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Z.K.H. Prins Bernhard en kolonel de Ruyter van Steveninck,
13 juli 1945, Den Haag.
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VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VA DE
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Contactadressen in het buitenland
Heyman Roet
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Jan Jansma
P.O. Box 70066
BRYONSTON 2021 TRANSVAAL
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Henk J. Jansen
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VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Bank- en gironummer van de Vereniging

Banknummer: 47.25.85.762 ABNIAMRO
33.42.06.715 RABO

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

Lidmaatschap is minimaal f. 20,- per jaar.
Het jaartal achter het nummer boven de adressering van dit blad
(indien vermeld). is het jaar waarin u het laatst uw contributie voldeed.

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

ONZE AKTIVITEITEN WORDEN MEDE MOGEUJK GEMAAKT UIT
DE OPBRENGSTEN UIT DE GIRO/BANKLOTERIJ.
UW DEELNAME AAN DE GIROIBANKLOTERIJ WORDT DAAROM
VAN HARTE AANBEVOLEN.



Van de voorzitter:
Wat was dat een winter in Holland. Twee maanden vorst, bittere
kou, gladde wegen, decimeters dik ijs en toch geen Elfsteden-
tocht. Dat is nu achter de rug en we zien uit naar een zonnige
zomer .

.Het zal dit jaar minder druk zijn met herdenkingen en parades dan
vorig jaar maar er zijn toch wat hoogtepunten in 1996.

Na de koorduitreiking in Beringen op 4 april en de herdenking in
Wageningen op 5 mei nemen wij op 24 mei afscheid van ons
17de bataljon. Onze Fuseliers zijn de laatste helft van dit jaar in
Bosnië, waar zij de Limburgse Jagers aflossen. Ik hoop dat wij
hen veelvuldig laten weten dat wij in gedachten bij hen zijn. Wij
weten uit ervaring hoe plezierig het is als je merkt dat er aan je
gedacht wordt als je ver van huis je plicht doet.

Op 6 juni is er dan de jaarlijkse reünie in Oirschot met Algemene
Ledenvergadering en 26 juni het eerbetoon voor Z.K.H. Prins
Bernhard. Wij zullen in Soestdijk weer eens laten zien dat onze
sympathie van onze Prins, de Generaal van Oranje, niet afneemt
door verdachtmakingen in de media.

Wie uit het buitenland tijdens die dagen in Nederland is ziet vast
weer wat oude makkers bij elkaar. En wie plannen maakt om in
1997 naar Nederland te komen, zou rekening kunnen houden met
het feit dat wij op zaterdag 12 april 1997 het 50-jarig bestaan van
onze Vereniging van oudstrijders vieren, die op 12 april 1947 werd
opgericht. De voorbereidingen voor een groots feest zijn in volle
gang. En als het weer meewerkt wordt het wellicht een warm
feest. Maar noteer in ieder geval vast: zaterdag 12 april 1997.

Rudi Hemmes.
Redactie-adres:
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
0499-370206 (na 18.00 uur)



HET VORIGE NUMMER:

- We beginnen met het aanbieden van excu-
ses aan onze leden "overzee". Vanwege een
re-organisatie van de verzending van het blad,
werd per vergissing het blad per zeepost ge-
zonden aan Onze leden in de V.S., Canada,
Australië, Suriname en Zuid-Afrika. Dit leverde
uiteraard nogal wat vertraging op. Jammer,
maar volgende keer beter!

- In het artikel "Blijvende herinneringen aan
de Brigade" blijkt een monument weggevallen
te zijn. Uw redacteur mocht dit zelf constate-
ren; van de leden ontvingen we tot nu toe nog
geen reactie! Op het oorlogsmonument in Co-
ngleton werd in 1980 een herinneringsplaat
aangebracht. Dit gebeurde op initiatief van de
Nederlands Vereniging aldaar, toen onder
voorzitterschap van Hans van Pelt. De tekst op
de plaquette luidt: "In Memory of the men of
the Royal Netherlands Brigade Princess Irene,
formed in Congleton in 1940, who lost their
lives in the Second World War".

- In hetzelfde artikel sloop nog een kleine
fout: onder het kopje "Hilvarenbeek" wordt
gesproken over burgemeester Severijns. De
heer Severijns is echter de gemeentesecretaris
van Hilvarenbeek .en niet de burgemeester!
Wel heeft hij zich geweldig ingezet voor de
naamgeving van het viaduct, zo heeft uw re-
dacteur destijds van Ton Herbrink vernomen.

- In de rubriek "Wie, Wat en Waar???"
(pag. 20) publiceerden we een gedicht van een
gesneuvelde Nederlandse luitenant Eddy
Kahn. Het gedicht werd destijds gepubliceerd
in "Vrij Nederland" en we vroegen ons af of
deze luitenant echt heeft bestaan. Het leverde
twee reacties op:
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H. Henkdriks uit Eindhoven: "Ik heb in 1940 in
Gr. Brittannië de heer Kahn ontmoet. Hij was
toen sergeant en evenals ik gelegerd in het
tentenkamp Dan- Y-Graig vlak bij Porthcawl.
Omdat hij bijzonder vlot was in Engels heeft hij
voor een aankondiging opgesteld waarin me-
degedeeld werd dat ik op 21 september 1940
zou trouwen met mej. E.A. Jones in het op
enkele honderden meters van het kamp afge-
legen dorpje Newton Nottage in de - naar ik
meen - 13e eeuwse kerk aldaar."

G. Beelaerts van Blokland. Den Haag: "Ik heb
Eddy Kahn nooit ontmoet. Wel heb ik hem een
boodschap overgebracht dat hij door Koningin
Wilhelmina zou worden ontvangen. Door een
fout mijnerzijds is hij op de afgesproken dag
niet komen opdraven. Daarop heeft Hare Ma-
jesteit hem voor de volgende dag laten ontbie-
den. Deze boodschap heb ik overgebracht en
hij werd toen door de Koningin ontvangen.

Later heb ik gehoord dat zijn moeder een mo-
diste was die veel kleding voor Hare Majesteit
had gemaakt. De Koningin was zeer gesteld
op mevrouw Kahn. Kort daarop volgde D-Day
en één of twee dagen later is Eddy Kahn, die
bij een Engelse eenheid diende, gesneuveld.
Onder zijn achtergelaten bezittingen werd een
gedicht in het Engels gevonden. Mevrouw
Kahn heeft dit gedicht, of een afschrift ervan,
aan de Koningin toegezonden.

Ik heb dat afschrift noch de brief zelf ooit ge-
zien, maar mevrouw Verbrugge (de hofdame)
en de heer van 't Sant vertelden mij dat de
Koningin het gedicht had gelezen en er diep
door was ontroerd. Mijn zegslieden noemden
mij alleen de eerste en de laatste regel:

"What did you do today my friend

You see, I died today"

Er is dus geen twijfel aan of het gedicht is
authentiek en door Eddy Kahn zelf geschre-
ven.

Velen zullen in de oorlog hebben meegemaakt
dat makkers leefden in "een dal der schadu-
wen des doods" Het merkwaardige is dat de



buitenstaander dat pas achteraf bemerkt. Ach-
teraf herinnert men zich die kleine voorvallen
en uitingen die wezen op een bewust zijn van
een naderend einde."

- Haitze de Vries uit Hyde Park, New Vork,
reageerde op de middelste foto van de rubriek
"Wie, Wat en Waar???": "Dit is een groep van
de Derde Gevechtsgroep. Ik geloof te herken-
nen in de voorste rij van links naar rechts: de
bloembollenverkoper van der Voort uit Lisse,
Johny Rutgers een Springbok, Wals, voormalig
wielrenner eveneens uit Zuid-Afrika. Volgende
rij: tweede van links: mogelijk ikzelf, daarnaast
Frans Reevers uit Saigon. Achterste rij: rechts:
ik denk hier Jon Cnossen en Jan Peyrot te
herkennen."

Haitze de Vries vraagt zich verder af of het
mogelijk is om contact op te nemen met TV-
organisaties of Philips om te proberen ondui-
delijke oude foto's te verbeteren door middel
van computertechniek. Dit zou best mogelijk
kunnen zijn maar dit brengt hoge kosten met
zich mee. Verder moet dan ook de kwaliteit
van het drukwerk weer beter worden waardoor
de Vaandeldrager voor de Vereniging onbe-
taalbaar wordt. Redactie.

DANK VOOR GOEDE WENSEN
Overweldigend zijn de kaarten en brieven die
het bestuur en de functionarissen (sociaal
medewerker, redactie Vaandeldrager, verte-
genwoordiger Fondsen) hebben ontvangen ter
gelegenheid van de kerstdagen en de jaarwis-
seling. Hartverwarmend zijn de goede wensen
en dankbetuigingen!

Helaas is het ondoenlijk om die grote hoeveel-
heid ontvangen post persoonlijk te beantwoor-
den. Vandaar dit algemeen bericht.

Het bestuur en de functionarissen danken u
heel hartelijk voor uw goede wensen, uw sym-
pathie en steun en vertrouwen er op u ook in
1996 zoveel mogelijk van dienst te kunnen
zijn.

R. Hemmes, voorzitter

DIEX AlE
Vorig jaar hebben alle leden van onze Vereni-
ging de Herdenkingsmedaille Normandië ont-
vangen, al dan niet met certificaat. Velen heb-
ben met namen Frans Bakx gevraagd wat toch
die woorden "Diex Aie" betekenen, die achter-
op de medaille zijn gegraveerd.

"Diex Aie" is een mengeling van Middeleeuws
Latijn en Normandisch dialect e betekent
"God met ons".

Willem de Veroveraar (1035-87) was hertog
van Normandië. In 1052 werd hij aangewezen
als troonopvolger in Engeland. Na de dood van
de Engelse koning liet echter Harold van Wes-
sex zich tot koning uitroepen. Daarop landde
Willem op 28 september 1066 met een expe-
ditieleger bij Pevensey (Sussex) en versloep
Harold op 10 oktober in de Slag bij Hastings,
keerpunt in de Engelse geschiedenis.

Een unieke herinnering aan de landing in En-
geland en de Slag bij Hastings is bewaard
gebleven in Bayeux. Daar wordt het naar deze
plaats genoemde tapijt bewaard, vervaardigd
enkele jaren na de historische gebeurtenissen.
Op het enkele tientallen meters lange tapijt
worden het hele verhaal als het ware in strip-
verhaalvorm uitgebeeld. Op het tapijt komen
ook de woorden "Diex Aie" voor. Daaronder
staat Willem de Veroveraar afgebeeld, zijn
troepen toesprekend voordat zij naar Engeland
vertrokken.

Deze invasie naar Engeland is, evenals die
invasie in 1944 in weliswaar andere richting,
één van de hoogtepunten in de Normandische
geschiedenis. redactie.

ONTVANGEN DANKBETUIGINGEN

Dankbetuigingen aan het bestuur en leden van
de Vereniging van Oud Strijders van de Kon.
Ned. Brigade "Prinses Irene" werden ontvan-
gen vanwege:

40-JARIG HUWELIJK:
J. Koenders-Jansen, Hoensbroek
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C. Meesters-Bol, Rilland
G. Sloots-Swint, Assen

45-JARIG HUWELIJK:
B. Nechesne-Koets, Aerdenhout
J. van der Weerden-Verplak, Nieuw Zeeland
D. van Nugteren-Rooyakkers, Eindhoven
P. Schepers-Kleene, Sommeisdijk
J. Annen-Luichelaar, Hoogeveen
F. Swaap-Heringfeld, Grimbergen (België)
J.Annen, Hoogeveen
L.P. Bienfait, Oosterbeek

55-JARIG HUWELIJK:
H. Bemelmans-Evans, Maastricht

6O-JARIG HUWELIJK:
E. Bijlsma-van Meggelen, Zwijndrecht

50-JARIG HUWELIJK:
H. Schenkel-Pluygers, Hilversum

65-JARIG HUWELIJK:
J. Clerck-Huisman, Zwitserland
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Uit de keuken van de penningmeester:

Is het nodig elke keer te schrijven over iets dat
we liever niet lezen?

JA, JA en nog eens ja. Waarom?
Omdat kennelijk bij het klimnmen der jaren er
moeilijkheden ontstaan bij het invullen van b.v.
een toegezonden acceptgiro.

In het laatste nummer van de Vaandeldrager
zat niet voor iedereen een accept giro bijge-
sloten, daardoor bleven verschillende leden
achter met betalen. Aangezien we niet weten
wie wel of geen acceptgiro heeft ontvangen,
vragen wij u aandacht te schenken aan de
adreslabel op de Vaandeldrager welke u
thans leest.

Staat daar nog steeds 951231 boven uw
naam, dan bent u achter met betalen en vra-
gen wij u om in dit geval uw eigen bank- /giro
overschrijvingsformulier te gebruiken voor het
voldoen van uw contributie over 1996. Niet
vergeten 11I111I

Het invullen van een u toegezonden acceptgiro
is niet moeilijk.

a. De contributie bedraag voor iedereen nog
steeds minimaal f 20.--, meer mag altijd.
Helaas wordt er door meerdere leden steeds
minder betaald dan f 20.--. Wilt u zich a.U.b.
wèl houden aan die minimale bijdrage?

Dat bedrag (in guldens) zet u in de grootste
kolom vlak onder het reeds voorgedrukte
woord ACCEPTGIHO. Doet u dat niet, dan
krijgen we een bedrag in centen binnen en
moeten we u gaan schrijven of bellen.

b. Waar vult u het rekeningnummer van uw
giro of bank in?

Onder de aanduiding van het over te maken
bedrag treft u een tweetal ruimtes aan, waar-
van de eerste ruimte bestemd is voor een
gironummer, de tweede open ruimte is be-
stemd voor een banknummer.
c. Uw handtekening kunt u kwijt rechts van die
twee ruimten.

d. De acceptgiro is alleen bestemd voor con-
tributie betalingen. Wanneer u voor
meerdere jaren uw contributie wilt overmaken,
schrijf dan rechts bovenaan even voor welke
jaren het bedrag is bestemd.

e. Wanneer u zelf moeite hebt met het invullen
van de accept-giro, vraag dan even hulp van
uw echtgenote/partner, kinderen of hulp. Geen
paniek, het komt allemaal best voor elkaar.

f. Wanneer alles is ingevuld, stop dan de ac-
ceptgiro in een giro enveloppe of breng uw
overschrijving/Iaat het brengen naar de bank
waar u uw bankrekening loopt.

Dus niet opsturen naar het huisadres van
de penningmeester, hij kent uw bank niet,
weet niet waar die bank is enz enz.

Gelukkig dat ruim 80 % der leden en dona-
teurs hun bijdrage al overmaakte, waardoor wij
aan onze eerste verplichtingen tot betalen
konden voldoen.

De laatste loodjes wegen echter altijd het
zwaarst, helpt u ons mee om ook die loodjes
binnen te krijgen?

Allemaal nog even die (ouwe) schouders eron-
der en het kwarwei is geklaard.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Uw penningmeester
Henk van Beers
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VEREN IG INGSN IEUWS

PARAATSTELLING BERINGEN 4 APRIL
Op 4 april wordt de laatste paraatstelling voor
het vertrek van het bataljon naar Bosnië geor-
ganiseerd door B-Compagnie van 17 Painfbat
GFPI. Deze plechtigheid zal in de morgenuren
in Beringen plaatsvinden. 's Middag is er dan
een beëdiging waarbij de oudstrijders even-
eens van harte welkom zijn. Opgave voor deze
paraatstelling (zonder partner) bij F.J. van der
Meeren. Details worden nog toegezonden.

BERGEN OP ZOOM 12 APRIL
Op 12 april organiseert de regio Bergen op
Zoom de halfjaarlijkse contactmiddag in café
"De Kroon" te Bergen op Zoom, Bosstraat 21,
om 14.00 uur.

Na een half uurtje mededelingen en vragen
stellen, is er gelegenheid tot gezellig samenzijn
en een bescheiden bingo. Iedereen die be-
langstelling heeft, kan met of zonder partner,
zonder opgave vooraf, een kijkje komen ne-
men.

NAT. HERDENKING WAGENINGEN 5 MEI
Opgave van deelname uiterlijk 15 april, schrif-
telijk bij F.e. van der Meeren. Graag vermeI-
den of u al dan niet met partner komt en of u
gebruik maakt van eigen vervoer (parkeer-
kaart).

Melden in de Junushof in Wageningen, 1e
verdieping bij het bord "Prinses Irene", tussen
12.00 en 13.00 uur. Deelname in officieel te-
nue met groot model onderscheidingen. Ver-
dere informatie krijgt u ter plaatse.

5 MEI VIERING WASSENAAR
In de gemeente Wassenaar zal op bevrijdings-
dag extra aandacht worden besteed aan de
Irene Brigade, de eerste geallieerde eenheid
die de gemeente bereikte op 8 mei 1945.
Schriftelijke opgave hiervoor bij F.e. van der
Meeren tot uiterlijk 15 april. Graag vermelden
of u met partner komt.
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11.30 Melden op plein "De Lus" in Wassenaar
(Rijksstraatweg) . Het programma wordt om
15.30 afgesloten met een bevrijdingsconcert.
Deelname in officieel tenue met groot model
onderscheidingen.

REÜNIE EN ALGEMENE LEDENVERGADE-
RING 6 JUNI
Alle informatie hierover is te vinden op de
middenpagina's van dit blad.

EERBETOON Z.K.H. PRINS BERNHARD
(85 JAAR) 26 JUNI SOESTDIJK
Schriftelijke opgave hiervoor tot uiterlijk 10 mei
bij F.e. van der Meeren. Géén partners, alleen
begeleiders mindervaliden.

Kosten deelname f. 10,00 (opgelegd door or-
ganiserend comité). U dient dit bedrag voor 15
mei over te maken op de rekening van de
penningmeester V.O.S. te Sprang Capelle, nr.
1999533.

Verzamelen in restaurant "De Korte Duinen",
Birkstraat 108 te Soest, vóór 9.00 uur.
Vanaf West Brabant gaat er een bus. Vertrek
vanuit Bergen op Zoom om 6.30 uur. Roosen-
daal (afrit Nispen) 6.45 uur, Breda (Hotel Bra-
bant) 7.15 uur. Buskosten: f. 10,00, af te
rekenen in de bus.

Bij opgave vermelden of u gebruik maakt van
de bus en welke opstapplaats. Deelname in
officieel tenue met groot model onderscheidin-
gen.

De paleistuin mag alleen worden betreden in
detachementsverband. De bus is beschikbaar
voor vervoer naar het paleis.

OPGAVE ALLE EVENEMENTEN:
F.e. VAN DER MEEREN. NOORDSINGEL 23.
4611 SB BERGEN OP ZOOM.



PRINSES IRENEBRIGADEBOOM IN CONGLETON

Op 11 en 12 november 1995 waren Frans
Bakx en Ton Herbrink in Wolverhampton en
Congleton bij gelegenheid van de jaarlijkse
dodenherdenking op de zogenaamde "Poppy-
day".

In Wolverhampton vond de ceremonie plaats
op het kerkhof aan de Jeffcock Road, alwaar
23 oud-leden van de Prinses Irenebrigade zijn
begraven. Het was een sobere maar toch wel
indrukwekkende gebeurtenis. Een aalmoeze-
nier van de Royal British Legion leidde de
plechtigheid en er werden korte toespraken
gehouden door Councillor John Mellor, voorzit-
ter van de Royal British Legion Branch Wol-
verhampton en door Ton Herbrink.

Na afloop was er een ontvangst op het ge-
meentehuis en vervolgens werd de reis voort-
gezet naar Congleton. De Town-Mayor, Mrs.
Margaret Williamson had de herdenking naar
de zondag verschoven, 12 november dus. Dat
gaf ons de gelegenheid om ook daar aanwezig
te zijn.

Het begon met een mars door de stad. De
Boy's Band voorop, gevolgd door vele vereni-

gingen van Congleton, een klein detachement
van Oudstrijders van de Irenebrigade en aan
het eind de burgemeester met enig gevolg. De
Band speelde bekende liedjes uit de oude
doos, zoals It's a Long Way, Kiss Me Good-
night Sergeant-major, Pack Up Your Troubles
en nog vele andere. Het was een bijzonder
plezierige mars/wandeling.

De mars eindigde bij de Cenotaph, alwaar
kransen werden gelegd. Na afloop nodigde de
Town-Mayor ons uit om in de "Congleton Gar-
dens", niet ver van het stadhuis, een "Prinses
Irenebrigadeboom" te planten. Het was uiter-
aard met het grootste genoegen dat wij deze
uitnodiging aannamen.

Op bijgaande foto is vastgelegd dat wij het niet
bij de uitnodiging hebben gelaten maar de
schop daadwerkelijk hebben gehanteerd. De
boom is voorzien van een sticker van de Ire-
nebrigade en onze oudstrijders in Congleton
zullen er zorg voor dragen dat er altijd een
duidelijk leesbare sticker op blijft, totdat er te
zijnertijd een wat duurzamer bordje bij wordt
geplaatst.

Ton Herbrink.
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Het eerste onderdeel op het programma is
traditioneel de Regimentscross. Een terrein-
loop van ongeveer 5 km. met als inzet de ge-
neraal-majoor Hemmes-troffee. Het startschot
voor deze loop werd weer gegeven door oud-
Brigademan Jansen uit Zwolle. Hij verving
voorzitter Hemmes in 1993 en daarom is het
inmiddels een goed gebruik geworden dat hij
dat voortaan ieder jaar doet. .. Dit jaar gebeur-
de dit startschot met een wel heel zwaar kali-
ber wapen, namelijk een 25-ponder artillerie-
kanon, dat speciaal hiervoor uit het museum
was gehaald. Dit had wel een klein incident tot
gevolg: namelijk de nachtmerrie van iedere
artillerist, het stuk stond gereed maar de
munitie bleek niet aanwezig... Enkele minuten
vertraagd klonk toch de klap en kon de cross
beginnen.

11 JANUARI 1996
REGIMENTSJAARDAG SUCCESVOL!

Zo'n twintig oud-Brigadeleden verzamelden
zich die donderdag 11 januari in de Brabant-
zaai in de generaal-majoor de Ruyter van
Steveninckkazerne. Een lokatie die hen
welbekend is van de reünies van de Vereni-
ging. Ze kregen daar gezelschap van meer
dan veertig leden van de voormalige "Irene"-
Indië-bataljons. De Brabantzaal werd verder al
heel snel helemaal gevuld met andere leden
van de grote "Irene"-familie: Fuseliers, actief
en niet-actief dienend, van het vroegere 13de
Pantserinfanterie-bataljon of het 17de bataljon
maar inmiddels elders geplaatst.

Inmiddels hadden de militairen behorend tot 17
Painfbat Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene al een eerste onderdeel van de
regimentsjaardag achter de rug: namelijk het
traditionele Engelse ontbijt. Vorig jaar was dit
alleen voorbehouden geweest aan een klein
select gezelschap, georganiseerd door de
Adjudant Personeelszaken. Dit jaar mocht het
hele bataljon weer genieten van de Engelse
heerlijkheden als bacon, worstjes, witte bonen
in tomatensaus en gebakken ei. In hoeverre dit
stevige ontbijt later de sportieve prestaties zou
beïnvloeden, is niet helemaal vast te stellen.

Om kwart voor tien begaf het grote gezelschap
zich naar het Fuseliersmonument voor de do-
denherdenking. De Regimentscommandant, de
luitenant-kolonel H. van der Louw, opende
deze ceremonie met een toespraak waarin hij
uitgebreid inging op de historie van "zijn" regi-
ment. Hij besteedde veel aandacht aan de
geschiedenis van het stamonderdeel, de Prin-
ses Irene Brigade, maar stond ook uitgebreid
stil bij de rol van de Indië-bataljons in de poli-
tionele acties in Indonesië.

Na een stijlvolle ceremonie, waarbij namens de
Vereniging van Oudstrijders van de Irene Bri-
gade, een krans werd gelegd door de heren
van Gurp uit Best en Jansen uit Zwolle, werd
het tijd voor het sportieve gedeelte van de dag.
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Na ruim een kwartier was de winnaar al be-
kend: één van de leden van het Belgische
bataljon Bevrijding (traditievoortzetters van de
Brigade Piron). Op de tweede plaats eindigde
eveneens een van de Belgische gasten. Als
derde finishte de compagnies-adjudant van de
A-Compagnie Hein Asveld.

Verdere sportonderdelen die in de middag
werden afgewerkt waren: klein-terrein voetbal,
volleybal, alternatief Parcours Militair, Basket-
bal en Schieten. Voor dit laatste onderdeel
was dit jaar voor het eerst een troffee beschik-
baar gesteld, namelijk de generaal-majoor van
Besouw-Beker.

De aanwezige oudstrijders werden ondertus-
sen ook goed bezig gehouden. Zij konden
kijken naar de diverse sporten en deelnemen
aan het "senioren-programma". Dit betekende
onder meer deelnemen aan een speciaal
schietprogramma, een rondrit met een YPR,
bezoek aan het museum en het "VN-dorp".
De resultaten van het schietprogramma van de
oudstrijders zijn bij de redactie bekend. We
beperken ons tot de opmerking dat bij de eer-



ste tien geklasseerden geen namen voorko-
men van leden van onze Vereniging!

De gezellige middag werd afgesloten met een
borrel en een gezamenlijke maaltijd. Veel van
de oudstrijders, allemaal getooid met een
oranje baseball-pet met opschrift "Voio et
Valeo" en regimentsembleem, waren hier in-
middels wel aan toe.

Voor de maaltijd werden de sportprijzen uitge-
reikt door de regimentscommandant. Een te-
vredenheidsbetuiging was er voor de eerste
luitenant Holtmanns, dit voor zijn inzet in de
organisatie van de Regimentsjaardag 1996.
De generaal-majoor Hemmes-troffee werd
uitgereikt door de naamgever aan de Belgi-
sche winnaar. Uiteraard ging onze voorzitter

heel subtiel in op de perikelen rond de bevrij-
ding van Pont Audemer: "Bij de herdenkingen
in juni 1994 misten wij onze Belgische
vrienden, die samen met ons de stad Pont
Audemer hadden bevrijd in 1944. Wij zijn bij-
zonder blij dat hun traditievoortzetters vandaag
in groten getale als gast van het regiment
aanwezig waren."

Na een bijzonder goed verzorgde maaltijd.
kwam een einde aan een geslaagde Regi-
mentsjaardag. De aanwezige oudstrijders van
zowel Brigade als Indië-bataljons moeten te-
vreden huiswaarts zijn gegaan. Slechts een
beperkt gezelschap bleef na de maaltijd in de
regimentsmess achter om nog even op de dag
terug te blikken onder het genot van een goed
glas. Volo et Valeo!
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Met diep leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de volgende leden van onze
Vereniging:

15 - 10 - 95
15 - 12 - 95
17 - 12 - 95
05 - 01 - 96
13 - 01 - 96
25 - 01 - 96
02 - 02 - 96
06 - 02 - 96
06 - 02 - 96

Mevrouw W. Kooyman-Moore te Doorn
Mevrouw W. Ligtvoet-Bayers te Rotterdam
De heer A. Warnaar te Lienden
De heer F. Smulders te Veldhoven
De heer H. Worms te Antwerpen
De heer H. Houthuizen te Rotterdam
Mevrouw J. de Groof-Jetsin te Goes
De heer G. Wolters, Gonstatia, Zuid-Afrika
De heer Baron E. van Voorst tot Voorst, Ommen

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

IN MEMORIAM E. BARON VAN VOORST TOT VOORST

Op 6 februari overleed na een korte ziekte
Ernest Baron van Voorst tot Voorst.

Hij kwam in 1938 bij de SROG in opleiding en
ik was zijn pelotonscommandant. Tijdens de
oorlog in ons land diende hij bij het 3e Regi-
ment Huzaren. Hij ontvluchtte ons land, ging
over de Pyreneën en kwam, na een reis van
anderhalf jaar over Amerika en Guracao, in
Engeland aan. Hij nam dienst in onze Brigade
Prinses Irene, waar hij pelotonscommandant in
de Verkenningsafdeling werd.

Met zijn eenheid streed hij mee in Normandië,
Tilburg en daarna in Noord-Beveland. De
Verkenningsafdeling werd in Zeeland ontbon-
den om de infanteriegevechtsgroepen ver-
sterkte compagnieën op te vullen en kwaliteit
te geven. Erest kwam toen bij de 1ste Ge-
vechtsgroep.
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Deze veroverde op het einde van de oorlog
een brugge hoofd bij Hedel en sloeg aanvallen
af. Ernest trapte er op een "Schumijn" en ver-
loor zijn onderbeen. Bij de opbouw van ons
leger was hij commandant van de SROG, ging
naar de Krijgsschool en werd daar instructeur.
Bij een les vroeg hij om een hamer en een
spijker. Hiermee sloeg hij een kous vast op zijn
houten been ...

Toen een functie vrij kwam van militair com-
mandant Overijssel nam hij deze plaats daar
hij dit kon combineren met het rentmeester-
schap van het familiegoed Vilsteren. Hij bouw-
de daar een huis.

Hij was een zeer markante figuur door open-
heid en jovialiteit en humor. Ons land is veel
aan hem verplicht.

J. Beelaerts van Blokland



17 Painfbat GFPI vertrekt naar Bosnië
In het begin van dit jaar zijn ruim 2000 Neder-
landse militairen vertrokken naar de republiek
Bosnie-Herzegovina om daar de nog erg prille
vrede te handhaven. Ditmaal niet met de be-
kende blauwe helmen (VN) maar gewoon
"groen" als onderdeel van de NATO Imple-
mentation Force (IFOR). In principe is vastge-
steld dat IFOR 1 jaar in Bosnië zal blijven.

In de maanden daarvoor was in de Ameri-
kaanse plaats Dayton, Ohio het zogenaamde
"Dayton accoord" gesloten. De strijdende par-
tijen waren daar overeen gekomen dat de
republiek tussen de partijen "verdeeld" zou
worden (zie kaart). Deze voormalig strijdende
partijen (Former Waring Factions, FWF), zoals
zij worden genoemd, spraken bovendien af dat
zij zich enkele kilometers zouden terugtrekken
t.o.v de oude confrontatielijn. Hierdoor ont-
stond er een zone waar geen leden van de
FWF aanwezig mochten zijn en die moest zijn
ontruimd van alle wapens. Deze zone werd
genoemd de "Zone of Seperation". Daarnaast
dienden de partijen enkele stukken grond aan
elkaar over te dragen. In en langs deze zone
zouden troepen worden gestationeerd die zou-
den opereren onder NAVO bevel. Niet de licht
bewapende UNPROFOR eenheden maar de
reguliere, goed bewapende en uitgeruste een-
heden van de NAVO landen en enkele bond-
genoten. Aldus geschiedde in januari van dit
jaar.

De gehele actie staat onder leiding van de
NAVO commandant Zuid-Europa
(CINCSOUTH), de Amerikaanse Admiraal
Leighton-Smith. Deze heeft zijn hoofdkwartier
in Napels. In Bosnië zelf is de commandant,
en staf, van het ACE Rapid Reaction Corps
(de ARRC), een snelle interventiemacht ter
grootte van een Legerkorps, verantwoordelijk.
Het operatiegebied is verdeeld in drie delen. In
elk gebied is een divisie verantwoordelijk. De
divisiestaven worden geleverd door de USA,
het Verenigd Koninkrijk (UK) en Frankrijk. Zie
hiertoe de kaart. Een verdeling die al snel een
historische associatie oproept.

De drie divisies kennen een internationale
samenstelling. Naast NAVO eenheden leveren
landen als Rusland en Pakistan ook een bij-
drage aan deze divisies. De Nederlandse een-
heden zijn ondergebracht bij de UK divisie.
Onder deze divisie vallen drie brigades. Naast
de 4 (UK) Brigade is er nog een Pakistaanse
Brigade en een Italiaanse Brigade.

De Nederlandse bijdrage aan dit geheel is niet
gering. Naast wat vliegtuigen (F-16's en trans-
portvliegtuigen) levert Nederland een bijdrage
aan de Britse Divisieartillerie in de vorm van
een Mortiercompagnie en een doelopsporings-
radar. Daarnaast zorgt het Nederlandse Logis-
tieke en Transportbataljon (LogfTbat) voor de
gehele logistiek. De kern van de Nederlandse
bijdrage echter is het zogenaamde 1 (NL)
Mechbat IFOR. Een Nederlands Gemechani-
seerd bataljon.

Deze eenheid mag qua uitrusting en training
zeker tot de "zwaardere" eenheden van IFOR
worden gerekend. Het bataljon telt ruim 900
militairen en bestaat uit een 5-tal compagnien.
De manoeuvre wordt geleverd door de 2 Pant-
serinfanteriecompagnien en een tankeskadron.
Hoe een Pantserinfanteriecompagnie is geor-
ganiseerd weet u inmiddels uit uw bezoeken
aan 17 Painfbat GFPI. Naast de compagnies-
staf met diverse pantservoertuigen kent zij drie
pantserinfanteriepelotons (elk bestaande uit 4
pantservoertuigen, YPR-765PRi) en een pant-
seranti-tankpeloton (bestaande uit 4 YPR-765
PRAT). Het tankeskadron bestaat uit drie pe-
lotons met elk 4 Leopard-II tanks.
Verder toegevoegd aan het bataljon is een
Pantsergenie-compagnie en uiteraard de Staf-
Stafverzorgins-/Ondersteuningscompagnie
(SSVOSTCie). In deze laatste compagnie vindt
men naast de bataljonsstaf een ondersteunend
deel in de vorm van een mortierpeloton en het
verkenningspeloton, een groot verzorgend
deel. Dit deel kent een herstelpeloton, een
bevoorradingspeloton, een verbindingspeloton,
een geneeskundig peloton, een detachement
van de Explosieven Opruimings Dienst en

11



uiteraard een staf om dit alles in het gareel te
houden.

In januari, tijdens onze jaardag, is het 42e

Painfbat uit Seedorf vertrokken om, aangevuld
met een tankeskadron en een Pantsergenie-
compagnie, 1 (NL) Mechbat IFOR te gaan
vormen. De Engelse Brigade- en Divisiecom-
mandant waren beide erg content met de
Nederlandse bijdrage. Zij is dan ook, zij an zij
met Britse bataljon, in het moeilijkste gedeelte
ingezet.

Voor 1 juli moet 17 Painfbat GFPI het gebied
hebben overgenomen. Dat betekent dat in juni,
in een aantal slagen, vertrokken zal worden
naar Bosnie. Overigens zal het bataljon tijdens
uw reunie waarschijnlijk nog in Oirschot zijn.

De samenstelling van deze eenheid is als
volgt. Het geheel staat onder leiding van Ikol
van der Louw gesteunt door de bataljonsstaf
van 17 Painfbat GFPI. Daarnaast onze eigen
SSVOSTCie, onze B-compagnie en

SLOVENIË

I------,,--J * ZAGREBo
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C-compagnie. Het tankeskadron is het A-
eskadron van 42 Tankbataljon uit Havelte. De
pantsergenie-compagnie is 112 Pantsergenie-
compagnie uit Wezep. Onze A-compagnie
blijft achter in Oirschot. Zij heeft echter de
opdracht om zich voor te bereiden om in janu-
ari 97 naar Bosnie te vertrekken als aflossing
van 17 Painfbat GFPI.

Al met al lijkt de geschiedenis zich te herhalen.
Wederom zal er een Irene-eenheid bestaande
uit Infanterie, Genie, Cavalerie en vuursteun-
elementen worden ingezet om, samen met de
geallieerde bondgenoten, onder Brits com-
mando de vrede te handhaven.

REGIMENTSKAPITEIN
GARDEREGIMENT FUSELIERS
PRINSES IRENE

H.T.J. Hoppe
Kapitein der Fuseliers

KROATIË IFOR en de
Nederlandse
eenheden in B-H
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BRIEF UIT SARAJEVO

wat betreft de schade reuze mee, totdat we in
Mostar aankomen. We je hoort en ziet op t.v.
ziet er echt heel anders uit wanneer je het met
eigen ogen kunt aanschouwen. De frontlijn van
de oorlog liep dwars door de stad. Het ene
gedeelte van de stad is Kroatisch en het an-
dere Moslim, waarbij ze een ding gemeen
hebben, aan het beide kanten is het verschrik-
kelijk vernield.

Oud-regimentskapitein Peter Aerts vervult op dit moment een diplomatieke missie bij de European
Community Monitor Mission in Sarajevo. Uw redacteur ontving een brief van hem die hier
gedeeltelijk wordt weergegeven.

Sarajevo, 26 januari 1996.

Een eerste reactie uit voormalig Joegoslavië.
Na een goede vlucht, ontvangst in Hotel "I" te
Zagreb door Head of Delegation (HOD) en de
oude lichting ECMM-ers. De eerste twee da-
gen volgestopt met briefings en het meest
belangrijke daarvan was dat de ECMM (Euro-
pean Communtiy Monitor Mission) werd gere-
organiseerd in het "veld" (Kroatië en Bosnië-
Herzogvina (BiH), in verband met de voor te
bereiden verkiezingen. In de toekomst wordt
samengewerkt met de OSCE (Organization for
Security en Coöperation in Europe). Aangezien
OSCE leading is, dienen de locaties van beide
organisaties op elkaar afgestemd te worden.

Op woensdag met een busje vertrokken naar
Split (ong. 390 km). Ongeveer dertig kilometer
buiten Zagreb wordt je snel geconfronteerd
met de werkelijkheid. We komen in het voor-
malige Krajina, en passeren de plaats Karlovac
(gelegen aan de voormalige frontlijn), hier is
dus alles kapot geschoten en/of vernield en
woont niemand meer! Uiteindelijk is de situatie
de komende 300 kilometer niet anders; zeer
veel vernield en bijna volledig verlaten!
Tot ongeveer 20 kilometer voor Split waar alles
"normaal" lijkt en het een ware drukte is.

Hotel "Split" spreekt tot de verbeelding en aan
luxe ontbreekt het geenszins. Het hotel ligt aan
het strand en op deze vrijdagavond bij zons-
ondergang was het redelijk goed toeven aan
het strand. Zelfs kans gezien om enkele kilo-
meters hard te lopen! Zaterdag een bezoek
gebracht aan de oude binnenstad van Split,
hetgeen zonder meer aan te bevelen is. Een
schitterende oude stad.

Zondag vertrek naar Zenica via onder andere
Mostar, Jablanica, Gorni Vakuf en Vitez (on-
geveer 350 kilometer). Onderweg valt het voor

Na contact met EUAM (European Union Admi-
nistration Mission) in Mostar rijden we verder
richting Jablanica. De natuur is schitterend en
soms vergeet je dat in je op te nemen. In Ja-
blanica wisselen we van voertuig en rijden we
via Gorni Vakuf en Vitez naar Zenica. In Gorni
Vakuf zie je opnieuw de gevolgen van de
frontlijn dwars door de stad; zowel aan Kroati-
sche als aan Moslimzijde alles compleet ver-
nield!

In Zenica worden we ontvangen door de daar
aanwezige ECMM-ers en zij onthalen ons zeer
vriendelijk in hotel "Alcatraz". Werkelijk, het
woord hotel is drie keer teveel van het goede!
Eigenlijk heet het hotel "lnternazlonale", maar
het lijkt op een gevangenis. Op de kamers
nauwelijks verwarming en de electriciteit valt
regelmatig uit.

Maandag en dinsdag volgen briefings en we
krijgen nadere uitleg over de nieuwe structuur
van de ontplooiing van ECMM in BiH. Dins-
dagmiddag krijgen een collega en ik te horen
dat we woensdag verplaatsen naar Sarajevo
en daaringedeeld worden in nog te ormeren
teams. Van Zenica naar Sarajevo is et onge-
veer 70 kilometer, maar vanwege de 0 veilig-
heid moeten we omrijden en via Kiseljak doen
we er ruim twee uur over. Onderweg, het
wordt eentonig, ziet het er niet beter uit en
Sarajevo spant waarschijnlijk de kroon! Je
mond valt open. Nu zie je het met eigen ogen,
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GEZOCHT VOOR HET MUSEUM!

het is ongelooflijk maar waar. Werkelijk grote
delen van de stad zijn compleet... vernield.

In het coördinatiecentrum van de ECMM wor-
den we ontvangen en na een korte briefing
maken we een korte "tour" door de stad (by
foot). Onderwijl krijgen we te horen dat er nog
maar nauwelijks gas, water en electriciteit
aanwezig is. Om de andere dag als we geluk
hebben ... Welnu, dat geluk hebben we. We
maken kennis met de eigenaresse van ons
appartement. Na een redelijk nachtrust word ik
dan toch geconfronteerd met enige ongemak-
ken, namelijk "no gas, no water and no electri-
city", but that is "no problem" zei de landlady!!
Ze zal ongetwijfdeld gelijk hebben, maar toch ...

Tot zondag blijf ik in Sarajevo en daarna word
ik in de directe omgeving in een team
geplaatst. Waarschijnlijk Gorazde, Foca of
Visegrad. Een team bestaat uit twee monitoren
en een plaatselijke tolk. We shall see and ...

Het land maakt een grote indruk op je! Na
Dayton is het toch goed om te bemerken dat
mensen weer vooruit willen. Weliswaar niet

Hierlangs ziet u een mooie foto van sergeant
KnolI. De sergeant draagt hier een service-
dress voor onderofficieren (met staande kraag)
zoals dat in Engeland als geklede tenue werd
gedragen, vooral in de eerste jaren van de
oorlog.

Dit tenue is eigenlijk het enige wat ontbreekt in
de collectie van het museum Brigade en Garde
Prinses Irene in Oirschot. Het staat daarom al
jaren nummer één op ons verlanglijstje. Toch
is het nog altijd mogelijk dat een oudgediende
van de Brigade ergens een dergelijk pak in zijn
klerenkast heeft hangen. Misschien compleet
met een paar motgaatjes, maar toch ...

Wie kan en wil ons helpen? Graag contact
opnemen met Hans Sonnemans, telefoon
0499-371270 of 370206.
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overal, maar daar zijn wij o.a. voor. Het gaan
werken in ECMM is zeer interessant. Je komt
met veel mensen in contact en tot nu toe is het
zeer leerzaam. Enig (!) nadeel is dat het alle-
maal erg lang duurt en toch ieder land (met
vertegenwoordigers) zijn eigen belangen ver-
dedigt. Hiërarchisch is het zeer zeker.

Ik hoop snel in een team in het veld te kunnen
gaan werken. Voorlopig nog veel lezen en
lezen!! Dit was het wel zo'n beetje voor dit
moment en aangezien er maar één computer
ter beschikking is, begrijp je wel dat ik er bijna
afgeschopt word, aangezien dit een privé-
rapport is. Het gaat me in ieder geval goed en
dat is ook belangrijk!

Hartelijk groet aan alle bekenen.

Het postadres van Peter Aerts luidt:
Kapitein P.J.M. Aerts
57.08.11.002
1 (NL) VN ECMMCIE
NAPO 90
3509 VP UTRECHT
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Beste Willem
Briefwisseling met Willem van der Veer

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

over het verzet

Beste Willem,

"Van de stomende jungle naar de Hollandse
winter", zo sloot je vorige keer je stukje af.
De avonturen in het Verre Oosten waren voor
jou en je collega-commando's voorbij en in
oktober 1944 begon je aan een nieuwe op-
dracht, ditmaal op Nederlandse bodem.

Voor je hierover verder vertelt, wil ik graag
weten of je je ook betrokken voelt bij de uit-
zending van Nederlandse militairen naar voor-
malig Joegoslavië. In deze Vaandeldrager
wordt nogal wat aandacht besteed aan de
uitzending van de Fuseliers van 17 Painfbat.
Al eerder zijn, in VN-verband, Nederlandse
militairen uitgezonden waaronder een eenheid
van het Korps Commandotroepen.

Uiteraard is de taaksteliing heel anders maar ik
kan me zo voorstellen dat je wel wat herkent in
die Nederlanders die hun plicht gaan doen in
het grauwe oorlogsgebied in Bosnië.

Tenslotte heb ik de drukker gevraagd om wat
aandacht te besteden aan onze foto's boven
deze rubriek. Mijn foto was in de vorige editie
te licht afgedrukt en die van jou veel te donker.
Aangezien op deze wijze het leeftijdsverschil
niet voldoende opvalt, hoop ik dat het pro-
bleem bij het afdrukken van deze brieven op-
gelost zal zijn.

Van verschillende zijden heb ik inmiddels ver-
nomen dat mijn wat vriendelijkere aanpak in
jouw richting de instemming heeft van je gene-
ratiegenoten. Ik doe mijn best!

Met hartelijke groeten.

Hans Sonnemans.
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Beste Hans,

De moeilijkste vraag die je mij kunt stellen is of
ik mij betrokken voel bij· de uitzending van
Nederlandse militairen naar het voormalig
Joegoslavië. Als je mij die vraag in 1995 had
gesteld, toen alles nog viel onder de U.N., had
ik deze vraag negatief beantwoord. Niets is zo
erg voor een soldaat aan het front als het krij-
gen van geen of onvoldoende (vuur)steun door
de opdrachtgever. Dit werkt verschrikkelijk
demotiverend.

De opdrachtgever (toenmaals de U.N.) dient
door dik en dun achter de militairen te staan.
Maar de U.N. was te verdeeld en onze jon-
gens (en anderen) waren daarvan de dupe,
doordat aangevraagde vuur- en luchtsteun
onvoldoende werd gehonoreerd. Zij voelden
zich in de steek gelaten als een speelbal van
de nukken van Serviërs en Moslims, die geen
enkel respect hadden voor de zwakke U.N.
Daar kwam nog bij dat zij hun humanitaire
taak, voedseltransport en medische zorg, on-
voldoende konden uitvoeren door geblokkeer-
de wegen en diefstal van goederen.

Nu de NAVO de bevelvoering heeft overgeno-
men, komt de zaak er in de toekomst hopelijk
beter voor te staan. Toch, Hans, zou ik nu niet
in de voorste rij staan, zoals in 1950 in Korea,
om er heen te gaan. Het is daar een moeilijk
te begrijpen oorlog. Er zitten duidelijk meer
elementen in deze strijd. Het is deels een ras-
senkwestie (etnische zuivering) maar het is
evenzeer een Godsdienstoorlog. Moslims te-
gen andersdenkenden. Zeer gecompliceerd.

Wel zou ik natuurlijk deelnemen aan humani-
taire doelen, maar aan de strijd zelve ...????
Niettemin moeten we ieder de vrije keus laten.
Genoeg Hans voor wat het antwoord op jouw



vraag betreft.

Door het monotone gedreun van de motoren
was ik ingesluimerd toen ik plotseling wakker
schrok door het geluid van een zware mitrail-
leur. Geschrokken vroeg ik mij af of wij werden
belaagd door een Duitse nachtjager, maar
gelukkig bleek de zaak niet zo gevaarlijk. De
dispatcher stelde ons gerust; de boordschut-
ters testten hun wapens boven de zee. In het
gedempte licht zag ik de bleke gezichten van
Rudy en Niek. Waarschijnlijk zal ik er zelf ook
zo bleek hebben uitgezien.

In dit stadium van het verhaal moet ik eerst
nog een paar details kwijt om een en ander
toe te lichten. Die avond was om zeven uur
over de BBC het volgende codebericht door-
gegeven aan de KP Noord-Drenthe: "NAPO-
LEON HEEFT HET OOK GEDAAN". De leider
van de KP, die ons op een droppingsterrein bij
Veenhuizen zou opvangen, kon uit dit codebe-
richt opmaken hoe laat en waar hij met zijn
ploeg gereed moest staan. Daarnaast ontving
onze radio-operator in de Stirling uit Londen
een bericht dat hij boven de DZ (droppingzo-
ne) de letter Q in morsecode moest zenden,
waarna vanaf de grond door de KP de letter W
zou moeten worden teruggeseind. Dit was een
extra ingebouwde veiligheidsmaatregel sinds
het drama van het Engelandspiel.

Tussen Petten en Schoorl door vlogen we
Nederland binnen. De maan stond in het laat-
ste kwartier en gaf voldoende licht om de aar-
de beneden ons vaag zichtbaar te maken. De
kanalen, en later de Waddenzee, tekenden
zich helder af tegen de aarde. Om 23 uur
zwenkte de Stirling naar stuurboord en steven-
de af op de droppingszone bij Veenhuizen,
waar wij om 23.30 werden verwacht.

Precies om die tijd naderden wij de DZ. De
dispatcher opende het springluik. Wij stonden
op en controleerden elkaar of we veilig waren
aangehaakt, waarna we plaatsnamen rond het
springhol, onze benen bungelend in het gat.
De legbag, die meer dan 100 pond bevatte
aan wapens, munitie en andere zaken, woog
als lood.

De dispatcher gaf ons een geruststellend tikje
op de schouder maar ondanks dit gebaar
voelde ik mij danig zenuwachtig. Nu werd het
menens, wat zou ons beneden te wachten
staan? Mijn kameraden sprongen een paar
jaar geleden regelrecht de dood in door het
verraad van het Englandspiel. Men had ons in
Londen verzekerd dat het Englandspiel was
opgerold maar was dat wel zo? We zouden
het over enkele minuten weten.

We hadden jarenlang op dit ogenblik gewacht
en nu stond het te gebeuren. Ik probeerde mij
een voorstelling te maken van de mannen die
ons beneden zouden gaan opvangen. Waren
zij een soort commando's van het verzet? Hoe
zouden zij tegenover ons staan?

De Stirling maakte een wijde boog, minderde
snelheid en zocht de juiste droppingshoogte.
De afgesproken volgorde was dat ik als eerste
zou springen, direct gevolgd door Rudy en
Niek. Gespannen keek ik naar het rode licht
boven mijn hoofd. Dat betekende dat het con-
tact tussen de captain en de verzetsgroep tot
stand was gebracht en de codeletters Q en W
waren uitgewisseld. De motoren sputterden de
zware machine gleed langzaam af als langs
een glijbaan. De seconden, wachtend op het
groene licht, leken uren te duren.

Plotseling was het daar. De dispatcher gaf mij
een ferme klap op de schouder en schreeuwde
"Go". Ik strekte mijn rug, zette mij af tegen de
rand en schoot als een snoek door het spring-
gat de nachtelijke duisternis in. De sterke
luchtstroom van ee vier propellers, blies mijn
valscherm open. Daar houdt mijn herinnering
op.

Plotseling voelde ik een harde schok. Met
geweld sloeg mijn lichaam ergens tegenaan.
Een felle pijnscheut schoot door mij heen. Mijn
laatste gedachte was: ik ben met mijn para-
chute aan de staartvin blijven hangen, iets wat
eenmaal op 100.000 maal voorkwam. Het was
duister om mij heen en ik raakte in een toe-
stand van bewusteloosheid .....

Tot over drie maanden,
Willem.
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.

had het niet moeten en kunnen duren. Holland
lang op sterven. Holland schreeuwde om lucht
en smeekte haar verlossers om bevrijding.

Eerste luitenant Dirk Badings, Motor Transport Officer van Gevechtsgroep 11I,hield een dagboek bij
van zijn belevenissen gedurende de veldtocht van de Irene Brigade. Het zijn z'n persoonlijke
indrukken en weergaven van gebeurtenissen, voorzien van tekeningen en schetsen. In iedere
Vaandeldrager volgen enkele bladzijden uit zijn dagboek, een uniek document.

16 Saturday (september 1944)

Vannacht cirkelden Duitsche vliegtuigen her-
haaldelijk boven ons, maar lieten geen bom-
men vallen. Een aanval op 't bruggehoofd bij
Gheel door de Duitschers werd succesvol
afgeslagen. Allies praten van een nieuw ge-
heim wapen dat ze gebruiken. Amerikanen
bereikten Stolberg, 10 K.M. ten Oosten van
Aken!

Vannacht werd onze rust verstoord door 't ge-
krijsch van de baby, iets wat we helemaal niet
gewend zijn. Wel 2 uur achtereen was 't heele
gezin in de weer om het wezentje weer in
slaap te krijgen. Ik hoor nog liever kanonge-
bulder.

't Gaat vannacht weer regenen en nog steeds
wachten we op 't groote gebeuren. Dat er iets
voor de deur staat is zeker. Niet voor niets
staan de colonnes kop aan kop in 2 rijen langs
de wegen van Leuven en Hasselt naar de
grens van ons landje. Niet voor niets komen
honderden kanonnen, ducks, bridging parties
en bulldozers onafgebroken langs donderen.
Niets voor niets rijden honderden ambulances
voorbij naar de forward area vlak achter 't
Schelde- Maaskanaal.

Vanavond at ik een paar heerlijk gekookte
micties. Wat een heerlijk voedsel is dat toch. Ik
zal er weer volop van genieten in Z. Afrika.

17 Zondag

Dit is onze D-Day. Deze dag zal in de Hol-
landsche geschiedenis als een eeuwig licht
blijven stralen. Deze dag werd het donkere
kleed van de onderdrukking met ferme hand
opgelicht en Holland kan weer ademen. De
redding, de bevrijding is net op tijd. Veel langer
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Frankrijk werd bevrijd, België kwam vrij. Toen
even wachten. Maastricht de eerste stad op
Hollandsch gebied verwelkomde de Ameri-
kaansche legers, maar nog geen doorbraak
naar Holland. Wanneer kan dat gebeuren?

Allied High Command had allang een plan
klaar. Het was tot in de puntjes bestudeerd en
uitgeplozen. Precies waar en wanneer en hoe
wist niemand, behalve de generaals Eisenho-
wer, Montgomery etc. Vandaag om 12 uur
wisten wij het ook. Alleen de officieren tot nu
toe, maar we mochten alles aan de man-
schappen vertellen na H-Hour.

"H-Hour!" Nog vele lange jaren hierna zal het
herinneringen bij me wakker roepen, bij alle
mannen van overal over de wereld samenge-
groept in deze gigantische oorlog tegen het
veelkoppige Duitscha monster. "H-Hour!"
Spanning, verwachting, hoop, alles ligt daarin
opgesloten. Het kan succes of mislukking
spellen. Leven of dood.

"H-Hour" was 3 uur vanmiddag. 3 Airborne
Divisies zijn geland in Holland bij Arnhem,
Nijmegen en Grave. Nog meer landingen bij
Tilburg en Eindhoven. Dit is om de overgangen
bij Maas, Waal en Rijn in handen te krijgen,
zoomogelijk intact. Guards Armoured division
begint een opmarsch vanaf het bruggehoofd bij
de Groote Barrier en zal de weg voor ons
openen. 0 + 2 is onze vertrekdag en ligt 't in
de bedoeling om in ongeveer 2 dagen naar
Apeldoorn te gaan om die plaats te bezetten.
Maar dan moeten we de rivieren over en dus
het eerste plan zijn geslaagd. Als we dus
overmorgen rijden is het gelukt. Wat zal Hol-
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land ons een ontvangst geven!

Vanavond is bekend gemaakt dat de Airborne-
landing is uitgevoerd over Holland en natuurlijk
alles volgens plan. 't Kan niet meer slecht
gaan. We moeten het nu doen of nooit. Nu
winnen, doorzetten en afmaken, de Mof geen
kans geven. We hebben natuurlijk extra gelet
op vliegtuigen. Helaas hebben we de groote
Armada niet gezien maar wel honderden vlie-
gende forten die de taak hadden om de verde-
diging van de Duitschers te vermurwen. Pracht
gezicht om al die formaties te zien voortglijden
door een grijze lucht, ongestoord door de
zwarte wolkjes van het afweergeschut.

Vanavond is het om 7 uur al donker want de
zomertijd is nu afgeloopen en de klok kan een
uur teruggezet. Enfin, dat geeft ons een beetje
meer licht in de morgen. Het regent nu hard en
dat is niet zoo goed. Tanks hebben droog
weer noodig, droge wegen en velden. Tot nu
toe is het weer abnormaal mooi geweest en 't
zal morgen wel weer zonnig zijn.

18 Sept. Maandag
We zijn van laak (Houthaelen) verhuisd naar
Helchteren om daar vannacht te wachten op
onze groote trek. In dit dorp is hard gevochten
en de Engelsche troepen moesten de helft
prijsgeven en tot 't kruispunt terugtrekken voor
er versterking kwam. Toen was het ook wel
afgelopen met Jerry en werd hij met groote
verliezen naar alle kanten weggejaagd. Het
gevecht heeft zijn stempel op deze plaats wel
gezet. De kerktoren is beschadigd en eenige
huizen afgebrand.

Nieuws uit Holland is schaarsch maar 't moet
goed gaan want van heel vroeg af rijden de
colonnes langs, weer een groot aantal ducks
en trucks met pontons en brugonderdeelen.
Valkenswaard is al gepasseerd, dan komt
Eindhoven en daarna zal het wel vanzelf gaan
als de bruggen bij Grave, Nijmegen en Arnhem
door de Airborne divisions zijn ingenomen.

Wij rijden straks mee met de 48ste divisie,
bestaande uit ongeveer 5000 wagens. Bij ons
is ingedeeld 11 regimenten artillerie, dat is 11
x 36 kanonnen. Verder eenige squadrons Typ-

hoons en Mustangs. Eenige oppositie zal dus
direct de kop worden ingedrukt. Begrijp niet
dat Duitschland nog iets doet. Het is toch ver-
loren en ze draaien zich hoe langer hoe meer
in 't slijk.

19 Dinsdag (zware mist)

Vandaag zijn we nog niet vertrokken. De weg
is dus nog niet helemaal vrij. Toch gaat alles
goed en zullen we al gauw op de plaats van
onze bestemming, nl. Apeldoorn, zijn.

Ik ging gisteravond naar Diest om een aanvul-
ling personeel te halen. Enkele jongens die uit
het hospitaal terugkeerden en anderen die uit
Engeland na kwamen. Ik ontmoette er Dick
Vettewinkel die nog een maand in Engeland
achterbleef om voor onze bagage te zorgen en
nu nakwam. Kpt. Haitink is nu belast met onze
bagage in Engeland. Majoor L. van Beeck was
naar Bayeux om nog meer menschen te halen
en was nog steeds weg. Ritmeester Frug en It.
Dill wilden graag met mee naar voren, des-
noods als gewoon soldaat. Ik heb de bood-
schap overgebracht maar er zijn genoeg offi-
cieren en moeten ze maar wachten.

Vandaag moest is weer naar Diest en zag toen
Maj. L. van Beeck die net met z'n menschen
was aangekomen. Daarna naar 't "B"echelon
om post te halen. Nog niet aangekomen, te
verwachten om 7 uur in den avond. Ik denk nu
wel iets te krijgen, 't is nu weer tijd en volgens
zeggen werkt de postverbinding weer normaal.

Groot nieuws is de verovering van Eindhoven
en de verbinding tussen 2nd Army tanks en
Airborne troops bij Veghel. Verder is bekend
dat de brug bij Grave heel in allied hands is
gevallen. Nijmegen en Den Bosch zouden al
bevrijd zijn.

Vanmiddag kwam er plotseling een Hollander
op de fiets aanzetten en laat dat nu de broer
zijn van onze Cdt?! Hij zag er fraai uit. Leger-
rijbroek en laarzen, burgerjasje en groote Hol-
landsche helm en op een Fongers fiets. Wat
zal de overste verrast hebben opgekeken! Ik
wou dat ik Wous plotseling ontmoette, dat zou
een feest zijn!
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VROEGER GEËMIGREERD, NU GRAAG
WEER TERUG?

Het komt regelmatig voor dat geëmigreerde
(ex-)-Nederlanders zich op oudere leeftijd
weer in Nederland willen vestigen. Velen van
hen bereiden zich zorgvuldig voor op die te-
rugkeer naar het moederland, maar er is ook
een aantal dat het "avontuur" aangaat en zon-
der enige voorbereiding in Nederland aankomt.
Zij krijgen dan grote problemen die vaak niet
oplosbaar zijn, met als gevolg: toch weer terug
naar het emigratieland. Om dergelijke proble-
men te voorkomen, althans de betrokkenen te
informeren over de problemen waar zij mee
kunnen worden geconfronteerd, is door het
Veteranen Platform een artikel geschreven.
Een aantal leden van onze Vereniging, woon-
achtig in het buitenland, spelen misschien ook
met deze gedachten. We plaatsen niet het
hele artikel maar wel de samenvatting. Leden
die graag het hele artikel willen lezen, kunnen
dit laten weten aan de redactie. Ze krijgen dan
de tekst toegezonden.

Bij (de voorbereiding tot) remigratie moet reke-
ning worden gehouden met het volgende:

- Voor juiste informatie en ook voor het ver-
krijgen van de vereiste documenten kan
men zich het beste wenden tot dichtstbij
zijnde Nederlandse ambassade of consu-
laat.

- Zorg er voor die documenten in bezit te
hebben vóór vertrek naar Nederland. Denk
niet "als ik eenmaal in Nederland ben dan
komt het echt wel voor elkaar, ik word dan
vast toegelaten en krijg een verblijfsvergun-
ning." Regel alles vóór u definitief naar Ne-
derland vertrekt. Dat voorkomt een hele
hoop problemen en vaak ook ellende.

Uw sociale omgeving - kinderen en eventu-
eel kleinkinderen - wordt achtergelaten;
ouders en grootouders in Nederland zijn
veelal overleden, familie en vrienden zijn
verhuisd en de binding met clubs en vereni-
gingen is vaak verdwenen. Dit kan leiden tot
sociale vereenzaming.

- Nederland is thans een multi-raciaal land
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dat op velerlei gebied heel anders is dan de
samenleving ten tijde van emigratie. De
verandering van een voornamelijk agrarisch
tot een hoog geïndustrialiseerd land met
een inwonertal van ruim 15 miljoen leidde
tot een verstedelijking van wat destijds nog
platteland was.

- Woonruimte is steeds schaars in Nederland;
huren is moeilijk en voor een koophuis moet
worden gerekend met bedragen van meer
dan f. 150.000,-

- Bejaarden-, verzorgings- en verpleegtehui-
zen kampen met een tekort aan plaatsen.
Opname kan vaak pas na een lange wacht-
periode worden gerealiseerd. Op de eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zal
een steeds groter beroep worden gedaan.

- Met een inkomen van f. 1500,- per maand
voor een ongehuwde, of f. 2000,- per
maand voor een echtpaar, leeft men in Ne-
derland op de grens van armoede.

- Een (ex)-Nederlander heeft geen recht op
AOW indien emigratie vóór 1957 geschied-
de. Als de emigratie na 1957 lag, bestaat er
alleen recht op AOW voor de periode dat
men, in Nederland wonend, voor AOW ver-
zekerd was; dat recht houdt in dat 2% van
de huidige AOW-uitkering wordt betaald
voor elk jaar dat men aan die eis voldoet.
Over de AOW-uitkering moet belasting
worden betaald.

Voor geneeskundige verzorging moet fors
worden betaald. Men is verplicht zich als
ziekenfondsverzekerde te laten inschrijven
en de ziekenfondspremie te betalen, wan-
neer men AOW geniet en het inkomen min-
der dan f. 31.000,- per jaar bedraagt. Alle
anderen moeten rekening houden met de
premie voor een particuliere ziektekosten-
verzekering: ca. f. 250,- per maand/per
persoon.

- In Nederland heeft een "oorlogsveteraan"
niet of nauwelijks recht op bijzondere voor-
zieningen, of voorrang boven anderen.
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WIE, WAT EN WAAR ???

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

Twee foto's van dappere "krijgers" van de
Brigade. Wie weet de namen?

De sergeant in het grijze pak draagt op zijn
mouw de grijze/oranje banderol met "Nether-
lands". Een embleem dat in juni/juli 1940 op
het voor-oorlogse tenue gedragen werd in
Engeland. Het is de enige foto die ons bekend
is waarop dit embleem te zien is.



PRINCESS IRENE BRIGADE

3rd Unit 3rd Infantry Plataan

door Abbie Lipschutz, Houston, Texas U.S.A.

Abbie Lipschutz schrijft en publiceert short fiction en memoirs in het Engels. Een
roman van zijn hand verscheen in het Hebreeuws. Om het originele karakter van
zijn verhalen te behouden heeft de redactie besloten de teksten niet te vertalen.

RETROSPECTION
"What doesn't hurt, doesn't work", Jon Cnos-
sen told me over the phone. We served in the
same platoon.· Our platoon sergeant was van
der Eem whose English sounded thus: "You go
- with a Dutch G - to de fourier and haal dat."
Jon sent me his bisiness card from Tulare in
California, his home for many years:

Used Cars * Land * Whiskey * Nails
Racing Forms*Patent Mediciness*Faith Healing

Trucking * Guns * Rebuilt Transmissions
Potato Harvesting * Lumber * Wars Fought

Stud Service*Revolutions Started*Grape Harvesting
Tigers Tamed * Covered Wagon Campouts
Donkey Barbecues*Bars Emptied*Uprishing

We Don't Do Windows

Jon is seventy-seven, but his California spirit
has remained Dada. My wife, who is American
and a singer who has performed many Dada
pieces by John Cage herself, believes that all
Holland is Dada. I am seventy-four and in her
eyes I too am Dada.

Jon and his wife had been to Holland and
Normandy in 1994 to participate in the cele-
brations commemorating the bevrijding fifty
years ago, in 1944 of Pont Audemer, a place
in Normandy we had liberated by accident.
The locals had thrown a big party for the sur-
vivors of the Brigade. The Belgians, who came
traipsing in after us, bitched that they weren't
honored also.

The evening before Pont Audemer's liberation
we had force-marched from Pont l'Eveque,
which was a heap of burning rubble caused
either by German artillery or Allied bombs.
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Since History is the propaganda of the victors,
it must have been the Germans who did it.

Thirteen miles onward, with blistered feet and
sweated-through packs, we began digging into
the gravelly soil when the Germans started
throwing air bursts into the branches of the
overhead trees. We were ordered a few hun-
dred yards away and began to dig in again.
We slept like the dead, even while pulling
guard duty, which was hell-of-a-Iot better
then not sleeping in the humid trenches near
Caen with the mosquitoes by the millions buz-
zing and biting and dysentry a serious
problem, or getting stuck in listening posts
between the lines, alert for German patrols
with hand grenades or Stuka dive-bombers
screaming down. Their noise was more scary
than the effects ..

I had brought along a small 32-bass accordion
that I had acquired in San Remo, Italy in 1939
for three-hundred lira, and in the lull between
the firing I would play the tunes I was familiar
with from Tel-Aviv, mostly Russian partisan
songs. The enemy must have thought that Red
Army troops had landed in Normandyand had
pinpointed our position from the music. We
became the recipients of the heaviest mortar
barrage I can remember. That was the end of
my accordion playing under battle-conditions.

For the festivities, fifty years later, Queen Be-
atrix came to Pont Audemer. Jon went to
shake her hand. "Your Majesty," he told her, "I
have shaken hands with your grandmother,
your mother and father and now with you."



Beatrix laughed. "Ik kom altijd aan het
staartje."

The morning after our forced march in August
1944, we had been ordered to embus. We
mounted the troop carriers and took oft to the
east at high speed, waving cheerfully at a
company of British commandos on foot which
was advancing slowly in battle formation. Five
miles further on we debussed in the town
square of Pont Audemer, filled with carts hol-
ding tons of luscious ripe tomatoes. The libe-
rated citizenry handed us quantities of Calva-
dos and many among us had trouble walking
straight. Nobody paid any attention to the hills
on both sides of town until the Germans, en-
trenched there, saw their opportunity, and
mortar projectiles began coming down into the
square, a number hitting the ripe tomatoes.
Tomato juice, the color of blood, ran down our
uniforms. There weren't any casualties; the
squishy fruit must have softened the impacts.
We quickly evacuated the square and were
ordered up the hilI.

It was a fiercely hot day, but unlike American
Gi's who wore cotton battle fatigues, the Bri-
tish, our Brigade included, possessed only
heavy woolen battle dress. Our platoon com-
mander, Lt. B., a South African Springbok, put
his pack on the platoon truck while urging us
to hurry up the steep hilI. We grunts carried
our packs on our backs, we carried rifles and
Bren guns, grenades, digging shovels and
ammunition, loads that weighed at least thirty
pounds. Miraculously, the Germans had vanis-
hed, bout our resentment of lieutenant B. grew
louder and louder. This was class strugle.
When we reached the top, he decided that he
was confronted with mutiny under battle condi-
tions and picked out two complainers, Hans
van Dam and myself, both of us Jewish, and
ordered us to be executed. If not for the timely
intervention of the company commander, a
calm and wise man, the two of us would have
been goners.

Racism was endemic among the Spring boks
then. A Nelson Mandela could not be imagined
in a thousand years. Dur platoon truck driver
was a very black man named Richie Hlchard-

son, a quiet and sweet person. I have no idea
if he ever met any open racism in our platoon.
When we reached Holland, the childeren would
jump on his truck's running board and rub their
wet forefingers on Richie's face to see if the
color would come oft. The only black man they
we re familiar with then was Zwarte Piet who
arrived with Sinterklaas on December 5. Today
Holland is a mixed society, largely devoid of
race prejudice.

This then is the story of our accidental libe-
ration of Pont Audemer, a liberation which was
planned for the British commandos we had so
cheerfully passed. It seems to me that wars
are won by those who make fewer mistakes.

THE PALESTINE CONTINGENT
A dozen of us, Dutch nationals all, were called
up for duty in the Netherlands forces in 1943.
We were issued British uniforms whith a
shoulder patch reading "Royal Netherlands
Forces" and assembied at the Tel Aviv central
bus station on a hot day in June. From there
we were sent to a transit camp in Haifa that
was infested with bedbugs.

In the Haifa transit camp we met a number of
Soviet prisoners-of-war who had been libera-
ted in North Africa, a place where they had
been taken by the Germans for slave labor.
They were on their way back to the USSR. A
five-man chorus had been formed among
them. Celebrating their liberation, they sang
passionate, heartrending Russian folksongs
with wonderful musicality and dynamics.(1)
I learned to accompany them on my little ac-
cordion, which they called a Garmoshka.(2)

After three days in the transit camp we were
put on a train to Egypt with other military per-
sonnel, among them a bunch of Sikhs who
spent much of their time picking lice from their
turbans. When we crossed the Gaza strip, we
were confronted by hundreds of Arab urchins
congregating around the train, begging. Many
had eyes infected with trachoma. It was the
sort of poverty we had not seen before, for the
Jewish parts of Palestine lived in relative pros-
perity compared to the life of Palestinian peas-
sants. (Today Israel is an aftluent country. The
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Israeli Arabs and Druze and the Bedouin all
live weil but the refugee camps in the Occu-
pied Territories and especially in the Gaza
Strip are still poverty-stricken. In spite of the
Israeli oppression and exploitation, the stand-
ard of living has risen substantially for the
Palestinians in the West Bank since the Six-
Day War in 1967.)

We changed trains in Ismailia, a flower-dren-
ched tropical city on the banks of the Great
Bitter Lake and arrived in Suez at the tip of the
Red Sea at six in the even ing. As we descen-
ded from the train, the heat hit us as if we had
entered a baking oven. How could anyone
survive in a elimate like this?

We were put up in tents in the adjoining
desert. Each day at three pm a howling sand-
storm arose and we were issued goggles to
protect our eyes from the scouring effects of
the swirling sands. At night we required two
blankets.

After five days of heat, cold nights, sandstorms
and sand flies, seven-thousand military per-
sonnel embarked om the Mauritania, one of
the Cunard passenger flagships.(3) Although
the name of the ship had been painted over
and the whole ship was the color of dirty wa-
ter, the letters were still visible in bas-relief.
The soldiers were a mixture of Aussies, New-
Zealanders, Sikhs, Indians, British, Czechs and
Canadians, plus our twelve-man Dutch contin-
gent. To transport twelve man from the Middle
East to England in the midst of the war must
have involved an enormous expense. This
action of collecting Dutch nationals from all
over the world to organize what became a
brigade of 1300 troops was a political move.
The Dutch government-in-exile wanted to be
seen as having participated in the liberation of
Europe. It would have been made little military
difference if there had never been a Princess
Irene Brigade but once it came into existence,
it did, of course, have military value.

On the Mauritania we slept in hammocks in the
hold except during our passage through the
red Sea, when most of us spent the nights on
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deck. The Australians and New-Zealanders
played poker and the Czechs kept a lotto
game going at all hours.

Among our Dutch group was a schlemiel of a
reserve sergeant, who was put in command of
our unit. Suddenly infused with power, he insi-
sted we do calisthenics and close-order drill
on deck, to the consternation of the 6988
others on board. When we arrived in Madag-
ascar and hit the southern winter, it suddenly
turned cold. We returned to our hammocks in
the hold, where we met bedlugs hiding every-
where. They dropped on our bodies from the
ceiling and kept us sleepiess at night. The ship
zigzagged because we traveled at high speed,
trying to shake any lurking German U-boats,
whose speed was less than half of ours.

In Capetown we were given shore leave and
were warned not to mention our origin, our
destination or the ship's name. We we re infor-
med that South Africa was full of German
spies and large percentage of the people were
Nazi sympathizers. The weather was cool and
crisp, the city was beautiful. I took a cable-car
trip up Table Mountain with Sol Schwarz, took
a leak over the edge, then took the cable-car
down.(4)

In the afternoon a Dutch family invited us for
tea. I recall a furry white cat and one of our
men exclaiming, "Wat een mooie poes!" There
was consternation among the listeners,
whereupon the embarassed man pointed at
the hostess, "Ik bedoel niet deze poes, maar,"
pointing at the cat, "die witte poes."

In Capetown we picked up a large contingent
of Springboks. The ship took on fresh provisi-
ons, mainly lobster which was produced in
large quantities but could not be exported for
lack of shipping during the war. Lobster is a
delicacy, but after consuming lobster morning,
noon and night for three weeks, I still get sea-
sick from the smelt.

We refueled in Freetown, Sierra Leone, where
the temperature was thirty-seven degrees and
where it rained without letup. Fungi big as
mushrooms sprouted between our toes.



Finally, after a six-week hegira from Egypt, we
arrived in Liverpool, from where the Dutch
contingent was immediately shipped to Wol-
verhampton. Dur spullen were inspected and
when I opened my bag, bed bugs paraded out
like a Napoleonic army. We had to surrender
every last stitch of baggage, clothing and other
possessions, all of which were incinerated. We
ourselves were sent through a shower laced
with poisonous insecticides that killed every
insect in every crevice of our bodies and came
close to killing us too.

Basic training in Wolverhampton was not a
glowing experience. For occasional excitement
we could go to the great metropolis of Bir-
mingham where there were still certain foods
to be had such as pigs knuckles and jellied
calfsfoot, preferabie, I thought, to baked beans
on toast.

In hindsight, seen from the experience of actu-
al combat, the training of "Going Over the Top"
in frontal attack while howling like rabid dogs,
was based on the experience of trench warfare
in World War 1.(5) Not a single time during our
months on the western front did we use any of
the tactics we were taught in Wolverhampton.
One thing basic training did achieve however
was that it made us physically fit. After a 5-
mile cross-country run early in the morning,
we could sprint the last three hundred yards
without getting winded. Sleeping anywhere any
time was an acquired and necessary skilI. In
Normandy we were kept awake for days on
end and often would fall asleep standing up.
The covered foxholes we sheltered in during
mortar barrages we re dank, stinking under-
ground cavities, with millions of hungry mos-
quitoes zeroing in on our exposed flesh. Some
hoods made of netting were available, but
those went to the officers and non-coms, while
we remained the unprotected bitees. Our latri-
nes were open pits with a tree trunk suspen-
ded over them. Those of us unfortunate
enough to be in the latrine when a mortar at-
tack started either cut the session short or
wound up with freckled achterwerken.

(1) Once they arrived home, they were
immediately shipped to the Siberian

Gulag by Stalin who feared that they
had been infected by what they had
seen in the West. That was the fate of
all liberated Soviet war prisoners. Mil-
lions had been starved to death in Ger-
man prison cam ps; millions more died in
Stalin's prisons.

(2) The word garmoshka is derived from the
Russian term for harmony, pronounced
garmony. The literal translation of gar-
moshka would be harmonium.

(3) AII large passenger ships that were in
Allied hands were converted to troop
carriers which ferried troops around the
globe. Their itineraries were: New
Vork - Panama Canal - San Francis-
co - Australia - Bombay - Suez - Ca-
petown - Liverpool - New Vork, half the
ships running westward, the other half in
opposite direction.

(4) Sol Schwarz was a member of our Pa-
lestine contingent. During basic training
he proved to have no dexterity in hand-
ling weapons, so he was assigned to
the bomb-disposal squad.

(5) De Gaulle was unable to instill the no-
tion of mobile, armored war in the
French General Staff. The British were
stuck in hierarchies of antiquated doctri-
nes as weil and a fair percentage of
their officer corps consisted of members
of the Empire's ruling classes. The ima-
ge of Colonel Blimp was not fiction.
Exigencles of combat caused many of
the incompetents to be culled from the
command structure, but it was a slow
process. Had we been subjected to
anything like the German Blitzkrieg of
1940, we would have been decimated.
Even the Soviets, after the Nazis attac-
ked them in June of 1941, tried to fight
tanks with cavalry. The Soviet generals
of 1941 such as Budyenny and Timos-
henko were Civil War commanders
experienced in guerilla tactics but
without knowledge how to fight arm or.
By the time the Germans had penetra-
ted the suburbs of Moscow in Decem-
ber, 1941, they had been replaced by
generals who were versed in fighting a
modern war.
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STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger:

J.L.M. van den Bergh, Breda

NIEUWE AANMELDING:

Weer heeft een veteranenorganisatie zich
aangemeld bij het Platform. Het is een voor
onze Vereniging bekende en vertrouwde "club"
die toch pas zo'n anderhalf jaar geleden werd
opgericht, namelijk de Vereniging van Oud
Strijders van de Indië-Bataljons van het Gar-
deregiment Prinses Irene. Sinds 14 december
1995 maakt de deze vereniging als 32-ste
veteranen-organisatie deel uit van het
Veteranen Platform.

PERMANENTE TENTOONSTELLING
VETERANEN:

Defensie Voorlichting heeft in het centrale
gedeelte in het voorlichtingscentrum aan de
Kalvermarkt te 's Gravenhage een permanente
tentoonstelling ingericht. De tentoonstelling is
ingedeeld in drie hoofdgroepen: de veteranen
uit de Tweede Wereldoorlog (Nederland), de
veteranen van Nederlands-Indië, Korea en
Nederlands Nieuw Guinea, en de veteranen
van VN-acties waaraan Nederland deel-
nam/deelneemt: Libanon, Namibië, Angola, de
Golf-crisis (Noord-Irak), Cambodja, voormalig
Joegoslavië, Ruanda en Haïti.

Voor elke groep veteranen zijn "foto-albums"
samengesteld over die periode. Voorts zijn
onderscheidingstekenen en landkaarten m.b.t.
genoemde gebieden aanwezig. Ook brochures
en folders van de veteranen-organisaties heb-
ben een plaats gekregen. Verder wordt in de
"veteranenhoek" informatie verstrekt over uit-
keringen, de veteranenpas, reünies, herden-
kingen en het totale nazorg-gebeuren zowel
vanuit Defensie als vanuit veteranenorganisa-
ties zoals de BNMO. De tentoonstelling kwam
tot stand in samenwerking tussen Defensie
Voorlichting, de Stichting Dienstverlening Ve-
teranen en de Stichting Veteranen Platform.
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Het Defensie Voorlichtingscentrum is geopend
op maandag vanaf 12.00 uur en op dinsdag
t/m vrijdag vanaf 9.00 uur. Het Voorlichtings-
centrum sluit om 17.00 uur.

ERE WIEN ERE TOEKOMT

De Stichting Nationaal Indië Monument 1945-
1962 te Roermond geeft in eigen beheer een
uniek boek met verlieslijsten en slagorde
Indië-krijgsmacht uit, getiteld "Ere wien ere
toekomt". De verlieslijst en de slagorde van de
Indië-krijgsmacht zijn aparte, in twee gedeel-
ten gesplitste, delen van het boekwerk. Het
vijfde deel geeft alle informatie over het her-
denkingscomplex van de stichting te Roer-
mond.

Vanaf begin 1996 kan het boek "Ere wien ere
toekomt" besteld worden bij de stichting in
Roermond (Mauritslaan 1, 6074 AS MELlCK,
tel. 0475.532.094). De prijs bedraagt f. 29,90
plus f 7,50 voor verpakking en porto.

VAFAMIL VAKANTIEBROCHURE 1996

De vakantie brochure 1996 van de Stichting
Vakantiefaciliteiten Militairen bevat fraaie ac-
commodaties in zowel binnen- als buitenland.
De Stichting heeft voorts 9 recreatie objecten
van het Ministerie van Defensie in beheer,
zowel kampeerterreinen als jachthavens. Ook
de objecten van buitenlandse zusterorganisa-
ties staan ter beschikking: in het bijzonder in
België, Duitsland en Frankrijk kan tegen zeer
aantrekkelijke prijzen gebruik gemaakt worden
van hotels, appartementen, bungalows en
campings.

De Vakantiebrochure 1996 kan ook door vete-
ranen worden aangevraagd bij de Stichting
Vafamil, tel. 070.318.7594.



-----

11 Januari Regimentsjaardag

HET VERHAAL ACHTER EEN DATUM

Dit verhaal verscheen in het programmaboekje dat op de laatst gehouden regimentsjaardag aan
alle aawezigen werd uitgereikt. Het werd geschreven door redacteur Hans Sonnemans en gaat in
op de achtergrond van de datum van 11 januari.

11 januari 1941, in Congleton wordt de Ko-
ninklijke Nederlandse Brigade opgericht.
11 januari, een datum die al sinds het prille
begin van de geschiedenis van het Garderegi-
ment Fuseliers wordt herdacht. Engels ontbijt,
Irene Cross, feest, het hoort er allemaal bij.
Vele jaren hebben de Fuseliers van 13 Painf-
bat op de Westen berg kazerne deze dag zo
gevierd. Bij de overgang van de regimentstra-
ditie naar 17 Painfbat in Oirschot wordt de
term "regimentsjaardag" geïntroduceerd en
aan de dag een nieuwe inhoud gegeven. Het
wordt voortaan echt een dag van het regiment,
waarbij oud-Brigadeleden, oud-Fuseliers en
Fuseliers elkaar ontmoeten.

Waarom eigenlijk 11 januari? Deze vraag
wordt ook al gesteld bij de viering van de Re-
gimentsjaardag in 1994 door de luitenant-ko-
lonel L. Vermeulen, toen regimentscomman-
dant. Het is immers de oprichtingsdatum van
de Irene Brigade en niet die van het regiment.

Toch wordt 11 januari 1941 wel degelijk als
oprichtingsdatum van het regiment aangehou-
den. In 1991 is het 50-jarig bestaan van het
regiment op grootse wijze gevierd. Eigenlijk
vreemd als men weet dat het Regiment Prin-
ses Irene bij Koninklijk Besluit op 15 april 1946
is opgericht. Waarom dus niet 15 april en wel
11 januari? Daarvoor moeten we even terug in
de geschiedenis.

De in 1940 in Engeland verzamelde Neder-
landse strijdmacht, verandert op 11 januari
1941 van naam: het Nederlands Legioen wordt
Koninklijke Nederlandse Brigade. Op 27 au-
gustus van hetzelfde jaar reikt H.M. Koningin
Wilhelmina een vaandel uit en geeft de nieuwe

eenheid de naam van haar kleindochter: Prin-
ses Irene. Op dat moment is ar bepaald dat de
Prinses Irene Brigade binnen een jaar na het
beëindigen van de vijandelijkheden ontbonden
zal zijn.

De Irene Brigade landt in Normandië, trekt
door Frankrijk en België en overschrijdt de
Nederlandse grens op 21 september 1944. Na
de Duitse capitulatie op 5 mei 1945 trekt de
Brigade als eerste geallieerde eenheid Den
Haag binnen. Ruim twee maanden later, op 13
juli neemt Z.K.H. Prins Bernhard officieel af-
scheid van de Irene Brigade en onderscheidt
het vaandel met de Militaire Willemsorde. Bij
die gelegenheid kondigt hij aan dat een nieuw
regiment zal worden opgericht dat naam en
traditie van de Brigade voort zal zetten.

In augustus 1945 wordt hiermee een begin
gemaakt. Het 1ste Bataljon "Koninklijk Neder-
lands Regiment Prinses Irene" wordt gefor-
meerd onder commando van majoor P.C. van
Scherpenberg. Het bataljon bestaat uit de in
Nederland opgeleide oorlogsvrijwilligers, met
als kader de uit de Irene Brigade gerecruteer-
de officieren en onderofficieren. Tot de taken
van het bataljon behoort onder meer het leve-
ren van de paleiswachten in de residentie. Na
enkele maanden (24 november) vertrekt het
bataljon uit de nieuwe Alexanderkazerne in
Den Haag naar Schoonhoven. 1-Prinses Irene
wordt getraind als Licht Infanterie Bataljon. Het
bataljon krijgt aanvulling van personeel en
kader uit naar Indoniesië vertrekkenden batal-
jons dat niet geschikt is voor tropendienst. Op
9 mei 1946 wordt 1-Prinses Irene opgeheven.

Bij Koninklijk Besluit van 14 december 1945 nr.
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1 wordt de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene officieel opgeheven en wel met
i gang van 24 december. Het vaandel wordt
ingenomen en zal aan het te vormen regiment
opnieuw worden uitgereikt.

Op 15 april 1946 worden bij Koninklijk Besluit
15 regimenten infanterie opgericht, waaronder
het Regiment Prinses Irene. De regimenten
zijn bestemd om de bataljons dienstplichtigen
voor Indië op te leiden en worden hiertoe on-
dergebracht bij infanteriedepots. Het nieuwe
Regiment Prinses Irene wordt bij het 2de In-
fanterie Depot te Arnhem geplaatst.

Een kaartje in de Korpsverzameling getuigt er
nog van: "De Luitenant-Kolonel Hendriksz
L.M.H., Commandant van het Regiment "Prin-
ses Irene" heeft de eer U uit te noodigen tot
bijwoning van de plechtigheid op Dinsdag 15
April 1947 te 9.45 te Arnhem (Markt bij het
Gemeentehuis) ter gelegenheid van de beëdi-
ging van officieren en den eersten verjaardag
van het Regiment "Prinses Irene". Na afloop
van het defilé zal gelegenheid zijn gelukwen-
schen aan te bieden." Zes dagen na die eerste
verjaardag wordt het vaandel van de Irene
Brigade officieel overgedragen aan het Regi-
ment Prinses Irene.

In 1948 wordt het Regiment Prinses Irene
verheven tot Garderegiment. Twee jaar later
verhuist het regiment van Arnhem naar de
Johan Willem Frisokazerne in Assen. Daar in
Assen wordt op 11 januari 1951 een groot
feest gevierd: het Garderegiment Prinses Irene
bestaat 10 jaar! Burgerij van Assen en officie-
ren van het Garderegiment bieden de regi-
mentscommandant een Ereboek aan, met
daarin de namen van alle gesneuvelden van
het regiment. Het kastje met dit boek staat
opgesteld in het museum en het daarop aan-
gebrachte koperen plaatje met tekst herinnert
aan deze gebeurtenis.

15 april 1947: één jaar regiment. 11 januari
1951: tien jaar garderegiment. Echt logisch is
het niet te noemen. Wat is het idee hierachter?
De beslissing om als oprichtingsdatum 11
januari 1941 aan te houden moet afkomstig
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zijn geweest van de luit.kol. van Embden 0

anders van zijn opvolger, de luit.kol. Blanken.
Beiden zijn al jaren overleden. Toch kan me
redelijke zekerheid worden geraden naar de
achterliggende gedachten van hun beslissing.

Met de handhaving van een traditie wil een
eenheid zich onderscheiden van andere een-
heden. Op 15 april 1946 werden 15 regimen-
ten infanterie opgericht. Die datum is dus niet
bepaald uniek voor het Garderegiment Fuse-
liers Prinses Irene. Wellicht is daarom gekozen
voor de oprichtingsdatum van het stamonder-
deel, de Prinses Irene Brigade.

11 januari 1996, 55 jaar Garderegiment Fuse-
liers Prinses Irene. Historisch dus niet hele-
maal correct. Al meer dan 45 jaar wordt de
verjaardag van het regiment op deze dag ge-
vierd. De oudstrijders van het stamonderdeel,
de Prinses Irene Brigade, voelen zich meer
dan ooit verbonden met hun traditievoortzet-
ters. Alleen al daarom is voor de Regiments-
jaardag geen betere datum denkbaar!



VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE
KON. NED. BRIGADE "PRINES IRENE"

Mutaties/adreswijzigingen:

Berg, H.A. van den
Clerck, J.J.
Damen, mej G.W.MA
Dierijck, P.
Eizenaar-Aalbersberg, mw
Erkamps, A.
Giesen, J. v.d.
Gilhauss-Bolten, mw
Graaf, W.E. van de
Groof-Retsin, mw de
Grün, J.
Houthuizen, H.
Hurk, v.d.
Kooijman-Moore, mw W
Kraay, P.
Lemmers-de Wolf, mw R
Upschutz, A
Lucas, H.J.
Ringh-Klauwer, mw E.P.
Rodenhuis, J.
Ruskus-Schoen, mw M.A.P.
Ruys-Haitsma Mulier
mevr C.A.
Samuels Brusse- Doeser,
mwW.
Smulders, F overleden
Spekreijse, GH nw adres
Suntjens, J.H. nw lid
Steinbrecher, H. S. nw adres
Vanderkar, mrs C nw adres
Ver. Dragers BL-BK nw adres
Verhuist, LA. nw adres
Vonken, J.M. nw adres
Voorst tot Voorst,E.M. Baron overleden
Vriens, F. nw lid
Waal-v Herwaarden, mw J de nw adres
Warnaar, A. overleden
Wolters, C overleden
Worms, J. overleden

nwadres
nwadres
nwadres
overleden
nwadres
overleden
overleden
nwadres
nwadres
overleden
overleden
overleden
nwadres
overleden
adres is
nwadres
nwadres
nw lid
nwadres
wijziging
nwadres

nwadres
nwadres

Cees Laseurlaan 295, 2597 GH Den Haag, tfn 0703241720
Kurhaus Sonnmatt, 6000 Luzern 15, Zwitserland
Mich de Ruyterstraat 54, 5684 BM Best, tfn 0499391012
op 13.11.1995 te Grubbenvorst
van Kinschotstraat 4 A. 2614 XL Delft
op 25.01.1996 te Eindhoven;
op 28.10.1995 te Velp
808 Seapoint Place, 183 Beach Road, Three Anker Bay, RSA-8001
Rijksstraatweg 11, 3681 AA, Nieuwersluis, 0294233451
op 02.02.1996 te Goes
op 19.10.1995 te Hove East Sussex
op 25.01.96 te Rotterdam
Koningsholster 14, 6573 VZ Beek/Ubbergen
op 15-1 0-95 te Doorn
Creewood Brewersend, Takeley, verder ongewijzigd
Jupiterstraat 10 "Lauwershof", 1829 CA Oudorp NH
Middenweg 156, 1097 TZ Amsterdam, tfn 0204633557
Pr. Margrietstraat 32, 6071 EZ Swalmen, 0475503122
Wilhelminasluis 3, 4281 TW Andel
plaatsnaam wordt OENTSJERK
Zweeloostraat 140, 2545 VA Den Haag, tfn 0703660736

Arnhemse Bovenweg 6, flat 72a, 3708 AC Zeist, tfn 0306930093
p/a Eikenduinen 6, 2641 LJ Pijnacker

05.01.96 te Eindhoven; opnemen mw A. Smulders-van Gulick
Pellehof 37, 7496 RA Hengevelde, tfn 0547333298
Spikkerweg 153, 6042 KS Roermond, 0475329507
Teschner Gasse 37/4, 18 Wien, Oostenrijk, tfn 4022737
Roerdompstraat 16, B-8400 Ostende
Bongerd 265, 2906 VG Capelle a/d l.Jssel, tfn 0104421944
Jan Steenstraat 1, 4571 MP Axel; tfn 0115561727
Leeuwebek 58, 6021 LL Budel, tfn 0495492690
op 06.02.1996 te Ommen; opnemen me van Voorst tot Voorst
W. Knijffstraat 25, 4625 AR Bergen op Zoom, tfn 0164253435
6 Simonshof 133 Alexandra Road, Pieter Maritsburg, RSA-3201
op 27.12.1995 te Uenden; opnemen mevr S.J. Warnaar-Rozenboom
op 06.02.96 te Constantia Zuid Afrika
op 13.01.96 te Antwerpen


