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VOORZITTER

Aan: alle leden van de WOGFPI

Een vraag waarmee elk bestuur wordt gefronteerd is: "Hoe bereiken wij onze leden?" De
beantwoording van deze vraag wordt des te
klemmender naarmate bestuur en leden elkaar
minder frequent ontmoeten. Vandaar dat uw
bestuur al menigmaal van gedachten heeft
gewisseld over het onderwerp "Communicatie
in onze Vereniging".
Een aantal jaren geleden heeft die discussie
geresulteerd in het enige malen per jaar verspreiden van onze Verenigingsmededelingen.
Hoewel wij overtuigd zijn geraakt van het nut
van die wijze van informatieverstrekking, laat
de huidige vorm te wensen over. Er is naar
onze mening behoefte aan een verbeterde
vorm van interne communicatie.
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Het in eigen beheer uitgeven van een verenigingsorgaan betekent een financiële aderlating,
die gelet op ons ledenbestand geen reële optie
is. Vandaar dat is gezocht naar een vorm van
samenwerking.
Ons oog is gevallen op het fraaie en zeer lezenswaardige periodiek van de Vereniging van
de Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses irene". Ons is bekend
dat het bestuur van evengenoemde vereniging
er veel aan gelegen is het voortbestaan van
hun orgaan "De Vaandeldrager" veilig te stellen.

Wij menen door redactionele samenwerking
met dat vier keer per jaar verschijnende periodiek de levensvatbaarheid daarvan te versterken en ons doel van verbetering van de interne communicatie te verwezenlijken. Wij zijn er
eveneens van overtuigd dat onze eigen identiteit hieronder niet zal lijden.
Wel is het zo dat een abonnement op "De
Vaandeldrager" zal leiden tot een contributieverhoging. Het spreekt voor zich dat wij ten
behoeve van onze besluitvorming dit onderwerp zullen agenderen voor onze eerstvolgende algemene vergadering. Ter ondersteuning
van uw meningsvorming laten wij u reeds kennismaken met "De Vaandeldrager".
Verbonden door hetzelfde vaandel hoopt het
bestuur dat met deze kennismaking de "smaak
naar meer" wordt bevorderd.
Gaarne besluit ik deze oproep met tot ziens op
26 september a.s. in Oirschot.

Namens het bestuur,
J.P. Verheijen
Luitenant-generaal

b.d.
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In de laatste Verenigingsmededeling "oude
stijl" (nr. 97-02), die u onlangs ontving, gaf ik
al aan dat naar verwachting op korte termijn
een belangrijke stap gezet zou worden naar
een kwaliteitsverbetering van de
Verenigingsmededelingen. Om te kunnen
begrijpen, hoe wij ertoe gekomen zijn om de
Vereniging van Oud-Strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses
Irene' te vragen de "Vaandeldrager" te mogen
(mede)gebruiken, moeten we terug gaan naar
onze IFOR-uitzending.
Hans Sonnemans, redacteur van de
"Vaandeldrager" (én conservator van ons
Regimentsmuseum én contactpersoon tussen
de Oud-Strijders van de Irene Brigade en het
parate Bataljon/Regiment), stuurde gedurende
de uitzending de "Vaandeldrager" naar Bosnië
op, waarin bovendien brieven en verslagen
door uitgezonden Fuseliers waren opgenomen.
De militairen van 17 (NL) Mechbat GFPI (maar
niet te vergeten ook hun "thuisfront"!) lazen dit
blad van onze Oud-Strijders letterlijk stuk.
Toen vervolgens bleek dat Hans Sonnemans
het steeds moeilijker had om de tijd en energie
te vinden om dit schitterende blad op niveau te
houden én binnen het bestuur van de
WOGFPI een sterke behoefte bestond aan
een kwalitatief hoogwaardiger Verenigingsblad,
diende de oplossing zich snel aan. Na
uitvoerig overleg met het bestuur van de
Vereniging van Oud-Strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses
Irene', bleek men gelukkig positief te staan
ten opzichte van ons medegebruik.
Een bonuseffekt hiervan is uiteraard dat vanaf
nu alle leden van de WOGFPI kunnen
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meegenieten van de verhalen van onze OudStrijders, terwijl dat voorheen eigenlijk alleen
maar gold voor een kleine groep officieren van
het parate Bataljon. De Oud-Strijders van hun
kant zullen voortaan nog beter op de hoogte zijn
van de wetenswaardigheden van Bataljon en
Regiment. Interessant is bovendien dat de (pas
opgerichte) Regimentsonderofficiersvereniging
ook de "Vaandeldrager" mag (mede)gebruiken als
Verenigingsblad, uiteraard ook met toestemming
van onze Oud-Strijders. Kortom, het lijkt erop dat
de "Vaandeldrager" steeds meer gaat fungeren
als Regimentsorgaan (en misschien wordt dit
spoedig wel nóg actueler, als de eerder
aangekondigde BBT -vereniging dan eindelijk ook
van start gaat).
Binnen het bestuur van de WOGFPI is
afgesproken dat u tot de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van 1998 (!) de
"Vaandeldrager" zult ontvangen; in 1997 ontvangt
u het blad - inclusief dit nummer - drie keer. De
ALV mag zich dan uitspreken, of het
(mede)gebruik van de "Vaandeldrager" moet
worden gecontinueerd of niet. Hiervoor is
gekozen, gezien het kostenplaatje dat eraan
verbonden is, want het spreekt vanzelf dat aan
een blad als de "Vaandeldrager" hogere kosten
zijn verbonden dan aan de oude
Verenigingsmededelingen. Tot de ALV van 1998
zal worden ingeteerd op de (overigens ruime)
financiële reserve van de WOGFPI, waarna aan
de AL V vermoedelijk een voorstel tot contributieverhoging zal worden voorgelegd. Uiteraard zal
op 26 september, tijdens de ALV 1997,
voorafgaande aan de Verenigingsmaaltijd nadere
tekst en uitleg kunnen worden gegeven en
kunnen ook de financiële consequenties nader
worden toegelicht.

In de laatste Verenigingsmededeling "oude
stijl" heb ik u reeds uitvoerig geïnformeerd over
de belangrijkste wetenswaardigheden van
Regiment en Bataljon. Veel meer nieuws kan
ik u dan ook op dit moment niet mededelen.
Wel is nog vermeldenswaard dat onze
Gardecoördinator, de Kolonel der Fuseliers
Noordzij, verwoede pogingen doet de
agenda's van het Garderegiment Grenadiers
en Jagers en ons Regiment op elkaar af te
stemmen teneinde de jaarlijkse
Gardebijeenkomst te kunnen houden. Zodra
een datum en plaats zijn vastgesteld, wordt u
uiteraard zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Tot slot wil ik deze bijdrage afsluiten met een
oproep aan alle officieren van het Regiment
om onze Vereniging levend te houden. Blijf
komen naar de Regimentsbijeenkomsten, de
Regimentsjaardag en de Verenigingsmaaltijd,
stimuleer de collega's en vrienden die iets
minder actief zijn en maak gebruik van de
mogelijkheid om ook eens een stukje in "ons"
Verenigingsblad te schrijven. Zo draagt ook
bij aan een nog betere "Vaandeldrager". Tot
ziens in Oirschot op 26 juni
(Regimentsbijeenkomst), 12 september
(Commando-overdracht)
en/of 26 september
(Verenigingsmaaltijd). VOLO ET VALEO!!

u

VAN DE REDACTIE:

Voor u ligt de eerste gecombineerde
Vaandeldrager. Het is even wennen, voor u als
lezer maar ook voor mij als redacteur.
Sinds oktober 1989 maak ik als éénmansredactie
dit blad voor de Vereniging van Oud Strijders van
de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses
Irene". Het is voor mij een vrijwillige klus, resultaat
van een wat uit de hand gelopen hobby.
Het is de bedoeling om door een gecombineerd
blad de redactie wat uit te bouwen en zodoende
de druk om mijn schouders wat af te doen
nemen. De tijd zal leren of dit lukt.
Het blad zoals het nu voor u ligt, is gemaakt in
dezelfde opzet zoals gebruikelijk voor de
Vereniging van Oud Strijders, dat zult u af en toe
duidelijk merken. Alleen een achttal pagina's zijn
enkel bestemd en speciaal gemaakt voor de
leden van de WOGFPI. Mogelijk dat in de
toekomst het een en ander in opzet en inhoud
verandert. Uw op- en aanmerkingen ontvangen
we graag.
"We" dat staat voor ondergetekende en de
"toegevoegd redacteur", de eerste luitenant der
Fuseliers Reijer Holtmanns. De laatste zal zich in
eerste plaats bezig houden met de bijdrage van
de WOGFPI in de Vaandeldrager.

Commandant Garderegiment
'Prinses Irene'

Fuseliers

Drs. J.A. van der Louw
Luitenant-kolonel der Fuseliers

Hans Sonnemans.

REDACTIE VAANDELDRAGER
17 PAINFBAT GFPI
MPC 75A
POSTBUS 90152
5600 RD EINDHOVEN
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MUSEUM BRIGADE EN GARDE
PRINSES IRENE
STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE
KON. NED. BRIGADE PRINSES IRENE
Wat is die stichting "met de lange naam". De
stichting werd opgericht in 1986 en de privéverzameling van Hans Sonnemans betreffende
de Irene Brigade werd hierin ondergebracht.
Het was de bedoeling om de verzameling uit te
breiden en te gebruiken om de geschiedenis
van de Irene Brigade uit te dragen. Dit zou
onder meer kunnen worden bereikt door materiaal in bruikleen te geven aan andere musea.
Aan deze doelstelling werd in de loop der jaren
invulling gegeven (onder meer in Veghel en
Overloon) . Bij de oprichting werd bepaald dat
bij opheffing van de stichting de collectie over
zou gaan naar de regimentsverzameling van
het Garderegiment Fuseliers.
Wat we toen nog niets wisten was dat de traditie van het Garderegiment in 1992 naar Oirschot zou gaan, en daarmee ook het
regimentsmuseum. Dat museum, het Museum
Brigade en Garde Prinses Irene werd en wordt
krachtig ondersteund door de Stichting Historie
en Documentatie. Heel veel historisch materiaal maar ook vitrines en etalagefiguren zijn
in bruikleen gegeven aan het museum. Aangezien de secretaris en oprichter van de stichting tevens conservator van het museum is,
mag duidelijk zijn dat de banden zeer hecht
zijn ...
MUSEUM BRIGADE EN GARDE
PRINSES IRENE
Het Museum Brigade en Garde Prinses Irene
heeft sinds de openstelling op 11 januari 1993
zijn bestaansrecht bewezen. Vele bezoekers
hebben kennis gemaakt met de geschiedenis
van de Irene Brigade en de traditieopvolgers
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
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Voor 17 Painfbat GFPI is het museum een
onmisbare factor in de traditiebeleving geworden. De Traditiecommissie
Krijgsmacht
heeft in een inspectiebezoek in 1993 de tentoonstelling erg positief beoordeeld.
Heel veel werk wordt verzet door een klein
team vrijwilligers (voornamelijk veteranen van
de Irene Brigade en de Indië-bataljons).
Ze
verzorgen de rondleidingen, zorgen voor de
vaste openstelling op woensdagmiddag, doen
onderhoudswerkzaamheden etc.
Eind vorig jaar werd bekend dat in het kader
van de herinrichting van de kazerne ook het
museum verplaatst zal moeten worden. Dit zal
nog enige tijd gaan duren, pas eind volgend
jaar zal het plan gerealiseerd zijn. Volgens de
plannen die nu op tafel liggen zal het museum
behoorlijk uitgebreid worden. Er zal bovendien
een groot depot en een bibliotheek kunnen
worden ingericht.
UITBREIDING COLLECTIE
In expositie en depot is enorm veel materiaal
betreffende de Prinses Irene Brigade. Eigenlijk
is de collectie voor wat betreft de Indië-bataljons onder de maat. Ook uit de jaren vijftig en
zestig is niet zo heel veel aanwezig. Ook komt
het helaas voor dat van aanwezig materiaal
niet zo heel veel bekend is omdat gegevens
en daarmee kennis verdwenen is.
We blijven daarom heel geïnteresseerd
in
allerlei zaken die met het Garderegiment te
maken en dan speciaal uit bovengenoemde
periode. Contact kan worden opgenomen via
het redactie-adres van dit blad of telefonisch
met het privé-nummer van de conservator.
Hans Sonnemans, conservator
Museum Brigade en Garde Prinses Irene

Vijftig jaar geleden is Uw vereniging opgericht om de onderlinge banden van vriendschap en
kameraadschap

te onderhouden.

Die banden, ontstaan in de oorlog, zijn door de jaren heen

wellicht nog sterker geworden.

Ik feliciteer u dan ook met het jubileum van uw vereniging en ik wens u toe dat u de
onderlinge gevoelens van vriendschap en kameraadschap nog lang zult kunnen koesteren in
goede gezondheid in dit land waar mede dankzij u de vrede heerst.
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HET VORIGE NUMMER:
- Een reactie op de rubriek "Wie, Wat,
Waar?" kwam binnen van C. Singels uit Welgemoed (Rep. Zuid Afrika). "De foto is genomen in de Alexanderkazerne te Den Haag in
mei of juni 1945 van een groep van de antitank van de 3de Unit. De namen, voor zover ik
me kan herinneren zijn als volgt: (v.ln.r.)
voor: Sgt. Spierenburg (Nederland)
Sgt. Reimartz (Z.Afrika)
Ken Boting ""
Arie Wegner ""
Simon Waterdrinker (Argentinië)
achter: Lindhout (Engeland)
Cees Singels (Z. Afrika)
onbekend
onbekend"

BEDANKT!
Samen met mijn vader was ik aanwezig bij het
50-jarig jubileum dat onlangs gevierd werd in
Motel Eindhoven.
Meteen bij binnenkomst kreeg ik een oranje
corsage opgespeld en dit zorgde al meteen
voor een feestelijke stemming. De sfeer die er
hing kan ik niet anders omschrijven dan buitengewoon hartelijk. De mensen die ik verder
helemaal niet kende namen ook mij meteen in
hun midden op. Er werden herinneringen opgehaald en al gauw was er een levendige
conservatie. Ik zag aan de gezichten van de
mensen dat ze erg genoten.
De aanwezigheid van Z.K.H. Prins Bernhard
bleek voor velen een bijzondere geste te zijn.
Het werd alom gewaardeerd. Dan wil ik u nog
complimenteren met de uitstekende lokatie.
4

Alles was perfect geregeld: de koffie met gebak, een extra versierde
punt die heerlijk smaakte. Maar ook de borrel
en het bier vloeide rijkelijk. De muzikale omlijsting bracht weer vele benen op de vloer,
men voelde zich weer even twintig. Bovendien
was er een uitstekend verzorgd diner.
Graag wil ik dan ook laten dat ik als "kindgeneratie-Irene-brigade"
bijzonder
genoten
heb ik van deze dag, waarvan ik dacht slechts
als chauffeur aanwezig te mogen zijn. Mijn
complimenten voor de organisatie van deze
dag, waarvan ik en velen met mij enorm hebben genoten. Ik vond het heel bijzonder om
deze dag samen met mijn vader en vele anderen op een speciale manier te mogen beleven.
Irene Godderij, Brunssum

NATIONAAL COMITE HERDENKING
CAPITULATIES 1945 WAGENINGEN
Wassenaar, 20 mei 1997
"Zonder enige twijfel zal de Bevrijdingsdag 5
mei 1997 in Wageningen nog lang in gedachten blijven, al was het maar dat de "weergoden" ons die dag in feite in de steek lieten, met
alle gevolgen van dien.
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Niettemin deerde ons dat niet en waren wij
met elkaar weer in staat om op onze eigen
wijze inhoud en gestalte te geven aan die
Bevrijdingsdag met als kern: de onlosmakelijke
relatie en afhankelijkheid tussen krijgsmacht veteranen en samenleving. Bovenal mochten
wij dat, zowel tijdens de Herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Dooperkerk als bij de
kranslegging bij het Bevrijdingsmonument en
niet in het minst bij het jaarlijkse defilé, samen
doen met onze Oud-Bevelhebber der Binnenlandse Strijdkrachten en onze voormalig Inspecteur Generaal der Krijgsmacht Z.K.H.
Prins Bernhard der Nederlanden.
Na zo'n fantastische belevenis op die 5e mei
1997 kan het niet anders dan dat wij, een
ieder voor zich maar evenzeer in grootst mogelijke saamhorigheid, die gevoelens ook willen uitdragen. Om mede daardoor een bijdrage
te mogen leveren voor een samenleving waar
plaats is voor vrijheid in vrede en veiligheid.
Mede namens de voorzitter van Nationaal
Comité, generaal b.d. AK. van der Vlis, zeg ik
u en al diegenen die "achter de schermen" hun
onsmisbare werk verrichtten, hartelijk dank
voor uw bijdragen aan het welslagen van de
Bevrijdingsdag 1997.
Het was voor mij een voorrecht om samen met
u allen deze dag te hebben mogen organiseren en realiseren en ik spreek de wens uit dat
wij elkaar in de nabije toekomst mogen blijven
ontmoeten.
Ted Meines,
Luitenant-generaal

der Artillerie b.d.

Noot:
In opdracht van het Nationaal Comité zijn opnamen gemaakt van de kranslegging en het
defilé op 5 mei 1997 te Wageningen. Deze
opnamen zijn op videoband vastgelegd. U kunt
deze band bestellen voor de prijs van f. 30,(incl. verzendkosten) via het secretariaat van
het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties
1945 Wageningen:
Postbus 8010
6720 CA BENNEKOM
telefoon 0317 - 421966

ONTVANGEN DANKBETUIGINGEN
Dankbetuigingen aan het bestuur en leden van
de Vereniging van Oud Strijders van de Kon.
Ned. Brigade "Prinses Irene" werden ontvangen vanwege:
40-JARIG HUWELIJK:
Fam. Verbaarschot- Rovers, Deurne
Fam. Overdijking - Cousy, Frankrijk
45-JARIG HUWELIJK:
Fam. Marks - de Jager, Noordwolde
Fam. Hoogwerf - van Vuuren, Oud Beijerland
Fam. Van der Straaten, Den Haag
50-JARIG HUWELIJK:
Fam. Kivits - Kantelberg, Zimbabwe
Fam. Dikken - Geerdink, Enschede
Fam. Van den Bergh - Simons, Den Haag
Fam. Van Kessel - Sieuwerts, Deurne
Fam. Mechielsen - de Kan, Vlissingen
Fam. Van der Post - van Staveren, St. Johannesga
Fam. Van Dam, Papendrecht
Fam. v. Liempt - van Heeswijk, Eindhoven
Fam. Oppers - de Ruiter, Den Haag
Fam. Suiker - Boesjes, Canada
55-JARIG HUWELIJK
Fam. Jansen - Jones, Hatfield (UK)
60-JARIG HUWELIJK
Fam. Droog - Jansen, Poeldijk
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GEWELDIG FEEST IN MOTEL EINDHOVEN

VERENIGING VIERT 50-JARIG BESTAAN
Even was het stil in de grote en volle
Eindhovenzaal
van Motel Eindhoven toen
Z.K.H. Prins Bernhard zijn entree maakte,
begeleid door voorzitter Ruud Hemmes en de
loco-burgemeester van Eindhoven N. van der
Spek. Toen applaudisseerden
de ruin 450
aanwezigen. Het was voor hen onverwachte
en onaangekondigde bezoek betekende een
hoogtepunt van een onvergetelijk
gouden
verenigingsfeest.
Die vrijdag de 11e april was de voor de
bestuursleden van de Vereniging van Oud
Strijders van de Koninklijke
Nederlandse
Brigade Prinses Irene al vroeg begonnen. Zij
hadden de nacht doorgebracht in het motel en
zaten rond de klok van acht uur aan het
ontbijt. Daarna vertrokken de heren naar de
kazerne in Oirschot om een tweetal kransen te
gaan leggen. Eén bij het regimentsmonument
voor de gevallenen van de Brigade en één bij
het borstbeeld van de voormalige Brigadecommandant èn eerste voorzitter van de Vereniging van Oud Strijders generaal-majoor
de
Ruyter van Steveninck. Deze sobere plechtigheid werd ook bijgewoond door de regimentscommandant, overste van der Louw.
Inmiddels waren de dames van de bestuursleden, Gerrie Damen, penningmeester Henk van
Beers en de ceremoniemeesters van de dag,
Peter Aerts (majoor der Fuseliers en oud-regimentskapitein) , Jan van Lieverloo (regimentsaalmoezenier) en Hans Sonnemans al druk
bezig met de voorbereidingen van de ontvangst van de 450 gasten. Een ontvangst op
heel feestelijke wijze met een prachtige corsage voor de dames en een speciale herinneringsspeld voor de heren. Zo kon iedereen
feestelijk getooid aan de koffie met speciaal
Irenegebak.
Na de koffie werd het tijd voor een formeel
gedeelte, namelijk het gebruikelijke dodenappèl. Ton Herbrink las de namen voor van alle
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gesneuvelden waarop Harrie Hielkema hen
"present" meldde. In de stilte van de grote zaal
was dit zeer traditionele dodenappèl zeer indrukwekkend.
Het was daarom wat moeilijk voor onze voorzitter om hierna met een toespraak over te
gaan tot de feestelijkheden. Maar zoals we van
hem gewend zijn, kweet hij zich tot weer van
deze taak. In zijn speech ging hij natuurlijk
even in op de geschiedenis van de vereniging
en ook het onderwerp "invasiekoord" werd
even aangeroerd. Het meest zullen de leden
verrast zijn geweest door de aankondiging dat
Z.K.H. Prins Bernhard een kort bezoek aan het
feest zou brengen.
Meteen na de toespraak spoedde de voorzitter
zich dan ook naar buiten waar de helikopter
van de Prins inmiddels de landing had ingezet.
Het bezoek van de Prins, die voor deze gelegenheid getooid was met het invasiekoord,
werd zeer gewaardeerd door de oud-Brigadeleden. Tot ieders verrassing begaf hij zich naar
het spreekgestoelte. Op een informele en ontspannen wijze richtte hij daar het woord tot de
leden van de jubilerende vereniging. Hij verontschuldigde zijn dochter Irene, die wegens
verblijf in het buitenland niet aanwezig kon zijn.
Verder legde hij uit dat hij, als gevolg van zijn
ziekte, onmogelijk lang in de overvolle zaal kon
blijven en dus ook niet langs de tafels zou
gaan. De oud-Brigadeleden
vonden het niet
erg, ze genoten van het bezoek van hun oude
"baas".
Inmiddels was er achter de schermen ook het
een en ander gebeurd. Voor de ontvangst van
de Prins waren de leden van het combo van
oud-marinier Piet Hest uit Bergen op Zoom
druk bezig met het opstellen van de apparatuur, om na het formele gedeelte het feest op
te luisteren met muziek. Toen ging het mis.
Piet Hest moest in haast worden afgevoerd
naar het ziekenhuis waar een zware liesbreuk

Mevrouw 8eelaerts
van Blokland, Jaap
van
den
Bergh,
Z. K. H. de Prins en
de
loco-burgemeester van Eindhoven N. van der
Spek

werd geconstateerd. Wat nu? De ceremoniemeester gingen koortsachtig op zoek naar een
muzikaal alternatief.
Tot ieders verbazing begon het combo, na het
prinselijk bezoek, gewoon te spelen. Piet Hest
was in een invalidenwagentje teruggekeerd uit
het ziekenhuis, werd in een stoel gezet met
een basgitaar in plaats van zijn gebruikelijke
saxofoon en toen begon de muziek. De muzikanten hadden aangekondigd deze improvisatie maar een uurtje te zullen volhouden.
Een tweetal sprekers richtten zich nog tot de
feestgangers.
Allereerst
sprak namens de
oud-commandanten
van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene, de luitenant-generaal
der Fuseliers J.P. Verheijen. Alle oud-commandanten van het regiment waren uitgenodigd en een aantal van hen had hieraan
gevolg gegeven. Namens de Vereniging van
Indië-Bataljons van het Garderegiment Prinses
Irene voerde voorzitter Jan Eibers het woord.
Deze vereniging was met een grote delegatie
aanwezig. De laatste spreker was de regimentscommandant, overste van der Louw, die
nog even terugblikte op de uitzending naar
Bosnië.
Inmiddels ging de muziek onverminderd door.

De sfeer werd zo enthousiast dat een aantal
tafels in allerijl werd verwijderd om ruimte te
bieden aan een dansvloer. Natuurlijk betrad
Nelly Lourenz het podium om een aantal
"klassieke" Vera Linn-songs te vertolken. Daar
bleef het niet bij, want toen greep mevrouw
Corstjens uit Maastricht de microfoon. Deze
dame van Engelse afkomst stond de swingen
op de planken en wist het tempo op de volle
dansvloer flink op te jagen. Het was ongelooflijk om te zien hoe velen hun leeftijd vergeten
bleken te hebben en de jongere generatie
eens even lieten zien hoe je moet swingen!
Tegen drieën werd een begin gemaakt met het
uitserveren van het diner. Een hele operatie
om die ruim vierhonderd mensen aan tafel te
bedienen. Dat lukte echter tot ieders volle
tevredenheid.
Rond de klok van half zes kwam een einde
aan een geslaagde feestmiddag. Veel deelnemers gingen met een stralend gezicht naar
huis. Ook het combo van Piet Hest pakte de
instrumenten in. Het beloofde uurtje was een
hele middag geworden.
Een ongelooflijke
prestatie, oud-mariniers waardig! De muzikanten vertrokken naar huis want in Bergen op
Zoom stond het ziekenhuisbed van Piet al
klaar!
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DE DEMOBILISATIE (2)
In het decembernummer '96 stond een verhaal over de demobilisatieherinneringen
van Bill Dill uit Cherry Val/ey (USA). De redactie riep andere leden op hun
ervaringen ook eens op papier te zetten. Hieronder volgt een bijdrage van Jan B.
Peyrot, Glastonburry (USA).
In de V.S. passeerde in de tweede helft van
1944 een wet die officieel heette: "Servicemen's Readjustment Act of 1944" maar populair "GI Bill of Rights" genoemd werd. Het aannemen van deze wet ging als een lopend
vuurtje door de geallieerde troepen in de
periode van operatie Market-Garden
(tweede
helft van september '44). Reden hiervan was
de bedoeling van deze wet:
- de Amerikaanse overheid zou gaan betalen
voor alle scholing en opleiding voor het
behalen van een vakdiploma, tot en met een
ingenieursstudie toe
- een door de overheid gegarandeerde banklening tegen lage rente voor de aankoop
van een huis, boerderij of handelszaak
- overheidsadvies en bemiddeling bij het
zoeken naar en vinden van betalend werk
Enkele weken later bleek dat ook de britten,
canadezen, australiërs
en nieuwzeelanders
een soortgelijke regeling van hun regeringen
konden verwachten. Eén van onze Brigadekerels meende dat de Nieuwzeelanders het beste
af waren!
Na de gevechten bij Tilburg (oktober '44) toen
de Brigade voor een dag of drie in België was,
werd op het appèl voorgelezen dat de kerels
die vanuit het buitenland waren komen dienen,
precies dezelfde voorwaarden konden verwachten als de veteranen uit hun land van
herkomst maar dan betaald door de Nederlandse regering. Opvallend was dat er niets
gezegd werd wat betreft de thuishollanders (zij
die rechtstreeks uit Nederland kwamen) van de
Brigade. Natuurlijk werd hier op gewezen en
aldus werd op het volgende appèl aangekondigd (en ik kan me de woorden nog precies
herinneren) "dat zal ook wel tot zoiets komen,

maar dat zal tezijnertijd na de oorlog wel gemaakt worden."
Afgezien van de hierboven beschreven mogelijkheden heb ik in de VS ook wat "uitmonsteringsgeld" gekregen, in totaal $ 465, 64 ofwel
1233,79 Hollandse guldens. Dit was berekend
op 200 gulden kledingvergoeding,
plus 15
gulden per maand voor de 32 maanden van
mijn diensttijd, plus nog een maand bezoldiging waarin de toelage voor de VS meer dan
vijf keer zo groot was als de Hollandse basis
daarvan. Ik heb alle papieren nog altijd bewaard en ik kan dit bewijzen.
Wat betreft de schatting van 500 guldens van
AC. van Beers Uournalist, in een artikel in "Vrij
Nederland" van 23 juni 1945, gepubliceerd in
"de Vaandeldrager van september 1996): mijn
geld zou, zonder de voor de VS berekende
toelagen, een 741 guldens zijn geweest. Wat
hebben mijn collega's in Holland gekregen?
Wat de studiekosten aangaat, de Amerikanen
hebben alles door de overheid betaald gekregen: studiegeld, plus boeken en kost en inwoning.
Mijn studiekosten begonnen met $ 300 per
termijn, ofwel $ 600 per jaar. Ik heb de schooIrekening van $ 300 naar het consulaat in New
Vork City gestuurd. Op 29 oktober 1945 is een
cheque van $ 260,31 gekomen, zonder verklaring waarom de volle $ 300 niet is goedgemaakt. Misschien is het te verklaren als men
bedenkt dat dit in Holland nooit in een wet is
vastgelegd, zelfs niet in een Koninklijk Besluit,
zoals zo één uit Londen waarmee ik dienstplichtig werd verklaard.
Daarbij komt nog de beslissing van 31 januari
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1946 van het consulaat dat mijn totale schooIbedrag niet meer dan f. 2500,- zou
moeten zijn. Mijn onkosten voor studiegeld
alleen al kwamen voor de vier jaren cursus op
ongeveer $ 1300 ofwel f. 3445,-, plus boeken
enz. Mijn vader heeft aldus voor meer dan 3
en een half jaar mijn studiekosten voor zijn
rekening genomen.
Het is toch wel toevallig dat, toen ik voor het
allerlaatst nog een douche nam op school om
dan naar huis te gaan (Milwaukee) één van de
kerels zijn stuk zeep liet vallen en daarbij iets
zei dat hem als Hollander kenmerkte. We
raakten toen aan de praat en om een lang
verhaal kort te maken kwam het hierop neer:
- Hij studeerde op dezelfde school voor ingenieur.
- Hij woonde niet bij zijn ouders thuis.
- Zijn ouders betaalden niet voor zijn onkosten.
- Hij was daar in het kader van zijn opleiding
voor Nederlands legerofficier en werd betaald door de regering.
Het is aldus toch wel heel toevallig dat twee
kerels naast elkaar hebben gestaan, de ene
die in de oorlog op het slagveld heeft gediend
en aan wie het beloofde schoolgeld grotendeels onthouden is, en de andere die de bezetting heeft moeten meemaken en aan wie
het schoolgeld uiteindelijk gegeven is.
Van de andere kant: een ander Brigadelid in
Canada heeft zijn vier jaren wel compleet betaald gekregen. Hij ontving het van de Canadese overheid met de mededeling dat het was
betaald door de Hoüanders.. Bovendien had
hij dat geld direct van de Canadezen kunnen
krijgen. Zij hadden namelijk in hun wetgeving
staan dat als je in Canada woonachtig was je
recht had op dat geld, onafhankelijk van in
welk geallieerd onderdeel je dan had gediend!
De Amerikanen zijn weer op een andere manier gul geweest. Zij hebben namelijk in hun
wetgeving de Polen opgenomen en ik geloof
ook de Tsjechen, al waren die voor de oorlog
nooit in de VS geweest. De Amerikaanse wet
gold dus niet voor de Nederlanders, die zoals
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ik in de Prinses Irene Brigade gediend hebben.
In 1984 hoorde ik van Feldhaus van Ham dat
het (tot die tijd) nooit tot "zoiets is gekomen".
Behalve dan de latere eenmalige uitkering van
f. 7500,-, die mijn collega's in Holland beter in
hun jongere jaren hadden kunnen gebruiken
om daarmee naar school te gaan en daardoor
beter betalend werk te vinden en dus ook een
beter pensioen als resultaat.
Maar Holland lag vlak na de oorlog in puin en
was blut. Zo heeft mijn vader het gezegd en hij
zal het wel gehoord hebben van zijn baas
Johannes van den Broek in de Billiton Tin
Mijnbouw Maatschappij en gedurende mijn
diensttijd Minister van Financiën in het kabinet
te Londen.

FOUR WHEEL .... .DRIVE!

In het Legermuseum in Delft is vanaf eind april
een expositie te bezichtigen, gewijd aan de
terreinwagens van de Koninklijke Landmacht.
Van het merk Willys-Overland
(ieep) tot het
merk Mercedes (nu in gebruik) wordt in levendige opstellingen duidelijk welke rol deze vorm
van vervoer in de militaire geschiedenis heeft
gespeeld.
Helemaal aan het begin van deze geschiedenis vinden we natuurlijk de Irene Brigade.
Want ook bij de Brigade werden voor het eerst
in het Nederlandse leger terreinwagens (ieeps)
gebruikt. Museum Brigade en Garde Prinses
Irene in Oirschot heeft dan ook enkele foto's
ter beschikking kunnen stellen.
De tentoonstelling loopt nog tot en met
11 januari 1998. Info: Legermuseum, Korte
Geer 1, 2611 CA DELFT, tel. 015-2150500.

REGIMENTSNIEUWS
4 MEI NAT. DODENHERDENKING
AMSTERDAM
Op 4 mei j.1. mocht ons regiment namens de
Koninklijke Landmacht aanwezig zijn bij de
herdenkingsplechtigheid
op de Dam in Amsterdam. De fuseliers van de Bravo-compagnie stonden in twee detachementen. Tussen
het Paleis op de Dam en het monument stond
een erehaag onder leiding van de Luitenant
Janson en naast het monument werd een
erewacht opgesteld onder leiding van ondergetekende. De algehele militaire commandant
was de majoor Tempelaars, compagniescommandant van de Bravo-compagnie.
Naast de
aanwezigen van Prinses Irene namens de
landmacht, waren er ook detachementen van
de Tactische Heiigroep namens de Klu en de
Marine en Mariniers namens de KM.
Ondanks het feit dat de Bravo-compagnie net
uit Polen en Bergen kwam en zodoende het
vooroefenen wat in de verdrukking dreigde te
komen, stond er een strakke en gemotiveerde
eenheid. Vergelijking met de andere detachementen, waaronder ook een mariniersdetachement, wees uit dat het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene nog altijd uitblinkt, ook op
het gebied van ceremonie. Zowel reacties uit
het publiek, als het enthousiasme van het
comité Herdenking 4 Mei, bevestigde dit.
De ceremonie zelf, die de Fuseliers alleen
kenden van de televisie, was indrukwekkend
om mee te maken vanuit een detachement.
Ook voor de jonge beroepsmilitairen, vijftig jaar
na de oorlog, is de dodenherdenking een belangrijke ceremonie. De boodschap van de
verschrikkingen die door oorlog veroorzaakt
worden, zijn zeker onder degenen die uitgezonden zijn herkenbaar.
We konden vanaf de eerste rang zien hoe een
grote groep oud-strijders een erehaag vormde
waartussen Hare Majesteit en haar gevolg
stonden tijdens de kranslegging. Gedurende
het defilé liepen naast onze Koningin vele
hoogwaardigheidsbekleders langs de onbe

weeglijke erewacht, waaronder de minister
Defensie, de COS en de Bevelhebber. De
wisselende reacties van de Amsterdamse
volking waren voor ons zuidelijke bataljon
een beleving op zich.

van
zeer
beook

Al met al waren de drie uur standbeeld, zeker
de moeite waard en waren we er allemaal trots
op om als Fuselier in Amsterdam te staan. De
thuis rollende videoband had ook succes: de
NOS cameraman vond het een paar keer de
moeite waard om in te zoomen op het nassaublauw met oranje. Fuseliers hebben geen leger-soapserie nodig om op T.V. te komen!
Boudewijn Revis
Eerste-Luitenant der Fuseliers
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5 MEI WAGENINGEN

ALFA-FUSELIERS

Op 5 mei j.1 is er een detachement van de Ccie naar Wageningen geweest. Na een goede
voorbereiding (iedere militair kan excerceren )
waarvan het laatste gedeelte
maandagochtend nog plaats vond, zijn we richting
Ede
vertrokken.

In de eerste helft van deze juni-maand zijn de
militairen van de A-Compagnie
van 17
Painfbat GFPI weer teruggekeerd uit Bosnië.
Enthousiast werden de mannen en vrouwen
verwelkomd door partners, kinderen, familieleden en vrienden.

In Ede vond een ontmoeting plaats met de
detachementen van de rest van de krijgsmacht
en na een uitstekende lunch zijn we in colonne
naar Wageningen vertrokken.

Iedere keer is zo'n thuiskomst weer een geweldige happening om mee te maken. De
spanning in de grote ontvangsthal, hangaar A,
op vliegbasis Eindhoven is dan te snijden.
Eerst is er volop belangstelling voor de koffie,
frisdranken, broodjes en fruit die daar door de
catering gratis aangeboden worden. Tegen de
geplande aankomsttijd neemt dat af. Spandoeken, bloemen, toeters en vooral ook zakdoeken worden gereed gehouden. Als dan
bekend wordt gemaakt dat het verwachte toestel veilig is geland, barst een spontaan applaus los.

In Wageningen aangekomen werden we opgevangen door veel oud strijders waaronder
natuurlijk die van G.F.P.I. Uiteraard was er wat
te drinken in een grote feestte nt die tevens
onderdak bood tegen de regen.
Tegen de tijd dat we op moesten stellen
regende het natuurlijk nog steeds, maar daar
konden we tegen. Voorafgegaan door onze
oud strijders die ons het goede voorbeeld
gaven begonnen we met onze tocht door
Wageningen.
Tijdens de tocht bleek dat er
grote belangstelling was voor deze jaarlijkse
herdenking in Wageningen, zowel aan de zijde
van oud strijders als de "gewone" burger die
aan de kant van straten stond toe te kijken. De
hele tocht door hadden we in ieder geval geen
tekort aan belangstelling (en regen).
Als laatste nog even het beste beentje voor
gezet voor Z.K.H. Prins Bernhard (en de kijkers thuis) en zo kwamen we weer bij het
beginpunt.
Daar stond nog steeds
meesten nog tijd genoeg
bij te kletsen met oude
was het echter tijd om
richting Oirschot.

de tent, dus voor de
om wat te drinken en
bekenden. Voor ons
in de bus te stappen

Sergeant der Fuseliers S.Tigelaar
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WEER THUIS

Het wachten is dan op de bussen die de militairen naar de hangaar moet vervoeren. Dat
duurt altijd te lang. Allereerst worden de Bosniëgangers op het platform toegesproken door
een aantal hoogwaardigheidsbekleders
(meestal de staatssecretaris van Defensie).
Pas als ze het geluk hebben dat er geen
douanecontrole plaatsvindt, kunnen de
mannen en vrouwen in de bussen. Al met al
verstrijkt er een half uur tussen de landing van
het toestel en de aankomst bij de hangaar.
Dan begint het feest pas echt. Een heerlijke
chaos van mensen die elkaar zoeken en
vinden. Altijd zijn er ook veel collega's om
even hartelijk handen te schudden.
Voor de Alfa-Fuseliers zit de periode als
C- Team van 101 (NL) Mechbat RHPA in Knezevo (of bij A-Team in Novi Travnik of
Ssvotesk te Sisava) er op. Iedereen is weer
gezond terug en de opdracht is prima uitgevoerd. In een volgende Vaandeldrager zullen
we nog uitgebreid terugblikken.

ADJUDANT DE BRESSER NEEMT AFSCHEID

OVERDRACHT FUNCTIE
REGIMENTSADJUDANT
Gedurende een periode van 4,5 jaar had ik de
eer uw regimentsadjudant te zijn. Op 2 juni j.1.
heb ik de functie van regimentsadjudant overgedragen aan de aooi. L. Vervoort.
Zonder enige twijfel zal ik nog vaak met weemoed terugkijken op deze geweldige periode in
mijn loopbaan. Terugkijkend zie ik de indrukwekkende herdenkingen in het kader van de
bevrijding in Frankrijk (Normandië), België en
Nederland. Met trots heb ik ons regimentsvaandel met uw opschriften gedragen.
Ook gaan mijn gedachten altijd weer naar de
oudstrijders die vol trots Brigade en Regiment
vertegenwoordigden bij deze herdenkingen. U
was en bent steeds het voorbeeld voor onze
jonge Fuseliers. Voor ons zijn de vele verhalen
van vroeger niet zomaar verhalen maar zij
dragen daadwerkelijk bij aan de vorming en
kennis van de huidige Fuseliers. Zeker ook
tijdens de uitzending van IFOR werd vaak
gesproken over de oudstrijders. De opmerking

denk eens aan onze oudstrijders toen die 3 tot
4 jaar van huis waren" is meerdere malen
gehoord.
Ook al diegenen die aanwezig waren bij de
vele koorduitreikingen wil ik bij deze bedanken.
Het enige moment waarop ik vele jonge Fuseliers met een brok in hun keel heb gezien is
wanneer zij het invasiekoord door een oudstrijder kregen omgehangen. Op zo'n moment
leverde u een geweldige bijdrage aan de binding tussen de Brigade en het Regiment. In de
ogen van de jonge Fuseliers zijn onze oudstrijders het meest dierbare en het meest zichtbare van het Regiment.
Ik hoop dat u allen nog vele jaren in een goede gezondheid een voorbeeldfunctie mag en
kunt vervullen binnen het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene.
Met Fuseliersgroet,
Aooi der Fuseliers Toon de Bresser
Adjudant de Bresser en
regimentscommandant
overste van der Louw
brengen de speciale rangonderscheidingstekens van
regimentsadjudant aan bij
adjudant Vervoort (sectie
communicatie 13 Mechbrig)
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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 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.

5 act. (1944) Donderdag
Er is eigenlijks niets bijzonders te vertellen.
Vanmiddag hebben we een Spitfire een 262
naar beneden zien schieten. We konden 's
morgens honderden bommenwerpers zien die
groote witte veren in 't blauw van de hemel
trokken, richting Duitschland. Jagers vlochten
krullende figuren om ze heen, 't was een mooi
gezicht.
Er wordt de heele dag flink geschooten in de
richting van Kleef en 't geeft me het idee dat er
iets is begonnen maar nog steeds worden we
niets wijzer. Alle jongens die hun ouders of
vrouwen in bevrijd Nederland of Belgisch gebied hebben, mogen met verlof. Wanneer zal
ik Waden en Maatje kunnen zien?
6 act. Vrijdag
Alweer een zonnige dag, maar elke dag is mij
een beetje kouder. Gele bladeren beginnen al
te vallen en 's morgens is er al een echte wintergeur over 't land.
Er is weer gelegenheid om te gaan baden in
Nijmegen maar nu heb ik net gisteren al een
bad genomen in 't gekkenhuis hier vlakbij.
Onze wasch wordt nu gedaan bij Hendriks.
Gisterenavond was er weer een gezellige
kring. Ook Engelsche jongens van het afweergeschut komen er geregeld en horen we interessante verhalen over hun jaren in Egypte en
Frankrijk. Die hebben heel wat meer meegemaakt dan wij, maar zitten er ook langer in. Ze
kwamen o.a. net door de corridor toen de
Duitsehers aanvielen bij Veghel. Ze verloren er
zo'n 10 wagens waarbij nog 2 AAguns.
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Vanmiddag om 2 uur hoorden we plotseling
dat we op 1 uur notice waren geplaatst. We
gaan naar Heumen waar het Maas-Waalkanaai begint. Ik ging er even met wmr. de Groot
een verkenning maken waar we 't beste onze
wagens konden plaatsen en vonden een paar
plekjes in boomgaarden. Juist toen we weer
van de brug het dorp ingingen, hoorde ik weer
een Duitsch toestel, no. 262, oversuizen en
jawel hoor, plotseling viel er weer een regen
van kleine bommetjes om en nabij de brug.
Ook hoorden we dat de Mof 's nachts probeert
de brug onder vuur te nemen. 't Wordt dus
echt weer jobje voor de IIle Unit om op te
knappen. We zullen de Polen aflossen.
7 Zaterdag
Vanmorgen in alle vroegte uit Grave vertrokken. Het duurden nog wel even voor iederen
heelemaal klaar was. Het leek wel of ze al hun
winterslaap waren ingegaan. Nu moesten we
ook vannacht 100% "stand to" houden. Toen ik
bij Hendriks was om nog een laatste gezellige
borrel en koffie te drinken kwam plots iemand
het bericht brengen dat er ongeidentificeerde
voorwerpen waren neergekomen ong. 7 K.M.
van ons vandaan. Parachutisten of gliders.
Toen moesten 50% "stand to" houden en
daarna 100%. Er is niets gebeurd evenwel.
In Heumen werden we met vreugde ontvangen
en namen we onze intrek in de boerderij ongeveer 300 yards ten Zuiden van 't dorp aan
de Maasdijk. In m'n kamertje kan ik uitzien op
de uiterwaard en op de opgeblazen brug bij
Cuijck die zich in het stillen water weerspiegelt.

Vanmiddag kwamen de bombers weer over in
zwermen en konden we zien hoe er vier werden aangeschoten en als een bom in de lucht
uit elkaar spatten. Later over het nieuws hoorden we dat het ong. 700 bommenwerpers
waren die bij Emmerik een groote aanval deden.

Wageningen niets gehoord en merkwaardig
genoeg zegt de Duitsche radio er ook niets
meer over. De beste berichten zijn van het
gedeelte bij Aken waar de Amerikanen door de
Siegfriedlinie gebroken zijn en bijna de stad
hebben ingsloten.
9 October Maandag

Daar begint het gedonder weer. Een knal, een
fluit en een grootere knal. 't Heele huis dreunt
ervan. De menschen zitten allen in de kelder
en daar komt plots een heele barrage. Ik denk
maar beneden te gaan slapen, veiliger. Er
staat al iets te branden aan de overkant van
het kanaal. Ik hoop niet dat het de heele nacht
zoo doorgaat. Ik had graat wat willen slapen,
want ben zwaar verkouden. Kreeg net van de
boerin een heerlijk warm glas melk met honing. Dag schat, wel te rusten. Ik ga van je
dromen.
8 October, Zondag
De heele nacht is Jerry bezig geweest en
kreeg een trommelvuur terug voor elke granaat
die hij overstuurde. Enfin, ik was te moe om
me er te veel van aan te trekken. Een dichte
mist hing vanmorgen over het land en de boerenwagen met menschen op de dijk was onvergetelijk als een schimmenspel.
In dit weer moet je uiterst op je hoede zijn voor
saboteurs of parachutisten die zeer dicht bij de
vitale punten kunnen komen voor je het in de
gaten hebt. Daarom stonden we tot 11 uur in
de mist te loeren, de kragen van de overjas
hoog op. Alle menschen gingen onbezorgd
naar de kerk en hadden hun beste spulletjes
weer aan.
Alle granaten vielen vannacht een eind voor de
brug. Als de Duitschers de kans krijgen zullen
ze het zeker nog eens probeeren om de brug
onder vuur te nemen. Veel nieuws over het
front krijgen we niet te hooren. Nog altijd is er
een security te land. Wel hooren we heel wat
fantastische berichten o.a. dat Apeldoorn bezet
zou zijn. Er is echter ook een plaats Apeldorn
in Duitschland ten Zuiden van het Reichswald.
Zou het zoo zijn, dan is deze Duitse concentratie bijna omsingeld. Van het bruggehoofd te

Kreeg vandaag 2 brieven van Miek en schreef
haar terug op de laatste vier airgraphs die ik
nog had.
Ging vanmiddag naar "B" echelon en zag Hans
W. Hij had zijn kantoortje in een groote boerenschuur met heerlijke hooi lucht en geknor
van varkens. De groote weg Grave-Nijmegen
ligt er vlak langs en soms konden we elkaar
niet verstaan van het ontzettend geratel van
honderden tanks. Het verkeer is overstelpend
en je snapt niet de wegen het nog uit houden.
De wegenbouw in Nederland staat toch wel op
een hoog peil.
Ook ging ik nog even naar Grave om de fam.
Hendriks op te zoeken en nog een paar
broodjes machtig te worden bij bakker Zanden
waar Nico Langhout erg bevriend is. We gingen daar tegen 't donker weg na een borreltje
Bols genoten te hebben en merkten dat de
weg naar Heumen eenrichtingsverkeer
was
geworden. Het gevolg was dat we over de
zandweg vanaf Wychen terug moesten, erg
mul maar 't Austinje trekt door alles heen.
Onze majoor is weer terug uit Frankrijk en
vertelde hoe hij onverwacht bij vrouwen kinderen binnenkwam in Dijon. Ik was toch zoo
jaloersch! Wat een oogenblik moet dit geweest
zijn voor deze twee menschen die elkaar in vijf
jaren niet gezien hebben. Laten we hopen dat
het voor ons niet zoo lang zal duren, liefje!
10 October Dinsdag
Nou, dat was me wat vannacht! Ik heb alles bij
elkaar maar 3 uur geslapen. Het begon alom
8.30 met een groote slag. De Mof was aan 't
inschieten op de brug. Toen weer één en
daarna 4 tegelijk. Na een uur stilte kwam er
een spervuur en ontploffingen waren voor,
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achter en boven de boerderij. Bij de brug kwamen de meesten neer.

hebben we het daaraan te danken dat de Mof
gezwegen heeft.

Ik zat bij de boerenmenschen in de keuken,
lekker warm bij de kachel. Alle kinderen uit de
voorkamer gehaald en in de kamers aan de
Westkant gelegd. Daar is het veilig tegen granaatvuur. Om 2.30 kwam een hevige barrage
en was het weer gedonder om de boerderij en
de brug. Om 5 uur kwam de laatste over en
hadden we rust, maar de schrik in de benen.

Gisteren heeft het de heele dag geplenst met
bakken en alles is zacht, modderig en klef. Ik
was 't Hollandsche klimaat vergeten maar 't
wordt me weer duidelijk hoe 't is. Iedereen
loopt te snuiven en te hoesten en klaagt over
koude voeten.

12 October Donderdag
Bij de brug lagen alle draden over de weg en
bladeren en takken van de boomen gescheurd.
Niemand gewond, zelfs niet toen er een granaat 5 meter van een tent insloeg waarin 2
jongens sliepen. De tent was gedeeltelijk in
flarden, maar de jongens niets en slechts één
van de wagens had een scherf in de deur. Als
Jerry eens wist hoe weinig resultaat hij met al
dat lawaai bereikt heeft!
De Majoor vond het raadzamer de wagens te
verplaatsen en nu zit ik aan de andere kant
van het dorp en nam m'n intrek bij kruidenier
Art. De jongens liggen op zolder en ik mocht in
de huiskamer slapen. Mijn oppasser ligt bij me
voor ons beider gemak. Ook deze menschen
zijn weer uiterst vriendelijk en krijg ik geregeld
een kop koffie en mag ik m'n radio in de kamer
hebben.

Er valt hoe langer hoe minder te vertellen.
Veel interessants gebeurt er niet meer. Vandaag ging ik naar 't "B"echelon om een van de
jongens weg te brengen die 14 dagen streng
arrest heeft gekregen. Hij zit nu in de cel onder
't gemeentehuis in Wychen. Ik ben in Wychen
gebleven om naar een film te gaan. Die ging
echter niet door en daarom ging ik naar een
show gegeven in een klein gebouw waar net
150 man inkonden, maar ong. 250 aanwezig
waren. Je kon de rook snijden en de zangers
begonnen te hoesten. Toch was het een aardige vertooning, lieve meisjes die goed dansten en mooie costuums droegen. Verder amuseerde ik me om de conferencier, die eenige
vrij gezouten mopjes verkocht waar de jongens
natuurlijk hard om moesten lachen.

11 October Woensdag

Tot m'n verbazing hoorde ik dat de Engelsche
Koning in Wychen was met Montgommery en
Dempsey. In 't dorp zag ik de Jongh alias
Foofels die toch met ons meereed. Ik nam het
binnenpad wat een bepaald gedeelte erg mul
en zanderig is, maar 't karretje trekt overal
door. We hoorden een paar bommen vallen en
zagen luchtgevechten, terwijl de heele lucht
zwart zag van het afweergeschut. Zoo komt er
dagelijks een of tweemaal een Duitsche jetplane over, maar doet geen kwaad.

Een heerlijk rustige nacht en 't merkwaardige
is dat er geen vuur meer op de brug gelegen
heeft sinds we vandaar weg zijn. Zoiets zul je
altijd hebben! Enfin, ik ga niet terug en neem
het zekere voor het onzekere. Zware batterijen
openden het vuur gisteren tegen 5 uur op de
Duitse posities in 't Reichswald en misschien

Foofels vertelde me dat hij net op de brug bij
Grave was, toen weer een stel antipersonelbommen vielen op de stellingen van de 2de
Unit. Er werden 4 jongens gewond en een
Engelsche chauffeur gedood. Het lastige is dat
je de vliegmachine te laat hoort om dekking te
kunnen zoeken.

Er zijn 4 kinderen waarmee ik al de beste
maatjes ben. Eén van de jongens lijkt op
Reintje, net zoo ondeugend met blond haar en
blauwe heldere oogen. Hij komt telkens zoo
eens luisteren en kijken naar de radio. Het
oudste jochie tekent graag en zijn teekeningen
zijn precies als die van Frans. Ik verlang erg
naar m'n twee jongens.
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NIET GEVOLGDE ADVIEZEN ...
door Jhr. J.J. G. Beelaerts van Blokland, Oosterbeek
Tot mijn grote verbazing lees ik in een levensbeschrijving van Lt.Gen. Horrocks, voormalig
commandant van het Britse 30ste Corps, in het
boek Churchill's Generals dat hij zichzelf een
verwijt maakt. Hij zou met meer aandrang om
een Nederlands officier van hoge rang in zijn
staf hebben moeten vragen die hem had geadviseerd om een linkse omvattende beweging
te doen een stuk ten westen van Arnhem.
Helaas is hem dat wel geadviseerd ...

van de Bommeierwaard te hebben en deze
daarna te nemen. 's Hertogenbosch zou dan
immers door de vijand niet te houden zijn.
30 Corps zou dit te begrijpen en hulp te sturen. Deze hulp ontaardde in een verkenningseskadron die aan de ondergrondse mededeelde dat ze daar een te gevaarlijke positie hadden. Ze zouden met hen mee terug moeten
gaan. Dat gebeurde en het fort werd weer
meteen door de vijand bezet.

Als stafmajoor van onze Brigade Prinses Irene
kwamen wij aan bij Grave op de 4e dag van
operatie Market Garden (21 september 1944).
Wij kregen daar bericht dat er Duitsers waren
aangekomen in Kesteren en zich daar wilden
overgeven als wij daar zouden aankomen.
Kesteren was ver buiten onze sector en daarom ging ik met dit bericht naar de sectie Intelligence van 30 Corps. Ik legde hen uit met
Kesteren een grote basis voor een overgang
over de Rijn te hebben. Boven lag Kesteren
achter onze oude Nederlandse te inunderen
stelling, zodat de vijand deze niet zou kunnen
gaan gebruiken.

Het is ons wel bebleken hoe moeilijk de Engelsen te adviseren waren. Het is te betreuren
dat onze brigadecommandant niet zelf naar
30 Corps is gegaan. Duidelijks is dat zelfs een
brigademajoor niet voldoende naar boven kon
doordringen. Waarschijnlijk heeft de G2 de
zaak niet naar Horrocks doorgegeven.

De G2 zei mij echter dat Kesteren te ver uit de
flank lag. Daarom zou niet worden opgetreden.
Dit bericht stuurden wij naar de ondergrondse.
Toen we bij het Corps naar onze liason-officer
vroegen, bleek dat een reserve-luitenant
te
zijn die als voor de Brigade volkomen ongeschikt naar Londen was gestuurd. 30 Corps zei
dat ze die vent nooit zagen.
Nog ergerlijk werd het toen de ondergrondse
berichtte dat ze het fort St. Andries (bij Kesteren) hadden bezet. Ze vroegen om onze hulp.
Howel onze verkenningsafdeling bij Wamel lag,
weigerde de brigadecommandant
die hulp.
Daarop ging ik weer naar 30 Corps en legde
hen uit hoe belangrijk het zou zijn om de kop

Wij kregen ondertussen de indruk dat men met
oogkleppen naar Arnhem staarde.
Twee andere berichten waren:
- dat de vijand tanks overstak bij Lobith
- dat de vijand de Rijndijk doorstak
Dit wekte grote verbazing. "Did you really think
they will sink th is bI.. isle?"
Dat gebeurde dus wel degelijk. Op 2 december
1944 bliezen de Duitsers de Rijndijk ten westen van Arnhem op in het kader van operatie
Storch (ooievaar). Het rivierwater stroomde
met grote kracht de Betuwe in. Via lager gelegen oorden en via een door de Duitsers in
de spoordijk Arnhem-Nijmegen
aangebracht
gat naar de Midden-Betuwe. Ruim duizend
mannen (plus tien nonnen en een secretaresse) bleven in het deels ondergelopen gebied
achter om vee te verzorgen en levensmiddelen
uit het Niemandsland te redden.
Uit:

Canadezen in actie, Hen Bollen/Peul
Vroemen, ISBN 90-6255-599-3
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JAN LAVIES TEKENT IRENE BRIGADE
In mei 1945 maakte hij
een aantal tekeningen met
Irenemannen een rol. Heel
bekend werd die van de
magere Hagenees die een
Brigademilitair begroet met
de woorden: "Met 't eten
ging 't wel maar o! boy! ...die moffen!"
Lavies werkte nog in een
tijd dat de reclame niet
werd beheerst door artdirectors, copy-writers
en
meer van dat soort reclamevolk. In zijn tijd was
alles
nog
overzichtelijk:
een fabrikant wilde iets
verkopen
en
bestelde
daarvoor een mooie plaat
bij de ontwerper. Niet gehinderd
door
randvoorwaarden, marktonderzoeken of eisenpakketten ging
die vervolgens vrolijk aan
de slag. Een wervende
tekst of slogan erop en
klaar is Kees.
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Tot 8 juni was in Museum Flehite te Amersfoort een overzichtstentoonstelling te zien van
het werk van ontwerper en reclametekenaar
Jan Lavies. Allemaal affiches, reclametekeningen en tijdschriftomslagen uit de jaren 1920
tot 1970 van de nu bijna 95-jarige Lavies. Een
naam die waarschijnlijk minder bekend is dan
zijn plaatjes want die herkent iedereen:
omslagen van de King Atlas, posters voor
Caballero en Shell, affiches voor de KNILMluchtvaartmaatschappij, het is allemaal Lavies.
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Het
werk
van
Lavies
maakte in bijna zestig jaar
een
hele
ontwikkeling
door. Van Art Deco-achtige toneelaffiches uit de
jaren '20 tot kleurrijke posters die tot eind jaren
'70 met de airbrush werden gemaakt. De
meest uiteenlopende spullen werden via Lavies' werk aan de man gebracht schoenen,
auto's, batterijen, motorolie of sigaretten.
Lavies tekende het allemaal. Hij werkte zelfs
voor twee concurrenten
tegelijkertijd
zoals
Shell en Esso. Nu zou zoiets absoluut niet
meer kunnen.
Ook op politiek gebied at hij van meerdere

walletjes. Zo maakte hij in 1934 een poster
voor een antifascistisch cabaret terwijl hij drie
jaar later een verkiezingsaffiche ontwierp voor
de extreem-rechtse partij Verbond voor Nationaal Herstel. Net zo gemakkelijk volgde op die
opdracht in 1938 weer een affiche voor het
Comité voor Joodsche Vluchtelingen terwijl in
de oorlog de Duitsers goede sier maakten met
zijn werk voor de stichting Winterhulp Nederland.
Zijn bekendste werk maakt Lavies na de oorlog. Prenten waar de sfeer van de jaren vijftig
van afspat, met vampen à la Grace Kelly die
zwoel hun sigaretten aanprijzen, snelle Amerikaanse wagens en "gewaagde" affiches voor
badplaatsen als Zandvoort en Scheveningen.
In die categorie vallen ook de King-atlassen,
waarvan hij de omslagen tussen 1936 en 1981
ontwierp.

In de jaren '60 werd de reclame steeds ingewikkelder en foto's verdrongen de tekeningen
en affiches. Televisie en radio werden meer en
meer gebruikt als reclamedragers.
Tussen
1955 en 1970 beperkte Lavies zich maar tot
één klant die zijn werk nog wel wist te waarderen: de Holland Amerika Lijn waarvoor hij
menu's, wijnkaarten en drukwerk maakte.
Terug naar mei 1945 toen Lavies de intocht
van de Prinses Irene Brigade in Den Haag
meemaakte. Voor de Nederlandse Boekenclub
te 's Gravenhage maakte hij de plaat van de
magere Hagenees en de Brigademan die als
poster (twee maten) en als briefkaart uitgegeven werd.
Twee andere tekeningen met het onderwerp
Irene Brigade werden als briefkaart uitgebracht. De ene betrof de paleiswacht van de
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van de Brigade bij Paleis Noordeinde waar
dankbare inwoners bloemen hadden gelegd in
de vorm van letters J(uliana), W(ilhelmina) en
B(ernhard). Dit historische tafereel werd door
Lavies op geheel eigen wijze getekend.
Minder serieus was de tekening van "de Brigade ON DUTY". Daar zien we hoe een Brigademilitair met het invasiekoord om de schouder met een Haagse schone "marcheert".
Blijkbaar heeft hij voor de schoonfamilie het
een en ander "georganiseerd" blijkens de gevulde tas met allerlei rations. Dit geeft maar
aan hoe tegen de Irene-bevrijders werd aangekeken door een deel van de Haagse mannelijke bevolking ...
Gelukkig zijn deze historische prenten van Jan
Lavies bewaard gebleven in Museum Brigade
en Garde Prinses Irene in Oirschot. Heel bijzonder in die verzameling is een originele
schets van Jan Lavies voor de tekening van de
Nederlandse
Boekenclub
(met de magere
Hagenees en de Brigademan) . Aan de gescheurde kartelranden boven aan de bladzijden te zien is die schets zo uit het schetsblok
van de bekende tekenaar gescheurd ...

Met diep leedwezen
Vereniging:
17 febr. '97
25 febr. '97
3 maart '97
7 maart '97
22 maart '97
23 maart '97
1 april '97
4 april '97
12 april '97
19 april '97
30 april '97
11 mei '97

"

BRIGADE.

ON DUTY

namen wij kennis van het overlijden van de volgende

De heer C.A Nieuwenhuis te Colchester (GB)
De heer M. Gielen te Blerick
De heer J.Th. Dartel te Tilburg
De heer N.W. van de Broek te Eindhoven
. Mevrouw Jeurissen-van de Meer Brunssum
De heer C.M. van Terheijden
De heer J. Smit te Houten
De heer D. van de Velde te Eindhoven
De heer A Verhoef te Zuid Afrika
De heer M. van Knippenberg te Kampen
De heer G. Beelaerts van Blokland te Den Haag
De heer AH. van Os te Utrecht

Bij overlijdensgevallen
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DE.

graag bericht aan:

F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK

11

leden

van onze

UIT HET DAGBOEK VAN MAJOOR PAESSENS
Majoor A.A. Paessens was commandant van Gevechtsgroep I. Deze populaire
officier die eerder commandant was van de Noothoven-van Goor Compagnie, de
para-compagnie
van de Irene Brigade, hield gedurende de veldtocht in een
exercies-book een dagboek bij. De teksten zijn wat formeel maar geven een goed
beeld van de periode en de omstandigheden.
Middelburg, december 1994.
Dec. 1
's 'Ochtends 10 uur conferentie met de officieren der gevechtsgroep in de mess. Het
gebruikelijke kopje koffie ontbreekt. Punt 1
op het programma is de cantine. We hebben
een zaal en de noodige en passende wandversieringen zijn aangebracht. Gebruiksaanwijzingen zullen er ook komen.
's Namiddags gymnastiek en sport voor de
stijve manschappen. Lt. Roos geeft de lessen
en iedereen is er van overtuigd dat een andere
instructeur beter is om het wat kalmer aan te
doen.
's Avonds opening der cantine. Op zwart viltachtig papier staan de gebruiksaanwijzingen
voor de cantine.
"Waarom zou je niet dringen als de ruimte
voldoende is?"
"Gebruik geen aschbakken, de vloer is veel
groter!"
"Dit vat kost ons een dubbeltje maar een glas
bier is toch een kwartje."
"t Is een gezellige avond en de dans verloopt
uitstekend. Het bandje blaast zich dood a raison van 30 cigaretten per man per avond.
Geld is waardeloos, ook wij werken met cigaretten om iets gedaan te krijgen.
Midden in de dans word ik gestoord. Een burger moet vervoer hebben naar Breda. Sorry,
old boy, dat gaat niet. Orders zijn orders en we
mogen geen burgers meer vervoeren. "Ja,
maar mijnheer, kunt U geen uitzondering maken, ik kom niet vaak!" Nadat ik hem beduid
heb dat ik geen mijnheer ben maar majoor,
gaat hij weg.

Dec. 2
Na inname van het ochtendappèl ga ik een
rond maken door het wagenpark. De voertuigen zien er vuil uit en moeten een beurt
hebben. Er is echter weinig gelegenheid voor.
Militair Gezag moet 2 wagens hebben voor
evacuatie van burgers uit Middelburg.
Werklieden, die de dijk nabij Vlissingen repareeren moeten 's ochtends en 's avonds worden vervoerd naar Arnemuiden. Een wagen
moet militairen van mijn onderdeel weg
brengen, die met 48 uur verlof gaan. Eten
moet worden vervoerd naar het detachement
in Vlissingen. De Marine te Vlissingen moet
een wagen hebben. Kortom, alles wat rijdt is
op de weg.
Mijn 2i/c (second in command, plaatsvervangend commandant, red.) kan nog steeds slecht
loopen en doet alleen werk op mijn bureau en
wijst verzoeken van burgers om transport af.
Lt. Roos heeft een goed idee. Op een zwart
bord heeft hij met witte letters geschilderd:
"Firma Paessens, verhuizingen en trans
porten."
's Middags de normale verzoekenregen van
burgers om transport. Ik laat een bord op mijn
deur maken van het bureau: "Hier worden alle
verzoeken om transport door burgers
afgewezen." 't Helpt meteen.
't Ziekenrapport is iets waar bijna niemand
meer komt. Er zijn teveel E.N.S.A.shows en
dansen in Middelburg. Het schijnt dat iederen
van hoog tot laag een overmatig gebruik maakt
van allerlei tabletten.
Er zijn geen dood en of gewonden en geen
krijgsgevangenen gemaakt, evenmin als gisteren.
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Dec. 3
De eerste bezoekster 's ochtends is een dame
van de pers. Ze wil inlichtingen hebben over
het aanstaande St. Nicolaasfeest. Na een
waardige ontvangst in de mess, waarbij ze op
de mooiste stoel mag zitten, vertel ik haar de
details. "En publicatie mijnheer in de Vrije
Zeeuw, zoudt u dat goed vinden?" Natuurlijk,
zoolang je maar geen melding maakt van
"Prinses Irene Brigade" of van een onderdeel
daarvan.
's Ochtends na mijn theorie krijgstucht met
officieren wordt het programma opgemaakt.
's Namiddags een bezoek aan het detachement Vlissingen. Kapt. Post is commandant en
heeft onder zijn commando de drie infanterie
peletons. Hun taak is het bewaken van de
dumps, waarin alle oorlogsbuit is bijeen gebracht en de regeling van het verkeer over het
jaagpad. Een dubbelpost aan de zijde van
Vlissingen moet het verkeer zien te ordenen,
hetwelk langs het nauwe jaagpad gaat in de
richting van Middelburg.
Het jaagpad is een teer punt geweest. Lange
orders met een sterrekundige onwaarschijnlijkheid de tijdstippen van eb en vloed aangaande, moeten dienen als basis om te bepalen
wanneer het éénrichtingsverkeer
aanvangt.
Helaas hebben begeleiders van boerenkarren
pasjes om op ieder moment en in iedere richting het jaagpad te mogen betreden. Resultaat
is dat kapt. Post op hooge benen staat en het
verkeer niet kan beheerschen.
De dienst in Vlissingen loopt vlot en posten
doen uitstekend hun taak.
's Avonds bespreking met de officieren over
het programa van de komende week. Het is
overigens een rustige Zondag.
Dec. 4
Bespreking met ondercommandanten over het
personeelsvraagstuk. Het afvoeren van personeel, hetwelk ongeschikt is om een operatieve
taak te vervullen, is aan de orde. Gelukkig
komen we tot de conclusie dat er slechts weinigen zijn die ongeschikt zijn gebleken.

22

Daarna gereed maken van de lijst van verlofgangers voor Brussel. Een bepaald aantal
menschen kan nu en dan met 48 uur naar
Brussel om daar een rustige of onrustige tijd
door te brengen. Een welkome verandering
van het verblijf in Middelburg. Daarna een
ronde door de kazerne en een bezoek aan
Bde. Ha.
's Namiddags een kijkje genomen bij de training. De M.M.G.'s (medium machine gunners,
red.) zijn bezig met het mechanisme van het
wapen. De kennis is in het algemeen zeer
gedegen, ondanks het feit dat het in de praktijk
weinig voorkomt dat er storingen optreden.
Ook vandaag geen
krijgsgevangenen.

dooden,

gewonden

of

THE ROYAL BRITISH LEGION
IN NEDERLAND HERDENKT
Elk jaar, ergens in Nederland, herdenkt The
Royal British Legion de gevallen kameraden
die begraven zijn op één van de 469 begraafplaatsen waar een herdenking niet regelmatig
plaatsvindt. Zij noemen die herdenkingen "The
450". Deze herdenking zal dit jaar plaatsvinden
op zondag 19 oktober a.s. Voor de ceremonie
is dit keer Diever (Drenthe) gekozen. Op de
begraafplaats aldaar zijn zeven geallieerde
militairen begraven. The Royal British Legion
nodigt u uit om aan deze herdenking deel te
nemen.
Bijeenkomst: 13.00 uur in het Gemeenschapscentrum "Dingspilhuus",
Hoofdstraat
88 in
Diever. De herdenking vangt aan om 14.00
uur. Verdere bijzonderheden zijn verkrijgbaar
bij de secretaris van The Royal British Legion,
telefoon 020 416 0538

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.

Weer twee foto's ditmaal. Links
een bekende foto met (voor ons)
onbekende gezichten. De foto
hieronder is geschonken door
Jan Telman en toont een groep
stoere Irenemannen in Suriname.
Wie het weet kan een kaartje
sturen naar het redactie-adres.
(Iet op! Gewijzigd! Zie Verenigingsnieuws of de achterste
pagina)
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Beste Willem
Briefwisseling met Willem van der Veer
oud-commando "van het eerste uur", auteur
van oorlogsromans, voornamelijk handelend
over het verzet
Beste Willem,

Beste Hans,

Het is me gelukt! Deze keer zal je me helemaal niets kunnen verwijten. Meteen toen je
die 11e april de hal van de grote feestzaal in
Motel Eindhoven binnenkwam zag ik je al.
Hoewel ik je later niet zoveel meer heb gesproken ben ik ervan overtuigd dat je een
gezellige middag hebt gehad, daar in Eindhoven tijdens het gouden jubileumfeest van
onze vereniging.

Je hebt gelijk. Voor wat de ontvangst in Eindhoven betreft valt je ditmaal (helaas) niets te
verwijten. Je stond zelfs met je boomlengte
breeduit in de hal; zodoende kon ik onmogelijk
om je heen. Het was inderdaad gezellig in
Eindhoven onder de navel van de Toekan. Ik
ontmoette weer een aantal goede oude vrienden. En vriendinnen (!) Met jou erbij kon mijn
dag niet meer stuk. Dat onze "grote baas" de
Prins ons nog even bezocht vond ik een grote
eer voor het feest.

Overigens is het heel leuk dat je de vorige
keer je verhaal wat opfleurde met foto's van de
personen uit dat verhaal. Mag ik daaruit concluderen dat je met hen na de oorlog in contact bent gebleven?
In dit nummer van de Vaandeldrager blikken
we weer terug op de mei-herdenkingen. Mag
ik je vragen waar jij zelf op de avond van
4 mei je gevallen vrienden herdenkt? Is dat
ieder jaar op dezelfde lokatie of wissel je dat
af?
Zelf ben ik de laatste jaren in Tilburg
aanwezig, waar de dodenherdenking plaatsvindt bij het monument van de gesneuvelden
van de Irene Brigade, de Vaandeldrager. Door
omstandigheden lukte dat dit jaar niet en daarom heb ik voor de televisie gezeten. De herdenking op de Waalsdorpervlakte werd door
RTL indrukwekkend in beeld gebracht.

Ik herinner me ook nog iets anders Hans. Op
29 april was ik in Oirschot aanwezig bij een
bijzonder gezellige Bourgondisch aandoende
receptie ter ere van je huwelijk. In de eerste
plaats: gefeliciteerd jongeman. Nu tel je pas
echt mee. Gefeliciteerd ook met je lieftallige
bruid Mieke, die er stralend uitzag. Toch is een
welgemeende waarschuwing niet overbodig. Je
mag wel oppassen als je Mieke meeneemt
naar de reümie want ik heb op 11 april in
Eindhoven wel opgemerkt dat de oude garde
van destijds nog een enorme uitstraling heeft,
zelfs voor jonge vrouwen. Dat hebben ze in
Engeland geleerd in de jaren 40-45. Ik weet
het, want ik was er zelf bij ...

Zo, nu hoop ik dat je mij in ons verhaal weer
terugneemt naar oktober 1944, toen je in Drenthe ondergedoken zat bij een boerenfamilie,
de familie Sliekers. Twee militaire vrachtwagens reden het erf op en je vreesde in de val
te zitten.

Natuurlijk heb ik na de oorlog, tot op de dag
van heden, contact gehouden met de mensen
waarmee ik destijds lief en leed deelde; vooral
mensen uit het verzet. We waren als broers en
zusters onder elkaar en dat zijn we nog. Een
telefoontje en we staan op de stoep. Zo hoort
het ook. Rang, stand of sekse speelt geen
enkele rol; alleen dat wat je samen hebt doorgemaakt telt. Alle oudstrijders zullen dat kunnen beamen.

Hans Sonnemans.

Op de vierde mei was ik bij de kranslegging bij
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het Engelandspielmonument

in Den Haag.

Er is nog iets wat ik kwijt wil. De Vaandeldrager heeft mij indirect weer in contact gebracht
met een oude vriend waarvan ik meer dan een
halve eeuw niets had gehoord; Jan Huisman,
wonend in Londen. Hij volgt altijd trouw onze
polemiek en kwam mij zodoende op het spoor.
Beste Jan, mijn hartelijke groeten en fijn dat
we na zovele jaren weer contact hebben.
Op 23 mei 1997 werd mijn oorlogsmakker Niek
de Koning (86) ter aarde besteld in Apeldoorn.
Niek werd in onze verhalen beschreven. Hij
behoorde, evenals ik, tot Nr. 10 Commando
(Dutch) 2 Troop. Ik zat met hem in 1943 in
Birma en sprong op 10 oktober 1944, samen
met hem en Rudy Blatt af in Drenthe. Daar
begon toen het verhaal waar we nu mee verder gaan.
Het eerste wat ik mij afvroeg was of ik de
vorige avond, voor ik naar de schuilplaats ging,
wellicht sporen had achtergelaten in de kamer.
Met schrik bedacht ik dat ik nog twee Engelse
sigaretten had gerookt en de peuken in de
asbak had uitgedrukt. Als de Duitsers die
peuken vonden was ik verloren en met mij de
familie Sliekers. Hoe had ik zo onvoorstelbaar
dom en achteloos kunnen zijn? De fout waar ik
altijd anderen voor waarschuwde had ik nu zelf
gemaakt.
Beneden werd luid op de staldeur gebonsd,
terwijl de Duitsers raasden en tierden om te
imponeren. Er was niets meer wat ik nog kon
doen. Gelukkig greep Henny bijtijds in. Toen
moeder Klazien haar waarschuwing naar
boven riep, rende Henny door de gang en
opende de deur van de logeerkamer voor een
snelle controle. Tot haar grote schrik ontdekte
ze de peuken. Zonder ook maar een seconde
na te denken, nam ze de peuken tussen
duimen en wijsvingers, wreef ze fijn, stak de
smerige bittere nicotinerestanten in haar mond
en slikte die door. Daarna likte ze de asbak
schoon, nam een stofdoek ter hand en begon
ijverig te stoffen. Zo vonden twee Duitse soldaten haar toen ze de deur openwierpen. Ze
mompelden een soort verontschuldiging
en
verdwenen weer snel, Henny met kloppend

hart achterlatend met haar stofdoek en een
bittere nicotinesmaak in haar mond. Haar instinctief spontane handeling heeft zonder
twijfel mijn leven en dat van haar ouders gered.
Waar boer Sliekers de kalmte vandaan haalde,
zal niemand ooit weten, hijzelf waarschijnlijk
ook niet. Toen twee Duitse soldaten de staldeur opensmeten en luidruchtig de stal binnenstormden, vonden ze de boer, vredig
melkend bij het licht van een stallantaarn.
De warme melk spoot in stralen uit de strak
gespannen uier. Sliekers had de klep van zijn
vettige pet in de nek en keek de rumoerige
soldaten rustig aan, alsof hij ze had verwacht.
"Goeden morgen", zei hij in het Nederlands,
"kalm aan een beetje, je maakt het vee aan
het schrikken." "Mitkommen, schnell mann"
schreeuwde een soldaat, zijn geweer uitdagend op de boer gericht, alsof hij hem onmiddellijk standrechtelijk wilde fusilleren. Sliekers
maakte het spantouw los waarmee hij de achterpoten van de koe had samengebonden en
stapte met zijn melkemmer over de grup. Hij
werd hardhandig de woonkeuken ingedreven,
waar een jonge onderofficier bezig was moeder Klazien op luidruchtige toon te ondervragen. De Duitser richtte onmiddellijk zijn
"grof geschut" op de boer.
"Waar is die agent?" schreeuwde de Duitser
met overslaande stem, terwijl hij Sliekers bij de
schouders heen en weer schudde. "Agent?"
vroeg Sliekers verbaasd, "er woont hier geen
agent, in Garminge is geen politie, wel in
Westerbork." "Niks Westerbork," schreeuwde
de jonge blaag, "Hier in de boerderij zit een
Engelse agent, een saboteur, waar is hij?"
Sliekers bleef uiterlijk volkomen kalm, maar
wist eigenlijk niet goed raad met de situatie.
Hoeveel wisten de Duitsers werkelijk? Hij
hoorde de andere soldaten luidruchtig rondstommelen in de boerderij. Gelukkig was de
schuilplaats van buitenaf onzichtbaar. Tot zijn
opluchting had hij gemerkt dat de Duitsers
geen speurhonden bij zich hadden ... Moeder
Klazien was bang dat zij in het wasgoed
zouden rondsnuffelen: er lagen nog twee paar
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vuile sokken en twee militaire overhemden in
de wasmand. Waarschijnlijk toch geïmponeerd
door de uiterlijke kalmte van de boer en de
boerin, werden de Duitsers nu ook rustiger.
Intussen lag ik doodstil in de schuilplaats en
luisterde naar de zoekactie in de stal. De benarde situatie deed mij denken aan die nacht
in Birma, een half jaar geleden,. toen wij in de
chiang waren ingesloten door zoekende en
schreeuwende Japanse soldaten. Mijn huid
was nat van het zweet, angstzweet. Ik was niet
eens zo bang voor wat er met mij zou gebeuren bij ontdekking, daar ik had bewust al jaren
naar toe geleefd. Mijn angst ging vooral uit
naar het lot van de mensen die mij verborgen
hadden. Sliekers zou onherroepelijk de kogel
krijgen, terwijl moeder Klazien en Henny
konden rekenen op langdurige gevangenisstraf. Als zij dat tenminste overleefden.
Wanneer het om het verbergen van agenten
ging, stonden de Duitsers nergens voor.
Er was niets dat ik kon vanuit mijn situatie. Ik
kon alleen maar wachten hoe het zou aflopen,
en hopen, en bidden. Door het dakraam zag ik
een vage lichtstreep. De dageraad was aangebroken. Op de pannen hoorde ik de regendruppels tikken. Mijn vingers raakten het koude
staal van mijn Colt 45. Ik besefte, dat ik, ondanks dit wapen, bij ontdekking kansloos zou
zijn.
Het zoeken duurde meer dan een uur. De
soldaten schenen soms overal tegelijk te zijn.
Ik hoorde hun zenuwachtige schreeuwerige
stemmen vlak boven mij, boven op het hooi. Ik
voelde mij totaal machteloos. Grote zweetdruppels liepen aan beide kanten tappelings
langs mijn gelaat tot in mijn nek. Mijn overhemd voelde vochtig aan. Ik had een volle
blaas, maar dorst mij niet te verroeren. Het
meest angstige moment moest nog komen ...
Ik hoorde het zoëven van de lange bajonetten
in het hooi. Uit de geluiden kon ik opmaken
dat de soldaten systematisch te werk gingen.
Zou de schuilplaats diep genoeg blijken te zijn
om buiten het bereik van die griezelige bajonetten te blijven? Sliekers had beweerd dat
men bij het maken van de schuilplaats reke-
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ning had gehouden met de lengte van de Duitse bajonetten ...
Opeens werd het vreemd stil beneden in de
stal. Even later hoorde ik op het erf luide bevelen schreeuwen en werden de motoren van
de auto's weer gestart. Bij de ladder hoorde ik
de stem van Henny: "Willem, kom maar naar
beneden, ze zijn vertrokken." Moeizaam wrong
ik mij uit de schuilplaats naar buiten.
Toen ik enkele ogenblikken later de woonkeuken binnenkwam, keken Sliekers, moeder
Klazien en Henny mij met grote ogen aan.
"Willem, wat zie je eruit, m'n jong. Je bent
helemaal doornat. Ga je maar eerst even opknappen bij de pomp, dan zal ik schone kleren
voor je pakken." Ik bekeek mezelf in de keukenspiegel en schrok. Ik zag er inderdaad uit
als een levende vogelverschrikker. Mijn natte
haren zaten verward vastgeplakt over mijn
voorhoofd en ik was van top tot teen overdekt
met graszaad en hooisprieten. Er was weinig
meer over van de "stoere" commando uit de
bergen van Schotland en Wales en de oerwouden van Birma. Ik was gewoon een man
die doodsbang was geweest.
Ik moest er over nadenken waarom ik zo ontdaan was geweest. Er waren meer precaire
situaties voorgekomen in mijn leven, maar
nooit eerder had de angst mij zo te pakken
gehad, ook niet in Birma. Het moet het gevoel
zijn geweest van totale machteloosheid, opgesloten zijnde in de kleine schuilplaats onder het
hooi met de vijand overal om mij heen.
Nadat ik mij had gewassen en schone kleren
had aangetrokken voelde ik mij al een stuk
beter. Sliekers keek ernstig. "Willem, we zijn
zoëven door het oog van de naald gekropen.
Ik ben van mening dat we eerst de Heer maar
eens moeten danken." We gingen aan tafel
zitten en vouwden de handen. Sliekers sprak
een bewogen dankgebed uit, alsof hij zijn beangstigd hart eens goed wilde luchten voor
God. Tijdens dit gebed, dat recht uit het hart
van de gelovige boer kwam, moest ik onwillekeurig denken aan de dominee van Bolapunji
met zijn hechte geloofsovertuiging.
Sliekers
bad niet met woorden maar met zijn hart.

Door de onverwachte overval op de boerderij,
en de manier waarop Sliekers was ondervraagd, had ik goed begrepen dat generaal
Bötger en zijn trawanten ons op het spoor
waren, te meer toen ik hoorde, dat ongeveer
tezelfder tijd, ook de boerderij van boer Nijdam
in Orvelte, waar Rudy was ondergedoken, door
de Duitsers was overvallen. Gelukkig had ook
Rudy op het nippertje de dans ontsprongen.
Sliekers had gelijk met zijn opmerking; we
waren door het oog van de naald gekropen.
Wat de oorzaak ook geweest moge zijn: toeval
of verraad; de boerderij van Sliekers was niet
veilig meer, maar door de Duitsers duidelijk
"besmet" verklaard. Langer hier blijven zou de
goden verzoeken zijn. In overleg met boer
Sliekers dook ik nu werkelijk ondergronds, diep
onder een aardappelkuil waar ik al eens een
paar uren voor proef had doorgebracht. Ik had
alle tijd om door te denken over de gebeurtenissen van de laatste tijd.
Al meer dan 36 uur lag ik, letterlijk levend
begraven, in de nauwe uitgraving die onder de
aardappelbult was aangebracht en die alleen
bestemd was voor uiterste noodgevallen, die
bovendien niet langer dan een paar uur
zouden duren. Ik kroop met mijn gezicht zo
dicht mogelijk onder de opening van de electriciteitsbuis, die dwars door de aarde recht
omhoog stak, net boven de oppervlakte,
kunstig gecamoufleerd met enkele graszoden.
Van buiten was helemaal niets te horen. Het
tikken van mijn horloge was het enige geluid in
deze schaarse vochtige ruimte, die ik deelde
met wormen, torren en pissebedden. Het was
letterlijk aardedonker. Het had ook geen
enkele zin om licht te maken, de batterij zou
veel te snel op zijn. Een kaarsvlam zou teveel
zuurstof opeisen. Ik was blij dat ik niet leed
aan claustrofobie, anders zou ik gek geworden
zijn. Mijn behoefte moest ik proberen op te
houden tot de avonduren, wanneer Sliekers mij
kwam provianderen.
Al snel raakte ik het begrip van tijd kwijt.
Soms probeerde ik de uren te tellen, maar het
meest deprimerende was dat ik niet wist hoeveel dagen ik nog zou moeten tellen, voor ik

voorgoed ult dit ondergrondse hol zou kunnen
kruipen, waar ik leefde als een mol. Natuurlijk
zou Sliekers niet stil zitten en trachten een
ander en veilig adres te vinden. Wat was veilig
in bezet gebied?
Na ruim twee dagen in het hol te hebben
doorgebracht, hoorde ik Sliekers op een avond
de aarde van het luik scheppen dat het hol
afsloot. Toen hij het luik wegtrok zag ik de met
sterren bezaaide heldere hemel. Ik voelde de
frisse nachtlucht in de kuil vallen. "Breng je
spullen maar mee, Willem. Je arrest zit er op."
Ik worstelde mij moeizaam uit het hol. Mijn
lichaam was stijf en koud geworden van het
voortdurend liggen in dezelfde houding. Ik
voelde mij voor het moment gelukkig en bevrijd, zoog de koele nachtlucht diep in mijn
longen en keek omhoog naar de sterrenhemel,
waartegen de zware bommenwerpers van de
RAF zich naar het oosten begaven om hun
dodelijke last af te werpen op de Duitse
steden. In het oosten tastten zoeklichtbundels
de hemel af.
"God zij dank Albert, dat ik uit dit onderaardse
hol kan kruipen." "Ik ben ook blij voor je
Willem, maar het kon niet anders. De Moffen
gaan overal als razenden te keer, als speurhonden die de lucht van het wild hebben
geroken. Het wordt hier echt te gevaarlijk voor
je. Er zit trouwens binnen iemand op je te
wachten, daarom kom ik je halen. Je krijgt een
ander onderduikadres." Samen liepen we over
het veld in de richting van de hoeve. "Er is nog
iets," vervolgde Sliekers terwijl hij mij bij de
arm vastpakte, "je moet straks vooral niet
schrikken, de contactpersoon is in politieuniform."
Ik schrok helemaal niet toen ik de woonkeuken
binnenkwam. Integendeel. Toen ik de man,
gekleed in het uniform van de marechaussee
(Koninklijke mocht niet meer) zag zitten onder
de lamp herkende ik hem onmiddellijk. "Dirk, jij
hier?" bracht ik verrast uit, terwijl ik met twee
uitgestoken armen op hem toeliep. "Hoe is het
in godsnaam mogelijk, wat een kleine wereld!"
De opperwachtmeester was een forsgebouwde
man, even in de dertig, met rossig haar en
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twee doordringende blauwe ogen, die dwars
door iemand heen keken. "Als dat Willem van
der Veer niet is," zie hij verrast, "Kerel, hoe
kom jij hier verzeild. We wisten niet beter of je
zat al jaren in Engeland. Als ik geweten had
dat jij hier zat was ik al veel eerder komen
opdagen, geloof me."
Natuurlijk geloofde ik Dirk Stoel op zijn woord.
Ik had hem meteen herkend als een studiegenoot bij de opleiding van de Koninklijke Marechaussee in de oude van Haaftenkazerne in
Apeldoorn. Als een reactie op de spanning van
de afgelopen tijd omhelsde ik Dirk als een
oude vriend, terwijl Sliekers, moeder Klazien
en Henny verbaasd toekeken. Moeder Klazien
wiste snel een paar tranen weg met de punt
van haar schort en trok aan mijn mouw.
"Jij gaat eerst maar eens verschonen m'n jong,
je stinkt helemaal muf naar die kuil. Als je
klaar bent is er koffie. Grote hemel is dat een
verrassing." Vooral met dat laatste was ik het
eens. "Wacht even Willen" zei Dirk Stoel, terwijl hij mij een koffer overhandigde. "Als je toch
verkleden moet, neem dan deze koffer mee,
daar zit een ander pak voor je in. Het is een
pak dat je wel zal aanstaan."
Een kwartier later stapte ik, gekleed in het
uniform van een wachtmeester der Marechaussee woonkamer binnen. Dirk Stoel monsterde mij van het hoofd tot de voeten. "Het zit
je als gegoten Willem. Zo kunnen we het wel
wagen." Enkele weken geleden toen ik Londen
verliet, had ik nooit kunnen denken dat ik zo
snel weer in mijn vooroorlogse uniform gekleed
zou zijn.
Tot mijn grote blijdschap vertelde Dirk Stoel
dat ook mijn makker Rudy Blatt er in was geslaagd bijtijds uit de boerderij van Nijdam in
Orvelte te ontsnappen. Dat was goed nieuws.
"Overigens zijn jullie in de streek de meest
gezochte lieden," verzekerde Dirk, "de Duitsers
en de landwachters zijn dag en nacht in de
weer om jullie op te sporen." Heb jij ook een
opdracht ons op te sporen Dirk" "Dat heb ik
zeker" verklaarde Stoel met een effen gezicht.
"Generaal Bötger heeft iedereen ingeschakeld,
ook de politie."
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"Als ik het goed begrepen heb kom je me hier
weghalen om me ander te brengen in een
nieuwe schuilplaats?" Stoel knikte veelbetekenend, zijn gelaat stond ernstig. "Het wordt
menens. De generaal is woedend omdat de
overvallen geen resultaat opleveren. Hij heeft
alle wegen rond Westerbork en Beilen laten
blokkeren omdat hij ervan overtuigd is dat
Rudy en jij nog in de buurt zitten. Over twee
dagen zullen er overal uitvoerige huiszoekingen plaatsvinden. Ook deze boerderij staat op
de zwarte lijst, de Duitsers zullen hier zeker
terug komen."
"Waar breng je me heen Dirk? Zijn er eigenlijk
wel geschikte schuilplaatsen hier in de buurt?"
Stoel glimlachte vaag. "Ik weet tenminste één
plaats waar ze je nooit zullen zoeken. Je kent
toch wel de staande uitdrukking van vroeger
dat je de dief nooit zoekt in het politiebureau
zelf?"
Verbaasd keek ik hem aan. Wat was Dirk
Stoel van plan? "Ik zal je maar langer in het
ongewisse laten Willem. Je wordt namelijk
ondergebracht onder dak bij generaal Bötger,
de man die jullie voortdurend achter de vodden
zit..."
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STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger:
J.L.M. van den Bergh, Breda
STAND VAN ZAKEN UITKERING F.7500,Gedurende de periode dat het wetsvoorstel
betreffende tegemoetkoming 2-5 jarigen werd
voorbereid, zijn bij het Ministerie van Defensie
meer dan 2000 (standaard)brieven binnengekomen waarin Indië-veteranen hun ongenoegen kenbaar maakten over het voornemen van
de regering om een éénmalige uitkering van
f. 1000,- aan bepaalde categorieën veteranen
die langer dan twee maar korter dan vijf jaar
hebben gediend, bruto uit te keren.
In overleg met het Dagelijks Bestuur van het
Veteranen Platform heeft Defensie besloten de
beantwoording van deze brieven aan te houden totdat meer duidelijkheid zou bestaan over
de feitelijke inhoud van het concept wetsvoorstel. Nu de Ministerraad op 14 februari j.1. heeft
ingestemd met het voorstel om de belasting
voor rekening van het Rijk te nemen, waardoor
de betrokken veteranen f. 1000,- netto zullen
ontvangen, blijkt de inhoud van deze brieven
voorbarig te zijn geweest.
Tegen deze achtergrond is opnieuw overleg
gevoerd met het Dagelijks Bestuur van het
Veteranen Platform. Overeengekomen is deze
brieven niet individueel te beantwoorden maar
de inzenders door middel van dit bericht op de
hoogte te brengen van de feitelijke gang van
zaken.
Voor de volledigheid wijst Defensie erop dat
het concept wetsvoorstel naar de Raad van
State is gezonden voor advies, zoals dat in
een dergelijke procedure gebruikelijk is. Is dit
advies uitgebracht, dan zal de regering eventuele aanpassingen verwerken en wordt het
wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.
Het wetsvoorstel en het advies van de Raad
van State zijn op dat moment openbaar.
Overigens
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zullen

de

ontvangen

(stan-

daard)brieven worden doorgestuurd naar de
Projectleider Uitkering Veteranen 2 tot 5 jaar,
Postbus 7000, 6460 NC KERKRADE. Deze
projectleider zal de inzender een aanvraagformulier voor de eenmalige uitkering toezenden,
zodra het wetsvoorstel tot wet is verheven en
in werking getreden is.
HERDENKING ROERMOND
De Stichting Nationaal Indië-Monument 19451962 te Roermond heeft besloten om de jaarlijkse herdenking in Park Hattem te Roermond
niet op zondag 7 september 1997 te houden.
Om het iedereen mogelijk te maken aan deze
herdenking deel te nemen, zal de herdenking
in 1997 plaatsvinden op zaterdag 6 september
a.s.
BEELD VAN NEDERLAND 1940-1945
Het Nederlands Filmarchief heeft beeldmateriaal uit de periode 1940-1945 vastgelegd op
twee videocassettes in de serie Beeld van
Nederland, verkrijgbaar via de boekhandel. De
twee banden die als titel meekregen: "Uit het
Polygoon Journaal 1940-1945" zijn voor f.
39,95 verkrijgbaar.
Veel unieke beelden uit die tijd komen in de
hoofdstukken
Censuur,
Bezetting,
Verzet,
Schaarste en Bevrijding aan de orde. Talloze
zeer gevarieerde onderwerpen passeren de
revue. De uitgave duurt 2 x 45 minuten (dubbel-cassette)
en heeft als ISBN-nummer
9056792105.
NORMANDY MEDAL
Kort geleden werden de allerlaatste Normandy
Medals uitgereikt door de Commandant Zeemacht aan de heer E.G.C. van Haaster, een
veteraan van de "Floris" en postuum aan acht
weduwen van MTB/MGB veteranen.

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 Koninklijke Nederlandse Brigade opgericht.
11 januari, een datum die al sinds het prille
begin van de geschiedenis van het Garderegiment Fuseliers wordt herdacht. Engels ontbijt,
Irene Cross, feest, het hoort er allemaal bij.
Vele jaren hebben de Fuseliers van 13 Painfbat op de Westenbergkazerne deze dag zo
gevierd. Bij de overgang van de regimentstraditie 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 Regimentsjaardag in 1994 door de luitenant-kolonel L. Vermeulen, toen regimentscommandant. 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 aangehouden. In 1991 is het 50-jarig bestaan van het
regiment op grootse wijze gevierd. Eigenlijk
vreemd als men weet dat het Regiment Prinses 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 Nederlandse 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: Prinses Irene. Op dat moment is al 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 afscheid 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 Nederlands Regiment Prinses Irene" wordt geformeerd 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 gerecruteerde officieren en onderofficieren. Tot de taken
van het bataljon behoort onder meer het leveren 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 bataljons dat niet geschikt is voor tropendienst. Op
9 mei 1946 wordt 1-Prinses Irene opgeheven.
Bij Koninklijk Besluit van 14 december 1945 nr.
E

11 wordt de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene officieel opgeheven en wel met
ingang 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 ondergebracht bij infanteriedepots. Het nieuwe
Regiment Prinses Irene wordt bij het 2de Infanterie Depot te Arnhem geplaatst.
Een kaartje in de Korpsverzameling getuigt er
nog van: "De Luitenant-Kolonel
Hendriksz
L.M.H., Commandant van het Regiment "Prinses 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 beëdiging van officieren en den eersten verjaardag
van het Regiment "Prinses Irene". Na afloop
van het defilé zal gelegenheid zijn gelukwenschen aan te bieden." Zes dagen na die eerste
verjaardag wordt het vaandel van de Irene
Brigade officieel overgedragen aan het Regiment 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 officieren van het Garderegiment bieden de regi
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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 aangebrachte 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

zijn geweest van de luit.kol. van Embden of
anders van zijn opvolger, de luit.kol, Blanken.
Beiden zijn al jaren overleden. Toch kan met
redelijke zekerheid worden geraden naar de
achterliggende gedachten van hun beslissing.
Met de handhaving van een traditie wil een
eenheid zich onderscheiden van andere eenheden. Op 15 april 1946 werden 15 regimenten infanterie opgericht. Die datum is dus niet
bepaald uniek voor het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Wellicht is daarom gekozen
voor de oprichtingsdatum van het stamonderdeel, de Prinses Irene Brigade.
11 januari 1996, 55 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Historisch dus niet helemaal correct. Al meer dan 45 jaar wordt de
verjaardag van het regiment op deze dag gevierd. De oudstrijders van het stamonderdeel,
de Prinses Irene Brigade, voelen zich meer
dan ooit verbonden met hun traditievoortzetters. Alleen al daarom is voor de Regimentsjaardag geen betere datum denkbaar!

UIT DE OUDE (FUSELIERS)DOOS
Een rubriek die probeert wat oude Fuseliersherinneringen naar boven te halen door het
plaatsen van oude foto's. We gaan beginnen
op de Koninklijke toer.
De foto-serie van drie, toont een bezoek van
een jonge prinses Beatrix aan de garde-bataljons te Arnhem op 18 november 1966. Van de
andere foto weten we minder. Te zien is in
ieder geval (toen nog) Prinses Irene. De
periode zal (te zien aan de uniformen) in ongeveer dezelfde tijd liggen.
Wie weet iets meer over de foto's te vertellen?
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