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Beste lezer(es),

In de Vaandeldrager die nu voor u ligt is weer heel veel nieuws te
vinden op het gebied van de Irene Brigade en van de traditievoort-
zetters, de mannen en vrouwen van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene.

Op donderdag 21 augustus j.1. vond er in Congleton een bijzonde-
re plechtigheid plaats. 17 Painfbat GFPI was de tweede helft van
augustus in Engeland in het kader van een grote oefening. Tijdens
een onderbreking van die oefening vertrok een grote deel van het
bataljon naar het Engelse stadje, naar de "roots" van het regiment.

Samen met een delegatie van 18 oud-Brigadeleden werd een
dodenherdenking gehouden en werden invasiekoorden uitgereikt
aan een 50-tal nieuwe Fuseliers. Een bijzondere gebeurtenis
waarvan wij verslag doen door middel van een goed geschreven
en positief artikel uit een lokale krant. De beelden op de foto's
spreken voor zich.

Op het moment dat u dit blad van uw deurmat pakt, is het com-
mando over het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene door
luitenant-kolonel H. van der Louw overgedragen aan de luitenant-
kolonel A. Vermeij (12 september j.!.). Namens de leden van onze
vereniging heeft onze voorzitter overste van der Louw van harte
bedankt voor zijn betrokkenheid en gastvrijheid naar de oud-
strijders van de Irene Brigade. De nieuwe commandant wensen we
veel succes en een goede tijd bij het regiment.

Hans Sonnemans, redacteur.

Redactie-adres:

17 Painfbat GFPI
T.a.V. Vaandeldrager
Postbus 90152 MPC 18C
5600 RD EINDHOVEN
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HET VORIGE NUMMER:

- Een nabrander voor wat betreft "Wie, Wat,
Waar?" uit de Vaandeldrager van maart j.l.,
komt van Louis Bienfait uit Oosterbeek. Hij
vulde de reactie van C. Singels uit Welgemoed
(Zuid-Afrika) aan (rubriek "vorige nummer" uit
Vaandeldrager nr. 46): "Achter geheel rechts is
volgens mij Freddie Rudelsheim, carrierchauf-
feur in de 3de Unit. En geheel rechts is Cor
v.d. Weyden, carrierchauffeur van carrier
"Joker", ook 3de Unit, M.M.G."

"Nadat in 1996 in de Vaandeldrager mijn oor-
logsherinneringen onder de titel "3rd Unit, 3rd
Infantry Platoon" zijn verschenen, hebben
meerdere van mijn oude kameraden van zich
laten horen, direct en indirect. Indirect hoorde
ik dat "he's full of shit". Dat wil ik niet dispute-
ren gezien het waarschijnlijk waar is.

Van een andere strijdgenoot kreeg ik een
kwade brief, hoewel ik van hem een zeer fla-
terend portret presenteerde (ik had graag ge-
wild dat iemand mij zo had beschreven). Hij
vroeg onder meer waar ik de chotzpe vandaan
haalde Lt. B. zo aan te vallen, gezien hij dood
was en zich niet kon verdedigen. Jammer
genoeg is Hans van Dam er ook niet meer om
mijn portret van Lt. B. te bevestigen.

Aan de andere kant kreeg ik een mooi gedicht
dat ondertekend was, "the Mascot's Wife" en
een leuk telefoontje van een andere man,
oewel hij toch vond "that I was a little rough"

(Nu dat we ouder zijn is hij weg van directe
seksuele besprenkelingen. Ja, misschien

el...)

s iemand van mijn oude kornuiten zin heeft

?

om wat over êie verhaaltjes op te merken, of
mijn waarheidsgevoel of herinneringsgevoel
aan te vallen, alsjeblieft ga je gang. Misschien
kunnen we dan een aardige discussie ontwik-
kelen in de Vaandeldrager. Dat brengt wat
leven in de (oude) brouwerij.

Mijn USA adres is: Abbie Lipschutz, 2317
Southgate, Houston, Texas 77030 en in Am-
sterdam, waar ik ongeveer vier maanden per
jaar ben, Middenweg 156-1, 1097 TZ Amster-
dam. Telefoon in Houston: 713 349-82e4; fax
713 667-1228. In Amsterdam tel: 020 463
3557; fax: 020 463 1072. Ik ben ook overal per
e-mail tebereiken:lipschu@ibm.net.

Indien ik wat van je hoor, laat me weten of ik
je communicatie aan de Vaandeldrager mag
voorleggen. Denk eraan: ik houd ervan aan te
worden gevallen. Dat is veel lolliger dan steun.

Abbie Libschutz

ODYSSEE VAN EEN MARINIER
In dit met foto's en kaarten verluchte biogra-
fisch werk van de hand van kolonel der mari-
niers b.d. V.J.L. Blom, worden de omzwervin-
gen en lotgevallen beschreven van de thans
81-jarige Bronzen Leeuw drager Arie van Wijk,
die tijdens zijn veelbewogen carriere bij het
Korps Mariniers vóór, tijdens en na de oorlog
uit de lagere regionen opklom tot de rang van
kapitein der mariniers (Ltzvk 2 O.C.)

In zijn voorwoord schrijft de commandant van
het Korps Mariniers, generaal-majoor der
mariniers E.C. Klop, dat hij de ervaringen van
kapitein van Wijk zeer de moeite waard acht
voor iedere oud-, actief dienende en toekom-
stige marinier en dat er tegelijkertijd van over-
tuigd is dat ook vele anderen dit fascinerend
relaas met belangstelling zullen lezen.

De verkoop van het boek geschiedt in eigen
beheer. Het boek kan door overschrijving van
de speciale intekenprijs van f. 23,50 op
girorekening 82846 t.n.v. A. van Wijk te Drie-
bergen worden besteld, waarna het medio
oktober portvrij zal worden toegezonden.



VAN DE PENNINGMEESTER

ONTVANGEN DANKBETUIGINGEN

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

4O-JARIG HUWELIJK:

Fam. Verhuist van Rooijen, Axel
Fam. Hopman - van der Meijden, Den Haag

45-JARIG HUWELIJK:

Fam. Haring, Port Elizabeth (Rep. Zuid-afrika)

Helaas moet ik - net als in voorgaande uitga-
ven van de Vaandeldrager - weer schrijven
dat een aantal leden en nagelaten betrekkin-
gen ACHTER blijven in de betaling van hun
contributie voor de vereniging. Enkelen hebben
al een achterstand van bijna 2 jaar. Voor hen
geldt: niet betaald vóór 1 november 1997- dan
zal, ingevolge bestuursbesluit, de toezending
van Vaandeldrager e.d. worden stopgezet en
u worden beschouwd als niet betalend lid.

Voor de overige nog niet betaald hebbende
leden, a.u.b.(pse) voldoe nu eens die bijdrage.
De mimimum contributie is nog steeds
f 20.00.

Het moet toch mogelijk zijn om vóór afslui-
ting van het jaar de contributies van alle
leden binnen te hebben.

Leden in het buitenland, pse gebruik GEEN
bankdrafts van uw local bank. U verliest
meer dan f 20.-- aan administratieve kos-
ten en wij krijgen soms een tegenwaarde
terug waardoor we zelfs nog uit eigen kas
uw extra kosten moeten betalen en hele-
maal geen cent in kas krijgen.

Fam. ten Zeldam, Discovery Bay

50-JARIG HUWELIJK:

Fam. Zeehandelaar, Eastchester N.Y. (USA)
Fam. Deurloo - Bowman, Waterford (UK)
Fam. Appelboom - Engelander, Antwerpen
Fam. Van der Sanden-van Dongen, Oisterwijk
Fam. Vaders - Visser, Rosmalen
Fam. Smeulders - Ligtvoet, Tilburg

55-JARIG HUWELIJK

Fam. Kloots - Bas, Brussel
Fam. de Mos, Wolverhampton

Uit brieven valt mij op dat er leden zijn die
geen cash geld willen overmaken. Toch is het
zenden van eigen valuta cq valuta van Neder-
land, voor u en ons de meest voordelige op-
lossing. Leden in Europa kunnen ook een
volledig ingevulde eurocheque zenden.
Zendt u als buiten Europa wonend lid toch een
cheque, houdt u dan bij de uitschrijving reke-
ning met het invullen van een hoger bedrag
zodat wij de netto contributie wèl binnenkrij-
gen?

We weten allemaal dat het niet prettig is voor
u en voor de penningmeester om elke keer te
moeten klagen, maar lid zijn van een vereni-
ging heeft nu eenmaal consequenties.

Ik reken op uw aller medewerking.

Wij, als bestuur en functionarissen, doen be-
langeloos in onze vrije tijd veel werk voor u,
helpt u ons nu eens op uw beurt met het toe-
zenden van uw gegevens en geld. Veel han-
den maken licht werk.

Namens het bestuur heel hartelijk dank.

Henk van Beers,
Penninqrneester/Treasurer
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VEREN IG INGSN IEUWS

REGIMENTSJAARDAG

VRIJDAG 9 JANUARI 1998

De regimentsjaardag, die normaal op 11 januari gehouden wordt, is dit jaar verschoven naar een
andere datum. 11 januari is namelijk een zondag en daarom niet zo geschikt voor de organisatie
van een dergelijk evenement. Gekozen is nu voor vrijdag 9 januari. Nadere details ontbreken op dit
moment maar in de volgende Vaandeldrager zult u alle informatie vinden. Noteer in ieder geval
deze datum in uw agenda op uw kalender want natuurlijk zijn ook alle oud-strijders van harte
welkom in Oirschot!

Een lift heeft zijn moeilijkheden" Een prent van Herman van den Bosch uit 1941



VAN DE (OUD)REGIMENTSCOMMANDANT:

Geachte regimentsgenoten,

Voor de laatste keer richt ik mij tot u in mijn
functie van Regimentscommandant. Op het
moment dat u deze woorden leest, heb ik (op
12 september) het commando over het
Garderegiment Fuseliers "Prinses Irene" en 17
Painfbat GFPI overgedragen aan de Luite-
nant-kolonel der Fuseliers A.T. Vermeij. Een
geweldige periode met vele hoogtepunten is
dan ten einde gekomen. Terugkijkend op deze
periode komen mij verschillende momenten
weer helder voor ogen.

Uiteraard komt daarbij op de eerste plaats de
uitzending van 17 (NL)Mechbat GFPI in het
kader van de IFOR-vredesmacht naar Bosnië
en Herzegowina. Daar hebben wij Fuseliers
laten zien dat wij qua militaire prestaties
kunnen meten met onze bondgenoten met een
langdurige reputatie als beroepsleger. Als
Regimentscommandant blijft mij van de IFOR-
periode echter vooral bij dat het hele bataljon
(zo'n 900 mannen en vrouwen) na toestem-
ming van de oudstrijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade "Prinses Irene" getooid
was met het invasiekoord.

Ongeveer vijftig jaar na het einde van de
Tweede Wereldoorlog droeg opnieuw een
grote eenheid onder de naam van "Irene" haar
steentje bij aan de vrede en veiligheid in
Europa. Deze periode werd op 11 januari (!)

1997 afgesloten met een grandioze medaille-
uitreiking in de Brabanthallen te Den Bosch
waar ook oudstrijders van de Irene Brigade en
de Indië-bataljons in de gelegenheid waren
aan hun "opvolgers" herinneringsmedailles uit
te reiken. Een waardige en feestelijke afsluiting
van een fascinerende periode voor bataljon en
Regiment.

Zoals u weet maakt vervolgens de ACie deel
uit van het eerste SFOR-bataljon en presteer-
de - uiteraard ook getooid met het invasie-
koord - net zo naar tevredenheid van onze
Nederlandse en Britse superieuren als 17 (NL)
Mechbat GFPI. En eigenlijk nog belangrijker:
ook de ACie kwam, net als 17 (NL) Mechbat
GFPI, zonder dodelijke of zwaargewonde
slachtoffers terug op Nederlandse bodem.
Voor een belangrijk deel natuurlijk krijgsmans-
geluk, maar toch petje af voor iedereen!

Het invasiekoord roept herinneringen op aan
een ander (eerder) hoogtepunt, de koorduitrei-
king in Vogelsang aan het einde van de oefe-
ning "Total Integration" (25 april 1996). Een
geweldige happening voor jong en oud, onge-
acht het wapen of dienstvak. Naar mijn stellige
overtuiging is daar de basis gelegd voor de
uitstekende taakuitvoering in Bosnië en de
beleving van vooral de niet-Fuseliers met
betrekking tot onze traditie. De betekenis van
het invasiekoord werd pas echt duidelijk toen
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de koorden door de leden van de Vereniging
van Oudstrijders van de Irene Brigade, die zelf
het draagrecht verdiend hadden, werden om-
gehangen om de schouder van (onder meer)
de Huzaren en Genisten. Daarnaast heeft het
bezoek van de oudstrijders aan de oefening in
belangrijke mate bijgedragen tot een verdie-
ping van de contacten tussen de oudstrijders
van de Irene Brigade en de Indië-bataljons.
Het was heerlijk om te zien hoe beide groepen
broederlijk door het oefenterrein reisden en
gezamenlijk het Fuselierslied zongen. In één
woord geweldig!

De contacten met onze oudstrijders waren
voor mij als Regimentscommandant een unie-
ke ervaring. Het ongelooflijk om iedere keer
weer zoveeloudstrijders te mogen begroeten
in het Oirschotse Zand (maar ook in Vogel-
sang en recent zelfs in Congleton), die de
moeite van een lange reis hadden onderno-
men om hun "Irene-gevoel" over te brengen
op de nieuwe Regimentsgenoten. De koord uit-
reiking in Tilburg, Oirschot en onlangs in Con-
gleton onderstreepten eens te meer de saam-
horigheid en kracht van ons Regiment. De
trots van de oudstrijders dat zij hun invasie-
koord persoonlijk konden omhangen bij een
jonge militair, en de trots bij de jongelui dat zij
uit handen van hun voorgangers, de oudstrij-
ders van de Koninklijke Nederlandse Brigade
"Prinses Irene", het koord mochten ontvangen,
gaf mij als Regimentscommandant steeds
weer kippenvel.

Fijne, ontroerende, gezellige, sfeervolle, plech-
tige momenten, die het waard zijn om ge-
noemd te worden, waren er de afgelopen twee
jaren volop. Ik noem de reunieën van de
Indië-bataljons en de Irene Brigade, waarbij
met name de viering van het 50-jarig bestaan
door de Vereniging van Oudstrijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Ire-
ne" in Motel Eindhoven op 11 april j.1. in aan-
wezigheid van Z.K.H. Prins Bernhard nog lang
in de herinnering zal blijven, de viering van de
Regimentsjaardagen 1996 en 1997 inbegrepen
de plechtige herdenking van de gevallenen van
Irene Brigade en Indië-bataljons, de Regi-
mentsbijeenkomsten die velen de gelegenheid
boden oude kameraden weer te zien, de be-
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edigingen van het nieuwe personeel waarbij
met name de beëdiging van 3 november 1995
(met 109 te beëdigen militairen) en die van 21
maart 1997 (toen voor de eerste maal SST-
ers van de Ststcie 13 Mechbrig werden be-
edigd) in mijn geheugen gegrift zijn, de doden-
herdenking op de Dam op 4 mei 1997 waar de
BCie een deel van de afzetting en de erewacht
leverde, en het bevrijdingsdefilé te Wagenin-
gen op 5 mei 1997, waar de oudstrijders van
de Irene Brigade en de Indië-bataljons en een
detachement van de CCie trots voor Prins
Bernhard marcheerden. En zo kan ik nog wel
even doorgaan.

Het is mooi geweest. Ik heb een schitterende
tijd gehad als Regimentscommandant en heb
vooral ook veel plezier gehad in de functie. Het
is een ervaring die ik voor geen geld had willen
missen en dat is ook uw verdienste als lid van
dit bruisende Regiment. Ik dank alle oudstrij-
ders, actief dienende militairen van 17 Painfbat
GFPI en de Ststcie van 13 Mechbrig en alle
andere regimentsgenoten in binnen- en bui-
tenland voor hun steun en medewerking. Ik
vraag u slechts dat u mijn opvolger net zo zult
steunen als u mij heeft gedaan. Het gaat u
allen goed. vooral op het persoonlijke vlak, en
ik hoop dat u de weg naar het Oirschotse
Zand nog vaak zult vinden.

VOLO ET VALEO!!

_ ..._ ..-----~
..- ~. I

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



VAN DE REGIMENTSCOMMANDANT

Volo et valeo
Zeer geachte oudstrijders en officieren van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene,

Op 12 september j.1. heb ik het commando
overgenomen over het Garderegiment Fuse-
liers Prinses Irene en het parate 17e Pantser-
infanteriebataljon. Velen van u zijn daarvan
getuige geweest. Hiermee werd voor mij een
lang gekoesterde wens vervuld. Immers, voor
dit soort (commando)functies ben ik in 1975 in
het leger gegaan.

Tot aan 12 september j.1. maakte ik deel uit
van het regiment Stoottroepen. Daardoor was
mijn aandacht vooral gericht op hetgeen de
Stoters betekend hebben voor de bevrijding
van Nederland aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog en hetgeen de bataljons Stoot-
troepen in voormalig Nederlands Indië hebben
gepresteerd. Daarbij had ik reeds ontdekt dat
er een nauwe samenwerking heeft bestaan
tussen u en de Stoottroepen, vooral in voor-
malig Nederlands Indië.

Inmiddels heb ik mij verdiept in het verleden
van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
en ben ik diep onder de indruk geraakt van
hetgeen u als oudstrijders heeft gepresteerd.
Ik vond het dan ook een eer toen ik verzocht
werd het commando over het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene en het parate 17e
Pantserinfanteriebataljon op mij te nemen.

Met het oog op de deelname aan de oefening
'Rhino-Return' en een degelijke inwerkperiode
werd ik reeds op 11 augustus j.1. bij het batal-
jon geplaatst. Tijdens genoemde oefening heb
ik het parate bataljon aan het werk gezien,
vooral de enthousiaste en gemotiveerde
houding en inzet van Fuselier tot en met Ma-
joor deed mij goed. Tijdens de 'break' in deze
oefening was ik in de gelegenheid ook kennis
te maken met een aantaloudstrijders. Daar-

naast vond ik het een geweldige gebeurtenis
toen na zoveel jaren bijna 400 leden van het
regiment, inclusief 28 oudstrijders, daadwerke-
lijk terugkeerden naar de 'roots' van het regi-
ment en marcheerden door Congleton. Het
vervulde mij dan ook met trots om tijdens de
plechtigheid in Congleton uit handen van uw
voorzitter Generaal Hemmes het invasiekoord
te mogen ontvangen. Bovendien ontvingen nog
ruim 50 nieuwe Fuseliers op deze historische
plaats het invasiekoord; schitterend!

Het goede gebruik om nieuwe Fuseliers het
invasiekoord uit te reiken op een voor het
Regiment historische plaats door oudstrijders,
wil ik graag voortzetten. Het versterkt de band
tussen de oudstrijders en de jonge Fuseliers.
Bovendien leren de jonge Fuseliers er ontzet-
tend veel van en vinden het mede daardoor
een eer om het invasiekoord te mogen dragen.

In de eerste helft van 1997 ben ik reeds ver-
scheidene keren betrokken bij regiments-
activiteiten, daarbij proefde ik steeds een
sterke regimentsgeest. Iedereen weet zich op
informele wijze verbonden in ons regiment, van
oudstrijders van de Irene Brigade en de Indië-
bataljons tot en met de jongste generatie be-
roepsmilitairen. Ik denk dat het van vitaal be-
lang is voor de toekomst van ons regiment, dat
jong en oud ook formeel in één regimentsver-
eniging worden ondergebracht. Ik zal mij daar
in de nabije toekomst voor inzetten.

In de nog resterende maanden van dit jaar zal
gewerkt gaan worden aan de oprichting van
een regimentsvereniging voor korporaals en
fuseliers; een interim bestuur is reeds aange-
steld onder het voorzitterschap van de korpo-
raal der eerste klasse Horvers. Ook dit is een
uiterst belangrijke stap in de richting van één
vitale regimentsvereniging. Ook zal er gewerkt
gaan worden aan de inrichting van het 'nieuwe'
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museum. De ruimte zal globaal twee keer zo
groot zijn, maar voor de aankleding ervan is
- vanwege de defensiebrede bezuinigingen -

erg weinig geld beschikbaar. Dit vergt van ons
allen een bijdrage in de vorm van 'handen uit
de mouwen' of mogelijk het inschakelen van
relaties om bepaalde zaken geregeld te krij-
gen. Overigens zal bij het museum ook een
regimentswinkel voor de verkoop van (semi)
militaire en regimentsattributen worden geo-
pend. Daarnaast is na de uitzending van het
bataljon een andere ruimte als regimentsmess
ter beschikking gesteld als ontmoetingspunt
voor alle leden van het regiment. Maar in een
stijlvolle aankleding hiervan ligt nog veel werk
en dus ook een nodiging aan ons allen om hier
energie in te steken.

Voor mijn functioneren als commandant van
het parate 17e Pantserinfanteriebataljon GFPI
geldt, dat ik mijn energie vooral zal steken in
de:

-operationele inzetbaarheid van het batal-
jon;

-personeelszorg van de ruim 700 mannen
en vrouwen en hun achterban. Juist in
deze periode na de uitzending vergt dit
extra aandacht;

-professionaliteit van het bataljon, die ge-
baseerd is op vakmanschap, discipline en
goed leiderschap.

Inmiddels is het gehele 17e Pantserinfanterie-
bataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
weer in Oirschot teruggekeerd van uitzending
naar Bosnië. Tijdens de uitzending. heeft een
aantal uwer gecorrespondeerd met onze
parate Fuseliers. Naast dat het heel plezierig
was voor de jonge Fuseliers, droeg het ook bij
aan de overdracht van ervaringen van u als
mannen met echte militaire ervaring. Ook dit
versterkt de band tussen u en het parate ba-
taljon. Ik hoop dan ook dat u nog lang en fre-
quent onze gast zult zijn, zowel bij reünies, als
bij regimentsborrels, maar ook bij beëdigingen
en onze regimentsverjaardag.
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Tot besluit spreek ik dan ook de wens uit
dat de sterke regimentsgeest in de toekomst
ook daadwerkelijk gestalte zal krijgen in één
regimentsvereniging voor alle Fuseliers, van de
oud-strijders van de Irene Brigade en de
Indië-bataljons tot en met de jongste generatie
beroepsmilitairen. Daarbij wens ik u en allen
die u dierbaar zijn voor de toekomst een goe-
de gezondheid toe. Ik hoop U nog vele jaren
op de Generaal-majoor de Ruyter van Steve-
ninckkazerne in Oirschot te mogen begroeten.

AT. Vermeij
Luitenant-kolonel der Fuseliers



FUSELIERS 13 STAFSTAFCIE MECHBRIG
KOORDUITREIKING LANGS HET KANAAL

"In Best zitten de Schotten van de 15e Infan-
terie Divisie. Ze staan klaar om naar het nog
door de Duitsers bezette Oirschot door te
stoten. Jullie moeten je verplaatsen naar de cp
van Gevechtsgroep 11I van de Irene Brigade.
Let goed op verdachte personen in het terrein. "
De oud-pelotonscommandant van de Irene
Brigade en Kolonel der Fuseliers b.d. Herbrink,
kijkt de mannen en vrouwen van 13 Stafstaf-
compagnie van 13 Gemachniseerde Brigade
streng aan. Met zijn verhaal neemt hij de jonge
militairen mee naar een andere tijd. "Het is
vandaag 15 oktober 1944. Durf eens te zeg-
gen dat je toen nog niet geboren was. Je moet
het je maar inbeelden! Wee je gebeente als je
de verplaatsing niet goed uitvoert!"

Op die vrijdagmorgen 4 juli j.l, beginnen de
"stafstaffers" met een rondleiding door het
museum. Voordat ze hun koord uit handen van
een oud-Brigadestrijder uitgereikt zullen
krijgen, moet eerst hun kennis over de ge-
schiedenis worden opgefrist. Na een rondlei-
ding van ongeveer een half uur, krijgen de
mannen en vrouwen hun opdracht van de
kolonel Herbrink: verplaatsen onder oorlogs-
omstandigheden in de richting van het

DPO (Defensie Pijpleidingen
Organisatie). Immers in de direc-
te omgeving hiervan staken ooit
patrouilles van de Irene Brigade
het Wilhelminakanaal over.

Het kost de verschillende groe-
pen ongeveer een uur om deze
locatie te bereiken. Onderweg
worden ze nauwlettend in de
gaten gehouden door kolonel
Herbrink en generaal Hemmes,
de voorzitter van de Vereniging
van Oud Strijders. Eenmaal aan-
gekomen krijgen ze de gelegen-
heid om zich op te frissen en het
zwart van de gezichten te was-
sen. Daarna begint de ceremo-
nie.

De eerste BBT -Fuseliers van 13 Stafstafcom-
pagnie van de 13de Gemechaniseerde Brigade
kregen hun koord op de stranden van Nor-
mandië. Deze ploeg moet het met het Oir-
schotse doen. Toch is de locatie, langs het
kanaal onder de groene bomen op de zand-
weg, ook heel sfeervol. Alle ingrediënten voor
de plechtigheid zijn ook aanwezig: vaandel en
vaandelwacht van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene, een twintigtal leden van onze
Vereniging, een tweetal toespraken van de
regimentscommandant, overste van der Louw,
en generaal Hemmes. Natuurlijk ontbreekt ook
de traditionele toast met het Normandische
drankje calvados niet. Het hoogtepunt is na-
tuurlijk de uitreiking van het koord door de
oudstrijders.

Na afloop van de plechtigheid biedt het kanaal
de echte Fuseliers de kans hun juist verworven
koord na te maken. Velen keren dan ook met
een nat pak maar met het juiste "oranje-
blauwe gevoel" naar de kazerne terug.
De twintig leden van onze vereniging hadden
weer een prima middag en een goed gevoel:
een stukje van hun verhaal, van hun traditie
was weer overgedragen aan de jonge garde.
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uit: HET EINDHOVENS DAGBLAD

EEN HERDENKING IN CONGLETON

door Roelof Kleis

Oud-strijders van de Prinses Irene Brigade en
hun "opvolgers" van het 17e Pantserinfanterie-
bataljon uit Oirschot waren vorige week don-
derdag voor het eerst samen in Gongleton.
Een waarschijnlijk eenmalige gebeurtenis. Voor
beiden was het terug naar de "roots ". De
Irenebrigade ontstond aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog in Gongleton. De vete-
ranen waren op uitnodiging van de Oirschotse
soldaten - die op oefening zijn in Engeland -
naar Gongleton afgereisd.

Het regent in het Engelse plaatsje Congleton.
Een zachte miezer. Voor het eerst na drie
weken zon. Juist vandaag, nu veteranen van
de Prinses Irene Brigade hier hun doden willen
herdenken. Het pelotonnetje veteranen deert
het evenwel niet. Zo goed en zo kwaad als het
nog gaat marcheren ze mee tussen de hon-
derden veelal jonge soldaten van het 17e
Pantserinfanteriebataljon uit Oirschot.

De inwoners van Congleton, een klein stadje
nabij Liverpool, kijken met verbazing naar de
invasie van hun centrum. Verwonderd over de
"vreemde" soldaten en mogelijk geimponeerd.
De Oirschotse soldaten zien er perfect uit in
hun gevechtspakken. De hals getooid met een
fel-oranje doek, het opvallende kenteken van
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Om bijna elke schouder een oranje-blauw
koord, nog zo'n opvallend kenteken.

Soldaten en veteranen, 29 in getal. leden van
de Vereniging van Oud Strijders van de Ko-
ninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene",
hebben zich verzameld bij het oorlogsher-
denkingsteken in het centrum van het stadje.
De veteranen voor het monument, links en
rechts geflankeerd door de 400 fuseliers uit
Oirschot.
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"Our Glorious Dead" staat op de zuil van het
monument. Op een grote plaquette daarachter
de namen van gesneuvelden. Op een grote
plaquette daarachter de namen van gesneu-
velden. De glorieuze doden zijn Engelsen. Het
monument herdenkt de slachtoffers uit Cong-
leton van de beide wereldoorlogen. Een klein
bordje evenwel herinnert ook aan de gevalle-
nen van de Prinses Irene Brigade.

De plechtigheid verloopt sober. Een krans,
toespraakjes, de stilte. Er is geen muziek. De
legerleiding, de lokale overheid en de vetera-
nen planten een boompje.

Dan bekijken ze nog snel het stadje, waar
"hun" brigade werd geboren. Maar in Congle-
ton herinnert maar weinig meer dan die pla-
quette op het oorlogsmonument aan de Hol-
landse periode. Van de leegstaande fabrieks-
gebouwen die destijds dienst deden als kazer-
ne is alleen het gebouw van de Marsuma-
tabaksfabriek nog over. De rest is gesloopt.
Het Marsuma-gebouw hebergt tegenwoordig
kantoren en bedrijfjes.

De trip naar Congleton is maar voor een
handjevol van de 29 aanwezige oud-strijders
een weerzien. De wortels van de Irenebrigade
liggen weliswaar in Congleton, maar de
brigade is er amper een jaar gelegerd
geweest. Veel oud-strijders kwamen pas later
bij de roemruchte brigade. Een flink deel is
zelfs nooit in Engeland geweest. Zij kwamen
pas na de bevrijding van het zuiden van ons
land bij de Irenebrigade terecht toen ze zich
als vrijwilliger meldden om mee te vechten.

Strikt genomen was er in Congleton zelfs nog
geen sprake van de Prinses Irene Brigade. Het
Hollandse legertje op vreemde bodem, ge-
vormd uit Nederlandse dienstplichtigen en



Boven: Luitenant-kolonel Vermeij (de nieuwe
regimentscommandant) ontvangt uit handen
van generaal Hemmes zijn invasiekoord.
Rechts: Fuseliers staan opgesteld voor de
Town Hall. Onder: De brigade-generaal Striek
(commandant 13 Mechbrig) plant samen met
overste van der Louw een Irene-boom.
(Foto's: sectie communicatie 13 Mechbrig,
fuselierl Lyander Schmitz)
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vrijwillgers uit alle landen van de wereld, werd
op 11 januari 1941 in Congleton opgericht als
Koninklijke Nederlandse Brigade. De naam van
de prinses werd pas op 27 augustus van dat
jaar aan de brigade gehecht. Dat gebeurde in
Wolverhampton waar de troepen inmiddels hun
permanente onderdak hadden.

Vooral de verhalen van de vluchtelingen uit het
bezette Nederland zijn stuk voor stuk stof voor
spannende jongensboeken. Eén van de man-
nen van het eerste uur is Jan van Velsen uit
Voorschoten. De inmiddels 77-jarige Van
Velsen kwam in 1938 op 18-jarige leeftijd in
dienst. Voor zes maanden, maar dat werden
uiteindelijk zeven jaar "onvrijwillige dienst".

Jan van Velsen was de chauffeur bij de aan-
en afvoertroepen toen de oorlog uitbrak. Zijn
vlucht naar Engeland begon toen zijn onder-
deel bevel kreeg naar het zuiden te trekken.
Om te voorkomen dat het materieel in handen
van de Duitsers zou vallen, legt hij uit.

"Maar in Breda werden we vanuit de lucht door
de Duitsers beschoten. We verscholen ons in
het Mastbos. Daar kregen we de opdracht ons
te verspreiden. Ik ben naar Walcheren gere-
den. Maar in Middelburg werd mijn wagen
getroffen door een granaatscherf. Met mijn
karabijn ben ik toen naar Vlissingen gelopen
om met de pont over te gaan naar België"

De pont was weg waarop van Velsen een
zeilbootje kaapte om de overkant te bereiken.
Daar trof hij "als door een godswonder" een
collega die nog wel over zijn wagen beschikte.
Samen zijn ze via Calais naar Limoges gere-
den waar ze zich aansloten bij een groep van
enkele honderden marechaussees. De over-
ocht naar Engeland ging per boot uit de haven
an Caen naar Plymouth. Na een eerste op-
ang in het tentenkamp werd van Velsen in

Congleton ondergebracht.

Twee jaar na de oorlog werd de Vereniging
an Oud Strijders van de Koninklijke Neder-

andse Brigade "Prinses Irene" opgericht. Vijftig
,aar na dato telt ze nog steeds zo'n 400 leden.
, aar dat worden er elk jaar minder. De vete-

en beginnen op leeftijd te komen. De laat-
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ste jaren slinkt het ledental met jaarlijks vele
tientallen. De vereniging sterft letterlijk uit.

Herdenken is een belangrijk onderdeel van de
activiteiten van de veteranen. Bij diverse gele-
genheden zijn de oud-strijders present, legt
voorzitter Ruud Hemmes uit. Ze zijn erbij als
de doden worden herdacht op de Dam en de
Grebbeberg. Ze zijn erbij als de bevrijding
wordt gevierd in Eindhoven, Beringen (België),
Tilburg of Den Haag; plaatsen waar de brigade
haar sporen heeft verdiend. Bovenal zijn de
veteranen erbij als er invasiekoorden worden
uitgereikt.

Het oranje-blaUwe koord is hèt symbool van
de vroegere Irenebrigade. De veteranen die de
invasie meemaakten kregen het koord voor
bewezen diensten. Jonge fuseliers hoeven er
tegenwoordig veel minder voor te doen. Het
koord wordt uitgereikt als de opleiding is vol-
tooid en de soldaten paraat zijn om uitgezon-
den te worden voor vredestaken. De aanwe-
zigheid in Congleton wordt gebruikt om een
vijftigtal koorden uit te reiken. Traditioneel
gebeurt dat door de veteranen.

Voorzitter Hemmes heeft er inmiddels al hon-
derden uitgereikt sinds de traditie vijf jaar ge-
leden weer in ere is hersteld. De generaal
buiten dienst geniet er zichtbaar van. Hij doet
zijn "lullepot", knoopt de koorden om en heft
na afloop het traditionele glas calvados met de
ingewijden. "Die jonge mensen vinden het
prachtig", is de ervaring avn Hemmes. "Het is
niet zo dat ze denken: wat moeten die oude
mannen hier. Het is toch een soort verbonden-
heid met elkaar."

"Voor mij betekent het een terugkeer naar
waar wij voor staan, dat samenzijn met de
veteranen", drukt plaatsvervangend comman-
dant majoor Pauwels het uit. Hij kreeg zijn
koord indertijd ook uit handen van generaal
Hemmes. "Het verleden en de traditie leven
nog sterk in dit regiment. Daarom doen wij ook
zoveel met de veteranen. Die mannen hebben
iets betekend voor Nederland. En dat begon
allemaal hier in Congleton. Wij als Bosnië-
gangers hebben datzelfde gevoel: wij hebben
iets betekent voor de maatschappij."



ZATERDAG 6 SEPTEMBER
STIJLVOLLE HERDENKING IN BERINGEN

leder jaar wordt op 6 september de bevrijding
van het Vlaamse stad Beringen herdacht. Dit
gebeurt bij een monument aan de Brugstraat,
op de plaats waar de vroegere brug over het
Albertkanaal lag. Dit monument werd op in
1990 onthuld. Sinds 1992 zijn ook de oud-
strijders van de Irene Brigade en een detache-
ment van de Bravo-compagnie van
17 Painfbat GFPI bij die herdenking present.

Op uitnodiging van het Comité van de
Bevrijding van Beringen en in samenwerking
met de vaderlandslievende verenigingen en
het stadsbestuur van Beringen, reisde op za-
terdagmorgen 6 september weer een bus af
naar het Vlaamse stadje. Aan boord bevonden
zich ruim dertig Fuseliers van de Bravo-com-
pagnie en een 14-tal oud-Brigadeleden.

Ter plaatse gingen de Fuseliers, onder leiding
van de compagniescommandant de majoor
Tempelaars, verkennen. Dat deden ook de
oud-Brigadeleden. Zij hadden hiervoor maar
een half uur de tijd want ze werden verwacht
in de eucharistieviering in de Dekanale Kerk.
Gelukkig waren de meeste oudstrijders inmid-
dels te plaatse bekend en zodoende werd de
hele bar van café "Oud Beringen" ingenomen.
Gesterkt door de nodige biertjes gingen de
mannen daarna naar de kerk.

Tijdens de mis waren de vele vaandels van
Belgische oudstrijdersverenigingen erg promi-
nent aanwezig. Altijd een indrukwekkend ge-
zicht. Na de mis verzamelden de Nederlandse
en Belgische veteranen zich op de Markt voor
de kerk. Daar werd de stoet samengesteld die
door de Beringse straten naar het monument
in de Brugstraat ging. De belangstelling in de

straten was niet groot maar dat zal deels ook
ook aan de televisie-uitzending van de begra-
fenis van Prinses Diana hebben gelegen.
De plechtigheid bij het monument verliep sober
maar stijlvol. De aangetreden Fuseliers maak-
ten een uitstekende indruk. Hiermee gaf het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene weer
z'n visitekaartje af. Maar ook de oud-Brigade-
leden mochten er zijn. De uniforme kleding en
het gedisciplineerde optreden oogsten iedere
keer bewondering (en wat afgunst?) bij de
Belgische collega's ..

Onze voorzitter Ruud Hemmes, "generaal in
rust" zoals de Belgische gastheren dat zo mooi
noemen, stak weer een prima speech af. Zoals
gewoonlijk wist hij ook hier weer een dosis
actualiteit in te mengen. Hij noemde de vrijheid
die sommige persmensen nemen in het bena-
deren van bekende personen, zoals prinses
Diana, niet het soort vrijheid waarvoor ruim
vijftig jaar geleden werd gevochten.

Na de plechtigheid werd vertrokken naar het
nabijgelegen buurtcentrum voor een receptie
en' een koffiemaaltijd. Hier was het weer op-
vallend dat de jonge Fuseliers en de oud-strij-
ders weer zo goed samen optrekken. Aan de
tafels zaten ze gezellig door elkaar en er werd
volop gepraat. Ook veel Belgische oudstrijders
zochten en kregen een goed contact met hun
jonge Nederlandse collega's.

Na een goed verzorgd maal, vertrok het Ne-
derlandse gezelschap weer richting Oirschot.
Majoor Tempelaars bedankte de oud-strijders
voor een gezellige dag en benadrukte nog
eens dat deze altijd welkom zijn bij "de beste
compagnie van het 17de ..."
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OPMARS NAAR EN BEVRIJDING VAN
BERINGEN

door A.M. Herbrink, Kolonel der Fuseliers b.d.
en oud-pelotonscommandant van de Kon. Ned. Brigade "Prinses Irene"

Op 6 september 1944 werd de Koninklijke
Nederlandse Brigade "Prinses Irene" onder
bevel gesteld van Commandant XXX-ste Le-
gerkorps en nader ingedeeld bij de Guards
Armoured Divison. Zij kreeg de opdracht zo
snel mogelijk te verplaatsen naar DIEST. De
aangewezen route liep door BRUSSEL en
LEUVEN.

In beide steden heerste een chaotische toe-
stand. De bevrijding werd uitbundig gevierd.
De straten waren volledig geblokkeerd door de
feestvierende mensen. Geen doorkomen aan.
De Brigade werd aan alle kanten bejubeld, in
het bijzonder omdat de leden van de Brigade
Nederlands spraken. Men was ingesteld op de
Engelsen en probeerde met handen en voeten
Engels te spreken. Toen dat voor ons niet
nodig bleek was het hek volledig van de dam.

Na zich ontworsteld te hebben aan de feest-
vreugde in BRUSSEL en in LEUVEN, vervolg-
de de Brigade de opgegeven route via ST.
JORIS WINGE naar DIEST. Omdat de Guards
Armoured Division het ALBERTKANAAL reeds
had bereikt in de omgeving van GEEL, werd
de opmars uitgevoerd zonder bijzondere vei-
ligheidsmaatregelen. De volgorde van de op-
mars was: 2de gevechtsgroep, 3de gevechts-
groep, 1ste gevechtsgroep, batterij artillerie,
verkenningsafdeling .

Nadat de brigade LEUVEN had verlaten,
waarschuwden burgers dat de vijand dichtbij
was, zonder overigens de juiste plaats aan te
kunnen geven. Voor alle zekerheid gaf de
brigadecommandant de opdracht de afstanden
in de colonne te vergroten.

Nabij ST. JORIS WINGE werd de voorste
gevechtsgroep plotseling beschoten door ka-
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nonnen en mitrailleurs. Het vuur kwam vanvo-
ren en van de rechterflank. Vliegensvlug
brachten de artilleristen en mortieristen hun
stukken in stelling en brachten vuur uit op de
vermoedelijke vijandelijke stellingen. De 2de
gevechtsgroep verspreidde zich, nam de
nodige veiligheidsmaatregelen en betrok vuur-
posities.

De brigadecommandant gaf opdracht aan de
3de gevechtsgroep om op de rechterflank het
terrein in te gaan en eventuele vijandelijke
opstellingen op te sporen en te vernietigen.
Tegelijkertijd gaf hij ook opdracht aan de onder
bevel gestelde Britse tanks om via een om-
trekkende beweging de Duitse "selfpropelled
guns" uit te schakelen. Zij slaagden erin één
gun uit te schakelen en de andere op de vlucht
te drijven.

De 2de gevechtsgroep leed gevoelige verlie-
zen en veel materieelschade. Er waren 16
gewonden, waarvan er twee op 8 september
overleden. Zeven voertuigen waren volledig
uitgebrand en een deel van de munitievoor-
raad ging verloren door ontploffingen.

Te 23.00 uur werd SCHAFFEN bereikt, alwaar
de Brigade een afwachtingsopstelling innam,
wachtende op nadere bevelen.

Alle bruggen over het ALBERTKANAAL waren
door de Duitsers vernield, doch in de nacht
van 6 op 7 september gelukte het aan een
eenheid van de Guards Armoured Division het
ALBERTKANAAL te overschrijden en een klein
bruggehoofd te vormen op de oostoever van
het kanaal. Onmiddellijk daarna werd begon-
nen met het leggen van een bailey-brug. Na
het gereedkomen van die brug reden 6 Britse
tanks naar de oostzijde van het kanaal, doch



SignalIer met 1B-set (voor communicatie op
gevechtsgroeps(=compagnies)niveau). Let
op de door granaatscherven beschadigde
helm!

na circa 300 meter moesten zij blijven staan bij
gebrek aan benzine. De aanvoerlijn was dus-
danig lang dat bevoorrading niet tijdig kon
geschieden. Gelukkig was er nog voldoende
munitie om de Duitsers op een afstand te
houden.

De 1ste Gevechtsgroep van de Irene Brigade
kreeg opdracht om onmiddellijk op te rukken
naar de brug, deze te bewaken en te beveili-
gen en tevens zorg te dragen dat de stil-
staande tanks werden beveiligd. Het eerste en
tweede peloton infanterie, alsmede het peloton
zware mitrailleurs, kregen opdracht de tanks te
beveiligen en het bruggehoofd in westelijke en
oostelijke richting uit te breiden. Het derde
peloton infanterie en het peloton anti-tankge-

schut namen de bewaking en beveiliging van
de brug voor hun rekening.

De Duitsers deden verwoede pogingen om de
baileybrug uit te schakelen. Herhaaldelijk viel
er artillerievuur in de nabijheid van de brug,
maar gelukkig waren er geen voltreffers. Wel
vielen er vijf gewonden bij de 1ste gevechts-
groep. Naast veelvuldig artillerievuur deden de
Duitsers op 7 september in de loop van de late
namiddag ook nog een grondaanval op de
brug vanuit het noordwesten. Die aanval werd
tot staan gebracht hoofdzakelijk door het vuur
van de artillerie van de Brigade en van twee
Engelse afdelingen.

Gedurende de nacht van 7 op 8 september
deden de Duitsers nog enkele pogingen om
door infiltratie met kleine groepen de brug te
bereiken. Omdat de beide peletons van de
1ste gevechtsgroep zeer intensief patrouilleer-
den, wisten zij deze groepen Duitsers telkens
te onderscheppen en gevangen te nemen.
Elke gevangen groep had voldoende springstof
bij zich om zes bruggen op te blazen, vandaar
dat zij onmiddellijk begonnen te gillen en te
roepen om toch maar niet te schieten. Bij al
deze nachtelijke acties werden drie gewonden
van de gevechtsgroep afgevoerd.

Bij al die narigheden kon er echter ook wel
eens van geluk gesproken worden. De com-
mandant van het eerste peloton infanterie, die
zijn commandogroep bijeen had ongeveer 200
meter van de brug, ontkwam ternauwernood
aan ontploffende artilleriegranaten.

Aan de achterzijde van het huis, waar zich de
keuken bevond, had hij op een brander een
koekepan met een paar eieren op het vuur
gezet. Dat zou de eerste keer zijn sinds het
peloton Engeland verliet, dat er gebakken
eieren op tafel zouden komen. Eenieder vond
dat het een welverdiende traktatie zou zijn.
Maar het mocht niet zo zijn. Omdat de luite-
nant zijn "messtins" in de voorkamer had
staan, waar zich ook de rest van de comman-
dogroep bevond, ging hij even naar voren om
die attributen te halen.

Toen hij nog maar net in de voorkamer was,
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UIT HET DAGBOEK VAN MAJOOR PAESSENS (2)

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
exercise-book een dagboek bij. De teksten zijn wat formeel maar geven een goed
beeld van de periode en de omstandigheden.

Middelburg, december 1994.

Dec. 5
Na het ochtendappèl nog een laatste hand
leggen aan het St. Nicolaasfeest, het pro-
gramma nog eens doornemen. Op papier zijn
er geen hiaten. Het blijkt ook 's namiddags vlot
te verlopen.

Te 13.00 verlaat St. Nicolaas en Zwarte Piet
het schip en gaan in een carrier een korte
tocht door Middelburg maken. Iedereen komt
naar buiten geloopen, in een paar minuten
zien de straten zwart van de menschen. Na
een moeizame worsteling met het publiek
arriveert de carrier aan de cantine.

We hebben de kleuterschool van Middelburg
uitgenodigd en de peuters kijken bedeesd naar
de goeie sint en zingen met bevende stemme-
tjes "Zie ginds komt etc." Nadat St. Nicolaas
enkele kinders ontvangen heeft en nog wat
liedjes gezongen zijn is het uitdeling van cho-
colademelk en chocoladereepen. Daarna
poppenkast. Tot slot krijgt ieder kind een pakje
met speelgoed erin. De dag is geslaagd voor
de kinderen.

's Avonds St. Nicolaas voor de groote mannen
van mijn gevechtsgroep. Ook daar. verschijnt
St. Nicolaas en deelt geschenken uit. Kapt.
Kuijpers krijgt een flesch met etiket "Bols"
erop. Ik krijg een reglement Krijgstucht. Lt.
Roos een Duitsch pioniersschopje met een
gedicht over "Miney took his fancy". Na het
uitdelen der cadeau's begint de dans welke
onderbroken wordt voor de tombola. 't Is een
geslaagde avond, die iedereen zal blijven heu-
gen, speciaal de burgerij en kinders te Middel-
burg.
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Gelukkig ook vandaag geen dood en of of ge-
wonden. Geen krijgsgevangenen.

Dec. 6
's Ochtends rapport. Na het rapport gaan de
officieren naar de training en ik naar het Briga-
debureau voor de bespreking over het motor-
transport. Er wordt nog steeds te veel ge-
reden. Verder komt het voor dat chauffeurs
burgers vervoeren, welke mogelijk Duitsche
spionnen zijn. Bericht komt binnen dat twee
Duitsene spionnen in een luxe wagen rondrij-
den en in een ander geval gebruik hadden
gemaakt van een motorrijwiel van het leger. Ik
besluit meteen om weer eens een les over
"Security" in het oefenprogramma op te
nemen.

's Middags bezoek aan het B echelon. Dat
heeft een St. Nicolaasfeest georganiseerd te
Heinekenszand. Ik ben uitgenodigd om mede
te rijden in een stoet tesamen met de burge-
meester. 't Is een feest voor de kinders en het
verloopt prachtig dankzij de talentvolle leiding
van de luitenants Zeehandelaar en van 't
Hooft.

Ook vandaag geen dooden, gewonden of
krijgsgevangenen.

Dec. 7
's Ochtends baden. Dit was een probleem. Er
is geen leidingwater meer in Middelburg aan-
gezien de pijpleiding kapot is. Water voor de
keuken moet worden aangevoerd met de Duit-
sche "Trinkwasser" tank. Voor de school
komen twee putringen waarin iedere ochtend
frisch water wordt gegooid en waaruit de man-
schappen water kunnen halen voor wasschen.

's Namiddags sport en veldloop. De ouden van



dagen hebben moeite met om mee te komen,
maar 't zijn weer dezelfde. Overigens een
weinig interessante dag.

Geen dooden, gewonden of krijgsgevangenen.

Dec. 8
Na het ochtendappèl theorie M.M.G.'s (medium
machine guns ofwel de Vickersmitrailleur, red.)
Teekens en gebruik vlaggen staat op het pro-
gramma. Iedereen kent de mogelijke combina-
tie met de gele, groene en roode vlag, weet de
betekenis. Twee soldaten letten niet goed op
en Lt. Lengkeek stelt ze een vraag. Natuurlijk
geen antwoord. Vanavond om 6 uur bij mij
melden en de 3 vlaggen meebrengen. 's Och-
tends wordt verder het programma zonder
verdere storingen afgewerkt.

's Middags sport en gymnastiek. Het is in deze
statische periode van belang de menschen fit
te houden. Er worden balspels gedaan, afge-
wisseld met gymnastiek en andere spelletjes.

's Avonds om 6 uur paradeeren de twee boos-
doeners in de mess. Na een kwartier met
vlaggetjes te hebben gezwaaid kunnen ze weg
gaan. Volgende keer letten ze wel op.

Ook vandaag geen dooden, gewonden of
krijgsgevangenen.

Dec. 9
De gewone huishoudelijke diensten staan op
het programma, gevolgd door een inspectie.
Leeuwen ontbreken bijna overal. De Middel-
burgsche meisjes hebben merkwaardig genoeg
bijna allen leeuwen (Ieeuwen=het koperen
baretleeuwtje red.). Ik vaardig een order uit.
Verlies van leeuwen is gevolg van slordigheid
welke den militair niet betaamt en zal dus
worden gestraft.

Eerst opnemen wat vermist is om straks con-
trole mogelijk te maken. 't Is een lange lijst en
een geweldige administratie. Alles wat verloren
is moet worden betaald. Het lijkt mij een goed
idee om wat extra te laten betalen maar het is
tegen de voorschriften.

's Namiddags vrij voor zoover de dienst het

toelaat. Hef is verder een doodgewone dag.
Geen gewonden, dood en of krijgsgevangenen.

Dec. 10
Het lezen van dit dagboek moet eentonig
worden lezer. Er is wat men noemt in Middel-
burg niet veel te beleven. We maken 's och-
tend de patrouilles uit welke na spertijd
- 2300 uur - de stad patrouilleeren of zich nog
onbevoegden of gevaarlijke elementen of
spionnen op straat zijn.

Lt. Roos begint te klagen. "I am fed up with
this joint, I want some action" geeft niet onaar-
dig zijn gevoelens weer.

's Middags doe ik met It. Roos een ronde door
de stad voor controle op groeten, tenuen en
controle op de posten in het autopark. Na een
rustige avond gaat de dag uit als een nacht-
kaars.

Geen dooden, geen gewonden, geen krijgsge-
vangenen.

Dec. 11
's Ochtends theorie over "field security" en
ondergrondsche activiteit in bezet gebied. Om
het taaie onderwerp te illustreren begin ik het
verhaal van de mooie luxe wagen met de aar-
dige chauffeuse en de 2 spionnen achterin.
't Houdt de aandacht van allen levendig on-
danks de Maandagochtend stemming.

Daarna theorie mijnen. Het wemelt van mijnen
en mijnenvelden vermengd met boobytraps in
Zeeland. Daarna theorie over wachten en pos-
ten en brengen van de militaire groet.
's Middags weer theorie en veldloop.

Geen dooden, geen gewonden en geen krijgs-
gevangenen.

Dec. 12
Het klachten en verlangenslijstje wordt bespro-
ken met de officieren. Er zijn tal van punten.
Waarom kan er geen verantwoording worden
gedaan van de bedragem welke in Londen
worden gereserveerd?
Wat zal er met de brigade in de toekomst ge-
beuren? Iedereen wil haar gaarne behouden
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hier merk ik uit de gesprekken met de ver-
schillende soldaten en ook officieren.
Kan er een gehuwde uit Zuid Arika te zijner tijd
geen verlof worden verleend om naar hun
vrouw terug te gaan voor een paar weken?
Welke positie nemen vrouwen in, welke in
Suriname wonen en waarvan de echtgenoot in
de brigade woont?

Ik maak een noot van al deze punten en zal ze
straks in een les "general talk" trachten te
beantwoorden

's Middags "Brains Trust" Deze organiseren we
als volgt. Vijf militairen, waaronder liefst alle
rangen, fungeren als "Brains Trust". Ikzelf ben
"question master" en beoordeel of de vragen
over het onderwerp gaan dat op het program-
ma staat. Daarna worden ze, mits toegelaten,
beantwoord door de "Brains Trust".

's Avonds controle in het wagenpark. Alles in
orde, wachten zijn present en doen hun zaken.

Geen dooden, geen gewonden, geen krijgsge-
vangenen.

Dec. 13
Regeling van het kerstverlof voor hen die sinds
Kerstmis 1941 dit feest niet bij vrouw (en) (of)
kinderen hebben doorgebracht, voorzoover zij
wonen in bevrijd gebied. Er zijn slechts drie
gelukkigen. Ik verwacht al een regen van ver-
zoeken om deze regeling uit te breiden tot
ouders.

Hierna conferentie met officieren over verde-
ling programma voor de komende week. Pla-
toon commanders wenschen nog verder te
gaan met sessie van elementary training, ont-
moet bij mij geen bezwaar.

Daarna regeling verlof voor Brussel van 7 tot
19 December a.s 's Middags baden in Kruinin-
gen waar een mobiele badgelegenheid is ge-
maakt.

Verder een rustige dag. Geen dooden, geen
gewonden, geen krijgsgevangenen.
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Dec. 14
Bespreking met officieren over het ontwerp van
een plan van campagne ingeval van parachu-
tistenlanding rond Middelburg. Daarna controle
van signalmateriaal. De essence van iedere
operatie is verbindingen. Tot dusverre zijn we
weinig succesvol geweest met de 38set en ook
nu werken ze weer niet.

's Namiddags controle van ammunitie en
keuken, welke zeldzaam of nooit faalt.
's Avonds bezoek aan de cantine. De dansles
wordt druk bezocht en de niet-dansers hebben
gelegenheid het te leren.

Geen dooden, gewonden of krijgsgevangenen.

Dec. 15
's Ochtends na appèl samenstelling van lijsten
van personeel hetwelk naar een mijncursus
moet in beging Januari. Commandant Ac Ac
(luchtafweergeschut, red.) één der verschop-
pelingen in deze oorlog, want de Duitschers
willen maar niet met vliegtuigen komen, was
nu één der gelukkigen. Hij staat eerste op de
lijst.

Bespreking met mijn sergeant verbindingen om
een wagen te krijgen. Hij is inderdaad stief-
moederlijk bedeeld en z'n materiaal wordt door
iedereen meegenomen. Voorstel accoord en
wagen zoeken. 's Namiddags bericht van ser-
geant der verbindingen dat hij een wagen
weet, welke nog wel te repareeren is. Met
Kapt. Harvey maak ik de rest in orde en de
wagen komt.

De telefoonlijn met Vlissingen is kapot gereden
komt een ordonnans me berichten. Een jeep
gaat uit met kabel en personeel om het op te
sporen. Ze worden overvallen door de op-
komende vloed en de jeep blijft steken in het
zoute water. Na twee uur is het water zoo-
danig gezakt dat de jeep weer vrij staat en
weg kan.



UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.

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

13 Oct. 1944 Vrijdag

Vannacht begon het te stormen en de wind
was koud. De lucht was glashelder en ik zag
verschillende sterren verschieten. Artillerie was
bezig een barrage te leggen en het lichten leek
wel op de barrage van Alamein. Als de zware
batterijen beginnen staat 't heele huis te dreu-
nen en hoor je de granaten door de lucht
scheuren over de bosschen in de richtingen
van Morika. Als de wind goed staat hoor je
even later een galmende ontploffing ergens
over de weg. Wat ben ik blij dat de Duitschers
niet zooveel vuurmonden hebben.

Vanmiddag met Jan Jansen naar Grave om
een bad te nemen in 't krankzinnigengesticht.
De Officers Club is nu te Grave gevestigd en
we besloten er een borrel te gaan drinken. Er
kwamen nog meer Hollandsche officieren en
aangezien de Bols maar een kwartje per dub-
bele borrrel was, hebben we stevig genoten.
Het gevolg was dat Jan en ik niet heelemaal
nuchter meer waren toen we bij de fam. Hen-
driks aankwamen. De Hendriksen namen 't
nogal goed op. M'n wasch was nog niet klaar.
Ik heb zoo'n idee dat ze met opzet een beetje
treuzelen om me telkens weer naar Grave te
trekken.

In de Officers Club kwam een onbekende Ne-
derlandsche officier binnen die zich voorstelde
als de Raaf en toen ik mijn naam noemde
bleek hij Piet goed gekend te hebben van
Soesterberg waar hij indertijd opleiding tot
vliegwaarnemer genoot. Wereld is maar klein,
niet? Hij vroeg natuurlijk ook direct of Henk
Badings familie van me was. Dat doet ieder-
een hier. Ik vraag me af of hij nog in Holland
woont of dat hij naar Duitschland is verhuist.

De toestand aan 't front verandert nog steeds
niet. De Mof is halsstarrig en taai, probeert de
vloed tegen te houden en is er in geslaagd het
gevaar voorlopig te stuiten. De dam zal echter
te zwak blijken, het siepelt overal reeds door
en straks komt de groote doorbraak, onaf-
wendbaar en onmeedogend het heele Duits-
chland verzwelgend als een zondvloed. Aken
staat als een voorbeeld wat hen te wachten
staat voor hun onzinnig en doelloos tegen-
stribbelen. Het is nu 8 uur en ik ga al naar
bed. De borrels hebben me erg slaperig ge-
maakt.

140ct.

Deze dag rustig in m'n kamer doorgebracht.
Foofels kwam vanmiddag bij me om wat te
schilderen en hebben we samen een heel
gezellige middag achter de rug. Ik gaf hem
heel wat raad ofschoon ik nogal huiverig ben
mijn leekenmening tegenover het inzicht van
een kunstenaar te zetten. de Jongh is een
geboren kunstenaar en zijn werk is in de jaren
die ik hem ken zoo ontzaggelijk vooruit gegaan
dat voor mijn gevoel bijna aan perfectie grenst.
Zijn stijl doet veel aan z'n vaders werk denken,
maar toch is er iets origineels in. Alleen moet
hij oppassen dat hij niet te veel de commer-
cieele kant opgaat en stukwerk gaat maken.
Het is zeker makkelijk in een land als S.A. op
die manier geld te verdienen. Maar 't groote
gevaar schuilt in overdaad en oppervlakkigheid
wat tenslotte leidt tot een inflatie van je eigen
product en is je naam eenmaal weg, dan is het
haast een onmogelijkheid die weer op hetzelf-
de peil te brengen van voorheen.

De nieuwe regeling van soldij is uitgekomen en
is wat de basepay betreft een groote verbete-
ring. Toch krijgt de soldaat aan 't front nog

19



ong. 15/ minder per week als de luiwammes in
W'ton of Londen. Het stumperige gemier van
onze Londensche regering wekt nog steeds
onze verontwaardiging. We weten nog steeds
niet of dit te wijten is aan angstige besluite-
loosheid of moedwil. Als ze ooit een behoorlijk
leger op de been willen helpen zullen ze het
naar verdienste moeten betalen. Ik zie niet in
waarom ze de soldaat niet hetzelfde zouden
betalen als een werkman, die tenslotte door de
gewapende macht in staat wordt gesteld om
zijn ambacht uit te oefenen en weekelijks z'n
centjes op te strijken.

15 Oct. Zondag

Zonneschijn verwarmde mijn gezellige kamer
toen ik vanmorgen om 7.30 opstond tegelijk
met de komst van het ontbijt. Alweer een Zon-
dag voorbij, merkwaardig rustig geweest. Van-
middag ging ik met Jan Jansen en Bill Buis-
man naar Grave om een bezoek te brengen
aan de Officers Club waar ze zoo goedkoop
Bols schenken. Het bleek dat de club pas om
6 uur opende, daarom gingen we naar onze
resp. kennissen om er een paar gezellige
praatuurtjes door te brengen.

Het is waarschijnlijk ons laatste bezoek aan 't
stadje. Morgenvroeg moeten we vertrekken,
waarheen weten we niet. De fam. Hendriks
vond het niets leuk dat ik ze moest goedendag
zeggen en het speet mij ook want ik ben er
steeds met volle gastvrijheid ontvangen. Ik
raakte zeer gehecht aan de kinderen, die erg
lief zijn. Ik zal ze zeker opzoeken voor ik naar
huis terugga.

's Avonds in de club ontmoeten we vele colle-
ga's en werden vele fleschen Bols geleedigd.
Ik dronk niet teveel want moest nog 8 K.M. in
't donker terugrijden. Bovendien was het be-
gonnen te regenen en werd het zicht daardoor
nog slechter. Wel stonden er 4 zoeklichten
strak in de lucht om kunstmatig maanlicht te
geven, maar dat was alles voor de brug en de
opritten. Jan en Bill waren nogal onvast op de
beenen. Het heeft me heel wat overredings-
kracht gekost om Jan te beletten nog naar een
dans in Overasselt te gaan waar eenige Hol-
landsche meisjes naar toegingen die we in de
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club ontmoetten. Wou z.g. nog eens goed lol
maken voor we weer in de prut kwamen te
zitten.

16 October, Maandag

Morgen gaan we weg naar Eindhoven om daar
de noordrand van het vliegveld te verdedigen.
We zullen om 5 uur moeten opstaan en om 7
uur vertrekken. Echt jammer om bij deze men-
schen weg te gaan. Het zijn tot nu toe de
vriendelijkste die ik hier ontmoet heb. Altijd
stonden ze voor ons klaar. Wel driemaal per
dag kregen alle jongens (we zijn met z'n veer-
tienen) een kop koffie. Omgekeerd kregen ze
van ons ook veel hoor! Blikjes vleeseh, sardi-
nes, cigaretten en stukken zeep. Ik zal met
smart mijn mooie huiskamer vaarwel zeggen.
Ik zal vaak terugdenken aan de stille avonden
die ik daar, luisterend naar de radio of een
boek lezende, doorbracht. In de hoek naast de
deur naar de keuken hing een Christusbeeld
met daarvoor een eeuwig brandende electri-
sche lamp. Mijnheer Arts deed de lamp altijd
uit, maar als mevrouw door de kamer kwam -
als er volk was in de winkel - deed ze het licht
weer aan. 's Avonds tegen 8 uur kwamen de
vier kinderen de luitenant goeden nacht zeg-
gen. Het kleine meisje Cora gaf mij en alle
andere jongens altijd een tederen zoen.

Vanavond begonnen de Duitsers weer in de
richting van de brug te vuren. Je zag een flik-
kerend schijnsel in de verte tegen de laag
hangende stormwolken en een paar seconden
later hoorde je 't projectiel aan suizen en een
groote klap. Ik vermoed wel dat 't zwaar kaliber
is, geschoten vanaf spoorwagens. Een motor-
rijder kwam me halen om majoor Huber te
komen. Ik heb wijselijk maar gewacht tot het
vuren over was en ben toen met kloppend hart
de brug overgegaan, naar onze A-echelon.
Gelukkig werd het vuur niet herhaald.

17 October, dinsdag

Het was guur en koud toen we vanmorgen om
7 uur vertrokken. Zoowel Arts als zijn vrouw
hadden tranen in de oogen toen zij ons zagen
wegrijden. De goeiers hebben zich toch erg
aan ons ons gehecht en, geen wonder, na



hoorde hij een enorme knal en de luchtdruk
blies hem en de anderen tegen de grond. En-
kele artilleriegranaten van de Duitsers waren
verantwoordelijk voor de knal en de ravage.
Het hele achterhuis was verdwenen, inclusief
de keuken en uiteraard ook de pan met de
eieren. Met een bleke neus een schietgebed
zonder ontbijt ging eenieder weer naar buiten
om te zinnen op wraak voor het gedane on-
recht...

In de loop van 8 september trok een pantser-
brigade van de Guards Armoured Division over
de brug, gevolgd door de 2de en 3de ge-
vechtsgroep van de Irene brigade. De eerste
gevechtsgroep bleef in haar stellingen dezelfde
taken uitvoeren als voorheen. De 2de ge-
vechtsgroep nam opstellingen in ten zuiden
van BERINGEN, terwijl de 3de gevechtsgroep
de noordkant in de gaten ging houden.

Gedurende de nacht van 8 op 9 september
werden nachtelijke verkenningen uitgevoerd
door de verkenningsafdeling. Hierbij werden
twee Duitsers gevangen genomen.

In de vroege ochtend van 9 september kreeg
de 3de gevechtsgroep twee gewonden. De
verkenningsafdeling nam nog eens vier Duit-
sers gevangen. De Duitsers bleven zeer actief
opereren. Later bleek dat hier onder meer
Nederlandse Waffen-SS-ers aan het werk
waren geweest. Vandaar het schrikbarende
fanatisme.

In de ochtend van 9 september drongen zij
door tot in het bivak van een Poolse eenheid,
die zich de avond tevoren had genesteld in
een bosrand voor de. stellingen van de Irene
Brigade. Zij waren in de veronderstelling dat er
nog geallieerde troepen vóór hen in het veld
waren, doch dit was onjuist. De Nederlandse
ondercommandanten hadden hen dit al duide-
lijk proberen te maken toen zij door de Neder-
landse stellingen gingen, doch zij waren niet
voor overtuiging vatbaar. Zij hadden opdracht
zich te vestigen in die bosrand en daarmee
basta. Het gehele bivak werd vernield. Velen
sneuvelden en de overigen werden gevangen
afgevoerd.

Op 9 september te 14.00 uur werd bevel qe-
geven door de divisiecommandant om de ver-
dediging van de brug los te laten en over te
gaan tot het zuiveren van de bossen in noord-
westelijke richting. De 1ste gevechtsgroep
kreeg een vak op de linkerflank, aansluitend
aan het kanaal. De 2de gevechtsgroep rechts
daarvan. Beide gevechtsgroepen kregen steun
van een eskadron tanks. De opdracht was:
oprukken tot de LAAKBEEK (afstand circa
4 km). Na het bereiken van die beek zouden
beide gevechtsgroepen zorgen voor de bevei-
liging van de westflank van de Guards
Armoured Division.

Gedurende de opmars ontving de 1ste ge-
vechtsgroep vuur vanuit een vijandelijk opstel-
ling. Na een kort vuurgevecht over en weer,
hield het vuren van de Duitsers plotseling op.
De mensen van de 1ste Gevechtsgroep zagen
overal voor zich geweren weggegooid worden
en handen gingen· omhoog, al dan niet met
witte zakdoeken. Commandant 1ste gevechts-
groep gaf de vijand te verstaan dat zij uit de
schuttersputten moesten komen, met handen
omhoog en zonder wapens. Na enige aarze-
ling gebeurde dat ook. De gehele (verzwakte)
compagnie kwam voorwaarts in onze richting
en gaf zich over.

Wat was er gebeurd? Kennelijk hadden onze
mitrailleurschutters de leiding van de compag-
nie (SS-officieren) bij toeval uitgeschakeld.
Toen de rest van de compagnie dat in de ga-
ten. had, was de oorlog voor hen afgelopen. Zij
handelden als eerder omschreven. Het totaal
aantal krijgsgevangenen was 45 personen. Uit
de verhalen van de krijgsgevangenen bleek
dat zij uit hun winkel, bakkerij of slagerij waren
weggeplukt en na een korte opleiding naar het
front getransporteerd. Het was hun eerste en
ook laatste opstelling in deze voor de Duitsers
volledig verloren oorlog.

Na deze operatie werd de Brigade op 10 sep-
tember onder bevel gesteld van Commandant
11 Britse Pantserdivisie. De opdracht was:
verder oprukken naar LEOPOLDSBURG en
vervolgens meedoen aan de OPERATIE
"MARKET -GARDEN".
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ongeveer 5 jaren onder druk geleefd te heb-
ben.

De rit naar Eindhoven verliep snel en vlot en
we kwamen om ongeveer 10 uur op 't vliegveld
aan. De verwoesting die de Duitsehers hier
hebben aangericht is enorm. Alles ligt in gru-
zelementen. Elk huis bevatte bommen en is uit
elkaar geslagen. Brokstukken liggen overal
rond en hangars zijn slechts geraamtes temid-
den van grote aschhopen. En dat allemaal
omdat door de radio was omgeroepen dat
tanks in Breda en Eindhoven waren!

Nog een eind voorbij het vliegveld ligt 't Wil-
helminakanaal. Ongeveer 300 yards van 't
kanaal liggen de stellingen. Wat een verlaten
vlakte is 't hier, een laantje met schrale boom-
en; een bocht je aanplant; hier en daar één
enkele eenzame boerderij, waar onze A-eche-
lons liggen. Daarenboven regent het bak-
steenen en loeit er een storm dat je haast niet
op je benen kunt staan.

Ik lig weer 500 meter achter de A-echelons in
een groote boerenschuur. Keukenpersoneel en
chauffeurs boven op zolder, ikzelf met Dr.
Hagemeijer en zijn hond op een klein kamertje.
Er staat een kachel en dat is een groote luxe
en zal ons goed van pas komen. Ik hoop niet
dat we hier langer dan een week blijven. De
jongens in de stellingen leven half in 't water
en 't zal niet lang duren of er komen zieken.
Van de vijand is de enige last de eeuwige
mortieren en "snipers". De Argyls, die we heb-
ben afgelost, hadden in de week dat ze hier
waren 4 dooden gevallen onder hun kogels.
Een geruststellend geluid is het geronk van
honderden gealieerde jagers, die zonder op-
houden van 't vliegveld opstijgen en rondcirke-
len, hun wakend oog over 't landschap om
Duitsche posities te bespieden.

Ik hoorde net eenige Duitsche mortieren wer-
ken. De meeste inslagen zijn om en nabij de
Batafabrieken in Best, waar de Engelsehen
zitten. Volgens onze voorgangers is hier nog
niets geweest. Laten we hoopen dat het zoo
blijft, rustig en zonder angst. De majoor van de
Argyl's vond het nogal gek dat ik met zoveel
transport hier kwam staan, maar majoor Hüber
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vond het ongevaarlijk en moeten we hier blij-
ven. Ik hoop dat hij gelijk heeft.

18 Oct. woensdag

Vandaag ons "B"echelon opgezocht dat maar
eventjes 10 km van ons vandaan is in Oerle.
Ook zag ik Hans W. daar weer in zijn kamer
met slaapkamer annex waar hij samen met
Mulders woont op een boerderij. Op de deur
stond met groote letters: "Ach. Supply en Bde
Train". Omdat we zo dicht bij Eindhoven zijn
ben ik vanmiddag naar het huis van de directie
van Philips gegaan om ir. ter Larssen op te
zoeken. In het gebouw is ook ondergebracht
de staf van Z.K.H. Prins Bernhard en nog
Amerikaansche en Engelsche stafkantoren. Ir.
ter Larssen ontving me heel vriendelijk en
herinnerde zich Vader nog zeer goed. Ik heb
navraag gedaan naar Vader en Maatje en ben
tenslotte zoover gekomen dat ik door telefoon
sprak met een kantoormeisje dat ook in Zand-
voort woonde. Een maand geleden heeft ze
"Trais Mare" nog gezien en dat het bewoond
was. Volgens haar is alles nog hetzelfde ge-
bleven tot ongeveer een maand geleden toen
alles ten Noorden van gemeente Bloemendaal
moest ontruimd worden. Zeker met het oog op
een eventuele landing bij IJmuiden. Ons huis
staat net voor de grens met de gemeente
Bloemendaal. Ik vraag me af of mijn ouders
nog daar zijn nu. Ik zou Zaterdag terugkomen
om te hooren of er nog iets naders bekend
was. Ir. ter Larssen beloofde me ook een toe-
stel voor het "B"echelon.

Wat kan het hier regenen in Holland ! Maar 't
is hier nu volgens alle menschen ook abnor-
maal slecht. De jongens in de voorste lijn le-
ven nu in de modder en zijn constant door-
weekt. Bij de Ilde Unit kwam een Duitsche
granaat neer en doodde een marinier. Zijn lijk
ligt nu achter de boereschuur te wachten op
verder vervoer naar achteren. Ik hoop niet dat
de ratten die hier plenty zijn en gewoon over
ons heenlopen, er de lucht van krijgen.



TOEN EN NU

Een nieuwe rubriek in de Vaandeldrager. Het idee is niet nieuw maar wel
interessant om te gebruiken. In deze rubriek belichten we een bepaalde plaats die
iets te maken heeft met de geschiedenis van de Irene Brigade. We vergelijken een
foto van toen met een foto van de huidige situatie.

De Nederlandse kerk bij Austin Friars, oor-
spronkelijk een Katholiek klooster maar sinds
vier eeuwen "een bedehuis der Nederlandse
Protestanten in Londen."

Toch werd op 10 mei 1941 de plechtige her-

In juni 1940 werden hier nog vele extra kerk-
diensten gehouden voor de inmiddels erg ge-
groeide Nederlandse gemeenschap. Austin
Friars werd een stukje Nederland in Londen.
Dit duurde echter niet lang. Het eeuwenoude
kerkgebouw werd slachtoffer van het bom-
mengeweld tijdens "the Battle of Britain" in
september 1940. De kerk werd geraakt door
een voltreffer en volledig verwoest, terwijl de
gebouwen er omheen vrijwel onbeschadigd
bleven.

denking van de Duitse inval in Nederland hier
gehouden. De puinhopen van Austin Friars
werden een symbool voor het oorlogsgeweld
dat het vaderland had getroffen.

De muziekkapel van de Koninklijke Nederland-
se Brigade verleende medewerking aan de
ceremonie (links op het podium) evenals het
net opgerichte Brigade-koor, dat voornamelijk
bestond uit personeel van de Marechaussee
(rechts op het podium).

Nog driemaal zou een dergelijke plechtigheid
plaatsvinden. Na de oorlog werd de kerk her-
bouwd. Een gevelsteen herinnert aan de eer-
ste-steenlegging in 1950 door: jawel, H.K.H.
Prinses !rene.



De herbouwde kerk van
Austin Friars. Niets her-
innert meer aan de puin-
hopen van het oude ge-
bouw...
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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,

Het is bijna niet voor te stellen maar het is
toch echt al weer drie maanden geleden dat ik
je mijn deel van onze open correspondentie
stuurde. Een hele zomer is inmiddels bijna
voorbij. De accu is daardoor weer helemaal
opgeladen.

Wat die correspondentie betreft: het valt me
wel op dat je antwoorden steeds langer en
langer worden. Je verhaal over de dropping
achter de linies in oktober 1944 in bezet
Nederland (Drenthe om precies te zijn) is
uiteraard heel spannend en interessant. Als
redacteur van dit blad frons ik af en toe mijn
wenkbrauwen als ik weer een brief van jou uit
de envelop haal.

Bij een presentatie van één van je laatste
boeken meen ik van je uitgever begrepen te
hebben dat dit probleem ook hem bekend
voorkomt. Als het aan jou zou liggen zouden
ze minstens twee keer zo dik worden.

Laat je echter niet remmen door deze opmer-
kingen en schrijf gerust door! De pagina's van
de Vaandeldrager staan ter beschikking van
deze meest gelezen rubriek.

Misschien tot ziens op de reünie op 8 oktober
in Oirschot. Opnieuw zal ik dan proberen je
niet over het hoofd te zien.

Met hartelijke groet,

Hans Sonnemans

Beste Hans,

Hartelijk dank voor je driemaandelijkse brief.
Ja, ja, de tijd gaat snel ... Overigens is de
boodschap goed doorgekomen, Hans, dras-
tisch inkorten de zaak in de toekomst. Ik doe
mijn best, vooral omdat je een paar regels
verder toch weer wat water bij de wijn doet.
Weet je, Hans, de kunst van het schrijven is
tegelijkertijd ook de kunst van het beperken.
Het is juist het laatste wat mij niet altijd al te
best afgaat. Misschien zit er ook onbewust de
drijfveer achter om de afleveringen klaar te
krijgen, zolang ik. nog in staat ben om te
schrijven. Deze homo-Iudens is tenslotte een
80 plusser ...

En dan nog wat Hans. Bij de presentatie van
het laatste boek vorig jaar, was het niet de
uitgever die klaagde dat hij problemen had met
de dikte van het boek. Dit waren de woorden
van de commandant van het Korps Comman-
dotroepen, die van mening was dat het als
biografie veel te dun was. Dus jochie, voortaan
de sprekers goed uit elkaar houden en luiste-
ren wat zij zeggen ...

Voor wat 8 oktober betreft, ben ik bang dat ik
je zal moeten teleurstellen. In die week zit ik
met een oude commandovriend in Wales, waar
we gaan proberen opnieuw de Snowdon te
beklimmen. Ditmaal echter langs gebaande
paden en bij daglicht. We zijn dus op de nos-
talgische toer en zullen in die straten van good
old Port-madoc waarschijnlijk wel eens om
kijken als we plotseling "HeIlo granddad"
horen roepen ...

Overigens loopt onze correspondentie lang-
zamerhand af, Hans. Ik ben aan de laatste
fase van het verhaal bezig. Wat in na Wester-
bork beleefde is zo onbeduidend dat het op de
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achterkant van een postzegel kan. Een en
ander tot jouw geruststelling ...

Nu terug naar het verhaal. Het huis van op-
perwachtmeester Dirk Stoel stond in de kom
van het dorp Westerbork, precies tegenover de
Nederlands Hervormde Kerk. Links woonde de
huisarts, dr. Boezeman en rechts was het
restaurant van Slomp. Het huis van Dirk Stoel
was er een zoals er velen gebouwd waren in
die tijd: twee onder een kap. In de ene helft
woonde dus de familie Stoel, de andere helft
was bezet door de Duitsers. Hier was de com-
mandopost van generaal Bötger ingericht, wat
tevens het centrale verbindingscentrum was
voor alle noordelijke troepen waarover de
generaal het bevel voerde.

De commandopost van generaal Bötger was
slechts door een eensteensmuur gescheiden
van de huiskamer van de familie Stoel. Dat
had het nadeel dat wij altijd fluisterend
moesten spreken, maar aan de andere kant
was er het voordeel dat ik, met mijn oor aan
een lampeglas tegen de muur, alle gesprekken
kan afluisteren die de generaal voerde, ook
zijn telefoongesprekken. Ik moest daar wel
eens denken aan de waarschuwingsfolders in
Engeland: "Denk er aan: de muren hebben
oren."

Hier was dit bijna letterlijk het geval. De be-
richten die ik op deze manier kon opvangen,
werden, indien zij belangrijk genoeg waren,
nog diezelfde dag doorgegeven aan het verzet.
In feite had ik dan ook geen betere observa-
tie- en luisterpost kunnen wensen dan juist in
het huis van de familie Stoel. Waarschijnlijk
heeft nooit in de oorlog een agent zo op de lip
gezeten van de man die hem overal, middels
overvallen van de SD, liet zoeken op eenzame
boerderijen, zoals kort tevoren bij Sliekers
gebeurde. Bovendien zat ik "veilig" achter de
rug van de Duitse wachtpost van de generaal,
niet wetend dat hij tevens de man bewaakte
die zo naarstig door zijn baas werd gezocht.

Met Dirk Stoel en zijn vrouw Jo kon ik het
prima vinden. Ik koesterde diep respect voor
dit echtpaar, dat toch maar groot gevaar ris-
keerde door mij hier onder te brengen. Met het
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onderdak verlenen aan een gewone onderdui-
ker die weigerde om in Duitsland te gaan wer-
ken riskeerde men al veel. Een agent onder-
brengen in een Duitse commandopost was iets
wat zonder de minste twijfel de doodstraf tot
gevolg zou hebben, meestal voorafgegaan
door martelpraktijken. Alle lof dus voor Dirk en
Jo Stoel.

Enkele dagen na mijn aankomst in huize Stoel,
zag ik generaal Bötger. Ik had een kamer ge-
kregen op de bovenverdieping en kon van
daaruit de dorpsstraat aan de overzijde obser-
veren. Vanuit de achterkant kon ik de achter-
tuinen en omgeving overzien tot verre afstand.
De vierde dag stopte er met veel lawaai een
motor met zijspan voor het huis, bestuurd door
een officier van de Grüne Polizei. Bij de aan-
blik van dit soort lieden sloeg mij nog altijd de
schrik om het hart. Zij behoorden, samen met
de SS, tot het gemeenste tuig van de Duitse
weermacht.

Generaal Bötger kwam uit zijn commandopost
en liep in de richting van het zijspan. Hij was
gekleed in een lange leren bruine jas. Om zijn
middel droeg hij een bruinleren koppel met
schouderband. Aan de koppel was een foe-
draal met pistool bevestigd. De generaal had
een korte gedrongen gestalte. De schildwacht
voor het huis sprong in de houding als een
robot. Moeizaam klom de generaal in het zij-
span en bevestigde de kinband van zijn uni-
formpet stevig onder zijn forse kin. Daarna
schoof hij een zware stofbril voor zijn ogen.
Eigenlijk zag hij er op deze wijze meer potsier-
lijk dan gevaarlijk uit: als een dwerg die een
reus wil nabootsen. Blijkbaar kregen de Duit-
sers ook een gebrek aan stafwagens, want
een generaal van het niveau van Bötger zou
een jaar geleden nog in een stafwagen zijn
vervoerd, in plaats van in het zijspan van een
knallende motor.

Door het raam keek ik de motorfiets na, die,
gehuld in een blauwe rookwalm, door de bocht
bij het gemeentehuis verdween. Daar ging de
man die mij overal liet zoeken ... Toch maakte
ik mij zorgen. Ofschoon ik mij nu en dan nuttig
kon maken met het doorgeven van afgeluister-
de gesprekken, kon ik mijn eigenlijke taak,



waarvoor ik gekomen was, de eerste tijd niet
uitvoeren. De Duitsers waren zo in de weer
met overvallen, arrestaties en zoekacties, dat
het verzet genoodzaakt was vele activiteiten te
staken of op te schorten, daar voor elke on-
dergrondse actie een vergelding op onschul-
dige burgers dreigde. Mensen werden soms
zonder meer opgepakt en in de bossen van
Westerbork en Beilen doodgeschoten. Anderen
werden als gijzelaars in het gevang geworpen
en konden bij het minste of het geringste
worden gedood. Het verzet kwam hierdoor
klem te zitten.

Zeven mensen van de KP Noord-Drenthe
werden in Orvelte gearresteerd en in Assen
gevangen gezet. Het kon niet louter toeval zijn
dat de boerderijen waar Rudy en ik eerst
waren ondergebracht, in dezelfde vroege
morgen werden overvallen. Er moest verraad
in het spel zijn. Later bleek deze veronderstel-
ling dan ook te kloppen: er was verraad ge-
pleegd door een koerierster, die verliefd was
geworden op een Duitse Gestapo-officier.
Zulke dingen gebeuren nu eenmaal in elke
oorlog. Gelukkig waren zowel Rudy als ik door
een wonder aan deze overvallen ontsnapt en
voorlopig zat ik veilig "veilig" in het hol van de
leeuw.

Het weinige wat ik nog kon doen was de ge-
sprekken van generaal Bötger afluisteren en
doorgeven aan dat deel van het verzet wat
nog voorzichtig functioneerde. Ook luisterde ik,
onder in de kelder, waar een clandestiene
radio stond, naar de berichten van de BBC en
vertaalde deze. Voor mijzelf was het ergste het
gevoel van volslagen machteloosheid. Het zag
er ook niet naar uit, dat de geallieerde legers,
die vastgelopen waren in het zuiden, binnen-
kort zouden doorbreken naar het noorden. Er
zat niets anders op dan wachten. luisteren en
observeren.

Aan de voorkant van het huis observeerde ik
dagelijks urenlang het komen en gaan van
Duitse militairen, vooral van de officieren. Op
de duur kende ik iedereen van de staf van
gezicht. Om de 14 dagen fietste ik, gekleed in
marechausseeuniform, na het invallen van de
duisternis, samen met Dirk Stoel, naar afgele-

gen boerderijen om wapeninstructie te geven
aan enkele daar ondergedoken verzetsmen-
sen. Meer kon ik voorlopig niet doen, de Duit-
sers waren te waakzaam en we mochten geen
te grote risico's nemen.

Toen de maand november inviel rukten de
zware najaarsstormen als vertoornd goden uit
de wereld der mythen en sagen aan de takken
van de kastanjebomen rond de kerk en joegen
de herstbladeren in speelse kringen over het
natte plaveisel. Donkere wolkenmassa's droe-
gen vanuit het westen zware regen- en hagel-
buien aan, die zich uitstortten over het weide
Drentse land.

December bracht koude met zich mee. Als
vorst en mist in de koude nacht een verbond
hadden gesloten, weefde de ijzel betoverende
zilverdraden door boom- en struikgewas. In
het eerste gouden licht van de nieuwe dag
leek de omgeving als door een toverstaf aan-
geraakt, plotseling te zijn veranderd in een
sprookjesland. Het zachte koeren van de
blauwgrijze woudduiven en het slaan van de
kerkklok, harmonieerde met deze schoonheid.
Vooral in de stille nachten was, als een verre
donder, in het zuiden het geschut te horen.

Als in de nachtelijke uren de slaap niet wilde
komen, luisterde ik naar de cadans van de
viermotorige Lancasters en Stirlings, die met
hun dodelijke bommenlast hoog langs de ster-
renhemel trokken. Dikwijls hoorde ik dan de
zware met ijzer beslagen laarzen van de Duit-
se schildwacht op de straatstenen stampen om
zijn koude voeten te verwarmen.

Het was de eerste dagen een wat vreemde
gewaarwording geweest, mijn schuilplaats
bewaakt te weten door een Duitse wachtpost,
maar na enkele nachten was ik er aan gewend
en behoorden de voetstappen tot de vertrouw-
de geluiden, zoals de bommenwerpers, de
artillerie in het zuiden en de kerkuil aan de
overkant van de weg. De winter was streng en
duurde lang.

Gelukkig vonden er ook gebeurtenissen plaats
die grote vreugde brachten. Jo Stoel bracht
een kerngezonde baby van zes pond te we-
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reld. Dirk en ik plaagden haar goedmoedig,
door haar voor te houden, dat zij de enige
vrouw in Nederland was, die de twijfelachtige
eer te beurt viel om onder het dak van een
Duitse commandopost een kind te baren, ter-
wijl er zich tegelijkertijd een Engels agent
schuilhield. Ik heb later wel eens gedacht met
wat een grote moed en vaderlandsliefde deze
vrouw bezield moest zijn, vooral toen zij
wapens welke ik moest repareren, via de kin-
derwagen met de kleine Klaas als dekmantel,
het huis in en uit reed, vriendelijk gegroet door
de Duitse schildwacht.

Natuurlijk voerden Dirk Stoel en ik ook uren-
lange gesprekken in die koude winterdagen.
Gelukkig was er voldoende hout en turf om de
kachel brandend te houden.

De laatste dagen van december draaide de
wind naar het oosten en vlaagde bitter over de
vlakke Drentse heide. Kerstmis diende zich
aan met sneeuwen ijs. De berichten van het
front waren weinig bemoedigend. De Duitsers

hadden na half december een groot offensief
ingezet in de Ardennen, waar de geallieerden
volkomen werden verrast en met zware verlie-
zen werden teruggeworpen. Hoe lang zou dit
mijn missie nog vertragen?

Soms staarde ik die dagen vlak voor Kerstmis
mistroostig door het raam, naar de grote witte
sneeuwvlokken die uit de loodgrijze hemel
vielen. De geluiden van de paardehoeven voor
de boerenkarren smoorden in de steeds dikker
wordende witte deken. In de kinderkamer lag
de baby te slapen, onschuldiq en rein als de
pas gevallen sneeuw.

Ik zette mijn slaapkamerraam op een kier. Aan
de overkant van de straat hoorde ik de men-
sen in de kerk het "Vrede op Aarde" zingen,
terwijl de verre donder van het geschut in de
Ardennen hoorbaar was. Wat een vreemde
wereld vol contrasten. Ik luisterde ontroerd: het
lied klonk als een gebed. Vrede op aarde in
een wereld, verscheurd door oorlogsgeweld.
Hoe lang nog ....?

Met diep leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de volgende leden van onze
Vereniging:

11
29
3
8

13
22
28
2

11
19
12
27

mei '97
mei '97
juni '97
juni '97
juni '97
juni '97
juni '97
juli '97
juli '97
juli '97
aug. '97
aug. '97

Mevrouw E. Bemelmans - Evans te Maastricht
De heer J. Bezemer te Gleveland
Mevrouw J. van Aken te Den Haag
Mevrouw Middelplaats - van Aken te Den Haag
De heer J. Rentrop te Bergen op Zoom
De heer J. Hoogendoorn te Hoovliet
De heer J. Franken te Weesp
De heer S. Droog te Poeldijk
De heer M.G. van Gurp te Best
De heer P. Scheepers te Den Haag
De heer P. Scova Righini te Goedereede
De heer E. Hond te Sydney (Australië)

Bij overlijdensgevallen graag bericht aan: F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 GH PRINSENBEEK
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ENGELANDVAARDER EN OUD-BRIGADELID LEGT HERINNERINGEN VAST

TUSSEN LICHT EN DONKER

Edgar Asselberghs (1925), rustend arts te
Waalre, is Engelandvaarder èn oud-Brigadelid.
De volgorde is niet willekeurig, hoewel hij dit
zelf maar aarzelend en bescheiden bevestigt.

Begin jaren tachtig is Hanny S.R. Meijler,
echtgenote van Brigade-arts Sam Ritmeester,
druk bezig met research voor haar boek "Ik
zou wéér zo gek zijn". Zij moedigt Asselberghs
aan ook zijn herinneringen op papier te zetten.
Zijn bijdrage komt te laat voor het boek dat in
1984 uitkomt. Later herschrijft hij zijn verhaal,
notities in een schrift, tot een meer
literaire vorm. Een rondgang langs enkele
uitgevers mondt uit in een boek dat in septem-
ber is verschenen: "Tussen licht en donker".

Zijn indringende impressies zijn geschreven
vanuit de positie van een man die zich na
vijftig jaar herinnert hoe hij de gebeurtenissen
in oorlogstijd heeft ervaren. Hij richt zich daar-
bij tot zijn inmiddels overleden broer Viktor,
maar heeft de lezer die de oorlog niet heeft
meegemaakt steeds in gedachten.

Edgar Asselberghs en z'n broer Viktor ont-
snappen in 1943 uit bezet Nederland om te
vechten voor de vrijheid. Hun broer Erik was
hen in 1942 al voorgegaan.

Na een moeilijke tocht door Frankrijk en over
de Pyreneeën, bereiken ze Spanje waar ze
gevangen worden genomen. Erik was al eer-

der terecht gekomen in concentratiekamp Mi-
randa de Ebro. Edgar moet na zijn vrijlating
wachten tot hij Spanje mag verlaten. Hij doolt
in z'n eentje door Madrid in de herfst van '43.
Nadat ook Viktor is vrijgekomen worden zij in
januari 1944 doorgestuurd naar Lissabon en
vervolgens naar Engeland.

Daar worden ze ingedeeld bij de Koninklijke
Nederlandse Brigade "Prinses Irene". Als sol-
daten nemen zij deel aan de oorlogscampagne
vanaf Arromanches in augustus 1944. Later
komt ook Erik in dienst bij de brigade. De
veldtocht eindigt voor de drie broers, soldaten
van Oranje, met de bevrijding van Den Haag in
mei '45.

"Tussen licht en donker" is geen soldatenver-
haal of militair-historisch werk. Het geeft een
beeld van de heel persoonlijke belevingswereld
van één van die militairen van de Irenebrigade
en zijn twee broers.

Z.K.H. Prins Bernhard schreef een kort voor-
woord in het boek.

"Tussen licht en donker"
Edgar Asselberghs
ISBN 90 75879024
Uitgeverij van Gruting 1997

EEN EENZAME FUSELIER ....
Na het vertrek van 17 (NL) Mechbat GFPI en
C- Team van 101 (NL) Mechbat uit Bosnië zijn
er geen Fuseliers meer in Bosnië. Dachten we.
Helemaal mis dus. Bij het Nederlandse deta
chement bij een Brits logistiek onderdeel is wel
degelijk een Fuselier ingedeeld. Trots draagt
hij daar als enige Nederlandse militair het in-
vasiekoord dat hij slechts enkele maanden

geleden ontvangen heeft. Het is fuselier
George Hermans. Het is leuk om hem eens
een kaartje te sturen. Zijn adres is:

Hermans, G.M. Fusl
Rnr. 761129242
SFOR 1(NL)STCIE CONTCO.
NAPO NR. 80
3509 VB UTRECHT
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WIE, WAT EN WAAR ???

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

Net als in het vorige nummer plaatsen we
weer twee foto's van het detachement in Suri-
name. Vorige keer kregen we hierop geen
enkele reactie, dus dat moet beter kunnen ...
De foto's zijn ingezonden door J. Claessens uit
Nijmegen.
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VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE
KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

Mutaties/adreswijzigingen:
Asten-Gomez, mw
Berendsen, H.J.
Bezemer, J.
Colenbrander, B.
Droog, S.P.
Franken, J.B.
Gurp, M. van
Hogendoorn, H
Hond, E.
Hond, E.
Uere-Bok, mw L. van
Middelplaats-
van Aken, mw J
Rentrop, J.J.
Scheepers, P.
Sehreurs, JA
Seova Righini, C.G.M.
Sloots, G.

Tiemersma, J.

gew tfn
gew tfn
overleden
gew p.c.
overleden
overleden
overleden
overleden
nw lid
overleden
nw lid

overleden
overleden
overleden
nwadres
overleden
nwadres

nwadres

tfn nr gewijzigd in 010 4832241
tfn nr in Australie wordt: 0061 024778432
te Stokeley op 29.05.97
postcode in Canada, Aldergrove, B.C. is nu "V4W 1W3"
te Poeldijk op 02.07.97, opnemen mevr C. Droog-Jansen
te Weesp op 28.06.97
te Best op 11.07.97; opnemen mw M. van Gurp-van Zeeland
te Hoogvliet op 22.06.97
8/50 Botanie Road, Balmoral Beaeh, Sydney, NSW 2088, AUSTR
te Sydney, Australië, op 28.08.97
Peppelweg 74 B, 3053 GN Rotterdam

te 's Gravenhage op 03.06.97
te Bergen op Zoom op 13.06.97; opnemen mw G. Rentrop-Butter
te 's Gravenhage op 19.07.97; opnemen mw P. Schee pers-van Schaik
Past. Sehleidenstraat 25A, 6431 KD Hoensbroek, tfn 045 5232640
te Goedereede, augustus 1997
Vredeveldseweg 75, de Vijverhof, kmr 217,
9404 CC Assen; tfn 0592 315451;
Triunvirato 45, 1834 Temperley, Argentinie
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VERENIGING VAN OUD STRIJDERS
VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE

BRIGADE "PRINSES IRENE"
Bestuursleden:
ere-voorzitter
Jhr. J.J.G. Beelaerls van Blokland
Beneden Dorpsweg 191
6862 WH OOSTERBEEK
026-3332352

Sociaal medewerker
F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
076-5420530

Voorzitter
A.W. Hemmes
Thorbeckelaan 74
2564 BS DEN HAAG
070-3683566

Stichting Historie en Documentatiel
P.R.- Medewerkerl Redactie "Vaandeldrager"
Hans Sonnemans
p/a 17 Painfbat GFPI
Redactie Vaandeldrager
Postbus 90.152 MPC 75A
5600 RD EINDHOVEN
0499-370206Vice-voorzitter

J.L.M. van den Bergh
Verdilaan 27
4837 CL BREDA
076-5613711

Garderegiment Fuseliers "Prinses Irene"
Genm. de Ruyter van Steveninckkazerne
Postbus 90152 MPC 18C
5600 RD EINDHOVEN
040-2665650 (commandant), 2665660Secretaris

H.J.F. Hielkema
Amethistdijk 254
4706 BJ ROOSENDAAL
0165-544802 (liefst schriftelijk)

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

F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 SB BERGEN OP ZOOM
0164-241119

Jan Jansma
P.O. Box 70066
BRYONSTON 2021 TRANSVAAL
REP. ZUID AFRIKA

Penningmeester
H. van Beers
Houtduif 26
5161 SG SPRANG CAPELLE
0416-278267

Henk J. Jansen
2a Station Road "Hoekhuis"
NORTH MYMMS - HATFIELD
HERTS AL9 7PJ UK

Tweede penningmeester
N.G. van Zalinge
De Roy van Zuidewijnlaan 32
4818 GB BREDA
076-5210534

LP. Klouth
8 Boyland Close
ACT 2613 SPENCE
AUSTRALlA

Leden:
G. Lourenz
Drs. Hein Mandosplaats 24
5581 BV WAALRE
040-2214746

J.B. Peyrot
110 Carriage Drive
06033 GLADSTONEBURY
CONNECTICUT USA

Contactpersoon Mariniers:
P.J. van der Wal
Huiserf 12
4824 HR BREDA
076-5416151

Bank- en gironummer van de Vereniging
Banknummer: 47.25.85.762 ABN/AMRO

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

Functionarissen:
Vertegenwoordiger bij de Fondsen
H.J. Davis
Postweg 18
3881 EC PUTTEN
0341-360842

Udmaatschap is minimaal f. 20,- per jaar.
Zij die geen deel hebben uitgemaakt van de voormalige Prinses Irene
Brigade, kunnen begunstiger worden door de Vereniging met minimaal
1. 20,- per jaar te steunen.
ONZE AKTIVITEITEN WORDEN MEDE MOGELIJK GEMAAKT UIT
DE OPBRENGSTEN UIT DE GIRO/BANKLOTERIJ.
UW DEELNAME AAN DE GIRO/BANKLOTERIJ WORDT DAAROM
VAN HARTE AANBEVOLEN.
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