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VAN DE REGIMENTSCOMMANDANT

Geachte regimentsgenoten,
Sinds het uitkomen van het laatste nummer in 1997 van de Vaandeldrager is er • eer
veel gebeurd. Van de belangrijkste zaken wil u ik via deze weg deelgenoot ma e .

Regimentsleden.

Allereerst vallen een paar personeelsmutaties van heel promo
leden van ons regiment op. Ten eerste feliciteer ik Kolonel Bokhoven met zijn honlnc-.
ming tot Brigade-generaal in de functie van Commandant 43e Gemechaniseerde
gade (eind april 1998). Ook wens ik Generaal-majoor Nicolai veel geluk en
arbeidsvreugde in zijn nieuwe functie (eind 1998) als Commandant Commando
dingen KL. Tenslotte heeft Brigade-generaal Van Leeuwen op 19 februari j.1. zijn
actieve loopbaan binnen de KL beëindigd; ik wens hem nog veel gezonde jaren
hoop dat hij zijn actieve loopbaan binnen het Garderegiment Fuseliers Prinses
e
nog lang zal voortzetten. Naast het heuglijke feit dat Brigade-generaal Van Leeuwer;
zich nu ook tot de jonge, vitale BD'ers mag rekenen, mogen wij als regiment 0
heugen in de energie die hij wil steken in zijn voorzitterschap van de Stichting
e
en Garde Prinses Irene'. Daarnaast ben ik blij met de reacties op mijn oproep aa
om als regimentsleden uw steentje of kei bij te dragen aan onze regimentsa .. .
er hebben zich inmiddels drie jonge, vitale BD'ers aangemeld voor sleutelfuncties.
e
kunnen er nog meer gebruiken

Regimentsjaardag. Op 9 januari j.1. vierden wij in Oirschot onze regimentsjaa die werd opgeluisterd door vele gasten van de oud-strijders van de Irene Brig
de Indië-bataljons, een grote deputatie van ons Belgische zusterbataljon Be .. .
Linie, vertegenwoordigers van de studentenweerbaarheden, ex-BBTers en de SH.·r;-....
••..
,r
Historische Militaria. En vele leden van ons regiment van buiten de parate d
GFPI. De plechtigheden startten met de komst van Generaal-majoor Nicolai, .
de Brigade-adjudant De Bresser wegens zijn vele verdiensten voor de infant .
Infanterielegpenning uitreikte. Na een waardige herdenking van onze geval e
werd door de oud-strijders van de Irene Brigade in stijl een groot aantal invasiesec
den uitgereikt. De rest van het programma omvatte schietwedstnjden en v e CTV'''-'''~~
ve activiteiten, waarbij naast prestatiedrang er ook tijd was voor onderlinge
en gezelligheid. Hoogtepunten daalbij waren de wtreáing van de GeneraalHemmes trofee aan de A-compagnie en de Generaal-majoor Van Besouw 1J1
de SSVOST-compagnie door de beide generaals persoonlijk! Over het geh
presteerden de teams van de A-compagnie en het Belgische bataljonsteam
Wat vooral opviel, was dat het team van de A-compagnie bij de schaatsesta

botte ijshockeyschaatsen) onze Belgische vrienden maar ternauwernood (met een halve ronde) kon voorblijven. Na de prijsuitreiking genoten velen van een heel gezellige
borrel gevolgd door een nasi-maaltijd. Uit de vele positieve reacties mag ik afleiden
dat de regimentsjaardag een heel geslaagde dag was.

Museum. Hoewel de verhuizing van ons museum naar de nieuwe locatie (gebouwen
8 en 28) wat vertraging heeft opgelopen, gaan de voorbereidingen gewoon door. Elders in dit nummer informeert Dhr. Sonnemans u in detail over de verhuis- en inrichtingskosten en zijn ideeën om een en ander te financieren. Ik steun ten volle zijn idee
omtrent de actie "VRIEND VAN HET MUSEUM" en "SPONSOR VAN HET MUSEUM" en
ik roep u dan ook op om het voortbestaan van ons museum te steunen door het
schenken van een kleine bijdrage en zo bovendien uw naam eervol in het museum te
laten vermelden (deze bijdrage is aftrekbaar van de belasting).
Eén regimentsvereniging. In het december-nummer presenteerde ik mijn ideeën
om tot een verdere intergratie van alle geledingen van ons regiment te komen onder
de 'paraplu' van de Stichting 'Brigade en Garde Prinses Irene', om zo sterker te staan
voor de toekomst. Inmiddels heb ik vanuit alle geledingen al wat positieve reacties
ontvangen, hoewel e.e.a. bij de verenigingen van oudstrijders nog verder met de
'achterban' zal worden besproken. De bedoeling is om via de weg der geleidelijkheid
omstreeks de regimentsjaardag van 1999 aan de voorgestelde integratie 'handen en
voeten' te geven. Ook ben ik verheugd u te kunnen melden dat de laatste nog niet
georganiseerde geleding van ons regiment, de korporaals en fuseliers, met ingang van
jongstleden 15 januari officieel is georganiseerd in de FKV (Fuseliers en Korporaalsvereniging). Tijdens de eerste algemene ledenvergadenng op genoemde datum werd het
interimbestuur gekozen en geïnstalleerd onder voorzitterschap van de Korporaal der
fuseliers Horvers.

50 jaar Garderegiment.

Op 1 juni 1998 voeren ons Regiment en het Garderegiment Grenadiers en Jagers 50 jaar het predikaat Garderegiment. Omdat deze datum tijdens het Pinksterweekeinde valt, zullen de festiviteiten op 1 juli 1998 plaatsvinden. Dit bericht kan vast in uw agenda worden genoteerd; details volgen.

DFOR 11 of FOFOR 11. Tenslotte nog een operationeel bericht van groot belang voor
ons regiment: het 17e Pantserinfanteriebataljon GFPI heeft de opdracht gekregen zich
voor te bereiden op wederom een uitzending naar Bosnië met als geplande start van
de rotatie begin november 1998. Volgens de vigerende plannen zullen de Acompagnie en het 2e mortierpeloton niet meegaan. De naam van de interventiemacht
zal wijzigen in DFOR 11 (Deterrence Force 11) of FOFOR 11 (Follow-on-Force 11). Door
deze uitzending zal de regimentsjaardag van 1999 pas na terugkeer worden gevierd.

A.T. Vermeij
Luitenant-kolonel der Fuseliers
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In deze Vaandeldrager vindt U alles over de
jaarlijkse reünie op 25 juni en de agenda voor de
Algemene Ledenvergadering. Op veier verzoek is
een dag gekozen waarop wij lang licht en een
redelijke temperatuur kunnen verwachten.

De besturen van beide stichti ge
1984 besloten de stichtingen same "e
één stichting die de naam d aa
Steunfonds Prinses Irene en Ge eraa
hoven van Goor fonds" met als doe e: e e
van steun aan militairen die tusse
deel uitmaakten van de K.L. in E
nabestaanden en aan oud-leden
gade of hun weduwen en ook van
ment Fuseliers Prinses Irene.
Á

Ik hoop dat velen deze dag de weg naar Oirschot
weten te vinden om het afscheid als secretaris
van Harrie Hielkema veel kleur te geven. Natuurlijk is het een afscheid met weemoed. Wij weten
niet anders of Harrie is de secretaris van onze
vereniging. Maar als je van 1963 af secretaris
bent geweest mag je ook nog wel eens van je
welverdiende rust gaan genieten. Frans van der
Meeren, die al een tijdje als tweede secretaris
optreedt, zal zeker een waardig vervanger zijn.
Het bestuur heeft besloten U voor te stellen onze
redacteur, Hans Sonnemans, te benoemen tot
bestuursfunctionaris en ook de sociaal medewerker' Frans Bakx, weer in het bestuur op te nemen.
Ook Harry Davis, gelukkig goed herstellend van
zijn revisie in het ziekenhuis, zet een punt achter
zijn werkzaamheden. Vele jaren is hij sociaal medewerker geweest van onze vereniging en van de
Fondsen. Velen die om ondersteuning vroegen
zijn via Harry geholpen en een algemene ledenvergadering is een mooie gelegenheid daar iets
van te zeggen.
Om misverstanden te voorkomen: onze vereniging van oud-strijders heeft geen zeggenschap
over "de Fondsen". Die hebben een eigen bestuur waar wij wel in vertegenwoordigd zijn.
Destijds werd in Engeland opgericht de Stichting
Noothoven van Goor Fonds met als doel militairen die tussen 1940 en 1945 in Engeland bij de
K.L. dienden, of hun nabestaanden, geldelijk te
steunen. Tevens werd in Engeland opgericht de
Stichting Steunfonds "Prinses Irene" met als doel
nabestaanden van gesneuvelden van onze
Brigade de gelegenheid te geven te studeren.

Bij die Stichting was Ha
ce
medewerker en via hem verlee e ....e goook wel genoemde "de Fondse ".
In de volgende Vaandeldrager
Harry Davis bij de Fondsen 0
riële steun nodig heeft moet a
van Harry aantonen.
Dat brengt mij erop dat er waars
wel leden zijn die om geestelï e
zitten. Aalmoezenier Jan van Lie e
Painfbat GFPI was ingedeel e :: e "'....een
andere functie heeft, voel
fuselier. Hij voelt zich nog steeos ::::~ '"\::)~rnt.'k
bij oud-strijders. Hij heeft h~'
e~ _A- ce en
begrafenissen geleid van leder- :;:- ::;"'ze vereniging die hem kennen. Miss
.
der
U die 'een babbeltje met hem
e
:;:e . Zijn
telefoonnummer staat bij he .~ .
•
ionarissen (vanaf het volgende ~_ ~... ~ .. Hij
komt zeker op de reünie. Daar e"'a~r
dan
weer. Ik kijk er naar uit.

Rudi Hemmes vo rz er

Redactie Vaandeldrager
Sie 1 17 Painfbat GFPI
MPC 75A
Postbus 90.152
5600 RD EINDHOVEN
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Zij overwinteren nu in Benidorm tot 1 april 1998.
Daar hoopt mijn vader zijn 81ste verjaardag te
vieren op 2 januari 1998. Ieder jaar zegt hij dan:
"Het Ministerie van Defensie zal mij bij mijn dood
een dikke krans sturen voor mijn graf, want sinds
1965 krijg ik al een pensioen van hen. Dat heeft
ze een aardige duit gekost tot nu toe."

HET VORIGE NUMMER:
Een reactie op "Wie, weet, waar"
uit het vorige nummer van Frans Mechielsen uit
Vlissingen. Hij herkent allemaal mannen van de
Militaire Politie uit '40. Vooraan op de foto (met
het geweer over de schouder): wachtmeester der
eerste klas E. de Puit, later sergeant-majoor van
Gevechtsgroep I.

EEN NABRANDER...
Een wat late reactie op Vaandeldrager 48 van
september 1997. P. Goossens uit Raalte reageert
namens zijn vader op de rubriek "Wie, wat, waar"
uit dat nummer:
"Graag wil ik namens mijn vader reageren op de
foto's van J. Claessens uit Nijmegen in de rubriek
"Wie, wat, waar?". Met een leesloupe heeft hij de
foto's bekeken en samen met mijn moeder enkele
namen opgenoemd, die ik op bijgaande copie heb
aangegeven.
Mijn vader heeft aangegeven dat zij in de oorlog
(periode 1942 - 1943) in Suriname gelegerd zijn
geweest, en wel in de Binnenstraat in de
Selectaschool te Paramaribo. Na deze periode zijn
ze terug naar Engeland gegaan en ingezet in
Normandië.
Ik heb pas na al die jaren begrepen dat zij naar
Suriname waren geweest in dat land tegen de
eventuele invasie vanuit Frans Qyana (Duits
gezind) te beschermen. Hij heeft er niet alleen
zijn vaderlandsplicht vervuld maar heeft daar ook
zijn vrouw (mijn moeder) leren kennen. Zij heeft
hem ook geholpen met identificeren van zijn
oorlogskameraden. Enkelen van hen hebben zij
hier in Nederland wel eens getroffen (Claessens
en Kas bijvoorbeeld).
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De namen: (bovenste foto, van links naar rechts)
onbekend,
Hovink,
Merriënboer,
Goossens,
Claessen, Kas, onbekend.
De heer P. Goossens, Raalte
EEN BRIEF UIT DE STATES...
Wel bedankt voor de Vaandeldrager
49,
Vandaag gearriveerd.
Ik heb een korte
ervaring gehad met het soort "wezel" waarvan
Majoor
Paessens gebruik
heeft
gemaakt
(rubriek "Dagboek van majoor Paessens", red.).
Vanwege een verwonding aan m'n been ben ik
kon ik geen infanterist meer zijn, en heb toen
Breemes moeten vervangen die naar huis is
gestuurd omdat hij te oud bleek. Dus werd ik
chauffeur van een Bren-Gun "Universai" carrier
van het stafpeloton van de Gevechtsgroep III
die toen lag in Vrouwenpolder, Walcheren.
Die carrier had een gebroken scharnier in de
stuurinrichting, het ding kon rechtuit rijden en
wel de ene bocht maken, maar niet de andere
kant op. Daarom kreeg ik zo'n "Weasei", een
klein amfibievoertuig dat de Britten hadden
achtergelaten met de invasie van Walcheren,
een maand eerder.
Na een korte instructie
moest ik met dat voertuig de duinen in om de
post te bezorgen.
Eerst twee "Jerrycans" (Engelse imitatie van het
Duitse benzine blik) gehaald en de tank
afgevuld. Het ene blik woog iets zwaarder dan
het andere, het was inderdaad boordevol. Het
andere blik was toch ook vol.
Wel, daarmee de duinen in, en na een paar
kilometers ging de motor aarzelen, totdat hij
afsloeg en niet verder wilde gaan. De motorkap opengemaakt en tot mijn verrassing bleek
de motor een zes cylinder zijklep van Amerikaanse Studebaker makelij te zijn, voorzien van

een kleine handpomp waarmee benzine
ingespoten kon worden in de inlaatpijp
(manifold) dat de carburateur verbind met de
cylinderkop. Blijkbaar was dat bedoeld voor het
starten in koude winters van 3S graden onder
nul in Noord-Amerika.
Deze pomp tapte de tank op halve hoogte, en
ik kon daardoor de motor weer starten. Continu
pompen bleek wel nodig om hem in gang te
houden. Het was dus een moeizaam karwei om
op die manier weer terug te rijden naar het HQ.
De monteur aldaar constateerde dat de tank
halfvol met water stond. Ik bleek dus een jerrycan met water inplaats van benzine gekregen te
hebben. De monteur haalde zijn schouders op
en zei dat de zwarte handel in Antwerpen welig
tierde!
De wezel had een interessante geschiedenis.
Het oorspronkelijke idee was om een voertuig
te maken dat in diepe sneeuw kon rijden. Dit
in verband met komende commandoraids op
Noorse installaties waar "heavy water" (H202)
gemaakt werd voor de Duitsers die daarmee
een atoombom wilden bouwen.

DE
/I

Het originele Engelse ontwerp was voor een
licht voertuig dat voorgedreven werd door op
twee lange cylinders in tegenovergestelde
richting te latendraaien, en die allebei voorzien
waren van een grote spiraal, zodat je het ding
kon sturen door de ene cylinder wat sneller te
laten draaien dan de andere.
Dit is inderdaad getest maar bleek niet
praktisch te zijn. Dus werd het voertuig van
twee brede rupsbanden voorzien. Omdat de
hele machine nogal licht was kon het op water
varen, ik meen me ook een propeller te
herinneren. Het is het echter alleen maar
gebruikt bij invasies om vanuit een groot
landingsvaartuig het water in te gaan, dan het
strand op te rijden en er dan gauw uit te
springen want er was geen pantserplaat voor
bescherming.

BRIGADE

ON. DUTY ,

ON1VANGENDANKBETUIGING
Dankbetuigingenaan het bestu
de Verenigingvan Oud Strijders
Brigade "Prinses Irene" \AIorT1&: •••••
vanwege:
SO-jarigHUWEWKSFEEST:
Fam. De Greef- Broeren,Best
SS-jarigHUWEWKSFEEST:
Fam.Wijnekes- Glazebrook,
Fam. Laarveld- Androw, Win
Fam.Streng - Wijers, Wezep

J.B. Peyrot, Glastonburry, USA
65-jarig HUWEWKSFEEST:
Fam. Doeser,Camberlev
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VERENIGINGSNIEUWS
JMRWKSE REUNIE EN ALGEMENE LEDENVERGADERING
De jaarlijkse reünie en Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op donderdag
25 juni in de genm De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot.
Alle informatie over deze dag, plus een aanmeldingsformulier, vindt u in het middelste,
oranje katern van dit blad.
NATIONALE HERDENKING BEVRIJDING
WAGENINGEN 5 MEI 1998
Opgave voor deelname tot uiterlijk 21 april,
schriftelijk bij F.C. van der Meeren. Graag vermeiden of u al dan niet met partner komt en of
u gebruik wilt maken van eigen vervoer (parkeerkaart).
Melden in de Junushof in Wageningen, 1e verdieping bij het bord "Prinses Irene" om 12.00
uur. Deelname in officieel tenue met groot model onderscheidingen. Verdere informatie krijgt
u ter plaatse.
KOORDUITREIKING EN HERDENKING
COLIJNSPLMT 5 JUNI 1998
Het dorp Colijnsplaat bestaat dit jaar 175 jaar.
Het wordt dit jaar feestelijk gevierd. In dit programma past ook een herdenking bij het monument van de daar omgekomen luitenant Havelaar van
Yerkenningsafdeling. Na afloop
van het officiële gedeelte wordt een traditionele
koord uitreiking gehouden voor mannen en
vrouwen van 17 Painfbat GFPI die daar recht
op hebben.

Vanuit Oirschot kunnen deelnemende oudstrijders meerijden met de bussen. Natuurlijk kunnen leden die in de omgeving wonen rechtstreeks naar Colijnsplaat rijden.
Graag vooraf opgave, ook als u op eigen gelegenheid naar Colijnsplaat komt. Duidelijk aangeven of u vanuit Oirschot wilt meerijden of
rechtstreeks gaat! U ontvangt dan nog een gedetailleerd programma.
RELATIEDAG KAMP VOGELSANG (0)
4 juli 1998
Momenteel trainen de mannen en vrouwen van
17 Painfbat GFPI heel hard voor de aanstaande
uitzending naar Bosnië. Voor de relaties wordt
gelegenheid geboden om eens een kijkje op de
werkvloer, of zo u wilt, achter de schermen te
nemen.
De commandant van 17 Painfbat GFPI, Lkol.
Der Fuseliers A.T. Vermeij wil de oudstrijders
van de Brigade en de Indië-bataljons ook
graag de gelegenheid geven om het bataljon te
velde te bezoeken. Dit kan gebeuren op 4 juli
als het bataljon in Kamp Vogelsang in Duitsland
(Eifelgebergte) verblijft.
Bussen zullen vertrekken vanuit Oirschot. De rit
naar Vogelsang neemt ongeveer twee uur in
beslag. Een programma ontvangt u na opgave.

oe

De commandant van Charlie-compagnie 17 Painfbat GFPI, de majoor der Fuseliers M. Duvekot, treedt op als gastheer voor de oudstrijders.
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SCHRIFTELIJKE OPGAVE
VOOR ALLE EVENEMENTEN:
F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 SB BERGENOP ZOOM

REGIMENTSJAARDAG WEER EEN SUCCES
Vorig jaar was het veld voor het regimentsmonument helemaal wit. Dit jaar was het groen en
er scheen een voorzichtig zonnetje. Prima weer
voor de regimentsjaardag op die vrijdag de 9de
januari 1998.
De traditie wil dat f
deze dag wordt
gevierd op 11
.
januari, de dag
dat de Koninklijke
Nederlandse Brigade in Congleton
werd opgericht.
In 1998 viel die
datum op een
zondag zodat om
practische redenen werd uitgeweken naar de
vrijdag hieraan
voorafgaand. Alle
ingrediënten voor
deze bijzondere
dag zoals die nu
al weer voor de zesde keer "in Oirschotse stijl"
door het regiment wordt gevierd waren aanwezig.
Voor de mannen en vrouwen fuseliers van het
rz= Pantserinfanteriebataljon en de Stafstafcompagnie van de 13de Gemechaniseerde Brigade, de parate eenheden van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, begon de dag met
een Engels ontbijt. De meesten lieten zich de
"scrammled eggs", "saucages", "beans" en
"toasted bread" prima smaken. Dat dit zware
ontbijt de sportieve prestaties van de dag mogelijk zou gaan beïnvloeden werd voor lief genomen ...
Om tien uur stond iedereen aangetreden op het
heli-veld voor het regimentsmonument. Enkele
tientallen oudstrijders van de Irene Brigade en

legging namens het regimen
van de Irene Brigade en die
bataljons.

I

Toen werd het tijd voor het s
en wel de regimentscross me
neraal Hemmesbeker. Zoals i
weer het startschot gegeve
Brigademan Janssen uit Z
In 1993 voor de eerste maal .
gelopen was de naamgever
de Vereniging van Oud Stmc
Brigade wegens omstandig
aanwezig. Veteraan Jansse
startpistool in z'n handen 9
werd een nieuw gebruik ge
wordt hij opgehaald in Z
deze bijzondere taak te ve
doet hij dat ieder jaar wee

tOl""C
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deze bijzondere taak te verrichten. Zo te zien
doet hij dat ieder jaar weer graag!
Opvallend aanwezig deze dag was
de re-enactmentgroep, bestaande uit
een twintigtal enthousiastelingen die
als hobby hebben het historisch verantwoord en zo realistisch mogelijk
uitbeelden van de Prinses Irene Brigade. In deze Vaandeldrager kunt u
meer lezen over de activiteiten en
doelstellingen van deze club. Over
het algemeen moest men wel wennen aan de onaangekondigde aanwezigheid van de groep. Uitgenodigd
als opluistering en om met voertuigen op de achtergrond aanwezig te
zijn, stonden de mannen als een gedrilld peloton op het veld tijdens de
ceremonie.
In de loop van de middag kwamen
vele Fuseliers en oud-Fuseliers een
kijkje nemen. Aanwezig waren ook
een aantal "nieuwe" veteranen namelijk mannen en zelfs een vrouw (Yvonne van der Meulen die hiervoor helemaal uit Friesland kwam
afzakken) die inmiddels de dienst hebben
verlaten maar daarvoor met 17 (N L) Mechbat
GFPI naar Bosnië zijn geweest. Deze groep
wordt door het Ministerie van Defensie officieel als veteranen aangemerkt.
De sportwedstrijden werden afgesloten met
veel Belgische overwinningen. Eerlijkheidshalve moet vermeld worden dat veel van de Belgische sporters niet echt behoren tot het bataljon Bevrijdinq/S'" Linie. In België is het namelijk gebruikelijk dat een eenheid zich kan
laten vertegenwoordigen door sporters van
andere onderdelen. De Belgische gasten maken hier ieder jaar grif gebruik van. Het mag
duidelijk zijn dat hier natuurlijk de beste
sporters voor worden ingezet. De fuseliers
moeten het doen met de sportieve kracht onder
het eigen personeel waardoor ze op tal van onderdelen het nakijken hebben. Natuurlijk bleef
gastheer overste Vermeij vriendelijk tegen zijn
Belgische gasten maar vermeldde wel even dat,
met het oog hierop, de traditionele prijzen zoals
de generaal Hemmes Trofee en de generaal
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van Besouw alleen door Fuseliers gewonnen
kunnen worden.

I

Generaal-majoor Hemmes reikt ''zijn //trofee
uit aan majoor Geeten, commandant Acompagnie/ de winnaars van 1998.... (foto:
sectie communicatie 13 Mechi:Jrig)

Het schietteam van de Stafstafverzorgings- en
ondersteuningscompagnie won de Generaal
Van Besouwbeker, een in 1996 ingestelde
wisselbeker. De neemçever, generaal-majoor
der Fuseliers Th.J. van Besouw reikt de beker
uit aan teamleider smi J. Stokx. (foto: sectie
communicatie 13 Mechbrig)

E E

MUSEUM BRIGADE EN GARDE PRINSES
ZOEKT SPONSORS EN VRIENDEN
Verhuizing museum

de laatste jaren heel wat hoger 1"lt:>l."XV'I~
Traditiecommissie Krijgsmacht die ~"p
vier jaar de korpsverzamelingen
de normen voor wat betreft he
behoud hoger. In 1993 was de
enthousiast over het nieuw ingerichte IIIU.;)llC;"~JII
1997 waren er wat meer kanttekeuroen
rapport:
u::>"

Museum Brigade en Garde Prinses Irene gaat
weer verhuizen. Het museum werd op 11 januari
1993 geopend
door
regimentscommandant
luitenant-kolonel (inmiddels kolonel) der Fuseliers
L. Noordzij . Gebouw 25 in de generaal-majoor De
Ruyter van Steveninckkazerne was toen helemaal
opgeknapt door een kleine groep vrijwilligers. De
korpsverzameling, die was overgekomen uit de
Westenbergkazerne (in het kader van de traditieoverdracht van het Garderegiment Fuseliers van
het 13de naar het 17de bataljon), was opgeknapt, opgepoetst, aangevuld en beter tentoongesteld. Over het algemeen was iedereen heel
tevreden met het resultaat.
Ruim twee jaar na de opening werd al duidelijk
dat een mogelijke verhuizing in de planning zou
zitten. De kazerne in Oirschot wordt helemaal
opnieuw ingericht en in het kader van die operatie
zou ook gebouw 25 niet gespaard kunnen blijven.
Het traject hierna was lang, heel lang. Telkens
weer nieuwe plannen, die iedere keer opnieuw
weer werden veranderd. Definitieve plannen
werden weer uitgesteld, waarna ze weer moesten
worden veranderd vanwege weer nieuwe
bezuinigingen. Tenslotte kwam er in september
'97 duidelijkheid: er zijn twee gebouwen toegewezen die echter wel met eigen middelen moeten
worden ingericht.
Op zichzelf zijn de ontwikkelingen positief. De
totale ruimte wordt ruim verdubbeld. Dat levert
120% meer tentoonstellingsruimte op en betere
depot- en archiefruimten. Verder wordt de
toegankelijkheid voor bezoek "van buiten" sterk
verbeterd. De hoofdpoort van de kazerne wordt
namelijk verplaatst en de twee nieuwe gebouwen
zijn gesitueerd schuin tegenover deze nieuwe ingang.
Hogere eisen behoud en beheer
Er moet echter wel veel gebeuren. De eisen die
worden gesteld aan musea in het alqerneen zijn

''Het fotoalbum in één der
ft
ondersteuning daar anders het gevaar bestaa dat
deze op den duur bij de leun"
gaan
inscheuren.
Een aantal documenten is
zwarte achtergrond Te overwegen •
op (zuurvrije) ondergrond in (9
pesse-pertouts te plaatsen Het oogt oret:f:ja:;r.
Enige waardevolle en vrijw.
re posters zijn omgevouwen in h'"
Het ware te overwegen deze "
passende lijst te plaatsen
Een paar documenten o.e.
plastic verpakt en geniet. Aan te f'lOI.!PJE.1!'J
zo spoedig mogelijk ongedaan te makffi
Het gebruik van etalcaQé~3Ot?fi moet
zoveel mogelijk beperkt worden.
De verlichting in de vit:Jt
majoor De Ruyter van Steven!
moeten worden door een
verlichting.
De documenten in de vnrme:
algemeen uniek. Het ware te o~we:]f!!;
te behoeden voor vervel. ze te
in het archief te plaatsen In
dan copieën geplaatst kunnen Ur'lI"l""1<:: •••.•
Ten aanzien van de texti[ia
op te nemen met het textielJ,1Iu..:;ocu
om prioriteiten vast te steh
cooerooa
conservering. "
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Overigens was de commissie in haar conclusie
nog steeds positief. De gemaakte kanttekeningen
zijn illustratief voor de bewustwording ten aanzien
van het behoud van museale voorwerpen. Die
moeten niet alleen bijeengebracht en tentoongesteld worden maar vooral zolang mogelijk worden
bewaard en dus beschermd tegen natuurlijk
verval.
Hiervoor zijn allerlei methoden ontwikkeld. Verder
kan al heel veel worden bereikt met eenvoudige
middelen. Om meer kennis op te doen op dit
gebied is de conservator gestart met een opleiding voor museaal behoudsmedewerker. De
opgedane kennis kan door hem weer worden
overgebracht op de medewerkers van het
museum.
Plan
Doordat alle werkzaamheden door vrijwilligers
worden uitgevoerd hoeven alleen materiaalkosten
opgebracht te worden. Aanpassingen die te
maken met het behoud van de collectie kosten
echter relatief gezien het meeste. Klimatiseringsapparatuur (Iuchtont- en bevochtigers, meetapparatuur e.d.), aangepaste verlichting, zuurvrije
dozen voor in het depot zijn allemaal zaken waar
een prijskaartje aanhangt.
Momenteel ligt een inrichtingsplan op tafel
waarmee een bedrag van zo'n f. 40.000,- is
gemoeid. Hiermee kan het museum worden
ingericht en voldoen depot- en archiefruimten aan
de minimale eisen op museaal gebied.
Het basisplan kan nog volop worden aangepast.
Als het benodigde bedrag niet kan worden
binnengehaald, kunnen een aantal zaken worden
meegenomen als investeringen op de middellange
termijn. Bij een beter resultaat kunnen enkele
extra voorzieningen worden gerealiseerd.
Sponsors en vrienden
Voor de realisatie van het project doet het
museum een beroep op de achterban.
Als
betrokken oudstrijders en fuseliers zorgen voor
de materialen en middelen om dit werk te kunnen
realiseren dan is een goed resultaat gegarandeerd. We vragen hiervoor een éénmalige
ondersteuning.
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U kunt het museum steunen door sponsor of
vriend te worden. Via de Vaandeldrager zult u op
de hoogte worden gehouden over het verloop
van de actie en de ontwikkelingen rond het
museum.

Vriend
Bij een éénmalige storting
van f. 25,- of meer bent u
"vriend van het museum"
U ontvangt een persoonlijke uitnodiging
voor de opening van het museum
U ontvangt een uitnodiging voor een
informatiemiddag, voorafgaand aan de opening.
U krijgt alle informatie over de werkzaamheden
en een blik achter de schermen.
U ontvangt een schriftelijk bewijs van uw
steun, dit in verband met aftrek inkomstenbelasting.

Sponsor
Bij een éénmalige storting
van f. 100,- of meer bent u
"sponsor van het museum"
Uw naam of die van uw bedrijf of
organisatie, zal worden vermeld op het sponsorbord in de hal van het nieuwe museum
U ontvangt een op naam gesteld sponsorcertificaat, getekend door de voorzitter van de
stichting, brigade-generaal der Fuseliers b.d.
G.G.M. van Leeuwen, en de regimentscommandant.
U ontvangt een persoonlijke uitnodiging
voor de opening van het museum
U ontvangt een uitnodiging voor een
informatiemiddag, voorafgaand aan de opening.
U krijgt alle informatie over de werkzaamheden
en een blik achter de schermen.
U ontvangt een schriftelijk bewijs van uw
steun, dit in verband met aftrek inkomstenbelasting
Uw bijdrage kan worden gestort op bankrek.nr.
13.88.70.934 t.n.v. "Stichting Brigade en Garde
Prinses Irene" te Oirschot. Per giro: stort uw
bijdrage op de giro van de Rabobank Oirschot, nr.
1075141 en vermeld het bankrek.nr. van de
stichting.

Prinses Irene Brigade-groep presenteert zich...

"Wij komen net van de opleiding i
Wolverhampton!"
Vrijdag 9 januari 1998, regimentsjaardag, generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot: luitenant-kolonel der Fuseliers
b.d. en oud-pelotonscommandant Irene Brigade
Ton Herbrink stapt uit zijn auto. Zeer verbaasd
kijkt hij naar een groep militairen die hem
voorbij lopen: ze zijn gekleed in de Engelse
khaki battle-dress uit de oorlogsjaren, voorzien
van emblemen van de Prinses Irene Brigade.
"Waar komen jullie vandaan?" vraagt hij. Glimlachend antwoordt één van hen: "Wij komen
net van de opleiding in Wolverhampton!"

De uitgebeelde onderwerpen zjjn zee
de V.S. is de Amerikaanse Burge
populair. Er zijn ook groepen die e
tijd uitbeelden of Napoleonisti e groepen,
compleet met paarden. Uiteraard is e
eede
Wereldoorlog heel populair. Met
"" e e of
nagemaakte uniformen, bewapeni g e voertuigen, worden complete eenhed
leven
gewekt. Tijdens speciale evene
e themadagen komen de groepen bijee e presenteren zich dan ook vaak aan een meestal zeer
groot publiek.

Ze waren die regimentsjaardag opvallend aanwezig: de Prinses Irene Brigadegroep van de
Stichting Historische Militaria. IS Morgens stonden ze als peloton strak aangetreden op het
veld tijdens de dodenherdenking. De rest van
de dag waren ze op diverse plaatsen op de kazerne te zien, soms compleet met bewapening
en uitrusting. Wie zijn dat, die enthousiastelingen in battle-dress, die deze dag waren uitgenodigd door de regimentsadjudant?

Prinses Irene Brigadegroep

Re-enactment
De leden van de Prinses Irene Brigadegroep
doen aan re-enactment. Een Engelse naam die
zoveel betekent als her-opvoeren of naspelen.
Er wordt ook wel gesproken over het beoefenen van levende militaire geschiedenis. Het is
als het ware een vorm van toneel, een verbeelding van een voorbije werkelijkheid met acteurs, kostuums, rekwisieten en een verhaal dat
wordt uitgebeeld. Het is een hobby die in Nederland nog niet op grote schaal voorkomt, in
tegenstelling tot het buitenland. Met name in
de v.s. en in Engeland zijn er vele duizenden
beoefenaarsvan re-enactment.

Natuurlijk kon het niet uitblijven: ee aantal
Nederlandse re-enacters vatte en e "aren geleden het plan op om de Prinses
e B "gade
te gaan uitbeelden. Er zijn twee
pen van
ongeveer 20 man actief: de groep van de
Stichting Historische Militaria en
groep uit
Bussum,de Stichting Militair Depo .
De Irene Brigadegroep van de
Depot beeldt een stafsectie uit (
nistrateur, keukengroep en rereiliain
ton), alsmede een verbindingsningseenheid. Enkele dames
groepje VHK (Vrouwen Hulp Ko
heeft enkele jeeps, motome
field), een B~dford QL, een Bedfi
Daîmtel'pjngo ter beschikking.
carrier staat op de verlanglijst.
''De groep bestaat uit particuli
va diverse
achtergrond, die als gemeenscha'fXJt~'t"k
e hobby
hebben het publiek te laten"
het toen
was. Het gaat er daarbij "M
'S-militair/F
aan toef waarbij er voor word.
kt in te11

natisme te verval/en. Deze formule slaat bij het
publiek bijzonder aan'; zo schrijft de heer P.A.

Vermeulen, voorzitter van Stichting Militair Depot.
De groep van de Stichting Historische Militaria,
aanwezig tijdens de regimentsjaardag, beeldt
een infanteriesectie uit. Ze oefenen zich in
exercitie en schijngevechten. Ze zijn uitgerust
met twee jeeps en een motorfiets. Ook in
deze groep zijn een aantal VHK-sters ingedeeld.

"De re-enactmentgroep ''Prinses Irene Brigade"
is opgericht in het besef dat er over de bijdragen van de Nederlandse eenheden aan het
herovering van Europa weinig bekend is en dat
nog steeds een gebrek aan erkenning overheerst. Door op bevrijdings- en andere tierdenkingsaangelegenheden zowel in Nederland als
in het bottenend. naar voren te treden trachtten wij de aanwezigheid van de Nederlandse
troepenmacht onder de aandacht te krijgen';

aldus Frits Peper, secretaris van de Stichting
Historische Militaria.
Re-enactmentgroepen en
het museum
Officieel was er tot december
vorig jaar nooit contact geweest met de Vereniging van
Oud Strijders van de Irene
Brigade, het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene enjof
het regimentsmuseum. Jammer, want het dragen van
naam en onderscheidingstekens en het op deze representeren van een eenheid
brengt verantwoordelijkheden
met zich mee. Een dialoog
hierover met vertegen-woor- digers van oud-strijders en
traditievoortzetters zou voor
de hand moeten liggen. Verder is het verwonderlijk dat de
twee groepen tot voor kort
nooit gebruik hebben gemaakt
van de kennis die aanwezig is
over hun historische onderwerp in met name het regimentsmuseum.

De Prinses Irene Brigadegroep van de Stichting
Historische Militaria
Foto: Sectie Communicatie 13
Mechbrig
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Inmiddels heeft de groep die aanwezig was de
regiments-jaardag een bezoek gebracht aan het
regimentsmuseum. Op 13 december waren de
re-enacters in het museum en namen deel aan
een speciaal programma, georganiseerd door
conservator Hans Sonnemans. In een lezing
met films en materiaal uit het depot werd de
kennis op het gebied van uniformen en emblemen, geschiedenis en organisatie van de Irene
Brigade bijgespijkerd. Het werd een geslaagde
dag zowel voor deelnemers als organisatie.
Met name in Engeland wordt door militaire musea steeds vaker qebrulk gemaakt van reenactmentgroepen. Het publiek vindt de presentatie een prachtige aanvulling op de gebruikelijke en dus statische museumcollectie. Toegegeven, een peloton "levende" Brigademilitairen is een bijzonder gezicht!
Toch kleven er ook museale nadelen en bezwaren aan deze hobby. Een belangrijke taak
van een museum is het behouden van een object, dat wil zeggen het zo lang mogelijk behoeden voor natuurlijk verval. Museumobjecten
moeten worden beschermd tegen schadelijke
invloeden van licht, klimaat, ongedierte en beschadigingen door bezoekers of medewerkers
van het museum zelf. Daarvoor worden diverse
en vaak dure maatregelen getroffen.
Re-enacters willen een uniform of uitrustingsstuk actief gebruiken. Natuurlijk zijn ze bijzonder zuinig op hun spullen maar door het dragen
en het blootstellen aan allerlei gevaren wordt
het behoud altijd bedreigd. In de meeste gevallen wordt daarom ook wel gebruik gemaakt
van bijvoorbeeld nagemaakte uniformen of rekwisieten.
Toch zijn vrijwel alle re-enacters particuliere
verzamelaars. Het is daarom niet denkbeeldig
dat iemand een bijzonder authentiek uniform,
een helm met originele beschildering of een
ander waardevol museaal voorwerp als reenactmentvoorwerp gaat gebruiken. Iets dergelijks bezorgt een conservator van een
museum, dus ook ons regimentsmuseum, tranen in de ogen!

Verder zijn particuliere collecties a
te controleren. Een nu enthousiast
verzamelaar kan over een kortere
periode zijn verzameling de deur unooen
is hiermee veel geld gemoeid
een museum zeer waardevolle
buiten bereik. Concurrentie me
groep verzamelaars kan daarom
seum heel bedreigend werken.
Natuurlijk kan het allemaal ook
en daarvan zijn ook vele voorteeoen
praktijk. Voorwaarde is dan w
a
enacter verantwoord met zijn verzarneënc
enactmentmateriaal omgaat, obte.r+z:::.n
seale waarde niet misbruikt en evermees
is om bij opheffing van een verzameäno
paalde waardevolle stukken aan
(lees in ons geval: Irene brig."ri~:>rTrI~"""n
regimentsmuseum) af te staa
verkoop of bruikleen).
Het museum op haar beurt kan
lenen aan de re-enacters door m.icldel
verstrekken van historische inf
werking bij tentoonstellingen,
dergelijke.
Afspraken
Verder is het natuurlijk belang ""
afspraken die de re-enactm groepen
ling en meestal mondeling mak
gelegd. Zo is er blijkbaar een atsoraa«
invasiekoord niet zal worden g
rangonderscheidingstekens u,nrri..t::".,
door hen die daar geen ree
hai"";-""'...,
een re-enactment-sergeant is
Nationale Reserve of is dienst:pö<:ntig
geweest), er geen dapperhei
ringsmedailles worden ged
afspraken zijn van belang,
genwoordigers van oudstrrid~
voortzetters.
Het is geweldig als enthousaste
naam en geschiedenis willen
wilt dan wel weten door wie "
welke wijze!
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HET VERHAAL ACHTER HET ONTWERP

HET "RODE PAK" VAN DE
FUSELIERS
De ontwerper
De "paus" van de Nederlandse uniformkunde kan
hij worden genoemd. Kenners van Nederlandse
militaire geschiedenis weten dan al wie ik bedoel:
FJ.H.Th. Smits sr., gepensioneerd ambtenaar van
het Ministerie van Defensie. Begin tachtig is hij
nu, enorm vitaal en nog steeds bezig met dat wat
hem zijn hele leven heeft gebiologeerd: het
ontwerpen
van
uniformen,
emblemen
en
onderscheidingen.
Zijn hele leven heeft: hij zich hiermee bezig
gehouden .. Zijn hele huis in Voorburg is een
militair museum, zijn archief een paradijs voor
onderzoekers en geïnteresseerden op militairhistorisch gebied. Deze passie schijnt zelfs erfelijk
te zijn want ook zijn twee zoons zijn met het virus
besmet geraakt: beiden zijn conservator in een
militair museum, Erik in het Mariniersmuseum in
Rotterdam, Frans in het Legermuseum in Delft.
Weinig ontwerpers kunnen zeggen dat eigenlijk
iedereen hun ontwerpen kent. Dat geldt zeker wel
voor Frans Smits sr. Hij is de ontwerper van de
Nederlandse regiments- en dienstvakemblemen
van na de oorlog (in ieder geval van alle emblemen die in 1947 geïntroduceerd werden). De op
het officiersembleem van de Irene Brigade
geïnspireerde banderol van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene komt dus ook van zijn
tekentafel. Evenals de ontwerpen van het
Oorlogsherinnerings Kruis, het Ereteken voor Orde
en Vrede, het Verzetsherdenkingskruis, de
Libanon-medaille. Verder ontwierp
hij alle
ceremoniële tenues van de Koninklijke Landmacht. Dit is dan nog maar een kleine opsomming van ontwerpen uit een lange en rijke
ontwerperscarriérre.
Het ceremoniële tenue van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene is dus ook van de hand
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van Frans Smits sr. In de loop van de afgelopen
vijftig jaar heeft het wat kleine wijzigingen
ondergaan. Het basis-ontwerp van het "rode pak"
waar de Fuseliers zo trots op zijn, is steeds
overeind gebleven.
Ontwikkeling

van een idee

Je staat er nu niet meteen meer bij stil maar het
ceremoniële- of galatenue verdween in het begin
van deze eeuw. In de mobilisatietijd van '14 - '18
kwam het grijs-blauwe pak er voor in de plaats.
Alleen voor officieren bleef het bestaan en zorgde
bij officiële gelegenheden voor een enorm
contrast met de troep. In 1939 ontvingen de
regimenten van de toen bekende Rotterdammer
D.e. van Beuningen een fonds waaruit een nieuw
te ontwerpen ceremoniële tenue zou kunnen
worden gefinanCierd. Voordat er zelfs maar aan
uitvoering kan worden gedacht, werpt de
uitbrekende oorlog roet in het eten.
Na de oorlog breekt een andere tijd aan, zeker
ook voor Frans Smits. Na een periode in Brabant
ondergedoken te hebben gezeten, gaat hij in het
bevrijde Den Haag op zoek naar werk. Via een
relatie komt hij terecht bij het Militaire Kabinet
van de Minister van Oorlog. De kolonel van de
Generale Staf M.R.H. Calmeter neemt hem in
dienst als illustrator-ontwerper. Eindelijk kan hij in
de slag op het gebied dat hem altijd heeft:
geboeid. Hij was al geen onbekende meer in de
militaire wereld want in 1937 werd zijn ontwerp
voor een nieuw grijs landmachtuniform
al
bekroond.
In 1948 zal het gouden regeringsjubileum van
Koningin Wilhelmina worden gevierd. Tevens zal
in hetzelfde jaar bekend worden gemaakt dat zij
afstand van de troon gaat doen en dat Prinses
Juliana als nieuwe koningin zal worden ingehuldigd. De Nederlandse krijgsmacht zal zich

uiteraard bij deze gelegenheden moeten presenteren. Weer komt het idee van de nieuw te
ontwerpen gala-uniformen weer boven. Begin' 47
wordt daarom uit de bestaande Uniformcomissie
een
commissie
ad
hoc
geformeerd,
belast
met
ontwerp en uitvoering hiervan.
Smits maakt geen deel uit van
deze commissie. In zijn vrije
tijd is hij al lang bezig met het
maken van ontwerpen voor
gala-uniformen,
puur
uit
liefhebberij. Voor wat betreft:
het uniform van het Regiment
Prinses
Irene
werd
hij
geïnspireerd door een schets
van de kapitein der Genie H.
Lohmeijer. De kapitein had zijn
ontwerp een sterk Britse inslag
gegeven, uiteraard in verband
met de Britse oorsprong van
het regiment.
Voorjaar 1948 presenteert de
commissie ad hoc de plannen
voor
de
nieuwe
galauniformen. Na een zeer lange
discussie concludeert de Chef ,;
van het Militair Kabinet kolonel Calmeijer: "Heren,
als ik het goed begrijp is er nog niets!" Als de
heren commissieleden weer zijn vertrokken,
verzucht de geplaagde kolonel tegen zijn
medewerkers: "Wat nu?" Dat is dan het moment
van Frans Smits. Hij legt zijn ontwerpen op tafel.
Hij kan in dat stadium zelfs een keuze bieden uit
een drietal alternatieven.
- Een duur ontwerp, gebaseerd op de indrukwekkende gala-uniformen uit 1829
- Een vereenvoudigde versie hiervan
- Een uitwijkmogelijkheid, namelijk een opgesierde khaki battle-dress.
Er wordt gekozen voor het duurste ontwerp
waarbij rekening moet worden gehouden met de
fondsenwerving .

Uitwerking van het idee
De uniformen staan dus op papier maar aan de
voorbereiding van de vervaardiging of de

materiaalinkoop is nog niets gajaal."1. Bepaald
wordt dat de uniformen he
zullen
vormen dat het Nederlandse v k k'rv-,iTv1Ï'n Juliana
bij haar inhuldiging zal aan
ds van Beuni
het
beginkapftiaal
mité Inhuldiging
zal de
rest van de oeoooooe
f. 300.000,- aanvtnen
°

De on
de
uniformen
enten
Grenadiers,
nses
Irene
kidels
definitief
de
tekentafel.
verp
Lohmeijer di
lnses
Irene als u'
et is
gebaseerd
aken
rode Engelse"
verte
helm van
Js dat
in het ein e
_ge eeuw
bij de Brttse
. werd
ingevoerd. r; ~
ering
te bewa
erschillende
deel
uitmaakt
Irene
Brigade
de
mouwom
een
infanterie-, artillerie, en qenieknoc •.. b",l?stictd. De
rozetten aan weerszijden va
en de
kinketting zijn afkomstig van ~
van de
Cavalerie terwijl de piek va
aan de
Mariniers herinnert. Als
t de
vijfpuntige "invasiester" .
De regimenten Grenadiers,
Irene krijgen op 28 mei 1948
van Garderegiment. Weliswaar '.ICIM'1oCr
en Jagers - opgericht om
Vorst te dienen - als Ga
officieel werden ze nooit zo betrtei:.
De uitvoering van de on
tig op gang. De Nederlandse .
nog niet echt ingesteld om .
aantal gala-uniformen
beschikbare tijd blijkt
overwerkvergunningen
blijkt nog een partij 'VI
beschikbaar te zijn. Nieuw
wordt aangemaakt.
\A/I"\~""

Prinses
status
diers
van de
maar

o"''V-V+C''''ch-

1948
groot
De
oeten
Ergens
laken
uren
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inspectie erewacht in Kamp Zeebrug te Amsterdam in 1948
De helmen voor het Prinses Irene-pak vormen
een probleem. Op echt het allerlaatste moment
blijkt er in de Rotterdamse haven een zending
Engelse politiehelmen uit 1940 opgeslagen te
liggen die ooit voor de Rotterdamse gemeentepolitie waren bestemd. Onder het Duitse regime
werd de keuze voor dit Engelse model natuurlijk
ongedaan gemaakt. Deze helmen lenen zich
prima voor dit doel en het is bovendien een snelle
en goedkope oplossing.
Uiteindelijk komen de in totaal 425 uniformen op
tijd gereed. Daags voor de inhuldiging worden de
compagnieën in kamp Zeeburg in Amsterdam
gekleed. Smits moet er nog wel even naar toe
met het zwaard van de tamboer-maitre van de

Koninklijke Militaire Kapel. Dat was spoorloos
maar kwam op het allerlaatste moment in het
legermuseum boven water!
Het optreden van de garderegimenten, strak
marcherend in hun kleurrijke ceremoniële
uniformen, slaat geweldig aan bij het publiek dat
aanwezig is om de inhuldigingsplechtigheid mee
te maken. Het is zeker voor Nederlandse
begrippen en ook gezien de sobere tijd van net
na de oorlog, dan ook een groots spektakel met
pracht en praal. Enkele maanden later worden de
uniformen op symbolische wijze aan Koningin
Juliana aangeboden.
Operatie "ceremoniële
tenue" was daarmee geslaagd.
Voor Smits sr. is dit alles slechts een hoofdstuk uit
zijn carriére! Nog steeds is hij bezig met ontwerpen. Voor een nieuw ontwerp dat de huidige
dagelijks tenue bij de Koninklijke Landmacht moet
gaan vervangen zijn
alweer een aantal
schetsen gemaakt.
Als
de
plannen
doorgaan zal Smits
sr. ook voor de
komende 50 jaar
een stempel op de
Garderegimenten
drukken!
Op 5 september
1948 marcheert de
Ere-compagnie van
het Garderegiment
Prinses Irene tijdens
het inhu/idingsdefi/é
door de hoofdstad
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Namens het bestuur deel ik u mede dat onze jaarlijkse
plaats vinden op donderdag 25 juni 1998 in de Gen.-maj.
van Steveninck-kazerne te OIRSCHOT.

PROGRAMMA
09.30 uur Ontvanqst reünisten.
Koffie met worstebroodje.
10.30

"

Algemene Ledenvergadering.
Agenda bijgevoegd.

12.00

"

Dodenherdenking.
De reÜnisten en overige belangstellenden nemen, op aanwijzing,
plaats rond het monument.
Volgorde van commando's

dodenherdenking.

Signaal "Geeft Acht"
Commando "Geeft Acht"
signaal "Vlag Hijsen"
Comnando "Brengt Eregroet"
Conmando "Vlag Hijsen"
Signaal "Vlag Gereed"
Commando "Vlag Halfstok"
Commando "In de Houding Staat"
Voorlezen namen gesneuvelden
van de Prinses Irene Brigade
Leggen bloemstukken
Eén minuut stilte
Signaal "Taptoe"
Signaal "Vlag Hijsen"(WilheLrnus)
Cormnando "Brengt Eregroet"
Commando "Vlag Hijsen"
Signaal "Vlag Gereed"
Ccmnando "In de houding-Staat"
Commando "Op de Plaats-Rust"
12.30

" Apéritief met borrelgarnituur

13.45

" Warme maaltijd

15.00 uur Einde maaltijd,
Penningmeester
:
Postrekening
: 1.999.533
ABN-AMRO Bank: 47.25.85.762
RABO Bank
: 33.42.06.715

xxx.

IR

K

tevens einde reünie.

-- 2 -15.00 - 16.00 uur
Bij zeer slecht weer in de filmzaal

-- 2 -15.00 - 16.00 uur Een ieder die daar zin in heeft'.lIan na afloop
van de maaltijd nog een kop koffie of een drankje
in de Kempenzaaldrinken.
2. Tenue.
Vrijblijvend.
3. Kosten.
Kosten per persoon

f.

4. Betaling.
a. op ons girornr.
b."
"bankrnr.

1.999.533
33.42.06.715(Rabo-bank)

10,00.

t.n. v. Penningmeester
Ver. OUdstr. KNBr.Prinses Irene
Houtduif 26
5161 SGSPRANG
CAPELLE.
S.v.p. op het betalingsbewijs duidelijk vermelden:
adres betaler , reünie 1998 en voor hoeveel personen.
5. Toegang tot de kazerne.
Alleen door de hoofdingang aan de Eindhovensedijk op vertoon
aan de wacht van het u toegezonden BEWIJSVANDEEINAME.
6. Og.;nbaar vervoer.
Reunisten die met de trein naar station EINDHOVEN
kamen kunnen
aan de achteruitgang buslijn 141 van de BBAnemen.
Vertrektijd

naar de kazerne:'éénmaal per uur om 23 min.over
het hele uur.
Vertrektijd naar het station: éénmaal per uur om 15 min. vóór
.
. .. d
het hele uur.
De treIntaxI rIJ t ook naar de kazerne.
7. Autobezitters.
Er is voldoende parkeergelegenheid op het kazerne-terrein
aanwezig.
Aanwijzingen wachtpersoneel en op de borden volgen.
8. Aanmelden.
Uiterlijk woensdag 3 juni 1998 dient uw aanmelding in het
bezit te zijn van F.v.d. MEEREN
en uw betaling bij onze
PENNINGMEESTER.
Namenshet bestuur

/~

secretaris
H.J.F. Hielkema
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AANMELDINGS-FORMULIER
Ondergetekende
Straat

en huisnummer

Postcode en woonplaats
Land
Telefoonnumner
meldt zich aan voor de reünie op donderdag 25 juni 1998
de Ruyter van Steveninck-kazerne
a. zal nog met • • •
b, geeft

te OIRSCHOT,
en:

personen deelnemen; totaal

zich op voor een dieet-maaltijd(soort

• • •

personen.

dieet hieronder veölil

c, wenst toezending van de notulen van de A.L.V. dd. 8 oktober
financieel

overzicht

1998, alsmede de begroting

(Deze stukken zijn ook te verkrijgen
ontvangst van de reünisten).
x) Doorhalen wat niet

van toepassing

1999.

bij de penningmeester

is.

Soort dieet:
Woonplaats en datum

..........
handtekening

Als brief

te zenden aan: F.C. v.d.

MEEREN

Noordsingel 23
4611 BS BERGEN
OP ZOOM

INZENDEN
VÖÓR
WOENSDAG
3 JUNI 1998.

Penningmeester
:
Postrekening
: 1.999.533
ABN-AMRO Bank: 47.25.85.762
RABO Bank
: 33.42.06.715

Prinsenbeek 31 December 1997

Kort jaarverslag 1997
01-01-1997 - 31-12-1997

In het afgelopen jaar zijn 513 verjaardagskaarten verzonden met een attentie.
Er zijn 135 verjaardagskaarten met pakjes naar het buitenland verzonden.
Er waren 36 ziekmeldingen van leden van de vereniging.
Met allen is kontakt geweest zowel telefonisch enlof persoonlijk met een
attentie namens de vereniging.
Afgelopen jaar zijn 30 leden van de vereniging overleden.
Hiervan 6 woonachtig in het buitenland.
14 Echtgenoten van leden van de vereniging zijn overleden.
Bij de begrafenis waren verschillende leden aanwezig met een graftak met
lint namens de vereniging.
In 1997 waren er :
1 x 65-jarige bruiloft
9 x 55-jarige bruiloften, waarvan 1 in het buitenland.
18 x 50-jarige bruiloften,waarvan
5 in het buitenland
21 x 45-jarige bruiloften,waarvan 21 in het buitenland.
6 x 40-jarige bruiloften.
Alle bruiloften zijn na overleg met het bruidspaar door meerdere leden
bezocht met een attentie namens de vereniging.
Er werden met Kerstmis 38 kerststerren bezorgd ,namens de vereniging,
bij ons bekende ernstig zieken en weduwe van overleden leden in 1997.

Prinsenbeek, 31 December 1997
sociale medewerker;
F.J.Bakx.
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LEDENVERGADERI
25 JUN

I

1 9 9 8

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomenstukken.
3. Notulen A.L.V. dd. 8 oktober 1997(verkrijgbaar

vóór de verga
worden op verzoek toegestuu.u:I.•••

4. Beleid bestuur

over 1997:
a. 52e jaaroverzicht secretaris(gepubliceerd
in deze Vaandel
b, Jaaroverzicht penningmeester(verkrijgbaar
vóór de vergader·
wordt op verzoek opgestuurd}.
c, Jaaroverzicht sociaal-medewerker(gepubliceerd in deze V·aa:[QatÎ.

5. Begroting 1999(verkrijgbaar vóór de vergadering of wordt op ve~.
toegestuurd) •
6. Verslag Kascommissie over het boekjaar

1997.

7. Verkiezing bestuursleden ingevolge rooster van aftreden
(gepubliceerd in deze Vaandeldrager)
Aftredend zijn:
H.J.F. HIELKEMA) niet herkiesbaar.
N.G. v. ZALINGE
) herkiesbaar

1997.

8. Verkiezing reserve-lid

kascommissie(Huishoudelijk Reglement
Kascommisiebestaat uit:
(lid; treedt af);
1. KERKLAAN
A.J.
(lid)
2. MULDER
A.J.
(lid)
3. HOOGENDOORN
W.
lid)
4. PANNENBORG
Dr. Ir • A.E. (reserve-lid,wordt

9. Verslag over het "Veteranen Platform".
10. Rondvraag.
11. Sluiting

door de voorzitter.

x.

Financieïë
vragen schriftelijk
indienen bij de ':"======i='~
vóór 3 juni 1998.
XX. De voordracht van \:.-::>.'1r'1id::>.te;;
V0C''': een 'bes":.uu~sfunctie dien.•..
3 juni 1998 in he i: ..J2~:_:' ~c' '._,.;': .,'
; __ :_- __
.~·i>...!··, :i.
en ondertekend door ternninste lO(tien) niet tot het bestuur
leden(Huishoudelijk Reglement art. 6).
xxx. Gegadigden voor deze functie schriftelijk opgeven bij de 1e
vóór 3 juni 1998.
Namenshet bestuur
1~ ~e7r aris

./y.

H.J.F. Hielkema

PenningmeesIer
:
Postrekening
: 1.999.533
ABN·AMRO Bank: 47.25.85.762
RABO Bank
: 33.42.06.715
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Opgericht 12 april 1947. Inschr. nr. K.v.K. 's-Gravenhage ~
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HERZIENE ROOSTERAFTREDENDEBESTUURSLEDEN
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

(Besluit

A.L.V.

van

8 oktober

1997)

Art.
van

12 pt.5 der Statuten
10 augustus
1982

1998

R.W. HEMMES

J .L.M.

v .d,

H.J.F.

HIELKEMA

F.C.

v.d.

1999

BERGH

XX

XX

MEEREN

N .G. van ZALINGE

XX

XX

XX

G. LOURENZ

v.d.

XX

WAL

XX

j-:- ':':::.. :

Namens het

/p~

H.J.F.

Penningmeester
:
Postrekening
: 1.999.533
ABN-AMRO Bank: 47.25.85.762
RABO Bank
: 33.42.06.715

2001

XX

H. van BEERS

P.J.

.

2000

bestuur

Hielkema

a..

, -'''.
."

-

-

__
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52e J A A R 0 VER
ZIe
H T.
(1 januari tlm 31 december 1997)
1. De samenwerking met het Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene,
17 Painf.bat. GFPI en de Vereniging van oudstrijders van de Ind~e
Bataljons van het Garde ~egiment Prinses Irene was wederom uits
2. De volgende onderdelen van het Ministerie van Defensie gaven h
werking met betrekking tot:
a. pensioen-aanspraken en uittreksels van hun registratielijst
oUdstrijders(B.R.I.O.P.);
b. aanvraag recht op bepaalde militaire onderscheidingen voor ad~.
strijders(Sectie Onderscheidingen);
c , het verkrijgen van eenlokaal voor bestuursvergaderingen(K.M.
d. faciliteiten tot het houden van onze jaarlijkse reünie e.d.{
commando Oirschot).
3. Vergaderingen werden gehouden door:
a. werkcomité "50 jaar bestaan vereniging"
b. algemeen bestuur op: 16-06-1997;
c. dagelijks bestuur op: 25-11-1997;
d. algemene ledenvergadering op 08-10-1997.
4. Aktiviteiten
10 januari

waaraan leden van onze vereniging hebben deelgen
Regiments-jaardag waarbij tevens de onthUlling
nieuwe plaquette op het Regiments-monument;
11 januari
uitreiking van de "Herinnerings-medaille Multina
Vredesoperaties" aan de militairen van 17(NL)Mi
in DEN BOSCH.
5 mei
herdenking capitulatie 1945 te WAGENINGEN(défil'
Z.K.H. Prins Bernhard);
2 juni
overdracht functie Regiments-adjudant A. de BR
adjudant L.VERVOORTi
2 juli
uitreiking "invasiekoorden" bij het WilhelminaJtaDII:I
OIRSCHOT aan de fuseliers van 13 Stafstafcie M
21 augustus
herdenking te CONGLETON gezamenlijk met 17 PëiÏ
(op oefening in Engeland) en uitreiking "Lnvasd
enkele oudstrijders aan EBT-ers,alsmede door a
aan de Int-kol. A.T. VERMEIJ;
6 september
herdenking te BERINGEN;
12 september
commando-overdracht Garde Regiment FPI en 17
van Int-kol. drs. J .A. van der LOUW aan Lnt-ko.l
18 september
bevrijdings~berdenking
te EINDHOVEN.

5. Deputaties van onze vereniging waren aanwezig bij de dodenher
8 maart
bij het monument te "WOESTE HOEVE"(Lnt.
4 mei
op de DAM te AMSTERDAM i
4 mei
op de GREBBEBERG;
4 mei
op het Ereveld te LOENEN;
4 mei
bij ons monument te TILBURG;
4 mei
op bet graf van S. KF.MY te PUTTEN;
4 mei
bij de herdenkingsplaat van Lnt. I.J.
-- 2 --

25 mei • • • •

-- 2 __
25 mei
8 november
9 november

0

op de Amerikaanse Militaire begraafplaats te MARGRATEN;
op het JEFFCOCK
RaADCEMETRY
te WOLVERHAMPTON;
bi j de CENOTAPH
te CONGLETON.

6. Gelukstelegram namens onze vereniging gezonden aan H.K.H. Prinses
JULIANAen Z.K.H. Prins BERNHARD
ter ere van hun 60 jarig huwelijk
op 8 januari 1997.
7. De viering van het Sa-jarig bestaan van onze vereniging(opgericht
12 april 1947) werd op 11 april 1997 uitbundig en zeer geslaagd
gehouden in Motel v.d. VALKte EINDHOVEN,
waarbij Z.K.H. Prins
BERNHARD
ook enige tijd in ons midden verbleef.
8. Onze vertegenwoordiger bij het Veteranen Platform, J .L.M.v.d.BERGH,
heeft onze vereniging goed op de hoogte gehouden van het werk van
het Platform en de resultaten die het voor de oudstrijders
heeft
bereikt.
9. Onze hard werkende penningmeester, H.van BEERS,heeft wederommet
veel succes bij de S.F.M.O. subsidie voor onze vereniging kunnen
verkrijgen.
10. Onze onvolprezer HANSSONNEMANS,
redacteur van de "VAANDELDRAGER",
heeft er voor gezorgd~ in samenwerking met de redactie-leden,
dat
we 4x per jaar zo'n uitstekend verenigings-orgaan in de bus krijgen.
11. Het museum"Brigade en Garde Prinses Irene" heeft door de goede zorg
van de conservator, HANSSONNEMANS,
wederomhaar grote nut bewezen.
12. De sociaal medewerker van onze vereniging, F.J. BAKX
en die van de
Steunfondsen hebben hun taak tot grote voldoening verricht.

Roosendaal, 1 j anauri 1998

L~
<-H.d1-.

Hielkema

UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.
Eerste luitenant Dirk Badings, Motor Transport Officer van Gevechtsgroep 111, ie een
dagboek bij van zijn belevenissen gedurende de veldtocht van de Irene brigade. e
zijn z'n persoonlijke indrukken en weergaven van gebeurtenissen, voorzien va e
ingen en schetsen. In iedere Vaandeldrager volgen enkele bladzijden uit zijn dag
een uniek document.
24 Oct. Dinsdag (1944)
Vandaag is het mooi weer. Een morgenmist met een daarachter bleek verscholen
zonnetje beloofde een goede dag en inderdaad was er een blauwe lucht tegen 10
uur. Het is hier nu erg rustig geworden. De
Mof is voor ons weggeloopen sinds de
aanval op Den Boseh. We kunnen nu elk
oogenblik vertrekken en inderdaad tegen 3
uur kwam het bericht: "Prepare to move".
en kort daarop "Move at Z-10". Z-hour
nader te bepalen. Gelukkig was het nog
licht toen ik de wagens moest opstellen bij
onze boerenschuur en om 5.30 uur ging
het heele geval weg, terwijl ik met de
keuken achterbleef om later te volgen.
Bovendien haalde ik Eindhoven nog een
paar sergeanten die daar achtergebleven
waren op hun vrije dag. De anderen heb ik
gezegd om 10,30 klaar te staan, dan zou
ik ze later laten ophalen. Van het plan is
me nog niets bekend, maar we gaan naar
Hilvarenbeek, ten Zuiden van Tilburg om
dan de volgende dag weer op te rukken
naar het Noorden. Ik begon een brief te
schrijven naar huis maar moest hem plotseling afbreken toen ik naar onze Unit
werd ontboden voor bijzonderheden voor
de tocht naar Hilvarenbeek. De route is als
volgt: Zeelst, Oerle, Wintelre, Vessem,
Middelbeers, Diessen, Hilvarenbeek.
25 Gct. Woensdag
Ik zit nu te schrijven in een kamer van een
huis te Diessen, waar de verzamelde
"B"echelons zijn ondergebracht. Mijn radio
heb ik weer teruggenomen en is het de
eenige warmte die we krijgen. Het is koud

geworden en m'n beenen zijn
a af
de knieen, terwijl er tusschen
s ouderbladen een kilte is. Ik ben da
zoo
wat de gansche dag buiten ge ee
te
zien dat de Unit goed wegkwa . Er is ver
vandaag heel wat te vertellen 'a ~ e Brigade is in actie gegaan, richting
Gisterenavond kwamen we 0
Hilvarenbeek aan en namen e
trek in diverse huizen en sch re
uur kwam majoor Huber van
hoorden we het plan. In de a
van een cafe stonden 2 sta 11 a
het biljard waar groote kaarte
a
en omgeving lagen uitcesprei .
stige gezichten stonden alle
het bleke licht geschaard, we e
nu zouden hooren op welke mar e de
aanval op Tilburg zou worde
e eid
en uitgevoerd.
Tilburg, wat volgens jong e
en
door de Duitsehers wordt
is
slechts omringd met stongp . blocks, om een soort rearg a c te _ en
voeren, terwijl de Moffen ui Bracanr erdwijnen langs de Moerdijk
e~ eize sweer en de brug bij Heusde
e :-2::: zal
genaderd worden vanuit
__~
te
Noorden van het Wilhelmi a -;:;:
Hilvarenbeek en Poppel in e; e ::::e
Brigade gaat langs de weg
Broekhoven, dat juist ten Z ::e- a- -1burg ligt. Eerst de Recce 0
wt::
ec a· e
tasten, dan de 2de Unit
Engelsche tanks, dan lste e :--: _-e 3 e
Unit, waarachter Bde HQ e e::- ::::a
n
van de London Yomanry.
~:::- : :-- in
4 sprongen vooruit te gaa

op te ruimen en de bosschen langs de weg
te zuiveren.
De laatste sprong naar Broekhoven, alwaar een zogenaamde "firm base" zal
worden gemaakt voor verdere operaties.
Een tankregiment staat al klaar achter Hilvarenbeek om door Tilburg heen te
stooten en de terugtrekkende Duitschers
na te jagen.
Dat is het plan wat ons werd medegedeeld
bij het flikkerlicht van de petroleumlampen. Iedereen was even stil om over dit
groote nieuws na te denken. Alle mogelijkheden en gevolgen van een werkelijke
aanval werden in stilte in ieders hoofd
overwogen. Dit is de eerste maal dat de
Bde gaat aanvallen. Er zullen menschen
sneuvelen, velen zullen gewond raken,
maar allen weten dat ze toch eens in vollen strijd geworpen zullen worden. Beter
nu en dan ervan af zijn voor een tijd.
Het is nu avond en alles is gegaan volgens
plan, behalve dat bij het beekje ten Zuiden
van Tilburg de brug was opgeblazen en de
2de Unit en de tanks werden opgehouden.
Getracht werd om een bruggehoofd te
maken, maar dat is voor het invallen van
de duisternis niet gelukt. De verliezen
waren als volgt: de recce verloor 2 cars, 1
gesneuveld en 30 gewonden, terwijl de
2de Unit geen doode had en slechts 5 gewonden. Onze Unit bleef op een K.M. van
de brug. Het eten is al opgebracht en alles
is nu rustig maar iedereen "on the alert".
Morgen zal weer een harde noot gekraakt
moeten worden. Dan is het de beurt van
de lilde Unit om achter en met de tanks
te probeeren een bruggehoofd te vormen
over het beekje ..
Ik ging vanavond Hans W. opzoeken en
vond hem in een klein huisje waar de ruiten uitgeblazen waren en alleen de luiken
de avondkoude uitsloten. Hij had een
flesch gin en ging ik door paar borrels

18

verwarmd weer terug naar m'n eigen kamer waar ik nu zit te schrijven bij het gele
licht van een petroleumlamp. Electrisch
licht is sedert "3 weken uitgeschakeld. In
Hilvarenbeek stonden we bij een zuivelfabriek en vlakbij een bakkerijtje. Heb nu
wat boter en een heerlijk roggebroodje om
van te smullen. 't Brood wat ze hier kregen was niet veel maar erg lekker, stukken beter dan dat in Engeland. Voor de
boter gaf ik 30 sigaren, voor het broodje
een blik sardines in tomatensaus. Ruilhandel! Om 4 uur kwam ik hier in Diessen.
26 October Donderdag
Gisteravond kregen we ineens te hooren
dat we hier om 9 uur vanmorgen weg
zouden gaan. Alles stond om 8.30 klaar en
toen ging 't weer niet door en blijven we in
Diessen. Maar goed ook, ik had me net
weer behoorlijk ingericht in een prettige
kamer en heb bovendien een petroleumkacheltje geleend.
De laatste berichten van het front zijn niet
erg rooskleurig. Onze mannen vielen aan
in de vroege morgenuren, kwamen over
het beekje en konden zich slechts 2 uur
staande houden aan de andere kant. Er
kwamen teveel gewonden en 3 dooden. Lt.
Kampinga werd gewond en Cd. van Golen
heeft zijn voet uit 't lid gesprongen. De
hospitaalsoldaten kwamen hier om schoon
droge kleren te halen. Ze zagen eruit! Ze
hebben dwars door sloten moeten kruipen
om bij de gewonden te komen en werden
daarbij nog behoorlijk beschoten door snipers. De Moffen hebben veel snipers achtergelaten en ook veel boobytraps. Dunkt
me zal 't even duren voor we dat beekje
over zijn. Onze jongens zijn nu terug in
hun HQ-area en ik vraag me af of nu de
Yeomanry aan de beurt is.
Vanmorgen in alle vroegte, werd de HQarea geshelled en kwam een granaat tegen de muur van het huis waar Kpt.

Scherpenberg
met
HQ-personel
lag.
Niemand had iets, hoewel een groot gat in
de muur was geslagen en alles in stof- en
kruiddamp was gehuld. Een jongen die
tegen de muur sliep, was net een minuut
van tevoren op wacht gegaan. Kpt. v.5.
kwam met de schrik vrij. Sinds dien liggen
onze jongens constant onder vuur van
mortieren en kanonnen. Het lijkt toch wel
dat de Mof alles probeert om ons uit Tilburg te houden om z'n troepen gelegenheid te geven in allerijl uit West-Brabant te
vertrekken.

naar voren. Duitsch machinege ee uur
van de overkant. Antwoord me
ervuur. Links en rechts wordt he
a er bereikt en onder dekkingsvuur
e enkelen oversteken. Tot den nek i
ater
door de beek die hier vrij diep is. a de
overkant vuur van snipers e
ee Duitsche mortieren. probeeren het g e e aan
de overkant te versterken maar
ogelijk door sterk verdedigend
der
dekking eigen mortiervuur me
van
de overkant teruggetrokken.
den
blijven achter.

Mooi is 't bericht, net over de radio omgeroepen, dat de Engelschen landen op
Walcheren. Ik heb hooren fluisteren dat er
23 divisies in Engeland klaar staan om
zoodra Antwerpen vrij is, overgebracht te
worden naar Nederland. Dat er iets komt
is duidelijk te merken aan de enorme munitiedumps, die overal gemaakt worden.

Hospitaalsoldaten gaan over 0 ze
len en worden beschoten door s " e
.
hospitaalsoldaat gewond in de
hij bezig is een gewonde op ee
laden. De sgt. een schot door a
Lt. Kampinga gewond door e
uit machineqeweer. Lt. van G
verstui kt enkel. Infantry tre
tanks en komt weer in uitga
hergroepering plaats hee
worden 20 gewonden, 4 zie
exhaustion. Misschien 2 ma
onbekend.

Het is nu avond geworden en in de groote
stilte hoor je het verre schieten alsof het
zeer dichtbij is. Het is een angstig geluid
en geeft je soms even een kleine angst
mee. Stel je voor dat de Mof 't in z'n hoofd
krijgt om een tegenaanval te doen en 't
mocht eens lukken! Neen, dat kan niet
meer. Toch hebben ze helaas onze brigade
kunnen vasthouden bij het bewuste beekje. Ik sprak een paar jongens, die in de
strijd waren geweest en nu voor rust naar
Eindhoven worden gestuurd. Ze hebben
z.g. "battle-exhaustion",
wat vroeger
"shell-shock" werd genoemd. Het is niet
erg prettig dat kan je aan de man zien. De
oogen staan schichtig, hij praat met horten en stooten en kan z'n handen niet stilhouden. Uit de diverse verhalen kan ik de
loop van de strijd als volgt zien.
III Unit, op en achter tanks, nadert het
bewuste punt. Plotseling hevig mortiervuur
en iedereen zoekt dekking. Eigen mortieren antwoorden en tanks schieten op Duitsche stellingen. Hergroepering en weer

e ha. Eén
~e 'ijl
ie te
se.
gel
en
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aar
erd
et
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Er is niet doorgezet omdat
che
verdediging te sterk is en aa
de
overkant niet meer gesteu d
en
door tanks. De brug is opge aze.
gen
zal area achter de brug met
aar a ïlerievuur worden schoongevee
e:a
zal
er een brug geslagen wo e
aa er
tanks en infantry vooruit k
Morgen zal ik de jongens
e P
hebben naar Eindhoven bre .-pen ze hier in heerlijk za
kunnen eens goed uit
morgen wakker worden zie
ster een rustig Hollandsch
een molen waar onze ke
gegroepeerd staat. Net as
ning en geen gedonder va

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,

Vorige keer wist je te melden dat ik je te
hard aanpak: kan je wel: jij bent jong en
ik ben oud". Ik kreeg gewoon tranen in
m'n ogen en nam me voor met meer respect en voorzichtigheid met je om te
gaan.

Hartelijk dank voor je ontroerende brief
vol oprecht schuldbesef. Eindelijk heb ik
je daar waar ik je hebben wil. Ook hartelijk dank voor het toekomstperspectief
voor onze generatie. Door deze bemoedigende woorden kan ik er nu weer even
tegen, vooral als straks mijn verkleumde
oude botten weer zijn ingestraald door
de milde Portugese lentezon.

Vandaag kreeg ik een ander briefje van
je. Je informeerde naar de deadline voor
het inleveren van de kopij: "Ik vertrek
naar de Algarve voor drie weken om de
eerste lentegeuren op te snuiven, de
zwaluwen te begroeten, verse sinasappelen te plukken en op een zonnig terrasje
te gaan genieten". Zo, daar zit deze jonge
knaap dan! Ik hoop dat ik ook zulke regels kan schrijven als ik tachtig ben!
Over leeftijden gesproken, in deze Vaandeldrager kun je iets vinden over de statistieken voor wat betreft de leden van
onze vereniging. De meest voorkomende
leeftijd is momenteel 78. Dan zie ik nog
de beelden voor me, vorig jaar april in
Motel Eindhoven, van een volle dansvloer.
Maar goed, we gaan terug naar je verhaal. Het was begin 1945, je verbleef al
enkele weken in bezet gebied om je opdracht uit te voeren: instructies geven
aan de K.P. (knokploeg) Noord-Drenthe
en hiermee t.Z.t. de Duitse commandopost uitschakelen. Je verhaal eindigde op
het moment dat je het onderdui kadres
verliet en aankwam bij het "hol" van de
verzetsgroep.
Hans Sonnemans
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Ik heb ook een gezellige winterse ontmoeting meegemaakt, waar de koude
plaats maakte voor een hartverwarmende vriendschap van meer dan een halve
eeuw. EIk jaar komen de oude vrienden
en vriendinnen uit de KP (voor zover zij
nog leven en dat wordt jaarlijks minder)
bijeen in een reünie te Assen. Zo ook op
11 December 1997(op deze datum in
1944 werden 29 gevangenen uit de gevangenis bevrijd door de KP)
Het was goed toeven op die reünie.
De pils smaakte uitstekend en de sterke
verhalen kwamen weer los. Je kent dat
wel uit onze jaarlijkse reünie van de brigade. De foto's laten duidelijk zien hoe
gemoedelijk en gezellig het toeging en
het onderschrift spreekt voor zichzelf.
Laten we in het verdere verloop van het
verhaal kennis maken met enkele leden
van de KP, die ook op deze foto's voor
komen.
Ik moet hier nog even toelichten dat ik,
uit respect voor wat de Nederlandse
koeriersters in het verzet presteerden,
als een hommage een boek heb ge-

schreven onder de titel: "Een bloem voor
de koerierster", opgedragen aan Ans,
één van onze moedige koeriersters (zie
foto)
Terug naar het verhaal: toen ik langs het
primitieve trapje afdaalde in de schuilplaats moest ik even wennen aan de duffe
atmosfeer en het gedemte licht van de
flakkerende kaarsvlanmen.lk werd hartelijk wel kom geheten door de KP-leider
Kees Veldman, die juist bezig was zijn
plannen voor een overval op een zuivelfabriek voor de komende nacht uit te leggen. Op dat moment schatte ik dat er zo'n
dozijn verzetsmensen aanwezig was. Hier
zat het verzet in de meest letterlijke zin
ondergronds.
"Als je het niet erg vindt Willem, wil ik
nog graag even doorgaan met de informatie over de overval voor vannacht."
"Natuurlijk Kees," antwoordde ik, "ik
luister wel mee". Met de heldere klankvolle stem van iemand die gewend is bevelen te geven en gehoorzaamd te worden, ontvouwde hij zijn plan. Gewend aan
militaire orders en bevelen, luisterde ik
belangstellend. Zonder dat Kees ooit een
militaire opleiding had gevolgd, had hij de
gave om op duidelijke wijze zijn plan uiteen te zetten en de taken te verdelen.
Zelfs de vluchtroute als er iets mis zou
gaan, zag hij niet over het hoofd. Het was
geen zinloze stunt om mensen nodeloos in
gevaar te brengen.
Er zouden zich de komende dagen steeds
meer mensen uit Noord-Drenthe in de
schuilplaats concentreren voor de opleiding. Daar was voedsel voor nodig, zoals
kaas en boter. Kees had een seintje van
de assistent van de zuivelfabriek gekregen, dat er een lading kaas en boter in
het pakhuis was opgeslagen om vervoerd
te worden naar Duitsland. Die voorraad
zou door het verzet, gekleed in Duitse
uniformen worden weggehaald.

Er was grote haast geboden bij e ratning. De geailleerde bevrijdings e ers
waren al in de buurt van Coevor e . Er
moest zoveel mogelijk verloren -orden ingehaald. Kees informeerde
ver
het aantal beschikbare mensen,
ewapening en de graad van hun ge e e dheid. Vooral dat laatste liet noga e ensen over. Er werd een dienstroo er
gesteld en een trainqsproqrarnma v r e
komende dagen.
Kees besloot dat ik nog diezelf e
avond, voor de duisternis inviel,
zou toespreken. Om zeven uur
verzetsgroep verzameld aan de
de lage heuvel, waaronder de sc
verborgen was. Ik telde ruim
man. Wel moest ik even wenne
feit dat enkelen van hen in Dui
gekleed waren, maar ik nam aa
wist wat hij deed.

et
ees

De ondergaande zon zond ee aa; e
gouden gloed door de ontluike
toppen. Ik was op het heuveltie aa zitten, vlak voor een paar vliegde
er.
Kees had voor een goede ro
ging gezorgd. Op drie versc
gangspaden was een lichte
gesteld, terwijl aan de rand
een wachtpost was geplaatst,
licht elk gevaar op een afsta
derden meters kon zien nade er ,
Voor het eerst zag ik de gr ec c caçlicht. Het waren stuk voor
en
die je om een boodschap ko - ,..::stevig gebouwd en met ee
2._ - e:-a en
uitdrukking. Dit waren dus e -ê- ....
e
ie
ik in een versneld tempo :e-ee:::
u
moeten maken voor de s _.
en
over een paar dagen wach
"":::egrondse, die binnenkort b e- -- ...,
...- e
strijd zou moeten aanbi e~
_ een
geroutineerde vijand.
"Mannen, op een enkele u'

heeft niemand van jullie een militaire opleiding gehad. Dat was tot dusver ook niet
nodig omdat het tot meer aankwam op
nachtelijk stuntwerk, dan op een confrontatie met een geoefende vijand. Het
ziet er nu echter naar uit dat we binnenkort harde acties kunnen verwachten.
Jullie taak is, om voor de geailleerden arriveren, bruggen te bezetten, wegen te
blokkeren, hinderlagen te leggen, verwarring te stichten, sabotage te plegen, kortom; zoveel mogelijk schade toe te brengen aan de Duitse bezetter.
Dat duurt niet lang meer. Het front komt
met het uur dichterbij. Je hoort het zelfs
horen; luister maar". Mijn geoefend oor
had het verre dreunen van de artillerie op
gevangen. Het was nu bijna helemaal
donker geworden. "We gaan doelgericht
keihard trainen, van de vroege morgen
tot de late avond, en, als we daar nog tijd
voor hebben, ook s'nachts. We hebben
nog hoogstens zes of zeven dagen, misschien zelfs minder als de geailleerde legers snel doorstoten."
Hoog in de lucht klonk het zware geronk
van vliegtuigmotoren; de zware bommenwerpers trokken weer naar het oosten. Ver weg klonk het geluid van enkele
zware explosies. Werd er ergens een brug
opgeblazen, een munitiedepot, stortte er
een zware bommenwerper neer? De
avondwind ruiste door de kruinen van de
dennen, die zacht wiegden tegen de
eerste glanzende sterren. Ik haalde diep
adem en voelde mij tevreden; hier was ik
voor gekomen. Het had al te lang geduurd.
Er braken drukke dagen aan. De mannen
trainden van de vroege morgen tot de late
avond in de bossen van Appelscha. Ze
kropen honderden meters door de groene
varens om de tijgersluipgang te beoefenen. De derde dag waren ze allemaal al in
staat om de wapens geblinddoekt uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten.
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Moeiteloos vonden ze na enige dagen de
opgegeven doelen, gebruik makend van
kaart en kompas. De dagelijkse veldloop
werd de vierde dag al opgevoerd tot tien
kilometer. Zij leerden de kunst van onzichtbaar camoufleren en het aanleggen
van hindernissen en booby-traps.
Aan dat laatste besteedde ik vooral veel
aandacht. Dit zou straks bij een verwarde
Duitse terugtocht een uitstekend middel
blijken om de gedemoraliseerde Duitse
eenheden tot snelle overgave te dwingen.
Na zes dagen en nachten zwoegen en
ploeteren was ik voorlopig tevreden met
het resultaat. De mannen waren gedisciplineerd en er werd geen wanklank gehoord.
Het front kwam duidelijk dichterbij. Het
dreunen van artillerie klonk steeds luider.
In de nacht vlamde de hemel in het zuiden als bij een opkomende donderbui. Ik
wilde graag nog een laatste nachtoefening
houden om de mensen daarna rust te
geven voor ze in de strijd moesten. Deze
laatste oefening zou bestaan uit met kaart
en kompas lopen in kleine groepen en het
onhoorbaar benaderen van objecten.
De mannen zouden voor deze laatste
oefening Duitse uniformen aantrekken,
waarvan ze er voldoende in voorraad
hadden in de schuilhut, om nieuwsgierig
rondneuzende landwachters op een afstand te houden. Ik was zelf de enige in
burgerkleding, om bij eventuele argwaan
van landwachtpatrouilles als gevangene te
fungeren.
Even voor 11 uur gingen we uit de schuilhut naar buiten. Het was de avond van
de zevende April 1945. Ontelbare sterren
flonkerden als kristallen aan de heldere
hemel. Zware explosies klonken in de
buurt van Beilen. Op de harde weg was
druk rijverkeer hoorbaar. Alles wees op
een verwarde Duitse terugtocht. Plotseling werd mijn aandacht getrokken door

Boven:
Afdeling sterke verhalen ...
Weet je nog toen wij.: (in het midden
Wiltem van der Veer)
Rechts:
Waar ik mij het pilsje goed liets
smaken ...
(de gerespecteerde schrijver zelf)
Onder:
Leest met zuinig mondje voor uit eigen
werk "een Bloem voor de Koerierster"
terwijl Ans (oud-koerierster geduldig
I•. ;~/~

••+

het ronken van zware vliegtuigmotoren.
Ik greep Kees bij de schouder. "Heb jij
voor vannacht een dropping aangevraagd", vroeg ik. "Dit lijkt op een Stirling
die een droppingsterrein zoekt."
"Onmogelijk,"antwoordde Kees, "Alle aanvragen voor dit gebied gaan via onze
zender. De Engelsen zullen toch niet zomaar in het wilde weg droppen?" Het geluid stierf tenslotte weg in de verte. "We
houden het maar op een vergissing van
de piloot", zei ik, "overigens heeft hij wel
over het terrein gevlogen waar onze
nachtoefening eindigt".
Kees en ik liepen over een smal donker
bospad naar het einddoel waar alle groepen zouden samenkomen later in de
nacht. Overal om ons heen klonken zware
explosies. Het begon er op te lijken dat de
Duitsers hun voorraden die ze niet meer
konden meenemen, begonnen op te blazen. Een zeer zware explosie op minder
dan vijf kilometer afstand bracht mij op
een idee.
"Kees, ik ben van mening dat de jongens
tenminste één scherpe handgranaat gegooid moeten hebben voor ze in actie
komen. Ze hebben weliswaar vele malen
droog geoefend, maar dat is niet voldoende. We moeten het vannacht gewoon
wagen. Er zijn zoveel explosies om ons
heen, een paar meer zal de moffen heus
niet opvallen in zo'n chaotische toestand.
In het sterk geaccidenteerde terrein achter het eindpunt moeten toch genoeg
kuilen te vinden zijn die een voldoende
veiligheidsmarge waarborgen. Een brutaal mens heeft de halve wereld. De Duitsers zullen gewoonweg niet aannemen dat
het verzet bezig is met het werpen van
handgranaten. We moeten in ieder geval
zorgen dat alles in een half uur achter de
rug is en dan onmiddellijk langs de kortste weg in looppas terug naar de schuilhut."
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Kees grinnikte zacht voor zich heen.
"Als jij het risico aandurft Willen, ga ik accoord". Maar plotseling hield hij halt en
stootte mij aan. "Weet jij de hoeveelste
het is vandaag? Het is 8 April en het is
Zondag, de dag des Heere." "Je hebt gelijk Kees, maar zondag of geen zondag,
de oorlog gaat gewoon door, overal ter
wereld".
In de verte klonk geweervuur. Dat kon
onmogelijk met onze eigen groepen te
maken hebben, daarvoor was het te ver
weg. De roffel van een mitrailleur beantwoordde het qeweervuur. Het leek een
vuurgevecht tussen twee patrouilles die
met elkaar slaags waren geraakt. Maar
welke patrouilles konden dat zijn?
Er gebeurden deze nacht vreemde dingen.
Eerst de raadselachtige vlucht van de
bommenwerper, laag over de heide, nu
weer dat vuurgevecht in het terrein. Ik
had een vreemd onverklaarbaar gevoel
dat er die dag iets belangrijks zou gebeuren en voorgevoelens bedrogen mij
meestal niet.
Wij passeerden het rendezvous-punt waar
straks alle groepen moesten aankomen en
liepen nog wat verder door in zuidelijke
richting. Het terrein was erg geaccidenteerd waardoor het in het donker moeilijk
lopen was. Telkens werd de horizon verlicht door felle lichtflitsen; even later
klonk het geluid van zware explosie. Dan
na een paar honderd meter stuitten we
plotseling op een meters diepe kuil.
"Wacht even" fluisterde ik,"dit is de plaats
die ik zoek, laten we eerst afdalen, misschien staat er veel water op de bodem".
Wij lieten ons zakken naar de bodem van
de kuil en keken rond. De bodem was
zanderig en begroeid met heidepollen.
Plotseling stootte Kees mij aan en legde
de vinger op de lippen. Boven het geluid
van de hoog overvliegende bommenwer

pers klonk een klaaglijk gekreun, als van iemand in nood. Kees bleef stil op zijn hurken
zitten luisteren, het hoofd een beetje schuin.
Opnieuw was het vreemde geluid te horen,
ergens boven aan de rand van de kuil, nu nog
luider dan eerst. "Het lijkt een reegeit dit jongen werpt", fluisterde Kees, "dat gebeurt dikwijls begin april." "Laten we voorzichtig over
de rand gaan kijken", stelde ik voor.
Langzaam klommen we, ons optrekkend aan
de heidepollen, omhoog naar de rand van de
kuil. Plotseling gaf Kees mij een por. "Allemachtig", fluisterde hij, "foute boel, daar liggen moffen te slapen, dat geluid komt van een
snurkende vent!" Geluidloos lieten we ons te-

rugzakken naar de bodem van de kuil. De soldaat die aan de rand van de kuil lag, snurkte
nu nog harder.
"Ik wel nog even een kijkje nemen, Kees, ga jij
vast terug naar het rendez-vous-punt en vang
de jongens op. Wacht daar op mij." Heel voorzichtig kroop ik weer tegen de rand omhoog.
Tot in al mijn vezels gespannen gluurde ik
over de rand, gereed om bij het geringste gevaar snel de benen te nemen. De snurkende
soldaat lag minder dan vijf meter bij mij vandaan. Verder telde ik na enige tijd nog een
viertal slapende mannen. Ze lagen als vormeloze gedaanten in de heide ...

HOGE ONDERSCHEIDING
VOOR BRIGADE-ADJUDANT DE BRESSER
Generaal-majoor der Fuseliers CH.
Nicolai reikte, als Wapenoudste van
het Wapen der Infanterie, aan
adjudant der Fuseliers A.L.M. de
Bresser de eerste infanterielegpenning uit. De uitreiking vond
plaats tijdens de Regimentsjaardag
op 9 januari j.1.
Adjudant de Bresser kreeg de
legpenning voor zijn buitengewone
inzet, toewijding en infanterievakmanschap. Zo had hij een
belangrijk aandeel in het
handhaven en verhoçen van de
identiteit en het aanzien van 17
Painfbat GFPI en speelde hij een
stimulerende rol bij het bevorderen
van de saamhorigheid binnen het
bataljon.
De reactie van de onderscheiden adjudant: een
verbaasd gezicht en de reactie: "Hier wist ik
echt niets van!"
De Infanterie-legpenning bestaat sinds december 1997 en kan worden uitgereikt aan alle in

fanteristen die zich op een bijzondere manier
verdienstelijk maken door onder meer groot
vankmanschap, gevoel voor traditie, bijzondere
zorg voor personeel en daarmee een voorbeeld
zijn voor hun collega's.
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12

maart

Regimentsborrel, genm De Ruyter van Steveninckkazerne, o.o.mess, 17.00 uur

4

mei

Dodenherdenking Tilburg, monument De Vaandeldrager, 20.00 uur

5

mei

Nationale Herdenking Bevrijding Wageningen, defilé

29

mei

Beëdiging, genm De Ruyter van Stevewninckkazerne

5

juni

Koorduitreiking en herdenking Colijnsplaat

16

juni

Sportdag in Leopoldsburg bij zusterregiment Bevrijding /

25

juni

Reünie Vereniging van Oud Strijders Kon. Ned. Brigade Prinses Irene

1

juli

Gardeborrel in Schaarsbergen, t.g.v. 50 jaar Garderegimenten

4

juli

Relatiedag in Kamp Vogelsang (D)

28

augustus

Beëdiging en koorduitreiking, genm De Ruyter van Steveninckkazerne

3

september

(eventueel 4 september) Verenigingsmaaltijd

6

september

Herdenking Beringen

15

september

Prinsjesdag, deelname Acie en StStcie 13 Mechbrig

17

september

Reünie 7de bataljon Garderegiment Prinses Irene

18

september

Bevrijdingsdefilé Eindhoven

september

Koorduitreiking 17 (NL) Mechbat GFPI DFOR te Vogelsang (D)

8

oktober

Reünie 4de bataljon Garderegiment Prinses Irene

12

november

Regimentsborrel
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STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger:
J.LM. van den Bergh, Breda
NIET UITGEREIKTEONDERSCHEIDINGSTEKENS:
Bij het Ministerie van Defensie, bureau
Onderscheidingen,
liggen nog enkele
duizenden eretekens, die destijds werden
toegekend maar nooit zijn uitgereikt. De
stichting Veteranen Platform besloot tot
een campagne om er voor te zorgen dat
ieder alsnog het ereteken krijgt dat hem
of haar toekomt.

ben gediend:
-in Nederland: tussen 6-4-139 0 5-5-145
- in voormalig Nederlands Indië
sse 95- 40 tot 9-3- 42
-in vijandelijk of door de vijan
ezet ge1
bied tussen 7-12- 41 tot 9-3-'42
- voor
het voormalig
koni
itksdeel
1
Suriname vanaf 9-5- 40 tot 5-5- 5
- voor de Nederlandse Antillen e
ruba
tussen 30-8- 39 tot 5-5- 45
- elders in de wereld tussen 3 - - 39 tot
3-9- 45
- Nederlanders dienstdoend aa
ord
van een zeeschip varend
de
Nederlandse vlag tussen 30- 39- 45
- vliegtuigbemanning
Burgerluchtvaart onder
Geallieerd beheer tussen
9- 45
1

1

1

1

1

Er kunnen vele redenen zijn waarom het
ereteken nog niet is uitgereikt.
Enkele
voorbeelden: Sommigen hebben destijds
aan Defensie laten weten er geen prijs op
te stellen, maar willen het nu wél ontvangen. Van anderen is en was het adres
onbekend.
Zelfs de zekerheid dat betrokkene nog in leven is, ontbreekt vaak.
De onderscheidingen kunnen overigens
ook postuum worden uitgereikt.
Op het
ministerie van Defensie liggen wel naamlijsten met geboortedata en militaire registratienummers, maar zonder juiste adressen.
De campagne van het Veteranen Platform
richt zich voornamelijk op het Mobilisatie
Oorlogskruis, het ereteken Orde en Vrede
en het Nieuw-Guinea Herinneringskruis.
Voor het Oorlogs Herinneringskruis geldt
dat de toekenning na een periode van 23
jaar bij Koninklijk Besluit werd afgesloten
op 31 december 1967. Door middel van
deze campagne wordt geprobeerd alle
veteranen aan wie de onderscheiding
werd toegekend, maar deze niet kregen
uitgereikt, op te sporen.
Het Mobilisatie Oorlogskruis (MOK) is nog
steeds mogelijk.
Om in aanmerking te
komen dient de gewezen militair te heb-

1

1

UITKERING VOOR KNIL-VETE

E

Veteranen die hun dienstti "
bij het KNIL hebben vervuld
in aanmerking komen voor
tegemoetkoming 2-5 jarige
f. 1000,- netto. Ze moete
tot:
Stichting Adm. Indis
Postbus 1263
6400 BG HEERLEN

e Pe

Verder is eind december e
lige uitkering beroepsmili a"
de Tweede Kamer aange -e...-e-wet houdt in dat beroepsrr
het KNIL die tenminste
:e:
minder dan vijftien jaren
in aanmerking komen vo
uitkering van f. 7500,terecht bij bovenstaand a res,

en

aor
eze
an

e d
e
en

7

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 van in totaal drie Brigadestrijders. Wie herkent hen?
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VERENIGINGSSTATISTIEKE
Bestuursleden en medewerkers van de Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene" krijgen vaak
vragen over samenstelling van de vereniging.
Daarom zijn de secretaris, penningmeester en
sociaal medewerker eens in de archieven gedoken om eens wat cijfers op tafel te krijgen.

Aantal leden van de vereniging
Het is wat lastig hierop een direct antwoord te
geven. Voor een goed begrip moet je eigenlijk
terug naar het ontstaan van de vereniging. In
de jaren vijfig en zestig werd iemand lid van de
vereniging als hij ooit deel had uitgemaakt van
de Brigade (vanuit Engeland afkomstig) en zijn
adres bekend was. Er werd eigenlijk niet gesproken over het betalen van contributie en dus
het "actief' lid zijn.
In 1985 verscheen voor het eerst de Vaandeldrager. Hierdoor kreeg de vereniging te maken
met grote extra kosten. Er was op dat moment
nog geen subsidie van het Steunfonds Militaire
Oorlogs Slachtoffers. Het innen van contributie
werd dus belangrijk. De eerste Vaandeldragers
werden gestuurd naar alle "leden" ofwel naar
alle oud-Brigadeleden van wie het adres bekend
was. Dat waren er op dat moment zo'n 840.
Verder waren en nog 260 nabestaanden.
In de loop der jaren vielen door overlijden vele
leden weg. Er werden ook nogal wat mensen
"afgevoerd" omdat ze te kennen hadden gegeven geen prijs te stellen op de Vaandeldrager
en het betalen van contributie.
De adressen
van deze "afvallige" ledem bleven wel bewaard
maar deze bestanden blijven natuurlijk niet
"up-to-date" aangezien de vereniging niet op
de hoogte blijft van adreswijzigingen of overlijden van deze oudleden.
Dit hele verhaal is noodzakelijk om duidelijk te
maken dat het moeilijk is om precies aan te

geven hoe het zit met het ledenbesta
de
vereniging door de jaren heen.
e aa ta Je
den is sinds 1985 aanzienlijk klei
maar dat ligt dus niet alleen aan e
verloop maar ook aan een actie
beleid
het bestuur en met name de pennmçrreester
Op dit moment zijn er 425 leden .
deldrager
ontvangen
en
214 ",Oor'''"''
donateurs. Voor wat betreft het aa
het bestand sinds 1985 dus gehafvPlF>rr1

Gemiddelde leeftijd
Het jongste lid van de Vereniging .
jaar 70. Het oudste is of wordt 93'
Het meest voorkomende geboo
aa
maar liefst 68 leden zijn in dat jaa
De gemiddelde leeftijd van de led
die richting want die komt neer

dit

•.
9
in

Over goed een jaar kunnen we
omdopen tot "Tachtigers van de
gade "Prinses Irene"!

Buitenlandse leden
Veel van de leden wonen in
~L=
..ao.",d.
Maar liefst 131 van de 525, da
op
de kop af 25%. De meeste
en
in Groot-Brittannië. Op een oeoeece - reede
plaats in dit overzicht komen
Z idAfrika met elk 18 daar woonachboe
Verder wonen er oud-Briçadeeoer
(16), België (10), Australië (
Spanje (2), Argentinië (1),
(1), Nieuw Zeeland (1), 00
me (1), Zwitserland (1) en Zimbatwe
We kunnen dus zeggen da
echt de hele wereld over gaa

VAN DE PENNINGMEESTER
Het 1e nummer van het jaar ligt alweer voor u. Een nieuw seizoen, een nieuw
geluid, opgezet en uitgewerkt door onze nimmer aflatende redacteur, die daar veel
tijd en energie in steekt.
Wij vinden zoiets al heel gewoon, 1x per kwartaal valt de verenigingskrant op de
mat, maar vergeet u dan niet dat zoiets alleen maar kan wanneer iedereen mee wil
werken aan de betaling der contributies.
Na de oproep in het december nummer, met bijgevoegde accept-giro, hebben velen
onze verwachting overtroffen en betaalden hetzij vooruit einde 1997 of direct in het
nieuwe jaar.
Toch blijven er zo'n 140 ledenjdonateurs(rices)achter met hun betalingen. Dat is plm
28% van het actieve ledenbestand. Wilt u - wanneer u nog niet betaalde - zo
vriendelijk zijn dat alsnog te doen? Bij voorbaat hartelijk dank.
Aan het begin van een jaar - wanneer nog geen subsidie is ontvangen - gaan de
betalingen gewoon door en is het prettig wanneer de penningmeester niet NEEN
behoeft te verkopen aan leden cq leveranciers die een declaratie cq rekening
indienen.
Denkt u ook aan de mogelijkheid om in Hansje's boetiek (regimentswinkel,
goederen te bestellen/kopen?

red.)

Allen veel gezondheid en het allerbeste toewensend,
Henk van Beers, penningmeester
Met diep leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de volgende leden van
onze vereniging:

15
21
24

2
5
12
19
27
9
17

dec. '97
dec. '97
dec. '97
jan. '98
jan. '98
jan. '98
jan. '98
jan. '98
feb. '98
feb. '98

Bij overlijdensgevallen
PRINSENBEEK
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Mw. P. Aarts - Roovers te Waalwijk
De heer B. Koch te 's Gravenhage
De heer V. Aarts te Borgharen
De heer T. Boelhouwer te Amsterdam
Mw. T. Groothuijse - Van Iperen te Nijmegen
De heer J. Baan te Leersum
De heer AJ. Bogers te Apeldoorn
De heer M. van Lienden te Driebergen
De heer P. de Koning te Axel
De heer K. Schroevers te Eindhoven
graag bericht aan FJ.

Bakx, Brouwersbos 3, 4841 eH

MUTATIES / ADRESWIJZIGI
Aarts-Roovers, mw P
overleden
Aarts, V.
overleden
Baan, J.
overleden
Boelhouwer, T.
overleden
Bogers, AJ.
overleden
Bosters, N.P.
nwadres
Dam-Kolkman, mevr F.
nwadres
Goedegebuure, mevr D.
bedanktper
Groothuyse-van Iperen, mw Toverleden
Heer, H. de
nw kmrnr
Kloots, JJ.
adreswijz
Koch, B.M.
overleden
Koning, P. de
overleden
Leeuw, H. de
nwadres
Liempt, W. van
nw adres
Lienden, M. van
overleden
Ligt A.A.
Plasmans,M.F.
Schroevers, K.

nwadres
nwadres
overleden

Straaten, Mr H.s. van der
Verbeek-Krijger, mw
Zeeuw, mevr L. de

nwadres
nwadres
bedankt

ADRESWIJZIGINGEN

GE

te Waalwijk op 15.12.1997;
te Borgharen op 21.12.1997; opnemen mv J. f:.i3
te Leersum op 12.01.1998; opnemen mevr O. Baa - a •._~ r.
te Amsterdam op 02.01.1998
te Apeldoorn op 19.01.1998; opnemen mw J.W.
Pater Leijdekkersstraat 51,6522 MH Nijmegen,
P.M.Hakstraat 58, 7676 BN Westerhaar, tfn 0546-65
010198
te Nijmegen op 05.01.1998
adres ongew;kamernr is 319; tfn 010-4331298
Postbus 48, 1081 Brussel 8, Belgie
te 's-Gravenhage op 21.12.1997; opnmen mevr
te Axel op 09.02.1998;
#105877 KLO Road, Kelowna, V1Y 9R1 CANAD
Gen Horrocksstraat 24,5623 GA Eindhoven; 040••.•
op 27.01.1998 te Driebergen;
opnemen mevr T.G.van Lienden-van Asselt
Rijtuigweg Zuid 127, 4611 WR Bergen op Zoo
Noordingel 51, 4611 SCBergen op Zoom
te Eindhoven op 17.02.1998; opnemen R.
a res
ongewijzigd
Cees Laseurlaan 145, 2597 GC Den Haag, tfn 0
••
v. Duivenvoordelaan 262, 2241 TA Voorburg
per 010198

NAAR HET SECRETARIAAT STURE

De secretaris zorgt voor doorzending naar penningmeester, sociaal medewerker
verzending Vaandeldrager etc.

NIET NAAR HET REDACTIE-ADRES VAANDELDRAGER.
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VERENIGING VAN OUD STRIJDERS
VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BRIGADE "PRINSES IRENE"
Bestuursleden:
ere-voorzitter
Jhr. JJ.G. Beelaerts van Blokland
Beneden Dorpsweg 191
6862 WH ooSTERBEEK
026-3332352
Voorzitter
sc«. Hemmes
Thorbeckelaan 74
2564 BS DEN HAAG
070-3683566
Vice-voorzitter
J.L.M. van den Bergh
Verdilaan 27
4837 CL BREDA
076-5613711
Secretaris
HJ.F. Hielkema
Amethistdijk 254
4706 BJ ROOSENDAAL
0165-544802 (liefst schriftelijk)
Tweede secretaris:
F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 SB BERGENOP ZOOM
0164-241119
Penningmeester
H. van Beers
Houtduif 26
5161 SG SPRANG CAPELLE
0416-278267
Tweede penningmeester
N.G. van Zalinge
De Roy van Zuidewijnlaan 32
4818 GB BREDA
076-5210534
Leden:
G. Lourenz
Drs. Hein Mandosplaats 24
5581 BV WAALRE
040-2214746
PJ. van der Wal
Huiserf 12
4824 HR BREDA
076-5416151
Functionarissen :
Vertegenwoordiger bij de Fondsen
HJ. Davis
Postweg 18
3881 EC PUTTEN
0341- 360842
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Sociaal medewerker
FJ. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
076-5420530
Stichting Historie en Documentatie/
P.R.- Medewerker/ Redactie "Vaandeldrager"
Hans Sonnemans
pja 17 Painfbat GFPI
Postbus 90.152 MPC 75A
5600 RD EINDHOVEN
0499-370206
Garderegiment Fuseliers "Prinses Irene"
Genm. de Ruyter van Steveninckkazeme
Postbus 90152 MPC 18C
5600 RD EINDHOVEN
040-2665650 (commandant), 2665660
Contactadressen in het buitenland
Heyman Roet
Hilda Ramstraat 23
2600 ANlWERPEN - BERCHEM
BELGIE 09-32-3-2390012
Jan Jansma
P.O. Box 70066
BRYONSTON 2021 TRANSVAAL
REP. ZUID AFRIKA
Henk J. Jansen
2a Station Road "Hoekhuis"
NORTH MYMMS - HATFIELD
HERTS AL9 7PJ UK
L.P. Klouth
8 Boyland Close
ACT 2613 SPENCE
AUSTRAUA
J.B. Pevrot
110 Carriage Drive
06033 GLADSTONEBURY
CONNECTIClJT USA
Bank- en gironummer van de Vereniging
Banknummer:
47.25.85.762 ABNjAMRO
33.42.06.715 RABO
Postgironummer: 1999533
Penningmeester O.S.V. "Prinses Irene" te Sprang Capelle
Lidmaatschap 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 f. 20,- per jaar te steunen.
ONZE AKTIVITEITEN WORDEN MEDE MOGEWK GEMAAKT
UIT DE OPBRENGSTENUIT DE GIROjBANKLOTERIJ.
UW DEELNAME AAN DE GIROjBANKLOTERIJ WORDT DAAROM
VAN HARTE AANBEVOLEN.

REGIMENTSLIED
Wij zijn Juselier
Vol trots nu in ons Ijrabantse
prinses

land.

9rene is de naam

Van 't: (jarderegiment
Oirschotse zand.

in 't:

Oud strijders gaan ons voor
Dat geeft ons moed en berenkrac
(joed voorbeeld doet goed volgen.
Van een Juselier I"IIJordt
dat
verwacht: ,
•
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