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Volo et valeo
Geachte regimentsgenoten,

Sinds het uitkomen van het maart nummer in 1998 van de Vaandeldrager is er weer veel
gebeurd. Van de belangrijkste zaken wil ik u via deze weg deelgenoot maken.

Regimentsborrel12 maart 1998. Ook deze regimentsborrel was weer een heel gezel-
lige, er waren vele Oud-strijders die genoeglijke contacten hadden met onze jonge be-
roepsmilitairen en ook met de delegatie van ons Belgische zusterbataljon "Bevrijding Se
Linie". Voor het eerst was ook een delegatie van het Duitse 332 Panzergrenadierbataillon,
waarmee wij een Partnerschaft aan het opbouwen zijn, aanwezig. Wat mij daarbij in po-
sitieve zin opviel, was dat vele Oud-strijders snel in gesprek raakten met deze Duitse col-
lega's.

Regimentsmess "CONGLETON". Op initiatief van de Fuseliers en Korporaalsvereniging
GFPI, is de oude korporaalsmess opgeknapt en ingericht als regimentsmess. Op 23 april
1998 heeft inmiddels de feestelijke opening plaatsgevonden. Ik vind dit een belangrijke
stap voorwaarts in het kader van de saamhorigheid binnen ons regiment; van BBTer to
en met Oud-strijder en van Fuselier tot en met generaal. Het deed mij dan ook deugd a
alle categorieën ruim waren vertegenwoordigd; vooral de aanwezigheid van de voorzitters
van de Verenigingen van Oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses
Irene en de Indië-bataljons, Generaal-majoor bef Hemmes en de heer Eibers en hun d ~
gaties gaven blijk van grote betrokkenheid. De regimentsmess zal op werkdagen van
19.00 uur tot 23.00 uur geopend zijn; regimentsgenoten wees allen hartelijk welkom
het is Uw regimentsmess.

Museum. De voorbereidingen voor de verhuizing van ons museum naar de nieuwe
tie (gebouwen 8 en 28) komen op gang. In de vorige Vaandeldrager deden Hans sonne-
mans en ik een beroep op u allen om mee te helpen bij de financiering van de verh " -
inrichtingskosten van ons nieuwe museum. Velen van u hebben positief gereageerd
actie 'VRIEND VAN HET MUSEUM' en 'SPONSOR VAN HET MUSEUM~' hartelijk dan
voor! Maar, wij kunnen nog meer gebruiken, daarom roep ik u dan ook nogmaals
het voortbestaan van ons museum te steunen door het schenken van een kleine hj"v" ir::v1oQ;

en zo bovendien uw naam eervol in het museum te laten vermelden (deze bijdra
trekbaar van de belasting).

DFOR 11 wordt SFOR s. U wist al dat van het 17e Pantserinfanteriebataljon G
SSVOST-, B- en C-compagnie de opdracht hadden gekregen zich voor te bereid



derom een uitzending naar Bosnië met als geplande start van de rotatie begin november
1998. Wij hopen ook dit keer weer op de steun van de Oud-strijders als thuisfront te
kunnen rekenen. U zult dan ook worden uitgenodigd voor de koorduitreiking tijdens onze
eindoefening, die gehouden wordt in de periode 21 tot circa 30 september 1998. Tevens
zal bij deze gelegenheid waarschijnlijk de BLS onze "uitzendvlag" uitreiken. De detailplan-
ning en uitnodigingen volgen nog.

In het kader van deze opdracht waren er van dinsdag 14 tot en met dinsdag 21 april jl.
weer 'invasiekoorden van de fuseliers' in Bosnië te vinden. Met nog zes sleutelfunctiona-
rissen van 17 Painfbat GFPI heb ik een eerste verkenning uitgevoerd voor de uitzending
als SFOR-5 naar Bosnië Herzegovina. Deze verkenning was vooral gericht op die zaken
die in de opwerkperiode van juni tot en met oktober moeten worden voorbereid en uitge-
voerd. Het doel van zo'n vroege verkenning was ook gelegen in de beeldvorming van het
optreden in de winter, dus in dezelfde periode als 11 (NL) Mechbat RHVS nu.

Herdenken en Feestvieren. De laatste week van april en de eerste week van mei
stonden voor het regiment en zeker ook voor het 17e bataljon weer in het teken van her-
denken, van wat u als Oudstrijders en vele anderen met u, jaren geleden voor ons hebben
gedaan. Dit mogen wij en zeker ook de jongeren nooit vergeten. Ik denk dat het serieuze
herdenken en blijdschap vertaalt in festiviteiten met elkaar in evenwicht moeten zijn. In
dit kader namen velen van ons regiment deel aan diverse activiteiten, zoals het Ridderdi-
ner met ZKH Prins Bernhard, de Bloemenhulde aan HM Koningin Beatrix, de herdenkingen
in Tilburg en Colijnsplaat en het bevrijdingsdefilé in Wageningen. Het mooie hiervan is
dat het activiteiten zijn waarbij Oud-strijders en jonge beroepsmilitairen zij aan zij deel-
nemen. Dit is zeker voor jonge BBT'ers een mooie vorming (en opvoeding?).

Vooruitblik. Na een intensief programma waarin vooral op groeps- en pelotonsniveau is
getraind, en de bataljonsstaf een succesvolle brigade-oefening heeft uitgevoerd, vindt in
de tweede helft van mei de oefening "Deep Green Fuselier" plaats. Dit is de afsluitende
oefening voor het niveau compagnie en team in het kader van de algemene training,
waarna vanaf 1 juni het bataljon daadwerkelijk zal starten met het opwerkprogramma
voor de uitzending.

Naast genoemde operationele zaken, heeft het vaandel en een delegatie van het bataljon
deelgenomen aan de commando-overdracht van ons Belgische zusterbataljon "Bevrijding
Se Linie" op 19 mei jl. Op 29 mei was er weer een beëdiging en op 5 juni heeft er, ge-
koppeld aan de festiviteiten rond het 400 jarig bestaan van Colijnsplaat, aldaar een koor-
duitreiking aan circa 40 nieuwe Fuseliers plaatsgevonden. Ook geeft het regiment acte de
présence bij het 750 jarig bestaan van Scheveningen op 6 juni. Daarnaast zijn de uitnodi-
gingen voor de viering van 50 jaar Garderegiment op 1 juli 1998 verstuurd. Tenslotte
heeft u reeds vernomen dat velen van u op 4 juli onze gast zijn tijdens onze oefening in
Vogelsang tijdens onze oefening "Pre-SFOR".

A.T. Vermeij
Luitenant-kolonel der Fuseliers
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Beste lezer( es),

Ruim anderhalf jaar word ik bij mijn redactie-
werkzaamheden geassisteerd door Reijer Holtmanns,
Eerste Luitenant der Fuseliers en werkzaam bij de
sectie 1 (personeelszaken) van 17 Painfbat GFPI.

Velen van u kennen hem als de commandant van de
vaandelwacht of als schrijver van een aantal artikelen
over de uitzending van 17 (NL) Mechbat GFPI naar
Bosnië (verschenen in de periode juni 1996 - maart
1997). Anderen kennen hem ook als "de Dikke van
Gaal" of als "de schoonzoon van de generaal".

Reijer gaat het iz= verlaten en wordt Hoofd Sectie 1
bij 13 Schoolbataljon. Daarmee blijft hij Fuselier en
bovendien werkzaam op de genm De Ruyter van
Steveninckkazerne in Oirschot. Bovendien is hij tot
Kapitein der Fuseliers bevorderd.

Persoonlijk, maar ik denk ook namens de leden van
deze Vereniging, wil ik hem van harte feliciteren met
zijn promotie. Ik ben bovendien heel blij dat hij heeft
aangegeven niet te stoppen met onze samenwerking.
Kapitein Holtmanns wil zich graag ook in de toekomst
blijven inzetten voor de leden van de Brigade en het
Garderegiment.

Heel veel werk heeft hij in de afgelopen jaren
hiervoor verzet, vaak achter de schermen en niet
altijd gezien. Altijd met een brede lach en zijn
Amsterdamse humor. Reijer, heel erg bedankt voor
alles en succes bij het schoolbataljon!

Hans Sonnemans, redacteur

Redactie Vaandeldrager
Genm De Ruyter van Steveninckkazerne
Sectie 51 17 Painfbat GFPI
Postbus 90152 MPC 18C
5600 RD EINDHOVEN



HETVORIGENUMMER:

- Geen reactie op "Wie, weet, waar" uit het
vorige nummer. Dat was de allereerste keer
dat we foto's plaatsen en echt helemaal
niemand een gezicht heeft herkend. Jammer,
maar het is niet anders!

- Zoals u mogelijk gezien heeft: met ingang
van het vorige nummer is er het een en ander
veranderd aan de layout. Het is nog steeds niet
professioneel maar we werken er hard aan om
het wel zo te laten lijken. De nieuwe layout
moet vooral ook zorgen voor een goed en
duidelijk leesbaarblad. Geziende doelgroep, en
zoals u in het vorige nummer heeft kunnen
lezen bestaat die voor een groot deel uit
tachtigers, is dat zeker de moeite waard!

Bericht uit Australië

Onze penningmeester Henk van Beers ontving
een brief uit Bringelly (Australië) van Herman
en Riet Berendsen . Herman verhaalt daarin
over de ervaringen van onze Australische leden
op Anzac Day (Australische veteranendag) met
hun PrinsesIrene Brigadevlag (zie de Vaandel-
drager van december 1997):

"Maandag 20 april is Albert teruggekomen. Hij
kwam mij een koperen bal brengen voor de
vlaggenstok. Gisteren heb ik met de president
van de NESWA (Netherlands Ex-Servicemen
and Women of Australia) en hij vertelde mij dat
de dodenherdenking in Sydney om verschillen-
de redenen niet doorgaat. Het is weer in
Canberra maar er zjjn genoeg mensen voor een
bus daarheen.
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Alles is hier in Anzac atmosfeer, films op 1V, en
veteranen gaan naar verschillende battlefronts
in de Pacific,Thailand, Birma, Borneo, Tarakan,
om daar de gevallen kameraden te herdenken.
Hier is de voorspelling van het weer goed voor
zaterdag, Anzac Day.

Wij gaan met de auto naar onze zoon Ron.
Daar laten wij de auto staan en hij brengt ons
met zijn auto de stad in. Na de mars gaan we
naar de lunch in de Mandarin Club en dan terug
met de trein (veteranen hebben vrij vervoer op
Anzac Day) naar Padstow en weer met de auto
terug naar huis. De gelederen worden hier ook
kleiner, iedereen wordt ouder en veel zijn er
niet meer.

Anzac Day is voorbij. De vlag van de P.LB. was
geweldig populair voorafgaand aan de mars. De
vlag werd volop gefilmd en gefotografeerd.
Twee veteranen uit Holland waren hier op
vakantie en marcheerden met ons mee. Men zei
dat het Hollands detachement prachtig
opgesteld was: eerst de vlaggen, waaronder die
van de P.LB. welke alleen al door de kleur
opviel tussen het andere rood-wit-blauw,
daarachter liepen de dames, dan de members
waaronder de ambassadeur.

Ik was verbaasd te merken dat er mensen, die
de oorlog hadden meegemaakt en overal waren
geweest, nog nooit hadden gehoord van onze
brigade. Er was een man die gedurende de
oorlog driemaal in Holland gedropt was per
parachute (geheime dienst). Hij is nu 84 jaar en
ik moest de vlag voor hem ophouden zodat hij
hem goed kon zien. Hij wist niet dat zo'n vlag
bestond.

Natuurlijk kreeg Riet veel pluimen want
iedereen vroeg waar die vlag vandaan kwam en
waar hij gemaakt was (Riet heeft de vlag zelf
vervaardigd, red).

Het was een groot succes. We hoorden op het
nieuws dat er 23000 veteranen in de mars
meeliepen. Niet gek hé!"
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FJ. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRlNSENBEEK

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

mei '97
juli
sept.
feb. '98
maart
maart
maart
maart
maart
april
april
mei
mei
mei
mei

Mevrouw D. Ubels - Woodword te Londen
De heer Dr. G. van der Tas te Somerset (RSA)
De heer H. Bijmolt te Queensland (Australia)
Mevrouw H. Schipper - Nieland te Constantia (RSA)
Mevrouw E. Troost - Gorton te Macclesfield (UK)
De heer H. Schouw te 's Gravenhage
De heer J. Clerk te Luzern (Zwitserland)
De heer H. Peters te Uden
De heer P. Knip te Purmerend
De heer R. Gelens te Congleton (UK)
De heer G. van Marion te Rotterdam
De heer J. Riemersma te Leeuwarden
De heer C. Smit te Congleton (UK)
Mevrouw C. Kyvon - van der Haak te Emmen
De heer H. Jansen te Hatfield (UK)

Bij overlijdensgevallen graag bericht aan:

ONTVANGEN DANKBETUIGINGEN:

Dankbetuigingen aan het bestuur en leden van
de Vereniging van Oud Strijders van de Kon.
Ned. Brigade "Prinses Irene" werden ontvangen
vanwege de ontvangen attenties t.g.v.:

40-jarig HUWEWKSFEEST:

Fam. Susan - Kuhn te Bussum

45-jarig HUWELIJKSFEEST:

Fam. Kuzee - Buys te Nieuw en St. Joostland

50-jarig HUWEWKSFEEST:

Fam. Trienekens - Smits te Breda

SS-jarig HUWEWKSFEEST:

Fam. Van Praag - Engelander te Amsterdam
Fam. Naaktgeboren - Bidmcad te Den Haag
Fam. Burgers - Clemens te Ede
Fam. Van Ekeren - Axel te Driebergen

IN MEMORIAM

Eén van onze medewerkers Hencri
Jansen ging op 16 mei 1998 in de lee ..
jaar toch nog plotseling van
Gedurende vele jaren was hij al sukke
toch krabbelde hij elke keer weer op
dal. Samen met Babs genoten zij
leven dat hen de laatste jaren werd oeoeven

Henk Jansen was in onze verenigi g
oudste in functie zijnde functionaris.
prille begin der vereniging nam ..
waar van contactman in het Vere j

hetgeen hij op de hem eigen wijze
plichtsbetrachting deed. Onze vere'"' .....•,"Y"'

hem lief en hij was verheugd dat ..
jaar contactman te zijn geweest ..
bestaan der vereniging in ons mi

Wij wensen Babs met de
kleinkinderen alle kracht en st
voor hen liggende tijd te VOl"'\.JlJCIof"I.rcr

aimabel mens (a wonderiuIl .
who knew him) hen en ons is
kracht te vinden om door te gaar:
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Van de Penningmeester:
Zoalsjullie hebben kunnen zien, is - met ingang
van de vorige uitgave van de Vaandeldrager -
een nieuwe adressticker in gebruik genomen.
Een ietwat vertrouwd gegeven is daarop
teruggekeerd en wel de 4 cijfers onder aan de
adresgegevens. Het jaartal dat afgedrukt is, is
het jaar tjm wanneer er contributie is betaald.

Ieder kan nu dus zien of er in zijn of haar geval
sprake is, of kan zijn, van achterstand.
Zo ja, pak dan uw eigen overschrijvingsfor-
mulier en werk de achterstand weg.

Vermeld a.u.b. wel bij "betalingskenmerk:"
welke bestemming uw overschrijving moet
volgen. b.v reünie, contributie 98, aankoop
goederen enz.

Natuurlijk kan het voorkomen dat, tussen de
tijd dat de stickers door mij worden
aangeleverd voor de Vaandeldrager en het
moment dat de Vaandeldrager wordt
verzonden, uw contributie bijdrage is binnen
gekomen. Wanneer u dus hebt betaald en het
jaartal klopt niet, geen paniek - de volgende
keer staat alles weer in de juiste volgorde.

Membersabroad:

If you are overdue with your contribution, look
at the numbers as the last line of the adress
label. It is the year vou did pay the last
sabsciption.

If you are in arrear, please send your money in
cash, either in the currency of your country or
in Dutch money,

Using a cheque of your local bank makes by
exchange a 1055 for us of at least 20 Dutch
guilders. Neither you or your association wil!
benifit this way.

We edvice. you to put the money in a letter
foldeel between tin foil. Please look at the rate
of exchange and send us accordingly some
more or less money 50 that we should have,
after changing your money, at least 20 Dutch
guilders

Henk van Beers

VERENIGINGSNIEUWS
Herdenking Beringen
Zoals ieder jaar zal de Bravo-compagnie
aanwezigzijn op 6 september in Beringenbij de
herdenking van de bevrijding aldaar. Met
bussen zal vanuit Oirschot worden vertrokken.
Een programma met details zal na opgave
worden toegezonden.

Bevrijdingsdefilé Eindhoven
Dit jaar weer op 18 september. Informatie
wordt naar opgave toegezonden.
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Koorduitreiking 17 (NL) Mechbat Vogelsang
In september vindt de eindoefening plaats in
het Duitse kamp Vogelsang van 17 (NL)
Mechbat GFPI, voor vertrek naar Bosnië. Daar
zullen wederom een aantal koorden worden
uitgereikt. Informatie na opgave.

Schriftelijke opgave voor alle evenementen:
F.C.van der Meeren
Noordsingel23
4611 SB BERGENOPZOOM



Colijnsplaat en de Verkenningsafdeling
Op 5juni was er weer een grote delegaüe oudstrijders van de lrene Brigade te gast in Colijnsplaat. De
herdenking en koorduitreiking was georganiseerd door de Charlie compagnie van 17Painfbat GFPI en
het Centraal Colijnplaats Buurtcomité, in nauwe samenwerking met de beide plaatselijke basisscholen.
Aanleiding voor deze speciale gebeurtenis was het 400-jarig bestaan van het dorp. De banden van de
lrene Brigade en dan met name de VerkenningsafdeUng en het Zeeuwse dorp bestaan al weer zo'n 55
jaar. Een monument bij de kerk herinnert hieraan, de hoofdweg van het dorp is vemoemd naar de hier
omgekomen luitenant Havelaar en ieder jaar bij de dodenherdenking op 4 mei is een delegaüe aanwezig
van de Charlie compagnie van het ir". Colijnsp/aat, de Verkenningsafdeling en de Fuseliers; wat is het
verhaal hierachter?

De Verkenningsafdeling

9 november 1944. Brigade-commandant De
Ruyter van Steveninck, juist bevorderd tot
kolonel, ontvangt orders voor de nieuwe taak van
zijn Irene Brigade. Het wordt een bewakingstaak
in Zeeland, onder bevel van de commandant van
de 52ste Lowland Division, de divisie die met de
4de Commando-Brigade de verovering van
Walcheren had uitgevoerd (begonnen op 1
november en voltooid een week later).

14 november 1944, 11 uur in de morgen. Vanuit
Wuustwezel in België (26 km zuidwestelijk van
Breda) vertrekt de Verkenningsafdeling (de
"Recce") naar de nieuwe bestemming: Noord-
Beveland. Daar aangekomen ontmoet Recce-
commandant kapitein Immink een oude bekende,
namelijk luitenant-kolonel J.B.A. Hankey. Voor de
tweede keer zal de Nederlandse afdeling onder
bevel komen van deze overste, commandant van
de 52ste Verkenningsafdeling van de 52ste
Lowland. Eerder was dat al gebeurd tijdens acties
in het land van Maas en Waal in september-okto-
ber.

De Verkenningsafdeling wordt ingekwartierd in
Colijnsplaat. De bevolking is gevraagd om de Ne-
derlandse militairen in te kwartieren. De soldaten
zijn royaal met wit brood, scheepsbeschuit, blikjes
vlees en boter. ..

Het dorp heeft nogal wat van de oorlog te lijden
gehad. Vanuit het nog bezette Schouwen wordt
Colijnsplaat regelmatig door de Duitse artillerie
onder vuur genomen. Vooral veel ruiten moeten
het daarbij ontgelden.

Eerste luitenant Ian Jacob Havelaar is comman-

Eerste luitenan

dant van één van de twee Carner-troccs
Verkenningsafdeling. De zeven
pantserde rupsvoertuigen) van ..
geparkeerd in de Voorstraat.

Havelaar, geboren op 19
Rotterdam, is een Engelandvaa



25 november. In de vroege
morgen worden de officieren
en mannen van de Recce,
die liggen te slapen in de
hotels Zeelandia en de
Patrijs, gewekt door twee
Zeeuwse boeren, M.
Neerhout en M. Fortuin. De
eerste is een evacuée uit
Zierikzee, ondergebracht op
de hoeve van Cor de Regt.
Hij vertelt dat een groep
Duitsers, zwaar bepakt en
gezakt, zo'n 30 man, vanuit
Schouwen met een bootje
zijn geland. De groep heeft
bij de hoevevan de Regteen
wagen meegenomen en is
op weg naar het dorp.
Fortuinbevestigthet verhaal.
Hij is boerenknecht in dienst

van de Regt. Hij was op weg naar de hoeve toen
hij de Duitsers zag naderen. Onmiddellijk is hij
gekeerd en over het land bereikte hij het dorp.
Daar kwam hij Neerhout tegen, ook op weg om
de Irene Brigadete waarschuwen.

Nederlands Hervormde Kerk te Co/ijnsp/aat

oorlog had hij als vrijwilliger dienst genomen bij
de Vaartuigendienst. Tijdens de bezetting
monsterdehij aan als "tremmer" (stoker) op een
schip dat voor de Duitsers voer, bestemming
Zweden. Bij aankomst daar ontsnapte hij. Na de
nodige avonturen was hij per vliegtuig naar
Engelandgebracht.
Zoals alle Engelandvaarderswerd ook hij door

Koningin Wilhelmina
ontvangen. Bij die
gelegenheid gaf hij te
kennen dienst te willen ne-
men bij de Prinses Irene
Brigade.Met die Brigadewas
hij in augustus in Normandië
geland.

Hij is vast van plan zijn
opdracht goed uit te voeren
en het dorp Colijnsplaat te
bewakenvoor aanvallenover
het hem zo bekende water.
Overdag worden er daarom
drie waarnemingspostenaanr-.
de kust bemand. 's Nachts
zijn er patrouilles.

Havelaar sneuvelt

Het kost de beide mannen moeite om kapitein
Immink te overtuigen. Tenslotte besluit hij het
zekerevoor het onzekerete nemen en hij geeft
luitenant Havelaar bevel naar de hoeve van de
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Regt te gaan. Neerhout moet mee, om de weg te
wijzen.

Bij de afwateringssluis in Colijnsplaat komen ze de
Duitsers tegen. Er worden lichtkogels afgevuurd.
De Duitse groep trekt zich terug. Het is inmiddels
laag water geworden en daardoor onmogelijk om
snel met hun boot van het eiland te komen. In de
buurt van de hoeve aan de West-Zeedijk graven
ze zich in.

De troop van Havelaar nadert hen zo dicht
mogelijk. De mannen verlaten de carriers en
kruipen naar de dijk. De luitenant richt zich boven
op de dijk op, om met zijn verrekijker, de situatie
te observeren. Onmiddellijk valt hij terug, getrof-
fen in het hoofd, door wat een toevalstreffer moet
zijn geweest.

De sbijd brandt daarop los. Er wordt steun
gevraagd en gekregen van een Engelse artillerie-
batterij, opgesteld bij Nieuwland. De bewoners
van de hoeve van de Regt hebben dan al te
horen gekregen dat ze zo snel mogelijk in de
kelder moeten. Het eerste schot van de Engelse
artillerie valt boven op de kruin van de dijk. Na
enkele schoten, staan de Duitsers op, hun handen
in de lucht. Twee van de groep van 25 zijn
gewond, hun commandant is gedood.

Ook Havelaar is overleden, eerste hulp heeft niet
mogen baten. Zijn lichaam wordt op een
boerenwagen gelegd, op wat stro, een zeil erover.
Zo trekt de stoet het dorp in. Voorop de
gevangen genomen Duitsers, daarachter de
boerenkar.

De bevolking van Colijnsplaat trekt zich het lot
van de ongelukkige luitenant aan. Er wordt
geprobeerd geld in te zamelen voor een kist.
Hiervoor krijgt men geen toestemming: een
soldaat moet zo worden begraven. Dit gebeurt de
volgende zondag op de Algemene Begraafplaats.

Bij de verhoren van de Duitsers wordt pas
duidelijk hoe groot de ramp had kunnen zijn als
hun opzet zou zijn geslaagd. Grote hoeveelheden
springstof worden aangetroffen bij hun uitrusting.
De bedoeling was om de afwateringssluis op te
blazen en hiermee grote delen van het eiland
onder water te zetten. Verder zou de mannelijke
bevolking moeten worden samengedreven in de

Ned. Hervormde Kerk om daarna die kerk op te
blazen.

Bij de Engelsen is waardering voor de actie van
de Nederlandse recce. De commandant van de
156ste Brigade (52 Lowland DMsion) schrijft
daarom in een brief aan de commandant van de
52ste Verkennings Afdeling:

"I would like to express to all concemed my
appreciation of the very smart piece of werk of
rounding up the enemy raiding party which
landed in North Beveland on the 25th November
1944.
In particular I would like to congratulate the Recc
Sqn of the Netherlands Brigade in playing a major
part in frustating an enemy attempt to a part of
liberated Holland.

C. Barday, Brg. Comd.
156 f. Bde."

Twee dagen later vertrekt .de 52ste Verkenn
Afdeling. Ze worden vervangen
Commando. De Recce van de lrene Rrin-::vk>

nu dus onder hun bevel.

Het monument

De bevolking van Colijnsplaat is
december 1944 wordt een comité nrv-..::.Mrl"+

te komen tot oprichting van een gec:1almekE~
ter herinnering aan de bewaring van
25 November 1944. Het Comité
met het inzamelen van gelden
gedenkteeken. Tevens stellen wij
gedeelte van de blnnenkomeroe
beschikbaar te stellen voor het Fonds
ten betrekkingen van de Irene-Boo ;:v1g

luit. Havelaar voor ons zijn leven
eenige dagen zal daartoe een gift
gevraagd", zo laat een schrijven
weten.
Ere-voorzitter van het comité is ka .

De Verkenningsafdeling verlaat Cd!T6~:::r
december en vertrekt naar
Havelaar blijft achter, op de
graafplaats ... Pas na de caJ.l1·II.UJ(;l~
troepen op 5 mei 1945, bereikt
zijn echtgenote en familie.
wordt zijn stoffelijk overschot nLC~...---.r-+.



het familiegraf in Hillegersberg, Rotterdam.

In 1947 wordt een voorstel voor een monument
ingediend bij het Secretariaat der Provinciale
Commissie voor Oorlogs- of Vredesgedenktekens
in Middelburg. Het voorstel wordt goedgekeurd
en beeldhouwer J. Bijsterveld uit Delft vervaardigt
het monument. De hierop aangebracht tekst
luidt:

''Ter herinnering
aan het afwenden van een
Duitse aanslag op de
sluis vjh Waterschap,
Oud en Nieuw Noord-Beveland
en deze kerk op
25 November 1944

Uit dankbaarheid
aan: M. Neerhout

M.L. Fortuin
de Recce Unit van de
Brigade Prinses Irene
No.4 Commando B.L.A.
Lt. IJ. Havelaar

Een klein historisch foutje in de tekst: de
toevoeging No. 4 Commando had moeten zijn 52
Lowland Division. Pas ná de actie op 25 november
resorteerde de Recce onder No.4 Commando.
Een foutje dus, maar de intentie blijft dezelfde.

Vijf jaar later, op 25 november 1949, wordt het
monument onthuld. Vrijwel de gehele plaatselijke
bevolking is hierbij aanwezig. De voorzitter van
het comité, burgemeester A.A. Schuit, leest een
brief voor van de weduwe van luitenant Havelaar,
die niet bij de plechtigheid aanwezig kan zijn.
Verder zijn er telegrammen van de waarnemend
commandant van de Brigade, generaal Pahud de
Mortanges, en kapitein Immink. De Commissaris
van de Koningin in Zeeland, jhr.mr. A.F.C. de
casembroot, onthult hierna het monument door
het wegtrekken van een Engelse en een
Nederlandse vlag. Mr. C.H. Muntz uit Rotterdam,
een zwager van Havelaar, spreekt een dankwoord
namens de familie.

Havelaarstraat

Eind 1952 wordt besloten om de gehele
gemeente Kortgene, omvattende de dorpen
Kortgene, Colijnsplaat en Kats, van nieuwe
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straatnaambordjes te voorzien. In een brief aan
de weduwe H. Havelaar-Koch, de moeder van
Havelaar, laat burgemeester Schuit weten:

"Bedoelde commissie heeft gemeend de
nagedachtenis aan wijlen Uw zoon luitenant
Havelaar nog meer levendig te kunnen houden
door een der hoofdstraten van het dorp Colijn-
splaat naar hem te noemen en deze straat de
Havelaarstraat te noemen. Zoals U bekend is,
werd destijds te zijner nagedachtenis een
monument onthuld in de voorgevel van de Ned.
Hervormde Kerk te Colijnsplaat. Deze straat loopt
langs genoemde kerk."

Hiermee krijgt Colijnsplaat zijn Havelaarstraat.
Geen ceremonie of onthulling deze keer, dat niet.

HAVELAARSTRAAT

De helm aan de kerk

We schrijven juni 1982. De weduwe van Havelaar,
mevrouw C.A. van Wijk-Dutilh, brengt een bezoek
aan Colijnsplaat. Ze brengt de helm van de
gesneuvelde luitenant mee, die tot die tijd was
aangebracht op zijn graf aan Rotterdam. In een
gesprek met de burgemeester verzoekt ze hem
een passende lokatie te vinden voor die helm.
Het gemeentebestuur stelt voor, na overleg met
de kerkeraad van de Ned. Hervormde Gemeente,
om de helm aan te brengen aan de kerk, bij het
monument.

Eind december 1982 plaatst mevrouw van Wijk
het hoofddeksel op de aangebrachte steun bij de
gedenkplaat. Ze noemt het "een rustig idee" dat
de helm een bestemming heeft gekregen. "Ik
hoef me er geen zorgen meer over te maken".

Mevrouw van Wijk-Dutilh komt op 4 mei 1987
weer naar Colijnsplaat. Op die dag adopteren de
kinderen van de twee Colijnplaatse basisscholen
"Open Hof' en "Het Stellenplankier" het
monument bij de kerk. De adoptie gebeurt op



initiatief van de Stichting Februari 1941 en heeft
vooral een symbolische betekenis. Het gaat erom
dat door dit project de aandacht wordt gevestigd
op oorlogsslachtoffers, de achtergronden enz. De
kinderen krijgen het verhaal van luitenant
Havelaar, de Verkenningsafdeling en "hun"
monument te horen. Mevrouw van Wijk legt
samen met de kinderen bloemen bij het
monument.

Chariie compagnie 17 Painfbat GFPI

In januari 1994 was de C(harlie)compagnie van
17 Pantserinfanteriebataljon Gardereg iment
Fuseliers Prinses Irene aan de beurt voor de
organisatie van de traditionele koorduitreiking.
Het destijds voor de militairen van de Irene
Brigade ingestelde "invasie-fluitkoord" wordt sinds
1982 ook gedragen door de hedendaagse
Fuseliers, als een eerbewijs voor hun
traditiegevers. In Oirschot ontstond de gewoonte
om die koorden aan de nieuwe Fuseliers te laten
uitreiken door de oud-strijders van de Irene
Brigade. Bovendien moet dit gebeuren op een
voor de Brigade en het Garderegiment historische
plaats. Majoor Rooyakkers, toen commandant van
de compagnie, koos in overleg met de
regimentscommandant voor de locatie
Colijnsplaat.

Ruim veertig oud-strijders van de voormalige
Irene Brigade kwamen op die 13e januari 1994
naar het Zeeuwse dorp. Onder hen ook een
aantal oud-leden van de Verkenningsafdeling . Eén
van hen, Ad Raaymakers, had ter voorbereiding

enkele dagen eerder een verhaal verteld aan de
leerlingen van de basisscholen. De scholen
werden ook betrokken bij de herdenking op de
dag zelf. Het werd een geslaagde dag, zowel voor
de oud-strijders, de Fuseliers als voor de
aanwezige en zeer betrokken inwoners van
Colijnsplaat.

Een maand of twee later ontving de C-compagnie
dan ook een uitrlodiging om op 4 mei aanwezig te
zijn met een delegatie voor de dodenherdenking
op 4 mei. Deze uitnodiging werd graag aanvaard
en is inmiddels een jaarlijkse gewoonte geworden.

De betrokkenheid met de basisscholen werd ook
aangehouden. Een. jaar later nodigde de
compagnie de leerlingen van de hoogste groepen
van beide basisscholen uit voor een bezoek aan
de kazerne in Oirschot. De leerlingen maakten
graag kennis met de hindernisbaan, de wapens
en de pantservoertuigen van de Fuseliers. dit
bezoek werd een succes en het zou daa een
tweejaarlijks vervolg gaan krijgen.

De scholen toonden hun betrokkenheid .. de
uitzending van "hun" compagnie naar '-. De
Charlie-compagnie verbleef, als ond 7
(NL) Mechbat GFPI, van juni tot en met oecemoer
1996 in Knesevo. Daar ontvingen de
tientallen kaarten en briefjes van de Lco:::oomn.-.an

die allemaal werden beantwoord.

400 jaar Colijnsplaat

Bij de festiviteiten rond het thema
Colijnsplaat" is het daarom heel leuk
ook wordt stilgestaan bij de VerkennïnQSaroe~
van de Irene Brigade en de Charf
van 17 Painfbat GFPI. Kaderleden
van de compagnie hebben
enthousiasme een programma gArV'~r .•;.::;p~

vrijdag 5 juni. Centraal daarbij
strijders van de Irene brigade (zoals .. 'J"""""u.."""

regimentsactiviteiten), de nieuwe
nog een koord moeten ontvangen
officieel hun entree bij het regi
zeker niet op de laatste plaats, de ~'......-.cr::::r-

de basisscholen van Colijnsplaat

Tekst: H. Sonnemans
Archief: Gerard de Fouw



50 jaar Garderegimenten
"Garde" is afgeleid van het Franse werkwoord
"garder"; bewaken. Het was de taak van de
"Garde" de persoon van de Vorst te bewaken.
Hiervoor werden de dapperste en trouwste sol-
daten uitgekozen. In de tijd van Napoleonwerd
de hoofdtaak van de "Garde" verplaatst naar
het gevechtsterrein. De Gardes van Napoleon
werden de keurtroepen, de elite, die vaak in
reserve werd gehouden om uiteindelijk de be-
slissende slag toe te brengen. "Garde" werd
een synoniem voor dapperheid, betrouwbaar-
heid en gevechtsbereidheid.

In Nederland zijn we eigenlijk nog niet zo lang
vertrouwd met het begrip "Garde" in de krijgs-
macht, zeker niet in vergelijking met andere
Europese landen. Eigenlijk begon het hier alle-
maal op 7 juli 1829 als het Koninklijk Besluit
104 verschijnt waarin Koning Willem I de op-
richting gelast van een afdeling Grenadiers -
drie bataljons - en twee bataljons Jagers. Gre-
nadiers waren in die dagen infanteristen die
speciaalwaren belast met het werpen van gra-
naten. De Jagers waren de zogenaamde"lichte"
infanteristen, in staat om zich snel over het ge-
vechtsterrein te verplaatsen. Het andere be-
langrijke onderdeel van de infanterie in die ja-
ren waren de Fuseliers, de "gewone" geweer-
schutters.

In het oprichtingsbesluit van 7 juli 1829 schreef
de Koning over de Grenadiersen Jagers o.a.:

"De afdeeling Grenadierswordt in het bijzonder
bestemd om onmiddellijk onder Ons oog dienst
te doen. De meergemelde afdeeling Grenadiers
zal uit een keur van officieren en manschappen
worden zamengesteld; de plaatsing bij dezelve
moet dienvolgens als eene onderscheiding wor-
den aangemerkt, tot eer verstrekken en als
eene belooning voor goede diensten worden
beschouwd. In het getal der ontbrekende on-
derofficieren en korporaals zal worden voorzien
door overplaatsing van verdienstelijke en zich
die onderscheiding bij andere korpsen waardig
gemaakt hebbende personen."
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"De plaatsing bij beide Jagersbataillonszal voor
den officier, en aan welke zulks te beurt valt,
worden beschouwd als eene onderscheiding
welke op prijs is te stellen. Voor de onderoffi-
cieren, korporaals en jagers zal het mede tot
eer verstrekken tot den dienst bij deze batall-
lons te worden toegelaten; mitsdien is ten deze
een goed gedrag een der eerste vereissten,"
aldus Koning Willem I in 1829.

Naar aanleiding van dit besluit werden de regi-
menten Grenadiers en Jagers in Nederland als
"Garde" beschouwd. Beschouwd, want officieel
zou het heel lang niet in de benaming tot uiting
komen. In 1929, bij het 100-jarig bestaan van
de regimenten, hoopten velen dat de benaming
"Garderegiment" een feit zou worden. Het zou
echter nog een hele tijd gaan duren, om pre-
cies te zijn 19 jaar.

Bij Koninklijk Besluit nr 5 van 20 mei 1948 kre-
gen drie regimenten het predikaat "Garde",
namelijk de regimenten Grenadiers en Jagers
en het net twee jaar eerder opgerichte regi-
ment Prinses Irene. Voor Grenadiers en Jagers
betekende dit een bevestiging en erkenning van
119 jaar traditie, voor Prinses Irene een eerbe-
wijs voor het onderdeel waarvan het de traditie
voortzet, namelijk de PrinsesIrene Brigade. Om
dit te symboliserenwordt vanaf dat moment als
oprichtingsdatum van het Garderegiment Prin-
ses Irene 11 januari 1941 aangehouden en niet
langer 15 april 1946, zoals tot dan qebrulkelljk.
Hiermee is het wat verwonderlijke verschijnsel
te verklaren dat op 15 april 1947 het éénjarig
bestaan van het regiment wordt gevierd en nog
geen vier jaar later, op 11 januari 1951, het
tienjarig bestaan!

Pasop 12 maart 1952 werd het predikaat "Fu-
seliers" aan het Garderegiment Prinses Irene
verleend. Hiermee kregen de soldaten hun ei-
gen aanspreektitel, net zoals de Jagers en Gre-
nadiers bij de andere Garderegimenten. Boven-
dien was met de toevoeging van de Fuseliers
het klassieke drietal infanterie-onderdelen weer
compleet.



Tevredenheidsbetuiging voor
conservator / redacteu r

Maandagmorgen 30 maart, kwart voor acht 's
morgens. Wat onwennig stond hij aangetreden
tussen de militairen van de batstaf voor het
wekelijkse bataljonsappèl. Hij dacht een bijdra-
ge voor het nieuwe museum van één van de
compagniescommandanten in ontvangst te ko-
men nemen. Maar het liep wat anders ... Over-
ste Vermeij riep de "burger in bijzondere en
vrijwillige dienst" voor zich om een tevreden-
heidsbetuiging in ontvangst te komen nemen.

De motivering bij de tevredenheidsbetuiging
luidt:
"Wegens het gedurende talloze jaren belange-
loos verzorgen van het Regimentsmuseum van
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Als
conservator is hij verantwoordelijk geweest
voor de zeer hoge kwaliteit van de aanwezige
collectie en de wijze waarop deze collectie ten-
toon wordt gesteld.

(foto: Sie Communicatie 13Mechbrig)

Daarnaast is hij al jaren de grote stimulat
achter de activiteiten van de Oud-strijde
zowel de Koninklijke Nederlandse Brigade
ses Irene als die van de Indië-bataljons
Garderegiment Prinses Irene. Opvallen
bij is de manier waarop hij de communi
tussen de genoemde Oud-strijders en e
rate bataljon weet te stroomlijnen.

Tenslotte heeft hij in zijn eentje de redactie
gevormd van het officiële orgaan van
niging van Oud-strijders "De Vaandeldreoer"
Mede door zijn enthousiasme, inzet
sionaliteit is het blad inmiddels uitgeg
een niet meer weg te denken orgaa
Garderegiment Fuseliers Prinses Ir e.

Naast het certificaat reikte de overste
een bijdrage van f. 1250,- van het te
het nieuwe museum uit.



Porthcawl at War
Enkele jaren geleden verscheen het boèkje ''Porthcawl at War'~ van de hand van de heer Mike Mansley.
Het geeft een beeld van de oorlogsgeschiedenis van een klein plaatsje in Wales. Eén van de acht
hoofdstukken is gewijd aan ''the Dotdt". Het is toch wel bijzonder te merken dat het verblijf van de
Nederlanders, toch maar enkele maanden zo'n grote indruk heeft gemaakt op de bewoners. De
conservator van Museum Brigade en Garde Prinses Irene is de schrijver behulpzaam geweest bij tekst en
illustraties over het toen nog Nederlands legioen.

On May 13, 1940, a tefephone cal! from the Dutch
Queen Wilhelmina woke King George VI from his
sleep at 5 a.m. alerting him to the danger she
was facing of being kidnapped and held as
hostage by the advancing German Army. Later
that dav she left The Hague and boarded the
Royal Navy destroyer "Hereward" and crossed the
North Sea to Harwich, from where she travelled
to London and was met by the King. On May 14
Rotterdam was attacked by air and many civilians
were killed. A large force of German airbome
troops entered the City on the same dav and at 9
a.m. on 15 May the Dutch capitulated and many
soldiers were captured. However, about 1400
military personnel evaded capture and made their
way to England.

The soldiers were first billeted in Haverfordwest
but they were moved shortly afterwards to Dan-y-
graig camp, Porthcawl, where they were
accommodated in tents. Of the 1460 who arrived,
120 were officers, 360 were senior NCO'sand 980
corporaIs and privates. In the early days after
their arrival they were guarded behind barbed
wire by British troops because it was feared that
there were fifth columnists amongst them. Their
average age was 32, which was very high and
many were in poor physique and were unfit for
military duties.

The enduring recollection of the Dutch soldiers by
those Porthcawl residents who lived in the town in
1940 is that they were all tall, good looking and
wore the glamorous uniform of "Queen
Wilhemina's Bodyguard". The truth is that the
soldiers were a mixture of the regular Dutch
Army, the Marechaussee and the Politie Troepen.
Sadly, there was no "Bodyguard", but the
Marechaussee had the task in Holland of manning
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the borders and of providing generaI security
throughout the country, including the respon-
sibility for guarding the Royal Family. They wore
impressive dark blue uniforms with white braiding
and breeches tucked into high boots. The Politie
Troepen were more or less police troops and wore
grey-green uniforms, also with braiding. They did
not retain their distinctive uniforms for long,
however, as they were soon issued with standard
British battledress uniforms.

Collectively they were known as the "Royal Dutch
troops" (and also, as the Dutch Legion) until 27
August 1941 when Queen Wilhelmina presented
them with a standard in the name of the "Princes
Irene Brigade" and it is by this title that they are
now officially remembered.

The 1460 men who had escaped from Holland
were joined in Porthcawl by Dutchmen from
America, canada and South Africa and eventually
they formed a brigade of a Headquarters unit,
three companies with machine guns, mortars,
anti-tank and light anti-aircraft guns, a
reconnaissance squadron with armoured cars and
an artillery battery. Areplacement company was
also formed from mariners who had been trained
in America and whose duty it was to follow the
Brigade in the field.

Mr. L.A.K. Wassen of Rotterdam, Holland, was a
soldier in the Dutch Infantry Brigade and was
called up for "National Service" in October 1038.
When Germany invaded Poland his unit was
moved to the German-Belgian border, which was
overrun when the Germans invaded Belgium and
struck towards the French frontier. Mr. Wassen
escaped from the port of Brest in a Dutch ship,
which landed him in what he believes was cardiff,



but was probably Plymouth. He remembers being
given food and tea and then he was put on a
train, eventually aniving at Dan-y-graig camp
Porthcawl.

Mr. Wassen was a cook who worked mainly in the
Officer's Mess, which he has indicated was located
in the area now occupied by the houses of
Chestnut Drive. The camp gates were, he says,
roughly where the concrete roadway of Dan-y-
graig Avenue, which was built before the war,
now joins with the tarmacadamed surface of the
post-war housing development. Tents occupied
the area up to the Porthcawl - Penybont
boundary and the Marechaussee and Politie
Troepen were accommodated towards the
bottom of the slope, roughly in the area of Ume
Tree Way. "1 specially remember the first weeks
in camp", Mr. Wassen says, "We were not able to
leave but after that period we went many times
to the Coney Beach and the pubs, where we
started to leam English. The girls were wonderful
teachers!"

The Dutch soldiers were very popular with the
young ladies of the town - and also, it is said, with
the jewellers, who were reputed to have rapidly
exhausted their stocks as these were bought up
as presents by the soldiers.

A Dutch Ueutenant who escaped from Brest in a
Dutch ferry boat was Mr. Jack de Waal of
Bussum, Holland. He landed in Plymouth and
arrived in Porthcawl on 9 June 1940. Newton
Church, the Seabank Hotel and the ice cream
par/our owned by Mr. R.E. Jones are vividly
remembered.

R.E. Jones Ltd owned the Marine Hotel and the
Esplanade Hotel, including the adjoining ice-
cream par/our (now a cafe) and a photograph of
the Dutch Army parading outside their
Headquarters in the Esplanade Hotel on the
occasion of Queen Wilhelmina's Birthday, 31
August 1940 clearly shows "R.E. Jones Ltd" sign-
written on the side of the Marine Hotel.

Mr. de Waal recalled that Mr. Jones's daughter
married a Dutch offtcer but says that she died
some three years ago. Mr. de Waal later married
an English girl from Harrow, Middlesex, but during
his stay in Porthcawl he made friends with several

young ladies and still retains amongst his
souvenirs an address scribbled on a piece of
paper by a peggy Lewis of South Place. Attempts
to trace her have not been successful!

Ueutenant de Waal was sent with aplatoon to
guard the docks at Port Talbot and was there
when Swansea was badly bombed. "1 weJl
remember the oil tanks buming and the sky dark
with oily smoke and soot."

The first Dutch soldier in Porthcawl to be
equipped with British battledress was Lt Col (retd)
Hertel, of Eibergen. He was a Sergeant in the
regular Dutch army when war broke out. His
Dutch Army uniform had been badly damaged
during the ear/y part of the war and re-equipping
him became an urgent necessity. Sergeant Hertel
only spent three months in Porthcawl, before
being transferred to London and becoming driver
to Prince Bemhard of the Netherlands.

The Dutch did not stay very long in Porthca . In
September, 1940, the 2nd Battalion of the Dutd1
Legion, as it was then called, moved to Ruperra
castte, near Machen, which had been . 'n
1622 and rebullt after a fire in 1789. King
I used a a refuge after the battJe of N
1645. They were then moved to eon"
shortly after they left the castte, it was
damaged by fire, although the Dutch
blamed! They later moved to a newly
at Wrottesley Park, just outside Wo/v,ar+-"",,.,..,,,....,.,..\I"'I
and it was there, on 27 August 1941,
became known as the Prinses lrene Brigade.

The Brigade trained with British units
August 1944 it embarked for NI"\l'TT1;:arY'1'V

joined the British 6th Airbome Division
Ome, taking up a frontline position
and taking part in the advance towa
The Brigade was heavily involved i
through Belgium and Holland and
it entered The Hague as the first
Brigade was disbanded at the end
April 15 1946 the Prinses lrene OQt'~.~

established. It later became the
Guards Regiment and still maintai
of the original Brigade that began .



Beste Willem
Briefwisseling met Willem van der Veer

oud-commando "van het eerste uur'; auteur
van oonoçsromsns. voornamelijk handelend

over het verzet

BesteWillem,

Inmiddels hoop ik dat je weer bent teruggekeerd
uit de Algarve. Mogelijkzijn "je verkleumdeoude
botten" volgens je eigen schrijven, weer een
beetje opgewarmd en kunnen ze er weer een
lekker langezomer tegen.

Opjouw verzoekheb ik in het vorige nummer wat
foto's geplaatst van je jaarlijks reünie van
vrienden en vriendinnen uit de K.P. Leuk, maar
het viel met wel op dat je op al die foto's wel heel
nadrukkelijkaanwezigwas. Tot nu toe vond ik je
altijd redelijk bescheiden maar dit begint het
beeldte veranderen.

Jarengeledenhebjij het initiatief in deze
rubriek al overgenomen. Nu start je weer een
nieuwoffensiefen wil je het "gezicht"van dit blad
worden, geloof ik. Is dat een beetje een oude
commandokwaal: telkens weer de grenzen
verleggen?

Maar goed, ik zal maar weer je verhaal inleiden:
het is begin april 1945.Jij verblijft achter de linies
in het bezettegebied om de KPte instrueren. In
de bossenvan Appelschaoefenenjullie, de laatste
mogelijkheidwant de geallieerdetroepen kunnen

. elk moment oprukken. De KP zal dan in actie
moeten komen. Samen met de commandant
kruip je uit een put en jullie zieneen stel slapende
Duitsesoldatenin de hei liggen....

Met heelhartelijkegroeten,

HansSonnemans
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BesteHans,

Voor mijn gevoel heb ik nog maar even geleden
mijn bijdrage aan het Maartnummer 50 gepost,
of je drijft me alweer op voor het volgende
nummer. Gaat de tijd nu werkelijk zo snel of is
dat een leeftijdskwestie?

Voor wat mijn vakantie in de Algarve betreft
had ik in onze vorige Vaandeldrager wat te
boud gesproken. Niks terrasjes, niks lentezon,
niks wijntje en trijntje. Storm, regen en kou
kregen wij in ruime aangevoerd over de
oceaan. Het was weer voor winterondergoed.
Wollen wanten, oorwarmers, zuidwesters en
lieslaarzen waren in het stadje binnen de
kortste keren uitverkocht. Door mijn verrekijker
loerde ik op het strand naar verdwaalde
ijsberen en pinguïns.

In de nacht een extra deken op het bed en de
verwarming aan, zo hebben we het gered. Dat
was de Algarve, 12 dagen lang. Toen brak de
zon door en....... werden wij teruggeroepen
naar Nederland. Zie ik je grijnzen? (Klopt..0'
redactie!)

Je beklaagt je er over dat je het initiatief uit
handen hebt laten glippen, maar beste jongen,
daar was je zelf bij. Je stond er bij en je keek
er naar. Bovendien; als ik me op mijn leeftijd
niet meer profileer ga ik ongeprezen de kist
in..... Maar goed, voldoende op je nummer
gezet jongeman, nu storten we ons weer op
het vervolgverhaal.

Tien minuten later vond ik Kees weer terug bij
het afgesproken rendez-vous aan de bosrand,
waar de andere verzetslieden inmiddels ook
waren aangekomen. Kees had intussen de
situatie uitgelegd. In onderling overleg werd
besloten dat we zouden proberen de Duitsers
te omsingelen en bij verrassing gevangen te



nemen. Iedereen was er van overtuigd dat het
een gewaagde en riskante onderneming zou
worden, maar wel uitvoerbaar.

Het feit dat het verzet gekleed was in Duits
uniform had zowel een voordeel als een nadeel.
Het voordeel was dat het de Duitsers
ongetwijfeld in grote verwarring zou brengen,
het nadeel voor ons was dat wij moeite zouden
hebben om tijdens het gevecht vriend en vijand
uit elkaar te houden. Henk Bulthuis, (oud
marinier, foto links boven op blz. 23 in vorig
nr.50 ) kwam met een schijnbaar eenvoudige
oplossing. De onzen vechten zonder cap, alles
wat dus een cap of helm draagt is vijand. Dit
leek ons een praktische oplossing van deze
oud-marinier. Opgelucht haalde ik adem.

Het aanvalsplan was als volgt. Tegen het
ochtendgloren zouden wij de slapende Duitsers
besluipen tot op enkele meters. Hier zouden de
oefeningen van de tijgersluipgang de eerste
vruchten afwerpen. Een ieder zou, voor zover
zichtbaar, een Duitse soldaat op de korrel
nemen, terwijl ik mij (ik was de enige in
burgerkleding) plotseling in hun midden zou
begeven en bevelen op te staan met hun
handen in de hoogte. Wij gingen er vanuit dat
de Duitsers volkomen verrast zouden zijn als zij
nog half slapend, in een aantal geweerlopen
zouden kijken. Ik realiseerde mij dat het een
groot waagstuk was, wat evengoed fataal zou
kunnen aflopen, maar ik had geen andere keus.
Het was onmogelijk om van deze situatie weg
te lopen, terwijl ik juist deze nacht de gevechts-
opleiding had voltooid. Het verzet zou mij dat
nooit hebben vergeven.

Toch was het risico minder groot dan het leek.
Alles wees er op dat de Duitsers doodmoe
waren, anders zouden ze niet zonder uitgezette
wachtposten in de hei in slaap vallen. Zonder
twijfel zouden ze in deze laatste fase van de
oorlog oomsmoe zijn en wellicht blij dat
ze de strij ~n pgeven zo gauw ze daartoe
de kans kr et was tenslotte geen prettig
gevoel soldaat te zijn in een leger dat slag na
slag verloor, voortdurend aangevallen door de
geallieerde legers en het verzet bovendien,
gehaat door de bevolking van de gebieden
waar zij doortrokken. Misschien was het een

verslagen groep soldaten die in paniek naar het
noorden was gevlucht en hier oververmoeid
voor de nacht was neergestreken.

Een half uur later vertrok de groep in de
richting van de kuil. Kees en ik liepen voorop.
De wind was gaan liggen en het was nu
bladstil. De laatste golf Engelse bommen-
werpers vloog ongestoord terug naar de basis.
Nog altijd klonken op diverse plaatsen zware
explosies. Het verwonderde mij dat de Duitsers
door al deze geluiden heen konden slapen,
maar misschien waren zij de laatste maanden
aan dit soort situaties gewend geraakt
gedurende hun terugtocht.

"Mannen, tweehonderd meter naar het westen
ligt de kuil en achter die kuil liggen de moffen
te slapen. De kuil zelf is het centrale punt van
de aanvalslinie die wij gaan vormen. ij zullen
aanvallen met twee groepen. Kees,jij neemt de
leiding over de groep op de rechterflank. Henk
Bulthuis, die de meeste gevechtserva 'ng eeft,
neemt de linkerflank. Ik ga zelf in het . den,
dwars door de kuil."

Ongeveer 200 meter voor de kuil liet ..
laatste keer halt houden en verzam
ers in een kleine kring om mij h
laatste instructies. "Als beide qroepen
positie bereikt hebben krijg ik een
Bewaar een afstand van vijf meter
Jullie krijgen van mij een teken als
begint; je kent de instructies wat .
betreft." .

De twee groepen verspreidde
waaierden uit tot een halve d
rechts van mij zag ik de heide n
bewegen als korenhalmen in een Z""'rn.~1""i.:x:

het zuiden nam ik aan de ho'
waar, even later gevolgd door '7U!':;:a'::H"

als van een naderende onweerso
schijnlijk artillerie van de naoereroe
dingslegers. Het front leek n
snel naderbij te komen. Ik r
uit de bedauwde hei opstegen.
zou het vandaag, (zondag 8
dag worden.

Na tien minuten gekropen te 11eD0:::!'"



voor de tweede maal die nacht de rand van de
kuil en liet mij voorzichtig naar de bodem
zakken. Langzaamkroop ik aan de andere kant
omhoog naar de plek waar Kees en ik de
slapende soldaten hadden ontdekt. En ze
sliepen nog altijd. Onbegrijpelijk. De soldaat die
het dichtst bij de rand van de kuil lag had zich
omgedraaid. Hij snurkte nu niet meer. Vaag
kon ik tussen de struiken andere slapende
figuren ontdekken, met hier en daar wat
ondefinieerbare voorwerpen, waarschijnlijk hun
uitrusting.

Willem van der Vee0 rechts, met opperwacht-
meester Stoel en zijn vrouw. In het huis van
deze familie zat hij maandenlang verborgen,
door een muur gescheiden van de Duitse
commandopost

Tien minuten later kreeg ik van beide groepen
het signaal dat zij in hun uitgangspositie waren
aangekomen. Het wachten was nu op het
aanbreken van de dageraad, als zich in die
tussentijd tenminste geen onverwachte dingen
zouden voordoen. Ik lag doodstil aan de rand
van de kuil, mijn kin rustend op mijn
samengebalde vuisten. Tussen de heidepollen
door hield ik de slapende gestalten scherp in de
gaten. Rondom mij was het doodstil maar in de
verte leken de gevechtshandelingen toe te
nemen.
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Een van de slapende soldaten verslikte zich,
begon te hoesten en draaide zich om in zijn
slaap. Traag kroop de tijd door de nacht. De
jongens op de beide flanken hielden zich
doodstil. Ik vroeg mij af wat er in hen omging.
Dit zou hun eerste grote militaire actie worden.
Jarenlang hadden zij naar een daadwerkelijke
confrontatie met de vijand toegeleefd en nu
was het bijna zover. Het zou ook mijn eerste
confrontatie met de Duitsers worden. Ik had
weliswaar maandenlang in de Duitse com-
mandopost gezeten, maar daar waren geen
gevechtshandelingen mee gepaard gegaan.
Minder dan een jaar geleden zat ik nog in het
tropische oerwoud van Birma, waar ik met een
heel andere vijand te maken had.

In de verre bosrand riep een uil. Langzaam,
bijna onmerkbaar, kwam de dageraad aan de
oostelijke horizon. Het licht van de sterren
verbleekte. De slapende gestalten werden nu
ook meer zichtbaar. Ik keek op mijn horloge;
het was bijna vijf uur. Ik wilde nog tien
minuten wachten voor ik het sein tot de aanval
zou geven.

Naarmate de minuten voortkropen voelde ik
mijn hart bonzen. Uit ervaring in Birma wist ik
dat de stilte voor de aanval het meest angstige
deel was van de strijd. Hoeveel Duitsers lagen
hier eigenlijk en hoe zouden ze reageren na de
eerste schrik. In ieder geval leek ik overwicht
aan manschappente hebben en hadden wij het
voordeel van het verrassingseffect. Bovendien
waren de KP-ers goed gemotiveerd en
gespannenals een vioolsnaar.

Ik richtte mij voorzichtig op en gaf aan twee
van hen, links en rechts van mij, een teken. De
mannen gaven het signaal onmiddellijk door
naar de flanken. Twee minuten later kreeg ik
het teken dat iedereen klaar was voor actie. Ik
stond op en zette beide handen als een trechter
aan de mond, gereed om het aanvalsbevel te
schreeuwen. Op datzelfde moment richtte de
soldaat die het dichtst bij de rand van de put
lag, zich omhoog, steunend op zijn elleboog en
keek mij recht in het gelaat. De afstand was
minder dan vijf meter. Ik verstijfde van schrik.
Niet omdat hij mij aankeek, maar..... die
soldaat was geen Duitser .



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

Voor u gelezen in de Rino:
"Museum ontmoetingspiek voor

oudstrijders en Fuseliers"

In de Rinoceros van mei jl. (het maandblad voor de J:J:le Gemechaniseerde Brigade) verscheen on-
der deze kop een artikel van de hand van Mirjam Meindertsma over de aanstaande verhuizing van
Museum Brigade en Garde Prinses Irene:

f

Na zes jaar heeft het museum van het Garde-
regiment Fuseliers Prinses Irene zijn bestaans-
recht wel bewezen. Je zou denken dat de rijke
geschiedenis van dit regiment dan ook in een
groot museum is tentoongesteld. Tot op heden
is het museum Brigade en Garde Prinses Irene
echter klein behuisd. Dit is binnenkort verleden
tijd, want in april dit jaar verhuist het museum
op de Genm De Ruyter van Steveninckkazerne
naar twee grotere gebouwen op de legerplaats
in Oirschot.
"We moeten hoog nodig naar een andere plek,"
verzucht Hans Sonnemans, beheerder van het
regimentsmuseum, terwijl hij naar gebouw
Normandië (gebouw 25) loopt. "Moet je die
aanlooproute zien! Mensen moeten zich een
weg door het bos banen om bij het museum te
komen," vervolgt hij. "We zijn bijna niet te vin-
den en daarbij vormt de toegangsregeling voor
de kazerne een belemmering. We kunnen het
museum dus niet goed promoten," is de con-
clusie.

1 Bevrijders
Maar het tij keert: het nieuwe museum komt
vlakbij de toegangspoort te liggen in gebouw 8
en 28 en daar is voldoende ruimte om de ge-
schiedenisvan het regiment ten toon te stellen.
Die geschiedenis begint meer dan vijftig jaar
geleden toen in Engeland de Koninklijke Ne-
derlandse Brigade PrinsesIrene werd opgericht,
zij bestond uit Nederlandse militairen die naar
Engeland gevlucht waren. De Irenebrigade
landt na een uitgebreide training in Normandië
en in mei 1945 trekt de brigade zegevierend
Den Haag

binnen. Het einde van de oorlog betekent ook
de opheffing van de brigade. In mei 1946
wordt een nieuw regiment Prinses lrene opge-
richt dat de traditie van de Nederlandse bevrij-
ders voortzet. Dit regiment leverde vijf batal-
jons om te strijden in het toenmalige eder-
lands Indië.

Erkenning

Een van de Irenemannen die in Neef nds In-
dië heeft gestreden, is Piet Teurlincks. Samen
met nog twee oud-strijders is hij ... 1'g me-
dewerker in het regimentsmuseum. eigen
zeggen is hij echt 'militaristisch a I en
vindt alles wat met het leger te heeft
interessant. "Ik wil de mensen g lIen
hoe het vroeger was," zegt hij. Daartx ik
hier altijd nog dingen tegen die ik . en
diensttijd nog niet heb gezien. La s de
inzet van Nederlandse militairen i a-
lig Nederlands Indië een geslo k,
maar in het museum wordt er aa -
dacht aan besteed.

"Het is ook een stukje erkenni
umbeheerder Sonnemans uit
veteranen hier als medewerker ronc:J:~::e-
trotser ze worden. Eerst kwa
van spreken binnen in oude
verloop van tijd werd het ernn.La.t:::.,....
speld en trokken ze het nette -
vertelt hij enthousiast. "ïk
niet mee te koop," merkt T'.."TP-t' .•....•..•-

in 'oud-strijderstenue' lndusi --r.·~~;:,.,.o1m

gen gekleed is.



Ontmoetingspiek

Sinds 1992 worden de tradities van het Garde-
regiment Fuseliers Prinses Irene (GFPI) in stand
gehouden door het 17 Painfbat GFPI en de
Statstafcompagnie van 13 Mechbrig in Oirschot.
Ook zij hebben al geschiedenis geschreven: aan
het eind van de toer door het museum staat
een vitrinekast met daarin onder andere de
getuigenissen van de uitzending van het batal-
jon naar Bosnië. Een voorbeeld daarvan is het
blauw oranje invasiekoord dat daar voor het
eerst tijdens de dagelijkse werkzaamheden ge-
dragen is.

"Tja, het eind van het verhaal wordt minder
mooi door ruimtegebrek," zegt Sonnemans.
"Het mooie van het museum is dat het niet al-
leen om het verleden gaat, maar ook om de
toekomst. Het museum fungeert tevens als
ontmoetingspiek voor de oud-strijders en fuse-
liers van het regiment. Tijdens uitzendingen zijn
er bijvoorbeeld veel correspondenties ontstaan
tussen de oud-strijders en de fuseliers."

De toekomstmuziek voor het nieuwe museum
klinkt Sonnemans goed in de oren. "We kun-
nen bijvoorbeeld gaan samenwerken met mu-
sea in Oirschot, " oppert hij. "Ik ben er van
overtuigd dat we straks meer mensen kunnen
gaan trekken."

Het museum Brigade en Garde Prinses Irene is
geopend op woensdag van 11:00 tot 16.30 uur
en verder op afspraak. Ook heeft het museum
een eigen internetsite:
http:// home. wxs.nl/ /Vsonne005

Sponsors en vrienden
melden zich!

Naar aanleiding van onze oproep in het vorige
nummer meldden zich ruim dertig sponsors en
enkele tientallen vrienden voor het nieuwe mu-
seum. Hierdoor kunnen we weer even financi-
eel vooruit. Natuurlijk blijft extra steun van
harte welkom. Vandaar deze herhaalde oproep
voor nieuwe vrienden en sponsors:

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 informatie-
middag, voorafgaand aan de opening. U krijgt alle infor-
matie 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 sponsor-
certificaat, 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 informatie-
middag, voorafgaand aan de opening. U krijgt alle infor-
matie over de werkzaamheden en een blik achter de
schermen.

U ontvangt een schriftelijk bewijs van uw steun, dit
in verband met aftrek inkomstenbelasting

Bank / giro:
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.



UIT HET DAGBOEK'VAN
MAJOOR PAESSENS (4)

Majoor AA. Paessens was commandant van Gevechtsgroep L Deze populaire officier die eerder com-
mandant was van de Noothoven-van Goor Compeçme. de para-compagnie van de Irene Brigade/ hield
gedurende de veldtocht in een exercise-book een dagboek bij De teksten zijn wat formeel maar geven
een goed beeld van de periode en de omstandigheden.

Middelburg, december 1944

28 December

's Ochtends om half acht op stap met de eerste
groep van 30 met carriers om te gaan naar de
Noordrand van Walcheren. We arriveerden precies
op tijd in Veere en de Buffalo's (Engels landings-
vaartuig, red.) lagen klaar om ons over te
brengen. De Ac Ac (luchtafweer, red.)werd aan de
overzijde van het water te Vrouwenpolder
achtergelaten om om aldaar de aankomende
goederen op te slaan en vrij te houden van
zeewater in geval van een opkomende vloed.

Het water bleek weer een groot struikelblok te zijn
voor gemotoriseerde infanterie. Door de onmoge-
lijkheid om 15 cwt's mee te nemen moest alle
ammunitie en andere store vervoerd worden op
carriers, welke telkens een lange tocht moesten
maken van Vrouwen polder naar Domburg en
vrijwel niet over de duinweg konden.

Twee infanterie platoons kwamen in stelling en de
supportgroep bleef in Domburg gedurende de
nacht.

29 December

's Ochtends vroeg werd begonnen om de support-
groep te verplaatsen naar de opstellingen in het
duin. Gelukkig hadden de Duitschers tal van
behoorlijke bunkers vrijwel onbeschadigd
achtergelaten en konden wij deze overnemen.
Overal was wat te vinden en in minder dan geen
tijd sjouwe iedereen met stoelen, tafels, banken,
kachels, enz. "A soldier must have comfort" werd
door de Engelschen altijd geleerd op cursussen en
terecht! Trouwens vandaag bleek weer eens dat

ze zichzelf in minder dan geen tijd comfortabel
maakten.

Tegelijkertijd hiermee werd een vooriopig
vuurplan ontworpen, wapens vastgeze en de
verdeediging voorlopig georganiseerd. a het
opnemen van contact met de O.D. ( edienst,
red) was de voorlopige verdediging r en
konden we de Duitschers dien nacht e gerust
hart ontvangen.

30 December

's Ochtends bezoek aan alle platoo
vechtsgroep om de gewone maa
verdediging te bekijken. Zoals gew
dringende vraag: "moet groene enveocoe
door ons gecensureerd worden?"
en beschaafd antwoord op deze 1<\..
howel een ander antwoord beter gepast ...,-_

Iedereen was nog ijverig bezig me
gen van glas in de ramen der v«'VV'•.•..•.••·n~:or

inpassen .van geweerrekken
bedden, enz.

's Namiddags
gemilitariseerd personeel der
Rustige avond behoudens
waarschijnlijk van het afschiet
Duits "vergeldings"wapen) op

Vandaag nog geen Duitschers ge

31 December

Hedenochtend commando
troepen in de sector van
kust tusschen Vrouwenoooer



Hedenochtend begonnen
met bevel voor
verdediging te maken &
vastleggen van artillerie-
vuren. Daarna schets
gemaakt van vuren met
vuurplan. Kustbewaking is
normaal. Observatie- en
luisterposten op alle
mogelijke punten langs de
kust om bij onraad paraat
te zijn. Verder is iedereen
bezig te verbetering van
de verdediging.

Hedenochtend vijftien
nieuwe recruten opgeno-
men in de compagnie na
een voorafgaande training
in de
recrutenopleidingsschool
(afkomstig uit Bergen op
Zoom, red.) Ik ben
benieuwd hoe ze zich
voelen onder de
oudgedienden. Het is nog
te kort dag om daar een
oordeel over te kunnen
vellen.

Oudejaarsavond
doorgebracht op mijn
bureau en de jaarwisseling niet gevierd. Ik sluit dit
dagboek met de hoop en de wensch dat 1945
even voorspoedig zal zijn voor Gevechtsgroep I
als 1944.

Hiermee komt een einde aan het dagboek van majoor Paessens. Het is
niet bekend of de majoor nog verder aantekeningen in deze vorm heeft
bijgehouden. Deze zijn in ieder geval niet in het archief van het muse-
um, noch in het Centraal Archieven Depot van het Ministerie van Defen-
sie aanwezig.

In een volgende Vaandeldrager gaan we meelezen in het dagboek van
kapitein Immink, commandant van de Verkenningsafdeling ( meestal
Recce genoemd, afgeleid van Reconaissance Unit ). Hierin worden de
activiteiten van de kleinste eenheid van de Irene Brigade belicht. Kapi-
tein Immink nam het commando over deze eenheid over van de latere
brigade-generaal der cavalerie jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland.
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Museumwinkel·

Genm de Ruyter van Steveninckkazerne
Postbus 90.152

MPC75A
5600 RD EINDHOVEN

040 266 5665/5666 fAX: 040 266 5664

Rabobank Oirschot 1388.35.136
t.n.v. "Museumwinkel" te Oirschot

Giro v.d. bank 1075141

Openingstijden winkel: iedere woensdag
van 11.00 tot 16.30 uur

Artikelen kunnen na vooruitbetaling kosteloos worden toegezonden. Bestellijsten --
ingesloten in de Vaandeldrager van december '97 of maart '98. Op verzoek ka
nieuwe lijst worden toegezonden.

Speciale aanbieding:
Dasschuif
Goldplated, voorzien van miniatuur baretembleem, in doosje, prijs per stuk f. 15,-

Manchetknopen
Goldplated, voorzien van miniatuur baretembleem, in doosje, prijs per set f. 20,-

Reversspeldje
Goldplated, voorzien van miniatuur baretembleem, in doosje, prijs per stuk f. 12,

NU ALS SET VAN F. 47,50 VOOR F. 40,-



UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.
Eerste luitenant Dirk Bading~ Motor Transport Officer van Gevechtsgroep II~ hield een dagboek bij van
zijn belevenissen gedurende de veldtocht van de Irene Brigade. Het zijn z'n persoonlijke indrukken en
weergaven van gebeurtenissen voorzien van tekeningen en schetsen. In iedere Vaandeldrager volgen
enkele bladzijden uit zijn dagboek, een uniek document

31 Qct. 1944 Dinsdag

We zijn vandaag naar Groenendijk verhuisd, wat
ong. 3 K.M. ten Zuiden van Raamsdonk ligt. We
reden over Tilburg en bleven daar in de stad een
half uur staan voor vlagvertoon. Wat waren de
menschen blij ons te zien. Hoewel het een
gewone werkdag was, waren toch honderden
samengestroomd om ons te zien.

Alweer moesten we de meest ergerlijke verhalen
hooren over de Mof en N.S.B.-er. Cigaretten wer-
den uitgedeeld en telkens komen de mannen met
hetzelfde praatje aandragen over "eigen teelt" die
ze nu al vier jaren moeten rooken. De stereotype
vragen zijn: "Zijn jullie allemaal Hollanders?"
"Zeker goed gehad in Engeland? Wij hebben 't
zoo slecht gehad, vier jaar eigen teelt, surrogaat
kffie en thee!" Altijd hooren we 't zelfde en steeds
vragen ze: "Waar kom je vandaan, waar ga naar
toe?" Maar dat mag je natuurlijk niet zeggen.

Ik nam m'n intrek in een klein huisje waar een
familie woonde met 7 kinderen. Vriendelijk bin-
nengehaald en we moesten van alles meesmuilen.
Eigen gebakken roggebrood en eigen gekamde
boter. Ze hebben het niet breed gehad en toch
geven ze ons van alles. Zulke menschen bieden je
de beste kamer aan en een bed met lakens. Niets
is hun teveel. Heel anders is dit met de meer
gegoede boeren. Die gunnen je nog niet dat je op
de hooizolder slaapt, maar we weten wel hoe we
de kamers moeten loskrijgen. Een beetje streng
optreden doet soms meer dan beleefd zijn.

Wat een klimaat is dat hier in Holland! Mist en
motregen en vieze modder, je kleren kletsnat en
permanent koude voeten. Ik zal mooie herinnerin-
gen meenemen uit dit, mijn eigen vaderland! Dan
ineens waaien de mistwolken in rafels en komt
een wit zonnetje het landschap in de meest
prachtige kleuren zetten maar meestal is het
maar van korten duur en verdwijnt alles weer in
een semiverduistering.
2 K.M. voor ons uit ligt Raamsdonk en Raams
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donkveer. Een hevig gevecht woedt daar en
vlammen van brandende huizen laaien hoog op
en kleuren de wolken met een koperroode gloed.
Machinegeweren ratelen en sidderende ontploffin-
gen van tankgranaten doen de ruiten van 't huisje
kletteren. Als 't even stil is hoor je 't klagend ge-
loei van verlaten koeien in de polder en het gehin-
nik van wild verschrikte paarden.
Bommenwerpers komen over en vormen met dof
gedreun de achtergrond van deze cacafonie van
zenuwsloopende geluiden.

1 Nov. Woensdag

Niet lang zijn we in Groenendijk gebleven. Van-
morgen om 9 uur vertrokken we alweer naar
Raamsdonk dat nu door de Schotten is bezet! We
namen een klein hondje mee dat doodsangstig bij
ons in de wagen kroop en er niet meer uit wou
komen.

Duitsche granaten komen nog op ongeregelde
oogenblikken aansuizen en komen neer op of
langs de wegen. Erg onaangenaam maar totaal
nutteloos dit geschiet in 't wilde weg. Een
spottervliegtuig cirkelt rond om 't Duitsche stuk te
ontdekken en ons eigen vuur erop te dirigeren.
De Duitsche stukken staan nu opgesteld ten
Noorden van de Maas, in de buurt van Alemkerk
in 't land van Altena. Ik denk dat ze Gorkum
zullen gebruiken als strongpoint, Het leent er zich
uitstekend voor, geheel omring met zware wallen
en breede grachten.

Hier in Raamsdonk is heel wat verwoest, verschei-
dene boerderijen zijn met de grond gelijk en de
ruines smeulen nog. Dooie Moffen en koeien lig-
gen overal rond en in één van de huizen vonden
we nog 2 gesneuvelde Schotten. Ze hebben hier
zo'n 40 man verloren. Overal langs de weg liggen
ze begraven. Een hoopje aarde met een
eenvoudig houten kruis waarover de helm
gehangen is. Onder 't kruis ligt dan gewoonlijk



een blikken doosje met zijn identiteitsplaatjes en
andere bijzonderheden.

Mijn autootje maakt een lawaai als een
stoomwals. Op weg hierheen moesten we over
een paar liggers met hooge randen en is mijn
uitlaatpijp dichtgeslagen, vandaar het sissende
geluid! Het is de heele middag rustig geweest,
geen granaten maar ik verwacht vannacht meer.
-

2 Nov. Donderdag

Inderdaad kwamen gisterenavond om 11 uur
Moffengranaten over en vielen om ons heen. Eén
kwam vrij nabij in een weiland terecht en ben ik
even uit bed gekropen om op alles voorbereid te
zijn. Maar om kwart voor 12 lag ik er weer in en
sliep ongestoord tot kwart over zeven.

De dag is begonnen met een lichte mist maar nu
schijnt een lekker warm zonnetje uit een
helblauwe hemel. Wat een verademing! Nu kan
de luchtmacht ten volle opereeren om de
Duitschers op de vlucht te jagen. Kon 't maar een
tijdje zoo blijven.

Ik hoor nu dat we hier een paar dagen blijven in
rust en er zal gelegenheid tot recreational
transport gegeven worden naar Tilburg en Breda.
Waarschijnlijk zal ik nog een keer terug moeten
naar Hemmen om een minedetector op te gaan
halen die per ongeluk is blijven staan bij
kruidenier Aerts.

Ik ben hier 't dorp, huizen langs een dijk, eens
gaan bekijken. Wat een verwoesting is hier
aangericht. Vele welvarende boerderijen liggen
vernield te smeulen en de menschen zoeken nog
naar spullen die te gebruiken zijn, maar veelal
zonder succes.

Het grootste nieuws is wel de landing op Walche-
ren. Die misere zal dan ook gauwafgeloopen zijn
en komen de supplies door de haven van Antwer-
pen vlugger en beter door.

Het is nu avond en het weer is slechter
geworden. Op een 5 K.M. afstand ligt aan de
overkant van de Belgische Maas het dorpje
Dussen. Daar hebben de Moffen nog een
uitkijkpost in 't veerhuis. Je kunt 't zien liggen,
een door de middagzon helrood beschenen dak.

De artillerie kreeg opdracht het onder vuur te
nemen, maar vergisten zich en begonnen in te
schieten op een ander veerhuis dat dichterbij ligt,
over het z.g. Oude Maasje. We hadden een
grandioos view en zagen de inslagen eerst kort
rechts, daarna teveel links en toen vlak voor het
huis komen. Plotseling kwam er een man van de
O.o. ons vertellen dat er nog ong. 40 evacuees in
dat huis waren en werd het vuur snel verlegd
naar het andere huisje. De Moffen hadden zich
blijkbaar verscholen achter het huis dat op een
heuveltje staat.

Toen kwamen er 4 Typhoon jagers. Je zag ze
langzaam rondcirkelen en plotseling, vlak onder
de vier toestellen, verschenen de zwarte plukken
van A.A.granaten. Eerst vier, daarna nog vier.
Direct doken de vier toestellen één voor één op
het huisje af. Eén schoot 2 rockets af, de anderen
schoten met hun mitrailleurs en lieten bommen
vallen. Nog eens kwamen ze terug en eer de
zwarte rookwolkjes. Hetzelfde dulkspellet] begon
weer en weg waren ze, een groote zwarte
rookpluim achterlatend. We hopen nu eens rustig
te kunnen slapen.

3 Nov. Vrijdag

Regen en mist begroeten ons in de f"I"V"I....-...:on
ben ik maar gauw weer rillend bij ~+-.0.1

gekropen die ook al niet veel warmte
net genoeg om je te ontdooien. Zoo
komen Duitsche shells neer, zeker .
van de kerk. Erg onaangenaam en .
die we hier genieten, maar een
genoegen,.

In de richting van de boerderijen
onze standplaats, wordt hevig oev'OdliM.
groote zwarte rookpluim drijft langzaar -.r-.r.rvY'I

Om 1 uur begon de Mof in ernst
op de kerk. 't Is een angstig gel .
dichtbij dan het in werkelijkheid . .
ong. 400 yards en soms met 4 tegE:Ij(.
schen schoten allen in de kelder hi::arrv-or-.::tr

hardop te bidden. Ik vind 't
gewoonte.

Er zou om 1.30 iemand begra
dood werd in den strijd van ~Jste:!'E!:
een jongen van 23 jaar die
was weggeloopen en in 't dootke"



schers werd neergeschoten.

Vlak tegenover ons is een boerderij totaal afge-
brand. Moffen hadden zich daarin opgesteld met
A.Tk.geschut en machinegeweren. De boer en z'n
heele familie zaten in de kelder en zijn tijdens de
brand ontvlucht en als een wonder allen
ongedeerd eruit gekomen. Ze vertelden ons dat
de Duitschers zich allen stomdronken hadden
gezopen van gestolen bier en cognac. Het schijnt
de eenige manier voor hen te zijn om nog te
durven vechten en het is dan ook een slachting
geweest.

In GeertnJidenberg jagen ze de menschen 't huis
uit met handgranaten en halen alles leeg zoodat
de arme menschen niets overhouden. Als ze hun
huizen - forten niet meer kunnen houden, zetten
ze alles in lichterlaaie.

Het is nu avond geworden. Stikdonker buiten
want de maan is nog niet op. Regen en een
koude snijdende wind uit 't Zuidwesten. Ik ben
net terug uit Breda en Tilburg. Eerst naar TIlburg
om controle te houden bij 't badhuis, toen naar
Breda om een parkeerplek uit te zoeken voor de
troepcarrier die de menschen voor recreatie zal
vervoeren en de kortste weg over Oosterhout te
verkennen.

In Breda liggen de Polen die deze stad hebben
bevrijd! Nog komen Duitsche granaten in de stad
en vallen er slachtoffers, maar iedereen loopt
weer langs de winkels in de nauwe straten en
liefst midden op straat zooals we dat gewend zijn
zijn in Holland.

Moonen is nu thuis geweest en wat waren die
menschen blij. Ik denk met hoop aan een spoedig
weerzien van Vader en Moeder in Gantpoort.
Wanneer zou de Mof Noord- en Zuid Holland
vrijlaten?

4 Nov. Zaterdag

Vanmorgen vroeg om 4 uur werd ik met schrik
wakker door een korte barrage die Jerry nodig
vond vlak bij ons te plaatsen. Ik hoorde de
stukken schrapen over 't dak en langs de muren
kletteren, dus ben ik even op gaan zitten in de
achterkamer die betrekkelijk veilig is. 10 Minuten
later lag ik weer te slapen en werd wakker om
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7.30 toen iemand riep: "Come and get it", de
bekende call voor eten halen.

Er is een Novemberstorm opgestoken en angstige
sbijdgeluiden komen van het Westen uit aanzwel-
len met de windvlagen. Als we goed kijken zien
we vliegtuigen ronddrkelen om dan ineens in de
lage stormgedreven grijze wolkjes te duiken. Een
minuut of 2 later doffe dreunen die de ramen
doen trillen en de vloer beven. Een zeer hevige
sbijd wordt gevochten ten Noorden van Breda
waar de Duitschers tevergeefs trachten de
geallieerde druk te breken.

't Ziet er naar uit alsof ze geen kans meer hebben
de Moerdijk over te komen zonder achterlating
van veel materiaal en slachtoffers. Zoover we
weten is de belangrijke brug nog heel maar vele
bommen worden geworpen en ook vanavond
hingen er weer vele flares boven het sbijdgebied,
dat 's avonds duidelijk te definieren is door een
roode gloed op K.M.'s afstand. Dat er ook
Duitsche vliegtuigen in de lucht zaten, bewees het
sterke Engelsche afweervuur in de richting van
Breda.

Ik ben de heele dag hier gebleven en heb me
even lekker gekoesterd in ft zonnetje achter de
koeienstal. De zon kwam inderdaad zoo nu en
dan te voorschijn van achter de storm rafels en
was krachtig genoeg om de ergste koude uit de
lucht te verdrijven.

Vanmiddag om 5 uur werd een nietsvermoedende
burger door een granaat gedood toen de
Duitscher weer begon met z'n patshots. Meestal
gedurende etenstijd en 's avonds bij het naar bed
gaan.

Nog 3 dagen en dan worden we afgelost en gaan
we in reserve. Mijn oppasser heb ik voor 2 dagen
naar huis laten gaan want morgen, Zondag, is z'n
Vader jarig. Ik denk Dinsdag a.s. ook met
recreatie naar Tilburg te gaan. Elke dag zullen nu
troepcarriers rijden naar Tilburg en Breda en 't is
merkwaardig om te zien hoe keurig de jongens
eruit zien. Je snapt niet waar ze plots de mooi
gepoetste lage schoenen vandaan halen en de
broeken met een keurige vouw erin. Ik heb m'n
tweede battledress keurig opgeborgen in m'n
koffer en 't is er sedert Engelen niet uit geweest.
Dinsdag wordt het evenwel gebruikt.



STICHTING VETERANEN PLATFORM

Wisseling van vertegenwoordiger bij het
Algemeen Bestuur Veteranen Platform

Sinds het ontstaan van het Veteranen Platform,
nu ongeveer acht jaar geleden, vertegenwoor-
digde Kolonel der Cavalerie bel. en vice-
voorzitter van onze Vereniging, J.L.M. van den
Bergh uit Breda de Vereniging in het Algemeen
Bestuur van het Platform. Heel wat vergader-
uren en voorbereidingstijd heeft hij in deze
zaak gestoken. Ieder jaar deed hij tijdens de
Algemene Ledenvergadering verslag van de
activiteiten van het Veteranen Platform, hij
hield het bestuur van de Vereniging op de
hoogte en zorgde voor een goede communica-
tie naar de leden toe middels de Vaandeldra-
ger.

Na al die jaren wordt zijn taak overgenomen
door onze penningmeester Henk van Beers.
Hartelijk dank, Joop, voor je inzet al die jaren!
Henk, heel veel succes!

VETERANENDAGEN 1998

Ook dit jaar zullen er weer Veteranendagen
worden gehouden bij de verschillende krijgs-
machtonderdelen De doelgroep voor de Ko-
ninklijke Landmacht is deze keer de "Mobilisatie
en Tweede Wereldoorlog". Dit jaar worden alle
veteranen van het eigen krijgsmachtdeel ont-
vangen door de Koninklijke Marine en de Ko-
ninklijke Luchtmacht. De voorbereidingen zijn
in volle gang. De coördinator namens het Ve-
teranen Platform, secretaris Klaas Orsel, deelt
mede dat hiervoor de volgende dagen zijn
vastgesteld:

Koninklijke Marine: 9 juli in Den Helder; alle
veteranen zijn welkom.

Koninklijke Landmacht: 11 september in
Amersfoort: de veteranen van de Mobilisatie en
WO-Ilo

Koninklijke Luchtmacht: 16 en 17 september in
Soesterberg; alle KLU-veteranenzijn welkom.

Aanmeldingsformulieren voor de Veteranendag
van de KM verschijnen in "De Opmaat" met
publicatiedatum 23 april. Voor de KL geldt dat
ook, in het blad met publicatiedatum 28 mei.
De Koninklijke Luchtmacht verzorgt zelf de uit-
nocfigingenvoor de KLU-veteranen.

ENGELANDVAARDERS

Met als titel "Vrijheid achter de horizon" hebben
de heren Jan Bruin en Jan van der Werff een
interessant boek geschreven over hen die on-
der meer met zeilboten, kano's, vletjes en mo-
torboten tijdens de Tweede Wereldoorlog naar
Engeland zijn ontkomen.. Deze gebeurtenissen
zijn in de historie van die tijd wat onderbelicht
zijn gebleven. Aan de hand van getuig ver-
klaringen, foto's, mededelingen van nabestaan-
den en vele originele documenten" eer
dan honderd vluchtpogingen beschrev . d-
verzetsman Jan Bruin (hij was in de Zaanstreek
bekend onder zijn verzetsnaam "Klein
heeft samen met journalist Jan van
dit alles indrukwekkend geboekstaafd.
begin april is het boek in de ha "OI1n+in.

baar. De uitgever is Van Reemst LlftI~erti
Postbus. 97, 3990 DB Ho
030.637.7736. De prijs is ti 49,90
nummer is 90 410 0594 3. Voor oeïnteresseer
den hartelijk aanbevolen.

CAMPAGNE ONDERSCHEIDINGE
SUCCESVOL

In januari 1998 werd door het
form, in samenwerking met
zoekactie gestart naar het huidige
2200 veteranen. De actie is in prnnr;e
gericht op veteranen aan wie
einde van hun militaire diensM~Jlarii:}
logstijd een onderscheiding
maar aan wie de uitreiking n'



den, om een aantal redenen, waarvan emigra-
tie en verhuizing naar onbekende bestemming
de meest voorkomende zijn. Maar tegelijkertijd
wordt ook gezocht naar veteranen aan wie nog
niet eerder een ereteken voor militaire dienst
tijdens de Tweede Wereldoorlog (Mobilisatie-
Oorlogskruis) of in het voormalig Nederlands
Oost-Indië (Ereteken voor Orde en Vrede) werd
toegekend.

Met de hulp van de ruim 160.000 veteranen,
die lid zijn van de (36) in het Veteranen Plat-
form gebundelde veteranen-organisaties, zijn
na bijna drie maanden actie al belangrijke re-
sultaten geboekt. Een onverwacht aspect van
de zoekactie is, dat zich nu ook veteranen rnel-
den aan wie destijds om wat voor reden ook
geen ereteken werd toegekend en die daarvoor
wel in aanmerking menen te komen. Hun re-
actie leidde inmiddels al tot enkele honderden
zgn. nieuwe aanvragen, die moeten worden
onderzocht om vast te stellen voor welke on-
derscheiding betrokkene in aanmerking kan
worden gebracht.

Door de enorme respons kunnen de reacties
niet meer binnen enkele dagen of weken wor-
den afgehandeld, maar moet rekening worden
gehouden met een periode van ca. drie maan-
den voordat men schriftelijk bericht ontvangt.

Om welke eretekenen gaat het?

Oorlogsberinneringskruis

indien destijds reeds toegekend, maar nooit
uitgereikt

MobilisatieOorlogskruis

Mobilisatie 1939/meidagen 1940. De periode
rondom de bevrijding 1944/1945, zowel in Ne-
derland als overzee, of overige militaire oor-
logs-dienstvervulling buiten bezet gebied (voor
militaire dienstvervulling gedurende de Tweede
Wereldoorlog kan maar één onderscheiding
worden toegekend)

Eretekenvoor Orde en Vrede
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Periode 1945-1951 in het voormalig
NederlandsOost-Indië

Nieuw Guinea Herinneringskruis

Periode 1950-1962 in het voormalig
NederlandsNieuw Guinea

Hoe kan een veteraan zich alsnog voor
"zijn" ereteken aanmelden?

Een veteraan aan wie voor zijn militaire dienst-
vervuIling in één van bovengenoemde perioden
van oorlogstijd/ -omstandigheden nog géén
ereteken werd uitgereikt, en die zich nog niet
daarvoor meldde bij Defensie, al dan niet via
het Veteranen Platform of zijn eigen vereniging,
kan schriftelijk het zgn.onderzoeksformulier
aanvragen bij de Sectie Onderscheidingen, Mi-
nisterie van Defensie, Postbus 20703, 2500 ES
's-Gravenhage. Indien de veteraan inmiddels is
overleden, kan de aanvraag ook postuum wor-
den gedaan.

Vervanging van niet meer in bezit zijnde
onderscheidingen

Zoals bekend zal zijn, wordt een onderscheiding
slechts éénmaal "voor last van het Rijk" uitge-
reikt; het miniatuurmodel en de knoopsgatver-
sierselen worden nooit voor last van het Rijk
beschikbaar gesteld. Als de onderscheiding
verloren is gegaan, of indien men het minia-
tuurmodel resp. de knoopsgat-versierselen wil
vervangen, dient men zich te wenden tot o.m.:

Firma J.M,J. van Wielik BV - Kneuterdijk 2-B -
2514 ENDen Haag - tel. 070.3462196

Daar kan men op vertoon van het certificaat
van toekenning een nieuw exemplaar aan-
schaffen. Indien schriftelijk wordt besteld, dient
een fotokopie van het certificaat van toeken-
ning te worden meegezonden. Wanneer men
niet (meer) in bezit is van dit bewijs van toe-
kenning, kan een kopie daarvan schriftelijk
worden aangevraagd bij:

Ministerie van Defensie - Sectie Onderscheidin-
gen - Postbus20701 - 2500 ESDen Haag



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 een tweetal.
foto's, een uit
Wolverhampton, de
andere genomen in
Den Haag 1945. Wie
herkent er gezichten?

,>



VRIJHEID IS MEER DAN FEESTEN
Onder deze kop verscheen een artikeltje in het Eindhovens Dagblad van zaterdag 2 mei fl: Het is
geschreven door Rachid Majitt een 20 jarige student bedrijfskunde aan de TU in Eindhoven en van
Marokkaanse afkomst. Het is goed te lezen dat jongeren wel degelijk bij hun verworven vrijheden
kunnen stilstaan en bevestigt de waarde van de 4 mei herdenking, nu en in de toekomst.

Eentijdje geleden stapte ik rond het middaguur
in de trein van Den Boschnaar Eindhoven. Net
toen de trein begon te rijden ging er een wat
oudere man tegenover me zitten. Hij was
keurig in het pak gestoken, had grijze haren en
diepe groeven in zijn gezicht. Bij het passeren
van station Vught begon hij tegen me te
praten. Terwijl hij vertelde over zijn oorlogs-
ervaringen, schoten al snel tranen in zijn ogen.
Vught is voor mij slechts het station tussen
Boxtel en 's Hertogenbosch. Voor de man
betekende Vught het beruchte kamp, de
honger die hij er had geleden, de angsten die
hij had doorgemaakt. Maar vooral vertelde hij
hoe het was om onder terreur te leven, zonder
enige vrijheid. Hij stapte uit met de wens: "Het
ga je goed jongen!"

Later dacht ik terug aan de reis naar Berlijn die
we maakten toen ik in de vijfde klas van het
gymnasium zat. Wat me het meest is
bijgebleven van die reis is het bezoek op de
terugweg naar Nederland aan een voormalig
concentratiekamp. Zelfs de stoere jongens
moesten even slikken bij de verhalen van de
gids en bij de aanblik van de zwart-wit foto's
die in de verschillende gedeeltes van het kamp
tentoon werden gesteld. De foto's en verhalen
uit geschiedenisboeken en documentaires
gingen er opeens leven. De lol en drukte van
de dagen ervoor stond in schril contrast tot de
manier waarop wij op het kampterrein dood en
doodstil bleven. Het beeld van ons klasje
Nederlandse jongeren dat wandelt over de
centraal gelegen appèlplaats blijft me altijd bij.

Wij jongeren in Nederlanddenken bij het woord
'vrijheid' vaak aan de mate waarin onze ouders
ons laten feesten en genieten. Vrijheid betekent
voor ons niet verplicht lessen hoeven te volgen
en niet verplicht huiswerk maken. Zelf kunnen
bepalen hoe laat je eet, wat je eet en wanneer
je gaat slapen. De ultieme vrijheid is zelf
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bepalen met welk alcoholpromillage en hoe laat
je in het weekend de kroeg of discotheek
uitrolt. In dit land hebben we over het
algemeen een hekel aan inperking van onze
'vrijheden'. Individuele ontplooiing staat hier
hoog in het vaandel. Zeker in relatie tot een
heleboel andere landen is Nederland een vrij
land met eerlijke politieke, sociale en eco-
nomische structuren. Wij kunnen hier lezen en
schrijven wat we willen. Mensen met dezelfde
idealen kunnen vergaderen en zich organiseren.
Zo zijn er tientallen vrijheden op te noemen die
voor ons vanzelfsprekend zijn, maar elders
ondenkbaar.

Tegen de man in de trein zei ik dat de huidige
generatie zich over het algemeen moeilijk kan
voorstellen hoe het moet zijn geweest tijdens
de oorlogsjaren. Hierop zei hij: ,je gaat dingen
meestal pas missen en waarderen als je ze niet
meer hebt."

Zo is het ook met vrijheid. Het is heel jammer
dat langzaam maar zeker het aantal mensen
dat de Tweede Wereldoorlog heeft
meegemaakt steeds kleiner wordt. Hun ver-
halen kunnen ons namelijk wakker blijven
schudden. De vrijheid van een mens is immers,
ondanks het feit dat we er niet al te vaak bij
stilstaan, het hoogste goed. Kunnen denken,
zeggen, doen en laten wat je wilt is helemaal
niet zo vanzelfsprekend als het voor ons lijkt.
Dat het ook anders kan, zien we slechts zo nu
en dan voorbij schieten op het nieuws. Het lijkt
allemaal zo ver van ons bed.

Dit jaar heb ik voor mezelf besloten om me niet
alleen in het feestgedruis van bevrijdingsdag te
storten. Op 4 mei probeer ik om 20.00 uur ook
eens twee minuten stil te zijn. Ik heb me
voorgenomen om dan terug te denken aan het
kamp bij Berlijn en die oude man in de trein.
Het zullen moeilijke minuten voor hem zijn.
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mevr J. van Marion-Verkamman
Bongerd 94 11, 7071 LD Ulft
te Uden op 20 maart 1998
Nieuwe Veenendaalseweg 51, kmr 211,
3911 ME Rhenen
te Leeuwarden op 3 mei 1998; opnmen
mevr G.J.W. Riemersma-Wessels
Postbus 400, Lange Baan, RSA-7357
Aalscholversingel 94, 6883 BG Velp, tfn ongew
te Constantia(RSA) op 24 februari 1998
van Mierlostraat 65, 5041 DN Tilburg; tfn onge
te Somerset(RSA) op 20 juli 1997
te Macciesfield(UK) op 16 maart 1998
woonplaats moet zijn Wassenaar en niet Voo
Rozemarijnstr 1 kmr 018, 4651 EL Steenberge
TFN 0167-542654

ADRESWIJZIGINGEN NAAR HET SECRETARIAAT STUREN!

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

NIET NAAR HET REDACTIE-ADRES VAANDELDRAGER!



VERENIGING VAN OUD STRIJDERS
VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE

BRIGADE "PRINSES IRENE"
Bestuursleden:
ere-voonitter
Jhr. JJ.G. Beelaerts van Blokland
Beneden Dorpsweg 191
6862 WH OOSTERBEEK
026-3332352

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

Voonitter
R.w. Hemmes
Thorbeckelaan 74
2564 BS DEN HAAG
070-3683566

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

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

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

Secretaris
HJ.F. Hielkema
Amethistdijk 254
4706 BJ ROOSENDAAL
0165-544802 (liefst schriftelijk)

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

Tweede secretaris:
F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 SB BERGENOP ZOOM
0164-241119

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

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

Henk J. Jansen
Overleden op 17 mei 1998

Leden:
N.G. van Zalinge
De Roy van Zuidewijnlaan 32
4818 GB BREDA
076-5210534

L.P. Klouth
8 Boyland Close
ACT 2613 SPENCE
AUSTRAUA

G. Lourenz
Messiaanpark 25
5653 JS EINDHOVEN
040-2510286

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

PJ. van der Wal
Huiserf 12
4824 HR BREDA
076-5416151

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

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

Lidmaatschap is minimaal f. 20,- per jaar.
Zij die geen deel hebben uitgemaakt van de voormalige Prin-
ses Irene Brigade, kunnen begunstiger worden door de Ver-
eniging met minimaal f. 20,- per jaar te steunen.
ONZE AKTlVITEITEN WORDEN MEDE MOGEWK GEMAAKT

UIT DE OPBRENGSTENUIT DE GIROjBANKLOTERlJ.
UW DEELNAMEAAN DE GIROjBANKLOTERlJ WORDT DAAROM
VAN HARTE AANBEVOLEN.
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REGIMENTSLIED

Wij zijn Fuselier

Vol trots hier in ons Brabantse land.

Prinses Irene is de naam

Van 't Regiment in 't Oirschotse zand.

Oud strijders gaan ons voor

Dat geeft ons moed en berenkracht.

Goed voorbeeld doet goed volgen.

Van Fuseliers wordt dat verwacht!


