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VAN DE VOORZITTER

Het jaar 1994 loopt ten einde. Een veelbewogen jaar met herdenkingen in
Engeland, Frankrijk en Brabant. Met verwijten van de Belgische generaal
Dewandre dat wij bij de herdenking in Pont Audemer waren en hij niet. Hij had
maar moeten komen met zijn makkers. Wij zullen niet beweren dat Dewandre
in '44 niet in Pont Audemer was, met een andere opdracht, maar hij moet niet
zeggen dat wij er niet waren met de opdracht Pont Audemer te bevrijden.
Elders in dit blad leest u daarover meer.
Wij hebben bij de herdenkingen van Market Garden en de bevrijding van
Oirschot, Tilburg en Bergen op Zoom ons beste beentje voorgezet en steeds
weer blijkt dat excercitie met meer animo wordt bedreven dan vijftig jaar
geleden. Er is in ieder geval veel waardering van hen die ons voorbij zien
komen.
Wij deden dat steeds samen met fuseliers van het Garderegiment, waar wij
ons steeds beter bij op ons gemak voelen. Het was dan ook geen wonder dat
bij het afscheid van kapitein Peter Aerts, de regimentskapitein, die werd
overgeplaatst naar Weert, het gehele bestuur aanwezig was om namens u
allen te getuigen van de grote dankbaarheid voor wat hij voor ons heeft
gedaan. Wij hebben zijn opvolger, kapitein Han Hoppe, veel succes gewenst.
Wij vertrouwen er op dat met hem de samenwerking even voortreffelijk zal zijn
als met Peter Aerts. Velen van ons zullen dat al kunnen merken op 11 januari
a.s. als "onze" verjaardag in Oirschot door het Garderegiment wordt gevierd.
Het komende jaar zal ongetwijfeld weer staan in het teken van 50 jaar bevrijding. Wij hopen ook dan op waardige wijze mee te kunnen herdenken en
vieren. Eerst komen het kerstfeest en de jaarwisseling. Ik hoop dat u kunt
genieten van de feestdagen en ik wens u en allen die u dierbaar zijn een
gelukkig, gezond en voorspoedig 1995.

VAN DE REGIMENTSCOMMANDANT
Het einde van het jaar 1994 is in zicht. Terugkijkend moet ik concluderen dat
1994 in vele opzichten een zeer bijzonder jaar was. Voor het 17e Pantserinfanteriebataljon was het een buitengewoon druk beproevingsjaar, waarin we
een nieuwe bataljonsorganisatie en -werkwijze moesten beproeven. Ook voor
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene was hét een bijzonder jaar, in alle
opzichten.
Natuurlijk" hebben we (ik bedoel: U, oudstrijders, en wij van het 17e Pantserinfanteriebataljon GFPI) onze paraatstellingen gevierd; in januari de C-Compagnie te Colijnsplaat, in mei de A-Compagnie te Hedel en in september de
B-Compagnie te Beringen. Natuurlijk hebben we met U de regimentsjaardag
gevierd op 11 januari en natuurlijk waren wij jonge regimentsleden aanwezig
bij Uw reünie in april. Ik zeg expres natuurlijk, omdat het alhaast ondenkbaar
is dat wij regimentsactiviteiten zonder Uw aanwezigheid zouden beleven!
Maar bovenal hebben wij deel mogen uitmaken van Uw echte, eigen herdenking van de invasie in Normandië en de bevrijding van Nederland en België.
En nog wel een groots opgezette! U kunt ervan overtuigd zijn dat wij het
geweldig hebben gewaardeerd dat wij Uw verenigingsvlag mochten meedragen op Omaha-beach en met U samen mochten paraderen in Pont Audemer,
Beringen, Oirschot, Bergen op Zoom en Tilburg.
U hebt regelmatig Uw trots op onze dienstplichtig Fuseliers uitgesproken over
de wijze waarop zij tussen al die internationale beroepskorpsen bij de diverse
herdenkingen paradeerden, maar laat ik U zeggen: U loopt er 50 jaar na dato
ook nog steeds bij als jonge kerels. En ik kan het zeggen,want ik heb menigmaal op een podium staand, diverse oud-strijders zien langsparaderen en
gelooft U me, zoals U dat als één blok doet, daar kan menig ander een
voorbeeld aan nemen.
Ik merk uit reacties in mijn omgeving dat U er in bent geslaagd om de Irenebrigade in de belangstelling te brengen bij het Nederlandse volk. U heeft dan
ook geen moeite gespaard om de media te betrekken bij Uw geschiedenis en
er zijn inmiddels aardig wat publieke werken naar de Irenebrigade genoemd.
Ik denk dat U daarmee heeft rechtgetrokken wat sommige geschieJschrijvers
willens en wetens hebben nagelaten. U kunt ervan overtuigd zijn dat ook het
regiment in de toekomst zal blijven werken aan het profileren van Uw geschiedenis.

Het jaar 1994 is voor het regiment ook in een ander opzicht een bijzondere
geweest. Voor het eerst sinds hun uitzending naar het voormalig NederlandsIndië in de jaren "40 en "50, hebben de oud-strijders van de Indië-bataljons
van het Garderegiment Prinses Irene zich verenigd in één grote vereniging
van oud-strijders. Zij zijn inmiddels ook hechte banden aangegaan met het
regiment, waardoor de opdracht aan het regiment om de traditie (lees:
geschiedenis) in ere te houden wordt verruimd. En terecht. Veel te lang is er
gezwegen over de inzet van Nederlandse militairen, door het vaderland
geroepen, om in het verre vreemde Nederlands-Indië voor orde en rust te
zorgen. Ik denk dat de tijd nu rijp is om het gordijn van vergetelheid op te
trekken, en onze Indië-veteranen weer trots te laten zijn op waar ze trots op
mogen zijn! Ik vind het een belangrijke taak voor het regiment om ook hen
daarin zoveel als mogelijk te steunen.
Bij een terugblik op een afgelopen jaar past ook een vooruitblik op een
komend jaar. Onze bevelhebber heeft ons verteld dat voortaan nog maar een
ding zeker is en dat is dat onzekerheid. Onzekerheid over een baan in de
krijgsmacht, onzekerheid over uitzending naar een crisisgebied. Ik zal U niet
met de details vermoeien. Wel wil ik U zeggen dat zolang het regiment blijft
bestaan, het zal vechten om de traditie van de Irenebrigade en de Indiëbataljons hoog te houden.
In het komende jaar wachten ons nog de herdenkingen van de gevechten in
Hedel en de intocht van de Brigade in Den Haag en uiteraard de viering van
de regimentsjaardag in januari. Hoe wij steun kunnen geven aan Uw herdenkingen moet nog worden uitgewerkt. Half december 1994 zwaait de laatste
dienstplichtige compagnie van het bataljon af en pas vanaf mei 1995 wordt het
bataljon in een jaar tijd weer opgebouwd uit beroepssoldaten. We zullen er
iets op vinden!
Ik praat wel eens met sommige collega's over traditiebeleving en soms hoor ik
de vraag of en hoe je daarbij oud-strijders kunt betrekken. Dat vind ik dan in
twee opzichten een vreemde vraag. Ten eerste: zijn die er dan nog niet bij
betrokken? En ten tweede: hoe kun je dat dan doen zonder diegenen die de
traditie gemaakt hebben? Dan ben ik altijd blij dat wij niet met een dergelijke
vraag zitten. Wij weten niet beter dan dat U onze oud-strijders bent en dat wij
dus samen de traditie hoog houden en dus bij elkaar horen.
Rest mij nog U allen en Uw partners voor het komende jaar veel gezondheid
en vitaliteit toe te wensen en de hoop uit te spreken dat wij daarin samen
althans een sprankje van het fantastische 1994 mogen herbeleven!

L. Vermeulen
Lkol der Fuseliers.
Commandant Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene
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17 Pantserinfanteriebataljon
Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene

BEDANKT OUD-STRIJDERS

Als regimentskapitein van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene had ik het
genoegen met velen van u, oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene kennis te maken. Een kennismaking die ik niet zo snel zal vergeten.
Toen wij als 17 Pantserinfanteriebataljon in 1991 (50 jaar na dato!) "belast" werden
met de traditie-overdracht van 13 Pantserinfantieriebataljon GFPI uit Schalkhaar
had ik niet het geringste besef van uw geschiedenis en de daar aan verbonden
tradities.
Nu, ruim drie jaar later, heb ik ervaren hoe belangrijk het is, "iets" te doen aan
traditiebeleving. Traditie geldt als bindmiddel van een eenheid, maar met de
aanwezigheid van u, oud-strijders, krijgt dit een extra dimensie. Het is geen boek
dat je leest, of foto's die je bekijkt, of een uurtje museum dat je doet, nee het feit
dat u in ons midden bent doet de geschiedenis nog steeds herleven en het
bewaart de daaraan verbonden tradities.
Bij alle activiteiten (o.a. Normandië, herdenkingen 50-jaar
jaardagen, reünies, dodenherdenkingen, paraatstellingen)
wij als regiment hebben (mede)georganiseerd heb ik dat,
aan den lijve ondervonden. Wij zogenaamde snotneuzen
leren.

bevrijding, regimentsdie u als oud-strijders en
als regimentskapitein,
kunnen nog veel van u

Mede door uw warmte, hartelijkheid en genegenheid was het voor mij niet zo
moeilijk u te ondersteunen bij een of andere genoemde activiteit. Ik heb het met
veel plezier gedaan. Voor het in mij gestelde vertrouwen dank ik u hartelijk.
Ik wens u voor de toekomst een goede gezondheid toe, zodat het regiment u nog
lang kan en mag koesteren. Voor het einde van het jaar wens ik u hele fijne
feestdagen en een herdenkingsvol 1995 toe.
T'II we meet again

.

Regimentskäpitein Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
10 juli 1992 - 23 oktober 1994
Peter Aerts
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MPC18C
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Fax. PIT
MDTN

040 - 627698
* 06 - 549 - 7698

Beste lezer(es),

De naam van het blad dat voor u ligt, is ontleend aan het monument van de Brigade in Tilburg. In deze "Vaandeldrager" leest u het
laatste nieuws over die "Vaandeldrager".
De vaandeldrager van de Irene Brigade was adjudant Dado. Het
eerste vaandel uit 1941 hangt momenteel in het museum Brigade
en Garde. Prins Bernhard zei in 1945, "Uit de Brigade zal onder
meer gevormd worden de kern voor het Regiment "Prinses Irene",
een regiment, dat om uw vaandel zal worden gevormd en op uw
traditie zal voortbouwen." Om die woorden symbolisch weer te
geven, hangt dat oude vaandel in het symetrische midden van het
gebouwen lopen de bezoekers aan de tentoonstelling letterlijk "om
het vaandel".
Momenteel is de vaandeldrager van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene regimentsadjudant Toon de Bresser. Dat vaandel van
het Garderegiment is het symbolische midden van de band tussen
oudstrijders en fuseliers. Op dit moment is het dat meer dan ooit.
Dit jaar was het vaandel, samen met oudstrijders en fuseliers,
aanwezig bij herdenkingen in Pont Audemer, Hedel, Beringen en
Tilburg oftewel bijna alle plaatsen die in dat vaandel staan vermeld.
De oudstrijders van de Irene Brigade mogen terecht trots zijn op
hun traditiedragers, die de woorden van Prins Bernhard toen, bij het
afscheid van de Brigade in de Clingendaelkazerne in Den Haag, op
zo'n voortreffelijke wijze inhoud geven.
Ik wens u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 1995 !

Hans Sonnemans, redacteur

Redactie-adres:
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
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van de Diocesane Comité Caritas-Banneux is
aan E. van der Meeren de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontlflce uitgereikt.
Onze tweede secretaris is zeer actief in het
kerkelijke en sociaal-culturele
werk. Het was
voor hem, net teruggekomen van vakantie, een
complete verrassing.

TERUG NA 50 JAAR
HET VORIGE NUMMER:
- Een wat late reactie op de rubriek "Wie, Wat,
Waar" in Vaandeldrager nr. 35: "De minister op
de onderste foto, naast de Amerikaanse gezant, is de heer H. van Boeyen. Hij was minister van Binnenlandse Zaken en tevens minister
van Oorlog a.i. op dat moment. Ik herkende
hem meteen, aangezien ik jarenlang op het
ministerie heb gewerkt", zo schrijft mevrouw
AM. Zouteriks uit Breda.
- Drie reacties op de onderste foto van pagina
45 in de rubriek "Wie, Wat, Waar". Een brief
uit Spanje van A Snoeren, één van P. Havermans uit Middelharnis en een reactie van B.
Ter Haar, ex-kapitein van de Recce. Alle drie
benoemen zij door hen herkende personen
maar hun meningen lopen nogal uiteen. Snoeren denkt dat de mannen van de motordienst
van Unit I1zijn. Dit moet betwijfeld worden.
Waarschijnlijk gaat het toch om mannen van
de Recce. Havermans schrijft: "Op de tank van
de motor lag een dood schaap, slachtoffer van
de schietoefening. Tijdens deze oefeningen
werd door ons voor het eerst van anti-tank
kleefbommen gebruik gemaakt. Hierbij is ook
nog een bezoeker gewond." Havermans en
Ter Haar zijn het eens over de naam van de
motorrijder: Chr. Duijsters.
- Een reactie uit Engeland op de bovenste foto
van pagina 45 in dezelfde rubriek: A Bours
herkent de soldaat die zijn armen om het
meisje houdt. Volgens hem gaat het om H.
Weijland, momenteel woonachtig in Congleton.

PRO ECCLESIA VOOR VAN DER MEEREN
Tijdens de viering van het 40-jarig
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bestaan

Ik was 13 jaar oud toen ik met mijn ouders in
Zuid-Afrika aankwam. Het ging ons niet zo
goed, binnen een jaar stierf mijn vader bij een
ongeluk. Mijn moeder en ik bleven alleen achter.
De oorlog in Europa brak uit en op 18-jarige
leeftijd vertrok ik met het 9de contingent "Hollandse Zuid Afrikaanders" naar Engeland om
"Holland te bevrijden" ! Toen wij in Kaapstad
aan boord gingen hoorden wij net dat het 7de
contingent van Hollanders was getorpedeerd
en met man en muis was vergaan ! Wij waren
blij om na een angstige bootreis met vele
duikbootalarms in Engeland voet aan wal te
zetten. Ik werd bij de Irene Brigade in Wolverhampton ingedeeld. Uiteindelijk, na twee jaar
opleiding, was het zover en gingen wij naar
Normandië!
Na een hele kleine verwonding en een paar
decoraties, nl. Medaile Militaire- avec Palme
en de Croix de Guerre - avec Palme (Beeringen) ging ik weer terug naar Zuid Afrika toen
de oorlog in Europa voorbij was. Blij toe. De
oorlog raakte op de achtergrond, de hoofdzaak
werd een bestaan op te bouwen, kinderen
grootbrengen en voor de oude dag te zorgen
(er is geen AO.W. in Zuid Afrika).
Heel toevallig gaf een kennis mij verleden jaar
een oud nummer van de Vaandeldrager en
daar stond warempel nog een foto van mij in
ook ! Er werd toen ook al hier in de kranten
geschreven over de komende 50-jaar herdenking in Normandië. Ik zag het telefoonnummer
van de heer Bob Lourenz in het blad staan en
besloot impulsief om hem te bellen, een besluit
waar ik nooit spijt van zal hebben ! Bob was
de vriendelijkheid zelf, ik werd hals-over-kop

lid van de vereniging van oudstrijders en mijn
vrouwen
ik konden nog net mee naar Normandië.
Het was even wennen toen wij ons op de
avond van 2 juni op de kazerne in Oirschot
meldden, maar al gauw werden wij in het gezelschap opgenomen. Alles was perfekt geregeld. We dronken een borrel, kregen een
slaapplaats en na het ontbijt zaten we in de
bus naar Normandië. Iedereen was vriendelijk,
een kameraadschap om nooit te vergeten.
De belevenissen in Normandië zijn al bekend
en waren voor ons onvergetelijk. Vooral Pont
Audemer vond ik een geweldige en emotionele
dag. Het verslag van Theo van Besouw in de
Vaandeldrager van juni/juli '94 vond ik, alhoewel nauwkeurig, een beetje nuchter geschreven. De kerkklokken die gingen luiden toen wij
naar het monument wandelden en iedereen
ontroerden, worden geheel niet genoemd.
Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft definitief
mijn hart gestolen - wat een lieve "lady" !
Ook vond ik het jammer dat er geen plaats
was om het verslag van de ere-voorzitter J.
Beelaerts van Blokland te plaatsen, ik had heel
graag zijn relaas willen lezen. Het is tenslotte
allemaal begonnen met de Irene-jongens die
in Normandië geland zijn.
Mijn vrouwen ik zijn innig dankbaar dat wij bij
de herdenking mochten en konden zijn. Wij
hebben geweldige herinneringen opgedaan en
velen nieuwe vrienden gemaakt. Ik had nooit
kunnen denken dat ik na 50 jaar weer in Normandië zou staan.
Baie dan kie vir almal en baie groete.
Jan en Ria Jansma, Zuid Afrika.
Het verslag van de ere-voorzitter voegde niets
toe aan het uitgebreide verhaal van Theo van
Besouw. Het is daarom, en natuurlijk vanwege
de beperkte ruimte in het blad, dat de redactie
heeft besloten het stuk niet te plaatsen. De
schrijver had hiervoor alle begrip. Redactie.

HERDENKING GEESBRUG
"Toeval luistert herdenking Geesbrug op" luidde de kop boven een artikeltje in het Nieuwsblad van het Noorden van 30 september j.1. het
artikel vervolgt:
"De Britse familie E. Shepherd, nabestaanden
van twee Engelse militairen die in de Tweede
Wereldoorlog
bij Geesbrug
verongelukten,
brachten gisteren een bezoek aan het graf van
hun omgekomen familieleden. Dit omdat het in
1994 exact 50 jaar geleden is dat de RAFpiloten Harry Smith en Peter William Fry hun
leven lieten bij de bevrijding van ons land.
Mevrouw Sheperds broer kwam om bij die
slag.
Het bezoek van het Britse echtpaar kreeg door
toeval een aardige wending. Onaangekondigd
en onuitgenodigd - maar wel welkom - verscheen de heer J. Luchies uit Nieuwlande in
vol ornaat op het toneel, op het moment dat de
Sheperds te gast waren op de basisschool te
Geesbrug. Luchies maakte in de oorlog deel
uit van de Prinses Irenebrigade en woonde
destijds in de buurt van Wolverhampton. En
wat bleek gisteren toen het Engelse echtpaar
in gesprek raakte met de oorlogsveteraan uit
Nieuwlande ? Tot 1942 bleek Luchies op nog
geen kilometer afstand van mevrouw Shepherd
te hebben gewoond, zonder dat ze dit wisten
uite raard. "
De heer Luchies schrijft: "Mijn vrouw had het
betrokken vliegtuig neer zien storten, zo'n 250
meter van haar huis. Ik wilde deze mensen
graag eens ontmoeten. Ik ben daarom zo brutaal geweest daar naar toe te gaan. Zelden
heb ik iemand zo blij gezien als deze mensen
toen ze mij zagen. De eerste woorden van
mevrouw Shepherd, zus van de omgekomen
Harry Smith, waren: "Ik kom van Tattenhall,
vlakbij het Hollandse kamp Wrottesley Park."
Zij kwam toen op haar fietsje geregeld kijken
naar het voetballen van de Hollandse jongens.
Wij hebben er een paar hechte vrienden aan
overgehouden. Ik heb hen nog de plaats laten
zien waar haar broer was neergestort. Toen zij
onderweg naar Nederland waren had ze gedacht: ik hoop toch iemand van de Prinses
Irene Brigade te ontmoeten (en daar was ik)."
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BEDANKT - MERCI - THANK YOU

Jac. en Olive Baan-Harrington,

Achterliggende jaren met vele herinneringen
kregen de afgelopen maanden onze waardevolle aandacht. Bedankt of te wel Merci voor
de felicitatie kaart en de lekkere chocolade
tijdens mijn 75ste verjaardag. Bedankt of te
wel Merci (zoals de Fransen ons tijdens de
herdenking van de invasie hun dankbaarheid
probeerden duidelijk te maken) voor de goede
organisatie, leiding en verzorging tijdens deze
indrukwekkende herdenkingstocht. Ik had dit
niet graag willen missen.

55-jarig HUWELIJK

Bedankt of Thank you (zoals mijn vrouw met
wie ik 50 jaar geleden in Engeland getrouwd
ben, zal zeggen) voor de prachtige fruitmand
en de waardebonnen die wij mochten ontvangen via de heer Davis namens de Vereniging
tijdens ons 50-jarig huwelijksfeest op 17 juni
j .1.
Annie en Jan Oosterveld, Bornerbroek

ONTVANGEN DANKBETUIGINGEN
Dankbetuigingen aan het bestuur en leden van
de Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses lrene"
werden ontvangen vanwege:
40-jarig HUWELIJK:
J.B. Peyrot - Coleman, Gladstonebury, U.S.A.
Fam. P.J.H. Gelissen, Beek.
45-jarig HUWELIJK:
J.L.M. van den Berqh= Hertzdahl, Breda
Truus en Arie Kerklaan, Schiedam
Coby en Tony Bogers, Apeldoorn
Jeanette en David Lascar, Gaillard (F)
Kees Sisselaar en echtgenote, Moëns (F)
Frans Hummelman en echtgenote, Den Bosch
H. Houben en echtgenote, Maastricht
A. Wassenaar v. Doeveren, Rotterdam
50-jarig HUWELIJK
Peter en Jeanne van Bekhoven, Maaren
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Leersum

A. Wijnen en echtgenote, Leende
Fam. T.B. Boelhouwer, Amsterdam

Balster, A.
Bergsma-Greenway
Bienfait, L.
Boekhoorn, mw G
Bon, G.
Bourquin-Bakker
Braf, F.
Brouwer, F.
Brouwer-v.d.Watering.
mw M.
Christiaanse, P.
Cnossen, J.
Dam, K. van
Dieleman, J.
Doeser, W.
Douna-van der Kaay, mw
Drenth-Craanen, mw M.
Eijck, P. van
Eijck-vd Heykant,
mw J. vn
Fedhaus van Ham, E.
Gelissen, P.
Hakkenberg, C.
Hasenack, mw B.
Hommes, J.
Hooydonk, G. van
Horstman, C.
Houthuizen, F.
Huybregts-van Dongen,
mwC.
in 't Veen-Visser, mw J
Jansen, H.
Jong, mw J. de
Kerklaan, A.
Kerklaan, me G.
Knippenberg, van M.
Kranenburg, G.
Kuneman, J.
Laarveld-Androw,
mw K.
Lange, A. de
Lascar, D.
Letschert -Marshaupt,
mwW
Middelplaats-v Aken,
mwA
Molen-van Loenen,
Mw. W.
Mourik, A. van
Mw. Sarsvan der Heiden
Naaktgeboren, P.
Nieuwenhuis, C.
Nievelstein, J.
Pereira, M.
Peyrot. J.

Coventry UK
Enschede
Oosterbeek
Ede
Den Haag
Rietfontein ZA
Soest
Eindhoven

76 jaar
70 jaar
72 jaar
75 jaar
75 jaar
70 jaar
74 jaar
76 jaar

Bergen op Zoom
Wassenaar
Tulare USA
Heemstede
Oirschot
Camberley UK
M.Leeuwarden
Amsterdam
Rijen

70
76
76
73
83
88
70
70

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
75 jaar

Rijen
Middelbeers
Beek
Gorredijk
Ontario Can
Wetherly U.K.
Bootle Merseysid
St Andrew Can
Rotterdam

75 jaar
78 jaar
75 jaar
79 jaar
70 jaar
74 jaar
76 jaar
80 jaar
81 jaar

Breda
Rotterdam
Hatfield UK
Greensville Can
Schiedam
Schiedam
Kampen
Tilburg
Den Haag
Devon
UK
Melissant
Gaillard Fr

80 jaar
85 jaar
80 jaar
75 jaar
73 jaar
75 jaar
79 jaar
76 jaar
71 jaar
75 jaar
70 jaar
70 jaar

Tilburg

70 jaar

Den Haag

70 jaar

Den Haag
Amsterdam

80 jaar
76 jaar

Vught
Den Haag
Colchester YK
Leiden
Syosset USA
Gladstonebury USA

80
78
80
78
74
70

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Polak, M.
Roet, H.
Sanden, H. van der
Schipper, H.
Serraris-Moberly,
mw K.
Sisselaar, F.
Smit, N.
Stockum, mw F. van
Streng, J.
Tas, mw A. van der
Tas, G. van der
Thorn-Leeson, V

Amsterdam
Berchem B.
Oisterwijk
Constantia RSA
Den Haag
Moens
Fr
Congleton UK
Ipswich
Wezep
Summerset RSA
Summerset RSA
Granada, Spanje

79
80
75
83
75
77
75
70
75
85
82
76

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Troost, W.
Ubels, G.
Velzen, J.
Ven, A. van de
Visser- Ternock, mw B.
Waal, M. van der
Wassen, Jeanne
Wassen, Theo
Wieken, S. van der
Wijn, J.
Worms, J.
Wynekes, J.

Macclesfield
UK
Cheswick UK
Voorschoten
Calveston USA
Breda
Hellevoetsluis
Rotterdam
Rotterdam
Antwerpen B.
St Pancras
Antwerpen, B.
Ermelo

76
78
75
73
70
81
70
75
72
80
87
76

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Van de penningmeester
Tijdens mijn vakantie is er een kleine storing
opgetreden in het programma waarin ik de
nieuwe telefoonnummers
aan het verwerken
was, Daarom vraag ik hen die mij hun nieuwe
nummer al toestuurden (en dat waren er gelukkig nog niet zoveel) en alle andere leden mij
het nieuwe telefoonnummer per 1 oktober '95
te willen toezenden, zodat alle bestaande
nummers kunnen worden vervangen door de
nieuwe nummers.
Op het moment dat ik dit schrijf is het medio
oktober en nog slechts een goede 3 % der
leden (hetzij in het buitenland/overzee - hetzij
in eigen land) moet de contributie van één of
meerdere jaren nog betalen. Het zou fijn zijn
om nu eens een jaar te kunnen afsluiten zonder steeds maar te moeten blijven manen
BETAAL NOU EENS. Allemaal de schouders
eronder en we fiksen het Wanneer er problemen zijn met betalen, laat het ons weten.
Onze redacteur is allang bezig met het completeren van de gegevens der leden van de
Brigade. Van maar weinig leden staan de "army numbers" in het leden bestand. Als u toch
uw telefoonnummer door moet geven, zet er
dan tegelijk uw army nr bij en als u uw

registratienummer kent vermeld dat ook maar,
dat helpt zoeken in de papierwinkel van Defensie wanneer dat nodig mocht zijn ! De penningmeester verwerkt het in zijn bestand (hij
fungeert ook als ledenadministrateur) en reikt
het daarna weer aan bij Hans Sonnemans
zodat de beide verenigingsbestanden
up to
date zijn bijgewerkt.
Voor uw bereidwilligheid om alles wat de Brigade betreft zo compleet mogelijk in de computer te hebben, hartelijk dank.
Henk van Beers.

P.S. Bij deze Vaandeldrager is voor de Nederlandse leden weer de gebruikelijke jaarlijkse
acceptgiro bijgesloten. Vergeet u niet uw
bank- of gironummer in te vullen en uw hand
tekening te zetten ! Als het nummer achter uw
naam op de adressering van deze Vaandeldrager "311294" luidt, wil dat zeggen dat uw
contributie tot het einde van dit jaar voldaan is.
In dat geval dient u minimaal f. 20,- over te
maken. Is het bijvoorbeeld "311293" dan ligt u
een jaar achter. Wilt u die achterstand dan
even bijwerken? Dank u !

9

VEREN IG INGSN IEUWS
REGIMENTSJAARDAG
JAARLIJKSE REüNIE
EN ALG. LEDENVERGADERING
Door het bestuur is de jaarlijkse reünie en
Algemene Ledenvergadering
vastgesteld op
donderdag 28 september. De reünie zal gehouden worden in de genm. de Ruyter van
Steveninckkazerne te Oirschot.
GENERAAL BEELAERTS VAN BLOKLAND
85 JAAR
Onze ere-voorzitter wordt 85 jaar. Voor hen
die hem met deze blijde gebeurtenis willen
gelukwensen wil hij een ontvangst voor oudstrijders van onze Brigade en hun echtgenotes
geven op:
1 maart van 15.00 tot 17.00 uur.
Plaats: restaurant de Westerbouwing,
even
west van Oosterbeek en aan de Rijn gelegen.
Gaarne zich hiervoor vroeg opgeven, uiterlijk
1 februari '95, in verband met regeling.

denherdenking, terugkeer naar de historische
plaatsen van toen en het contact met de Hedelse bevolking. Nu, na vijftig jaar zal opnieuw
een dergelijk programma worden samengesteld. Alle details worden gepubliceerd in de
Vaandeldrager van maart. Zij die aan deze dag
willen deelnemen, kunnen zich nu reeds opgeven bij:
H. Sonnemans
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
5 MEI 1995 WAGENINGEN
Op 5 mei zal zoals ieder jaar het grootse defilé
in Wageningen plaatsvinden ter herdenking
van de capitulatie van de Duitse troepen in
Nederland in 1945. In verband met de 50jarige herdenking van dit feit, zal deze dag een
zeer bijzonder karakter krijgen. Alle details
zullen worden gepubliceerd in de volgende
"Vaandeldrager". Opgaven voor die dag kunnen al worden doorgegeven aan:
F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 BS BERGEN OP ZOOM
BEVRIJDING DEN HAAG

Benedendorpsweg 191 6862 WH
OOSTERBEEK, tel. 085 - 332352
HERDENKINGSDAG

HEDEL 22 APRIL 1995

Op zaterdag 22 april '95 is het precies 50 jaar
geleden dat de landing bij Hedel werd uitgevoerd. Gedurende ruim drie dagen werd daar
door de mannen van Gevechtsgroepen I en 111
dapper stand gehouden. In totaal kwamen 12
Brigademilitairen daar om het leven.
Tien jaar geleden werd door een comité een
speciale
"Herdenkingsdag"
georganiseerd,
speciaal voor hen die destijds aan de actie
deelnamen. Centraal stonden daarin de do-
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De stad Den Haag zal ook de nodige aandacht
schenken aan de bevrijding van de stad, nu
vijftig jaar geleden. Hiervoor zullen de oudstrijders van de Prinses Irene Brigade worden
uitgenodigd. Een programma is nog niet bekend, alle gegevens komen in de volgende
Vaandeldrager. De ontvangst zal, voor zover
nu bekend, plaatsvinden op maandag 8 mei.
Opgaven voor die dag kunnen al worden doorgegeven aan:
F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 BS BERGEN OP ZOOM

REGIMENTSJAARDAG
11 JANUARI 1995
Op 11 januari 1995 zal op de genm. de Ruyter
van Steveninckkazerne te Oirschot de jaardag
van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
worden gevierd. Te doen gebruikelijk is het
uitnodigen van een delegatie van de oudstrijders van de Prinses Irene Brigade.
Door de afwezigheid van dienstplichtigen, in
verband met de komende overgang naar de
Beroeps Bepaalde Tijd-organisatie, is het plan
opgevat ook delegaties van de oudstrijders van
de vijf Indië-bataljons van het Garderegiment
Fuseliers, de geligneerde Studenten Weerbaarheden, alsmede actief (elders) dienende
Fuseliers uit te nodigen.
Het programma voor
volgende hoofdpunten:
9.30 - 10.30 u.
10.30 u.
11.00 -16.00 u.

die

dag

beslaat

de

Ontvangst
Dodenherdenking
Wisselprogramma

- Schietprogramma op Ptl, Uzi, Fal op de
Scherm Schietbaan van Oirschot
- Bezichtiging van bij het bataljon in gebruik
zijn materiaal
- Videopresentatie van de laatste oefeningen van het bataljon
- Bezoek aan het regimentsmuseum
16.00 u.
18.00 u.

Prijsuitreiking
door
regimentscommandant
Gezamenlijke maaltijd

de

De regimentscommandant,
luitenant-kolonel
der Fuseliers L. Vermeulen, nodigt een delegatie van ongeveer 40 man uit om aan deze
dag deel te nemen. Helaas kan aan deze dag
niet door de echtgenotes deelgenomen worden. Opgave kan worden gericht aan:
H. Sonnemans
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST

REüNIE IN WOLVERHAMPTON EN CONGLETON
Opgeven vóór 24 december a.s. !
Het is vanzelfsprekend dat er in 1995 een
reünie zal worden gehouden in Nederland. U
hoort daar nog wel van. Het dan immers 50
jaar geleden dat:
- de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses
Irene" zegevierend Den Haag binnentrok,
- de oorlog ten einde kwam, de vrijheid en de
vrede weer eenieders deel gingen worden,
- het merendeel van de brigadeleden terugkeerde in de burgermaatschappij.
Wij laten dat niet ongemerkt
Maar er is meer !

voorbij

gaan.

Uit contacten met het gemeentebestuur van
Congleton en Wolverhampton is duidelijk geworden dat men daar het einde van de oorlog,
het herwinnen van de vrijheid en de vrede, nu
na 50 jaar, op bescheiden wijze wil herdenken
en vieren. Bij monde van de burgemeester van
Congleton mochten wij vernemen dat de burgerij van Congleton het bijzonder op prijs zou
stellen wanneer de "Dutch Boys" van 50-55
jaar geleden nog eens in Congleton zouden
komen om dan gezamenlijk te herdenken en te
gedenken, onder het motto: "Happy to see you
again !"
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Uit het een en ander heeft het bestuur begrepen dat men, zowel in Gongleton als in Wolverhampton in gedachten heeft die mensen te
ontmoeten die in de periode 1941-45 ter
plaatse waren. Uiteraard nu met hun echtgenotes.
Het bestuur is bereid een reis te organiseren
voor hen die tussen 1941 en 1945 in Engeland
verbleven bij de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene". Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen één of twee bussen
worden ingezet. Uit financiële overwegingen
zal die ene, of die twee, volledig bezet moeten
zijn. Mochten er onvoldoende deelnemers zijn
om één, resp. twee bussen te vullen, dan kunnen de open plaatsen worden ingenomen door
oudstrijders die na 7 augustus 1944 bij de
Brigade werden ingelijfd.
Voor de goede orde en begrip volgen hier
enkele gegevens, waarvan wordt uitgegaan bij
de verdere planning:
1. Reisdatum naar Engeland:
2. Festiviteiten Gongleton:
3. Festiviteit Wolverhampton:
4. Terugreis naar Nederland:

12
13
15
16

mei '95
en 14 mei
mei
mei '95

5. Logies: in hotels. Uitsluitend tweepersoons
kamers
beschikbaar
(twee afzonderlijke
bedden)
6. Eigen bijdrage per persoon:

f. 500,-

7. Voor de leden, woonachtig in Great Britain
of buiten Europa, zal een afzonderlijke regeling worden uitqewerkt. Deze wordt bij
afzonderlijk schrijven toegezonden.
8. Opgave voor deelname moet vóór 24 december '94 in het bezit zijn van:
F. Bakx
Brouwersbos 3
4841 GH PRINSENBEEK
a deze datum worden geen opgaven meer in
oehandeling genomen.
""2

Opgaven van degenen die na 7 augustus 1944
bij de Brigade Prinses Irene werden ingelijfd,
worden in eerste instantie op een reservelijst
geplaatst. Wanneer blijft dat een bus niet vol
is, zullen de gegadigden van de reservelijst
door loting worden toegelaten voor zover er
plaats is.

9. Het bestuur heeft in de werkgroep,
reis moet voorbereiden, benoemd:
- F.J. Bakx
- AM. Herbrink
- J. Keizer (Gongleton)

die de

10. Eventuele vragen kunnen worden gericht
aan de heren Bakx, resp. Herbrink.
Het adres van de heer Bakx is reeds vermeid onder punt 8. Het adres van de heer
Herbrink is: de Foes 23 5581 AP WAALRE.
In beginsel moeten vragen schriftelijk worden ingediend, zulks om te voorkomen dat
men elkaar niet heeft begrepen.
11. Een afzonderlijk aanmeldingsformulier
u aan in deze Vaandeldrager.

treft

AANMELDINGSFORMULIER
"HAPPY TO SEE YOU AGAIN" -REIS
CONGLETON - WOLVERHAMPTON

Onderqetekende,
was in de periode 1941 - 1945 ingedeeld bij de Koninklijke Nederlandse
"Prinses Irene".
Hij wenst deel te nemen aan de "Happy to see you again"-reis
16 mei 1995 met/zonder echtgenote.

Brigade

van 12 tot en met

Hij draagt zorg dat vóór 1 januari 1995 een bedrag, groot f. 250,- per per persoon,
als voorschot wordt overgemaakt naar bankrekening 52.00.21.037
van de
ABN/AMRO-bank te Prinsenbeek, ten name van F.J. Bakx.
Het gironummer van de bank is 1068635. Op het giroformulier het nummer van de
bankrekening vermelden.
Het restant, zijnde f. 250,-, wordt overgemaakt zodra daarover nader bericht is
ontvangen.

Ondertekening,

Naam (in blokletters)

Vóór 24 december
Prinsenbeek.

1994 opzenden aan F.J. Bakx, Brouwersbos

3, 4841

eH
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Met diep leedwezen
Vereniging:
'93
9 mei
'94
17 juni
11 juli
26 juli
8 sept.
13 sept.
19 sept.
1 okt.
10 okt.
16 okt.
18 okt.
20 okt.

namen wij kennis van het overlijden

Bij overlijdensgevallen

graag bericht aan:

De heer
De heer
De heer
Pater L.
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer

van de volgende

leden van onze

L. Isacson, Heemstede
H.Th. de Meester, Den Haag
J. Kraay, Mar del Plata, Argentinië
Laureijssen, Panningen
M. V.d. Woestijne, Middelburg1111
J.J. van den Ouden, Halsteren
P. van Driel, Rotterdam
K. Kruit, Enschede
G. Weijenberg, Bergen op Zoom
J. Kloezeman, Wallasey, U.K.
C. Gebuys, Gouda
A. Trommel, Apeldoorn
W.A. Veerkamp, Poeldijk
F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK

IN MEMORIAM PATER LEO LAUREIJSSEN
Vele malen is hij vertrokken, onverwacht en
soms met onbekende
bestemming. Vrijwel
nooit was er gelegenheid afscheid te nemen
van familie, vrienden en bekenden. Bij zijn
laatste afscheid, zijn vertrek uit het leven, lukte
het hem niet om zonder zo'n afscheid, in stilte,
te gaan. De kapel van het Missiehuis te Panningen zat op donderdag 14 juli helemaal vol.
Onder de vele belangstellenden waren veel
oud-Brigadeleden
die "hun" aalmoezenier de
laatste eer kwamen bewijzen. Onze voorzitter
Ruud Hemmes hield een toespraak.
Pater Leo Laureijssen, Lazarist, priester, verzetsman, Engelandvaarder, aalmoezier bij de
Irene Brigade, oprichter van de "Mission Hollandais te Parijs, missionaris in Ethiopië en
Zaïre en een uniek mens!
Zelf ontmoette ik hem voor het eerst in 1985
toen ik hem uitnodigde om een woord te spreken bij de "Herdenkingsdag Hedel" in april van
dat jaar. Nog vele tientallen malen zou ik naar
het Missiehuis in Panningen rijden. Gewoon,
om weer eens gezellig bij te praten. Samen
met hem ging ik voor het eerst naar Norman-

dië. Graag liet hij me dat deel van zijn geliefde
Frankrijk zien. Toen hij vorig jaar hoorde dat
een ongeneeslijke ziekte hem had getroffen,
ontving ik een kaart met daarop een zwaan.
Achterop had hij geschreven: "Nu zing ik tenslotte mijn zwanezang."
In 1990 organiseerden zijn Brigadevrienden
een geweldig feest ter ere van zijn 50-jarig
priesterjubileum. Zijn boodschap aan het einde
van de Eucharistieviering op die dag luidde:
"God werkt door mensen. Hulp die je aan hem
vraagt, komt door andere mensen. Zet jezelf
daarom in voor anderen. Sta elkaar terzijde in
lief, maar vooral ook in het vele leed dat deze
wereld nu eenmaal kent."
"Zwerver voor God" zo werd hij genoemd door
provinciaal overste W. Bellemakers. Een heel
mooie omschrijving van onze Brigade-aalmoezier. Pater Leo, ik hoop dat je na je lange,
inspannende zwerftocht rust zult hebben gevonden. Bedankt voor alle vriendschap.
Hans Sonnemans.

15

lIBELGEN CLAIMEN BEVRIJDING NORMANDISCH

STADJEII

MEDIA-REL ROND PONT AUDEMER
PERSBERICHTEN
Donderdagmorgen,
14 juli: in vrijwel iedere
ochtendkrant is het bericht op de voorpagina te
vinden: "Belgen claimen bevrijding Pont Audemer". In een kort artikel wordt dan het verhaal
vertelt van de Belgische generaal Roger Dewandre die zich in een brief aan de Franse
premier Balladur heeft beklaagd over de gang
van zaken rond de herdenking van de bevrijding van het Normandische stadje.
De generaal schrijft, volgens de persberichten,
dat zijn Belgische verkenners op 26 augustus
1944 als eersten de stad zijn binnengekomen.
Er waren toen helemaal geen Nederlandse
Irene-soldaten te zien en ook geen enthousiaste Franse burgerbevolking,
waarover de
Nederlanders zo graag vertellen. Die bevolking
was op dat moment geëvacueerd, aldus de
generaal. Volgens hem waren zijn collegaoudstrijders van de Belgisch Brigade Piron zo
kwaad toen ze in 1989 het Nederlandse monument in Pont Audemer ontdekten, dat ze
een serieus plan hadden gemaakt het op blazen ...

GEEN RUZIE
Het nieuws uit de kranten was uitgebreid onderwerp van gesprek bij de Irene-oudstrijders
die op die donderdagmorgen aanwezig waren
bij de begrafenis van oud-Irene-aalmoezenier
L. Laureijssen. In het algemeen was er geen
sprake van echt geschokte reacties, alleen van
ongeloof en verbazing.
Momenteel is er geen sprake van "ruzie" tussen Belgische en Nederlandse veteranen,
zoals in een aantal latere publikaties wordt
gesuggereerd. De tekst van de brief van generaal Dewandre is niet officieel bekend bij het
bestuur van de Vereniging van Oud Strijders
van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. De brief is geschreven op het eigen
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initiatief en dat van enkele medestanders van
generaal Dewandre, maar gaat dus niet uit van
de Belgische Vereniging van Oud Strijders van
de Brigade Piron. De twee Verenigingen en
hun traditievoortzetters in de beide krijgsmachten zijn dus op geen enkele wijze in een discussie gewikkeld over "de zaak Pont Audemer"
en er kan dus al helemaal geen sprake zijn
van een ruzie. Een brief van een privé-persoon aan de Franse premier is in de publiciteit
gekomen en door de media opgeblazen tot
een rel.

INTERVIEW
Ons ere-lid Ton Herbrink werd twee dagen
later door "De Telegraaf" geïnterviewd. Herbrink was destijds commandant van het eerste
peloton van Gevechtsgroep I en bevond zich
met zijn peloton aan de kop van de colonne
die Pont Audemer binnentrok. De mannen
zaten toen op ... juist, Belgische verkenningsvoertuigen!
"Vlak nadat wij vanuit Engeland in Arromanches waren geland had onze Brigade de zogenaamde
troepencarriers,
motorvoertuigen
waarmee we onze soldaten vervoerden, afgestaan aan een Britse eenheid. Omdat wij bliksemsnel moesten oprukken (de commandant
van de Britse vijfde Airborne Brigade had hiertoe opdracht gegeven, red.) naar Pont Audemer om daar de brug te veroveren besloot het
geallieerde
oppercommando
vijf Belgische
pantserwagens aan onze Brigade toe te voegen. Zij hebben geholpen om de 250 infanteristen van mijn Gevechtsgroep naar Pont Audemer te vervoeren. Dat was de Belgische
inbreng. Niets meer en niets minder."
"De Belgen vochten evenwijdig aan ons, westelijk, langs de kustlijn. Hun strijd kan niet anders zijn geweest dan de onze. En in die dagen was het heel normaal dat je elkaar met

materiaal steunde. Zo waren wij onze carriers
tijdelijk kwijt geraakt en kregen we voor die
ene dag vijf Belgische pantserwagens uit Cabourg, waar de Piron-brigade was gelegerd. Ik
zie ze nog ons hoofdkwartier bij Pont l'Eveque
oprijden en weet nog goed wat voor moeite ik
had om op dat ding te klimmen, even na half
zeven in de ochtend. De sergeant in de wagen
sprak alleen Frans en zei dat we geen vriendschappelijke troepen meer voor ons hadden.
"Alleen maar Moffen", grijnsde hij me toe",
aldus Ton Herbrink in "De Telegraaf" van zaterdag 16 juli 1994.

BRIEF AAN VOORZITTER
In een brief aan onze voorzitter reageerde Ben
Ter Haar, in 1944 kapitein bij de Verkenningsafdeling, op het artikel in "De Telegraaf":
"Een sectie van de Recce, 6 carriers en ik
geloof 2 Daimier scoutcars, onder mijn commando, kwam zonder tegenstand aan het begin van het plaatsje Pont Audemer. Weerheijm
en jijzelf (Ruud Hemmes) waren van de partij.
Ik meldde
Immink
(commandant
Recce):
"Geen weerstand; eventueel gevaar van hoger
gelegen terrein ten noorden van Pont Audemer. Wij als sectie Recce blijven in positie
maar stuur infanterie om het plaatsje te doorzoeken." Na meer dan een half uur wachten
kwam toen de Gevechtsgroep ter plaatse voor
genoemd onderzoek. Als eerste bij Pont Audemer hebben wij als Recce-mensen ook geen
Belg gezien !", aldus Ben Ter Haar.

CORRESPONDENTIE GEN.DEWANDRE
Onze ere-voorzitter,
generaal Beelaerts van
Blokland, heeft over de kwestie gecorrespondeerd met generaal Dewandre. Uit een brief
van Dewandre blijkt dat hij in augustus 1944
commandant was van het tweede peloton van
het Verkenningseskadron
van de Belgische
Brigade. Het Eskadron stond sinds 20 augustus onder bevel het 6de Armoured Airborne
Recce Regiment en was belast met de verkenning van het hele divisiefront. De Verkenningsafdeling van de Irene Brigade stond onder bevel van het zelfde onderdeel en had een
zelfde taak.

De versie van de gebeurtenissen op 26 augustus 1944 geschetst door generaal Dewandre in zijn brief aan generaal Beelaerts, komen
niet overeen met de versie van de Irene Brigade, onder ander verwoord door Ton Herbrink
en Ben Ter Haar. Hun verhaal kan zonder
problemen worden ondersteund door een vijftal
dagboeken en diverse andere documenten,
aanwezig in het archief van de Stichting Historie en Documentatie en het museum Brigade
en Garde in Oirschot.
Het is absoluut zeker dat er Belgische militairen in en nabij Pont Audemer zijn geweest.
Mogelijk dat het peloton van generaal Dewandre de rand van de stad heeft verkend (en de
daar gelegen brug). Het is net zo zeker dat de
Irene Brigade de opdracht heeft gekregen en
uitgevoerd om de stad in te nemen. De commandant van de 6de Airborne Division, generaal-majoor Richard Gale, complimenteerde de
Brigade-commandant
met het succes van
deze actie in een persoonlijk briefje, aanwezig
in het archief in Oirschot.
Het is heel jammer dat we nu pas van de aanwezigheid en betrokkenheid van de Belgen
hebben gehoord. Het comité dat zich met de
organisatie van het bevrijdingsfeest van Pont
Audemer heeft beziggehouden, zou onze Belgische vrienden graag hebben uitgenodigd. Ze
hadden dan mogen meedelen in de feestvreugde en het eerbetoon door de Franse
bevolking.
INGEZONDEN BRIEF
Het vervelende van dit soort affaires is dat
allerlei instanties en personen die eigenlijk
weinig of niets weten van de zaak allerlei uitspraken gaan doen. Zo werd de Sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht
door de media om commentaar gevraagd. Dat
commentaar was niet echt bevredigend en
getuigde van een gebrek aan kennis van zaken op dit specifieke terrein.
Een heel vervelend voorbeeld is ook een ingezonden brief in het Brabants Dagblad van 21
juli j.l.. Onder de kop "Ere wie ere ..." schreef
drs. D.L. Roitero uit Waalwijk een brief waaraan nogal wat leden van onze Vereniging zich
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hebben gestoord.
De heer Roitero stelt, naar aanleiding van
de berichten over de Belgische "claim", dat het
voor militaire historici altijd weer een lastig
vraagstuk is wanneer "met elkaar wedijverende
militaire eenheden de bevrijding van dezelfde
plaats opeisen". Volgens hem ligt het in het
geval van Pont Audemer nog gevoeliger "omdat het verschil tussen nationaliteit van de
bevrijders hier een toegevoegde waarde krijgt"
(tegenstelling Nederland-België, red.).
"Bij de bestudering van dit soort delicate
vraagstukken is het van grote importantie te
analyseren wie van de eenheden de belangrijkste bijdrage aan de operatie leverde. Diepgaand onderzoek in onder meer Belgische,
Britse, Duitse en Nederlandse archieven laat
de analyse-weegschaal doorslaan in het voordeel van de Belgische bevrijders. De verontwaardiging van generaal Dewandre is daarom
des te begrijpelijker. Natuurlijk mag het niet zo
zijn dat de ene partij de andere het herdenken
van zijn gevallenen misgunt, maar in voorkomend geval bestaat er weinig twijfel over wie
de werkelijke eer van de bevrijding moet worden toegeschreven."
Verder hekelt de heer Roitero de rol van de
sectie Militaire Geschiedenis in deze zaak, "dat
door een belangenverstrengeling met een van
de strijdende partijen haar mening met "de
mantel der liefde" bedekt." Volgens hem staat
dat op gespannen voet met de objectieve werkelijkheid. "Het principieel niet doen van wetenschappelijke concessies aan de werkelijkheid ligt haar kennelijk zwaar", aldus de heer
Roitero in zijn ingezonden brief.
Dat de heer Roitero een probleem heeft met
de Sectie Militaire Geschiedenis is duidelijk.
Hoe zit het met zijn analyse-weegschaal
die
doorslaat in het voordeel van de Belgische
bevrijders, en dat allemaal na uitgebreid onderzoek in onder meer Belgische, Britse, Duitse en Nederlandse archieven ? Heeft hij dat
onderzoek zelf verricht en zo ja, wanneer ?
Het museum Brigade en Garde Prinses Irene,
de Stichting Historie en Documentatie en de
Vereniging van Oud Strijders van de Irene
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Brigade weten niets van een onderzoek naar
de precieze gang van zaken rond de bevrijding
van Pont Audemer. De redactie van
"De Vaandeldrager" nam schriftelijk contact op
met de heer Roitero en verzocht hem inzicht te
geven in dat onderzoek.
Pas na geruime tijd werd een antwoord op die
brief ontvangen. In dit antwoord ontwijkt de
heer Roitero de concreet gestelde vragen. Hij
laat weten dat zijn brief een reactie was "op de
wetenschappelijke attitude die de Sectie Militaire Geschiedenis in deze zaak tentoonspreid". Verder schrijft hij dat hij het standpunt
van oudstrijders en traditievoortzetters om zich
niet in een discussie over deze zaak te begeven, respecteert en zich hieraan wil conformeren. Hierbij vermeldt hij de in dit verband
vreemde toevoeging "tenzij de Sectie Militaire
Geschiedenis hiertoe aanleiding geeft". Verder
laat hij weten dat "de mogelijkheid open moet
blijven dat op termijn een publikatie hierover
kan verschijnen." Dat "impliceert dat het op
voorhand verstrekken van informatie in welke
vorm en aan wie dan ook moet worden uitgesloten", aldus drs. D.L. Roitero.
De redacteur van "de Vaandeldrager" bezit ook
een analyse-weegschaal en deze slaat door in
het nadeel van de heer Roitero. Er is geen
sprake van "een diepgaand onderzoek in onder meer Belgische, Britse, Duitse en Nederlandse archieven". De heer Roitero heeft zijn
informatie over deze zaak uit de pers en het
moet betwijfelt worden of hij veel kennis heeft
over de gebeurtenissen op die 26e augustus
1944 in het Normandische stadje.
Er is hier sprake van het uitvechten van een
vete tussen een historicus (de heer Roitero) en
een instantie (Sectie Militaire Geschiedenis)
waarbij feiten, gebaseerd op een waarschijnlijk
nooit uitgevoerd onderzoek, gebruikt worden
als modder. Een betreurenswaardige
zaak,
waarbij geen rekening wordt gehouden met
gevoelens van oustrijders, noch met historische feiten. De historicus Roitero plaatst zich
hiermee wel in een bijzonder kwaad daglicht.
Het is triest dat dergelijke zaken kunnen voortkomen uit iets wat alleen maar als "media-rel"
betiteld kan worden.

BERINGEN 3 SEPTEMBER
HERDENKING 50 JAAR BEVRIJDING EN PARAATSTELLING
Op zaterdag 3 september herdacht de gemeente Beringen het feit dat het Belgische
stadje 50 jaar geleden werd bevrijd. Hoogtepunt van de viering was een groots defilé,
waaraan een groot detachement oud-Brigadeleden deelnam. Bovendien was de Bravocompagnie 17 Painfbat GFPI uit Oirschot aanwezig. Vaandel en vaandelwacht van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene namen ook
deel aan het bevrijdingsdefilé. Ere-gasten bij
de viering waren Prinses Astrid van België en
prins Andrew van Groot-Brittannië.
Voorafgaand aan het defilé vond een plechtigheid plaats die zo langzamerhand helemaal
bekend is bij oud-Brigadeleden en Fuseliers.
De Bravo-compagnie
werd namelijk op deze
dag paraat gesteld. De militairen hadden hun
basisopleiding achter de rug en konden dus
hun invasiekoord uit handen van de oud-strijders ontvangen. Daarna werd natuurlijk een
glaasje calvados gedronken en het Fuselierslied gezongen. Volgens goed gebruik ook,
werden de nieuwbakken Fuseliers toegesproken door de voorzitter van de Vereniging van
Oud Strijders van de Irene Brigade. Toch was
het ditmaal een bijzondere paraatstelling: voor
de laatste maal werden dienstplichtige Fuseliers paraat gesteld. De Fuseliers van Bravocomapgnie zijn namelijk de laatste dienstplichtigen die opkomen bij het 17de pantserinfanteriebataljon.
We nemen het verslag in de "Rinoceros" over,
de uitgave van de Sectie Communicatie van
de 13de Gemechaniseerde
Brigade van 19
september j.l.:
"Vijftig jaar geleden namen de Irene Brigade
deel aan gevechten rond Beringen. Sindsdien
prijkt de naam van deze plaats in het vaandel
van 17 Painfbat GFPI. Zowel voor de veteranen als voor de huidige Fuseliers was het dan
ook een bijzondere dag. De Bravo-compagnie
van majoor Henry Doreleijers was voor de

gelegenheid uit Vogelsang gekomen, waar
men aan het oefenen was. In de eerste drie
maanden van hun diensttijd kregen de Bravo's
een indrukwekkend oefenprogramma voorgeschoteld. De compagnie wordt klaargestoomd
voor "Laser Fuseliers" in Hohenfels.
Vooraf werden de mannen onder andere toegesproken door de voorzitter van de oud-strijders, generaal-majoor b.d. Rudy Hemmes. Hij
wees de jonge garde op de historische lokatie
van de plechtigheid, de plaats waar de Irenemannen meehielpen een bruggehoofd te vormen over het Albertkanaal. Hemmes deed een
beroep op de jonge Fuseliers om de traditie
van het regiment voort te zetten, op een manier zoals "die oude mannen het graag willen
zien." Hij wees ook op de waarde van het
invasiekoord, zoals parate Fuseliers dat mogen
dragen. "Wij hebben het koord altijd met trots
gedragen, ik hoop dat jullie dat ook zullen
doen."
Hierna volgde de paraatstelling. Exercitiegewijs
zetten de mannen de veld pet af en de baret
op. Vervolgens deed men de onderdeelsshawl
om, wat verbaasde blikken opleverde bij de
toeschouwers: "Kijk nu, die jongens doen een
slabberke om !" De oudstrijders hingen tenslotte de invasiekoorden bij de Fuseliers om.
Het geheel werd, volgens traditie, beklonken
met een glas Calvados. Even traditioneel leverde dat veel geproest en gesnuif op bij de
Fuseliers.
Doet deze plechtigheid de dienstplichtige militairen nog wat ? Volgens Sander de Leeuw,
Dennis Ras en Henk Soekhie van het mortierpeloton wel. Soekhie: "Natuurlijk betekent het
wat voor ons. De KL heeft maar weinig eenheden met traditie, dus ..." De Leeuw vindt het
jammer dat er geen proef vastzit aan het behalen van het erekoord: "Waarom laten ze ons
niet dat kanaal overzwemmen ?"
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Na de paraatstelling marcheerde de compagnie af om later - op dezelfde lokatie - deel te
nemen aan de herdenkingsplechtigheid en een
defilé. Ook de oudstrijders waren daarbij betrokken. De ceremonie werd bijgewoond door
prinses Astrid, haar echtgenoot en Prins Edward. Zij waren getuige van een strak optreden
van de verse Fuseliers. Bewonderend zei iemand: "Het ziet er goed uit, hé. Ge kunt zien
dat het een elite-onderdeel is !" En inderdaad,
in vergelijking met de Belgische Prins Boudewijn Grenadiers en de Engelse RAF-militairen
deden de Nederlandse youngsters het goed.
Het duurde wel erg lang en daarom kregen
veel Fuseliers last van kramp. Toch bleef iedereen op de been, terwijl tenminste één Belg
onderuit ging. Reactie van de second, kapitein

Voorzitter Hemmes schenkt compagniescommandant majoor Doreleijers een slok calvados
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Joost Doense: "Eén nul voor jullie, mannen !"
Dat de Bravo's echte vechtmachines zijn bewees Fuselier Richard van der Hijde: "Shit
man, ik heb kramp in mijn handen. Zo kan ik
maandag niet schieten !" Sergeant-majoor
Martin Faas was erg te spreken over zijn jongens: "Het afschaffen van de dienstplicht? Dat
is, na de carpoolstrook, de dwaling van de
eeuw!" Tot zover de "Rinoceros".
Wel kan hier nog vermeld worden dat er niet
alleen een Belg onderuit ging maar ook een
Nederlandse oudstrijder. Door de goede zorgen van regimentskapitein Peter Aarts en aalmoezenier Jan van Lieverloo werd het slachtoffer snel naar een ziekenhuis vervoerd. Achteraf is het allemaal goed afgelopen.

De uit te reiken invasiekoorden,
gezicht. ..

een kleurrijk

OP PLAATS VAN GRENSOVERSCHRIJDING IRENE BRIGADE

MONUMENT BERGEIJK ONTHULD
Enkele verkenningswagens van de 2nd Household Cavalry van het Britse XXXste Korps,
overschreden op maandagmiddag 11 september 1944 de Nederlandse grens. Over Bergeijks grondgebied raasden ze over de weg,
richting Valkenswaard. Doel was het verzamelen van inlichtingen in verband met de komende operaties.
Bij
een
café
in
de
buitenrand
van
Valkenswaard maakten ze contact met een
groep burgers. Het kostte luitenant Rupert
Buchanan Jardine moeite om deze Nederlanders kalm te houden. Hij verzekerde hen dat
de bevrijdende troepen snel zouden komen
maar dat zij slechts een verkenningsgroep
waren die bovendien meteen weer terug zou
moeten keren.
De informatie die deze verkenners verzamelden werd gebruikt bij de planning van operatie
Market-Garden,
de gecombineerde luchtlandings-grondoperatie
die op 17 september van
start ging. Als onderdeel van het "Garden"grondleger passeerde ook de Irene Brigade de
grens in de nacht van 20 op 21 september.
De mannen van de Brigade overschreden de
grens op hetzelfde punt en reden over dezelfde weg als die eerste verkenningspatrouille op
Nederlands grondgebied, elf dagen eerder.
De Brigademannen zullen toen niet geweten
hebben dat ze zich bij die terugkeer in Nederland op het grondgebied van de gemeente
Bergeijk bevonden ..
De gemeente Bergeijk weet dat wel. Bij de
organisatie van de feesten ter gelegenheid van
50 jaar bevrijding, ontstond dan ook al snel het
idee een monument op te richten ter herinnering aan die historische grensoverschrijding
van de Britse patrouille en de Prinses Irene
Brigade. Niet alleen echter moet de herinnering worden vastgehouden
aan deze twee
eenheden. Nee, Bergeijk voelt zich "de Poort

der Bevrijding". Immers. over het grondgebied
van
deze
gemeente
rolde
het gehele
"Garden"-grondleger
Nederland
binnen en
werd een begin gemaakt met de bevrijding van
heel Nederland.
Na maanden van voorbereiding vond de onthulling van het monument plaats op zondag 11
september. In aanwezigheid van de Britse
commandant van toen, Sir Rupert Buchanan
Jardine, en een delegatie van de Vereniging
van Oudstrijders van de Irene Brigade, onder
leiding van onze vice-voorzitter Joop van den
Bergh, opende burgemeester drs. A. van Poppel de ceremonie.
Na een kort woord van Sir Rupert, richtte ook
onze vice-voorzitter zich tot de belangstellenden, die zich langs de drukke weg vlakbij de
Nederlands-Belgische
grens, hadden verzameld. Hij memoreerde de dagen die de Irene
Brigade had doorgebracht in België, vlak voor
het overschrijden van de Nederlandse grens.
Hoewel het passeren van die grens een emotioneel moment was geweest, bleek het onmogelijk de plaats precies terug te kennen. "Alleen", zo wist van den Bergh wel zeker, "er
was hier toen geen fietspad." Aan het slot van
zijn korte toespraak, bedankte onze vice-voorzitter in de persoon van Sir Rupert Jardine de
Britten voor hun gastvrije opvang en het beschikbaar stellen van trainingsmogelijkheden
voor de Irene Brigade gedurende de oorlog.
Na dit formele gedeelte werd het monument
onthuld door de burgemeester en Sir Rupert
Jardine. De steen met het gemeentewapen
van Bergeijk en de tekst: "Poort van de Bevrijding" vermeldt de historische gebeurtenissen
die hier hebben plaatsgevonden. Bovendien is
de plaat voorzien van de emblemen van de
Household Cavalry en de Prinses Irene Brigade. De aanwezige Irene-mannen bleken zeer
tevreden met het nieuwe monument.

21

+s: as een historisch moment toen de Irene
3 ade de Nederlandse grens passeerde in
c e nacht van 20 op 21 september 1944. Toch
eek dat overschrijden grote gevolgen te hebe maar dan op financieel gebied.
en Bollen geeft het in zijn boek "Corridor
"'aar de Rijn" als volgt weer:
De militairen van de Prinses Irene Brigade
waren in alle staten van woede toen zij, kort
adat ze in Nederland waren aangekomen,
ernamen dat vanaf 21 september 1944 een
ieuwe soldijregeling zou gelden. Deze zou
niet of slechts zeer weinig uitgaan boven de
betalingen, geldende in 1939", zoals het heette
i een brief van de minister van Oorlog.
De verschillen met de bedragen, die de militaien in Engeland hadden ontvangen, logen er
iet om. Een soldaat viel van f. 2,65 terug op 3
kwartjes, een sergeant van f. 3,75 ook op 3
kwartjes, een 2de luitenant ging in wedde te

rug van f. 7,42 naar f. 2,-, een kapitein van
f. 8,43 eveneens naar t. 2, - en een majoor
van f. 9,54 naar f. 4,-. Dit was aanleiding voor
de Brigadecommandant, It. kol. A. C. de Ruyter
van Steveninck, op 30 september 1944 een
gepeperde brief aan de minister te schrijven.
"Niets zal den militair meer tegen de borst
stuiten dan te worden verwezen naar den socialen toestand van de militair van dat jaar
(1939) zulks nadat hij soms meer dan vijf jaar
zich voor de goede zaak heeft gegeven." Uitbetaling van te lage soldij zal er gemakkelijk
toe leiden, aldus de overste, dat de Nederlandse soldaat "bezwijkt voor de verleiding om
zijn rations cigaretten of dergelijke af te staan
tegen de daarvoor door de Nederlandsche
burgerij aangeboden woekerprijzen." Hij vond
de zaak zo urgent, dat hij een koerier per
vliegtuig naar Engeland zond om de zaak aan
de minister voor te leggen. Dit bezoek leverde
echter niets op. Wat erger is - de soldijkwestie
is ook in latere jaren niet opgelost. "

Het nieuwe monument in Bergeijk (foto: Maria
van Gurp)
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MARKET-GARDEN HERDENKINGEN GROOTS
De herdenking van de historische operatie
Market-Garden
is op indrukwekkende wijze
verlopen. De gecombineerde grond-Iuchtlandingsoperatie in het gebied Eindhoven, Nijmegen en Arnhem is herdacht in het bijzijn van
vele Britse en Amerikaanse veteranen, hun
traditievoertzetters in de moderne krijgsmachten en enorm veel Nederlandse burgers.
Ook de Irene Brigade had een opdracht binnen
de Garden-operatie, het grondleger dat oprukte binnen de door de luchtlandingstroepen
veroverde "corridor". Deze corridor begon bij
de grens onder Valkenswaard en zou moeten
lopen over de Rijn tot het Ijsselmeer, dan zouden de geallieerde grondtroepen om het Ruhrgebied heen, Duitsland moeten binnentrekken.
De Irene Brigade zou de paleizen het Loo bij
Apeldoorn moeten gaan bezetten. Zover zou
het dus nooit komen. Operatie Market-Garden
liep vast in de beruchte Slag om Arnhem. De
Brigade overschreed de Nederlandse grens in
de nacht van 20 op 21 september 1944 en
kreeg vervolgens als alternatieve taak de
bewaking van de bruggen bij Grave. Deze
opdracht werd uitgevoerd van 22 september
tot en met 17 oktober.
ARNHEM
In de regio Arnhem werden vele tientallen
activiteiten georganiseerd. Eén van de hoogtepunten was de kranslegging op het Airbornekerkhof in Oosterbeek in aanwezigheid van
Koningin Beatrix en Prins Charles. Onze erevoorzitter, jhr. J. Beelaerts van Blokland, legde
daar een krans namens de Vereniging van
Oud Strijders van de Irene Brigade.
Op 8 september j.1. werd in Arnhem het Jacobus Groenewoudplantsoen
in gebruik gesteld
met de onthulling van een bronzen plaat met
inscriptie op een bank ter nagedachtenis aan
Jacobus Groenewoud.
Groenewoud maakte
deel uit van het eerste detachement Zuidafrikaanse "Springbokken". Korte tijd maakte hij

in Wrottesley Park deel uit van de "Springbok
kencompagnie" van "Oom Paul" Looringh van
Beeck. Hij verliet de Brigade voor een opleiding tot reserveofficier. Uiteindelijk kwam hij
terecht bij het Bureau Bijzondere Opdrachten.
Als lid van een zogenaamd "Jedburgh-team"
sprong hij op 17 september 1944 met de staf
van de 1ste Parachutistenbrigade van de 1ste
Britse Luchtlandingsdivisie
in de buurt van
Arnhem. Op 18 september sneuvelde hij, bij
een poging de troepen van overste Frost bij de
Rijnbrug te bereiken. Na de oorlog werd hem
postuum de Militaire Willemsorde vierde klasse
toegekend.
EINDHOVEN
In de regio Eindhoven namen veeloudstrijders
van de Brigade deel aan de activiteiten. Een
grote groep was in de stromende regen aanwezig in Heeswijk-Dinther
op 17 september.
De volgende dag reed een aantal oud-Brigadeleden mee op de grote colonne historische
legervoertuigen die 's morgens vanaf de Belgische grens vertrok, richting Nijmegen. In totaal
reden er zo'n 800 voertuigen mee, tanks,
pantserwagens, vrachtwagens, DUKW's, jeeps,
takelwagens,
ambulances
en motoren. De
lange stoet, die het normale verkeer helemaal
ontregelde, volgde grotendeels de historische
route: Valkenswaard,
Eindhoven,
Son, St.
Oedenrode, Veghel, Uden, Grave, Nijmegen.
Op de avond van de 18de september was er
weer de traditionele ontsteking van het bevrijdingsvuur in Eindhoven, voorafgegaan door
een groot defilé. Dit gebeurt ieder jaar maar
ditmaal natuurlijk extra groots. Het weer werkte
niet mee maar toch was de Irene Brigade met
een behoorlijk detachement vertegenwoordigd
in het defilé.
NIJMEGEN EN GRAVE
In de gemeente Grave werd op 18 september
een Bevrijdingsmonument
aan de Maasbrug
onthuld met daarop de emblemen van de
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..•+e ikaanse 82ste Luchtlandingsdivisie,
het
3 rtse 30ste Legerkorps en de Koninklijke Nee land se Brigade Prinses Irene. Ons erelid
arry Davis werd door het bestuur van de
Vereniging gevraagd om aan de onthulling van
d· monument deel te nemen. Hij stuurde hieran het volgende verslag:
Op verzoek van de secretaris heb ik me op 18
september naar Grave begeven om, in gezelschap van de heren Brugman, v.d. Geijn,
Tuinman en Bosters, medewerking te verlenen
aan de onthulling van het monument aan de
oet van de Maasbrug te Grave. Samen met
de burgemeester van Grave, een Amerikaanse
en een Engelse veteraan, heb ik als vertegenwoordiger van de voormalige Prinses Irene
Brigade het monument onthuld en kransen en
bloemen gelegd.
De belangstelling was enorm en buiten verwachting. Na de onthulling ging het gezelschap
naar de begraafplaats waar drie geallieerde

:Je burgemeester van Grave, Harry Oavis en
ze vertegenwoordigers van de 82ste Airborne
:]"'lÎsion en de Schotse Brigade onthulden
semen het monument

strijdmakkers zijn gegraven. Ook hier werden
toespraken gehouden en kransen en bloemen
gelegd. Tenslotte heb ik 'in buurthuis "De
Kring", een voormalige kapel, namens de Vereniging van Oud Strijders van de Irene Brigade, in een toespraak mijn dank uitgesproken
voor de uitnodiging deel te nemen aan dit
bijzondere evenement.
Een bijzonder woord van dank aan het adres
van de heren H. Peters, voorzitter, en R. Melsen, secretaris, van de "Stichting Operatie
Market Garden Grave" is hier bijzonder op zijn
plaats. Uit de vele toespraken heb ik kunnen
vaststellen dat deze heren stad en land hebben afgestroopt om sponsors om het project te
financieren te vinden. Gezien het resultaat aan
de voet van de Maasbrug te Grave, zijn zij
daarin cum laude geslaagd. Er staat daar een
bijzonder mooi monument, waarop, naast de
namen van Amerikaanse en Britse gevechtseenheden, ook die van de Prinses Irene Brigade prijkt."

24 OKTOBER 1994:
ERE-LID ONTHULT NAAM BRUG IN OIRSCHOT
Op 24 oktober 1944 kregen onderdelen van de
15de Schotse Divisie opdracht zich door het
inmiddels verlaten Best te begeven, door Oirschot te trekken, op weg naar Tilburg. Deze
opmars werd geleid door 5 Troop B Squadron
15th Scottish Reconnaissance
Regiment. In
het boek "The Scottish Lion on Patrol" (by
captain W. Kemsley and captain M. Riesco)
verhaalt de commandant van de troop, lieutenant P.D. Peterson, het volgende:

was dat anders. Deze keer was er wel een
ontmoeting van de Schotten met de oudstrijders van de Prinses Irene Brigade in Oirschot.
In de overvolle hal van het gemeentehuis begon met deze ontmoeting een feestelijke dag.
Na enkele korte woorden door de burgemeester van Oirschot, mr. G. Speet jens, de Schotse
kolonel L. Mackenzie en natuurlijk onze eigen
voorzitter Ruud Hemmes, scheidden de wegen
van Schotten en Nederlanders zich weer.

"Just before entering Oirschot we were met by
two members of the Dutch Princess Irene Brigade - an odd experience to come across
khaki-clad figures on bicycles while leading an
advance. It was the first time we had encountered this force, and it was hard to explain on
the wireless in code who these friends were.
Some people still believe that we met a
fighting force of Free Chinese. The Dutch soldiers had crossed the Wilhelmina Canal the
previous night and had spent the time exploring, but with nothing "in the bag". This meeting gave us added confidence as we probed
into Oirschot. "

De Schotten vertrokken naar Spoordonk, een
bij Oirschot gelegen kleine gemeenschap, om
daar de Molenbrug om te dopen tot U.Col.
Mackenzie Brug. Mackenzie was in oktober
1944 commandant van het 6 Bataljon Royal
Scots van de 15de Schotse Divisie. Dit bataljon bevrijdde Spoordonk en herstelde de vernielde brug daar.
De Irene-mannen vertrokken naar "De Heidestal" , een buurthuis aan de zuidzijde van het
Wilhelminakanaal, in het gebied waar 50 jaar
geleden de stellingen van de Brigade lagen.
Na een echt gastvrije Brabantse ontvangst
daar, begaf de grote groep zich naar de brug
Kempenweg. De regimentscommandant, overste Luuk Vermeulen, regimentsadjudant Toon
de Bresser en regimentsaalmoezier Jan van
Lieverloo hadden zich inmiddels ook bij het
gezelschap gevoegd.

Toen de verkenners
Oirschot binnenrijden
betekent dat het begin van een groot bevrijdingsfeest in het mooie Brabantse plaatsje. De
Prinses Irene Brigade nam op dat moment
stellingen in aan de andere kant van het Wilhelminakanaal tegenover Oirschot. Met de
bevrijding van Oirschot eindigde ook de taak
van de Brigade: er was immers geen Duitse
vijand meer die het achter de stellingen van de
Brigade gelegen vliegveld Eindhoven zou kunnen bedreigen. Een nieuwe opdracht volgde
daarom dezelfde dag: vertrek naar Hilvarenbeek om van daaruit naar Tilburg op te rukken.
Er was dus geen tijd om contact te leggen met
de Schotse collega's die als helden werden
binnengehaald aan de noordelijke kant van het
Wilhelminakanaal.

Met de woorden van onze voorzitter, gesproken staande op de brug die toen nog de naam
van de Brigade zou moeten krijgen, opende
het Eindhovens Dagblad van dinsdag 25 oktober haar verslag van de gebeurtenissen:
"Onze generatie heeft in de jaren dertig verzuimd om een oorlog te voorkomen door niet
krachtig genoeg op te treden tegen nationalisme en fascisme. Daarna heeft onze generatie
ook verzuimd om de jeugd te vertellen wat er
zo lelijk is aan de oorlog."

Op maandag 24 oktober, precies 50 jaar later,

Burgemeester Speet jens herinnerde de oud-
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Herbrink,
burgmeester
Speetjes,
voorzitter
Hemmes en regimentscommandant Vermeulen
op de brug. Links: Herbrink onthult het naambord (foto's: Maria van Gurp)
Irenemannen aan hun geschiedenis, daar op
die plek. Na deze terugblik nodigde hij ons
ere-lid en kolonel der Fuseliers b.d. Ton Herbrink uit om het naambord van de brug te
onthullen.
"Prinses Irene Brigade Brug" luidt
de naam die voortaan iedere voorbijganger zal
kunnen lezen.
Na de ceremonie en opnieuw een gastvrije
stop bij "De Heidestal" vertrok het gezelschap
weer naar het centrum van Oirschot. Daar
stond midden op de Markt een grote tent waar
de hofmeesters van de legerplaats Oirschot
een echte lunch te velde serveerden.
Als herinnering kregen Schotse en Nederlandse veteranen een herinneringspenning uitgeeikt door de burgemeester. Daarna maakten
e oudstrijders zich gereed voor het defilé.
aast een groot aantal oude legervoertuigen
2"

namen ook moderne voertuigen
van 17
Painfbat Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene deel aan dit defilé. Natuurlijk zag het
marcherende detachement van de Irene Brigade er weer prima uit.
Na het inspannende loopwerk werd er nog
geruime tijd gezellig nagepraat op de Markt in
Oirschot. Schotten en Nederlanders konden
daar genieten van speciaal bevrijdingsbier,
gebrouwen door de Oirschotse brouwerij "De
Kroon".
In een brief aan Ton Herbrink lieten de burgemeester van Oirschot en de voorzitter van de
Stichting "Oirschot 50 jaar bevrijd" weten de
stellige overtuiging hebben dat "mede door uw
spontane medewerking, inspanning en inzet,
de gemeenschap van Oirschot kan terugblikken op een waardige viering."

BERGEN OP ZOOM BEDANKT BEVRIJDERS
Op donderdag 27 oktober herdacht de stad
Bergen op Zoom haar bevrijding, percies 50
jaar geleden. De bevrijders van toen, de Canadezen van het Lincoln en Weiland Regiment
stonden die dag centraal in een geweldig
groots bevrijdingsfeest. Hoogtepunt van de dag
vormde een geweldig defilé dat een enorme
publieke belangstelling kende. Een detachement van de Vereniging van Oud Strijders van
de Brigade liep mee. Ook was aanwezig vaan~ del en vaandelwacht plus de Bravo-compagnie
van 17 Painfbat Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

De Irene Brigade heeft duidelijk een band met
Bergen en Zoom. Hier werden tenslotte de
vele honderden "aanvulIers" opgeleid. Jonge
vrijwilligers die zich aanmeldden voor militaire
dienst na de bevrijding van Zuid-Nederland,
kwamen terecht in de opleiding van de Compagnie Aanvullingstroepen van de Irene Brigade. Commandant majoor Looringh van Beeck
("Oom Paul") had zijn opleidingscentrum gevestigd in de huidige Cort Heijligerskazerne,
toen omgedoopt tot "Prinses Irene-kazerne".
Momenteel woont in Bergen op Zoom het
grootste aantal leden van de Vereniging.
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Bergen op Zoom, 9 november 1994

Ter gelegenheid van de viering van het feit, dat de stad Bergen
op Zoom 50 jaar geleden door de geallieerden werd bevrijd, heeft
U met Uw detachement op 27 oktober j .1. deelgenomen aan een
parade, gevolgd door een defilé.
Dat de gehele ceremonie zeer goed is verlopen, is niet
laatste plaats te danken aan Uw inzet en medewerking.

in de

De parade-inspecteur, de Staatssecretaris van Defensie
drs J.C. Gmelich Meijling, verzocht mij U zijn waardering uit te
brengen over het .uitstekende verloop van het defilé; een opdracht
waaraan ik bij deze gaarne wil voldoen.
Ook ik wil U als parade-commandant mede namens mijn kapiteinadjudant hartelijk dank zeggen voor de uitstekende medewerking
die wij mochten ondervinden en die geleid hebben tot een door een
breed publiek in ruime mate geapprecieerd militair ceremonieel.
Tevens verzoek ik U de inhoud van dit schrijven bij de deelnemers
van Uw detachement bekend te stellen.
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Boven: Th. van Besouw, G. Verhoeven en
J. v. d. Bergh leggen een krans namens de
Vereniging bij het monument in Tilburg
Onder:
Regimentscommandant
overste
Vermeulen en regimentskapitein H. Hoppe
doen dat namens het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
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PLAQUETTES BIJ MONUMENT VAANDELDRAGER ONTHULD

BEVRIJDING TILBURG GROOTS HERDACHT
Jaren was er door het Oranje Comité Tilburg
aan gewerkt: de 50-jarige herdenking van de
bevrijding van de stad Tilburg. Het zou een
groot feest moeten worden, samen met de
veteranen van de 15de Schotse Divisie èn die
van de Prinses Irehe Brigade. Uiteindelijk ontstond een programma dat een week zou gaan
duren. Ruim driehonderd Schotse gasten namen hieraan deel. Het hoogtepunt voor de
Irene Brigade werd zaterdag 29 oktober.
Die dag begon met een oecumenische dienst
in de kerk van 't Heike. De oudstrijders van de
15de Schotse Divisie en de Irene Brigade
namen hieraan deel. Zo'n vijftig oud-Brigademannen waren die morgen in Tilburg aanwezig. Na die dienst begaf het gezelschap zich
naar het tegenover de kerk gelegen monument
van de Irene Brigade, de "Vaandeldrager".
Links en rechts van het monument stond de
Bravo-compagnie van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
opgesteld. Vaandel en vaandelwacht waren al
ingetreden. Alle fuseliers waren gekleed in het
prachtige ceremoniële tenue. De aanwezige
muzikanten van de Koninklijke Militaire Kapel
droegen het traditionele ceremoniële uniform
van het Tamboerkorps van de fuseliers. Majoor
Doreleijers,
commandant
Bravo-compagnie,
stond vóór het monument, de sabel gepresenteerd.
Voorafgaand aan- de kranslegging stond een
belangrijke ceremonie op het programma. De
sokkel van het monument was nog bedekt met
een zeil waarachter een zestal plaquettes, met
daarop de namen van alle gesneuvelden van
de Irene Brigade, schuilging. Die plaquettes
werden op sobere maar gepaste wijze onthuld
door generaal-majoor
der Fuseliers b.d. èn
oud-Tilburger Theo van Besouw, hierbij geassisteerd door de heer E. Baron Speijaard van
Woerden, de kunstenaar die het monument

heeft vervaardigd. De heer Speijaard heeft
geheel op eigen initiatief gezorgd voor deze
geweldige aanvulling van het monument. "Ik
heb het destijds beloofd aan de generaal en
de weduwe", zo zei hij, hierbij verwijzend naar
oud-voorzitter
van de Vereniging van Oud
Strijders generaal Pahud de Mortanges en
mevrouw de Ruyter van Steveninck. De belofte
had hij gedaan bij de onthulling van het monument in 1955. Op dat moment was geen geld
beschikbaar voor het aanbrengen van plaquettes met de namen van de gevallenen. Baron
Speijaard van Woerden heeft zijn belofte nu
ingelost. Zelfs de hiervoor benodigde fondsen
werden door hem "geregeld". In een volgende
Vaandeldrager komen we graag nog eens
terug op deze kunstenaar en het monument
dat hij veertig jaar geleden voor de Brigade
maakte.
Na de onthulling van de plaquettes volgde de
kranslegging bij het monument. Namens de
Vereniging van Oud Strijders werd een krans
gelegd door J. V.d. Bergh, vice-voorzitter, en
J. Verhoeven uit Tilburg, oud-marinier.
Door
regimentscommandant
overste L. Vermeulen
en regimentskapitein H. Hoppe werd een krans
gelegd namens het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene.
Na de indrukwekkende plechtigheid, die ondanks het regenachtige weer, toch nogal wat
belangstelling trok, begaf het gezelschap zich
naar het Kasteel-Raadhuis. Daar verwelkomde
de gemeente Tilburg, in de persoon van burgemeester G. Brokx, de oudstrijders. De burgemeester
onthulde
in
zijn
informele
welkomstwoord dat hij en voorzitter Ruud
Hemmes nog collega's waren geweest bij de
Luchtmacht. Natuurlijk was onze voorzitter zo
beleefd om het spelletje mee te spelen en
beantwoordde de opmerking met: "Maar jij
hebt dus verder geschopt". Iedereen tevreden !
Na de koffie werd het tijd voor de lunch.
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I de zaal "de Koninklijke Harmonie" was door
et Oranje Comité de mogelijkheid geboden
o een "lopende lunch" met broodjes te geruiken. In een gezellige sfeer werd daar de
ijd doorgebracht tot het moment dat de manen zich klaar moesten maken voor deelname
aan het defilé dat die middag nog op het programma stond.
Inmiddels was het buiten weer droog geworden. Met het vaandel en vaandelwacht van de
Fuseliers voorop, defileerde het detachement
van de Oud Strijders Vereniging Irene Brigade
langs burgemeester Brokx en vervolgens door
de drukke winkelstraten van Tilburg. Belang-
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stelling was er dus genoeg. Achter het detachement volgde de Bravo Compagnie van de
Fuseliers. Daarna volgden detachementen van
Schotse, Engelse, Canadese en Nederlandse
veteranen, voertuigen van Keep Them Rolling
en een Canadese militaire band.
Na het defilé was het programma voor de dag
voorbij en keerden de oud-Brigade mannen en
hun partners terug naar de "Koninklijke Harmonie" voor een kop koffie en een borrel. De
laatste bevrijdingsherdenking
van 1994 was
achter de rug. De bevrijding van Tilburg was
op stijlvolle wijze herdacht: Tevreden maar
vermoeid kon iedereen terug naar huis ...

IIIN HET VOETSPOOR VAN DE IRENE BRIGADEII

ARKE REIZEN 1994

i

In mei 1993 ontstond het idee: een reis organiseren die helemaal in het teken zou moeten
staan van de bevrijdingstocht van de Prinses
Irene Brigade. Jaques Disbergen van Arke
Reizen was ooit zelf officier bij 13 Painfbat
GFPI in Schalkhaar. Hij was dus vertrouwd
met het verhaal van de Brigade en wilde daar
graag iets mee gàan doen.
Ontzettend veel achtergrondinformatie werd
ingewonnen, onder andere bij de Vereniging
van Oud Strijders van de Irene Brigade. De
p.r.-medewerker van de Vereniging en tevens
conservator van het museum Brigade en Garde Prinses Irene in Oirschot werd ook ingeschakeld. Snel stond al vast dat een reis zou
moeten eindigen in Oirschot bij het Garderegiment Fuseliers. Medewerkster Linda van der
Kwast werkte de hele reis uit. In de Vaandeldrager van maart 1994 werd een oproep geplaatst voor oud-Brigadeleden die als reisleidster zouden willen optreden. Tevens werden
alle leden in Nederland en België aangeschreven met hetzelfde doel.
Mede door het drukke herdenkingsjaar 1994,
bleken er niet zo heel veel oud-Brigadeleden
te zijn die als Arke-reisleider het zware reisprogramma wilden gaan volgen. Na een selectie bleven er slechts twee over: onze leden Jac
Gelissen uit Beek en Jon Vriends uit Rijsbergen. In mei dit jaar ging de eerste groep op
weg. De N.C.A.V.-televisie
besteedde hier
aandacht aan. In .totaal zouden twaalf reizen
worden gemaakt. Gelissen nam daarvan twee
voor zijn rekening, Vriends drie. De andere
reizen moesten het doen met een reisleider
zonder "Brigade-verleden".
Jac Gelissen schreef een verslag over zijn ervaringen:
"Ieder van ons, de oud-Brigadeleden Jon
Vriends Jac Gelissen, had zijn eigen bus met

zo'n 30 tot 40 mensen aan boord. Wij als oudstrijders hebben de mensen niet alleen verteld
over onze eigen ervaringen zoals de inscheping in de Tilbury Docks in Londen, de aankomst aan de kust van Frankrijk en de ontscheping van de Brigade in Normandië. We
vertelden ze ook over de Amerikaanse sector.
Na drie dagen Engeland, waarbij we verschillende lokaties en musea bezochten (o.a.
Southwick House) zijn we vanuit Portsmouth
vertrokken naar Cherbourg. Vandaar vervolgden we de reis via St. Mere Eglise (een fotostop gemaakt) en verder naar Pointe-du-Hoc
en het Amerikaanse kerkhof in St. Laurent's
mere. Vandaar via Arromanches, Quistreham
naar de Pegasus Bridge. Deze brug is inmiddels al vernieuwd, wat door de Engelse oudstrijders niet in dank is afgenomen. De oude
brug ligt een eindje verder in een weiland.
Na een kopje koffie in het beroemde café aldaar, zijn we doorgereisd naar Bréville, het
kasteel St. Come (Heli Fire Corner), bij velen
van ons bekend. Daar is nu ook een kleine
plaquette van de 6de Luchtlandingsdivisie, net
aan de ingang naar het kasteel. De oude
schuur, waar we toen konden eten en waar
besprekingen werden gevoerd, staat er nog
steeds. De rest is keurig herbouwd. Het kasteel van Beneauville, ongeveer 12 km. verder,
dat in de nacht van 16 op 17 augustus 1944
door het peloton van de legionairs werd veroverd (daar was Gelissen als hospik ook bij),
is ook weer prachtig hersteld.
Na al deze bezienswaardigheden ging de reis
naar Caen voor overnachting. De volgende
dag gingen we naar het grote museum daar.
Van daaruit vervolgden wij onze tocht weer in
de voetsporen van de Brigade, te beginnen bij
Petiville en via Dozulé, Pont l'Eveque naar
Pont Audemer. Na de lunch werden foto's
gemaakt bij de plaquette bij het gemeentehuis
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Jac Gelissen met zijn tweede groep, die op
8 augustus '94 vertrok, in Beringen
en kon de stad worden bezichtigd. We overnachtten in Rouen. De volgende dag gingen
we naar Amiens. Hier werd de stad en de
kathedraal bezichtigd. Daarna werd de Brigadetocht vervolgd: via Doullens, Arras naar
Douai voor de lunch en dan via Tournai, St.
Pieters Leeuw naar Brussel.

De andere dag kwamen we via Leuven bij het
plaatsje St. Joris Winge. Hier werden we met
de Brigade beschoten door enkele Duitse
tanks. Unit 111kreeg hier de meeste klappen: 3
doden en vele gewonden. Op zo'n plek stop je
natuurlijk even met de bus. Dan: via Diest naar
Beringen. Daar hebben we onze gasten uitvoerig verteld over de hevige gevechten van
de Brigade bij de brug en omgeving. Natuurlijk
werden foto's gemaakt bij de plaquette van de
Brigade aldaar.
In Leopoldsburg kregen we een mooie uitleg
over het kamp in Beverlo en het museum Piron. In het kamp van Beverlo zijn nog reservisten van onze Brigade opgeleid. De barakken staan er nog, ook nog die waarin Duitse
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krijgsgevangenen
hebben
gezeten.
Vanuit
Hasselt, waar overnacht werd, zetten we onze
tocht voort naar de Nederlandse grens. Wij
hebben onze gasten uitgebreid verteld hoe het
was om na vier en een half jaar weer Nederland binnen te trekken.
Natuurlijk werd de oude weg gevolgd en dus
via Valkenswaard, Eindhoven naar Veghel.
Daar werd een bezoek aan het museum gebracht. Na de lunch reden we naar de kazerne
in Oirschot. Tijdens de reis hebben we onze
gasten nog verteld over de strijd van de Prinses Irene Brigade in Brabant, op de Zeeuwse
eilanden en tenslotte de gevechten bij Hedel.
In Oirschot hebben we het' museum van de
Brigade bezocht. Dit werd tevens het einde
van onze 1Q-daagse D-Day-reis.
Tot op heden krijgen we nog steeds brieven en
foto's toegestuurd uit dankbaarheid omdat we
onze gasten hebben laten deelnemen in het
wel en wee van P.I. Brigade. Tot zover deze
korte impressie van onze reizen met vele tevreden Nederlanders "in de voetsporen van de
Prinses Irene Brigade".

WIE, WAT EN WAAR ???
Een rubriek die openstaat voor al uw vragen over het Brigade-verleden. Antwoorden
graag naar de vermelde adressen of anders (schriftelijk) naar het redactie-adres.

en reacties

Lembang.
JOHANNES HELDOORN
Mevrouwr Nel G.M. Heldoorn uit Den Haag is
op zoek naar interrnatie over haar vader, Johannes Franclscus Heldoorn, die deel zou
hebben uitgemaakt van de Irene Brigade. Mevrouw Heldoorn weet niets over dat verleden
van zijn vader en zou graag in contact komen
met iemand die hierover iets weet te vertellen.
Johannes Heldoorn maakte als soldaat deel uit
van de Luchtvaartafdeling.
Op 1 juni 1940
kwam hij in Engeland aan. Op 8 september '44
werd hij korporaal om een week later naar het
vasteland van Europa over te steken, waarschijnlijk als lid van de Irene Brigade. De Defensie -archieven geven hierover geen duidelijkheid. Wie weet iets meer?
Graag bericht aan: N.G.M. Heldoorn
Stephensonstraat 40
2561 XW DEN HAAG
070 - 363 72 84
SURINAME, VECHTWAGENS
EN DE PRINSES IRENE BRIGADE
Hopelijk wekt deze titel uw nieuwsgierigheid en
noopt u tot het lezen van dit artikel !
In 1940 besloot het Koninklijke Nederlandsch
Indisch Leger tot mechanisatie van zijn troepen. Hiervoor werden grote hoeveelheden
materieel besteld in de U.S.A., hieronder ook
zo'n 500 tot 600 tanks van de fabrikant Marmon Herrington (het K.N.I.L. noemt een tank
een vechtwagen).
De eerste tanks zouden
begin 1941 op Java arriveren, door allerlei
vertragingen kwamen de eerste (de lichte
twee mans) pas in februari 1942 aan. Zeven
tanks werden onder leiding van luitenant
Christan operationeel gemaakt en leidden de
tegenaanval op het door de Japanners bezette

Op 9 maart capituleerde het K.N.I.L., reeds
onderweg zijnde schepen weken uit naar Australië (enkele tientallen) en dumpten daar het
materieel. Reeds klaarstaand materieel werd
toen nog snel door de Amerikanen verscheept
naar Suriname en de Nederlandse Antillen, de
rest van de tanks namen de Amerikanen over
en verkochten deze aan o.a. Cuba, Mexico,
Guatamala en Ecuador. Suriname ontving o.a.
26 tweemanstanks, 28 driemanstanks en 19
viermanstanks.
De aanwezige KN.I.L.-troepen
en Surinaamse
dienstplichtigen
en vrijwilligers
(het K.N.I.L.
zorgde ook voor de defensie van Suriname en
was op 10 mei 1940 slechts 215 man sterk)
waren niet in staat om al deze tanks te bemannen. Besloten werd om het detachement
van 50 Mariniers (reeds sinds juli 1940 aanwezig) als kern te gebruiken voor het op te
richten "Bataljon Gevechtswagens". Daar deze
50 mariniers en een handjevol KN.I.L.-militai
ren niet voldoende waren, werd een beroep
gedaan op de circa 250 man sterke afdeling
van de Prinses Irene Brigade (gearriveerd in
september en november 1941) om aanvulling
te leveren.
Als kampement diende de oude societeit Halakibee aan de Surinaamse rivier in Paramaribo.
De societeit werd hiervoor uitgebreid met enkele loodsen en zogenaamde quonset-hutten.
Hier werd onder leiding van sergeant-majoor
van Tooren (of Toorn) van het KN.I.L. ook
gezorgd voor het onderhoud. Als oefenterrein
kreeg men een gebied bij Zanderij aangeboden
(op Zanderij zaten de Amerikanen). Niet alle
tanks waren in gebruik maar waren om beurten opgeslagen.
Over de tanks valt het volgende te zeggen; de
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c e tweemanstank was een licht en snel
voertuig, zeer betrouwbaar. Het was alleen te
icht bewapend (2 x 7.62 mm mitrailleur) en
as de toren slechts gedeeltelijk draaibaar
240°). De driemanstank had een volautomatisch 37 mm kanon, gevoed door een "clip" met
ijf granaten. De motor was echter te zwak. De
sterke en imposante viermanstank had zelfs
een dubbel 37 mm kanon, ook volautomatisch,
een 12.7 mm mitrailleur in de rechterzijde van
de toren en twee 7.62 mm mitrailleurs achter
op de toren tegen vliegtuigen. Door zijn zware
gewicht echter, moest deze tank tot ergens
eind 1943 of 1944 opgeslagen worden. Pas na
verzwaring van de bruggen (deze konden de
zware viermanstank
niet dragen) werd dit
voertuig operationeel,
waarschijnlijk dat de
Brigadisten dit voertuig nooit gezien hebben !
Tot het vertrek van de Mariniers in oktober
1943 stond het geheel onder commando van
luitenant der Mariniers H.P. Arends, opgevold
door 1ste luitenant der Huzaren Frans Kouwen hoven (lid van de Brigade ??), hierna onder leiding van D.B.W. van Ardenne en W.K.
Bredrode, beiden luitenant van het K.N.I.L.
Door het vertrek van de Mariniers als later ook
de Brigade-mannen,
ontstonden er personeelsproblemen. In 1944 waren er echter voldoende Surinaamse dienstplichtigen aanwezig
om zelfs de viermanstank in dienst te nemen.
Ook kwamen er na 1943 radio's en meer munitie beschikbaar. Desondanks is er waarschijnlijk nooit met het 37 mm kanon geschoten.
Einde 1944 werd besloten tot demobilisatie
van het bataljon, en in 1945 belandden de
eerste tanks reeds op de "sloop". Luitenant
W.K. Brederode zorgde echter tot in 1946 met
een kleine crew voor onderhoud van de voertuigen en een party van 17 tweemanstanks
werd zelfs naar Java verscheept. Daar aangekomen zijn ze echter niet gebruikt.
In 1948 werd besloten om opnieuw een afdeling tanks op te richten. Door middel van kaalplukken werden uit de op de sloop aanwezige
tanks een party van ongeveer 10 tanks (zowel
de drie mans- als de viermanstank) gevormd.
Deze voertuigen deden dienst tot circa 1956,
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waarna defenitief het doek viel.
Dit verhaal is het povere resultaat van zo'n
10-15 jaar zoeken en ploeteren. Aangezien er
in de archieven en musea van de krijgsmachtonderdelen weinig tot niets over deze voertuigen bestaat, heb ik het moeten doen met de
vertellingen van de weinige veteranen. Dat dit
een hele speurtocht was (en nog steeds is)
zult u wel begrijpen. Vele brieven heb ik verstuurd naar de gekste uithoeken van de wereld. Veel van die brieven waren te laat en
steeds kleiner wordt de kring van oud-gedienden.
Als verwoed amateur-historicus
doet het zeer
dat de officiële instanties zo weinig informatie
hebben en zo weinig doen om er iets over te
weten te komen. Vandaar dat ik verzoek aan
één ieder die op deze tanks gediend heeft, of
mensen kent die er iets vanaf zouden kunnen
weten, mensen die foto's bezitten van deze
tanks of andere voertuigen uit Suriname, om
contact op te nemen met mij. Portokosten
zullen, indien gewenst, worden vergoed. Grrag
een bericht naar:
H. Heesakkers
Akkerstraat 2
5061 DE OlSTERWIJK

Een drietal foto's deze keer: de bovenste is
een voetbalteam uit 1943 (?), de tweede is
genomen in Middelburg in 1944, de laatste is
een foto van 92 DR SQuad (The Flying Dutchmen) 1945. Wie kan hierover iets meer vertellen ? Graag (schriftelijk) bericht aan de redactie!

••

35

I

HERDENKEN
Wat er was - hoe het werd - wat er nog is
door H. van Beers, Sprang Capelle
WAT WAS ER?

Eigenlijk niks. We weten allemaal dat er vanuit
Brabant en Zeeland veel militairen in de maalstroom van het antieke paniekgebeuren richting Belgie trokken met medenemen van bussen, fietsen en archieven om in Brest nog
meer landgenoten te ontdekken die ook in
groepen, groepjes of individueel waren opgejaagd door het naderende Duitse leger.
Vanuit Brest zouden uiteindelijk 70 officieren
en 1219 onderofficieren, korporaals en manschappen alsmede verschillende burgers het
land van de onverzettelijke Winston Churchill
bereiken. Weer anderen werden gedwongen
met schepen naar Engeland uit te wijken.
Een aanzet voor een te vormen Nederlandse
strijdmacht. De basis voor de te vormen Brigade? In principe wel, maar als we de verhalen
moeten geloven welke thans worden gepubliceerd, dan bestond die basis wel uit een beetje ongeregeld. Zo lezen we over leden van de
te vormen Brigade als bajesklanten, avonturiers, legionairs enz. Voordat er een naamgeving zou plaatsvinden moest de bezem er
eerst door.
Inmiddels hadden zich ook "Engelandvaarders"
gemeld. Nederlanders, die het Duitse juk ontvluchtten en via allerlei sluikse wegen of soms
heel officieel in Engeland aankwamen en zich
meldden voor de strijd. Weer andere leden der
Brigade werden op grond van hun Nederlanderschap tot "dienst" als dienstplichtige opgeroepen en hadden zich maar te melden.
Zo groeide de Brigade uit tot een mengelmoes
van mannen uit 27 landen met 24 verschillende talen. Hoe maak je je in zo'n verband verstaanbaar?
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Hoe geef je commando's? Gordiaanse knoop
doorhakken - Engels wordt de voertaal. Wie
komt er in aanmerking voor officiersopleidingen? Het zeer van de meidagen is nog niet
verdwenen, vertrouwën was verdwenen, geloofwaardigheid moest worden aangekweekt.
Motivatie was het toverwoord om een goed
functionerend geheel te vormen. Motiveren is
belangrijk, maar als er dan geen middelen
blijken te zijn om iets mee te doen - dan bereik je wel het averechtse.
Hetzelfde gold voor de diverse onderkomens.
Improviseren was wat de klok sloeg in Porthcawl, Conway en Congleton, waar je tenslotte
maar genoegen nam met een "bouwvallige"
fabriek waar je door de vloer kon zakken als je
je fanatiek in de houding wilde melden.
Wolverhampton en omgeving, dat zou het
worden. Een heel nieuw onderkomen waar
men in 1941 gebruik van ging maken. Een
ware "luxe" in vergelijking met al het andere.
Organisatorisch had men wel iets uitgevogeld.
Van allerlei kleine compagnieën zou een Brigade worden gevormd, welke op 11 januari
1941 officieel te boek werd gesteld als KONINKLIJK
NEDERLANDSCHE
BRIGADE.
Eerst op 27 augustus 1941 werd daaraan de
erenaam PRINSES IRENE toegevoegd en het
vaandel uitgereikt. De sterkte bedroeg toen
1600 man.
HOE HET WERD

We lezen over een onzeker en onstabiel bestaan. Daarin zou eind 1941 verandering komen want de oorlog in de gebiedsdelen overzee brak uit en daar zou een taak voor de
Brigade kunnen liggen. Dienstplichtigen kun je
echter niet zomaar ver weg sturen en daarom
was een persoonlijke oproep van koningin

Wilhemina nodig om mannen beschikbaar te
krijgen. Een detachement van 150 man vertrok
nog datzelfde jaar. Dat leverde ook een commando-overdracht op, want de eerste Brigade
commandant vertrok naar het verre oosten en
majoor de Ruyter van Steveninck nam het
commando over.
Niet alleen het vm Ned Oost Indie was in trek
voor uitzending, ook de Nederlandse Antillen
en Suriname werden voorzien van troepen. Al
met al een aderlating van de pas gevormde
brigade. Het zou nog erger worden want "geheime agenten" werden gerecruteerd, de inlichtingendienst vergde de nodige krachten,
allerlei ondersteunende diensten eisten mannen op. Het onderdeel "Commando's" trok
mannen aan. 80 mannen werden daarbij ingedeeld.
Bewakingsdetachementen
voor het
Koninklijk huis en andere diensten in Londen
eisten manschappen op. Het zou te ver voeren
tot in details alle behoeften aan mannen te
noemen, maar het kwam er wel op neer dat er
sprake was van een aderlating van 300 mannen in amper een half jaar.
Van de overgebleven 1300 mannen waren
slechts 900 geschikt voor gevechtsfuncties.
Helaas nam ook dat aantal om allerlei redenen
af, hetgeen er toe leidde dat de voorgestelde
organisatie in 1942 drastisch moest worden
veranderd. Dat gaf de nodige comotie, want
een een niet op sterkte zijnde Brigade kon niet
worden aangemerkt als concreet doel.
Er kwam echter een andere geest onder de
mannen doordat men elkaar beter ging kennen, er meer materieel kwam om te oefenen,
de gevechtswaardigheid toenam, de hoop om
ingezet te worden groter werd na allerlei gevechtshandelingen der geallieerden in Afrika
en elders.
In 1943 werd de Brigade opgedeeld in gemotoriseeerde gevechtsgroepen met ondersteuning van artillerie en zware infanteriewapens.
De training volgens Britse wijze werd beoefend
om vervolgens ondergebracht te worden bij de
XXle legergroep. Kustverdediging met achterliggende gedachte "landingen uit zee beoefenen" werd de taak der Brigade. Daarnaast

werd weliswaar geen oogstverlof
verleend
maar werden de mannen wel ingezet om te
helpen bij de bietenoogst.
D-day brak aan, de Brigade nam deel aan
grootscheepse oefeningen met andere brigades zoals de Belgische Brigade Piron, om
uiteindelijk in Augustus Normandiewaarts
te
gaan. Een verhaal apart, waar we nu niet bij
stil behoeven te staan, daarover is al genoeg
geschreven en op filmband vastgelegd.
WAT ER NOG IS

De Koninklijke Nederlandse Brigade Prinse
Irene werd in 1945 ontbonden. Een vereniging
van oud strijders kwam er voor in de plaats.
Was dat aanvankelijk een vereniging voor
degenen die in Engeland hadden gediend,
later werd het lidmaatschap opengesteld voor
hen die vóór 5 mei 1945 tot de Brigade waren
toegetreden. Dat was de beslissende datum
welke door de toenmalige voorzitter Jhr Beelaerts van Blokland werd gesteld.
Een vereniging welke zich zou bezig houden
met het onderhouden van kontakten en het
organiseren van reunies. Zeer sober opgezet
met weinig geld en middelen begon men het
werk dat allengs uitgroeide tot een vereniging
welke subsidies ging aanvragen en medewerking ging verlenen aan allerlei activiteiten.
Banden werden aangegaan
met Bataljons
welke de traditie van de aloude Brigade zouden voortzetten. Eerst in Schalkhaar, later in
Oirschot.
Een Stichting Historie en Documentatie kwam
van de grond, een museum met allerlei historische goederen en gegevens volgde en is uitgegroeid tot een volwaardig museum in Oirschot waar niet alleen de Brigade maar ook de
naar de Brigade genoemde Indie Regimenten
een plaats werd toegewezen. Een ondernemende en voortvarende bakker uit Best is de
animator van het geheel, die graag op de achtergrond blijft maar het leeuwendeel leverde bij
het tot stand komen van alles, waarvoor hem
alle lof toekomt om naast zijn dagelijks werk zo
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bezig te zijn met- en betrokken te zijn bij alles
wat de Brigade betreft.
Niet alle leden der Brigade zijn lid van de vereniging geworden. Veel adressen ontbreken,
velen willen geen betalend lid zijn, zodat nu
nog slechts een kleine 550 oud strijders lid zijn
en verstrooid wonen over de gehele wereld.
De leden wonen in Canada, Amerika, Argentinie, Australie, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika,
Noorwegen, Engeland, Belgie, Frankrijk,

Spanje, Portugal, Zwitserland. Voorwaar geeklein gebied, maar wel bewerkt door de ve"eniging met het kontakt blad "De Vaandeldrager" en eventuele andere post.
Een vereniging die bruist van aktiviteiten erdat wil blijven doen voor allen die zich verbonden weten met en onder de naam Vereniginç
van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene.

STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger:
J.L.M. van den Bergh, Breda
AANVRAAG VETERANENPAS
Oudstrijders van de Irene Brigade die nog
geen aanvraag hebben ingediend voor een
veteranen pas, wordt geadviseerd dit zo spoedig mogelijk te doen bij:
Stichting Dienstverlening Veteranen
Maliebaan 87-f
3581 CG UTRECHT
tel. 030-334142
(iedere
woensdag
13.00 - 16.00 uur)
NATIONALE MANIFESTATIE

van

SOESTERBERG

In het kader van "herdenking 50 jaar bevrijding" zal in 1995 de MANIFESTATIE 50 JAAR
BEVRIJDING worden georganiseerd. Het initiatief komt van de samenwerkende
Krijgsmacht-musea, die met de manifestatie willen
laten zien welke rol de Nederlandse Strijdkrachten hebben gespeeld tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De manifestatie komt tot stand
met steun van het Ministerie van Defensie.
Deze manifestatie zal op de vliegbasis in
Soesterberg plaatsvinden van 29 april tot en
met 7 mei 1995.
Centraal in de manifestatie staat een historische expositie over de militaire geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog en de Neder
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landse inbreng in de oorlog. In de tentoonstelling zijn authentieke voorwerpen, voertuigen en
wapens te zien. Daarnaast zijn er demonstraties
met
voertuigen
en
vliegtuigen,
boekenstands, een staticshow van vliegtuigen,
films, optredens van militaire muziekkorpsen,
een tekenwedstrijd voor kinderen en een markt
van musea en instellingen op het gebied van
de Tweede Wereldoorlog.
Op woensdag 3 mei zal de HERDENKINGSDAG VETERANEN '40 - '45 worden georganiseerd. Het moderne materieel van de Krijgsmacht zal dan aan de veteranen worden getoond. Voor deze veteranen en hun partners is
bij Defensie een aanvraag ingediend voor vrij
vervoer op basis van de Veteranenpas. Definitieve regelingen zullen nog worden bekendgemaakt.
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS:
Voor dringende vragen over de veteranen pas
en over faciliteiten kan men de Stichting
Dienstverlening Veteranen elke woensdagmiddag bellen op nummer 030-334142.
Let op: de veteranentelefoon (030-333311) is
bestemd voor ondersteuning van de veteraan
en familieleden. Op dit nummer worden geen
pasaanvragen beantwoord.

UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.
Eerste luitenant Dirk Badings, Motor Transport Officer van Gevechtsgroep /11,hield een dagboek bij
van zijn belevenissen gedurende de veldtocht van de Irene Brigade. Het zijn zin persoonlijke
indrukken en weergaven van gebeurtenissen, voorzien van tekeningen en schetsen. In iedere
Vaandeldrager volgen enkele bladzijden uit zijn dagboek, een uniek document.
30 Woensdag
Gisterenavond riep majoor Hüber ons samen
voor een korte bespreking na het nieuws. Het
luisteren naar het 9 uur nieuws is altijd een
evenement. Het is tegenwoordig vol verrassingen en een stem wordt met hoera begroet.
We kregen het laatste intelligence report. We
zitten nu ten zuiden van één van de grote
loops van de Seine en in deze loop ligt het
dichte Forêt de Brotonne. 3 Brigades, 254ste
in 't westen, 59ste in 't midden en 48 in 't oosten, zijn bezig dit bos te zuiveren en waren
gisterenavond half weg. Vandaag is die job
gedaan, verscheidene gevangenen genomen
en veel kostbaar materiaal buitgemaakt, o.a.
veel rollend materiaal waar iedereen vandaag
op uit is om iets te bemachtigen. Enkele Duitsers lopen er nog rond maar die worden aan
hun lot overgelaten en zullen wel door de honger gedreven eruit komen. Rechts van de
49ste Div., waar wij en de Belgen bij zijn ingedeeld, ligt de 51 ste Div. Beiden liggen te
wachten tot de overgang over de Seine is
mogelijk gemaakt door de engineers, die we
vandaag met equipment hebben zien passeren.
Door de B.B.C. hoorden we van de wonderbaarlijke opmars van gen, Patton, bijgenaamd
"Blood and Guts" I, het veroveren van Toisson
en Reins. De Duitsers zeggen dat ze Rouaan
hebben ontruimd, dus kunnen we binnenkort
verwachten weer vooruit te gaan. Onze Div.
Commander, gen. ? , kwam vandaag bij ons
een bezoek brengen en vertelde dat we bij
hem ingedeeld zouden blijven en met de
49ste, Hollanders voorop, de Nederlandse
grens zouden overgaan. Wanneer kan hij niet
met zekerheid zeggen, maar zeker voor Kerstmis 1 Ik hoop dat hij gelijk heeft 1
De Duitsers op hun beurt, scheppen op over

hun geheime wagens V2 en V3 en zijn ervan
overtuigd binnen 8 weken weer in Frankrijk
terug te komen. Vannacht kwam een Duits
vliegtuig over Pont Audemer en liet 5 bommen
vallen, allen naast de weg, maar de arme burgers kregen het weer. Toen ik vanmorgen naar
't supplypunt reed, zag ik de kraters en het
overblijfsel van huizen erin verzonken.
Luitenant Kampinga heeft opdracht gekregen
om met 40 man bij Nieuse Port, de Seine over
te gaan in bootjes om met enige Franssprekenden het terrein aan de overkant te verkennen en de burgers uit te horen. Dat is de eerste interessante opdracht die onze jongens
gekregen hebben en ik hoop dat ze haar naar
behoren uitvoeren. We zullen vanavond de
resultaten horen.
31 Donderdag
Koninginnedag te velde. Niets te doen dan
maar wachten en nog eens wachten. Natuurlijk
kwam het oranjezonnetje door en de hele dag
was het heerlijk. Een verademing na alle nattigheid en kou.
De patrouille Kampinga kwam gisteravond laat
terug met zeer veel waardevolle informaties.
De Moffen waren aan de overkant koortsachtig
bezig alles langs de kust te evacueren. Engelse Recce afdelingen trokken via Roaan naar
het westen op en waren al halfweg naar Le
Havre. In Le Havre waren de Duitsers bezig
alle burgers uit de stad te jagen. Er is een
garnizoen van 18000 man en die trachten te
ontkomen naar 't noorden. Misschien zullen ze
te laat zijn want de Canadezen rennen naar
Dieppe en zijn vast van plan dat te nemen, ten
koste van alles. Ze hebben er iets goed te
maken. De Belgen zitten te popelen om de
Seine over te trekken om achter Patton hun
grens over te gaan. Als het een beetje mee zit
gaan we van hier in één ruk op naar Holland.
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Ik ging vandaag naar de Seine om te kijken of
er nog iets van waarde zou zijn. Bij Maillereay
sur Seine zag ik de overblijfselen van een
verslagen leger. Het is werkelijk ongelooflijk
wat de Mof heeft moeten achterlaten. Wagens,
kanonnen, mortars, tonnen ammo, geweren,
machinegeweren, kledingstukken. Alles lig in
één hoop op elkaar ingereden, verbrand, vernield, uit elkaar geslagen! Het gehele dorp is
door de ontploffing van ammo in puin gelegd.
We hebben 2 Duitse vrachtwagens, die nog in
vrij goed conditie waren, meegenomen en die
rijden nu onder hun nieuwe kleur met onze
herkenningstekenen met ons mee ! Hun materiaal is anders bar slecht en wat ik kan zien
van onderhoud dat is ook maar minnetjes.
Veel rijdend materiaal hadden ze zeker niet,
daarom zie je overal boerenwagens en 2-wielige wagens die door paarden getrokken worden. De paarden, die ze niet allen konden
meenemen, liggen nu doodgeschoten langs en
op de weg, honderden dolen echter nog rond
en je ziet ze overal nog gezadeld. 't Is een
wonderlijk gezicht!
Foto's en brieven liggen overal verspreid, kIeren, onderkleren, koffers, dekens, blikken vorken en messen, radiotoestellen (meest vernield), schrijfmachines, fototoestellen, meetinstrumenten; je kunt 't zo gek niet verzinnen of
't ligt er. Ik nam een machinegeweer en geweer mee en vond een mooie tas. Het machingeweer heb ik aan kapitein S. gegeven,
het geweer gehouden als persoonlijk wapen.
De tas heel handig als picnic- of kampeertas.
De 3 brigades die het bos gezuiverd hebben,
liggen nu in rust in de bosrand en zullen wel
het een en ander uit deze ravage hebben opgescharreld. Hans Westenberg vond op een
boerenerf een luxe Citroën en is nu van plan
die mee te nemen naar Zuid-Afrika!
1 Sept. Vrijdag
Wat schiet de tijd op, nu alweer een nieuwe
maand en voor m'n gevoel zijn we pas uit
Engeland vertrokken ! De oorlog loopt steeds
sneller naar 't einde. De Amerikanen zijn nu in
België en laat vanavond hoorden we dat Diep40

pe is genomen. Grappig dat
van de Belgen en Hollanders
mijl van Dieppe zouden zijn
minste nog maar eventjes
Propagand, for the sake off !

het nieuws sprak
die zogenaamd 3
1 We zijn er ten70 km vandaan.

Engelse en Canadese troepen zijn op de heuvels ten oosten van Le Havre aangeland en
kijken over de stad. The Lincolnshire Regiment
heeft zich bij hun gevoegd en de stad wordt al
beschoten van 't zuiden over de Seinemond en
van 't oosten over de groenbeboste heuvels.
Eerst was het plan om van de Belgen en Hollanders het "A"echelon over te ferriën en deze
2 brigades naar Le Havre te sturen om die
stad te veroveren. Dat gaat niet door ! In de
1ste plaats is Dieppe gevallen en zullen de
Moffen in deze hoek wel gauw overgeven en
ten 2de zijn de Belgen plots vertrokken om
België binnen te gaan. Wij zullen straks wel in
snelle vaart naar 't noorden moeten trekken
om Holland als eerste binnen te gaan.
Soldaat Prins van de ATk. ontmoette zijn neef
die in 't Canadese leger dient. Die gaf ons
even een verslag over de strijd om de gap bij
Channois. Het is een slachting geweest zoals
nog zelden op de slagvelden is voorgekomen.
Bij duizenden zijn de Duitsers afgemaakt, toen
alles was afgelopen hebben ze bulldozers
moeten gebruiken om de lijken van de wegen
af te schuiven! Is 't niet gruwelijk!
In Vrij Nederland van 19 augustus staat nog
steeds niets over onze overtocht naar Normandië. Wel staat Wous eringenoemd onder
de vermisten. Nu zullen de ouwelui 't ook wel
gauw weten.
Ik maakte vanavond tegen zonsondergang een
tocht langs de Seine van Meillerance naar
Nieuse Port. Het licht van de zon scheen tegen de stammen van het donkere beukenbos,
spiegelde in 't vlakke water van de rivier. Aan
de overkant de schaduw van de heuvels met
witte huizen in 't donkergroen verscholen. Hier
en daar steile krijtrotsen met gehuchten ertegen getekend. Prachtig. Jammer van 't geheel
dat de oorlogsstank overal hing en de dooie
paarden en koeien overal verspreid lagen.

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

Dag "redacteurtje",

Twee drukke maanden vol herdenkingen liggen op het moment van het verschijnen van
deze "Vaandeldrager" weer achter ons. In de
maanden september en oktober was er in de
media volop aandacht voor hen die de oorlog
actief hebben beleefd. Het moet je toch goed
hebben gedaan om te ervaren hoeveel belangstelling er blijkt te zijn voor al die verhalen.

Inderdaad was het een grote drukte met al die
herdenkingen in de maand september. Niet zo
zeer voor mij echter, want ik ben al die grote
drukte ontvlucht door te kiezen voor een culturele reis naar Noord-Italië, waarbij inbegrepen
de hartewens die ik al mijn levenlang heb gekoesterd: gondelen in Venetië.

Ik hoop dat die aandacht er ook is voor je
nieuwe boek "Operatie Pegasus en andere
verhalen" dat op 13 september in het Airborne
Museum in Oosterbeek werd gepresenteerd.
Op het moment dat ik dit stukje zit te schrijven,
realiseer ik mij dat toch maar een heel eenvoudig redacteurtje ben, in correspondentie
met een echte schrijver die zo langzamerhand
een volledige boekenplank kan vullen. Opeens
voel ik mij heel klein worden ...

Voor deze onbezonnenheid werd ik onmiddellijk zwaar gestraft. In Florence, de stad waar
het mij in hoofdzaak om ging, kwam ik terecht
in een verschrikkelijke wolkbreuk (tempo bruto
zeggen de Italianen) met het gevolg: een beschadigde paraplu, volkomen doorweekte kleding en soppend in mijn schoenen terug naar
het hotel. De temperatuur was 13 graden terwijl in Nederland de zon scheen en de thermometer 20 graden aanwees.
Lach niet,
snoodaard ...

Met hartelijke groeten,

Wel zijn er vlak voor mijn vertrek twee prettige
dingen gebeurd. In het Airbornemuseum Hartenstein werd op 13 september mijn nieuwe
boek gepresenteerd, terwijl ik op 14 september
mocht aanzitten aan een heerlijke Oosterse
maaltijd in de Engelbrecht van Nassaukazerne,
samen met een (helaas nog maar klein) aantal
oud-commando's van Nr. 2 Troop. Sommige
van deze makkers had ik een halve eeuw niet
gezien. Sta mij toe Hans, in verband met deze
reünie een vriend in Engeland te groeten, die
wegens omstandigheden niet in Roosendaal
aanwezig kon zijn: oud-Marechaussee
en
oud-commando
J.G. v.d. Berg in Tubridge
Wells. Hartelijke gegroet Jan, en ook je vrouw
Margareth. Hou je haaks!

Hans Sonnemans.

Beste Hans, bescheidenheid siert de mens
maar je moet je licht niet onder de korenmaat
zetten. Als "eenvoudig redacteurtje" zoals je

Je schreef vorige keer dat je het verhaal over
je belevenissen in Birma wilt gaan afsluiten
omdat je wilt vertellen over de gebeurtenissen
in Nederland. Eerst heb ik nog een verhaal
over je oude strijdmakkers Niek de Koning en
Rudy Blatt te goed.
Nog even en we zitten weer volop in "de decemberfeesten". Het is nog wat vroeg maar ik
wens je dan het allerbeste en een fijne tijd.
In 1995 hoopt dit redacteurtje weer op de vertrouwde en prettige wijze met je te blijven corresponderen.

dat zelf noemt, doe je al jarenlang voortreffelijk
werk voor ons aller lijfblad "de Vaandeldrager",
om nog maar niet te spreken over alles wat je
voor het museum verricht. Ik begrijp eerlijk
gezegd niet dat je tussen al die bedrijven door
nog tijd kan vinden om brood-koek-gebak
en
wat niet al te bakken. Je leven moet wel erg
gevuld zijn. Voor mij ben je een onmisbare
topper voor alle oud-strijders van de brigade.
Ziezo, dat is er uit en nu verder met de belevenissen van Niek en Rudy in de Arakan, zoals beloofd. Weet je wat, ik zal eerst Niek zelf
aan het woord laten, zoals ik het destijds in
Birma ter plekke optekende. Niek maakt deel
uit van een patrouille, bestaande uit commando's van nr. 5 Commando. In het moerassige
gebied stuit hij op een Jappenpatrouille. Niek ...
"Ik lag achter een aarden wal en keek voorzichtig over de rand. In de schemer zag ik vier
gedaanten langzaam achter elkaar kruipen.
Plotseling hurkten zij bij elkaar, blijkbaar om te
beraadslagen. Jappen zijn altijd herkenbaar
aan hun specifieke lichaamsgeur. De geur die
zij verspreidden dreef door de wind in mijn
richting. Het waren onmiskenbaar Jappen.
Voorzichtig nam ik een 36 handgranaat van
mijn koppelriem en trok er de veiligheidspin uit.
Ik liet de slagpin op het slaghoedje neerkomen, hield de smeulende granaat twee seconden in mijn hand. In het halfduister had ik gezien dat de Jappen de klik hadden gehoord.
Voor zij konden reageren wierp ik de granaat
over het walletje en in een verblindende lichtflits sprong hij daar met een oorverdovende
knal uit elkaar. Ik hoorde de scherven over mij
heen fluiten. Er klonk een kreet die door merg
en been ging; de granaat was precies midden
in het groepje gevallen.
Toen ik weer over de rand van de aarden wal
keek, lagen er drie Jappen roerloos voorover
in de modder. De vierde Jap, die zo verschrikkelijk brulde, rende als een blind paard rond in
een kring, viel in de modder, stond op en viel
weer neer, waar hij als een wild dier brullend
bleef liggen. Voortdurend hield hij beide handen tegen zijn gezicht. Waarschijnlijk had de
explosie hem blind gemaakt. Juist wilde ik mij

van de plek verwijderen, toen er van de andere kant drie gestalten uit het donker opdoemden. Ik zag aan de silhouetten van hun helmen
en aan de lange geweren dat het Jappen waren. Ook hun sterke lichaamsgeur verraadde
hen. Zij liepen in gebukte houding en zochten
het terrein af. Ze hadden natuurlijk de explosie
gehoord en hun makker horen schreeuwen en
kwamen hem te hulp. Het vage licht van de
sterren deed hun helmen glanzen en soms zag
ik hun stalen bajonetten blikkeren. Die smerige
lange bajonetten joegen mij de stuipen op het
lijf.
De voorste Jap stond nauwelijks twee meter bij
mij vandaan. Hij stond enigszins voorovergebogen, terwijl de bajonet mij bijna raakte toen
hij zich zoekend omdraaide. Ik hield mij doodstil en bleef, plat tegen de grond gedrukt, bewegingloos liggen, gespannen als een snaar.
Met mijn kin in de vochtige aarde, mijn tommygun in de aanslag, wachtte ik angstig af.
Wat verder weg was de strijd tussen de Jappen en de commando's nog in volle gang. Als
er op dat moment een lichtpatroon zou zijn
afgeschoten, was ik verloren geweest. Dat
gebeurde niet. Plotseling draaide de Jap die
het dichtst bij mij stond zich om en keerde
terug naar zijn makkers. Even later slokte de
duisternis hen op. Dat was een narrow escape
geweest.
Hier en daar vielen nog een paar schoten,
maar de strijd begon toch wat te luwen. Ik zag
niemand meer van onze eigen troep; waarschijnlijk was ik afgedwaald en zat nu geïsoleerd midden tussen de Jappen. God alleen
weet hoe je reilt en zeilt en zo'n chaotische
nacht.
Ik stelde voor mijzelf vast dat het onder deze
omstandigheden beter was het eerste daglicht
af te wachten. Het verband met de rest van de
troep was ik volkomen kwijt en ik voelde er
weinig voor in deze duisternis in de armen van
de Jappen te lopen. Ik liet mij afglijden naar
een smalle kreek, waste mijn handen en daarna mijn gezicht. De sterren spiegelden zich in
het rimpelloze water. Vermoeid zette ik mij
neer op een boomstronk en luisterde naar de
geluiden van de nacht. Heel ver weg viel nog

nu en dan een schot. Dichtbij hoorde ik een
paar hyena's janken Blijkbaar waren zij op
lijkenjacht. Ik huiverde bij de gedachte aan de
gesneuvelden, die roerloos in het nachtelijk
duister in het veld lagen, met de hongerige
hyena's om hen heen. Ik vroeg mij af hoe Rudy het er afgebracht zou hebben. Ver weg,
aan de rand van de heuvels klonken een paar
dofte explosies. Ik trok mij terug in de mangrove. Een of ander nachtdier ritselde schichtig
het water in...
Ik moet tussen de mangrove door oververmoeidheid in slaap zijn gevallen. Toen ik wakker werd hingen er donkere wolken boven de
heuvels in het oosten. Het waren de eerste
wolken die ik sinds lange tijd had gezien en ik
besefte dat dit de eerste voorboden waren van
de natte moesson.
Opeens zag ik tussen de groene waas van
takken een schim naderen. Ik kon niet zien of
het een Jap of een van onze eigen mensen
was. Toen de gestalte dichterbij kwam, zag ik
dat hij langs de oever van de kreek zigzagde
als een beschonken man. Nu en dan zonk hij
door de knieën, stond weer op en strompelde
verder. De man was klaarblijkelijk gewond en
aan het einde van zijn krachten.
Ik drukte mij plat op de grond en richtte mijn
tommygun op de naderstrompelende soldaat.
Plotseling drong het tot mij door dat er iets
bekends was aan deze strompelende soldaat.
Opeens zag ik het. Opeens drong het tot mij
door. Dit was Rudy, Rudy Blatt. Ik had voor
een ogenblik mijn wapen op mijn eigen vriend
gericht. Vlug stond ik op en rende naar hem
toe, zijn naam roepend. Rudy schrok hier blijkbaar hevig van, want hij stak zijn armen omhoog en riep met zwakke stem: "don't shoot,
don't shoot !"
Rudy vertelde dat hij zwaar gewond was en
enige uren bewusteloos had gelegen. Zijn
battle-dress was nat en kleverig van het bloed.
Plotseling laaide niet ver van ons vandaan een
hevig vuurgevecht op. Ik keek naar Rudy die
er duidelijk erg slecht aan toe was. Rudy
moest in veiligheid worden gebracht, dat stond
vast. Hij had veel bloed verloren en was totaal

verzwakt. Goede raad was duur ...
Beste Hans, hier laat ik het voor vandaag bij.
In onze volgende "Vaandeldrager" volgt het
verhaal van de belevenissen van Rudy Blatt.
Wat hij daar die nacht op het gevechtsveld
meemaakte grenst welhaast aan het ongelooflijke, maar op die ontknoping zal je dus nog
even moeten wachten.
Met hartelijke groet,
Willem.

OPERA TI E PEGASUS
EN ANDERE VERHALEN
WILLEM VAN DER VEER

Deeltitels: Market Garden / Operatie Pegasus /
De pilotenhelpster
Omslagillustratie: Walt de Rijk
14,5x21,5 cm, 176 blz.
Paperback f. 24,90/Bfr. 499
ISBN 90 257 2651 8/ NUGI 333
Het nieuwe boek van Willem van der Veer met
daarin een drietal verhalen. Het eerste speelt
zich af tijdens de Slag om Arnhem. Willem
vertelt over de belevenissen van de Nederlandse militair Krijn Damsteeg, die was ingedeeld bij het Britse hoofdkwartier in Hotel Hartenstein.
Het tweede verhaal speelt een maand later,
als de Slag om Arnhem gestreden is. Het verhaal van het verzet dat vele parachutisten
probeert terug te smokkelen, terug over de
Rijn, terug naar de eigen linies.
In het derde verhaal, vertelt Willem over een
jonge vrouw, actief als koerierster en pilotenhelpster. Ze wordt gepakt en weet na haar
bevrijding door de Russen terug te keren naar
de Amerikaanse linies.

STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE
KON. NED. BRIGADE "PRINSES IRENE"
Het museum Brigade en Garde Prinses Irene
in de generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot is iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur voor publiek
"van buiten" opengesteld. De geschiedenis van
de Irene Brigade en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene wordt hier uiteengezet aan
de hand van foto's, documentatiemateriaal,
historische voorwerpen, wapens en uniformen.
Het museum is ook op afspraak te bezichtigen.
Tel. 04998 - 71270 (tussen 18.00 en 21.00
uur).

het verblijf van Gevechtsgroep 11 in Frintonon-Sea in februari 1944.
Wim van Liempt uit Eindhoven schonk interessante documentatie.
Theo de Kort uit Tilburg gaf de complete serie
"Oorlogskranten" en interessante geluidsdocumentatie.
Ouke Mulder uit Canada stuurde weer krantenknipsels en documentatie.
De heer J. van Dartel uit Tilburg schonk documentatiemateriaal.
Harrie Houben uit Maastricht gaf een identiteitsplaatje en twee zogenaamde gelaatsnetten.

GEZOCHT: VRIJWILLIGER

GEZOCHT!

OPENSTELLING MUSEUM OIRSCHOT

VOOR MUSEUM!

Het museum Brigade en Garde Prinses Irene
in Oirschot draait volledig op de inzet van vrijwilligers voor alle werkzaamheden, zoals toezicht, rondleidingen en onderhoud. Vooral voor
de openstellingen op woensdagmiddag en op
afspraak zoeken we versterking voor ons
team, bestaande uit veteranen van Irene Brigade en de zogenaamde "Indië-bataljons" van
het Garderegiment Fuseliers.

Inmiddels beschikken we over een indrukwekkende collectie foto's, documenten en historische emblemen, voorwerpen en emblemen.
Toch blijft uitbreiding van harte welkom. Alles
uit uw "Brigade-verleden" dat mogelijk voor u
van weinig of geen waarde meer is, kan voor
ons een interessante aanvulling zijn. Gooi
zeker niets weg !
Wat zoeken we nog speciaal ?

Bent u bereid om iets te vertellen over uw
ervaringen bij de Brigade en om belangstellenden rond te leiden in het museum? Beschikt u
over eigen vervoer en bent minstens eenmaal
per maand een middag beschikbaar ? Neem
dan contact op met de conservator Hans Sonnemans, tel. 04998-71270, en kom eens praten!
.

Uniformen:
Alles op het gebied van uniformen uit de
periode '39 - '45. Vooral het zogenaamde
"service-dress met staande kraag", zoals gedragen door onderofficieren van de Irene Brigade in Engeland. Dit model uniform is vaak te
zien op foto's maar we hebben nog geen enkel
exemplaar in onze collectie!

SCHENKERS BEDANKT!
Jan Cnossen. Tulare, U.S.A. schonk een aantal persoonlijke zaken zoals een paybook,
naaizakje, rijbewijs, identiteitspenningen etc.
De heer J. de Waal uit Bussum gaf een prachtige kleurencopie van een bijzondere nieuwjaarskaart uit 1941
Van de heer E.F. Muller uit Duiven ontvingen
een bijzondere tekening ter herinnering aan

Emblemen:
Speciaal zoeken we nog enkele parachutisten-·
emblemen en de zogenaamde "Maple-Ieafs"
Maar: in principe is alles welkom!
SECETARIAAT STICHTING:
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST

~~----------------------------------------------------------------------------------.

VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE
KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE lIPRINSES IRENEII

Mutaties/adreswijzigingen:
Berendsen, H.
Bijlsma, E.
Bosch, N.C. van den
Driel, P. van
Gebuys, C.
Henriques de Castro,A.
Isacson, L.
Kloezeman, J.
Kraay, J
Kraay, mw J
Kruit, K.
Laureijsen, Pater L.
Meester, H.Th de
Mutsaers-vn Ostaden,mw
Oele, J.F.
Ouden, J.J. van den
Osten, J.
Schreurs, JA
Tas, Dr G. van der
Trommel, A.
Vanderkar, mw
Veerkamp, WA
Visser, H.K.
Weijenberg, G.
Woestijne, M. v.d.

nw lid:
nwadres:

14 Kelvin Drive, Bringelly,NSW-2171,
Austr
"De Lindonk", Rotterdamseweg
137b, kmr 271,
3332AEZwijndrecht
nw lid:
Bazeldijk 40, 4231 ZD Meerkerk, 01837-2502
overleden
13 -09-1994,
opnemen mw van Driel
overleden
16.10.94
nw lid:
Alette Jacobslaan 40, 1442 AG Purmerend, 0299023180
overleden
1993
overleden
10-10-94
overleden
17-06-94; opnemen mevr Kraay
Belgrano 5347, Mar del Plata, Arg 7600,
overleden
19-09-94, opnemen mw Kruit-Blaak
overleden
11-07-94
overleden
9-5-94
tfn nr moet zijn 05202-13665
nw adres:
Buitenruststr
121, kmr 69, 4337 EP Middelburg,01180-29639
overleden
08-09-1994,opnemen
mw van den Ouden
nw lid:
Avenida Gran Bretana 742, Valparaiso, Chili
Romenkamp 47, 6438 JG Oirsbeek, tfn 04492nw lid:
5588, code 3
nwadres:
Bowdenpark 28, 7130 Somerset-Wes,
RSA
overleden
18-10-94, opnemen mw Trommel
nwadres:
Violieren laan 74 Bus 30 R 5, B-8400 Ostende,
Belgie
overleden
20-10-94; opnemen mw Veerkamp
nw lid:
22 Forest Dene Avenue Montclair, 4001 Durban,
RSA
overleden
01-10-94, opnemen mw Weijenberg,
overleden
26-07-94

-

