldrager" dit haar lezers
niet onthouden.

Het kan niemand ontgaan zijn dat op 6 juni
1994 de invasie op grootse wijze is herdacht.
Precies 50 jaar geleden begon met de landin-
gen in Normandië de definitieve bevrijding van
West-Europa. Bij de geallieerde legers vocht
ook een Nederlandse eenheid: de Prinses
Irene Brigade. Oudstrijders van deze brigade
maakten dan ook samen met huidige fuseliers
van 17 Painfbat GFPI deel uit van de ceremo-
niën rond de D-Day herdenking.

Donderdag 3 juni vertrekt het Légion d'Hon-
neur de Pays-Bas, zoals de officiële naam
luidt van de Nederlandse delegatie, al vroeg
van de legerplaats Oirschot. Drie bussen met
fuseliers van de Alfa-compagnie, het verken-

ingspeloton en enkele leden van de batal-
[onsstaf reizen samen met twee bussen vol
re eranen af richting Frankrijk. Na een korte

stop in Lille bereiken de fuseliers hun tijdelijk
..• erkomen: de kazerne van het 71e Regi-

~p du Genie, in de buurt van Rouen. De
c, s 'jders zijn in hotels in Alencon gehuis-

-- De vroegere Irenemannen doen aan de
-- ...e e herdenkingen op 5 en 6 juni mee met

eliers, de andere dagen volgen ze een
~ogramma.

ers worden ontvangen door een Fran-
_ = ste die zowaar ook Nederlands spreekt.

:: • erels een beetje vertrouwd te maken
g hangt door het hele gebouw het

fuselierslied aan de muur, in het Frans. Majoor
van Leur, commandant van de Alfa-compag-
nie, wijst de mannen na aankomst op de Fran-
se huisregels. Meerderen in rang worden altijd

. gegroet. Vooral de Nederlandse korporaals zijn
te spreken over deze plicht tot groeten.

INTERNATIONAAL
Zoals de meeste kazernes, waar dan ook, is
Quartier Faidherbe, zoals de kazerne officieel
heet, strategisch gelegen in the middle of no-
where. Eventjes de stad in is er dan ook abso-
luut niet bij. Gelukkig delen de fuseliers de
kazerne met enkele buitenlandse delegaties
die aan de D-Day ceremoniën deelnemen.
Ook de Canadese en Noorse afvaardiging zijn
er namelijk ondergebracht.

Met de Noren is weinig contact; ze zonderen
zich enigszins af en zijn veel weg. De Noren
lijken speciaal geselecteerd voor de parades:
allemaal dezelfde coupe en allemaal precies
even lang. Heel anders is dat met de Canade-
zen. Met hen is het goed toeven; ze hebben
muziekinstrumenten bij zich en zijn gul met
trakteren. Ze starten bovendien een levendige
ruilhandel in allerlei militaria: barettten, onder-
deelshawis, emblemen etc. Op de laatste
avond lopen er zelfs Canadezen in Nederland-
se GVT -jassen en Nederlanders in bijna com-
pleet Canadees tenue.

OMAHA BEACH
De geallieerde operatie met de codenaam
Overlord omvatte landingen op vijf verschillen-
de Normandische stranden: Utah, Omaha,
Gold, Juno en Sword. De Amerikaanse landing
op Omaha Beach bleek de meest bittere ge-
vechten op te leveren, omdat de inleidende
bombardementen veelal hun doel misten. Bo-
vendien was een Duitse elitedivisie juist in dit
gebied aan het oefenen. Het strand kreeg dan
ook de weinig benijdenswaardige bijnaam
"Bloody Omaha".
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Omaha is het decor van de grootste D-Day
herdenking die door alle aanwezige staats-
hoofden zal worden bijgewoond. De fuseliers
van de Alfa-compagnie nemen met de afvaar-
digingen van de overige deelnemende landen
deel aan de parade en het defilé. Daartoe is
een speciaal stadion gebouwd in de vorm van
een hoefijzer, vlak bij het strand. De eerste
dag na aankomst wordt benut om te oefenen
op Omaha Beach voor de ceremonie van 6
juni. De weersomstandigheden zijn ronduit
slecht. De hele dag valt de regen met bakken
uit de lucht en het verzamelpunt, waar alle
militaire delegaties worden opgevangen, ver-
andert in één grote modderpoel.

STRAK
Vanuit dit verzamelpunt marcheren de deelne-
mende naties één voor één naar het strand.
Daar dient men in de eerste rust te blijven
staan tot de ceremonie een aanvang neemt.

Dit gebeurt met de aankomst op het strand
van enkele landingsvaartuigen, met aan boord
militairen die de vaandels dragen van alle
eenheden die destijds hebben meegevochten.
Deze paraderen als eerste door het stadion,
gevolgd door de militaire eenheden zelf. De
vaandelwacht en twee vlaggehijsers zijn al
aanwezig in het stadion. Ondanks het misera-
bele weer trekt het vooroefenen al veel toe-
schouwers. Zij juichen de voorbijtrekkende
troepen hartstochtelijk toe. Later zal het me-
rendeel van de fuseliers mopperen dat men
daar niets van meegekregen heeft, omdat men
alleen strak voor zich uit mocht kijken.

VIEZE BLAADJES
De volgende dag staat de eerste officiële ce-
remonie in Pont Audemer op het programma.
Dit stadje is destijds bevrijd door mannen van
de toenmalige Prinses Irene Brigade. De
plechtigheid is dan ook een zuiver Neder-
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lands-Franse aangelegenheid. De ochtend
wordt benut om nog eens te oefenen voor de
exercitie van die dag en om het ceremoniële
tenue aan te passen. Majoor van Leur komt
nog even terug op het vooroefenen van de
vorige dag. Hoewel het best goed uit zag,
heeft hij toch nog wel wat commentaar. Van-
daag moet alles goed gaan, want: "Jullie wor-
den vandaag bekend op radio, televisie en in
allerlei vieze blaadjes !" Ook adjudant Asvelt
doet een duit in het zakje: "Tijdens de parade
moeten jullie goed arrogant en goor kijken. Als
je ergens opgesteld staat, concentreer je dan
niet op één punt, je bajonet of zo. Tegenover
jullie staat het publiek achter dranghekken. Je
hebt dus genoeg om te kiezen."

OPNIEUW BEVRIJD
Die middag blijkt dat de bevolking van het nog
geen tienduizend inwoners tellende Pont Au-
demer massaal is uitgelopen om de Nederlan-
ders een warm onthaal te bieden. Iedereen is
diep onder de indruk van de enthousiaste ont-
vangst en voelt zich een beetje een held. Vijf-
tig jaar geleden stelde Eisenhower de invasie
een dag uit vanwege slecht weer. Op 5 juni
1994 schijnt de hele middag de zon en de
temperatuur is zeer aangenaam. Op zo'n dag
komt het heldere rood en alles wat schittert
extra goed uit de verf. Eregasten op de her-
denking zijn koningin Beatrix, de Franse pre-
mier Balladur, dienst ambtgenoot Lubbers en
een handvol Franse en Nederlandse ministers.
Het hoge gezelschap inspecteert na aankomst
de opgestelde fuseliers en de delegatie oud-
strijders. Laatstgenoemde groep bestaat uit 43
veteranen van de roemruchte Koninklijke Bri-
gade Prinses Irene, vijftig veteranen van de

ederlandse marine en een groep van enkele
tentallen Limburgse verzetsstrijders. De konin-

gin en de hoogwaardigheidsbekleders nemen
-ervolqens vanaf een erepodium het defilé af.

s eersten trekken de strak marcherende
. ge fuseliers voorbij. Ze worden gevolgd

or de oudstrijders die duidelijk geëmotio-
-ee d zijn door de enorme ontvangst. De
=~ansen geven de veteranen het idee dat ze

ieuw door hen worden bevrijd: "Merci,
-erci· en "Vive les Hollandais" klinkt het van
::: e anten.

KONINKLIJKE ONTVANGST
Het defilé wordt besloten met een optocht var
ruim 100 authentieke militaire voertuigen uit de
veertiger jaren van de organisatie Keep Therr
Rolling. Tijdens de Koninklijke receptie die
aansluitend in het gemeentehuis wordt gehou-
den, krijgen de oudstrijders en de fuseliers de
kans om de Koningin de hand te drukken.
Sergeant Dreese meldt trots dat Hare Majestei
even tijd vrij maakte voor een praatje met de
fuseliers. De mannen van de Alfa-compagnie
krijgen allemaal een groot "compliment" van
minister Ter Beek, die denkt dat hier om een
beroepseenheid gaat. De minister weet alleen
soms niet hoe het precies zit, en volgens de
oude Irenemannen weet hij ook niet hoe het
hoort. Ter Beek verzuimt namelijk het vaandel
van het regiment te groeten, wat hem door
velen niet in dank wordt afgenomen. Na Pont
Audemer zit voor de meeste fuseliers de dag
er op. Het tweede peloton, de vaandelwacht
en het muziekkorps wacht echter nog een klus
in Ver-sur-Mer, waar nog een defilé is. Zij
zullen pas rond twee uur 's nachts in Rouen
terugkeren, waar ze nog drie uur kunnen sla-
pen voordat er weer reveille is.

D-DAY
De zesde juni is dè grote dag. Vandaag is het
precies vijftig jaar geleden dat de invasie in
Normandië begon. De bijeenkomst op Omaha
Beach moet het hoogtepunt worden van 29
grote en 350 kleine herdenkingen. Onderweg
naar Omaha wordt goed duidelijk welke enor-
me veiligheidsmaatregelen de Franse overheid
genomen heeft om de D-Day herdenking in
goede banen te leiden. De compagnie reist
vanuit Rouen. Dat betekent dat het gezelschap
op ongeveer twee uur rijden van de invasie-
stranden zit; in totaal zal er gedurende de trip
zo'n 2500 kilometer worden afgelegd. In een
straal van ongeveer vijftig kilometer rond de
invasiestranden heeft de politie alle wegen
afgezet. Bij elk kruispunt staan gendarmes. Als
je vlakbij de stranden komt lijken ze haast wel
bij elke bocage te posteren. Zelfs de officiële
deelnemers moeten vaak eindeloos omrijden.
Gelukkig wordt de Nederlandse stoet geleid
door majoor van Leur, die zich op zijn eigen
onnavolgbare wijze door elke wegversperring
heen praat, zodat de fuseliers toch net op tijd
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aankomen.

MANNELIJK
Op het verzamelpunt blijkt de meeste eenhe-
den tegen de afspraak in, gekleed gaan in
ceremonieel tenue. Positief is dat de Hollan-
ders in hun gevechtstenue daarom extra op-
vallen. Zij zien er, zeker volgens de meeste
Amerikaase veteranen, het meest als soldaten
uit. Op de tribunes klinkt enthousiast ge-
schreeuw als onze jongens langskomen "Dutch
infantry, right. They sure al heil look like infan-
try." Het weer lijkt niet mee te willen werken;
tot vlak voor de ceremonie regent het fors.
Dan klaart het echter op en zal het de rest van
de dag droog blijven. De armada van oorlogs-
schepen die voor de kust ligt wordt dan ook
goed zichtbaar. In combinatie van rondcirke-
lende vliegtuigen en helicopters geeft dit een
heel bijzondere sfeer. Als de fuseliers samen
met militairen van andere naties op het strand
opgesteld staan, arriveren de staatshoofden
die de ceremonie bijwonen. Onder hen presi-
dent Clinton, koningin Elisabeth en koningin
Beatrix. In totaal zijn er 13 staatshoofden en
zes eerste ministers. Verder is het stadion
voornamelijk gevuld met oudstrijders uit alle
landen, behalve Duitsland, die aan de invasie
deelnamen.

SPEECH
Hun gevoelens worden goed vertolkt door de
Amerikaanse generaal Aller die met een toe-
spraak de ceremonie opent. Totaal ongehin-
derd door oude en nieuwe vliegtuigen die met
groot kabaal overkomen, herinnert Aller aan de
invasie: "D-Day, what it was like." Vol emotie
vertelt de generaal over zijn broer die juist
daar, op Omaha Beach, het leven liet: "Ik hoop
dat het niet voor niets is geweest." Vervolgens
neemt de ceremonie een aanvang en trekken
de diverse Légions d'Honneurs door het stadi-
on. Ze worden overladen met applaus en alle
bewegingen worden vastgelegd door tientallen
televisiecamera's en vele honderden fototoe-
stellen. De aandacht van de media is overwel-
digend.

O.K.
De Nederlandse oudstrijders op de tribune zijn
enthousiast over de jonge fuseliers die ons

land naar hun mening goed vertegenwoordi-
gen. Het ziet er allemaal zeer goed uit, hoewel
enkele fuseliers achteraf niet zo tevreden zijn.
De perfectionisten ! Luitenant Hubers is na
afloop dik tevreden. Hij wijst er op dat de Ne-
derlanders maar een dikke week hebben kun-
nen oefenen: "Vooraf was ik best bang voor
het exercitie gebeuren. Wij doen deze cere-
monie er zomaar bij. Veel andere landen heb-
ben echte exercitie-eenheden gestuurd. Die
jongens doen niets anders dan exerceren. Wij
hebben niet voor ze ondergedaan en met
vechten verslaan we ze zeker !"

INVASIEKOORDEN
De dag na Omaha is er ontspanning voor de
fuseliers. Onder leiding van de Sectie Militaire
Gescheidenis uit Den Haag wordt een battle-
field Tour gemaakt, die langs een aantal van
de meest belangrijke punten in Normandië
voert. Ook majoor van Leur heeft een verras-
sing voor de mannen in petto, en wel een hele
natte. De Battlefield Tour begint namelijk an-
dermaal op Omaha Beach, waar speciaal voor
de Nederlanders drie Franse landingsvaartui-
gen (LARC) klaarstaan. De mannen mogen
ervaren hoe het is om met een landingsvaar-
tuig aan land te komen. Hoewel, vijftig meter
uit de kust gaan de landingskleppen omlaag
en moeten de fuseliers naar de kust zwemmen
en waden. Zoals het een echte commandand
betaamt, gaat de majoor (bikkel-daddy, vol-
gens de mannen) voorop. Fuseliers willen nu
eenmaal graag hun invasiekoorden nog eens
nat maken en daarvoor is dit Normandische
strand een zeer gepaste locatie. Na hun lan-
ding, die vooral de laatste meters vrij zwaar
was, kunnen veel fuseliers zich iets beter
voorstellen wat het voor hun collega's vijftig
jaar geleden is geweest. Maar dan met volle-
dige bepakking en onder moordend vijandelijk
vuur.

JONG EN OUD
Als de mannen zich in een droog pak gehesen
hebben, neemt de excursie echt een aanvang.
Er volgt een bezoek aan het enorme Ameri-
kaanse oorlogskerkhof bij Omaha Beach, de
Duitse kustbatterij bij Port-en-Bessin en Arro-
manches, waar de kunstmatige Britse Mulberry
haven heeft gelegen. In dit kustplaatsje vindt
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ee kortstondige verbroedering plaats met
e- e e oud-commando's. Het zijn heren op
ee ·~d in een blauwe blazer vol medailles,
+aar og met hun groene baret. Om het ijs

a: e breken strooien ze groene blikjes in het
- e zingen luidkeels over de bijzonderhe-

e an Limburgse Sjaan, wat zowel door de
ae bevolking als door de fuseliers hogelijk

~e aardeerd wordt. Ook bezoekt men Pega-
s.zs ·dge en het eerst bevrijde Franse huis,

s eeds een café. De Normandië herden-
wordt afgesloten met een gezamelijke
ld. Terug in Oirschot is er voor de vete-

e en de fuseliers gelegenheid om ervarin-

gen van hun Normandisch avontuur uit te wis-
selen. Generaal-majoor b.d. Hemmes bedankt
namens de oudstrijders iedereen die aan de
ceremonie heeft bijgedragen. Hij is nogmaals
vol lof over de kerels van 17 Painfbat GFPI.
Jong en oud zijn er het er over eens dat het
een grandioze D-Day herdenking is geweest.
Men drinkt een glas, zingt nogmaals het fuse-
lierslied en dan kan er worden gegeten. De
koks hebben uren in de keuken gestaan, het is
een fijne blauwe hap. Maar dan bewijzen de

·oudstrijders dat ze nog net zo als de fuseliers
zijn. In een kwartier is alles op.
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Een Fuselier in
gesprek met een
oudstrijder. op
de achtergrond
de haven van
Arromanches

Het detachement oudstrijders langs de hoofdstraat van Pont Audemer
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.G.

5e s:e luitenant Dirk Badings, Motor Transport Officer van Gevechtsgroep lil, hield een dagboek bij
if belevenissen gedurende de veldtocht van de Irene Brigade. Het zijn z'n persoonlijke
en en weergaven van gebeurtenissen, voorzien van tekeningen en schetsen. In iedere

aar eldrager volgen enkele bladzijden uit zijn dagboek, een uniek document.

rday

.J. IS een gedenkwaardige dag voor onze
_e /echtsqroep en majoor Hüber is zo trots als

e pauw. Vanmorgen om 6 uur, bij 't eerste
'"', krijgen we opdracht om vooruit te gaan

"aar P. Audemer ong. 25 mijl van P. l'Eveque.
e tocht ging langs Beuzeville, St. Maclow,

ainville en St. Germain Village. Overal
sto den de mensen wild van vreugde langs de

eg te zwaaien. Met glazen cider kwamen ze
aandragen, de vlaggen hingen overal trots te

apperen. Het was een groot feest voor de
ansen en voor ons ook, want het doet je

oed om zo'n vreugde te zien na al de misère.

Beuzeville is intact maar sommige dorpjes
zoals Maclow en Toutainville waren weer door

e Mof vernield. Toen we in 't dal van de Risle
amen bij het laatste dorpje, hoorden we al

at er een gevecht aan de gang was bij P.
demer. Toch reed onze colonne door en

: e we, met majoor Hüber voorop, St. Ger-
........ain binnenkwamen, liepen de mensen hard

r ons weg, denkende dat we Duitsers wa-
~e . Toen het bleek dat we allies waren en als
a ereerste in 't dorp kwamen, rende iedereen
+e groot gejuich op straat met bloemen,
. a en en drank.

"eb nog nooit zo'n gelukkig volk gezien,
;;:n- •..••..•..•igen stonden van blijdschap te huilen,
a-=e e dansten wild, om ons heen "merci,
-:. ! was niet van de lucht. Maar de vreug-

as van korte duur. Op de heuvels ten
: _=:~- an Pont Audemer waren Duitse kijkers
-- -- gericht en plotseling vielen mortier-
::--e"l en artilleriegranaten in 't dorp. leder-

~ direct uit elkaar en met de burgers
:: -_=e In.

er niet te vermijden dat er gewon-

den kwamen. Een granaat viel ong. 2 ft. van
het kleine Austinkarretje van de 1ste G.G. en
doorzeefde het totaal met scherven. Sgt.Maj .
de Puyt lag eronder te schuilen en werd
zwaargewond, terwijl nog 4 andere mensen
scherfverwondingen kregen. Direct werd het
transport uit elkaar gegooid en naar achteren
verplaatst. Er was een opstopping en 't is maar
gelukkig dat er geen Moffenvliegtuigen zijn ! In
P. Audemer werd toen met enige platoons
hard gevochten, terwijl de heuvels van onze
kant werden doorgeveegd met m.g.fire en
mortieren.

Tegen 6 uur werd onze divisie plotseling te-
ruggeroepen en trokken we allen terug tot ten
westen van Beuzeville waar we nu in bivak
zijn. Bij onze groep geen casualties, wij waren
ook dan ook met de Bde slechts in reserve.
Het werk in Pont Audemer werd gedaan door
de 6th Airborne. Deze divisie is nu klaar en
gaat naar Engeland terug. Fijn voor die kerels
die sinds D-Day, dus maanden lang, aan één
stuk hard hebben gevochten. De brug over de
Risle werd door de Duitsers te ongeveer 6 uur
met een grote knal, die als een donderslag
door het dal weerklonk, opgeblazen.

27 Zondag

Deze dag is zeer rustig geweest en we hebben
kerkdienst gehad. Alle wagens hebben we
terug gekregen en zijn nu tenminste in staat
om alles makkelijk te verplaatsen. Het is een
prachtboomgaard waar we bivakkeren en de
boeren komen geregeld kijken, brengen ons
melk die we voor een krats kopen. Het "B"e-
chelon is nog steeds in P. l'Eveque.

Gisteren vergat ik nog te vertellen dat mijn
batman dronken is geweest. Ik had hem giste-
ren namelijk achtergelaten met bagage op het
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weiland en hoorde ik 's avonds van mijn ser-
geant dat hij mijn oppasser laveloos langs de
weg had zien liggen. Toen ik ter plaatse kwam,
stond hij op z'n benen te zwaaien en probeer-
de een verhaal te vertellen hoe hij met een
paratrooper eventjes één fles Calvados had
gedronken en toen niet meer wist wat er daar-
na gebeurd was. Uit onze bagage was ver-
dwenen: mijn broodzak met 24 uur rations-
pack, mijn sloffen en regenjas en van mijn
chauffeur een complete rugzak met inhoud
plus de motordeken. Wat heb ik gevloekt! Hij
moet nu elke dag corvee werk doen en mag
niet 't kamp uit voor we in Holland zijn. Ik zal
hem nooit meer kunnen vertrouwen. Wat ik erg
jammer vind is het verloren gaan van 10 plak-
ken chocolade die ik voor mijn ouders bezig
was op te zamelen.

28 Maandag

Al 4 dagen is er geen post geweest. De
hoofdpostwagen is ergens op een mijn gelo-
pen en vertraagd. Vandaag kreeg ik 2 brieven
van Madge Rundie. Alles is goed in Dovercourt
en het weer in Engeland schijnt ook net zo
mooi te zijn als hier in Frankrijk. Waar ik echter
op zit te wachten is een brief van thuis. Ik weet
niet eens of Miek m'n telegram heeft gekregen
dat Madge zo vriendelijk voor me verstuurde.
Ik heb vandaag een telegram gestuurd van
Pont l'Eveque en hoop maar dat het doorkomt.

Ze hebben me vandaag aan 't hoofd gezeurd
over een motorfiets die eergisteren door één
van onze mensen werd meegenomen en
waarvan de nummers waren afgekrast gedu-
rende de tijd dat hij bij ons in bewaring was.
Het bleek nl. een motorfiets van de Recce te
zijn, en die mensen zijn kwaad omdat ze nu
denken dat we motor opzettelijk achterover
wilden drukken. Toen ik eergisteren op het
terrein kwam, waren de nummers al wegge-
krast en dat is alles wat ik ervan afweet.

Vanavond kon ik niet door de vernielde spoor-
wegviaduct. Alles was weer ingevallen en wer-
ken er enige bulldozers en schoppen om het
weer op te ruimen. De deviation ging door een
bos Forest Gatier, waar Duitse ammo stond
opgeslagen en in z'n geheel werd achtergela-

ten. Dat zullen ze met lede ogen in de steek
moeten laten.

Om 8 uur werden we vergast op een schouw-
spel van luchtacrobatiek. Een losgeslagen
barrageballoon zweefde als een zilveren fles in
't lagen avondzonnetje. Enige fighters kwamen
voorbij en begonnen erop te schieten en aller-
lei fraaie bochten te maken.

29 Dinsdag

Kreeg vandaag nog geen post en begin me
een beetje ongerust te maken. We vertrokken
om 12 uur weer van onze boomgaard. De
boerenmensen brachten majoor Hüber een
groot boeket met bloemen, die hij vol trots op 't
eerste voertuig, het jeepje van Ha, plaatste.
De tocht ging weer door Beuzeville, maar nu
reden we door P. Audemer waar alweer een
nieuw Baileybrug was gebouwd in de vorige
nacht.

De stad, die door de Duitsers was gebombar-
deerd, bood over het algemeen een feestelijke
aanblik. Alleen een paar gebouwen lagen in
puin, nog rokende, maar de rest is heel. Over-
al weer vlaggen, bloemen en vrolijke mensen.
We kregen een grootse begroeting. De Hollan-
ders en Belgen zijn nu al bekend en wij zijn
overal gezien geloof ik.

We horen nu bij een nadere divisie, namelijk
de 49th. We kwamen op een plek te staan,
boven op de heuvels ten oosten van P. Aude-
mer, waar de long range guns al stonden te
bulderen om het de Duitsers zo warm mogelijk
te maken bij het overtrekken van de Seine.
Intelligence zegt dat de Duitsers alle zware
equipment achterlaten en alles met bootjes en
paarden verder moeten doen. De infantry rijdt
nu in boerenwagens en bureau-auto's. Vlieg-
tuigen en kanonnen beschieten de wegen en
de ravage is enorm.

We zijn hier 5 mijl van de Seine en 40 km van
Rouaan en wachten op verder bevel om voor-
uit te gaan. Voor ons gaat traffic langs de sky-
line, grote kanonnen en honderden wagens.
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Beste WiHem
Briefwisseling met Wil/em van der Veer

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

over het verzet

Beste Willem,

Weer liggen een drietal maanden achter ons,
vol herdenkingen, reünies en andere activitei-
ten.

Op 27 april, tijdens de jaarlijkse reünie in Oir-
schot, hebben we elkaar in levende lijve ont-
moet. Er was zelfs gelegenheid om geruime
ijd in elkaars gezelschap door te brengen en

een gesprek te voeren. Dat was weer eens
iets anders als de schriftelijke gedachtenwis-
selingen, hier in deze kolommen. Een stuk
gemakkelijker voor mij ook trouwens, want ik

ad geen rekening te houden met die honder-
den meelezende collega's en leeftijdsgenoten
an je ...

e zijn ook samen naar het museum gelopen
e hebben daar de tentoonstelling over Briga-

e en Garderegiment Prinses Irene bekeken.
I moet toegeven dat je, op onze tocht naar
et museum, nog buitengewoon goed de pas

e in kon houden ...

a uurlijk ben ik weer benieuwd naar het ver-
olg van je relaas over je ervaringen met een

B . se commando-troop in de Arakan. Toch
"""oet ik nog even terugkomen op je "P.S." in
e vorige nummer. Inderdaad word ik wat

~. der tegenover je. Dat heeft niets te maken
+e: een afnemende strijdlust, zoals je sugge-
·se . Een jongeman van dertig heeft hiervan

geen last. Ook heeft het niets te maken
+e: mijn angst voor je eventuele commando-

_ ,want het zal je ongetwijfeld zijn opgeval-
::- at ik twee hoofden boven je uitsteek. Nee,
ces;e Willem, ik word gewoon verstandiger ...

e: '"'artelijke groeten,

-;:-s Sonnemans.

Beste Hans,

Het deed mij werkelijk deugd op 27 april in
Oirschot weer een aantal van de vroegere
(r)makkers te ontmoeten. Toch moet mij van
het hart dat ook hier de tand des tijds ...

Een aantal van deze oude snorrebaarden, die
zonder vermomming voor Sinterklaas zouden
kunnen spelen, waren toen nog "jonge goden"
die in de buurt van het Queens picturehaus in
Wolverhampton menig hart van een jonge
Engelse deern sneller deden kloppen. Anderen
waren, zelfs nu nog, duidelijk kenbaar als oude
frontsoldaten; de trekken en velden in hun
gelaat gegroefd. Maar ja, Hans, ook hier geldt
ons slogan: waar blijft de tijd.

Ik moet je nog wel complimenteren met de
inrichting van het museum. Jouw museum zou
ik misschien beter kunnen zeggen, want de
hele inrichting draagt duidelijk jouw stempel.
Een ieder kan zien dat dit met liefde en zorg is
opgezet. Het ziet er uitstekend uit en vooral
overzichtelijk. Elke jonge leek van de huidige
generatie kan, dank zij jouw voortreffelijke
opzet, de geschiedenis van de Brigade tijdens
de oorlog, zonder veel moeite volgen. Met een
bekend (?) Nederlands toneelspeler/filmster
zou ik dan ook willen zeggen: "goed gedaan
jochie !"

Voor wat onze geschiedenis in Birma betreft,
zou ik dit binnenkort willen afsluiten. Er is na-
melijk in Nederland zoveel gebeurd wat nog
beschreven moet worden en tenslotte behoor
ik ook niet meer tot de jongsten. In het volgend
nummer wil ik het "avontuur" beschrijven wat
Niek de Koning en Rudy Blatt meemaakten. Bij
wat zij namelijk beleefden verbleekt mijn eigen
verhaal.
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Als ik dan nog even de draad mag oppakken
van het laatste verhaal waar wij een tijdlang
door Jappen waren omsingeld in een "chaung"
die zich door het oerwoud slingerde, kan ik je
zeggen dat dit gelukkig wonderlijk goed is
afgelopen. De Jappen wilden kennelijk vuur
uitlokken om onze positie te weten te komen,
maar omdat wij door een goede vuurdiscipline
(en angst) niets van ons lieten horen, dropen
zij tenslotte af, even mysterieus als zij waren
gekomen. Wij hebben nooit geweten hoeveel
Jappen er daar op die plek om ons heen zaten
en ik denk dat de Jappen omgekeerd hetzelfde
is overkomen.

Wij scharrelden nog een paar dagen in de
omgeving rond en brachten hier en daar "enige
schade" toe aan Japanse verbindingsposten
en stellingen. Het resultaat zal de oorlog daar
waarschijnlijk met geen seconde hebben be-
kort, maar het bracht nogal wat onrust en on-
zekerheid teweeg bij de Jappen. Wij zaten
achter hun rug te pionieren en dat was voor
hen geen veilig gevoel.

Tenslotte trokken wij ons terug (zoals afge-
sproken) op een bruggehoofd wat door de
Westafrikaners (Senegalezen) was gevormd
om ons op te vangen. Een groene lichtkogel
gaf ons het welkomstsignaal en wij trokken de
stelling binnen.

Over deze Senegalezen valt overigens nog wel
wat grappigs te vertellen. Zij werden geleid
door Engelse commando-officieren. Het waren
stuk voor stuk bronskleurige, boomlange,
breedgeschouderde knapen, waarvoor ik door-
gaans liever een straatje om zou lopen.

In de nachtelijke uren slopen zij naakt (een
betere camouflage was in het donkere oer-
woud niet denkbaar) de Japanse stellingen
binnen en keerden dan meestal met een aan-
tal Jappenoren terug. Aan het aantal oren viel
dan af te leiden hoeveel Jappen zij hadden
uitgeschakeld. Voor elk paar oren kregen zij
een premie, ik weet niet meer hoeveel.

Toen ik daar de eerste morgen zat te ontbijten
in de stelling, viel er een schaduw over mij
heen. Geluidloos stond opeens zo'n kolos

grijnzend achter mij en lachte al zijn parelwitte
tanden bloot. Aan zijn linkerarm, die hij recht
omhoog hield, prijkten 12 horloges. In zijn
rechterhand omklemde hij een Mill's 36 hand-
granaat. Hij kuste de handgranaat en maakte
een werpgebaar. Grijnzend riep hij, wijzend op
zijn horloges, 12 maal achtereen: "Me throw,
bangg, me kill Jap , me watch I" Bij elke
"bangg" schaterde hij het uit.

Verder deed zich nog een ander grappig voor-
val voor, waaruit een mengelijk van humor en
krijgslist bleek. Binnen in de stelling stond een
grote ijzeren pot, waaronder een knappend
vuur brandde, wat de inhoud van de pot aan
de kook bracht. In deze borrelende en sto-
mende prut dreef een ondefinieerbare brok
vlees. Een dikke Afrikaanse kok met zwetend
ontbloot bovenlijf, roerde met een grote houten
schep in de raadselachtige brij. In een wijdere
kring dansten zo'n dertigtal Senegalezen daar
omheen, op luide toon hun krijgsliederen zin-
gend.

Opeens verschenen twee M.P.-bewakers met
een sidderende Japanse krijgsgevangene
(zonder oren) tussen zich in. Een Engelse
kapitein fluisterde ons het geheim van het
volgende ritueel in.

De Jappen waren doodsbenauwd voor de
Senegalezen, niet alleen omdat deze hun oren
afsneden, maar vooral om het gerucht dat zij
"kannibalen" waren die hun vijanden opaten.
De bibberende Jap werd nu medegedeeld dat
één van zijn kameraden in de pot werd gaar
gesudderd om straks te worden genuttigd.
Toen de Japanse krijgsgevangene werd weg-
geleid, vroeg ik de Engelse commandant of er
werkelijk een dode Jap in de pot ronddreef. De
officier moest smakelijk lachen.

"Welnee", zei hij, "in die pot ligt een kalfsbout
die straks inderdaad wordt genuttigd, ook door
ons. Wij hebben de magere Jap gezegd dat hij
eerst nog een paar weken moet aankomen en
dat hij daarna ook de pot ingaat. Wat hij echter
nog niet weet is dat hij eigenlijk al vrij is. Wij
sluiten de cel niet af met een grendel maar
laten hem ontsnappen en terug gaan naar zijn
eigen linie. Daar zal hij dan vertellen wat hij
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OPERATIE PEGASUS EN ANDERE VERHALEN

WILLEM VAN DER VEER

heeft gezien. Op die manier is ons honderd-
maal meer waard dan als krijgsgevangene."
Het was een volkje die Senegalezen, je moet
maar op het idee komen !

Beste Hans, zonder plaagstootje neem ik af-
scheid. Volgend maal dus meer over de ang-
stige belevenissen van Rudy en Niek.

Willem van der Veer.

Deeltitels: Market Garden / Operatie Pegasus /
De piloten helpster
Omslagillustratie: Walt de Rijk
14,5x21,5 cm., ca. 176blz.
Paperback, f. 24,90/ Bfr. 499
Verschijnt september 1994
ISBN 90 257 2651 8/ NUGI 333

RKET GARDEN

oensdag 20 september 1944. Generaal Ur-
",..,art maakt zich duidelijk zorgen. De actie
e iet zoals hij zich die had voorgesteld.

de aanwezigheid van steeds grotere
en Duitse pantsereenheden baarde hem

e . Market Garden is het verhaal van de
e andse militair Krijn Damsteeg, die tij-

e Slag om Arnhem was ingedeeld bij
. e hoofdkwartier in Hartenstein. Een

- - "'erend verslag van deze zo dramatisch
___ e operatie.
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OPERATIE PEGASUS

Oktober 1994. De strijd om Arnhem is vastge-
lopen. Brigade-generaal Gerald Lathbury,
commandant van de eerste para-brigade,
vlucht gewond uit een ziekenhuis. Na enkele
dagen vol ontberingen te hebben rondgezwor-
ven, wordt hij tenslotte opgevangen door het
verzet, dat hem en meer dan tweehonderd
andere gehavende parachutisten dwars door
bezet gebied over de Rijn in veiligheid brengt.

DE PILOTENHELPSTER

Een jonge vrouw, die reeds op zeventienjarige
leeftijd toetreedt tot het verzet als koerierster
en pilotenhelpster, brengt ruim driehonderd
geallieerde militairen en burgers over de grens.
Zij wordt, met twee andere "meiden" gepakt en
verblijft langdurig in verschillende Duitse ge-
vangenissen. Na door de Russen bevrijd te
zijn, varen ze in een gestolen boot de Elbe af,
iR de richting van de Amerikaanse linies.
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Met diep leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de volgende leden van onze
Vereniging:

feb.
27 nov.
6 jan.
5 april

17 april
22 april
23 april
13 mei
18 mei
20 mei
7 juni

17 juni
24 juni

'93
'93
'94
'94 .
'94
'94
'94
'94
'94
'94
'94
'94
'94

Mw. G. v.d. Sande-Broadfield, Goirle
J. Velleman, Fresh Meadows, U.S.A
P.C.M. Vermoet, Rochetallee sur Saone, Frankrijk
J. van der Velden, Eindhoven
AJ. de Dauwe, Brunssum
C. Scheemaker. Montfoort
C.J.J. Jansen, Durban North, Zuid-Afrika
H. de Leeuw, Westbank B.C. Canada
H. Groenendijk, Heerjansdam
T. Hasenbos, Zoetermeer
T. Gofers, Weert
G.J. Portman, Enschede
De heer M.C. van de Boom, Bergen op Zoom

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

IN MEMORIAM

A.A. PAESSENS

Na een zeer lange lijdensweg is de alombe-
kende en geziene Nol Paessens op 30 januari
j.1. van ons weggenomen. Voor hem was dit
heengaan ongetwijfeld een verlossing, een
bevrijding.

In de Irenebrigade was hij een zeer bekend,
markante persoon. Hij was rechtvaardig, hu-
maan, vol humor, veeleisend voor zijn troepen
en mogelijk nog meer voor hemzelf.

In 1940 vocht hij in de Peel tegen de Duitse
aanvaller. Met zijn gehavend onderdeel wist hij
uit de handen van de vijand te blijven en terug
te trekken. Via België en Frankrijk bereikte hij,
met zijn mannen, Engeland.

Nadat de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene was geformeerd, was hij één van
de mensen die een paracputistenopleiding
volgde, om vervolgens commandant te worden

van de parachutistencompagnie, de "generaal
Noothoven van Goor-Compagnie". Bij de reor-
ganisatie van de Irenebrigade in 1943 werd hij,
in de rang van majoor, belast met het com-
mando over de eerste Gevechtsgroep.

Al degenen die onder zijn leiding hebben ge-
diend, weten dat hij een ·kundig officier was,
niet roekeloos omging met de inzet van zijn
troepen, maar,·waar nodig, wel risico's accep-
teerde.

Na de bevrijding van Nederland werd hem
voor zijn inzet en zijn beleid het Bronzen Kruis
toegekend. Bij de wederopbouw van de Ko-
ninklijke Landmacht heeft hij zich nog een
tiental jaren ingezet en als kolonel zijn kennis
en ervaring overgedragen aan zeer velen.

Moge hem een welverdiende rust gegevenv
zijn. AMH
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Van de penningmeester:

WIJZIGING TELEFOONNUMMERS

Door PTT TELECOM bent u reeds vroegtijdig
ingelicht over de op handen zijnde wijzigingen
van telefoonnummers. Bijna alle telefoonnum-
mers zullen 10 cijferig gaan worden.

Wellicht dat u uw nieuwe telefoonnummer ook
al hebt ontvangen. Wij trachten uw gegevens
zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. Wilt u
ons daarbij helpen en het nieuw toegekende
nummer nu al doorgeven aan de penning-
meester, dhr H. van Beers, Houtduif 26 5161
SG Sprang-Capelle? Hartelijk dank voor uw
medewerking.

CONTRIBUTIES

Alhoewel de oproep tijdens de Algemene Le-
den vergadering enige resultaten opleverde,
blijven nog altijd een 15% der leden achter met
het betalen van hun contributie.

Velen hebben reeds een 2e acceptgiro toe-
gezonden gekregen. Op de adreslabel van de
Vaandeldrager staan boven uw naam een
aantal cijfers. De meest linkse 1, 2 of 3 cijfers
zijn voor u niet interessant.

Het daarnaast afgedrukte getal van 6 cijfers
is belangrijk.

De eerste 2 cijfers van dat getal geven n.1. het
jaar aan tot en met wanneer u hebt betaald.
931231 betekent: u hebt betaald t/m 31 de-
cember 1993. Bekijk dat getal dus goed en
betaal overeenkomstig het verschil in jaren uw
co tributie dat u achter bent.

Het aanschrijven van ieder die achterstand
heeft, kost de vereniging geld, werk daarom
mee uw achterstand weg te werken.

MEMBERS ABROAD

If you are overdue with your contribution, look
at the numbers above your name. The first 1,
2 or 3 numbers are not important, the 6 follo-
wing numbers indicates the year you paid your
contribution.

931231 means - you did pay untill dec 31st
1993.

If you are in arrear, please send your money in
cash, either in the currency of the country in
which you are living or in Dutch money.
Using a cheque of your local bank makes by
exchange a loss for us of at least f 15.00-
(Dutch guilders). Neither you nor our associati-
on will benifit this way.

We advice you to put the money in a letter
folded between tin foil. Look at the rate of
exchange and send us accordingly some
more or less money so that we should have
after changing your money at least 20 Dutch
guilders.

If you still have relatives or friends in Holland,
you may ask them to send us the contribution
on your behalf. Please give them the right
information to do so.

Henk van Beers, Esq.
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STICHTING VETERANEN PLATFORM

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

EENMALIGE UITKERING IN VERBAND MET
LANGDURIGE MILITAIRE DIENST

,
HERHAALDE EN LAATSTE OPROEP!

De "Uitkeringswet finaciële compensatie lang-
durige militaire dienst" loopt op 15 juli 1994 af.
Ex-dienstplichtige militairen en reservisten
hebben onder bepaalde voorwaarden aan-
spraak op een eenmalige pensioenvervangen-
de uitkering van f. 7500,-. Men moet in de
periode van 1 januari 1936 tot en met 31 de-
cember 1962 in totaal tenminste 5 jaren (zon-
der dubbeltelling) in werkelijke dienst zijn ge-
weest. Die tijd van 5 jaren hoeft niet aaneen-
gesloten te zijn. De aanspraak vervalt als men
over die tijd of een deel daarvan al een (over-
heids)pensioen ontvangt of gaat ontvangen.

Indien de ex-militair is overleden, kan de
weduwe in sommige gevallen aanspraak ma-
ken op (een deel van) deze uitkering. Militairen
die uitsluitend bij het KNIL hebben gediend,
komen voor de eenmalige uitkering niet in
aanmerking.

Indien u als gewezen dienstplichtige en/of
reservist (danwel als weduwe) in aanmerking
denkt te komen voor deze uitkering en tot
heden geen aanvraag heeft ingediend, dient
u zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór
15 juli 1994 een aanvraag, onder vermelding
van "éénmalige uitkering langdurige militaire
dienst", te sturen naar:

Ministerie van Defensie
Dienst Zorg Postaktieve Militairen
Bureau DU/25
Postbus 4490
6401 CZ HEERLEN

In de aanvraag dient vermeld te zijn de naam,
adres, wwonplaats en, heel belangrijk, de ge-
boortedatum en de geboorteplaats van de
gewezen militair. Indien het militair registratie-
nummer bekend is dient dit eveneens aange-
geven te worden.
Wordt de aanvraag door de weduwe gedaan
dan dient tevens haar meisjesnaam en voor-
letters te worden vermeld, evenals haar ge-
boorte- en huwelijksdatum.

DRAAGINSIGNE GEWONDEN

Ons lid, A. van Daele uit New Vork, ontving
eind vorig jaar van de Nederlandse Consul in
New Vork, het Draaginsigne Gewonden.

Dr. G. van der Tas uit Somerset-Wes (Rep.
Zuid Afrika) ontving uit handen van de Consul-
Generaal der Nederlanden in Kaapstad , de
heer D. Bins, eveneens het Draaginsigne Ge-
wonden.

OPEN DAGEN VETERANEN 1994

Ook dit jaar zullen door het Ministerie van
Defensie weer een aantal open dagen worden
georganiseerd. Deze dagen zijn voor vetera-
nen van verschillende doelgroepen. Voor de
Koninklijke Landmacht wordt voor de vetera-
nen van de mobilisatie 1939/40 en de Meida-
gen 1940 een dag georganiseerd op maandag
19 september te Ermelo bij 41 Painfbat (Regi-
ment Stoottroepen).

Veteranen van KM en KL zullen via de Leger-
koerier worden geïnformeerd over de manier
waarop biljetten voor vrij (trein)vervoer voor de
veteranen met één partner kunnen worden
aangevraagd.
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A. Kluytenaar
Emmalaan 48
6051 BD MAASBRACHT
04746 - 4570

WIE, WAT EN WAAR ???

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

DE NACHTWACHT

"In juni '45 heeft mijn vader met het schip van
. God gegeven vanuit Maastricht de Nachtwacht
van Rembrandt vervoerd naar Amsterdam.
Voor de begeleiding en bewaking waren er 7
militairen aan boord. Nu is mijn vraag leven er
nog enkelen van hen ?

Ik, Anton Kluytenaar was toen 17 jaar en heb
dat transport welbewust meegemaakt. Ik had
veel plezier met die soldaten. Ik hoop een
aantal van hen langs deze weg op te sporen."

De mannen die "De Nachtwacht" bewaakten ...

44



"Bijgaande foto is genomen in Porthcawl, in juli
1940. De kleermaker en de schoenmaker
staan er op. Misschien hoor ik nog wat die-
genen die er nog zijn ?"

H. Houthuizen
Blokland 52
3075 DB ROTTERDAM

Wie he e t hier situatie of personen? Graag beicht naar de redactie!
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SCHOLEN TE GAST BIJ GARDEREGIMENT
FUSELIERS PRINSES IRENE

JNSPLAAT

.re araatstelling van de laatste groep dienst-
tiqe Fuseliers van de Charlie-compagnie
17 Painfbat GFPI, voltrok zich begin
ari dit jaar in Colijnsplaat. Daar sneuvelde

e luitenant Havelaar van de Verkenningsaf-
deling. De paraatstelling van de Charlies stond

elemaal in het teken van die noodlottige ge-
eurtenissen in het Zeeuwse plaatsje.

De komst van de Fuseliers en oudstrijders van
de Irene Brigade naar Colijnsplaat, werd door

estuurders en bewoners zeer gewaardeerd.
De commandant van C-Compagnie ontving
an ook een uitnodiging om op 4 mei deel te
emen aan de plaatselijk dodenherdenking.

Als gebaar naar de gastvrije Zeeuwen, nodig-
de majoor Rooijakkers op zijn beurt de hoog-
s e groepen van de twee plaatselijke scholen
(die het monument voor de luitenant Havelaar

ebben geadopteerd en keurig onderhouden)
. om eens een kijkje te komen nemen in Oir-

sc ot en eens te zien hoe het er op een ka-
zerne aan toegaat.

e schoolkinderen hadden al iets gehoord
o er geschiedenis van Irene Brigade en Gar-

eregiment Fuseliers tijdens een speciale
gastles, verzorgd door Ad Raaijmakers, voor-
afgaande aan de paraatstelling.

o d 10.00 uur 's ochtends werden de kids
het station in Eindhoven opgehaald in

er:onners. Dat alleen al was natuurlijk een
~ e belevenis, maar er zou nog veel meer
..• '""""'e. Voor de kinderen was namelijk een

.e rol programma samengesteld.

:: _ ce Ruijter van Steveninckkazerne werden
:: .• "'" eren opgewacht met limonade en cake,

- ~a een bezoek aan het museum van 17
a GFPI op het programma stond. Hier

e-"'::, ze rondgeleid door Ton Herbrink, ter-
•.•~ Raaijmakers, hun gast-docent van een

-- - .--" geleden, ook aanwezig was.

Voor de lunch te velden kregen ze nog een
paar films te zien over de pantserinfanterie. Zo
kregen ze een goed beeld van het werk dat
door de fuseliers verricht wordt, wat hun taken
zijn en waarin ze zich onderscheiden van an-
dere eenheden.

Na het middagmaal kwam de echte actie. De
onvermijdelijk hindernisbaan werd met groot
enthousiasme genomen. Ook de static-show,
waar al het materiaal van de compagnie was
uitgestald, viel goed in de smaak. Het leukst
vonden de kinderen echter de rondrit over de
Oirschotse Heide in een YPR-pantservoertuig
("waar je lekker vies van wordt") en het schie-
ten met losse flodders.

Jeroen, Robbert en Steven waren diep onder
de indruk van het gebodene. Vooral het rijden
met "tanks" vonden ze gaaf ...

TILBURG

Het Irene-monument in Tilburg ("De Vaandel-
drager") is ook geadopteerd door een plaatse-
lijke basisschool, en wel de Angela-school.
Deze school verzorgt ook jaarlijks een bijdrage
aan de speciale herdenkingsdienst op 4 mei in
Tilburg. De regimentscommandant was hiervan
zo onder de indruk dat hij de school uitnodigde
om eens naar Oirschot te komen.

In de laatste week voor de zomervakantie
werd alles nog georganiseerd. De kinderen
werden met viertonners van school gehaald en
kregen een soortgelijk programma als hun
collegaatjes uit Colijnsplaat. Ditmaal werd het
programma verzorgd door het verkenningspe-
loton. De rondleiding door het museum werd
gehouden door Theo de Kort. Ook hier: succes
verzekerd.

Een leuke kennismaking met een stukje militair
bedrijf, geschiedenis en traditie, dat zeker niet
gemakkelijk vergeten zal worden ...
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Schaaij, F.W.B.
Schoemaker, e.
Schoemaker-Bos, mw B.
Stam, AF.A. postcode moet zijn
Velden, J. van der overleden
Velden-Leenen, mw J. van der
Velleman, J. overleden
Velleman, mw J
Vermoet, p.e.H.
Vermoet, mw N.

wpl is
overleden oernaker-Bos

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

Mutaties/adreswijzigingen

overleden

Walkvat 1, 5147 HL, Waalwijk
Het Anker, 9351 DR Leek; tfn 05945-19005
3 - 3 - 94; opnemen mw Bakker
zie adres Bakker, Dr.P.H.;
v.Rijckevorselstr 15, de Venloene 54, 5175
AS Loon op Zand
24 - 6 - 94; opnemen mevr V.d. Boom-

Franken
zie a es Boom, M. v.d.;
7-3- 994
o eg 152, 3208 PE Spijkenisse,
o 38372
P . rsweg 134, 3353 SE Papendrecht

-4-
B . eflw:a.M~t 76, 3311 AD Dordrecht,
7-6- emen mevr Gofers-Verspagen

Gofers, T.;
Iö-o-~H·. op emen mevr Groenendijk

Gm~lf'Idijk H.;
emen mw Hasenbos

Aarts-Roovers, mw P.P.
Antonides, B.
Bakker, Dr P.H.
Bakker-Nauta, mw Y.
Berg, G.B. van den

nwadres:
nwadrs:
overleden

nwadres:

Boom, M.e. van de overleden

Boom-Franken, mw V.d.
Braber-Blood, mw M.B
Breugem, L.

overleden
weer lid:

Dam, A van weer lid:
Dauwe, AJ. de overleden
Engelsman, H.C. nwadres:
Gofers, T. overleden
Gofers-Verspagen, mw L
Groenendijk, H. overleden
Groenendijk-Grootendorst, mw A
Hasenbos, T overleden
Hasenbos-Winkelman, mw L.J.
Jansen, e.J.J. overleden
Jansen-Knibby, mw G.G.
Jansen-van de Vaart, mw P.J. nwadres:

HasefID:)S, T.;
emen mevr Jansen-Knibby

n e.J.J.;
De Varanda, Argolaan 73B,
Be en op Zoom

. 3755 TK Eemnes,
584

Jasper, E.e.w. nwadres:

Konings-Sloesen, mw M.H. nwadres:

Leeuw, B. overleden

Spfonk Konings,
Heks€~tic!laélI1 5, 5646 AD Eindhoven

men mevr de
uwen
, 8.;
, 4834 TL Breda

Leeuw-van Leeuwen, mw G.
Ups, J.J.M. nwadres:

Oosterhuis-Benak, mw A nw adres: Hess&i:erdwarSWEl!Q2, 7961 KB
05222-2507

mw Portman-SplintPortman, G.J. overleden
Portman-Splint, mw W.
Sande-Broadfield, mw overleden
Sann nw adres: , Boynton Beach,

.d, Velden-Leenen
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