
17NNLV
Voorjaar 2014

Nieuwsbrief

In dit nummer:
Notulen ALV 2014 
Agenda 2014
De Prinses Irene Brigade tijdens de invasie in Normandie
Even een praatje met Martin Bergsma 
Uitnodiging 1e lustrum NNLV



Colofon
Nieuwsbrief no.17
Voorjaar 2014

Voorzitter.
Tjeabele Hoekstra
Spinner 19
De Knipe
voorzitter@nnlv.nl

Secretaris
Marcel de Boorder
Kret 5
Leek
secretaris@nnlv.nl

Penningmeester
John Bergsma
Kl. Dijlakker 15
Bolsward
penningmeester@nnlv.nl

Evenementen Coordinator
Tjeabele Hoekstra
Spinner 19
8456 HZ De Knipe
06 51175101
Evenementen@nnlv.nl

Lid & materaal beheerder
Martin Bergsma
P/A Kl. Dijlakker 15
Bolsward
materieelbeheer@nnlv.nl

Lid & FEHAC coordinator
Wopke van Sinderen
Print Mauritshof 16
Steenwijk
fehac@nnlv.nl

Homepage:
www.nnlv.nl

Bij de voorplaat.
De beruchte kerk met de 
soldaat in de toren in Sainte-
Mère-Église

Van de voorzitter.
Beste mensen.,

Voor u ligt een nieuw nummer van de NNLV nieuwsbrief. Een nieuw nummer 
met een nieuwe lay-out, met de inleiding geschreven door uw nieuwe voorzit-
ter.

De vorige voorzitter Wouter Arzoni kon toen hij aantrad als voorzitter niet 
voorzien dat hij toch nog zoveel tijd op zee zou doorbrengen. Hierdoor was het 
voor hem moeilijk om de vereniging te kunnen leiden. Dit en de motor rijtuigen 
belasting hebben hem genoodzaakt om zijn functie vacant te stellen. Wouter 
namens het bestuur en alle leden bedankt voor hetgeen je gedaan hebt voor de 
vereniging.

Ik mag nadat jullie, de leden van de NNLV, dit goedgekeurd hebben in de afgelo-
pen ALV, de functie van voorzitter op mij nemen. Ook is er een nieuwe secre-
taris, Marcel de Boorder, wij heten hem vanuit hier ook welkom in het bestuur.

Het bestuur is na de komst van Marcel weer kompleet, maar het bestuur 
kan het natuurlijk niet alleen, ze is ook de hulp van de leden nodig. Zo zijn 
bijvoorbeeld Bert Kors en Thomas de Vries al een aantal jaren actief binnen 
het evenementen gebeuren. Zij werken mee aan het tot stand komen van, en 
het ondersteunen van diverse evenementen. Maar ook u kunt uw steentje bij 
dragen aan de club door bijvoorbeeld eens een toertocht uit te zetten, of een 
ander evenement te organiseren. Dit hoeft u uiteraard niet alleen te doen, wij 
ondersteunen u hierin, op welke manier dan ook.

Dan nog een ander punt, de Motor Rijtuigen Belasting. De nieuwe regeling 
heeft een aantal leden genoopt hun voertuig te moeten schorsen en/of te 
verkopen. Wij vinden het uiteraard jammer dat dit gebeurd, maar is ook weer 
zeer begrijpelijk. Ook hierdoor zijn er leden die opgezegd hebben bij de NNLV. 
Hopelijk is het voor deze mensen niet ,,uit het zicht, uit het hart’’, en zien we ze 
toch noch eens terug op een evenement.

Zoals u ziet heeft de nieuwsbrief een nieuwe lay-out, en een paar vaste onder-
werpen gekregen. Een van de vaste onderwerpen is ,,even een praatje met’’. 
Graag willen we dat er in ieder nummer van deze nieuwsbrief iemand van de 
leden over zich zelf verteld, bijvoorbeeld over zijn dienstijd of waarom hij tot 
deze hobby is gekomen.

Verder staan er dit jaar weer diverse evenementen op de agenda, zoals het 1e 
lustrum, Normandie bezoek, bivak en een paar toertochten. 

Ik wens jullie vanaf hier dit jaar ook weer veel plezier met onze groene hobby. 

Door Tjeabele Hoekstra



Verenigingsnieuws

Dennis Smit
Op 23 januari is Dennis Smit op 33 jarige leeftijd door een 
noodlottig ongeval om het leven gekomen. We hebben Den-
nis leren kennen op 5 mei 2010 in Heerenveen. Dennis was 
zich destijds aan het oriënteren naar wat voor een auto hij zou 
aanschaffen. Hij had zijn oog laten vallen op een DAF YA328 
en kwam op die 5e mei naar Heerenveen om te kijken wat 
voor auto’s daar stonden. Toevallig was Jaap de Groot er ook 
met zijn 328, Dennis was dan ook niet weg te slaan bij Jaap 
zijn auto. Korte tijd later kocht Dennis inderdaad een 328 van 
een van de Waddeneilanden. Dennis was vaak te vinden op 
evenementen van de NNLV, onder andere in Assen en tijdens 
diverse toertochten. Ook heeft Dennis zelf een toertocht geor-
ganiseerd, dit was de 4e Armytoer in 2011 in Groningen.

Wij zullen Dennis herinneren als een aardige spontane jonge-
man die niets te gek was. Wij wensen de familie veel kracht en 
sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Contributie 2014
Vergeet niet tijdig de contributie te betalen, door € 15,- over te maken op banrekening NL79RABO0150534388 
t.n.v. NNLV te Bolsward, onder vermelding ,,contributie 2014 en je naam’’.

De NNLV en uw smartphone.
Sinds een paar weken is er een (experimentele) app voor smartphone, tik in 
uw browser www.nnlv.nl/nnlvmobiel in dan komt u in het welkoms scherm 
zoals hier rechts afgebeeld. Via het menu komt u onder andere bij de agenda, 
doelstellingen, E-mail en de buienrader. 
Er word nog constant gewerkt aan deze app, dus hou het in de gaten.

Verder is er een speciale facebook pagina van het Normandië bezoek van de 
NNLV, deze is te vinden op 
https://www.facebook.com/groups/316117245193010/



Evenementen

Club Agenda

Houd ook de agenda op de site in de gaten, hier komen regelmatig meer evenementen op te staan.

1e Lustrum vereniging Noord Nederlandse Leger Voertuigen.
Op 13 mei 2009 is de NNLV officieel opgericht, en om dit te vieren wordt er het volgende georganiseerd.

Zaterdag 10 mei 14.00 uur

Kofferbak verkoop
&

Hapje + drankje

Bij Monti van de Wal in Snakkerbuorren

De officiële uitnodiging valt binnenkort bij u in de (E)mail-bus

Datum
28 maart
19 april
10 mei
31 mei t/m 9 juni
16 juni
27 juni
28 juni
25 juli
29 augustus
26 t/m 28 september
26 september
4 oktober
31 oktober

Andere evenementen

23 februari
23 maart
27 april
16 t/m 20 juli
9 t/m 10 augustus
12 oktober

Evenement
Koffie klets
7e Army Toer
Kofferbak verkoop
Normandië
Veteranendag Friesland
Koffieklets
Veteranendag Westerkwartier
Koffie klets
Koffie klets
Bivak
Koffie klets
Najaarsrit
Koffieklets

Ruil beurs
Ruil beurs
Militaria
The war and peace show
Ruil beurs en static show
Ruil beurs

Locatie
Snakkerbuorren
Schalsum
Snakkerbuorren
Coursuelles-sur-Mer
Leeuwarden
Snakkerbuorren
?
Snakkerbuorren
Snakkerbuorren
Oudleusen (Ommen)
Snakkerbuorren
?
Snakkerbuorren

Best
Breda
Ciney B
Folkstone GB
Ursul B
Breda

Info
Club bijeenkomst
Toertocht
Club bijeenkomst
70 e Herdenking D-day
Static show
Club bijeenkomst
Static show
Club bijeenkomst
Club bijeenkomst
Club weekend
Club bijeenkomst
Toertocht
Club bijeenkomst

Org. Wheels
Org. KTR
Ciney.expo
Militaria en show
Org. VZW 4Def
Org. KTR



7e Army Toer,  Middelzeetocht  op 19 april 2014.
Een unieke tocht door het historisch unieke gebied van de voormalige Middelzee !

Lange tijd was het toenmalige Friesland, tot omstreeks 
1100, in tweeën gedeeld door een grote trechtervor-
mige binnenzee, de Middelzee.
De breedte van de Middelzee varieerde nogal.  In het 
zuiden was de breedte slechts ± 700 honderd meter 
terwijl  de monding bij het Wad wel een breedte had 
van 20 km.
De Middelzee stond in verbinding met de Marne  die 
vanaf Bolsward naar het westen liep.

 Na 1100 nam de dichtslibbing van de Middelzee toe en 
rond 1300 was de Middelzee tot aan het Bildt dichtges-
libd.             
 In de periode van 1100 tot 1300 zijn vanuit het zuiden, 
in verschillende fasen, stukken van de voormalige zee 
ingepolderd d.m.v. rechte dammen/dijken die een 
verbinding vormen tussen de westelijke - en oostelijke 
begrenzing van de Middelzee.
In sommige gevallen werd een dorp of een wijk ge-
noemd naar het drooggevallen land. Zo heb je tussen 
Sneek en Bolsward het dorp “Nylân” dat gebouwd is 
in het stroomgebied van de vroegere Marne.  Ook als 
je Leeuwarden vanuit het zuiden binnenkomt vind je 
de wijk “Nylân”aan de linkerkant van de oude Middel-
zeedijk en rechts het “ Aldlân” dat aan de Middelzee 
grensde.

 Het bijzondere van dit gebied is dat de voormalige zee 
nog zo goed in het landschap is te herkennen, In grote 
delen van de voormalige zee is geen of nauwelijks 
bebouwing tot stand gekomen en verder is de vroegere 
bedijking nog grotendeels intact en zelfs met de auto 
te berijden.

Tijdens deze tocht rijden we dan ook over een groot 
deel van deze voormalige Middelzeedijken en af en toe 
duiken we de “zee” in en maken een oversteek naar de 
andere oever. Tijdens deze tocht rijden we het meest 
noordelijke deel.
In het noordwesten houden we een tussenstop bij 
Zwarte Haan, hier is een mogelijkheid om iets te con-
sumeren en om even bij te kletsen. Ook is het zeer de 
moeite waard om de dijk even te beklimmen en over 
het Wad de eilanden Terschelling en Ameland prob-
eren te ontdekken. Bij goed weer is dit met het blote 
oog goed mogelijk.

 De veerboot van Ameland die nu naar Holwert vaart 
voer tot 1948 naar Zwarte Haan. Hier was toen ook een 
aanlegsteiger voor de veerboot.  Als je de dijk opklimt 
zie je nog de geul die tot aan de dijk doorloopt en waar 
het nu nog mogelijk is met een vaartuig tot bij de dijk 
te komen. Dit is ook de reden dat de douane vrijwel 
dagelijks komt controleren of er geen zaken worden 
overgeladen die niet in overeenstemming zijn met de 
wet.
Ook komt hier de afwatering van het binnendijks ge-
bied in zee uit.
Zwarte Haan heeft niets te maken met een haan maar 
komt van zwarte hoarne, en hoarne betekent hoek. Het 
is dus in feite de Zwarte Hoek.

De monding van de Middelzee is rond 1500  ook 
afgedamd  en deze dijk, de Oude Bildtdijk, bestaat 
nog steeds. Dit is één van de langste straten, zo niet 
de langste straat  van Nederland met huisnummers 
tot 1229! Vanaf Zwarte Haan vervolgen we dan de 
reis over de Nieuwe Bildtdijk, deze is omstreeks 1600 
aangelegd  in het toen buitendijkse gebied achter de 
Oude Bildtdijk. 



Uiteindelijk gaan we weer richting het zuiden maar dan 
over de meer oostelijke Middelzeedijk.

 Aardig om op te merken is dat het Bildt een eigen 
streektaal heeft. Deze is ontstaan nadat bij de inpolder-
ing grote aantallen arbeiders uit o.a. Zuid-Holland hier 
kwamen wonen en werken waardoor een vermenging 
tussen het Zuid-Hollands en het Fries plaatsvond.

Tijdens het laatste deel van de tocht komt de Oldehove 
in Leeuwarden nog even in beeld. De Oldehove is desti-
jds gebouwd aan de oostkant van de Middelzee.
Tussen Leeuwarden en Sneek loopt door het midden 
van de voormalige Middelzee de Sneekertrekvaart of 
Zwette.  De Zwette is het eerste stuk van de elfsteden-
tocht die per schaats altijd’s ochtends vroeg, nog in het 
donker, moet worden afgelegd.
Ook hier valt het op hoe weinig bebouwing er heeft 
plaatsgevonden op deze voormalige zeebodem.
We beëindigen onze tocht iets ten zuiden van Leeu-
warden en duiken nog één keer in “zee” om midden in 
dit voormalig zeegebied bij de Zwette nog even na te 
praten en waar we nog iets kunnen drinken.

Een tocht die je niet wilt missen  !
Door Jaap de Groot

Algemene leden vergadering
Op 1 februari jongstleden werd de Algemene Leden Vergadering gehouden in café de Knyp in De Knipe. Hier werd 
teruggeblikt naar het jaar 2013 en werd vooruit gekeken naar het jaar 2014. Met behulp ,,power-point’’ presenta-
tie werd achtereenvolgens het volgende behandeld: evenementen 2013, financieel verslag 2013, begroting 2014 
en de evenementen kalender voor 2014. Tevens waren en 2 vacatures, namelijk voor voorzitter en secretaris. 
Omdat er verder geen aanmeldingen waren is Tjeabele Hoekstra als voorzitter en Marcel de Boorder als secretaris 
benoemd. De volledige notulen heeft u inmiddels ontvangen en is ook terug te vinden achter het leden gedeelte 
van de site. www.nnlv.nl

Evenementenregeling
Door de Evenementenregeling kan met geschorste voertuigen van 15 jaar en ouder toch gebruik gemaakt worden 
van de weg .
De Evenementenregeling wordt afgegeven door de Belastingdienst.
Voor een kenteken kan maximaal 4 evenementen en in totaal maximaal 6 dagen per jaar van deze regeling ge-
bruik gemaakt worden.
Tijdens deze regeling:
• hoeft er geen motorrijtuigenbelasting betaald worden
• het voertuig geen geldige APK te hebben
• het voertuig moet wel APK waardig zijn; dus degelijke remmen, stuurinrichting etc
• het voertuig moet WAM verzekerd zijn.
De evenementenregeling is ook van toepassing op zware aanhangwagens en opleggers. Dus als je deze weinig 

Evenementen verslagen

Van de FEHAC



gebruikt, kun je ze schorsen en voor evenementen gebruiken met behulp van de Evenementenregeling
Procedure: (formulieren verkrijgbaar bij de FEHAC)
• De organisator van een publieksevenement vraagt een erkenning aan voor het evenement bij de Belastingdi-

enst. (minimaal 2 maanden voor aanvang van het evenement).
• Als de Belastingdienst het evenement erkent, kan de organisator voertuigen opgeven.
• De organisator stuurt de lijst met voertuigen naar de Belastingdienst. (minimaal 1 maand voor aanvang van 

het evenement).
• De belastingdienst geeft per kenteken een vrijstelling voor de aangevraagde dagen. Let op: u ontvangt van de 

Belastingdienst GEEN bericht.

Schorsingsprocedure
Voor personenauto’s tot 15 jaar oud en bedrijfsauto’s onder de 3500 kg en tot 15 jaar oud, betaalt u het ‘normaal 
tarief van € 73,00. Voor alle andere voertuigen betaalt u het ‘laag tarief’ van € 24,00 (met uitzondering van brom- 
en snorfietsen).
Het verlengen van een schorsing valt onder het ‘laag tarief’ € 24,00.
Aan het opheffen van een schorsing zijn geen kosten verbonden.
Schorst u een voertuig, binnen 1 jaar na het begin van de vorige schorsing, dan betaalt u het ‘hoog tarief’ € 
120,00 (schorsen binnen een jaar na ingangsdatum laatste schorsing). Het hoge tarief geldt niet voor voertuigen 
van 15 jaar en ouder, motorfietsen en brom- en snorfietsen.

Creditcardkenteken
Let op: indien u voor 1-1-2014 uw papieren kenteken geschorst heeft of de schorsing verlengd heeft, dan ontvan-
gt u een van de RDW een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat. U heeft een ongeldig gemaakt kentekend-
eel ontvangen met daarop de mededeling ‘geschorst t/m’.
Heeft u na 1-1-2014 uw papieren kenteken geschorst of verlengd dan wordt uw huidige papieren kenteken weer 
geldig, u ontvangt geen creditcardkenteken. U ontvangt GEEN ongeldig gemaakt kenteken, dus uw HUIDIGE 
kentekenbewijs wordt na het opheffen van de schorsing weer geldig. NIET WEGGOOIEN DUS!
Heeft u geschorst met een kentekencard dan is deze na het ingaan van de einddatum van de schorsing weer gel-
dig, ook hier ontvangt u GEEN nieuw creditcardkenteken.
Vervanging papieren kenteken door creditcardkenteken: op verzoek krijgt u uw oude papieren kenteken ongeldig 
gemaakt terug.
 
Meer informatie en uitleg kunt u lezen op de RDW-site: Online schorsen
Voor het schorsen van meerdere voertuigen is er een aparte pagina op de RDW-site: Schorsingsregeling voor 
verzamelaars

Moppenhoekje
Drie kerels moeten in militaire diens: een bakker, een automonteur en een takelwagen chauffeur. Ze komen bij 
de sergeant en die vraagt aan de eerste man: ,,Wat is je beroep?’’ ,,Ik ben bakker,’’ zegt de man. ,,Oké,’’ zegt de 
sergeant, ,,naar gebouw 24: de bakkerij.’’ Dan vraagt de sergeant aan de tweede man wat zijn beroep is. ,,Ik ben 
automonteur.’’ ,,Oké,’’ zegt de sergeant, ,,naar gebouw 9: de garage.’’ Vraag de sergeant aan de derde man naar 
zijn beroep. Zegt de takelwagenchauffeur: ,,Ta-ta-ta-tak-ta….’’ Zegt de sergeant, ,,naar gebouw 14: machinegew-
eren.’’



Even een praatje met

Martin Bergsma
Martin is een van de leden van het eerste uur, hij is 
zelfs samen met zijn broer John, mede oprichter van de 
club. Martin gaat ons vertellen over zijn belevenissen 
tijdens zijn dienstijd bij de Koninklijke Landmacht. 

Dienstplicht Lichting82-6

Ik ben opgekomen in november 1982 bij het 47 painf-
bat  Menno van Coehoorn in Havelte.

Na bij de foefje,  PSU opgehaald en het bollen pak 
aangetrokken [overall gevechtspet en de stijlvolle 
sportschoenen] begon de opleiding van 4 maanden. Na 
2 weken er zo bij te hebben gelopen en natuurlijk van 
de parate compagnies de kreten bol verzen  en wat niet 
meer mochten we het bollen pak verwisselen voor het 
gevechtspak. De eerste 2 maanden veel lopen graven 
en exerceren. De volgende 2 maanden kreeg je te 
horen wat voor functie je kreeg ik werd dragon schut-
ter [een draadgeleide antitank geschut]. En werd het 
lopen verruild voor de YPR en daar oefenden we dan 
de rest van de opleiding mee.

De 4 maanden zaten er op en we werden paraat en 
toen begonnen de oefeningen. De eerst oefening was 
pantserstorm bij het korps commando’s in Roosendaal, 
2 weken stormbaan, klimtoren, kippen slachten en 
meer van die grappen. Wat ik nooit meer vergeet 
was, dat alles in looppas moest,  naar de wc dan wil je 
wel maar als je eten in je messtin zit en je gehaktbal 
gevaarlijk over de rand dreigde te springen dan denk je 
er toch anders over. Ook gingen we naar de Harskamp 
voor de vuurdoop, tijgerend door greppels kuilen waar 

ze met scherp over je hoofd schoten en explosieven 
afstaken En daarna mocht je op een ballon schieten als 
je loop tenminste niet vol met zand zat.  Nou ik kan je 
wel vertellen dat ik niet mocht schieten er zat zoveel 
zand in je kon er een duin mee ophogen. En voor ons 
de dragon schutters,  moesten elk 2 scherpe dragons 
afvuren elk koste 14000 gulden per stuk toen ik met de 
vraag kwam of ik in plaats van het afschieten het geld 
op mijn bank rekening mocht worden gestort keek mijn 
commandant mij toch wat raar aan.
Een dragon is draad geleid wapen waar een raket met 
een holle lading in zit met een draad van 1100 meter 
en die je met een kijker met infrarood op het doel richt 
en de raket stuurt. Nu was er een gast [nu denken jullie 
natuurlijk dat ik dat was maar helaas ik was het niet] 
die dus in plaats van op het doel de raket in het vizier 
hield met gevolg dat dat ding rechtomhoog ging hij 
maar bleef volgen maar alles wat omhoog gaat komt 
ook weer naar beneden dus je begrijpt wel er was op 
dat moment lichte paniek onder het kader.

In september 1983 was de oefening Atlantic Lion dit 
was een NATO oefening waar een 40.000 soldaten van 
verschillende NATO landen aan deel namen. Wij waren 
met onze compagnie in gedeeld bij de Amerikaanse 1 
Cavalerie Divisie uit Ford
Hood Texas. Deze divisie had helikopters in plaats van 
paarden dus wij waren de eerste luchtmobile eenheid 
van het Nederlandse leger. We dachten het zullen wel 
4 tonners worden in plaats van helikopters maar niets 
was minder waar, we gingen na eerst droog oefenen 
vliegen in de black Hawk helikopter dat was voor ons 
die nooit gevlogen hadden geweldig.  Nou ik kan je wel 
vertellen dat ging er ruig aan toe je moet je voorstel-
len je zit daar met een half bos op je helm. De deuren 
open en ze vliegen als of je in de achtbaan zit,  de tak-
ken vlogen letterlijk in het rond en tegen je gezicht ja 
dat is lachen. Maar met elkaar een prachtige tijd die ik 
niet had willen missen.

Met Vriendelijke groet Dienstplichtig soldaat 
M Bergsma



Normandië 2014

Nederlanders in de strijd in Normandie in 1944.
DAGORDER

Nu Gij op het punt staat, daadwerkelijk aan den strijd voor de bevrijding van het Vaderland deel te nemen, 
wensch Ik een kort woord tot u te richten.

Vier jaren hebt Gij dit groote oogenblik verbeid, bijna vier jaren hebt Gij u voorbereid tot de taak die U te 
wachten staat; jaren die niet alleen zullen blijken van nut te zijn geweest, maar zij hebben ook een geest van 
kameraadschap en onderling vertrouwen gekweekt, die U in moeilijke oogenblikken, die U wellicht te wachten 
staan, onontbeerlijk zijn.

Schouder aan schouder strijdend met Onze bondgenooten, gaat Gij thans het Vaderland bevrijden van overheer-
sching en dwingelandij.

Moge deze gedachte aan Uw daden steeds de bezieling geven, die U, te zamen met Onze bondgenooten, als 
overwinnaars uit de strijd zullen doen treden.

Ik vertrouw, dat Gij allen Uw plicht zult doen en dat Gij de mooiste tradities van Ons Leger zult weten hoog te 
houden.

God zegene U en Onze wapenen.
WILHELMINA.

Bovenstaande dagorder zond Koningin Wilhelma op 10 
augustus 1944 aan de Prinses Irene brigade, die op 6 
augustus voet aan wal had gezet in Normandie. Maar 
daar was al heel wat aan vooraf gegaan.
Na de capitulatie van Nederland in mei 1940 waren er 
veel militairen en marechaussees die uitweken naar 
Engeland. In totaal kwamen er in de maanden mei en 
juni dat jaar 120 officieren, 360 onderofficieren, 980 
korporaals en soldaten aan in Engeland. Deze werden 
vooralsnog ondergebracht te Haverfordwest, maar al 
snel raakte dit primitieve onderkomen overbevolkt. 
Vanaf 10 juni 1940 werd iedereen overgebracht naar 
het kamp ,,Dan-Y-Graig’’ (dit betekend ,,onder de rot-
sen’’) in de buurt van Porthcawl in Wales. Al op de ee-
rste dag kon een deel van de militairen hun uniform en 
uitrusting ophalen. Dit bestond uit een nieuw uniform, 
een Enfield P14 geweer welke nog uit de 1e werel-
doorlog stamde, 5 patronen, bajonet, koppel en een 
Engelse helm. Het uniform was een Engelse Battledress 
met lange broek. Het ondergoed was ook van Engelse 
makelarij. De schoenen waren normale werkschoenen 
met zool en hakbeslag. 

Eerst was de naam voor deze groep ongeregeld ,,Déta-
chement Koninklijke Nederlandsche Troepen in Groot 
Brittannië’’, later werd deze veranderd in ,,Neder-
landsch Legioen’’. Na juli 1940 kwamen er steeds meer 
,,burgers’’ aan in het kamp, dit waren burgers zonder 
militaire ervaring. Hierdoor ontstond er veel wrijving 
tussen de militairen en de ,,burgers’’. Mede hierdoor 
en omdat men niet een te grote troepenconcentratie 
wilde hebben in het tentenkamp, werden deze ,,nieu-
we’’ militairen overgeplaatst naar Ruperra Castle, ten 
noorden van de weg tussen Cardiff en Newport. 
Tussen beide kampen was een dagelijkse verbinding, 
zes aparte auto’s met ieder hun eigen missie reden 
dagelijks op en neer. De postuitwisseling gebeurde met 
drie Harley-Davidson motoren met zijspan. Later, toen 
de troepen steeds omvangrijker werden, werden er 
meerder locaties in Engeland in gebruik genomen om 
de mannen te huisvesten en te trainen.
Op 26 augustus 1941 verleende de koningin bij Konin-
klijk Besluit nr. 1 toestemming aan de Koninklijke 
Nederlandse Brigade om met ingang van 27 augustus 
de erenaam ,,Prinses Irene’’ te dragen.

Engels P14 Enfield geweer met bajonet.



De Vaandel van het Garderegiment Fuseliers Prinses 
Irene.

In december 1941 brak de oorlog uit met Japan, hierna 
kwam er een discussie over de taak  van de brigade. 
Er gingen stemmen op om de gehele brigade naar 
Nederlands-Indië te sturen. Dit idee werd niet door 
iedereen gedragen en er werd er een beroep gedaan 
op de Nederlandse grondwet. Hierin stond dat mili-
tairen alleen op basis van vrijwilligheid naar overzeese 
gebiedsdelen gezonden konden worden. Toch ging er 
een detachement van ongeveer 150 vrijwilligers richt-
ing Nederlands-Indië. Maar doordat Nederlands-Indië 
op 8 maart 1942 capituleerde kwamen ze te laat en 
werden naar Ceylon gestuurd. Vanaf daar hebben ze 
enige geheime acties uitgevoerd op het door de Jappen 
bezette Sumatra.
De overgebleven mannen in Engeland en Ierland 
bereidden zich verder op de oorlog voor. Al met al 
kwam de brigade op een sterkte van 1250 man.  Kon-
ingin Wilhelmina en Prins Bernhard kwamen op 9 mei 
1944 speciaal naar Harwich voor het bijwonen van 
een oefening. Helaas gooiden de Engelsen roet in het 
eten tijdens de oefening en was het geen triomf voor 
de Nederlanders. Na 20 mei mochten de mannen niet  
verder dan in een straal van 20 mijl van hun verblijf rei-
zen. Na 27 mei moesten alle militairen ingeënt worden 
tegen bepaalde ziektes. 
In de late nacht / vroege ochtend van 6 juni werden de 
mannen gewekt door het lawaai van de overtrekkende 
vliegtuigen en het heftig kanon gebulder.  Honderden 
vliegtuigen vlogen van de kust weg in zuid oostelijke 
richting, het was duidelijk, de invasie was begonnen, 
D-Day.
Het mag duidelijk zijn dat ,,onze’’ mannen ook stonden 
te popelen om mee te vechten in de strijd, maar het 

duurde echter nog tot 15 juni voordat het mobilisa-
tiebevel in werking trad. De staf kreeg tien dagen de 
tijd om wapens en munitie aan te vragen. Er gingen 
nog weer weken van wachten en oefenen voorbij, ook 
werden ze nog een keer verhuisd. 
Op 29 juli kwam het bevel dat twee officieren zich op 
2 augustus moesten melden bij het commando van 
het Canadese 1e leger in Normandië om bevelen in 
ontvangst te nemen. Dit omdat de brigade heel snel 
in Normandië zou worden ingezet. De spanning steeg 
ten top en eindelijk op 1 augustus kwam de order van 
vertrek. In deze order stond omschreven wat moest 
en wat niet mocht meegenomen worden. Op 3 augus-
tus tegen de avond vertrok er een 18 kilometer lange 
colonne vanuit Narford camp naar het 300 kilometer 
verderop gelegen Wanstead Camp nabij Londen.  Daar 
was een z.g. ,,Marchalling area’’ een kamp voor ger-
eedstelling voor de overtocht. Dit kamp was niet groter 
dan een voetbal veld en was hermetisch afgesloten, 
zo mochten er bijvoorbeeld geen brieven het kamp in 
komen dan wel verlaten. Iedere militaire ontving hier 
een zwemgordel, 24 uurs rantsoenen, Frans geld en 
jawel, wel 50 scherpe patronen. Het was duidelijk: het 
werd menens.
Vanaf 4 augustus werd men ingescheept en op 6 augus-
tus 19.00 uur voer men uit onder bescherming van oor-
logsschepen naar de kust van Normandië. Onderweg 
voerde een Duits vliegtuig nog een aanval uit op de 
boten met bommen, maar geen enkel projectiel raakte 
doel. Op 7 augustus 19.00 uur kwam men aan bij de 
Franse kust, bij de Mulberry haven, nabij Arromanches.
Een dag eerder, op 6 augustus, waren de eerste kwarti-
ermakers al aangekomen bij Graye-sur-Mère. Zij gingen 
direct door naar La Delivrande, om een dag later in 
Cresserons in het ontvangstkamp aan te komen.
Het Brigade stafkwartier, de verkenners afdeling en de 
batterij Artillerie kwamen pas 8 augustus aan op het 
strand van
Graye-sur-Mère. Tezamen kwamen er 1205 mannen 
met 274 motorvoertuigen, 83 motoren en 4 fietsen aan 
in Normandië.
Iedereen was onder de indruk van wat men daar 
aantrof, kapot geschoten huizen, ingestorte kerken en 
ruïnes, overal waar je ook maar keek.
Op 10 augustus zond de koningin de eerder genoemde 
dagorder uit aan de brigade. Die zelfde dag ontving 
men orders om zich te verplaatsen naar het Orne-front 
waar het 6e Airborne Divisie was gelegerd. Via de 
Pegasus brug trok men op naar het noorden. Vlakbij 
het dorpje Breville loste men de Royal Ulster Rifles en 
een compagnie van de 2e Oxfordshire en Buckingham-
shire Infantery af. Deze mannen waren na 2 maanden 
vechten totaal uitgeput. De taak van de Brigade was 
om de op 250 meter afstand gelegen Duitsers daar te 
houden, terwijl andere geallieerden een omtrekkende 
beweging maakten.
 



De Pagasus brug, met op de achtergrond drie Horsa 
zwevers.

De brigade had nog geen oorlogservaring en kreeg hier 
hun vuurdoop, het was niet een rustige 1e oorlogsdag 
voor hen in deze zogenaamde ,,Hell-Fire-corner’’. Tegen 
negenen in de avond brak het artillerievuur los, velen 
waren dusdanig verrast dat ze hun schuttersputjes 
niet meer uit durfden te komen. Er vielen die dag 13 
gewonden, maar gelukkig sneuvelde er niemand. Een 
opmerking van een militair in zijn dagboek was  “zo 
veel gewonden, als dat zo doorgaat halen we Parijs niet 
eens, laat staan Nederland”.
In de late middag / begin van de avond van 14 augustus 
vielen de Duitsers hen weer aan, ditmaal met artillerie 
vuur en mortieren. Wachtmeester Lammers werd door 
één van de scherven dodelijk geraakt en was daarmee 
de eerste van de Brigade die sneuvelde.
De volgende dag werd de Brigade getroffen door een 
aanval van dysenterie. Sommigen meenden dat de 
slechte thee met de bedorven melkpoeder de oor-
zaak was, anderen dachten dat de oorzaak gezocht 
moest worden bij de lijkenvliegen van de nabij gelegen 
begraafplaats. Een 30 tal was er zo ernstig aan toe dat 
ze ondergebracht werden in het hospitaal in La Deliv-
rande. Enkelen zweefden dagenlang op het randje van 
de dood. 
Op 17 augustus ontving de Brigade het codewoord 
,,Paddle’’ wat betekende dat de Duitsers de voorste 
linies hadden verlaten. Men vertrok richting Varaville, 
naar het dorp Le Bas De Breville.  Dit dorp was door 
de Duitsers aardig onder handen genomen, maar de 
Brigade wist gemakkelijk de ondermijnde Duitse stel-
lingen in te nemen. De Brigade verbleef hier een aantal 
dagen terwijl het Brigade hoofdkwartier vlakbij zat in 
het kasteeltje Rineauville.
Op 20 augustus kwam de order ,,Prepare to move’’, 
gevechtsgroep 1 nam de bruggen bij Varaville voor 
haar rekening en de derde gevechtsgroep het plaatsje 
Petitville. De tweede gevechtsgroep was nog steeds in 
de buurt van Quistreham. 
Op 20 augustus waren de Duitse troepen in de zo-
genaamde ,,Zak van Falaise’’ vast komen te zitten en 

werden compleet omsingeld. Hier werden 50.000 
krijgsgevangen gemaakt en er kwamen 10.000 Duitsers 
om. Een klein gedeelte wist echter te ontkomen, al het 
zware materieel achterlatend. De Geallieerden achter-
volgden de Duitsers op hun terugtocht naar de Seine. 
De taak van de Brigade was de vijand in het front vast 
te houden, waarbij ze direct onder het bevel stonden 
van de 6th Airborne Division. De rest van de divisie trok 
naar het zuiden naar de rivier de Dives, moest dan deze 
oversteken en de vijand in de rug aanvallen.
Hierna kreeg de brigade bevel om zich naar een 
plaatsje nabij Pont L’Eveque te begeven, om daar voor 
twee dagen te bivakkeren. Tijdens dit bivak op 23 au-
gustus bracht Prins Bernhard samen met zijn adjudant 
Baron van Tuyl van Serooskerken een bezoek aan dit 
deel van de Brigade.  Later die dag bracht de Prins een 
bezoek aan het andere deel van de brigade wat nog in 
Quistreham lag. 
De 24e augustus werd er verder opgetrokken naar de 
rivier de Risle, richting Pont-Audemer. De stootgroep 
bestaande uit de 1e en 3e gevechtsgroep werd onder-
steund door de Belgische Piron brigade en een verken-
ningsvoertuig van de 6e Airborne Division vertrokken 
op de 26e augustus.  De Duitsers hadden zich al terug 
getrokken over de rivier en hielden de stad Pont-
Audemer onder vuur vanaf de hoger gelegen oostelijke 
oever. Maar de stad was bevrijd van de Duitsers. Tot op 
de dag van vandaag word door de bevolking van Pont-
Audemer de bevrijding gevierd met dankbaarheid aan 
de Koninklijke Nederlandse Irene Brigade.

Bovenstaande is slechts een bloemlezing van wat de 
Prinses Irene Brigade in Normandië mee gemaakt 
heeft. In Normandie zijn ,,slechts’’ drie man gesneu-
veld, te weten: P.W.H. Lammers, N. den Breejen en G. 
Martens, alle drie tussen de 38 en 48 jaar oud.

Voor diegenen die dit jaar naar Normandië gaan om 
daar de viering van 70 jaar bevrijding bij te wonen, 
laten die ook even stil staan bij de Nederlanders die 
daar gevochten hebben en welke daar het leven ge-
laten hebben.

Door Tjeabele Hoekstra

Bronnen:
www.prinsesirenebrigade.nl
www.strijdbewijs.nl

  



Techniek

Van de redactie

Carburateur ultrasoon reinigen 
Tijdens het bivak van vorig jaar zaten we gezellig te 
kletsen over van alles en nog wat. Ik vertelde dat mijn 
daf niet echt lekker liep en ik kreeg de tip om de carbu-
rateur eens ultrasoon te laten reinigen. Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik een beetje sceptisch was: iets reinigen 
met geluid? Dat geloof je toch zelf niet? Bovendien is 
dingen laten doen aan het groene spul nou niet echt 
mijn ding. Toevallig kon ik even later via Buurman Wim 
(vaak mijn maatje bij de ritten) een tijdje een ultra-
sone reiniger lenen. Toch maar proberen, baat het 
niet, schaadt het niet. Speelkwartier dus! Ik heb de 
carburateur zo ver mogelijk uit elkaar gedraaid en alle 
onderdelen in het apparaat gelegd.  

Daarna het reinigingsmiddel in de goede concentratie 
toegevoegd. En het apparaat aangezet. Een buzzend 
geluid steeg op uit het apparaat en vrijwel onmiddellijk 
zag ik een wolkje prut uit de carburateuronderdelen 
komen.  En dat terwijl ik een paar weken eerder de 
carburateur nog ‘gewoon’ schoongemaakt had! Twin-
tig minuten (en 800C) later zei het apparaat ‘ping’ ten 
teken dat zijn werk erop zat. Ik kon weer aan de bak, 
om precies te zijn aan de spoelbak: alle onderdelen 
moeten met overvloedig water afgespoeld worden. 

Daarna droog blazen met de compressor en, als het 
maar even kan, nog even nadrogen in het zonnetje. 
Nadat ik de carburateur weer in elkaar gezet en gem-
onteerd had, was het moment van de waarheid aange-
broken: het starten van de motor. Zou het echt verschil 
maken of zou al dat werk voor niks geweest zijn? Het 
was een wereld van verschil! Vooral stationair liep de 
motor veel beter en rustiger, ik kon de motor wel 300 
toeren langzamer laten draaien dan voorheen! Al mijn 
scepsis ten aanzien van ultrasoon reinigen verdween 
als sneeuw voor de zon!

Ik heb nadien nog diverse andere carburateurs van 
deze en gene en mezelf schoon gemaakt. Tot nu toe al-
tijd met goede resultaten. Als je op deze manier reinigt, 
bereik je plaatsen en kanaaltjes waar je met de hand 
gewoon niet bij kunt komen. En dat die kanaaltjes 
enigszins dichtgeslibd zijn in de loop der tijd is natuurli-
jk helemaal niet raar. Helemaal als het voertuig een tijd 
stil heeft gestaan, bijvoorbeeld in een mob-complex.

Door Marcel de Boorder

Inleveren copij voor de volgende nieuwsbrief voor 14 juni 2014 bij redactie@nnlv.nl




