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VAN DE REGIMENTSCOMMANDANT

Volo et valeo
Geachte regimentsgenoten,

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

Brigadesportdag Op 4 juni jl. werd met grote overmacht door de Fuseliers de
brigadesportdag gewonnen. De ereplaatsen waren voor de C-compagnie, de SSVOSf-
compagnie en de A-compagnie. Zij behaalden respectievelijk de 1e, 2e en 3e plaats.

400- jaar Colijnsplaat Op-5 juni)1. organiseerde de C-compagnie een herdenking en
koorduitreiking en een groot feest voor de jeugd in Colijnsplaat. Die vond plaats ter ere
van de festiviteiten van het 400-jarig bestaan in Colijnsplaat. De nieuw uitgereikte koorden
werden tot groot genoegen van het publiek in de haven natgemaakt. In concreto werden
de 50 "verse" Fusliers de haven in gemarcheerd.

Waarderingen Na een intensieve oefen periode werd op 19 juni jl. de bataljons-MEO
(materieelinspectie) afgesloten met een zeer goed resultaat, waardoor commandant 13
Mechbrig Brigade-generaal Striek aan de B- en C-compagnie een waardering kwam
uitreiken.

Reünie Op 25 juni jl. werd de jaarlijkse reünie van de Vereniging van Oudstrijders van de
Irenebrigade gehouden. Ondanks de regen was het een zeer genoeglijke en dus
geslaagde dag.

Oefening PRE-SFOR Tenslotte werd van 30 juni tot 9 juli de oefening PRE-SFORin
Vogelsang gehouden. De oefening was vooral gericht op de basis-drills voor de uitzending
naar Bosnië. Op de zaterdag van het tussengelegen weekeinde organiseerden wij een
partner- en relatiedag, waaraan naast de circa 350 mannen, vrouwen en kinderen ook 30
oudstrijders deelnamen.

VOORUITBLIK

Eindoefening SFOR 5: "Rhino Preparation" Van 21 tot 30 septembèr a.s. wordt op en
in de omgeving van het Artillerie Schietkamp nabij 't Harde de eindoefening ter
voorbereiding op onze uitzending naar Bosnië georganiseerd. De oefening zal op 30
september worden afgesloten met een koorduitreiking door de oudstrijders van de
Irenebrigade en de uitreiking van de badge van 17 (NL) Mechbat GFPI door de
oudstrijders van de Indië-bataljons, gevolgd door een borrel en een barbecue.
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Patenschaft en regimentsborrel Ondanks de drukke voorbereidingen is het de
planning dat op 14 oktober a.s. de officiële aanvaarding van de patenschaft met het
Duitse 322 Panzergrenadierbataillion zal plaatsvinden. Dit zal een grootse gebeurtenis
worden, opgeluisterd door vele autoriteiten, waaronder de commandant van 1 (GEjNl)
Corps. Wij zullen deze ceremonie laten volgen door een regimentsborrel. U bent allen van
harte uitgenodigd!

Vertrek Vanaf 2 november 1998 zal het gros van het bataljon naar Bosnië vertrekken
voor haar tour of duty als SFOR 5. Tijdens de uitzending zal mijn voorganger lkol Van der
louw mij in Nederland als regimentscommandant waarnemen. Ik hoop dat de uitgezonden
mannen en vrouwen weer op uw zeer gewaardeerde (morele) steun kunnen rekenen.

A.T. Vermeij
luitenant-kolonel der Fuseliers

Van de echtgenote van de
regimentscommandant

Gouda, 27 augustus 1998-08-31

Geachte lezers van "De Vaandeldrager",

Van mijn echtgenoot begrijp ik dat het niet gebruikelijk is dat ik de pen ter hand neem
voor uw blad. Toch wil ik het navolgende aan u kwijt. Ik lees regelmatig de bladen die,
gericht aan mijn man, op onze deurmat vallen. Zo kwam ik er al lezende achter dat er
steeds twee verschillende versies van De Vaandeldrager worden uitgebracht.

Volgens mij moet dit de redactie erg veel extra tijd en de lezers behoorlijk wat geld
kosten; en waarom eigenlijk?

Van mijn man begrijp ik dat dit een beetje historisch is gegroeid en dat er al pogingen
worden ondernomen om er één blad van te maken. Dit lijkt mij een hele goede zaak, want
in beide versies lees ik leuke en interessante artikeltjes en ik denk (als toch een beetje
buitenstaander) dat het goed is voor de saamhorigheid binnen het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene dat veteranen en jongeren elkaars verhalen lezen. Daardoor kun je
meer van elkaar leren en ga je elkaar veel beter begrijpen en waarderen.

Ik wens u nog meer leesplezier toe.

Met vriendelijke fuseliersgroet,

O.M. Vermeij - Roelse
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VAN DE VOORZITTER

De reünie in juni was weer een succes en op de Algemene Vergadering werden
verstandige besluiten genomen. Frans Bakx en Hans Sonnemans namen plaats achter
de bestuurstafel en Frans van der Meeren zal de functie van secretaris overnemen van
Harry Hielkema. Het bestuur kreeg de vrijheid de plannen uit te werken voor meer
samenwerking met de vereniging van de Prinses Irene Indië Bataljons, de verenigingen
van Fuseliers en het Garderegiment, waarvan de voorgenomen structuur al eerder in de
Vaandeldrager werd gepubliceerd.

Het afscheid van Harry Hielkema was voor alle betrokkenen een emotioneel gebeuren.
Voor de vereniging, die Harry 35 jaar als bekwaam bestuurder heeft meegemaakt. Voor
Harry. die zo'n afscheid na 35 jaar bestuurslid niet In zijn koude kleren ging zitten. En
voor het bestuur, dat na 35 jaar de grote vraag baak in haar midden moet missen.

Hans Sonnemans, jarenlang de conservator van het Regimentsmuseum van de
Fuseliers, ook toen hij zijn eigen bedrijf In Best nog niet had verkocht, heeft een
nieuwe baan in Vught. Wij wensen hem van harte geluk met zijn benoeming tot
directeur van het Geniemuseum aldaar. Wij prijzen ons gelukkig dat de voortreffelijke
wijze waarop hij ervaring opdeed bij "ons" museum, ongetwijfeld tot deze keuze heeft
bijgedragen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze vereniging op dezelfde inzet van hem
kan blijven rekenen. Zijn ervaringen In zijn nieuwe baan zullen hem ook zeker ten
goede komen als conservator van ons Regimentsmuseum.

Zoals U al in onze vorige Vaandeldrager hebt gelezen gaat 17 Pantserinfanteriebataljon
GFPI in november weer een half jaar naar Bosnië. De bij het bataljon ingedeelde
cavaleristen en genisten zullen het invasiekoord dragen, evenals dat de vorige
uitzending het geval was in Bosnië, zolang zij onder bevel staan van de Commandant
van het Bataljon Fuseliers. Vorig maal werd de uitreiking in Vogelsang een geweldige
gebeurtenis. Wij verwachten dat het ook dit jaar weer bijzonder zal zijn. Deze keer
vindt de koorduitreiking plaats in 't Harde op 30 september, aan het slot van de laatste
oefening voor de uitzending.

In een volgende Vaandeldrager vindt U enkele namen en adressen van militairen die
met het 17e naar Bosnië gaan. Ik roep U dringend op hen een kaartje te sturen.
Kerstmis en jaarwisseling zijn uitgelezen momenten Uw medeleven te tonen. Tijdens de
vorige uitzending werden berichten van oudstrijders geweldig op prijs gesteld. Veel
regelmatige correspondenties zijn er uit voortgevloeid. Ik hoop dat wij onze Fuseliers op
die wijze kunnen helpen hun tijd in Bosnië te verlichten. Ik wens alle m'ilitairen van
"ons" 17e veel krijgsmansgeluk, een goed verblijf in Bosnië en een behouden
thuiskomst.

Rudi Hemmes
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HETVORIGE NUMMER:

- Geen reactie op "Wie, weet, waar" uit het
vorige nummer. Dat was de tweede keer dat
we foto's plaatsen en echt helemaal niemand
een gezicht heeft herkend. In het vorig
nummer schreven we nog over een eerste keer.
Het betekent dat of de foto's te moeilijk zijn of
dat de rubriek niet meer bekeken wordt.

Ermelo, 24 juni '98

Moet grote aandacht "Colijnsplaat en de
Verkenningsafdeling" in Vaandeldrager no. 51,
dd. Juni '98 gelezen (een goed stuk!).

Als oud-artillerist van de Irene Brigade was ik
als artilleriewaarnemer bij deze actie aanwezig.
De artilleriesteun kwam niet van de Engelse
artillerie maar van de Hollandse batterij (6
kanonnen) 2S-pounders. De batterij stond
opgesteld in Kortgene. Enkele salvo's waren
voldoende om de Duitsers te doen zwijgen.

Ik vond het eerlijk en historisch beter om de
werkelijke toedracht te vermelden.

J.A.A. Wynekes
Kol der Art bd., thans arts.

Graag corrigeer ik hiermee deze onjuistheid.
Het was me bekend dat de Brigade-batterij in
Kortgene was opgesteld. Bij het schrijven van
het artikel heb ik de blijkbaar onjuiste informa-
tie overgenomen uit het boek van de Genm.
Tit. bei. v'E. Nierstrasz "Geschiedenis van de
Kon. Ned. Brigade Prinses Irene". Ere wie ere
toekomt en uiteraard geef ik die eer graag aan
de ''eigen'' artillerie!
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ON1VANGEN 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.:

SS-jarig HUWEWKSFEEST:

Fam. Dozel- Oakley te Lelystad
Fam. Te Grotenhuis - Williams te Harderwijk

SO-jarig HUWEWKSFEEST:

Fam. v. Liempt - v. Gestel te Eindhoven
Fam. v. Rijswijk - Dries te Nijmegen
Fam. Plasmans - Steers te Bergen op Zoom

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

Dhr. E. Bijlsman te Zwijndrecht
Dhr. W. Schouten te Weert
Mw. C.J. Jasper-Meijer te Eemnes
Dhr. C. Kyvon te Emmen
Dhr. A. Bourquin te Zuidafrika
Dhr. G. Sloots te Assen
Dhr. A. van Ekeren te Driebergen

6 juni '98
11 juni '98
21 juni '98
13 juli '98
31 juli '98
18 aug. '98
29 aug. '98

Bij overlijdensgevallen graag bericht aan:

F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK



sz= Algemene Ledenvergadering en reünie in Oirschot

ERELEDEN NEMEN AFSCHEID

Harry Davis en Harry Hie/kema op een foto uit 1991 (ze zijn niet veranderd ..)

Donderdag de 25ste juni begon met prachtig
weer. Maar na de koffie met worstenbrood,
toen de mannelijke leden zich terugtrokken
voor de sz= Algemene Ledenvergadering,
sloeg het weer om. De regen kwam met bakken
uit de hemel. Symbolisch voor een toch wel
emotionele vergadering?

Een vergadering waarin afscheid werd geno-
men van twee mensen die al jaren binnen de
Vereniging een heel grote rol hebben gespeeld.
Die beiden in 1991, bij de herdenking van 50
jaar Irene Brigade, tot ere-lid van de Vereniging
zijn benoemd voor hun toen al bijzondere ver-
diensten: Harry Hielkemaen Harry Davis.

Harry Hielkema werd op 3 mei 1963 "de aan-
gewezen opvolger" van niemand minder dan
mevrouw B.M.F. De Ruyter van Steveninck -
Houwing. Zij had het secretariaat dat ze op
haar beurt had overgenomen van Wim Dado
(de oud-brigadeadjudant en vaandeldrager) 11

jaar gerund. Harry heeft deze arbeidsintensieve
"baan" ruim 35 jaar vervuld. In die tijd is hij het
geheugen van het bestuur geworden: Harry
weet alles en kent iedereen.

Heel veel tijd heeft hij altijd gestoken in de or-
ganisatie van de jaarlijkse reünies. Dat was al-
lemaal ook nog van voor het computertijdperk
dus verzending van alle uitnodigingen moest
aan de keukentafel gebeuren. De hele familie
werd hierbij ingeschakeld.

Na 35 jaar vindt Harry het welletjes geworden.
Hoewel je hem zijn 80+ leeftijd niet aanziet
begint hij toch ouder te worden, zoals hij zelf
zegt. Het afscheid was voor hem maar ook voor
zijn vrouw Margaret een emotionele gebeurte-
nis. Ze werden die dag gesteund door hun
kleindochter die, bij wijze van hoge uitzonde-
ring, toegang had gekregen tot de vergadering
voor het maken van foto's.
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Tijdens de vergadering was er uiteraard een
vriendelijk woord van voorzitter Hemmes. Als
blijvende herinnering kreeg hij een karaf met
inscriptie aangeboden.

Harry Davis is niet zo lang in functie geweest
als de eerste Harry. Hij is echter zeker heel ac-
tief geweest. Op 11 januari 1983 werd hij soci-
aal medewerker van de vereniging. Een baan
die hem op het lijf geschrevenwas. Altijd in de
weer voor de leden, bij blije maar ook bij droe-
ve gebeurtenissen. Vanwege problemen met
zijn gezondheid, die hij gelukkig wist te over-
winnen, droeg hij in mei 1992 zijn werk over
aan FransBakx.

Buiten het bestuur van de vereniging om bleef
hij echter toch doorwerken. Hij bleef namelijk
contactman bij de Fondsen. De Fondsen is de
verzamelnaam voor het vroegere Noothoven
van Goor fonds en het Studiefonds PrinsesIre-
ne. Oud-brigadeleden met een financieel pro-
bleem kunnen bij deze Fondsen terecht. Harry
zat in het stichtingsbestuur en was de contact-
man naar de vereniging toe. Hij behandeldealle
binnenkomende aanvragen en adviseerde hier-
over aan het bestuur van de Fondsen.Vanwege
deze functie als contactpersoon woonde hij ook
alle bestuursvergaderingen van de Vereniging
bij.

Hieraan is nu ook een einde gekomen. Harry
heeft besloten ook deze laatste functie over te
dragen aan Frans van der Meeren. Op zijn ge-
heel eigen wijze bedankte hij in de vergadering
de leden voor het in hem gestelde vertrouwen.
In Harry verliest het bestuur een kleurrijk en
temperamentvol persoon.

Niet alleen werd er afscheid genomen in de
vergadering: er werden ook twee nieuwe be-
stuursleden achter de tafel gezet. In de eerste
plaats was dit Frans Bakx. Als sociaal medewer-
ker kon hij vroeger niet gelijktijdig deel uitma-
ken van het bestuur. Het voorstel van het be-
stuur om dit recht te trekken en hem weer de
status van bestuurslid te geven werd door de
leden meteen aangenomen.

Met de tweede man lag dit allemaal wat minder
gemakkelijk. Hans Sonnemans is geen oud-
Brigadelid, kan daarom geen lid van de vereni-
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ging zijn en al helemaal geen bestuurslid. In de
praktijk vervult hij die functie eigenlijk al vele
jaren. Voorzitter Hemmesstelde de vergadering
daarom voor om de bestaande situatie te for-
maliseren en Hans Sonnemans, mede vanwege
bewezen bijzondere diensten, te benoemen tot
bestuurslid.

Eén van de in de vergadering aanwezige leden
had nogal wat problemen met het voorstel.
Voor hem bleek Sonnemans een "buitenstaan-
der" te zijn en hij drong daarom aan op een
schriftelijke stemming. Eén van de bestuursle-
den viel hem hierin bij. Uiteindelijk werd beslo-
ten tot een stemming bij hand opsteken. Met
twee stemmen tegen en de andere stemmen
voor werd Hans Sonnemans uiteindelijk geko-
zen tot bestuurslid en nam achter de tafel
plaats.

Na afloop van de vergadering bleek dat buiten
de regen met bakken uit de lucht viel. Er werd
daarom snel een andere oplossing bedacht voor
het volgende onderdeel van het programma, de
traditionele dodenherdenking en kranslegging.
De leden en hun dames begaven zich naar de
naast de Brabantzaal gelegen bioscoop. Hier
stonden de Fuseliers opgesteld, ook de leden
van de vaandelwacht. Vaandel, vaandeldrager
en commandant vaandelwacht maakten hun
entree toen iedereen zijn plaats had ingeno-
men. Hiernavolgende het bekende dodenappel,
voorgelezen door Ton Herbrink en Harry Hielk-
ema.

Na afloop van deze ongebruikelijke maar wel
heel stijlvolle ceremonie begaven de bestuurs-
leden, en met hen iedereen die een nat pak
durfde riskeren, zich naar buiten. Bij het Fuse-
liersmonument werden de kransen gelegd.

Na het officiële gedeelte bleef er gelukkig nog
genoeg tijd over voor een hapje en een drank-
je. Uiteraard was de maaltijd weer uitstekend
verzorgd. De artikelen van de regimentswinkel,
aanwezig op een tafel vooraan in de Brabant-
zaai, kregen volop aandacht. Natuurlijk werd er
weer veel, heel veel, gepraat en herinneringen
opgehaald. Tegen vieren gingen de laatsten
naar huis, waarvan er twee waarschijnlijk toch
nog een brok in de keel hadden... Tot volgend
jaar, Harry en Harry!



--~---~-~-------------------- ~=---------

Colijnsplaat:
Havelaar, kinderen

en natte voeten

Het leverde een fraai schouwspel op; 40
kletsnatte kinderen, een compagnie nat
geregende Fuseliers en natte oudstrijders.
Maar bijzonder was het wel. Het geheel stond
in het teken van 400 jaar Colijnsplaat.

HAVELMR

Het kon niet mooier. Na de overwinning van de
C compagnie tijdens de brigade sportdag met
het gehele gezelschap afreizen naar ons aller
Colijnsplaat. Nog in de roes van de
overwinning stegen wij in de bussen om
richting het Zeeuwsete verplaatsen.

Het eigenlijke doel van onze reis was de
herdenking van de gevallenen van ons
Regiment in Colijnsplaat tijdens de bevrijding
van Nederland. Het betrof hier speciaal de
luitenant Havelaar, commandant van één van
de scoutcartroopsvan de verkenningsafdeling
van de PrinsesIrene Brigade. Bij het

monument werden kransen gelegd door de
Regimentscommandant, oudstrijders, locale
overheden en schoolkinderen.

CALVADOS

Na het officiële gedeelte werden de
invasiekoorden uitgereikt aan de jongste
generatie Fuseliersvan alle compagnieën. Het
is iedere keer een bijzonder moment, de oude
generatie Fuseliersdie de jongste generatie hèt
symbool van het Regiment uitreikt. Uiteraard
ging dit, geheel volgens traditie, vergezeld van
een glas Calvados.

.
Aansluitend aan dit gedeelte van de dag werd
onder leidng van LOfs een demonstructie GVA
verzorgd vanaf een silo. De vervolgactie was
de geplande tewaterlating van de nieuwe
koorddragers. Het gezelschapging uiterst strak
en het Fuselierslied zingend het water in.
Toeschouwers hadden aan water ook geen
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gebrek aangezien het zwaar
regende.

TOKKEL

Het middagprogramma werd
gevuld met een parcours
militair. De kinderen hadden de
tijd van hun leven want ze
mochten varen in een
schlauchboot, tokkelen,
oriënteren, touwbrug en andere
spannende zaken. De regen
bleek toch geen spelbreker te
zijn want de kinderen bleven
het hele parcours enthousiast.
Als beloning voor de gedane
prestatie kregen de kinderen
stickers en sleutelhangers en
daarmee werd een succesvolle
dag afgesloten.

Boven:
De nieuwe Fuseliers marcheren
de haven in om hun koord "nat
te maken"

Onder:
De kinderen van Colijnsplaat
hadden ondanks de regen een
geweldige dag!

Vorige pagina:
De oudstrijders (zichtbaar: van
Beers, Hendrtks, van der Geijn
en Herbrink) worden begeleid door
smi Bremer

Activiteiten Oktober/November 1998

Leden van de Vereniging van Oud Strijders van
de Irene brigade, de WOOGFPI en de
ROOVGFPI kunnen zich opgeven om op 14
oktober a.s. aanwezig te zijn bij de Patenschaft.
Verder kan dit ook voor één van de
afscheidsavonden voor het vertrek van 17 (NL)
Mechbat GFPI op de vliegbasis Eindhoven.

Patenschaft en afscheid SFOR 5
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Informatie zal u worden toegezonden na
opgave bij de redactie van dit blad:

Redactie Vaandeldrager
Pjaj Sie 51 17 Painfbat GFPI
Postbus 90.152 MPC75A
5600 RD EINDHOVEN



HET SFOR-S EMBLEEM VOOR
17 (NL) MECHBAT GFPI

Op maandag 16 maart 1998 had Hans Sonne-
mans, de conservator van het Museum Brigade
en Garde Prinses Irene, een gesprek met de
majoor Laurens, de plaatsvervangend batal-
jonscommandant van 17 Painfbat GFPI. Bij dit
gesprek werd door Hans geïnformeerd naar het
nieuwe DFOR-embleem voor de uitzending naar
Joegoslavië. De majoor had al een schets ge-
kregen van een leverancier dat gebaseerd was
op het IFOR-embleem van een vorige uitzen-
ding van 17 Painfbat GFPI. Hans vertelde dat
hij nog wel iemand kende die "iets van emble-
men wist" en hiervoor wel een passender ont-
werp kon maken.

Rob Kuenen was maar af te graag bereid om in
ieder geval schetsen te leveren met een bijbe-
horende onderbouwing. De keuze kon namelijk
altijd nog vallen op de 'oude' schets. De rand-
voorwaarden voor het nieuwe emblemen waren
de volgende:

- navo-embleem,
tekst DFOR, en naam eenheid 17 (NL)
Mechbat GFPI,

- geen kleuren,
- origineel, en dus afwijkend van IFOR em-

bleem 17 (NL) Mechbat GFPI,
- eind april ontwerpen af.

Er werd direct begonnen met het maken van
schetsen. Uit de vele schetsen werd de, volgens
de ontwerper, beste optie uitgewerkt. Reeds in
de middag van 17 maart (!) kon de schets met
omschrijving worden doorgefaxt. De omschrij-
ving luidde als volgt:

"2 gekruiste kranstakken. De (heraldisch)
rechtse tak is een lauwertak. Deze tak staat
voor de waardering die de eenheid kreeg voor
zijn eerdere vredesmissie in Joegoslavië. De
(heraldisch) linkse tak is een palmtak. De
palmtak wordt normaal gedragen door de vre-
desduif, om de vredestakente benadrukken. De

twee takken worden op hun kruising gedekt
door de NATO-ster omdat de missie (DFOR)
onder hun commando uitgevoerd wordt. De
uiteinden van de takken zijn zoals gebruikt
wordt in het VN-embleem,omdat bij de VNde
oorsprong van de Joegoslavische missies lag
(UNPROFOR).Over deze krans loopt van (he-
raldisch) rechtsonder naar links boven, een
banderol met de tekst '17 (NL) MECHBATGFPI~
Het geheel wordt gedekt door de koninklijke
Nederlandse kroon. De kroon en banderol zijn
een vrije interpretatie van het Gardeembleem."

Verder werd ook de tekst DFOR toegevoegd.
Om in gedekte kleuren te olijven, werd het eer-
ste ontwerp gemaakt in groen op zwart. Hierbij
is het embleem veel beter zichtbaar. Ook het
nachtelijk optreden wordt hiermee benadrukt.
Alleen de verkenningseenheid van 42 BU ('de
Vlerken') heeft dit eerder toegepast met de
vleermuis uit het embleem van het Nederlandse
501 Squadron.

Nu men het eens was over het ontwerp, werd
dit uitgewerkt in kleurmodellen op 300 %. De
zwart/groene schets en de gekleurde schetsen
werden door BC en PBC beoordeeld. Er is toen
gekozen voor een gekleurde uitvoering en de
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tekst SFOR in plaats van de oorspronkelijke
DFOR. Met enkele lichte aanpassingen werd het
nieuwe ontwerp nogmaals in kleur vervaardigd.
De kleurstelling werd zoveel mogelijk gebaseerd
op het 'gewone' borstembleem van 17 Painfbat
GFPI. Verder was de achtergrond nog steeds in
zwart, de palm- en lauwertak in groen, de
NATO-ster in blauw, banderol in licht groen en
het kader in de kleuren van het fuselierskoord.
Er werd door de eenheid echter nog getwijfeld
of de letters SFOR in blauw of zwart moesten.
De keuze werd echter oranje. Van dit ontwerp
is in kleur een proefmodel aangemaakt. Dit
proefmodel werd besproken door BC, PBC en
BA.

De achtergrond in zwart werd minder goed be-
oordeeld nu het embleem in kleur was. De let-
ters SFOR mochten minder opvallen, zodat deze
in zwart werden uitgevoerd. Door een donkere
blauw te gebruiken hoefde de banderol ook niet
meer lichtgroen te zijn. Ook van dit nieuwe
ontwerp is een proefmodel vervaardigd. In het
nieuwe proefmodel was door een communica-
tiefout de oranje / blauwe kaderrand in groen
aangemaakt. Dit model werd goed gekeurd en
zal worden aangemaakt met een oranje/blauw
kader, zoals ook de bedoeling was.

Op het moment dat dit artikel geschreven werd
was het in te voeren embleem nog niet aange-
maakt. Deze tekening ontbreekt dan ook. Het
embleem zal indien u dit leest hopelijk al wel
verkrijgbaar zijn. De afbeeldingen van de
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borstemblemen bij dit artikel zijn afkomstig uit
het boek 'Borstemblemen voor het camouflage
gevechtspak - 2e aanvullingen' dat medio okto-
ber 1998, door de auteur van dit artikel, zal
worden uitgegeven.

Van het SFOR-5 embleem zullen ook vlaggen,
kaarsen en briefpapier aangemaakt gaan wor-
den. De ontwerper stelt het op prijs dat indien
u het logo zelf verwerkt op borden, gebouwen,
etc. om hiervan ook een foto te krijgen.
Militair postadres:

Ing. R.e. Kuenen,
Historische Verzameling KMA,
MPC 71C,
Postbus 90154, 4
800 RG Breda.

Privé:
Middachtenstraat 29,
4834 PB Breda.



BRIGADE-HERINNERINGEN
Door Hans de Leeuw, Kalowria, Canada

''In de vooroorlogse jaren was ik korte tijd in België werkzaam geweest. Na de invasie van mei 1940
kon ik via Zuid-Frankrijk op een enigszins gecompliceerde wijze naar Engeland vluchten. Spoedig na
aankomst in juli 1940 werd ik ingedeeld bij de restanten van de Nederlandse strijdkrachten die later
de basis zouden vormen voor de Irene Brigade. Als korporeet ben ik in 1945 afgezwaaid, heb weer
enige tijd in België gewerkt en ben tot slot in 1953 met mijn gezin van daar naar Alberta, Canada
geëmigreerd.

Op aandringen van mijn veeltallige nageslacht hier (18), ben ik eens in de pen of liever achter mijn
computer geklommen om iets van mijn prille jeugd, mijn school en verdere jonge jaren,
oorlogservaringen en verdere levensloop te vereeuwigen. Het is een gei1lustreerd boekje geworden in
de Engelse taal. Ik maakte hierbij volop gebruik van oude dagboekjes en andere documentatie over
die tijd vergaard. Een bladzijde uit mijn memoires heb ik vertaald voor de lezers van de
Vaandeldrager. N

In het vroege voorjaar van 1944 verhuisde de
Brigade naar de Oostkust. We vonden
onderdak in de ontruimde woningen van
Frinton-on-Sea en Dovercourt Bay, even ten
Zuiden van Harwich. We waren nu tegenover
Nederland,aan de overkant van de Noordzee.

Tijdens het verblijf daar, werd ik naar een
"assault" (aanval en leiderschap) cursus
gestuurd in Norfolk. Dat moest ik echter even
onderbreken, daar het huis in Londen, waar
mijn vrouwen zoontje woonden, gedeeltelijk
door een vliegende bom was verwoest.
Gelukkig waren beiden ongedeerd, maar wat
versuft aangetroffen door een air-raid warden.
Na hen elders buiten de stad gehuisvest te
hebben, keerde ik terug om de rest van de
specialetraining te beëindigen

Op 1 Maart kreeg de Brigade onverwachts
bezoek van de commandant van het XXXste
Legercorps, Generaal (later Veldmaarschalk)
Bernard Montgomery, de veldheer, die de Duits
/ Italiaanse legers onder Generaal Rommelvan
de Noord-Afrikaanse woestijn had verdreven.
Hij klom op het achterdek van één onzer
voertuigen, gaf ons een 'pep talk' en bracht ons
wat op de hoogte van "Overlord", het plan voor
de spoedige invasie van het Westen van
Europa.

Spoedig daarna begonnen wij al onze eigen

voorbereidingen hiervoor. Voertuigen en
wapens werden tegen zeewater ingevet met
een speciale, geelgekleurde jelly. Dit was een
enigszinsvies en smerig werkje!

In groot geheim waren toen enorme geallieerde
leger eenheden, Amerikaans en van het Britse
Commonwealth, in het zuiden van Engeland
geconcentreerd. De grootste armada ooit, voer
op 6 Juni over naar de Franse kust, niet naar
de Pas de Catals. zoals algemeen verwacht,
maar naar de even zwaar versterkte kust van
Normandië. (Het verloop van de eerste
landingen zal ik niet verder beschrijven; dat is
een ieder nu wel bekend).

Wij van de Brigade wachtten in spanning, wan-
neer aan de beurt te komen om over te gaan.
Het werd ruim twee maanden later, voordat
naar Londen vertrokken werd om daar in te
schepen op z.g.n. LST's (landing ships tanks),
die dan - midden op zee - aansloten op een
groot beschermd konvooi. De overtocht verliep
heel rustig. We kwamen aan in "Mulberry", de
kunstmatige haven bij Arromanches.

Oude koopvaardijschepen, pontons en
overbodige marine vaartuigen had men laten
zinken en twee hierdoor gevormde pieren
voorzien van een metalen wegdek. Hierover
konden voertuigen geheel droog aan land gaan.
Het vet was ons niet nodig gebleken, gelukkig!
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Op maandagmorgen 7 augustus 1944 was ik
eindelijk weer op Franse bodem, halleluja! 't
Was nog al rustig, alleen wat ver geschut gaf
kennis van de strijd, meer verder weg. Er
waren veldkeukensop het strand, waarheen we
ons haastten voor onze eerste maaltijd op het
vasteland van Europa. Sommige officieren, die
voorrang probeerden te krijgen, werden door
Militaire Politie terecht gewezen met: "Winston
heeft hier gisteren ook 'm het rijtje gestaan."

Toen stegen we weer in/op onze voertuigen en
gingen op weg om stellingen over te nemen
van de Ie Canadese Airbome Division in een
sector, terecht met "Hellfire Corner" betiteld
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Cognac ''bestemd voor de Wehrmacht" komt
in hand van de Brigade!

Mijn gevechtsgroep (Fighting Unit II) belandde
's avonds tegen 8 ergens tussen de plaatsjes
Plumetot en Cresserons,niet ver van een ander
gehucht, Delivrande-Douvregenaamd

Met onze opvouwbare schepjes, groeven we
met moeite in de rotsige grond. De ontstane
'putten' werden dan wat zachter gemaakt met
enige kleding uit onze kitbags. Zo vleiden we
ons neer in zalige nachtrust. Maar dat zou niet
van lange duur zijn. Spoedig waren we weer
wakker door het oorverdovend lawaai van
afweergeschut gericht tegen de laag boven ons



vliegende Luftwaffe verkenning.

In de verte kwam ook de doffe, kenmerkende
'flop' van mortieren en het holle gedreun van
88'5, vijand's lange-afstand geschut. Er waren
enkele ontploffingen dichtbij te horen; wij
bleven ongedeerd, maar anderen van ons
legertje waren minder gelukkig; de eerste
'casualties'vielen al.

We bleven enkele dagen in deze stelling, door
achter-echelons van proviand voorzien. Toen
werd het vertrek geblazen en trok ons konvooi
over de Ome rivier bij Rankin om ons in te
graven in no-man's-Iand. Daar ik ook belast
was met communicatie en een two-way radio
bediende, was ik de enigste in onze eenheid,
die steeds op de hoogte bleef, - ook via de
BBC, van wat zich elders in de werelden
rondom ons afspeelde.

In het midden van een nacht werd ik door één
van onze officieren gewekt met een opdracht.
Mijn peloton moest het voorterrein zuiveren van
eventuele snipers. Met een paar man ging het
voorwaarts, met geladen geweer en bajonet in
gereedheid. Ikzelf had de leiding. We liepen
zo'n paar honderd meter voorwaarts in 'Indian
file'.

Plots was er een geluid vlak voor te horen; het
klonk als een wapen dat tegen een helm
stootte. Ik beval mijn kleine groep dekking te
zoeken en ging alleen, moedig, maar met het
hart in mijn keel, verder. Geen zin om ons
allen tezamen in gevaar te brengen. Sloop
voorover buigend om zo min mogelijk doelpunt
te bieden. Nog weer dat geluid. Wat nu te
doen? .... Nam mijn helm af en wierp het ding
met alle macht in de gewenste richting. "Duik!"
Een geweldig gekletter volgde. Het ding viel
boven op een door de Moffen achtergelaten,
metalen granaathuls waartegen een - door
regen natte - overhangende boomtak constant
tikte.

Wat een held toch, die Hans de Leeuw! Voelde
me een idioot. Ging terug naar mijn mannen,
verklaarde mijn onverwachte 'ontdekking' en na
nog een ongestoorde verdere verkenning
keerden we veilig terug op onze stelling. "ALL
CLEAR,Sir!" Dan maar terug onder de wol.

We vertrokken kort daarop naar nieuwe
stellingen bij Bréville en enige tijd later verder,
ter beveiliging van het kuststad Ouistreham
aan de monding van de Orne rivier. Die liep
binnenslands langs het grote wegen knooppunt
bij caen, dat nog in handen van de vijand was.
Voor het eerst konden we onze persoonlijke
hygiëne weer wat verzorgen: we sprongen
ongekleed in het haventje, ongeacht de
waarschijnlijk nog gemijnde metalen
obstructies, daar door onze tegenstanders
geplant om landingen te vermijden. Zalig toch,
dat koele zoet/zoute water!

Eindelijk kwamen er ook wat 'APO' post (army
postoffice) aan uit Engeland; er waren zelfs
pakketjes bij van onze geliefden met allerlei
lekkernijen en rookgerief Daarvan werd gauw
wat bij burgers omgewisseld tegen 'Calvados',
de vurige appel likeur, in Normandië gestookt.
't Ging onze veldflessen in ter vervanging van
het brakke water. Goed om tanden mee te
poetsen!

In een boerderij konden we wat hazenbout
'kopen', een welkome vervanging van onze 'iron
rations'. Ik had me ook wat rabarber uit een
groentetuintje bemachtigd en dat in mijn
metalen eetgerief met wat saccharine (bij
gebrek aan suiker) gekookt tot compote. Wat
een rotsmaak! Voor lange tijd hield het me af
van verdere experimenten met dit spul. Vers
gebakken eitjes, nu ja dat was ook een hele
lekkernij daar. Waar sigaretten en chocolade
niet goed voor waren! Dankjewel, vrouwlief.

Negendagen waren we daar ongeveer, behalve
een kleine militaire excursie naar Bréville in de
buurt. Toen begon de grote doorbraak van de
Amerikaanse strijdkrachten op de Cherbourg
peninsula, Patton ging op weg naar Parijs. Ook
m onze sector werd vooruitgang gemaakt,
duizenden vijandelijke voertuigen vernietigd,
honderdduizenden gevangenen gemaakt. En
de grote opmars noordwaarts van de
Koninklijke Nederlandse'Brigade 'Prinses Irene'
begon nu ook blijkbaar werkelijkheid te
worden...
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Nieuw boek over traditionele ceremonie
Pracht en Praal op Prinsjesdag

Frans Smits jr., zoon van de vermaarde ont-
werper van uniformen en emblemen van de
Koninklijke Landmacht, is een van de deskundi-
gen op het gebied van militaire geschiedenis in
dienst van het Legermuseum in Delft. Hij kreeg
enkele jaren geleden het idee het ceremonieel
op Prinsjesdag jaarlijks te laten vastleggen door
fotograaf casper van Bruggen. Het resultaat
was zo kleurrijk en informatief dat het voor de
hand lag een selectie te maken voor een boek,
dat de "Pracht en Praal op Prinsjesdag" in beeld
zou brengen.

Auteur van het nieuwe boek, dat nu al een
standaardwerk genoemd kan worden, is Thijs
van Leeuwen. Sinds 1997 assisteert hij de NOS
als gastcommentator bij het jaarlijkse televisie-
verslag van Prinsjesdag. Hij publiceerde over de
uniformontwerpen van de Europese Defensie
Gemeenschap en schreef artikelen over het
ceremonieel bij de krijgsmacht en de politie, en
over militaire muziek. Hij is voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde en
lid van de International Military Music Society.

"Pracht en Praal op Prinsjesdag" weerspiegelt
de opvatting van de staf van het Legermuseum
dat militaire activiteiten en tradities onderdeel
vormen van de algemene vaderlandse historie.
Op de Derde Dinsdag in september viert de
bevolking een feest met een uniek karakter,
zeer Nederlands, waarbij het ceremonieel niet
de nadruk legt op hiërarchie en machtsvertoon,
maar op wederzijds respect en de waarde van
de parlementaire gebruiken en de rol van het
staatshoofd daarin.

Het boek gaat uitgebreid in op de geschiedenis
van Prinsjesdag. Een citaat uit de tekst waarin
de huidige erevoorzitter van de Vereniging van
Oud Strijders van de Irene Brigade voorkomt:
"Na de Tweede Wereldoorlog vindt de eerste
opening van de voorlopige Staten-Generaal
plaats op 20 november 1945. Bij de voorberei-
dingen schrijft de commandant van de herop-
gerichte cavalerie, majoor jonkheer J. Beelaerts
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van Blokland, een kort briefje aan de chef van
het Militaire Huis van de Koningin, de schout bij
nacht N.A. Rost van Tonningen:

"Ik begrijp dat de plechtige opening aanmerke-
lijk zal moeten worden vereenvoudigd. Voor het
publiek dat bij dergelijke gelegenheden altijd
van "show"houdt, zal dit een teleurstelling zijn;
maar men zal moeten begrijpen dat het in de
tegenwoordige omstandigheden niet anders
kan."

Interessant om hier aan te tekenen is overigens
dat die opening op 20 november 1945 de eer-
ste en enige keer zal zijn de Irene Brigade met
vaandel en vaandelwacht van de partij is.
Commandant vaandelwacht is op dat moment
de eerste luitenant der infanterie R.W. Hem-
mes, de huidige voorzitter van de vereniging
van Oud Strijders!

Natuurlijk is ook het huidige ceremonieel van
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene terug
te vinden in het boek. Werkelijk schitterende
foto's zijn opgenomen waarvan ook veel de-
tailfoto's. De uitleg hierbij is uiteraard zeer des-
kundig.

Jammer is alleen dat er in de tekst betreffende
de geschiedenis wat slordigheden zijn geslopen.
Zo wil de auteur ons doen geloven dat het gar-
deregiment fuseliers Prinses Irene sinds de me-
chanisatie van de infanterie officieel 17 Pant-
serinfanteriebataljon Garde Fuseliers heet. Het
vaandel telt meer opschriften als enkel "Hedel"
en "Tilburg". Plaatsen die overigens niet door
de Irene Brigade werden "bevrijd", zoals in de
tekst staat te lezen.

Pracht en Praal op Prinsjesdagf Uitgeverij Euro-
pese Bibliotheek. ISBN 90 2881116 8
160 pagina's 23 x 31 cm, verkoopprijs f. 75,-



VOORLOPER VAN MLV-SPELD
DE SPORTMEDAILLE VAN DE

IRENE BRIGADE
Eerste luitenant K. Rijkens is Algemeen Sport
Leider van de Koninklijke Nederlandse Brigade.
Het is zijn taak om de militairen van deze bri-
gade weer zo fit mogelijk te krijgen. Dat is een
hele uitdaging. In het vooroorlogse Nederland-
se leger werd niet zoveel aandacht besteed aan
sport en lichamelijke oefeningen. Daarbij komt
nog dat de gemiddelde leeftijd van de Brigade-
militairen rond 25 jaar ligt en dus vrij hoog is.

Rijkens is daarom ook heel blij met de verhui-
zing van het Engelse provinciestadje Congleton
naar een nieuw kamp in Wolverhampton in het
voorjaar van 1941. In het door de Nederlandse
regering gebouwde "Wrottesleypark" krijgt hij
de beschikking over de allermodernste sportac-
commodaties voor die tijd. Atletiekbanen, een
hindernisbaan, een overdekte sporthal; het is
allemaal aanwezig.

In juli 1941 onstaat bij hem het idee om te ko-
men tot een sport-proef waaraan iedereen zich
vrijwillig zou kunnen onderwerpen. Natuurlijk
moet dit wel aantrekkelijk worden gemaakt. Dit
zou kunnen gebeuren door het toekennen van
een sportmedaille met bijbehorend diploma
aan degene die de test met goed gevolg aflegt.

Het diploma wordt door hem samengesteld, in
overleg met sergeant Rutten, de vaste tekenaar
van het kampkrantje "De Bromtol". Korporaal
Herman van den Bosch, een artistieke teke-
naar/ontwerper uit Maastricht, ontwerpt een
passende medaille. Samen met zijn sportin-
structeurs stelt de luitenant een sporttest sa-
men.

Op 12 november 1941 dient hij zijn uitgewerkte
voorstel in bij de brigade-commandant, toen

nog de kolonel E. van Voorst Evekink.De kolo-
nel gaat accoord met het plan en stuurt het
door naar de Inspecteur der Nederlandsche
Troepen, de generaal-majoor E. Noothoven van
Goor. Via hem wordt het uiteindelijk ingediend
bij de Minister van Oorlog. De minister neemt
het voorstel over en in de derde week van mei
1942 worden de eerste proefslagen gemaakt.

Helaas is nog niet duidelijk wanneer de eerste
exemplaren zijn uitgereikt. Waarschijnlijk zal dit
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Karikatuur-tekening van elnt Rijkens

vanaf augustus of september 1942 zijn ge-
beurd.

De grootte van de medaille is "gelijk aan een
Engels six-pence geldstuk", ofwel 31mm. Het
draaglint is donkerblauw. Met een metalen let-
ter kon worden aangegeven (in Romeinse cij-
fers) hoeveel malen de proef met goed gevolg
was afgelegd.

Aan de voorzijde van de medaille staat de tekst
"VOOR AL2UDIGE VAARDIGHEID"met de af-
beelding van een naakte discuswerper/atleet en
op de achtergrond een hand met fakkel. De
achterzijde vermeldt de tekst "KONINKWKE
NEDERLANDSEBRIGADEPRINSESIRENE" met
een kroontje.

Het bijbehorende diploma, ontworpen door de
sergeant Rutten, is helaasniet meer bekend.
Wel is er het boekje "Vaardigheidsproeven",
waarin de eisen van de test staan vermeld.
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Enkelestukken hieruit:

"Door den Minister van Oorlog is vastgesteld
een militair vaardigheidsdiploma dat uitgereikt
wordt aan de Nederlandschemilitairen, die vol-
daan hebben aan de eischen, die voor het di-
ploma zijn gesteld. De eischen zijn dermate,
dat iedere middelmatig lichamelijk ontwikkeld
militair, na een daarvoor voorafgaande training,
het diploma kan behalen. Hij die aan de eischen
voldoet/ ontvangt/ naast het zeer prachtig ont-
worpen diploma en draagmedaille/ de gunst
van 2 dagen extra verlof."

\
I

Er waren drie rubrieken voor de test, afhanke-
lijk van de leeftijd van de militairen, namelijk
van 18 t/m 28 jaar, van 29 t/rn 35 jaar en van-
af 36 jaar.

De onderdelen bestonden uit:

"1 e Athletiek
a. 100 M. snelloop
b. 2000 M. veldloop
c. hoogspringen met aanloop
d. verspringen met aanloop
e. kogelstooten
f. discuswerpen
g. speerwerpen
2e Marsch
Afstand 25 Mijl, volledig tenue

3e Hindernisbaan
De hindernisbaan wordt gevormd door even-
wichtsboom, schutting en springbak (hoog 60c.
M., breed, 90c. M.) voorafgegaan door 10 M.
aanloop en geeindigd met 10 M. uitloop.
Dit geheeldient binnen een zekeren tijd te zijn
afgelegd.

Tenue: Gevechtstenuezonder gasmasker".

De deelnemer kon bovendien nog een proef
afleggen voor een "Aanteekening Zwemmen"
Hiervoor dient men "200 M. schoolslag (borst),
100 M. vrije slag, 50 M. rugslag, 25 M. gekleed
zwemmen en te springen van 3 M. hooge
plank."



Rijkens, inmiddels een ruime tachtiger, herin-
nert zich dat er 17 tot 18 medailles zijn uitge-
reikt. Zelf legde hij de proef enkele malen af.
De test bleek in de praktijk behoorlijk zwaar.
Verder verlieten de verschillende onderdelen
van de Brigade in de loop van 1943 het kamp,
voor diverse veldoefeningen, al dan niet samen
met Engelse onderdelen. Te velde waren er
geen faciliteiten voor de training en het afne-
men van de test. Zodoende bleef de belangstel-
ling voor de Vaardigheidsmedailleheel beperkt.

I~

Tekst: HansSonnemans

Rechts: tekening van tekenaar sergeant Rutten
ontwerper van het diploma. Onder:
een typische tekening van korporaal Herman
van den Bosch, ontwerper van de medaille. Van
den Bosch legde op zijn eigen wijze heel veel
kamptaferee/tjes vast. Zijn tekeningen en schil-
derijen waren ook door het gehele kamp in de
diverse gebouwen te zien.
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.
Eerste luitenant Dirk Bading~ Motor Trenspat Officer van Gevechtsgroep 111,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 dagboely een uniek document

5 Nov. 1944 Zondag

Alweer Zondag en iedereen is op z'n best. De
kerken waren vol, ook met Hollandsche soldaten.
Mof heeft zich stilgehouden tot 4.00 toen er na-
tuurlijk net thee zou worden rondgedeeld. Ik ging
net naar een paar boerenfamilies om als tolk op
te treden tussen hen en een paar tankofficieren.
De menschen doodsbenauwd omdat er tanks om
hun huis kwamen te staan. Ze dachten dat ze hier
kwamen staan om op de Mof terug te schieten.
Het is net of er verraad onder de burgers wordt
gepleegd. Ik was er geen 5 minuten weg toen er
op gevuurd werd. Ik hoop dat de tank squadron
leader zich nu verplaatst.

Om 2 uur kwam plotseling de boodschap om in
de kwartieren te blijven omdat we ieder oogenblik
konden vertrekken. We gaan nu dadelijk, als alle
menschen uit lïlburg en Breda terug zijn. In 't
donker in plukjes weg, om de vijand niets te laten
merken, richting Loon op Zand. Kwartiermakers
die we vooruit stuurden kwamen terug met
teleurstellende berichten van kapotgeschoten
huizen, ruit- en deurloozen kamers, kortom weer
't zelfde liedje. We schijnen er steeds naast te
grijpen.

Gisteren was er o.a. een groot feest in lïlburg. De
nieuwe burgemeester aanvaarde zijn ambt, Prins
Bemhard kwam op bezoek, muziekcorpsen aan 't
hoofd van een defilé waaronder de recce
afdeeling en de 2de Unit, maar niet de 3de Unit,
die zit te verkleumen in Raamsdonk. Enfin, onze
kans komt misschien ook nog.

Ik kreeg uit S.A. 3 welkome brieven die me weer
eenigszins opvrolijkten maar daarnaast weer een
onuitsprekelijk verlangen naar huis opwekten en
naar rust, rust en warmte.

6 Nov. Maandag

Gisterenavond om 10 uur vertrokken we in alle
stilte. Een felle Zuidwester overstemde al het ge-
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luid dat we nog mochten maken bij het opstarten
van de wagens. Geen licht was het voornaamste
en goddank was het maanlicht achter de jagende
wolken voldoende om de natte weg als een
glimmende baan te onderscheiden tusschen het
inktzwart van de weilanden.

Toen ik in m'n wagentje stapte, raakte m'n dikke
overjas op de claxon en veroorzaakte een gebrul
van jewelste. Ik verwenschte mezelf tot in den
grond en verwachtte elk oogenblik iets van de
overkant terwijl we langzaam als donkere schim-
men tusschen de huizen van Raamsdonk doorre-
den. Eén van de wagens raakte tot overmaat van
ramp in een gat en moest met 2 Lloydcarriers
eruit worden getrokken. Ook deze manoeuvre
heeft de Mof niet kunnen hooren en kwamen we
allen behouden in Loon op Zand omstreeks 12
uur.

Het dorp is uitgestorven en heb ik voor de nacht
m'n bed opgeslagen in het verwarmde lokaal
waar de O.O. is ingericht. Heerlijk geslapen maar
nog te kort, morgen beter en beetje vroeger in 't
nest kruipen.

Bij de O.O. waren verschillende Duitsche wapens
en heb ik m'n gewoon geweer voor een repeteer-
geweer geruild. Vlak naast de O.O. heb ik nu m'n
intrek genomen in een winkel, ruim genoeg om
driver en oppasser ook te huisvesten. Een familie
van 6 kinderen die al gauw bij me op de knie
zaten en ik moest de fotos van m'n jongens en
vrouw laten zien voor ze allen naar bed gingen
vanavond. In 't dorp is veel vernield en vooral de
winkels, dus niets te koop.

Morgen ga ik naar Breda en lïlburg en 's avonds
naar een dans in de schouwburg van
laatstgenoemde stad. Wat is het een tijd geleden
dat ik naar een dans ging. Zouden er aardige
partners zijn? Ik heb in elk geval al 2 kaarten voor
eventueele dames gekocht. Al onze officieren
gaan en kan 't best een gezellige avond worden.



Vanmiddag op weg naar 't "B" echelon, werden
we in Dongen door een meisje aangehouden die
naar haar broer Mosselman vroeg en toen ze mij
zag, vroeg ze verbaasd of ik Dirk Badings was.
Hoe ze me herkende is me een raadsel want ik
kon haar niet thuisbrengen waar ik haar eerder
had gezien. Ze had samen met me in de klas
gezeten en werkte nu op 't postkantoor in
Dongen. Moet haar eens opzoeken in de tijd dat
we hier zitten.

Arnhem broadcast nieuws van een geallieerde
landing bij Renkum. Als 't waar is schijnt er toch
iets meer te gebeuren dan het zuiveren van Bra-
bant. Zoo jammer dat slechts de helft van de
Duitsche macht is ingerekend maar 40.000 is een
getal dat niet uitgevlakt kan worden. Ik hoop toch
zoo dat Duitschland ineens in elkaar zakt als een
doorgeprikte ballon. De propaganda heeft ze wel
erg opgeblazen de laatste tijd.

7 Nov. Dinsdag

Vandaag dus naar Breda en lïlburg geweest.
Eerst een bad genomen in 't Sportfondsenbad,
daarna boodschappen en toen naar lïlburg. Wat
de boodschappen betreft ben ik goed geslaagd op
't gebied van kinderspeelgoed. Het is niet veel
wat ik naar huis stuur, maar er is dan ook niet
veel te krijgen. Iedere winkel is leeggeplunderd
en bestolen en wat er over is, is vrijwel
waardeloos. Toch zijn de prijzen nog veel te hoog,
abnormaal.

Breda was vol Poolsche militairen die al druk met
de Hollandsche meisjes rondloopen. 't Mopje is,
dat we nu een Poolsche woordenboek in Breda
moeten gebruiken. In één van de winkels waar 3
meisjes bedienden, heb ik de meeste tijd doorge-
bracht met gezellig praten. Ik moest zoo lachten
toen ik binnen kwam en één van de meisjes
tegen me zei: "Good bye!" inplaats van good afer-
noon. Ze wilde zoo graag haar best doen. Haar
heel gezicht klaarde op toen ik in 't Hollandsch
antwoordde.

Wat zijn de menschen blij dat de Mof nu weg is.
Ze hebben 't zwaar en 't zal nog wel een tijdje
zoo duren maar liever dit dan nog onder 't
Duitsche juk gebogen gaan. Als het erop aankomt
heeft de Hollander een onuitputtelijk geduld. Hoe
de geest is, bewijst wel de burgerij van

Middelburg, die eigenlijk het zwaarst heeft
geleden. De manier waarop ze de canadeezen
hebben ontvangen en op de bevrijding
reageerden, brengt een brok in je keel en geeft je
nieuwe hoop op de toekomst.

De dansavond in lïlburg was een succes. Goede
plaatselijke band en veel lekker bier. Ik had geen
partner maar amuseerde me best in onze groote
kring met de familie Spaandonk, textielfabrikant,
en enkele dansen maakte ik met de 4 dames uit
onze kring. Na afloop nog een glaasje wijn ge-
dronken bij de familie Spaandonk. Heerlijke voor-
oorlogse wijn, die hij onder de grond verstopt had
en nu voor de gelegenheid tevoorschijn haalde.

Terug naar Dongen moesten we over een omweg
rijden. Gelukkig was er een maantje komen kijken
en kon ik de weg als een glimmende baan ver
vooruit zien.

8 Nov. Woensdag

Vandaag een bezoek gebracht aan de familie
Mosselman in Dongen. Gezellige lieve oude
menschjes en ik verlangde ineens onuitsprekelijk
naar mijn eigen ouders, die ik nu in meer dan 9
jaar niet gezien heb. Ik ga er morgen weer heen
om eens een beetje langer te praten bij de warme
kachel en de schemerlampen, wat een luxe!

Het weer is abominabel slecht en ik zag inderdaad
al sneeuwvlokken nat neerkletsen op de
glimmende straatstenen. Ik draag nu m'n
rubberlaarzen, omdat ik anders niet weet op
welke manier drooge voeten te krijgen.

Onze Lt. Piets is de gelukkige Vader geworden
van een jongenstweeling en bovendien is hij nu
vast aangesteld tot lste Lt. Hij was tot nu toe
tijdelijk. Jan Jansen heeft omgeruild met Kpt.
Haitink. Jan gaat de Ned. stoottroepen opleiden in
Bourg Leopold, België, en Haitink komt bij ons. Ik
zou ook best drivers willen opleiden en 't vechten
overlaten aan opvolgers. We hebben, dunkt me,
genoeg gedaan en kunnen best wat kalmer en
toch vruchtbaar werk doen.

Antwerpen is nu vrij en hoor ik dat voor een paar
dagen acht wegen voor ons verboden zijn. Er
komt een ontzaggelijke hoop materiaal door
Brabant binnen~ort.
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Beste Willem
Briefwisseling met Wi//em van der Veer

oud-commando "van het eerste uur'; auteur
van oonoçsromens, voornamelijk handelend

over het verzet

Beste Willem,

Het is nog niet zo heel lang geleden dat we elkaar
voor het laatst weer "in levende lijve" gesproken
hebben. Deze keer was ik het die je het eerst in
het vizier kreeg tijdens de laatst gehouden reünie
van de Vereniging van Oud Strijders van de Kon.
Ned. Brigade Prinses Irene in Oirschot. Gelukkig
maar want dan hoef ik niet te horen: "zo jochie,
wil je me niet meer kennen...7"

Ik heb ook nog wat nieuws voor je deze keer.
Zoals je weet houd ik me al jaren bezig met het
Museum Brigade en Garde Prinses lrene in
Oirschot. Allemaal het resultaat van een "uit de
hand gelopen hobby" en dus ook iets wat ik altijd
naast mijn werk heb gedaan. Dat werk bestond
tot april vorig jaar uit het exploiteren van een
brood- en banketbakkerij in Best.

Inmiddels heb ik van mijn hobby, de militaire
museumwereld, mijn werk kunnen maken want
per 1 oktober ga ik aan de slag als museumma-
nager bij het Geniemuseum in Vught in dienst
van Defensie. Na jaren van pionieren als amateur
ga ik nu professioneel aan het werk! Dat betekent
overigens wel dat mijn werkzaamheden voor oud-
Brigadeleden en Fuseliersgewoon doorgaan!

Goed, we gaan weer terug naar je verhaal. April
1945. Met je verzetsgroep, waar jij als gedropt
agent aan bent toegevoegd, sta je op het punt
een aantal Duitsers aan te vallen die jullie ergens
op de Drentse heide hebben aangetroffen. Juist
voor de aanval ontdek je dat jullie niet met
Duitsers te maken hebben....

Met hartelijke groet,

Hans Sonnemans
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Beste Hans,

Je begint met goed nieuws ditmaal. Van harte
gefeliciteerd met je aanstelling als museum-
manager bij het Geniemuseum te Vught. Geen
wonder dat dit is gelukt, je hebt je sporen
ruimschoots verdiend als "amateur" (je eigen
woorden) bij ons eigen museum. Ik ben erg
blij, vooral ook voor de brigade dat je de
belangen van de Vaandeldrager blijft beharti-
gen. Want de Vaandeldrager, Hans, dat ben jij,
in tweeërlei opzicht (denkertje).

Fijn voor je Hans, je hoeft nu ook geen "zoete
broodjes" meer te bakken (tweede denkertje).
Gefeliciteerd ook met je tevredenheidsbe-
tuiging, een bericht dat (terecht) breed werd
uitgemeten in ons vorig orgaan, waar je stra-
lend van geluk poseert voor de fotograaf. Nu
kan iedereen tenminste zien hoe je er ECHT
uitziet.

Over foto's gesproken, bedankt dat je de foto
van de familie Stoel uit Westerbork hebt willen
plaatsen in het Juninummer. Zij waren van
ongelooflijk groot belang voor het uitvoeren
van mijn opdrachten. Prachtige mensen;
dapper en vaderlandslievend.

De reunie was weer voortreffelijk als van ouds.
Inderdaad kreeg je me ditmaal als eerste in het
vizier. Vergeet niet dat ik ook een dagje ouder
word (81) en mijn zintuigen het een beetje
laten afweten. Over de reunie moet ik je nog
een leuke belevenis vertellen.

Tijdens de maaltijd kwam ik in gesprek met een
echtpaar. De man was vol lof over de Vaandel-
drager en het gesprek kwam op jou. Hij zei:
"Die Sonnemans ken ik wel, maar ik zou Willem
van der Veer wel eens willen ontmoeten. Ik gaf
zijn vrouw een knipoog en zei: "die zit hier
naast je". Hij keek me onderzoekend aan en
sprak de historische woorden: "Dan valt hij niks
tegen." Voorlopig kan ik er weer jaren tegen ...



Terug naar het verhaal: naast de soldaat lag de
rode baret van het Engelse parachutistenkorps
en hij droeg het bekende kakiuniform wat ik
zelf jaren lang had gedragen. Hij sprong
overeind als een duiveltje uit een doosje en
richtte zijn tommy-gun recht op mijn borst, op
nauwelijks twee meter afstand. Links en rechts
rezen plotseling nog andere para's op uit de
hei. Snel stak ik beide armen in de hoogte.

In een flits drong de ernst van de situatie tot
mij door. De geallieerden hadden kennelijk die
nacht parachutisten afgeworpen achter de
Duitse linies. Maar tegelijkertijd realiseerde ik
mij, dat zich hier binnen luttele seconden een
verschrikkelijk drama kon afspelen als ik niet
onmiddellijk ingreep. De jongens van de KP
waren immers gekleed in Duitse uniformen, ik
was de enige in burger.

Snel nam ik een besluit. "Mannen, blijf waar je
bent, verroer je niet. Het zijn geen Duitsers
maar Engelsen en jullie zijn in Duits uniform;
laat mij eerst met ze praten." Er waren nu naar
schatting een twintigtal lopen van tommy-guns
op mij gericht. Onder de rode baretten staarde
grimmige gezichten mij aan. "Niet schieten, niet
schieten, ik ben een Engelsagent" riep ik in het
Engels,in de hoop dat het effect zou hebben.

Ik kreeg de indruk dat de parachutisten mij niet
hadden verstaan of begrepen. Hun gezichten
bleven even grimmig, waarschijnlijk hielden zij
mij voor een spion, wat ik ook wel was, maar
dan één die volledig aan hun kant stond.
Snelheid was geboden voor er een ramp zou
ontstaan. Ik probeerde opnieuw de situatie
duidelijk te maken maar tot mijn verwondering
leek niemand mij te verstaan.

Een breedgeschouderdeofficier, gekleed in een
camouflagepak, met een bebloed noodverband
om zijn hoofd qewikkeld, kwam op mij af. Hij
liep enigszins mank. "Wie bent U, wat doet U
hier?" vroeg hij in gebroken Engels met een
sterk Frans accent. "Een gedropte Engelse
agent, ik zit hier al een half jaar," antwoordde
ik. "Vertel in vredesnaam aan Uw mensen dat
hier rondom twintig man in het struikgewas
liggen. Het zijn allemaal mannen van het
verzet, maar zij zijn om bepaalde redenen
gekleed in Duits uniform."

Door het drukke gekrakeel om mij heen

begreep ik dat wij terecht waren gekomen in
een groep Franse parachutisten. Uit ervaring
wist ik dat de Fransewijsvinger altijd los om de
trekker lag. Het was hier een kwestie van
seconden. Nu begreep ik opeens ook de
toespeling welke majoor de Graaf in Londen
had gemaakt, dat wij wellicht later steun van
Franseeenheden zouden krijgen.

Wat ik nog niet wist dat die nacht van 7 op 8
April 1945 operatie "AMHURSr' had plaats
gevonden en ruim 600 Franse parachutisten
verdeeld in sticks van 20 man, in de drie
noordelijke provinciën waren gedropt.

De commandant die mij had aangesproken had
mijn uitleg blijkbaar niet helemaal begrepen of
verstaan en stortte een stroom van Franse
woorden uit die ik op mijn beurt weer niet
verstond. Er ontstond een spanning waaruit
een catastrofe kon voortvloeien. Ik zocht wan-
hopig naar woorden in het Fransom duidelijk te
maken wie wij waren en wat wij hier deden.
Het leven van jongens van de KPen van mijzelf
hing aan een zijden draad door dit communica-
tiegebrek.

"Maquis, Maquis Hollandais" bracht ik tenslotte
stotterend uit, hopend dat deze uitleg voldoen-
de begrepen zou worden. "Where are they?",
vroeg de officier, om zich heen kijkend. Ik
wees op de heidestruiken achter mij, waar ik de
KP-ers verborgen wist, nog steeds niet opge-
merkt door de Fransen. "How many?'? vroeg
de officier wantrouwig. Het moet inderdaad
voor hem een vreemde riskante situatie zijn
qeweest.. "Eighteen, in German uniform,
uniform d'Allemagne"

Opeensbrak er een brede glimlach door op het
strenge gezicht van de officier. Met een
stortvloed van woorden sprak hij zijn mannen
toe om uitleg te geven. Ik wachtte gespannen
af. Toen hij zijn mannen had ingelicht richtte hij
zich weer tot mij. Met zijn bebloede verband
om het hoofd zag hij eruit als een roverhoofd-
man uit de Middeleeuwen. "Okay, laat ze
opstaan. Maar zonder' wapens en handen
hoog."

Ik begreep dat de officier geen enkel risico
wilde lopen. Van zijn standpunt bezien had hij
natuurlijk groot gelijk. "Mannen, laat je wapen
op de grond liggen en kom met de handen
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omhoog naar voren. Het zijn geen Engelsen
maar Franse para's.ft Kees en Henk rezen
tegelijkertijd op uit de heide, gevolgd door de
groepen en traden met opgeheven armen op
de Fransentoe. Binnen een minuut was het ijs
gebroken. Het wantrouwen smolt weg als
sneeuw voor de zon en daarna vond de
verbroedering plaats. De ene omhelzing volgde
na de andere; dat was de taal die wij allen
verstonden. Ik zweeg maar tactvol over de
blunder van de Fransen om zonder uitzetten
van wachtposten in het open veld te gaan
slapen, midden in bezet gebied .... Het zal wel
de bekende Franse nonchalancezijn geweest.
Na deze vreemde en riskante kennismaking
marcheerden wij in snel tempo naar onze
schuilhut.

Voor een buitenstaander moeten wij wel een
bont gezelschap zijn geweest. In Engels
uniform geklede parachutisten die Frans
spraken en in Duits uniform gestoken mannen
die Nederlands spraken, terwijl het geheel
begeleid werd door een burger. Ik keek
nieuwsgierig naar het mouwembleem van de
Franse majoor. Het embleem stelde een
dalende parachutist voor met daaronder de
woorden: "Du ciel la liberté". Uit de hemel de
vrijheid, de mooiste leuze die ik ooit was
tegengekomen.

Kees liet onmiddellijk twee koeriersters roepen
die de nacht in een nabije boswachterswoning
hadden doorgebracht. De meisjes maakten een
stevig ontbijt klaar met veel brood, spek, eieren
en kaas, plus twee grote kannen koffie. Zowel
de Fransepara's als de jonge KP-erswaren, na
een hele nacht in touw te zijn geweest,
uitgehongerd en deden het ontbijt alle eer aan.
De Fransen op hun beurt deelden sterke rum
uit, die zij in een nikkelen flacon, behorend bij
hun uitrusting, op de heup bij zich droegen.

Door het wegvallen van de spanning en het
innemen van het geestrijk vocht, ontstond er
een bijna feestelijke stemming. De Fransen
konden de naam "Prins Bernhard Kazerne", die
wij aan de schuilhut hadden gegeven, nauwe-
lijks uitspreken en wij besloten om met een
glas rum de schuilhut om te dopen tot "la
Cabinedu Maquis". Onzeschuilhut in de bossen
van Appelscha is dus met twee verschillende
namen de geschiedenisingegaan.
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De Franse majoor deed een opzienbare
mededeling, waarop ik besloot mijn plannen te
wijzigen. Hij vertelde dat op verschillende
locaties in het noorden groepen van achttien
tot twintig man Fransepara's waren geland met
het doel alle Duitse tegenstand te desorganise-
ren. In Witteveen was een groep van achttien
man geland met de opdracht om diezelfde
middag nog de commandopost van generaal
Bötger aan te vallen.

Deze mededeling bezorgde mij grote vreugde
maar ook grote schrik tegelijkertijd. De familie
Stoel zou door deze aanval in groot gevaar
komen. Tenslotte zat hun huis vast aan de
commandopost van de Duitse generaal, iets
wat de Fransenniet konden weten en ook geen
rekening mee zouden houden. Dirk Stoel, zijn
vrouwen kind moesten ten koste van alles
worden gered, dat had voor mij de hoogste
prioriteit. Bovendienhad ik Dirk beloofd op tijd
terug te zijn als de bevrijding van Westerbork
voor de deur stond.

Zover was het dus bijna: "Du ciel la libertè"
droegen zij als leuze in hun vaandel en in
Westerbork zouden ze dit waar maken. Als ik zo
snel mogelijk in contact zou kunnen komen met
de Franse groep in Witteveen, zou ik ook het
tweede deel van mijn opdracht kunnen
uitvoeren: het vernietigen van de commando-
post en daarmee het verbindingscentrum van
de Noordelijke Duitse troepen.

Ik trok Kees aan zijn mouwen gebaarde hem
mee te komen. "Kees, er moet mij iets van het
hart en ik hoop dat je het zult begrijpen. Na
wat ik zo juist heb gehoord voel ik mij verplicht
onmiddellijk naar Westerbork te vertrekkende
familie Stoel is in gevaar. Ik zou het mijzelf
nooit vergeven als zij omkwamen in het
gevecht terwijl ik wist dat de aanval op komst
was. Bovendien heb jij er nu uitstekende
hulptroepen bij gekregen, waarmee je klus bij
de bruggen kunt klaren. De Fransen hebben
gevechtservaringen zijn uitstekend bewapend.ft

Kees legde een hand op mijn schouder. In zijn
ogen blonk een traan. Ook deze wat ruw
aandoende boerenjongen, die ik de laatste tijd
zo had leren waarderen, kon ontroerd worden.
"Eerlijk gezegd had ik niet anders verwacht. Ik
hoop dat je er door komt! Ga met God, mijn
zegen heb je! ft



DE TOEKOMST VAN

In de Algemene Ledenvergadering van 25 juni
jl. kwam het aan de orde: de toekomst van de
Vaandeldrager. Ons blad bestaat inmiddels bij-
na 15 jaar. Hoe gaan we verder? Aangeziende
gemiddelde leeftijd van onze leden de 80 na-
dert is dat natuurlijk toch een logischevraag.

Terugblik

De eerste Vaandeldrager verscheen in maart
1985. Op dat moment kwamen er vele nieuwe
leden bij. Veel "aanvulIers" met name in de re-
gio Bergen op Zoom hoorden van het bestaan
van de vereniging en sloten zich aan. De vere-
niging was volop in beweging en het nieuwe
verenigingsbladstond daar middenin.

Een hoogtepunt in het bestaan van de Vaan-
deldrager lag zeker in 1991 bij de herdenking
van "50 jaar Irene Brigade en Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene". In dat jaar werd hier-
aan volop aandacht besteed en eigenlijk voor
het eerst werden de traditievoortzetters, de
Fuseliers,erbij betrokken.

In hetzelfde jaar was ook bekend geworden dat
de traditie van Brigade en Garderegiment zou
worden overgedragen van het 13e· Painfbat in
Schalkhaar naar het 17e in Oirschot. De inmid-
dels in gang gezette lijn werd doorgetrokken en
de Vaandeldrager ging een soort "brug-functie"
vervullen tussen oud-Brigadeledenen Fuseliers.

Het blad werd door de nieuwe Fuseliers goed
gelezen. Daarom besloot het bestuur van de
Vereniging om 90 exemplaren van iedere editie
van het blad te verspreiden onder de (ka-
der)leden van het bataljon. Door de jaren heen
werden de banden tussen oud-Brigadeledenen

Fuseliersalleen maar sterker door de veelvuldi-
ge activiteiten "in het Oirschotsezand".

Werkgroep

Zo'n twee jaar geleden werd op initiatief van
overste Van der Louw een werkgroep opgestart
die zich moest gaan buigen over de vraag: hoe
moet het verder met het regiment na 2000?
Eén van de zaken die hierbij naar voren kwam:
we hebben eigenlijk geen echt regimentsblad.
De Vaandeldrager vervult min of meer die rol,
alleen komen andere geledingen aan de stam
(de verschillende andere verenigingen, bijv.
officiersvereniging, Indië-bataljons etc.) niet
aan bod.

Als gevolg van de discussie en als proef kreeg
de Vereniging van Officieren van het Gardere-
giment Fuseliers toestemming om de Vaandel-
drager te gaan gebruiken als verenigingsorgaan
voor haar leden. Hiervoor werd het blad ge-
bruikt maar in een iets andere versie. "Algeme-
ne" artikelen werden overgenomen, artikelen
die betrekking hadden op de desbetreffende
vereniging werden alleen in de "eigen" versie te
vinden.

Dit experiment loopt nu al vijf nummers en de
reacties zijn positief. Hiermee is de oplage van
de Vaandeldrager gestegen van ongeveer 800
exemplaren naar ongeveer 1200. Inmiddels
heeft ook de onderofficiersvereniging zich aan-
gesloten en de nieuwe Fuseliers- en korpo-
raalsverenigingwil ook graag aanhaken.

Toch wordt de vraag steeds dringender: hoe
moeten we verder? Het wordt namelijk onmo-
gelijk om voor al die "clubs" een aangepaste
versie te maken.
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Toekomst

In vorige Vaandeldragersheeft de overste Ver-
meij u al een beeld geschetst van de plannen
die nu in ontwikkeling zijn. Er wordt gedacht
aan een paraplumodel: alle verenigingen (u
vindt de lijst aan de binnenzijde van het blad)
kunnen vrijwillig aanhaken bij de Stichting
Brigade en Garde Prinses Irene. Al die vereni-
gingen blijven geheel zelfstandig ten aanzien
van hun verenigingsbeleid. Gezamenlijkkunnen
ze wel naar buiten treden, bijv. bij festiviteiten
en herdenkingen, het aanvragen van subsidies
e.d. Verder zou de stichting kunnen ondersteu-
nen bij de organisatie van evenementen van
individuele verenigingen.

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene
zou als het ware de stam van een grote "Irene-
familie" kunnen worden. Een dergelijk model
werkt al bij andere regimenten, bijv. de Com-
mando's, Mariniersen Stoters.

In dit hele verhaal zou de Vaandeldrager een
rol kunnen spelen. Als we naar een model zou-
den gaan waarin er één editie van het blad zou
verschijnen dan zou dit nogal wat voordelen
opleveren:

De leden van de verschillende verenigin-
gen leren elkaar beter kennen, omdat ze
iets over elkaar en elkaars ervaringen le-
zen.

Een grotere oplage van het blad is veel
goedkoper en kan professioneler worden
gemaakt, wat de kwaliteit alleen maar
ten goede komt.

De redactie hoeft zeker niet meer te zoe-
ken naar kopij. Iets wat nu nog geen
problemen oplevert maar wat in de toe-
komst zeker wel zal gaan spelen.

Versterking van de redactie. Momenteel
wordt het meestewerk door één persoon
gedaan (Hans Sonnemans) wat nogal
wat druk oplevert. Met een "groter" blad
zou er in een redactieteam gewerkt kun-
nen gaan worden.
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Eigen karakter

Natuurlijk zal er nogal wat van het karakter van
het blad veranderen. Het zal niet meer zo zijn
dat er alleen verhalen over de Irene Brigade in
te vinden zullen zijn. Misschiendat veel van de
lezersdat jammer zullen vinden.

Aan de andere kant zal de toekomst van het
blad voor vele jaren verzekerd zijn. De naam
zal behouden blijven, evenalsvaste onderdelen.
Verder zal de Irene Brigade altijd een promi-
nent onderdeel en de basisvan het blad blijven.
De huidige redacteur staat hiervoor garant.

De Algemene Ledenvergadering heeft toe-
stemming gegeven om een dergelijk koersver-
andering te gaan onderzoeken. Graag wil de
redactie de mening van de lezersweten.
Hoe staat u tegenover het gebruik van de
Vaandeldrager door andere verenigingen? Dit
kan dus betekenen dat u dan ook eens een
verhaal over het regimentsdiner, de erewacht
bij Prinsjesdag of een staatsbezoek te lezen
krijgt.

In een volgend nummer komen we hierop te-
rug. Ondertussen is de redactie benieuwd naar
uw reactie!



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. Rechts een foto uit Engeland.
We zijn vooral benieuwd naar de naam van de
majoor de voorgrond. Onder een foto van een
droeve gebeurtenis, gezien de omfloerste
trommen. Aan de helmen te zien met het eind
1944, begin 1945 zijn. Mogelijk Bergen op Zoom?
Wie denkt iets te weten?
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STICHTING VETERANEN PLATFORM

Uw vertegenwoordiger bij het platform:
H. van Beers
Houtduif 26
5161 SG SPRANGCAPELLE
0416278267

AFSCHEID VOORZITTER MEINES

Op 25 juni jl. is in de Prins Bernhardzaal van
het gebouw van de BNMO te Doorn afscheid
genomen van de oprichter, stimulator en ja-
renlange voorzitter van het VP, de luitenant-
generaal (tit) b.d. Ted Meines. De Minister van
Defensie kende de scheidende voorzitter het
Ereteken voor Verdienste in goud toe, terwijl
namens de Bond van Nederlandse Militaire
Oorlogs- en Dienstslachtoffers een zilveren leg-
penning met inscriptie werd aangeboden.

Velen, onder wie de staatssecretaris van Defen-
sie, kwamen persoonlijk afscheid nemen van
Meines, die overigens nog wel actief blijft als
adviseur van het VP. Namens onze vereniging
(die op die dag de jaarlijkse ledenvergadering
en reünie in Oirschot hield) was aanwezig de
vice-voorzitter Joop van den Bergh. Voor hem
was dit overigens ook de laatste maal dat hij
onze vereniging bij het VP vertegenwoordigde.
Zijn taak is inmiddels overgenomen door Henk
van Beers.

SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur van
de Stichting Veteranen Platform is na de re-
cente verkiezingen als volgt:

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
r Secretaris

A.H.P. Knoppien
A.W. van As
KJ.Orsel
W.FJ. Elgers
A. Kasius

De adviseurs van het bestuur zijn:
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De heer drs. D.F. van der Mei
De heer NJ.C. Smit
De heer N.H. Heizenberg (PR&Voorlichting)

Het ambtelijk secretariaat wordt gevoerd door
mevrouw P.W. Buuts.

GEESTELIJKE VERZORGING

Het Netwerk Geestelijke Verzorging heeft een
folder uitgebracht om meer bekendheid te ge-
ven aan het werk van de organisatie. Daarin
wordt duidelijk gemaakt welke aandacht aan
veteranen, jong en oud, kan worden gegeven.
Sedert 1992 functioneert dit netwerk van
Rooms Katholieke en Protestantse geestelijke
verzorging: oud-aalmoezeniers en oud-
legerpredikanten zijn steeds te consulteren bij
gebleken noodzaak.

Voor nadere informatie en folders:
Aalmoezenier J.H.A. Oude Munnik
Bureau Geestelijke Verzorging
Postbus 90.000
3509 AA UTRECHT
0302502340

SOLDATENSOUVENIRS IN BATIK

Een bijzondere tentoonstelling voor ieder die de
cultuur van het voormalig Nederlands-Indië een
warm hart toedraagt. Nederlandse militairen die
destijds werden uitgezonden kwamen vaak in
contact met de zgn. batikcultuur. Ze bestelden
deze fraai bewerkte doeken die volgens een
speciaal proces worden vervaardigd, als per-
soonlijk aandenken aan hun verblijf of als her-
innering aan bepaalde wapenfeiten van het on-
derdeel waartoe ze behoorden. Dit maakt de
doeken uiteraard uniek.

In het Legermuseum is nu gedurende enige tijd
een tentoontstelling van deze doeken te zien.
Legermuseum, Korte Geer 1, Delft
015 215 0500, fax: 015 215 0544



MUTATIES /
ADRESWIJZIGINGEN

Bijlsma, E. overleden te Zwijndrecht op 06-06-1998;
Boekhoorn, G.W. nwadres Prof Cornelissenstraat 62; 6524 PJ Nijmegen; 024-

3220756
Govaarts, Th. Nw lid van Dedemstraat 164, 4611 BE Bergen op Zoom
Gurp-van Zeekand,
mw M. van nwadres Rembrandtlaan 4, 5684 AE Best, tfn 0499-390306

Hakkenberg, C.B. nwadres Schoolstraat 7-142,8401 CS Gorredijk
Jansen-v.d. Vaart
Mw. nwadres Oude Singel 176D, 2312 RH Leiden, tfn 071

5226810
Jasper-Meyer
mw Cd. overleden te Eemnes op 21-06-1998
Kyvon, C. overleden te Emmen op 14-07-98
Mulder, AJ. nwadres Steffenberg 16, 6595 BJ Ottersum, tfn 0485-

516461
Rosielle, W.B. nw lid 23 Milborrow Road, Pietermaritzburg, Natal, RSA-

39900
Schouten, W. overleden te Weert op 11-06-1998; opnemen Mw. A.
Schouten
Sloots, G. overleden te Assen op 18-08-1998; opnemen Mw. E.P.

Sloots-Swint
Ster, P.c. V.d. nwadres A. Diepenbrockhof 43 - J, 2551 KG Den Haag, tfn

070-402011
Velzen, J.N. van nwadres Mulderlaan 4, app 009, 2252 CD Voorschoten, tfn

071-5620949
Zalinge, N.G. van nwadres M. Cherubinastraat 68, 4817 Kl Breda, tfn

ongewijzigd

ADRESWDZIGINGEN NAAR HET SECRETARIAAT STUREN!

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 : Functionarissen :

Vertegenwoordiger bij de Fondsen
F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 SB BERGENOP ZOOM
0164-241119

ere-voorzitter
Jhr. JJ.G. Beelaerts van Bloldand
Beneden Dorpsweg 191
6862 WH OOSTERBEEK
026-3332352

Voorzitter
sc«. Hemmes
Thorbeckelaan 74
2564 BS DEN HAAG
070-3683566

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

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

P.R.- Medewerker! Redactie ''Vaandeldrager'':
Hans Sonnemans
p/a 17 Painfbat GFPI
Postbus 90.152 MPC 75A
5600 RD EINDHOVEN
0499-370206

Secretaris:
F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 SB BERGENOP lOOM
0164-241119

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

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

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

F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRlNSENBEEK
076-5420530

JJ. Keizer
Rosemede, Canal Road
Congleton CW12 3AP
UNillD KINGDOM

G. Lourenz
Messiaanparl< 25
5653 JS EINDHOVEN
040-2510286

L.P. K10uth
8 Boyland Close
ACT 2613 SPENCE
AUSTRALIA

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

J.B. peyrot
110 Carriage Drive
06033 GLADSTONEBURY
CONNECTIClJT USA

Hans Sonnemans
Nassaustraat 17
5682 AD BEST
0499370206

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

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

N.G. van Zalinge
M. Cherubinastraat 68
4817 Kl BREDA
076-5210534

Lidmaatschap is minimaal f. 20,- per jaar.
lij 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 AKTIVITEITEN WORDEN MEDE MOGEWK GEMAAKT

UIT DE OPBRENGSTENUIT DE GIRO/BANKLOTERIJ.
UW DEELNAMEAAN DE GIRO/BAN KLOTERIJ 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!


