Mei 1945: Opperwachtmeester Ceton rijdt op zijn BSA 's Gravenhage binnen
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Van de Voorzitter
Na veel te veel regen loopt het
jaar 1998 ten einde. En zoals elk
jaar, zo na Sinterklaas en tegen Kerstmis,
vraagt ieder zich af wat het volgend jaar zal
brengen. Ik hoop dat al Uw wensen voor het
volgend jaar uit zullen komen.

en de commandant van het Garderegiment Fuseliers op aangedrongen de tradities van de
Brigade rond poppy-day in Engeland veilig te
stellen. Helaas kon vorig jaar door verschillende
misverstanden geen detachement mee naar
Engeland.

Het afgelopen jaar hebben wij een rustige Algemene Ledenvergadering en een geslaagde
reünie gehad en dat is eigenlijk het belangrijkste waar de vereniging jaarlijks naar toe leeft.
Dat is ook de voornaamste taak van het bestuur, dat verder druk is met het vertegenwoordigen van onze vereniging waar dat nodig
is. Daarbij doen wij ons best de uitgaven tot
een minimum te beperken.

Dit jaar heeft de plaatsvervangend commandant, Majoor Laurens, op zaterdag 7 november
met een delegatie van het Garderegiment Fuseliers de herdenkingsplechtigheid op het kerkhof
in Wolverhampton bijgewoond. Hier worden
jaarlijks door de zorg van de British Legion,
Branch Wolverhampton, de in de oorlog overleden Brigadeleden, die op Jeffcock Road zijn
begraven, herdacht. Onze bijdrage daaraan zal
door het Garderegiment worden overgenomen
als leden van onze vereniging daar niet meer.
toe in staat zijn.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur ook weer
veel aandacht besteed aan het onderhouden
van de band met het Garderegiment Fuseliers
in Oirschot. Om gevolg te geven aan de toestemming van de Algemene Ledenvergadering,
om te bezien hoe wij meer structuur kunnen
geven aan de samenwerking met het Garderegiment, de Indië-bataljons en de Verenigingen
van Fuseliers werd menig bespreking gevoerd.
Natuurlijk werd veel aandacht besteed aan het
bataljon dat in november weer naar Bosnië
is vertrokken. Wij hebben de Fuseliersduidelijk
gemaakt dat wij hen zoveel wij kunnen willen
steunen bij de uitvoering van hun taak.
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In de vorige Vaandeldrager kondigde ik aan dat
wij de namen van de uitgezonden militairen
weer zouden verdelen over de leden van onze
vereniging, zodat wij hen met de feestdagen
een kaartje zouden kunnen sturen. In overleg
met de staf van het
doen wij dat deze keer
anders dan twee jaar geleden. U leest daarover
elders in deze Vaandeldrager. Ik hoop dat de
leden van onze vereniging weer bewijzen dat zij
meeleven met de jonge mensen in Bosnië. Lees
dus de aanwijzingen op bladzijde 5.
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Ons Erelid Ton Herbrink heeft er bij het bestuur

Deelname aan de mars door Congleton op zondag 8 november was door de delegatie niet
mogelijk, daar het eerste detachement die zondagavond naar Bosnië vertrok. Of in de toekomst aan die mars wordt deelgenomen of dat
het Garderegiment rond 11 januari naar Congleton gaat, is nog een punt van overleg.
Het 17 (NL) Mechbat GFPI, zoals het versterkte
bataljon Fuseliers tijdens de uitzending weer
heet, is dus naar Bosnië vertrokken. Ik heb
hen, samen met Dik van Nugteren en de broers
Theo en Jan van Liempt mogen uitzwaaien. Ik
heb hen veel krijgsmans geluk toegewenst en
de beste wensen van de leden van onze vereniging overgebracht. Ik heb ook toegezegd dat
de oudstrijders zeker van hun steun zouden
laten blijken. Stuur dus met Kerstmis een
kaartje. Kijk op pagina 5 hoe dat moet.

Ik eindig dit voorwoord zoals ik het ben begonnen door U en allen die U dierbaar zijn veel
geluk en zegen en een gezond 1999 toe te
wensen.

Rudi Hemmes

Van de Penningmeester:
Zoals het een goed penningmeester betaamt,
wordt er aan het einde van het jaar weer een
beroep op u - als leden - gedaan.
Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en
de vereniging zal ongetwijfeld te maken krijgen
met financiële zaken en daar is geld voor nodig.
Geld dat (naar we hopen) zowel van u als van
andere instanties binnen kan komen.
U treft daarom in deze Vaandeldrager weer een
acceptgiro aan met daarop een aantal reeds
voorbewerkte gegevens. Naast uw persoonlijke
gegevens hebben we uw bank- cq gironummer
reeds ingevuld.
Rechts bovenaan staat het jaar waarover contributie verschuldigd is en vlak daaronder is
aangegeven "u hebt betaald t/rn ..... (jaartal)".
Aan de hand van die regel kunt u nagaan of u
wel of niet de knip moet trekken en het bedrag
moet invullen van minimaal f. 20,- en uw
handtekening moet zetten voor bekrachtiging
van de storting. Op de II leden/donateurs, die

over 1998 nog niet hebben betaald, wordt een
beroep gedaan dit jaar voor 2 jaar hun contributie af te dragen. Wenst u uw lidmaatschap
niet meer voort te zetten, laat ons dan a.u.b.
even weten.
Hebt u alles goed ingevuld, dan even naar de
bank of in de brievenbus en uw penningmeester heeft voor het einde van het jaar een aardig
startkapitaaltje voor 1999 in huis. Het grootste
deel van de leden in Engeland wordt verwezen
naar het aan hen persoonlijk verzonden schrijven met betrekking tot de mogelijkheid van
betalen.
Voor uw aller medewerking ben ik zeer erkentelijk en wens u nu reeds een goede gezondheid en alle goeds voor het nieuwe jaar toe, in
de hoop dat we prettig mogen en kunnen blijven samenwerken.
Henk van Beers

Met diep leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de volgende leden van onze
Vereniging:
De heer D. Badings te Goodwood, Rep. Zuid Afrika
04 augustus
29
De heer A. van Ekeren te Driebergen
De heer J. Dieleman te Oirschot
07 september
De heer C van Tilborg te Halsteren
14
Mevrouw G. Slagter te Chalton USA
21
De heer J. Mulder te Ottersum
29
De heer K. Slooten te Jisp
29
Mevrouw F. v.d. Haak Raugh te Vaassen
12 oktober
De heer J. Stuit te Den Haag
13
Mevrouw B. Wessel te Birmingham
13
De heer G. van Geel te Bergen op Zoom
03 november
Mevrouw M. Kremers- Vaessen te Landgraaf
06
De heer M. Geluk te Tholen
10
Mevrouw CM. van 't Hooft - Werts te Apeldoorn
17
De heer P. Christiaanse te Veenendaal
18
Bij overlijdensgevallen graag bericht aan:
FJ. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
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VAN DE
REGIMENTSCOMMANDANT

Geachte regimentsgenoten,
Sinds het uitkomen van het septembernummer
van de Vaandeldrager is er weer veel gebeurd.
Van de belangrijkste zaken wil ik U, vanuit het
verre Bosnië,via deze weg deelgenoot maken.
Eindoefening SFORS "Rhino Preparation"
Van 21 tot 30 september jl. werd op en in de
omgeving van het Artillerie Schietkamp nabij 't
Harde de eindoefening ter voorbereiding op
onze uitzending naar Bosnië georganiseerd. De
oefening was zeer leerzaam en na hard werken
in een goede sfeer, stonden er aan het eind
van de oefening geen circa 1000 mannen en
vrouwen, maar een team met een intentie, een
bataljon gereed voor uitzending. De oefening
werd op 30 september afgesloten met een
waardige koorduitreiking door de oudstrijders
van de Irenebrigade en de uitreiking van de
badge van 17 (NL) Mechbat GFPI (en een
agenda) door de oudstrijders van de Indiëbataljons. Bovendien reikte commandant 13
Mechbrig namens de BLSde UmENDVLAG uit
aan 17 (NL) Mechbat GFPI. Na deze ceremonie
volgde in een grote onderhoudsloods een heel
gezellige borrel en barbecue waarbij oudstrijders en jonge beroepsmilitairen prachtige discussies voerden over hoe het vroeger was en
wat ons te wachten zou staan in Bosnië.
Patenschaf en regimentsborrel
Op 14 oktober jl. vond de officiële aanvaarding
van de patenschaft met het Duitse 22 Panzergrenadierbataillion plaats. Dit was een sfeervolle plechtigheid, opgeluisterd door vele gasten. We hebben het officiële gedeelte van de
patenschaft naadloos over laten gaan in een
gezellige regimentsborrel. Door de drukte en de

korte reactietermijn is het de uitnodigingen helaas niet helemaal vlekkeloos verlopen, daarvoor excuses, hieraan zal in de nabije toekomst
meer aandacht worden besteed.
Afscheid en vertrek
Vanaf 2 november jl. zijn er twee voorrotaties
en vier hoofdrotaties naar Bosnië vertrokken
vanaf Vliegbasis Eindhoven. Wij waren bijzonder verrast door de grote belangstelling en
morele steun van U als regimentsgenoten, .
vooral de oudstrijders lieten zich niet onbetuigd. Generaal Hemmes heeft in die dagen
bijna voortdurend in en om Eindhoven "gebivakkeerd". Bij elke rotatie verzorgde hij gezamenlijk met een van onze geestelijk verzorgers
een waardige afscheidsceremonie, waarbij het
ontsteken van de kaars een centrale plaats innam, heel mooi!
Wolverhampton
In het weekeinde waarin ik zelf naar Bosnië
vertrok, vond de jaarlijkse herdenking op het
kerkhof in Wolverhampton plaats, derhalve kon
ik er helaas niet bij zijn. Daarom bestond de
delegatie uit Generaal Hemmes, Majoor Laurens, Kapitein Holtmanns en Hans Sonnemans.
Ik heb vernomen dat het een heel waardige
plechtigheid was in de bekende Engelse stijl en
dat de Britten de aanwezigheid van de delegatie zeer op prijs stelden. De Nederlandse delegatie werd dan ook met alle mogelijke egards
behandeld, hetgeen zelfs uitmondde in een
ceremoniële inspectie van de aangetreden Engelse troepen. Deze herdenking is een goede
traditie die wat mij betreft zo lang mogelijk
door de oudstrijders en vertegenwoordigers van
het parate regiment gezamenlijk moet worden
voortgezet.
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De start als SFOR5
Doordat de rotatie van zowel personeel als
materieel zeer goed gepland en uitgevoerd
was, konden wij een soepele start maken in
Bosnië. Hiervoor heeft overigens de Eerste
Luitenant Schmidt (de grote organisator) op 23
november jl. in Sisava een waardering ontvangen. De overgavejovername van 42 (NL)
Mechbat Limburgse Jagers is op een goede wijze verlopen. Op zondag 15 november 1998 om
10.38 uur nam 17 (NL) Mechbat Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene de verantwoordelijkheid
over, voor het Nederlandse gebied dat circa
3000 vierkante kilometer omvat. Tijdens de
commando-overdracht sneeuwde het al, dat
heeft zich nog dagen voortgezet en momenteel
(24 november) is het gewoon echt winter. Het
sneeuwdek varieert in dikte van in de dalen 10
cm tot plaatselijk in hoger gelegen gebieden
een halve meter. De eerste weken zijn erg goed
verlopen, velen begrijpen snel waar we mee
bezig zijn, de sfeer is prima en we hebben gewoon weinig problemen. Het enige, maar wel
grote probleem en punt van zorg is de gladheid; er hebben zich al 7 ongevallen voorgedaan, gelukkig allemaal zonder lichamelijk letsel.
Koorduitreiking
Op 22 november hadden Regimentsadjudant
Vervoort en ondergetekende de eer om uit
naam van de oudstrijders (gemandateerd door
Generaal Hemmes) 60 "invasiekoorden" uit te
reiken aan het personeel van de Verbandplaats
en het Regiohersteldetachement van ons bataljon op Base "Colijnsplaat" in Novi Travnik.
Het was een waardige ceremonie. Zondag 29
november as. hopen wij nog eens circa 150
koorden uit te reiken aan de rest van de Logistieke compagnie in Bosovace. Wij noemen het
koord in Bosniëoverigens "Prinses Irene koord"
omdat de naam "invasiekoord" hier erg gevoelig ligt. Vele militairen binnen onze Britse Multinationale Divisie (EW) en de lokale bevolking
herkennen ons aan het koord. "17 GFPI is
back". Zo heeft het "Prinses Irene koord" voor
eenieder een wezenlijke functie. De daarbij behorende symboliek is natuurlijk heel mooi, immers, wij voeren onze missie uit als vertegenwoordigers van en de dragers van de traditie
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van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene", onder de schitterende naam
"Irene" : zij die vrede brengt".
Kerst
Het landschap ziet er hier in Bosnië reeds uit als
een kerstplaatje, wij hopen daar op onze eigen
wijze ook van te genieten. Ondanks ons drukke
werk als fuseliers in dienst van de vrede zullen
wij bij dit feest komende maand zeker stilstaan.
Ik spreek dan ook de hoop en de verwachting
uit dat wij, geheel in de gedachte van het
Kerstfeest, hier ons steentje mogen bijdragen
aan de vrede voor en de opbouw van dit verscheurde land. Wij zullen de komende maanden
alle zeilen bij zetten om een gedegen plan voor
te bereiden voor de terugkeer van 10.000 tot
15.000 displaced persons naar hun oorspronkelijke woonplaatsen komend voorjaar. Hiervoor
zullen wij vooral de rol van coördinator enjof
katalysator op ons nemen om te bewerkstelligen dat de activiteiten en fondsen van de circa
250 in ons gebied optredende organisaties synchroon met onze militaire taak worden verdeeld. Hierbij denk ik dan aan een integraal
plan van het aantal terug te keren mensen per
gemeente, de daarvoor benodigde huizen (herstellen of bouwen), de nodige algemene nutsvoorzieningen als water, elektriciteit, scholen
etc. en een stukje werkgelegenheid.
Tenslotte hoop ik dat ons saamhorigheidsgevoel in Nederland en Bosnië ook of juist tijdens
de Kerstdagen tot uitdrukking zal komen in wederzijdse wensen en boodschappen over de
post en een stukje warmte en licht van de fuselierskaarsen die zullen branden in Nederland en
Bosnië. Daarbij wens ik vooral ook de echtgenotes, vriendinnen, vrienden en kinderen van
de met ons bataljon uitgezondenen veel sterkte
en warmte toe tijdens de komende feestdagen,
waarop zij hun partner, papa, etc. extra zullen
missen.
Ik wens U allen goede Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling toe.

A.T. Vermeij
Luitenant-kolonel der Fuseliers

-----_~
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Beste lezer( es),
De Vaandeldrager bestaat bijna 14 jaar. Het begon
allemaal als verenigingsorgaan voor de Vereniging
van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene in 1985.
Inmiddels is er al veel veranderd. Sinds september
vorig jaar verschijnen er eigenlijk twéé Vaandeldragers. De Vereniging van Officieren van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene maakt sinds
die tijd ook gebruik van het blad. Hun berichten en
verhalen verschenen in een aparte katern die in het
blad was opgenomen.
Met ingang van dit nummer proberen we een aantal
verhalen en rubrieken te combineren. Dit bespaart
werk en tijd voor de redactie. Bovendien is het voor
de lezers interessant omdat ze meer over de andere
geledingen van de "Irene-familie" te weten kunnen
komen. Rubrieken als "Wie, wat en waar" en "Uit de
oude (Fuseliers) doos zijn dus voortaan in beide
edities van de Vaandeldrager te vinden.
Veel aandacht in dit nummer uiteraard aan de
uitzending van de Fuseliers naar Bosnië als 17 (NL)
Mechbat GFPI. We hopen dat u de mannen en
vrouwen daar weer net als de vorige keer zult
steunen door middel van een kaartje. Hoe dat kan
leest u uitgebreid in dlt nummer.

De redactie wenst u prettige feestdagen en een goed
begin van het laatste jaar van dit millennium.

Hans Sonnemans
Reiier Holtmanns

Redactie Vaandeldrager
Genm De Ruyter van Steveninckkazerne
Sectie 51 17 Painfbat GFPI
Postbus 90152 MPC 18C
5600 RD EINDHOVEN
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"Ik was van 1 mei tot 8 mei in Doorn bij de
BNMOen kreeg uw adres. Ik wil vragen of u
nog iets weet van de Irene Brigadevan 1942.
Het 7de contingent Zuid Afrika dat is toen omgekomen, op 28 oktober 1942. Ik kreeg alleen
een brief dat de boot was getorpedeerd en verder niets. Hij was als soldaat uit Kaapstad vertrokken op 9 oktober 1942. Zijn naam was Jan
Meyer, geboren in Rotterdam in 1910.
Het is wel erg lang geleden maar voor ik dood
ga denk je er veel meer aan. Hier in Afrika hoor
je niets. Ik zou u zeer dankbaar zijn als u mij
terug wilt schrijven.
Hoogachtend,
Mw. CG. Meyer.
Tja/ het is bijna niet voor te stel/en.... Mevrouw
was in 1942 getrouwd met één van de soldaten
van het -;te contingent Zuidafrikanen op weg
vanuit Kaapstad naar Engeland. te gaan versterken. De boot werd getorpedeerd en iedereen kwam om/ waaronder dus de bijna 100
Zuidafrikaanse Nederlanders. Enkele jaren geleden hebben we hierover een uitgebreid historisch artikel gepubliceerd. Dit verhaal hebben
we mevrouw Meyer toegezonden. Het is eigenlijk onvoorstelbaar maar daarin heeft zij na .
ruim 56jaar kunnen lezen onder welke omstandigheden haar man om het leven is
gekomen...
"Hierbij nog een aardige foto van de
intocht in Amsterdam op 31 mei 1945. Het
betreft hier de carrier "Joker" van de Unit
III met voorop Ben de Jong en Cor van der
Weiden (chauffeur) en achterop Ben
Schoneveld (slecht zichtbaar) en Louis
Bienfait. Daarachter carrier "Popeye" met
Jan Slagvelden Dik van de Voort. "
Ir. L.P. Bienfait, Oosterbeek
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Blijdschap en teleurstelling ....
Afscheid nemen is nooit leuk... Op 14 oktober
heb ik afscheid genomen als sociaal medewerker van het Steunfonds Prinses Irene en Noothoven van Goorfonds. Ik ging met hoge verwachtingen naar de bijeenkomst op die datum.
Ik was innerlijk blij eindelijk de leden van het
voltallige bestuur van deze fondsen te ontmoeten en mijn opvolger aan hen voor te stellen.
Tot mijn grote verbazing en teleurstelling waren
slechts de voorzitter en de secretaris/penningmeester van de fondsen aanwezig.
De rest van het bestuur, waaronder twee leden
van onze vereniging van Oud Strijders waarmee
ik altijd goede contacten heb gehad, hadden
verstek laten gaan. Zij hebben deze bijeenkomst blijkbaar niet belangrijk genoeg gevonden om bij aanwezig te zijn. Voor mij was dit
een grote teleurstelling, na 16 jaar dienstverlening aan de fondsen.
De voorzitter en de secretaris/penningmeester
wil ik bijzonder hartelijk danken voor de lovende woorden die zij aan mijn adres hebben uitgesproken. Voorts dank ik, mede namens mijn
echtgenote, het bestuur voor het mij aangeboden prachtige cadeau in de vorm van een karaf

van kristal.
Tevens dank ik mijn kameraden die mij soms
onder zeer moeilijke omstandigheden hand- en
spandiensten ten behoeven van de leden hebben bewezen waardoor het uitvoeren van deze
functie mogelijk werd gemaakt. Ik hoop dat de
nieuwe functionaris, de heer Frans van der Meeren uit Bergen op Zoom, een gelijke behandeling ten deel zal vallen.
Harry J. Davis, Putten

Foto uit Australië

I

Enkele malen hebben we al in de Vaandeldrager bericht over de leden van de Vereniging
van Oud Strijders van de Irene Brigade in
Australië die daar op bijzonder wijze op Anzacdav (de Australische veteranendag) de naam
van de Brigade hebben uitgedragen. Met name
Herman en Riet Berendsen hebben daarin een
rol gespeeld. Riet maakte een eigen vlag die
trots op Anzacday werd meegedragen. Hieronder een foto van die vlag.

60-jarig HUWELIJKSFEEST:
Fam. De Jongh, Newlands Rep. Zuid Afrika
SS-jarig HUWELIJKSFEEST:
Fam. Goossens - Kuiper te Raalte
Fam. Fack te Bristol UK
Fam. Peyrot - Coleman te Glastonburry USA
Fam. Weeda - Nash te Apeldoorn
Fam. Stonner te North Chat, USA
Fam. Wetering - Gaad te Hellevoetsluis
SO-jarig HUWELIJKSFEEST:
Fam. Nievelstein - v. Mansom te Leiden
Fam. V.d. Waal - Langendoen te Hellevoetsluis
Fam. Mouwen - Wernaart te Bergen op Zoom
Fam. Kroontje - van 't Ende te Wezep

REGIMENTSJAARDAG
11 JANUARI 1999
Ondanks de uitzending van de Fuseliers wordt
er dit jaar toch aandacht besteed aan de jaarlijks regimentsjaardag op 11 januari. Het is inmiddels een vaste
gewoonte geworden om op de dag
dat de Koninklijke
Nederlandse
Brigade in Congleton
werd
opgericht
een ontmoetingsen sportdag
in
Oirschot te organiseren.
Dit jaar zijn alle
oud-Brigadeleden
en alle (oud)leden
van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
weer van harte welkom in het Oirschotse Zand.

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

Het programma begint vanaf 9.00 uur met een
ontvangst in de Brabantzaal. Als u een volledig
programma-overzicht wilt ontvangen, stuur dan
een briefje of kaartje naar het redactie-adres
van dit blad en het zal u zo spoedig mogelijk
worden toegezonden.
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WOENSDAG 30 september '98

Koord uitrei king na ei ndoefen ing
17 (NL) MECHBAT GFPI
Uit: RINOCEROS, maandblad voor 13 Gemechaniseerde Brigade/ nummer 7,'

"Uitzendingen naar Bosnië zijn intussen een
vast onderdeel van het jaarprogramma van 13
Gemechaniseerde Brigade. In november vertrekt 17 Pantserinfanteriebataljon GFPI alweer
voor de tweede keer voor een missie naar dit
gebied. Al enkele maanden bereidt het bataljon
zich hier intensief op voor. Van 21 september
tot en met 2 oktober oefent 17 (NL) Mechbat
GFPIop het Artillerie Schietkamp in Oldebroek.
Tijdens oefening Rhino Preparation oefent het
bataljon de eerste keer in de samenstelling
waarin het daadwerkelijk wordt uitgezonden.
Tevens is het de laatste grote voorbereiding
voordat het bataljon vertrekt. Om het personeel
optimaal voor te bereiden, wordt de huidige
situatie in Bosnië zo realistisch mogelijk nagebootst. De deelnemers worden naast het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden geconfronteerd met incidenten die zijn gebaseerd
op actuele situaties en ervaringen van eenheden die momenteel verblijven in het uitzendgebied.
De oefening heeft een interactief karakter. Dit
betekent dat het begin vaststaat, maar het verdere verloop afhankelijk is van de manier waarop de deelnemers reageren op de verschillende
gebeurtenissen en incidenten die de oefenleiding inbrengt.
Nou, dat hebben ze geweten... Het algemene
oordeel van iedereen was zwaar, erg zwaar.
Het betekende bijna twee weken hard werken,
van overste tot fuselier. De voorbereiding was
dus goed. Maar op woensdag 30 september
was het tijd voor de traditionele afsluiting.
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Op het moment dat de oefening formeel achter
de rug was en de groepsfoto's konden worden
gemaakt, viel de regen met bakken uit de lucht.
Gelukkig werd het weer droog op het moment
dat de gebruikelijke ceremonie van het uitreiken van de koorden en het drinken van de calvados moest beginnen.
Natuurlijk waren ze er weer: de oudstrijders
van de Irene Brigade en de Indiëbataljons van
het Garderegiment Prinses Irene. Ruim veertig
man sterk, trotseerden ze regen en wind om
hun traditievoortzetters een hart onder de riem
te steken. Generaal Hemmes luidde de ceremonie van het uitreiken van de koorden op de
hem bekende wijze in: met een gevatte speech
en een gelukwens voor de komende uitzendperiode. Het uitreiken van de koorden door de
oudstrijders werd nog een heel karwei. Immers,
alle cavaleristen, genisten en andere "dienstvakkers" worden tijdens de uitzending geacht
het oranje-blauwe koord te dragen. Het betekende dus dat er vele honderden koorden
moesten worden omgehangen.
Na dit alles volgde de gebruikelijk dronk op het
regiment met calvados. Dit bleek niet de enige
sterke drank te zijn die geschonken zou gaan
worden. De regimentsadjudant van het Regiment Genietroepen nam hierna plaats achter de
microfoon, natuurlijk gevolgd door de marketenster met een vaatje jonge jenever. De adjudant was bij deze plechtigheid aanwezig vanwege de geniecompagnie die als onderdeel van
17 (NL) Mechbat vertrekt. Het moet gezegd: de
genisten zongen als afsluiting het bekende mineurslied (Sodeju...!) met veel meer overtuiging
dan eerder de Fuseliers hun regimentslied. Er
zijn dus nog meer regimenten met een levende
traditie in de Koninklijke Landmacht.

Stuur een kaartje naar
een Fuselier!:
Bij de vorige uitzending was het een succes: oudstrijders en andere belangstellenden die een kaartje
stuurden naar een Fuseliers in Bosnië en hem of haar een hart onder de riem staken. In veel gevallen kwam er een kaartje terug en soms ontstond er een levendige correspondentie. Ook deze keer
doen we een zelfde oproep. Alleen de opzet is wat anders.
U krijgt deze keer geen naam maar het is de bedoeling dat u een kaartje stuurt naar een man of
vrouw in het uitzendgebied. Op de envelop dient u in de linkerbovenhoek te vermelden:
"FUSELIERSPOST"
U dient uw poststuk te adresseren aan:
Sie Sl
17 (NL) Mechbat GFPI
NAPO 80
3509 VB UTRECHT

Achtergronden SFORS en 17 (NL) Mechbat GFPI:
Dayton accoord
De Verenigde Naties zijn al een aantal jaren in
het voormalig Joegoslavië actief. Er zijn tal van
pogingen gedaan om een een blijvende vrede
te bewerkstelligen. Alles bleef zonder succes.
Uiteindelijk lukte het de Verenigde Staten om
een diplomatieke doorbraak te bereiken. Het
overleg onder leiding van onderminister Holbrooke leidde tot een staakt het vuren vanaf
12 oktober 1995. Vervolgens werd een vredesaccoord getekend tussen de strijdende partijen:
het Dayton accoord.

IFOR
De Verenigde Naties vroegen de NAVO een
Peace Implementation Plan op te stellen. In dit
plan werd geregeld dat het toezicht op het naleven van de Daytonaccoorden wordt uitgevoerd door een door de NAVO gedomineerde
vredesmacht. Deze zogenaamde Peace Implementation Force (IFOR) moet een buffer vor-

men tussen de Bosnisch Servische (VRS) troepen, de Bosnische (ARBiH) en de Kroatische
(HVO) troepen. Het gebied is opgesplitst in drie
sectoren. De sector Zuidoost (Mostar tot en met
Sarajevo) is voor een Multinationale divisie onder Franse leiding. Een Multinationale divisie
onder Amerikaanse leiding heeft de sector
Noord. De sector Zuidwest tenslotte, wordt gecontroleerd door een Multinationale divisie onder Brits bevel. Deze sector omvat het gehele
westen van Bosnië-Herzegovina. Hier wordt
Nederland ingezet. In de periode juni - december 1996 vormde 17 (NL) Mechbat GFPI de
tweede Nederlandse bijdrage in deze IFORoperatie.

SFOR
In december 1996 wordt de Implementation
Force vervangen door de Stabilization Force
(SFOR). De Acompagnie van 17 Painfbat leverde van december - juni 1997 een bijdrage aan
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de eerste SFOR-troepen. De Britse leiding van
de Multinationale divisie in sector Zuidwest
heeft haar hoofdkwartier in Banja Luka. De divisie bestaat uit drie brigades. In de Engelse
brigade is het Nederlandse gemechaniseerde
bataljon ondergebracht.
De taak van SFOR luidt: het toezien op - en zo
nodig afdwingen van - de uitvoeringsbepalingen
van de vredesregeling. In het bijzonder moet
worden gelet op de terugtrekking van de strijdkrachten naar het hen toegewezen gebied.
Hierbij hoort ook het creëren van zogenaamde
"zones of separation". Hiertoe dient SFOR te
beschikken over voldoende zelfverdedingirigscapaciteit, maar dient zij tevens in staat te zijn
haar eigen bewegingsvrijheid in voorkomend
geval af te dwingen.

-

-

Al deze mannen vormen de eenheid verdeeld
in:

-

17 (NL) Mechbat GFPI
Vanaf december 1998 tot juni 1999 wordt deze
plaats ingenomen door 17 (NL) Mechbat GFPI.
Het bataljon vormt de vijfde keer een eenheid
van SROR. Waarom wordt er niet langer gesproken over 17 Pantserinfanteriebataljon GFPI? Er is nu sprake van een ander bataljon, een
gemechaniseerd bataljon, waarmee bedoeld
wordt dat er naast de infanterie ook tanks zijn
ingedeeld. Het is dus een tijdelijk samengesteld
bataljon (voor de duur van de uitzending)
waarbij bijvoorbeeld ook Genie is ingedeeld.
Het personeel van andere eenheden keert dan
ook na de uitzending weer naar de oorspronkelijke eenheden terug.
17 (NL) Mechbat GFPI bestaat uit 1263 militairen afkomstig van:
Bataljonsstaf 17 Painfbat GFPI
- Stafstafverzorgingsen
ondersteunings
compagnie 17 Painfbat GFPI
Bravo compagnie 17 Painfbat GFPI te
Knezevo
-
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Charlie compagnie 17 Painfbat GFPI
Tankpeloton 11 Tankbataljon
Tankpeloton 101 Tankbataljon
17 Herstelpeloton 13 Herstelcompagnie
Geniecomaaqnle (personeel van 115 Constructiecompagnie
en 111 Pantsergeniecompagnie)

Geneeskundig detachement (personeel van
420 Hospitaalcompagnie en 430 Ziekenautocompagnie)
Detachement van Explosieven Opruimings
Dienst
Crowd and Riot Control peloton (soort militaire mobiele eenheid)
Bulgaars geniepeloton
Logistieke eenheden

-

Bataljonsstaf 17 (NL) Mechbat GFPI te
Sisava
Staf Staf Verzorgings- en Ondersteuningscompagnie te Sisava
Verkenningspeloton te Sisava
Mortierpeloton te Sisava
B-team te Knezevo
C-team te Novi Travnik
Genie compagnie te Sisava
Logistieke Compagnie
Explosieven Opruimings Commando te
Sisava

Historische overeenkomsten
Interessant zijn de historische overeenkomsten:
de sterkte van de eenheid is gelijk aan die van
de Irene Brigade. Verder staat 17 (NL) Mechbat, net als de Irene Brigade, onder Brits bevel.
Net als in 1996 zullen de militairen van het bataljon tijdens de dagelijks dienst het oranjeblauwe invasiekoord op het gevechtspak dragen.
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VOOR U GELEZEN IN DE KRANT:

Dikke kus voor papa Verbaant
In de regionale pers verschenen een aantal artikelen omtrent het vertrek van 17 (NL) Mechbat GFPL
In het Eindhovens Dagblad verscheen op 12 november jl het volgende verhaal van de hand van
Nicole van Hout.

EINDHOVEN"Ik vind het heel erg dat papa niet
op mijn verjaardag is," zegt bijna negenjarige
Kevin Verbaant uit Helmond. Gisterenavond
nam hij afscheid van zijn vader, sergeantmajoor Marijn Verbaant, die vandaag voor zes
maanden naar Bosniëvertrekt.
Verbaant hoort bij het 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment FuseliersPrinsesIrene dat
deel gaat uitmaken van de SFORtroependie de
vrede in het voormalig Joegoslavië moeten bewaren. Het grootste deel van de duizend Nederlandse manschappen komt van legerplaats
Oirschot.
Keven en zijn twaalfjarige zusje Joyce hebben
al eerder in de hangar A van vliegbasis Eindhoven voor een half jaar afscheid moeten nemen
van hun vader. Hij wordt nu voor de tweede
keer uitgezonden naar Bosnië. "Vorig jaar was
hij ook al op mijn verjaardag weg", vertelt
Kevin. "Ik vind het ook heel vervelend", beaamt
Joyce. "De vorige keer duurde het best wel
lang."
Aftellen
De kinderen en hun moeder Jaqueline zullen
ook dit jaar weer Sinterklaas en Kerstmis zonder vader en man moeten vieren. "Je kunt je
eigenlijk niet voorbereiden. Het begint pas als
hij weg is. Dan komen de momenten dat je
hem echt nodig hebt. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een school voor Joyce. Dat moet ik nu

alleen gaan doen. Maar gelukkig komt hij deze
keer twee keer op verlof. We kunnen het nu
aftellen in weken in plaats van in maanden."
Ook Verbaant vindt het moment van afscheid
nemen moeilijk. "Het weg zijn van je gezin is
het ergste. Verder is het voor mij gewoon werken." Net als andere uitgezonden militairen
draagt Marijn Verbaant het blauw-oranje Prinses Irene-koord om zijn linkerschouder. "Als de
plaatselijke bevolking dit koord ziet, dan reageren ze meteen. Je kunt aan hun reacties merken dat we als Nederlandse militairen een goede naam opgebouwd hebben.
Tranen
Verbaant wordt ditmaal gelegerd bij de stafcompagnie in Sisava. De vorige keer zat hij in
de republiek Servië. "De uitdaging was toen
groter", zegt hij. Ook zijn moeder, mevrouw
Verbaant uit Eindhoven, is meegekomen naar
de afscheidsbijeenkomst. "Ik ben een half jaar
mijn klusjesman kwijt", lacht ze haar tranen
weg. Er zijn meer familieleden die moeite hebben om hun ogen droog te houden wanneer
het moment van afscheid nemen, aangebroken
is. De familieleden moeten de hangar ver/aten
en de kleine tweehonderd vertrekkende militairen melden zich op hun voorlopig laatste appel.
Vandaag vliegen ze naar Kroatië, vanwaar ze
met de bus naar Bosnië reizen. Deze en volgende week vertrekt de rest van de troepen.

Colijnsplaat vlagt straks in Bosnië
In de Provinciale Zeeuwse Courant verscheen op 30 oktober jl het volgende verhaal, geschreven
door Ingrid Huijbers

COLIJNSPlAATHalf november zal de vlag van
Colijnsplaat in Bosnië wapperen. De "Patrijs"
wordt meegevoerd door het 1r Pantser-

infanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene uit Oirschot. Kinderen uit groep zeven
en acht van de basisscholenin het Noord11

Bevelandse dorpje zullen trouw brieven schrijven naar "hun" soldaten in Novi-Travnik.
"Zoals luitenant Havelaar en zijn mannen in de
Tweede Wereldoorlog garant stonden voor de
vrede in Zeeland, zo proberen wij straks ons
steentje bij te dragen aan de vrede in Bosnië",
zegt majoor M. Duvekot uit 's Gravenppolder
plechtig. In de zonnige keuken - geel gebloemd
kleed, kinderstoeltje aan tafel - spreidt hij de
kaart van het gebied uit. Het Char/ie-team, dat
onder zijn leiding staat, vertrekt 9 november
naar de Moslim-KroatischeFederatie.
De banden tussen de Prinses Irene Brigade en
Colijnsplaat gaan terug tot de Tweede Wereldoorlog. In de nacht van 24 op 2S november
1944 wist een gedeelte van de krijgseenheid te
voorkomen dat de Duitsers de dijk van Colijnsplaat doorstaken. Luitenant IJ. Havelaar, de
commandant van de groep, kwam daarbij om
het leven. De helm die hij die nacht droeg, is
nog altijd te zien, ingemetseld in de muur van
de Nederlands-HervormdeKerk in het dorp.
"Ik heb geprobeerd mij de levensloop van mijn
man zo goed mogelijk te herinneren", zo
schreef de weduwe van Havelaar eind tachtiger
jaren. Directeur P. de Wild van de Protestants
Christelijke School Open Hof haalt het epistel
trots tevoorschijn. Elk jaar, tijdens de kranslegging op 4 mei, leest hij eruit voor. Vanaf 1992
voert het
Pantserinfanteriebataljon uit Oirschot de tradities van de PrinsesIrene Brigade.
Zo probeert Defensie bepaalde krijgshistorische
gebeurtenissen leven te houden. Een paar jaar
geleden kreeg een aantalOirschotse militairen
na voltooiing van hun opleiding in Colijnsplaat
het invasiekoord uitgereikt uit handen van
Zeeuwseen Brabantseoudstrijders.

1r

Ongeregelde troep
De Brigade werd in 1941 in Engelandopgericht.
De eenheid bestond uit gevluchte militairen,
burgers en dienstplichtige Nederlanders uit bijvoorbeeld Canada en Zuid Afrika. "Een ongeregelde troep bij elkaar, van jongens van zestien
tot mannen van in de vijftig", vertelt Duvekot.
Later verleende Koningin Wilhelmina de eenheid
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de naam van haar kleindochter PrinsesIrene.
Trouw wordt de geschiedenisvan het regiment
aan de basisschoolkinderen verteld. De banden
worden verder aangehaald door bezoekjes van
de militairen aan Colijnsplaat, afgewisseld met
schoolreisjes naar de kazerne in Oirschot. "De
soldaten waren afgelopen zomer hier. Toen zijn
ze een hele dag met de kinderen opgetrokken",
vertelt De Wild.
Meteen legt hij een grote stapel foto's op tafel.
Kinderen in camouflagejacks met geschminkte
gezichten kijken lachend in de camera. Samen
met de soldaten zitten ze in rubberbootjes en
laten zich van een hoge silo zakken. "Militaristisch?" De Wild zoekt even naar woorden. "Ja,
ik denk dat sommige mensen dat misschien wel
zo zien." Hij niet. "Ik kan hier goed mee leven,
maar dat komt denk ik ook door alle verhalen
eromheen", zegt hij na een tijdje. "Wij kunnen
kinderen, denk ik, heel goed duidelijk maken
dat oorlog iets verschrikkelijks is."
Heel echt wordt het soldatenleven voor de kinderen deze winter, wanneer ze met de mannen
en vrouwen in Bosnië gaan schrijven. De Wild:
"Hoewel de soldaten natuurlijk erg uit moeten
kijken met wat ze terugsturen, hopen we toch
een beetje een beeld te krijgen van het werk
daar."
Als onderdeel van de Stabilisation Forces
(SFOR)gaat het Charlie-team van Duvekot onder meer toezicht houden op de militaire organisaties van de Bosnische Kroaten en Moslims.
Ook houden ze de terugkeer van de vluchtelingen in de gaten.
"We proberen tegelijkertijd de bevolking praktisch te helpen door bijvoorbeeld een schoollokaal neer te zetten of een etage van het ziekenhuis op te knappen", zegt Duvekot. Kleine
dingen waarvoor ontwikkelingsgeld beschikbaar
is.
Ook de kinderen van Colijnsplaat proberen hun
steentje bij te dragen. De twee basisscholen
willen samen met de Oranjevereniging en de
kerken een actie voor Bosniëop touw zetten.

WOENSDAG 14 OKTOBER '98

PATENSCHAFT MET DUITS
BATAUON
Onder de kop "Natte
ceremonie op Legerplaats
Oirschot"
en
"Vriendschapsband
Fuseliers
en
Duits
bataljon"
publiceerde
het Eindhovens Dagblad
onderstaand verslag van
een bijzondere gebeurtenis.
Door Nico/e van Hout

"OIRSCHOTDe soldaten van Oranje laten zich
niet zo snel uit het veld slaan door een beetje
(veel) regen. Dat bleek gisterenmiddag op de
legerplaats iOirschot waar tijdens een officiële
ceremonie de vriendschapsband tussen een
Nederlandse en een Duits bataljon bevestigd
werd. Op het grote grasveld voor de onderofficiersmess bleven Nederlandse en Duitse militairen onverstoorbaar in het gelid staan bij het
presenteren van de vaandels, de toespraken en
het spelen van de volksliederen door de Johan
Willem Frisokapel. De microfoon had kennelijk
meer te lijden van regen en wind dan de militairen.
Het 1r Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene heeft een "Patenschaft" gesloten met het PanzergrenadierbatailIon 322 uit Wesendorf, een dorp met 5000
inwoners, 35 kilometer ten noorden van Braunschweig. Al eerder werd op generaalsniveau en
partnerschap gesloten tussen de 13e Gemechaniseerde Brigade uit Oirschot en de Panzergrenadierbrigade I als direct gevolg van de oprichting in 1995 van het Eerste Duits-Nederlandse
Legerkorps. Gisteren waren het de twee bataljonscommandanten die officiële oorkonden uitwisselden.

Bataljonscommandant A.
Vermeij en zijn Duitse
collega M. Wenske verI wachten veel van elkaars
ervaringen te kunnen
leren. "Wij hebben al samen schietoefeningen gedaan", vertelt commandant
Vermeij.
"Onze
mensen hebben met hun
; pantservoertuig Marder
gewerkt en zij oefenden in onze VPRoMaar wel
willen ook de kameraadschapsband ook een
sociaal aspect geven. Wij worden met onze gezinnen uitgenodigd voor een bezoek aan de
Hammersteinkazerne."
I

Het Duitse bataljon denkt veel te kunnen leren
van de ervaringen die de Fuseliers opdoen tijdens hun uitzending naar Bosnië. Het 17e Pantserinfanteriebataljon vertrekt half november
voor zes maanden naar het voormalige Joegoslavië. Het Duitse 322 bataljon verzorgt de opleidingen voor militairen die naar Bosnië worden uitgezonden. De beide bataljons zullen in
de toekomst meer samen gaan trainen, opleidingen combineren en technisch personeel uitwisselen.

Het bleef overigens niet bij de officiële ceremonie, die werd bijgewoond door brigade-generaal
P. Striek, zijn Duitse equivalent D. Oetting en
de plaatsvervangend divisiecommandant P.
Sonnenschein en R. GunzeI. Na afloop konden
Duitse en Nederlandse militairen ook informeel
met elkaar kennis maken. En bij een glaasje
bier maakt het niet veel uit of je een Duits en
of een Nederlands uniform draagt.

13

ZATERDAG 7 OKTOBER '98

HERDENKING JEFFCOCK ROAD CEMETRY
Ieder jaar wordt op het kerkhof aan de Jeffcock
Road te Wolverhampton een herdenking georganiseerd door de Royal British Legion, Wolverhampton Branch. Deze "Dutch War Graves
Commemorative Service" werd dit jaar voor de
53ste keer gehouden. Op het kerkhof liggen
ruim veertig Nederlandse militairen begraven
die gedurende de oorlogsjaren daar overleden
zijn. De meesten behoorden tot de voormalige
Brigade Prinses Irene en zijn omgekomen door
ziekte of ongevallen. De generaal Noothoven
van Goor, destijds Inspecteur Nederlandse
Troepen in Engeland en overleden in 1942 ligt
hier ook begraven.

Een dergelijke dienst wordt op stijlvolle Britse
wijze gehouden. Er zijn vele vaandels van veteranenorganisaties aanwezig, evenals strak
marcherende zeekadetten en verkenners. De
Town Mayor is als vertegenwoordigster van
Hare Majesteit present. De voorzitter van de
British Legion, Wolverhampton Branch, mr.
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Mellor leidt het geheel met strakke hand maar
op een stijlvolle Britse wijze.
De Militaire Attaché uit Londen, de Kolonel der
Jagers H. Bonsel vertegenwoordigt de Nederlandse Ambassadeur. Uit Nederland bestaat de
delegatie uit de voorzitter van de Vereniging
van Oud Strijders van de Irene Brigade, de
Genm. b.d. Ruud Hemmes, de plaatsvervangend bataljonscommandant 17 Painfbat GFPI,
de Majoor der Fuseliers Henk Laurens, de Kapitein der Fuseliers Reijer Holtmanns en Hans
Sonnemans.

Inspectie van de zeekadetten
Het Nederlandsegezelschap is onder de indruk
van de plechtigheid en de wijze waarop men
door de Engelsenwordt ontvangen in de Town
Hall. Een bijzondere ervaring voor de Nederlandse deelnemers is deze jaarlijkse Britse Nederlandseherdenking zeker.

Kort nieuws:
BERINGEN:
Op zondag 10 september jl. namen de oudstrijders van de Kon. Ned. Brigade PrinsesIrene en
een detachement van de Bravo-compagnie van
17 Painfbat GFPI weer deel aan de jaarlijkse
herdenking van de bevrijding in Bergingen
(België). Het detachement van de Bravo-cie
stond onder leiding van majoor Carlo Tempelaars. Natuurlijk was ook de voorzitter van de
Vereniging van Oud Strijders Ruud Hemmes
weer aanwezig.
De generaal "in ruste", zoals dat zo mooi heet
in Vlaanderen, had vorig jaar gemeld dat hij de
Belgischemilitaire vertegenwoordiging miste, in
de vorm van een delegatie van de voormalige
Belgische brigade Piron en hun traditieopvolgers van het Regiment Bevrijding / Se linie.
Dit jaar waren de Belgischemilitairen aanwezig.
Om nog eens te benadrukken dat de banden
tussen de oudstrijders en de militairen van de
beide regimenten al lang bestaan, tekenden de
beide regimentscommandanten een formeel
vriendschapsverdrag. Met deze korte plechtigheid kreeg de jaarlijkse herdenking dit jaar een
bijzonder karakter.

PRINSJESDAG:
Traditiegetrouw was het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene weer vertegenwoordigd op
Prinsjesdag. Op het binnenhof werd een ereafzetting geleverd en natuurlijk waren ook het
vaandel en vaandelwacht present. Aangezien
het grootste deel van het bataljon druk was
met de aanstaande uitzending, werden de fuseliers geleverd door de Alfa-compagnie, aangevuld door de Stafstafcompagnie van de 13e
GemechaniseerdeBrigade.
Na een degelijke voorbereiding en strak in het
ceremoniële pak gestoken, maakten de fuseliers een goede en gedisciplineerde indruk. Na
enkele uren stram in de houding te hebben ge-

staan keerden ze moe maar voldaan weer terug
naar het "Oirschotse zand".

GOUDEN FUSELIERSSPELD:
Tijdens de jaarlijks regimentsmaaltijd (op 7
september jl.) heeft de voorzitter van de Vereniging van Officieren, de Generaal-majoor der
Fuseliers C. Nicolai de Gouden Fuseliersspeld
uitgereikt aan Hans Sonnemans.
Dit ereteken wordt sinds ruim 30 jaar uitgereikt
aan hen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het Garderegiment Fuseliers. Op de lijst van "dragers"
staan o.a. de namen van Generaal Pahud de
Mortanges, Prinses Irene, Kolonel Noordzij, Kapitein (nu Majoor) Aerts en de BelgischeGeneraal Tabary.
Sonnemans kreeg de Gouden Fuseliersspeld
vanwege zijn jarenlange betrokkenheid bij de
Vereniging van Oud Strijders van de Irene Brigade en het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene, zijn werkzaamheden als conservator van
het Museum Brigade en Garde Prinses Irene en
als redacteur van de Vaandeldrager.
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VERTREK
17 (NL) MECHBAT GFPI
In de periode van 4 t/rn 18 oktober vertrokken
er 6 "shifts" van mannen en vrouwen van 17
(NL) Mechbat GFPI vanaf vliegbasis Eindhoven.
De twee eerste kleine detachementen hadden
een bijeenkomst op de kazerne in Oirschot,
voorafgaand aan het vertrek in de ochtend van
de volgende dag. Voor de vier grote groepen
(bestaande uit ruim 200 militairen) vond het afscheid plaats in de bekende hangar A op de
vliegbasis zelf.
De oud-strijders van de Irene Brigade werden
bij alle bijeenkomsten vertegenwoordigd door
voorzitter Ruud Hemmes. Zesmaal reisde hij
vanuit Den Haag naar het zuiden om samen
met een geestelijk verzorger een korte plechtigheid te houden. Na een korte toespraak,
waarin hij inging op de band tussen de oudstrijders en de huidige Fuseliers en de betekenis van het oranje-blauwe koord, onstak samen met één van de geestelijke verzorgers een
kaars als symbool voor de thuisblijvers. Die hele
achterban kreeg een kleine kaars uitgereikt,
evenals de vertrekkende militairen. Op de kaarsen is het embleem van 17 (NL) Mechbat GFPI.
De grote kaars zal tijdens de gehele uitzending
branden in het museum, tijdens de openingsuren op woensdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Op de valreep werden ook nog koorden uitgereikt aan militairen die dat nog niet officieel
hadden ontvangen. Generaal Hemmes deed dat
samen met de drie gebroeders van Liempt, die
ook vier avonden in Eindhoven aanwezig waren.

VOORZITIER WOGFPI
NIEUWE C-COKL
Op woensdag
11 november 1998 heeft de
voorzitter van de WOGFPI, Gen-maj der Fuseliers CH. Nicolai het commando over de 1e Divisie, "7 December" overgegeven aan de Genmaj P.J.EJ. Striek (voormalig commandant van
13 Mechbrig).
Deze commando-overdracht
werd opgeluisterd door de aanwezigheid van
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het Vaandel van het Garderegiment
Prinses Irene.

Fuseliers

Na een "functieloze" periode van twee weken
werd Gen-maj Nicolai de nieuwe commandant
van het Commando Opleidingen Koninklijke
Landmacht. De redactie wenst hem veel succes
in deze nieuwe functie.

LEGION OF MERIT VOOR
VOORZITIER STICHTING
BRIGADE EN GARDE
Brigade-generaal der Fuseliers b.d. G.G.M. van
Leeuwe, de voorzitter van de Stichting Brigade
en Garde Prinses Irene is vanwege zijn verdiensten in zijn laatste functie als chefstaf Nationaal
Commando onderscheiden door de Amerikaanse ambassadrice Cynthia Schneider. Hij ontving
de Legion of Merit vanwege "zijn verdienstelijke
taakvervulling" ten dienste van de Amerikaanse
strijdkrachten die op Nederlands grondgebied
verbleven of op doorreis waren.
Generaal van Leeuwe is momenteel als voorzitter actief van de Stichting Brigade en Garde
Prinses Irene. Deze stichting wil in de toekomst
als een soort federatie gaan optreden voor de
acht "Irene-verenigingen"
die er momenteel
zijn. Het is de bedoeling dat al deze verenigingen zelfstandig blijven maar wel kunnen samenwerken onder de vlag van de stichting. Van
Leeuwe is het gezicht van de stichting, die op
27 augustus 1999 zichzelf in de nieuwe vorm
zal presenteren.

WERKZAAMHEDEN
OP SCHEMA

MUSEUM

Er wordt momenteel hard gewerkt om de gebouwen 8 en 28 geschikt te maken voor de
nieuwe inrichting en de verhuizing van het huidige museum in gebouw 25. Momenteel is het
museum nog steeds open voor het publiek. Dit
blijft zo tot medio april, mei volgend jaar. Daarna zal het museum gesloten zijn om op 27 augustus 1999 de deuren weer open te zetten op
de nieuwe locatie tegenover de kazerne-ingang.

UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.
Eerste luitenant Dirk Badings, Motor Transport Ollieer van Gevechtsgroep 14 hield een dagboek bij van
zijn belevenissen gedurende de veldtocht van de Irene Brigade. Het zijn z'n persoonlijke indmkken en
weergaven van gebeurtenissen voorzien van tekeningen en schetsen. In iedere Vaandeldrager volgen
enkele bladzijden uit zijn dagboelç een uniek document
9 Nov. (1944) Donderdag

11 Nov. Zaterdag

Vandaag is een stroom van voertuigen en tanks
langs de wegen gedenderd, waar iedereen met
ontzag naar staat te kijken. Wat er gaat gebeuren
weten we niet, maar 't moet iets ontzettends voor
Mofrika zijn!

Om 12.30 vertrekken we uit Loon op Zand. Na
een vlotten rit komen we aan in Loenhout en heb
ik me met Hagemeyer ingekwartierd .bij een
vriendelijke Belgische familie. Op de kamer is een
kachel en heb ik in ruil voor een blik petrol een
zak met kolen van de zuivelfabriek op de kop
kunnen tikken. Bovendien nog een kilo boter. Er is
geen electrisch licht en daarom zit ik nu te
schrijven bij het licht van de kleine stallantaarn
die ik van mevr. Mosselman kreeg. De lamp geeft
voldoende licht en is gemakkelijk mee te voeren.
Morgen is er transport naar Breda en Antwerpen.
Ik ga naar Breda en verder door naar Dongen.
Verder probeeren een bad te nemen in het
Sportfondsenbad.

Vandaag het slechtste weer wat ik tot nu toe hier
heb gezien. Natte sneeuw en hagel en een snerpende wind die je door alle k1eerengaat. De heele
dag leven in 't schemerdonker en moeten soms
de kaarsen erbij halen om een beetje te kunnen
lezen. Gelukkig gaan we hier gauw weg en dan
naar een plaats waar licht en water is. Als je een
lekkere warme jas hebt en iemand aan je zijde is
dit donkere weer wel gezellig. Vooral als je thuis
komt en bij de haard kan gaan zitten en rustig
genieten van de gezellige familiekring.

10 Nov. Vrijdag
De zon schijnt wonderlijk genoeg. Geen
recreational transport vandaag, misschien gaan
we vanavond weg. Ik ben net weer bij de
Mosselmans geweest en liet er een paar busjes
ration tea achter en een airgraph om mevrouw de
gelegenheid te geven een paar regels aan de
kinders te schrijven.
Toen ik weer in Loop op Zand terugkwam, hoorde
ik dat we morgen gingen vertrekken naar
Loenhout in België. Onze kwartiermakers kwamen
net terug en zal ik met dokter Hagemeyer samen
in een behoorlijk huis komen. De tocht gaat langs
TIlburg en Breda en dan naar 't zuiden, richting
Antwerpen. We zullen een dag of drie in rust zijn
en waarheen dan is een groot vraaqteeken.
Minister van oorlog is op bezoek geweest bij HQ
en wat er besproken is weet niemand. Dat er iets
met ons gaat gebeuren is zeker. Ik zal alles maar
vast inpakken dan hoeft dat morgen niet meer. Ik
ga ook scheren.

We zitten hier weer in bomballey d.W.Z. de vliegende bommen en rockets komen hier over naar
Antwerpen. De meesten vallen ver van deze stad
en een enkele komt verdacht dicht bij ons vredig
dorp. Vanavond hoorden we al twee vliegende
bommen en bij de eerste stond 't huis te
schudden. Kan niet veraf neergekomen zijn. We
zien 's avonds ook de rockets afschieten vanuit
Holland. Een groot helder licht schiet pijlsnel
omhoog door de wolken en verdwijnt als 't ware
tusschen de sterren. Overdag kan je een witte
streep zien die door de ijslaag van de stratosfeer
getrokken wordt. 't Is een fantastisch gezicht,
angstaanjagend, maar gelukkig is de uitwerking
niet groot.

12 Nov. Zondag
't Was een gezellige dag die ik had bij de Mosselmans. Eerst mijn oppasser thuisgebracht en toen
over Oosterhout naar Dongen. De brug bij
Oosterhout was nog niet klaar en toen moest ik
door halve meter dikke modderlaag een K.M.
langs 't kanaal rijden om over de sluis naar de
overkant te komen. Het is ongelooflijk waar 't
kleine Austintje doorheen trekt. Er stonden 3
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jeeps en een andere wagen in de modderzee vast
en je had de gezichten moeten zien toen ik toch
doorkwam.
Bij Moon was het weer feest en toen ik 's avonds
daar kwam om hem te halen lag er een zakje
borstplaat, een busje met koekjes en een paar
stukken konijn voor me klaar om mee te nemen.
In een stortbui en door een stikdonkere nacht
reden we terug naar Loenhout. Onderweg even
gestopt om naar een rocket te kijken die naar
boven schoot tusschen de sterren die even door
de wolken kwamen kijken. Thuisgekomen ging ik
gauw onder de wol en lag er net in toen het huis
weer stond te dreunen van een bom die niet ver
hier vandaan terecht kwam.
13 Nov, Maandag
Vandaag niet uit geweest en de dag rustig
doorgebracht. Even naar 't "B" echelon om een
nieuwe broek, schoenen en sokken te halen bij de
foerier. Post weggebracht en gehaald en had ik 't
genoegen een brief uit S.A. te krijgen en ook één
uit Engeland. Ik heb sigaretrations uitgedeeld en
met Lt. Buisman een huishoudelijk onderzoek
gedaan in de kwestie van 't 2 dagen wegblijven
van twee jongens.
Vanavond even met de andere officieren
gepokerd en toen gaan schrijven bij de
stallantaarn -. Eenige rockets vielen neer, gelukkig
ver hier vandaan. Merkwaardig! Je hoort eerst
een knal als het ding door de dichtere luchtlagen
komt vallen en daarna een doffe ontploffing als hij
op de grond komt.
Ik hoorde een gerucht dat we naar Zeeland gaan
overmorgen om dan uitgebreid te worden tot een
volledige brigade. Dat beteekent dus een winterrust, want ik vermoed dat het minstens 3 a 4
mnd. zal duren voor we klaar zijn.
14 Nov. Dinsdag
Vandaag voor 't laatst naar Breda geweest. In
den morgen post gehaald en gebracht en nog
naar 't "B" echelon geweest om brieven te
censureren en nog iets te ruilen bij de foerier.
Toen om 2 uur naar Breda samen met m'n
chauffeur. Ik heb een bad genomen in 't
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Sportfondsenbad nadat ik me bij de kapper had
laten kortwieken. 't Is beter om na 't knippen te
baden anders kriebelen de haren in je nek en op
je rug. Daarna heb ik een beetje rondgewandeld
tusschen de menschenmenigte.
lederen was al bezig met St. Nicolaas cadeaux te
koopen en de Engelsche en Pooische soldaten
kochten souvenirs en X-mas kaarten. Elke winkel
was stampvol. 't Was erg koud maar de gezellige
drukte deed je de kilte vergeten en voelde je een
warmte binnenin.'s Avonds bij de familie Moonene
gegeten en toen om 8 uur weer naar Loenhout
terug.
Ik heb net van het bureau orders gehaald en we
gaar morgen 9 uur weg en rijden over Putten,
Woensdrecht naar Goes. Ten N. van Goes, de
Ganzenstad, gaan we een front bezetten van 8
K.M. lang. Een erg dunne bezetting dus maar we
rekenen er niet op dat de Mof probeert terug te
komen.
15 Nov. Woensdag
Na een vlotte rit kwamen we om 11 uur aan op
de plaats van bestemming. We reden over de
groote hoofdweg over 't eiland Zuid Beveland,
dezelfde weg waar ik met Meek langsreed in 't
Chryslertje, 9 jaar geleden toen we familie gingen
vaarwel zeggen voor we naar S.A. vertrokken. In
Goes werden we naar onze diverse standplaatsen
gedirigeerd. A.Tk. en A.A. in Wolphaartdijk,
Support en In platoon in Kattendijk, I platoon bij
Katsche Veer, n platoon in Oud Sabinge en "B"
echelon, waarbij ikzelf en M.T.personeel in de
Wilhelminapolder vlakbij Wilhelminadorp.
We hebben ons ingekwartierd bij de verschillende
arbeiders in 't rijtje huizen dat bij de groote hofstede staat. Het zijn allen uiterst vriendelijke menschen en zoo blij dat de Mof weg is, dat ze ons
met alles terwille zijn. Ze willen zelfs hun bedden
afstaan om erop te slapen. Ik ben met oppasser
en chauffeur bij de hoofdarbeider de Jager, een
man die erom bekend stond dat hij alles ronduit
tegen de Duitschers zei. Hij heeft een ontzettende
hekel aan de Moffen en vaak is hij vastgezet. Hij
geeft ons nu elke avond melk en hielp met een
kachel te zetten in onze kamer. We zijn erg moe
van 't rijden en gaan vroeg naar bed.
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Herinnering aan Koningin
Wilhelmina
Dit jaar wordt herdacht dat H.M. Koningin Wilhelmina 100 jaar geleden de troon besteeg.
Uiteraard is zij verweven geweest met de geschiedenis van de Kon. Neef. Brigade ''Prinses
Irene". Briggen der Cavaleriebd. J.J.G. Beelaerts van Bloklan~ oud-Brigademajoor, zette enkele van zijn herinneringen aan haar op papier.

sappig moest zijn. Ik liet een aanval doen op
het fort van Harwich met stormploegen, die
met Bengalore torpedo's (holle pijpen gevuld
met springstof) een gang door de draadversperring moesten blazen.
De zaak werd in gang gezet. Plotseling kwam
de
tweede
groep
zich
bijvoegen bij
de
groep
waar
de
Koningin en ik
stonden. De.
Koningin zag
dadelijk dat
dit fout was
en zei mij:
"Mijnheer
Beelaerts, wat
ik hier zie is
niet goed!" Ik
zei haar dat
het juist was
en verklaarde
dat wij pas op
het
laatste
ogenblik van
de Engelsen
maar
één
gaatje
mochten springen. De Engelsen bleken even
grote kruideniers als wij, wat wij later weer
zouden merken. Deze tweede groep had natuurlijk ter plaatse moeten blijven om met hun
vuur de aanval af te leiden.
>.,

Koningin Wilhelmina heeft onze Irene Brigade
meermalen bezocht, onder andere natuurlijk
voor de vaandeluitreiking in augustus 1941.
Haar laatste bezoek vond plaats laat in de winter van 1944 (dit moet in februari geweest zijn,
red.). De invasie naderde en de belangstelling
van onze regering in Londen voor de Brigade
was flink toegenomen.
Voor dit bezoek moest ik als stafmajoor een
programma opstellen wat natuurlijk niet zoet-

De Koningin zal vergezeld zijn geweest door
onze Inspecteur Nederlandse Troepen, Kolonel
der Mariniers de Bruijne en kolonel Phaff, het
Hoofd van het Militaire Huis en natuurlijk onze
Brigadecommandant, luitenant-kolonel A.C. De
Ruyter van Steveninck.
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FUSELIERS OP HET INTERNET

(4)
De site:

Gastenboek:

In vorige Vaandeldragers berichtten we u over
het nieuwe promotionele project van Museum
Brigade en Garde Prinses Irene, namelijk een
echte site op het internet. In die gigantische
berg informatie die vanuit de hele wereld bereikbaar is (als je maar een computer hebt met
een internetaansluiting) zijn de Fuseliers duidelijk aanwezig.

Bezoekers van de site kunnen een boodschap
achterlaten in het gastenboek. Hier een selectie
van de afgelopen maanden:

Verandering domainname:
Natuurlijk moet de site steeds professioneler
worden dus ook het adres. Dat was tot nu toe
http://home.wxs.nljrvsonne005,
ofwel het prive-account van de conservator van het museum. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk
adres niet zo gebruikersvriendelijk is. Dus hebben we gedaan wat alle professionele gebruikers doen: we hebben een eigen naam en
adres aangeschaft, namelijk:
http://wwwJuseliers.net
Hiermee hopen we nog meer bezoekers naar de
site te krijgen en herkenbaarder te zijn voor
fuseliers "all over the world"!

WmrI M. Krechting - 10/25/98 09:43
"Hallo, daar in Oirschot. Heb jullie site bekeken.
Ben zeer onder de indruk. Fijn om te zien dat er
nog meer onderdelen op het net zitten. Misschien kunnen we in de toekomst nog wat voor
elkaar betekenen." (beheerder site Manege
Korps Rijdende Artillerie)
Res-elnt Marga de Graaf - 11/15/98 13:16:24
"Eindelijk de tijd en moeite genomen om eens
te kijken op deze veelbesproken site. Inderdaad
zeer compleet en informatief; ook mijn complimenten. Naast het lezen van de Vaandeldrager
heb ik nu nog een prima manier om op de
hoogte te blijven van het regiment. Groeten
aan alle bekenden in Oirschot. "
G.B.M.A. Schenk - 11/07/9822:32:19

Regimentspostbus
Weer hebben we een service toegevoegd aan
de site: namelijk een regimentspostbus. Op
deze speciale pagina (bereikbaar vanaf de
agenda en de informatie over de diverse verenigingen) zijn de email-adressen vermeld van
(oud) fuseliers. Hiermee kunnen de contacten
dus nog gemakkelijker worden onderhouden.
Om te voorkomen dat verschillende zoekmachines de adressen vinden en dat de eigenaars
bedolven worden met ongewenste
(reclame)mail zijn de adresssen gekoppeld aan een
pennetje. Als hierop wordt geklikt kan een
boodschap aan de eigenaar worden gestuurd.
(Oud)fuseliers die op deze pagina vermeld willen worden, kunnen dit laten weten aan de regimentswebmaster: sonnemans@fuseliers.com.
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"Hoewel computeranalfabeet heb ik op PC zoon
jullie digitale vakwerk weten te vinden. Als oud
regc ben ik er trots op dat ons regiment zich op
deze wijze presenteert. Ga zo door!"
Beekhuizen, Maj - 10/27/98 15:45: 12
"Goeie zaak dat de fuseliers met hun tijd mee
gaan. Vooral grappig om te zien hoe hoog het
"digi-gehalte"
van sommige oud-regimentscommandanten is."
Elnt Jan Willem Nuis - 10/26/98 20:04:04
Zeer mooi opgezette site ... Zeer goede zaak
voor het regiment!! mijn complimenten."

Ta "Thase barn befare 1940"

WE ARE SURVIVORS!
Onder deze titel hield de Belgische Generaal-majoor in ruste Tabary een tafelrede
tijdens de jaarlijkse regimentsmaaltijd van de Vereniging van Officieren van het
Garderegiment FuseliersPrinsesIrene. Graagplaatsen we hier de volledige tekst:

"We were born before television, before
penicillin, polio shots, frozen foods, Xerox,
plastic, contact lenses, videos, frisbees and "the
pill". We were born before radar, credit cards,
split atoms, laser beams and ballpoint pens;
before dishwashers, tumble dryers, electric
blankets, air conditioners, drip-dry ... and before
man walked on the moon.
We got married first and then lived together
(how quaint can one bel). We thought "fast
food" was what you ate during Lent, a "Big
Mac" was an oversized raincoat and "crumpet"
we had for tea. We existed before house
husbands, computer dating, dual careers and
when a "meaningful relationship" meant getting
along
with
cousins
and
"sheltered
accommodation" was where you waited for a
bus.
We were before dav-care centers, group homes
and disposable nappies. We never heared of FM
radio, tape decks, electric typewriters, artificial
hearts, word processors and young men
wearing earrings. For us "time-sharing" meant
togetherness, a "chip" was a piece of wood or a
fried potato, "hardware" meant nuts and bolts
and "software" wasn't a word.
Before 1940 "Made in Japan" meant junk, the
term "making out" referred to how you did it in
your exams, "stud" was something that
fastened acollar to a shirt and "going all the
way" meant staving on a double-decker to the
bus depot. Pizzas,McDonaldand instant coffee

were unheard of. In our days cigarette smoking
was "fashionable", "grass" was mown, "coke"
was kept in the coal housse, a "joint" was a
piece of meat you had on Sundays and "pot"
was some dish you cooked in. "Rock music"
was grandmother's lullaby, a "gay person" was
the life and soul of a party and noting more,
whilst "aids" just meant beauty treatment or
help for someone in trouble.
We that were born before 1940 must be a
hardy bunch when you think of the way in
which the world had changed and the
adjustments we have had to make. No wonder
we are 50 confused and there is a generation
gap today, BUT...
We have survived and are determined to keep
going for quite a while! Alleluia!!"

Generaal Tabary is oudstrijder van de
voormalige Belgische brigade Piron. Zijn
uitgesproken tekst nam hij over van een
programma op de BBC De generaal is zeer
populair om zijn jaarlijkse tafelspeeches tijdens
de regimentsmaaltijd. Vorigjaar ontving hij de
Gouden Fuseliersspeld van de Vereniging van
Officieren van het Garderegiment Fuseliers
PrinsesIrene.
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UIT DE OUDE (FUSELIERS)DOOS

Reacties:
Eén tweetal reacties kwam binnen op
de tweede foto in deze rubriek in het
september-nummer (toen nog alleen in
de bijlage van de WOGFPI). Op die
foto was een vaandelwacht en een
erepeloton te zien die een poort
uitkwamen. Een detail had de redactie
over het hoofd gezien, namelijk het feit
dat het vaandel zwart omfloerst was.
Overste bd J.G. Brouwer uit Ospel meldt
dit dan ook in zijn reactie:
"De oplossing van foto nr. 2 was
gemakkelijk en snel gevonden middels
mijn fotoboek nr. 7 (van de 12). Het
betreft hier de begrafenis met militaire
eer van de Brigade-generaalJ.O. Berghuijs te Apeldoorn, overleden op 14
augustus 1970. Hij was C-CoAchtergebied 1e Legerkorps. Meer dan
100 officieren in geklede tenue waren
daarbij aanwezig. Velen in GT2 (met
sabel).

...
..

Op één van de bijgevoegde foto's staat
rechtsvoor de toenmalige Kolonel der
Fuseliers Th. van Besouw (met Garde
Fuselierssabel). Achter hem Generaalmajoor Kruis RMW04, Kanselier der
Nederlandse Ridderorden. De kist werd
gedragen door achter onderofficieren
(adjudanten en sergeant-majoors).
Het kon natuurlijk nooit de ingang van
Soestdijk zijn. Het vaandel is rouwomfloerst en
achteraan zie je de onderofficier met het
kussen met onderscheidingen."
De tweede reactie kwam van de Luitenant-
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Kolonel O. Keuning. Hij herkent op de eerste
foto het regimentsmuseum, toen nog op de
zolderverdieping van het stafgebouw in
Schalkhaar."Rechts staat de toenmalige Majoor
der FuseliersTh. A. Goosenen links een korpo-

Raai TS (M. Schillemans, red.) die, naast zijn
functie als chauffeur YP-408, een deel van
het museumbeheer voerde."
De tweede foto wordt door ook de overste
Keuning herkend als de begrafenis van
Brigade-generaal J. Berghuis. "Voor het eredetachement staat de toenmalige Kapitein
der Fuseliers P.G. Bult. Commandant van de
vaandelwacht ben ik zelf (toen als Eerste
luitenant plaatsvervangend commandant
Pantserondersteuningscompagnie),
vaandeldrager is de sergeant-majoor A.B. van
Staveren en links voor staat de sergeant der
lste klasse H. Jacobs."
Twee nieuwe foto's ditmaal. Rechts een
foto van een commando-overdracht. Het is
niet duidelijk wie de beide commandanten
zouden zijn. Ook een kritische blik in de
portrettengalerij van het museum bracht
geen uitkomst.
Hieronder: een foto van genomen op de
Westenbergkazerne,
waarschijnlijk
eind
jaren zestig. Naast de vier officieren staat
een Amerikaanse militair (?) aangetreden.
Wat is hiervan de bedoeling? Wie het weet
mag het melden!
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AUGUSTUS 1945

GROTE PARADE IN BRUSSEL
Bergen op Zoom, augustus 1945. Daar is het
depot van de Irene Brigade gelegerd, de zogenaamde "eigen teelt". Ter gelegenheid van de
capitulatie van Japan wordt in Brusseleen grote
parade gehouden. De Brigade, die in mei Den
Haag binnentrok, is inmiddels niet meer in staat
een afvaardiging te leveren. Velen gaan of zijn
al naar huis.
Daarom wordt een beroep gedaan op luitenantkolonel Looringh van Beeck. Deze overste werd
in de kazerne meestal "Oom Paul" genoemd,
vanwege zijn Zuidafrikaanse verleden. Oom
paul kan nog wel een compagnie mannen bijeen brengen die kunnen oefenen om een goed
figuur te slaan in Brussel.Indrukwekkend is het
aantal niet. Het geheel krijgt de sterkte van
ongeveer een compagnie met enkele tambours
en hoornblazers.
Die club uit Bergen op Zoom bestond voornamelijk uit nieuwelingen en ook een aantal onderofficieren van voor 1940, die tot de Binnenlandse Strijdkrachten hadden behoord en een
herhaalde infanterietraining kregen. Dit kleine
contingent zou echt de show niet kunnen stelen.
Oom Paul kan dingen regelen maar ook een
oppeppende
toespraak
houden. In de trant van:
"Mannen, allen. die tot de
Brigade behoorden, verdienen
het om nu in deze grote overwinningsparade in Brussel te
lopen, samen met alle andere
geallieerden. Jammer genoeg
kan dat niet meer. Daarom
rust op jullie de verantwoording om op waardige de
Brigade
te
doen
vertegenwoordigen." Op de
foto is te zien hoe Oom Paul
(met pet) die toespraak

24

houdt. Kapitein Kelderman begint daarna met
de training. Op de dag zelf in Brussel: weer een
peptalk van de overste: "Mannen bedenk, het
gaat niet om kwantiteit maar om kwaliteit!" Die
oppepper bleek hard nodig. Er lopen hele bataljons mee, soms met 60 man muziek.
Voor ons loopt een Frans bataljon, ook met een
muziekkapel. Dan een hele tijd niks, vanwege
het marstempo van de Fransen. Dan pas komt
de Brigade Irene. De Brusselnaars blijken niet
vergeten dat de Brigade Irene behoorde tot de
eerste troepen die de stad binnentrokken. Het
werd goed, het werd onvergetelijk. Het enthousiasmegolft door de straten waar wij door marcheren.
Toevallig loop ik vooraan aan de rechterkant.
Wanneer we even stil moeten staan, worden
onze bezwete wangen door de Brusselsedames
met een zakdoekje afgeveegd en er wordt een
snoepje tussen onze lippen gestopt... Vele jaren
loop ik inmiddels mee op 5 mei in Wageningen
maar die dag in Brusselvergeet ik nooit.
Na het defilé was overste Looringh van Beeck
tevreden en trots op zijn mannen die de Brigade Irene hadden vertegenwoordigd.
J.B. van Gerwen.

PRINSES IRENE - TULPEN
IN CONGLETON
In de Vaandeldrager
van september 1997
heeft
u
kunnen
lezen en zien dat de
commandant
van
het Garderegiment
Fuseliersin augustus
1997 een boom
heeft geplant in een
parkje, vlak naast
de Cenotaph.
In november 1997
hebben enkele oudstrijders, zoals te
zien is op één van
de foto's, rondom
die boom een aantal
tulpenbollen gepoot
en om in stijl te
blijvenwaren daarvoor Prinses Irene tulpen uitgekozen.
Natuurlijk waren wij
zeer benieuwd of er
iets terecht was
gekomen van die
pootactiviteit. Op 20
augustus 1998 ontvingen wij een foto
van Mrs. Margaret
Williamson met het
resultaat. In de bijgaande brief zegt
zij: "Don't they look
nice!" Wij zijn het
daarmee eens en
willen jullie laten
meegenieten door
ook deze foto in de Vaandeldrager te doen opnemen.
Ton Herbrink.
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Beste Willem
Briefwisseling met Wi//em van der Veer
oud-commando "van het eerste uur", auteur
van ooroasromans. voornamelijk handelend
over het verzet
Beste Willem,

Beste Hans,

Zoals je mogelijk al weet, is onze lezerskring sinds
vorig jaar
september
aanmerkelijk
groter
geworden. Vanaf dat moment ontving ook de
Vereniging van Officieren van het Garderegiment
Fuseliers een gedeelte van de Vaandeldrager. In
het gezamelijke deel verscheen ook al onze
rubriek. Hierbij zijn inmiddels ook de onderofficieren en de Fuseliers en korporaals gekomen, zodat
we nu zo'n 1400 exemplaren gaan uitgeven. In
de toekomst zullen dat er mogelijk nog meer
gaan worden als ook andere "Irene" verenigingen
zich zullen aansluiten.

Goed nieuws ditmaal over de uitbreiding van de
lezerskring; op naar de 2000.

Onze Fuseliers uit Oirschot zijn inmiddels weer
voor een half jaar naar Bosnië vertrokken. Ook dit
keer is het de bedoeling dat er een levendige
correspondentie op gang komt tussen de
uitgezonden militairen en de veteranen. Ik
vertrouw erop dat ook jij hier aan mee doet.
Tenslotte ben je een rasechte schrijver: als je
boeken en verhalen kunt schrijven dan moet een
kaartje of briefje toch wel lukken...
Ik moet je overigens een compliment maken: je
bijdragen blijven de laatste tijd keurig binnen de
aangegeven grenzen. Zou het me na al die jaren
schrijven (zo'n zeven jaar!) dan toch gaan lukken
om je in het gareel te krijgen?
Zo, nu weer terug naar het verhaal. De bevrijding
is in aantocht, Franse parachutisten zijn geland in
Westerbork. Jij verblijft daar, gedropt als agent
achter de geallieerde linies. Je moet echter snel
terug naar je onderduikadres waar je vrienden
aangevallen dreigen te worden door die para's
vanwege het feit dat hun huis naast dat van de
Duitse commandant is gelegen ....
Met hartelijke groet en de beste wensen voor het
nieuwe jaar!

Hans Sonnemans
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Je bent mild met je kritiek ditmaal, ja, er kan
zelfs een zuinig complimentje af. Zit hem t
soms in het vorderen van de leeftijd?
Volgens jouw berekening vegen we nu elkaar al
bijna zeven jaar de mantel uit; zeven is altijd
een heilig getal geweest. Zeven jaar, waar blijft
de tijd?
Maar goed Hans, voorlopig
even in op het verhaal:

haken we weer

Een uur later hobbelde ik op een oeroude
roestige damesfiets, met tot op de draad
versleten banden, over een zanderig bospad,
naar de weg, die naar Smilde leidde. De Franse
majoor had mij op stafkaart de locatie aangewezen waar de groep van kapitein Betbeze was
geland, een bosje in de buurt van Witteveen.
Het was pas zeven uur in de ochtend van de
achtste April (1945, red.) en het was Zondag.
Ik voelde mij opgewekt ondanks mijn fysieke
inspanning van de laatste dagen en het tekort
aan slaap. Het leek alsof ik op een wonderbaarlijke mysterieuze wijze krachten kreeg aangevoerd, die mij in staat stelden om in touw te
blijven.
Het was op zo'n mooie lentemorgen bijna niet
te geloven dat het oorlog was maar de verre
geluiden van explosies, die nu en dan het
gezang van de vogels overstemden wezen wel
anders uit. In de lucht overheersten de
geallieerde jagers en bommenwerpers.
De
Duitse luchtmacht bestond blijkbaar niet meer,
of kon door gebrek aan brandstof niet opstijgen.
Opeens zag ik in de verte op de lange rechte
weg een eenzame figuur
die moeizaam
voortstrompelde. Dichterbij gekomen bleek het

een jonge vrouw te zijn. Zij was gekleed in een
vieze gerafelde lange broek en dito jasje. Met
haar lange ongekamde haren zag ze er uit als
een tot leven gekomen vogelverschrikker. Ik
schatte haar leeftijd op een kleine dertig jaar,
ofschoon ze later veel jonger bleek te zijn.
Haar schoenen waren totaal stukgelopen en
onder de rechterbroekspijp was een bloederige
zwachtel zichtbaar.
Terwijl ik de vrouw passeerde hoorde ik haar
zacht snikken. Even twijfelde ik. Ofschoon ik
grote haast had om zo snel mogelijk Westerbork te bereiken, voelde ik medelijden met
deze vrouw, die eenzaam en huilend voortstrompelde langs de berm. Ik stopte en
wachtte tot zij mij genaderd was.
"Kan ik iets voor U doen?" De vrouw schudde
het hoofd. Er hing een weeë lichaamsgeur om
haar heen alsof zij zich in geen weken had
gewassen. Haar gezicht was nat van tranen; zij
leek in staat van totale ontreddering. Mijn
eerste gedachte was dat zij was ontsnapt uit
een gevangenis of concentratiekamp. "Waar wil
je heen?", vroeg ik haar. Zij haalde de schouders op. "Het maakt me niets meer uit, weg
van hier, mag ik met U meerijden?" Haar stem
klonk zwak en een beetje hees. Zelden had ik
iemand van die leeftijd gezien die er zo zwak en
verwaarloosd uitzag. Misschienwas ze ziek.
Een paar honderd meter verder, rechts van de
weg, brak plotseling een hevig vuurgevecht uit,
waarschijnlijk een Franse en Duitse patrouille
die met elkaar slaags waren geraakt. Het
meisje schrok hevig en liet zich in berm vallen,
terwijl ze met beide handen haar orenbedekte
als een kind dat bang is van onweer. Ze beefde
over haar hele lichaam, van zwakheid of van
angst, misschienbeide.
Ik knielde naast haar neer. "Heb je geen
bagage" vroeg ik, zonder te weten waarom en
vervolgde "Hoe heet je"? "Greet" klonk het
zacht tussen twee snikken door. Ik kon haar
onmogelijk in deze toestand hulpeloos in de
berm van de weg achterlaten en besloot haar
mee te nemen. Misschienkon Jo Stoel zich over
haar ontfermen, of dokter Boezemandie naast
de familie Stoel woonde. Het zag er naar uit dat
zij wel een dokter nodig had.
Het meisje nam plaats op de bagagedrager.

Langzaanreed ik voort langs de Beilervaart. Ver
weg laaide opnieuw een vuurgevecht op. Ik
vroeg mij af wie dit meisje was en hoe ze in
deze miserabele toestand terecht was gekomen. Eigenlijk was zij min of meer in een
shocktoestand. Welke verklaring moest ik bij de
hand hebben wanneer wij onderweg werden
staande gehouden door Duitse posten of
landwachters? Zou zij in staat zijn haar woordje
te doen en hoe moest ik haar aanwezigheid
verklaren?
Aan de andere kant zou de
aanwezigheid van het overspannen meisje
misschien de aandacht een beetje van mijzelf
afleiden, iets wat ik in mijn situatie wel kon
gebruiken.
Langs de vaart was een druk verkeer van
Duitse legerauto's, waarvan de meesten een
zwarte stinkende rookwalm uitbraakten. In de
achterbak zaten soldaten met ongeschoren
gezichten, die met holle zwartomrande ogen
angstig en achterdochtig over de laadklep
loerden, alsof zij zojuist door een wereld vol
spoken waren gereden. Ook waren er soldaten
op gevorderde fietsen. Van enige leiding was
nauwelijks sprake, althans niet zichtbaar. Veel
soldaten op de fiets waren behangen met de
meest zonderlinge attributen, die zij kennelijk
als een soort oorlogsbuit meesleepten naar de
heimat.
Een paar maal trachtte ik over mijn schouder
een gesprek aan te knopen met Greet maar zij
gaf slechts losse onsamenhangende antwoorden. Drie zilverwitte Lightnings doken als
dolken naar beneden. Even later kolkten drie
zwarte paddestoelvormige rookwolken boven
de bosrand omhoog. De Beilervaart lag bijna
rimpelloos tussen de rietkragen. Hier en daar
stonden zwijgende boeren met de handen in de
zakken op het erf en keken ons verwonderd na.
In de verte naderden een paar boten door het
kanaal. Zij ploegden met een grijze schuimbaard voor de boeg door het donkere water.
Op de weg tekende zich drie gedaanten op de
fiets af, die de schepen blijkbaar begeleidden.
Toen ik ze op honderd meter was genaderd,
stapten zij af en zetten hun fiets tegen een
boom. Aan hun uniform herkende ik ze als SSers, de meest gevreesde soldaten van het
Duitse leger. Zij plaatsten zich wijdbeens
midden op de weg, zetten het geweer aan de
schouder en legden aan. Het bloed stolde in
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mijn aderen, nu zou het komen.
"Greet, we krijgen een probleem", siste ik over
mijn schouder,"houd je stil en laat mij het
woord doen." "Halt, afstappen!" Het bevel
klonk als een snerpende zweepslag in een
manege. De soldaten op de verveloze schuiten
in de vaart keken geïnteresseerd toe hoe het
zou aflopen.
Het meisje liet zich van de bagagedrager
glijden en hinkte naar de berm van de weg, zij
liet zich neervallen in het gras en deed alsof er
voor haar geen SS-ers bestonden. Twee SS-ers
bogen zich over haar heen, de derde hield mij
zorgvuldig onder schot. Ik kreeg de indruk dat
zij zeer nerveus waren.
"Scheveningen" snauwde de SS-er, "Zeg eens:
ik ga naar Scheveningen!" Op dat moment was
ik bereid alles te doen en aan alles te gehoorzamen, als ik maar door de controle kwam en
op tijd Westerbork kon bereiken. Ik begreep
waar hij op doelde. Een Engelsman kan het
woord Scheveningen niet goed uitspreken. De
Duitsers zelve overigens evenmin. Waarschijnlijk hadden ze van de nachtelijke vijandelijke
landing vernomen, maar waren in de veronderstelling dat er Engelse parachutisten waren
gedropt.
"Scheveningen". antwoordde ik gedwee, "ik ga
naar Scheveningen" "Noch einmal," snauwde
de SS-er. Zijn staalharde blauwe ogen keken
mij van onder de rand van zijn helm wantrouwig aan. Ik kon eigenlijk de onderliggende
gedachte wel raden; hoe komt die gezonde
jonge vent hier op de weg." Opnieuw herhaalde
ik gedwee: "Ik ga naar Scheveningen."

vroeg de oudste van de drie. In de hoop dat Z'
niet zou spreken moest ik snel improviseren. II
vertelde de Duitser dat ik haar een uur geleder
in deze deplorabele toestand langs de weg hac
aangetroffen. Tot zover klopte het verhaal
maar voor de rest moest ik de sluizen van mijr
fantasie wijd open zetten. Ik fantaseerde 0
mijn leven er vanaf hing en in feite was dat 00
zo. Doch niet alleen mijn leven ook het lever
van de familie Stoel was in gevaar als ik niet or
tijd in Westerbork arriveerde.
"Het is een triest verhaal Herr Feldwebel, wa
zij mij in stukken en brokken vertelde. Zij i
terecht gekomen in een vuurgevecht tusser
Duitsers en waarschijnlijk partisanen, daarbij i
zij gewond geraakt. Ik heb mij over haa
ontfermd en wil haar zo snel mogelijk naar eer
dokter in Beilen brengen."
Opnieuw klonk er mitrailleurvuur in de verte. D,
Duitsers verloren opeens alle aandacht voor on
en maakten een gebaar dat we verder konder
gaan. Opgelucht vervolgde ik de tocht langs d,
Beilervaart, met Greet achterop de bagagedra
ger. Ik had het gevoel dat haar aanwezigheic
mij voorlopig door de gevaarlijke
Duits
controle had geloodst.
Een paar kilometer verder begaf mijn achter
band het. Er zat niets anders op dan verder tt
lopen naar Beilen. Ik wist dat net over de bru
in Beilen een garage was, waar ik wellicht d
band kon laten repareren. Bezorgd keek ik naa
het bebloede verband aan het been van Greel
"Denk je dat je de brug kunt halen?" "Ik do
mijn best", antwoordde zij gelaten; "Het zal WE
moeten."

Het was eiqenlijk een wonder dat hij niet naar
rnijn
Ausweis
vroeg
want
Nederlanders
behoorden als slaven in de Duitse oorlogsindustrie te werken. Iedere gezonde jonge kerel van
mijn leeftijd was in de ogen van de Duitsers
verdacht. Ik moest zo veel mogelijk de
aandacht van mijzelf afleiden en wees op de
jonge vrouw die snikkend in berm zat. De
andere twee SS-ers stonden over haar heengebogen en trokken een vies gezicht.

Wij naderden nu de brug over de vaart maa
wat ik aan de overkant zag boezemde m
weinig hoop en vertrouwen in. Voor de qaraç
waar ik de band wilde laten repareren stond hE
vol met Duitse militairen en Nederlands
landwachters. Vlak voor de brug ontdekte i~
goed verscholen onder een camouflagenet. d
loop van een zware mitrailleur, met daarechte
het rood opgeblazen hoofd van een Duits
militair. Een tweede wachtpost stond wijdbee
midden op de brug, zijn geweer in de aanslag

"Deze vrouw is verletzt" zei ik,"ik ben onderweg
naar een arts." "Wat is er met haar gebeurd",

"Halt,ausweis!", riep hij met schelle stem
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WIE, WAT EN WAAR ???
Een rubriek die openstaat voor al uw vragen over het verleden van de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses lrene. Antwoorden en reacties graag naar de vermelde adressen of anders (schriftelijk) naar het
redactie-adres.

Helaas geen enkele reactie op de
foto's uit het vorige nummer. We
gaan gewoon door met twee
nieuwe pogingen. Wie herkent er
gezichten op de twee foto's?
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STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger bij het platform:
H. van Beers
Houtduif 26
5161 SG SPRANGCAPELLE
0416278267

ling voorop staat". Daaruit volgt naar de mening van het Dagelijks Bestuur van het Veteranen Platform dat dan ook alle veteranen, op
wie deze zaak van toepassing is, in aanmerking
dienen te komen.

VETERANEN IN CANADA

Uiteraard stemt het VP in met het voorstel voor
de wetswijziging. Wel wordt aangetekend dat
voor de financiering van het voorstel niet getornd wordt aan de eerder verkregen rechten
voor veteranen. Als de Tweede Kamer met het
wetsvoorstel instemt, moet daarbij ook worden
aangegeven waar het benodigde geld (geschat
op ongeveer f. 30 miljoen) vandaan zal moeten
komen.

In Canada zijn er gesprekken geweest met
vertegenwoordigers van VOMI en Bond van
Wapenbroeders over directe veteranenhulp
door de Canadeseoverheid. De canadees - Nederlandse veteranen kunnen zowel als individueel lid als in verenigingsverband aangesloten
zijn bij het candian Legion. Bij de aanmelding
moeten ze dan wel duidelijk maken dat ze als
militair gediend hebben bij dan wel onder bevel
gestaan hebben van een Canadese eenheid
(bv. 2e CanadeseLeger).
Het CanadeseVA Departement wil Nederlandse
veteranen in canada die acute hulp nodig hebben bij de verwerking van hun verleden helpen.
Het zal dan vooral gaan om problemen op het
psychischevlak. Veteranen kunnen contact opnemen met:
Mrs. Violet Parker
George R. PearkesBuilding
Ottawa, Ontario
canada K1AOK2
(613) 995-0972
Uitkeringswet f. 1000,Kamerlid Van Ardenne - Van der Hoeven heeft
een voorstel ingediend om een wijziging aan te
brengen in de "Uitkeringswet tegemoetkoming
twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen". De
wijziging houdt in dat veteranen, die eerst op
grond van hun overheidspensioenaanspraken
niet voor de tegemoetkoming in aanmerking
kwamen, deze alsnog zouden moeten krijgen.
Uit de toelichting bij dit wetsvoorstel blijkt dat
"het erkenningselement van de f. 1000,- rege30

St. Partners van Oorlogsgetroffenen
De Stichting Partners van Oorlogsgetroffenen is
een vrijwilligersorganisatie en heeft als doel
partners van oorlogsgetroffenen met elkaar in
contact te brengen. Dat geldt ook voor partners
van de tweede generatie en voor de weduwen,
weduwnaars en ex-partners van oorlogsgetroffenen.
De SPOwil een plaats creëren waar de partners
hun verhaal kunnen vertellen, waar ze erkenning krijgen voor hun problemen, en waar ze
zich door elkaar - lotgenoten - gesteund weten.
Sinds 1995 begeleidt de SPO gespreksgroepen
van zowel militaire als burgeroorlogsgetroffenen. Men kan elkaar ontmoeten tijdens
de landelijke contactdagen en (zes) regionale
gespreksgroepen.
De eerstvolgende landelijke contactdag is op
zaterdag 13 maart 1999. Voor informatie of
deelname aan deze contactdag kan contact
worden opgenomen met de secretaris van de
SPO:
LiesTebbenhof - van Weert
Tel. 0521 512 332
Of 038333 1650

MUTATIES / ADRESWIJZIGINGEN
Badings, D.
Becks, F.J.H.

overleden
nwadres

04-08-98 te Goodwood, RSA
Ubbergseveldweg 98, 6522 HJ NIJMEGEN
0243245119

Brens-van Krieken
Mw. R.C

nwadres

Buwalda, Mw.
Christiaanse, P.J.

nwadres
overleden

Cnossen, Jon

nwadres

Dieleman, J.

overleden

Dikken, G.

nwadres

Ekeren, A. van

overleden

Geel, G. van
Haak-Raugh, mw.
Hooft-Werts
Mw. T. van 't
Huybregts, A.
Jansen, M.D.
Kremers-Vaessen
Mw. M.
Leyssen-Nieuwland
Mw.
Mulder, A.J.

overleden
overleden

Vissershavenstraat 277-305, 2583 DG
'5 Gravenhage, 070 3541340
Dirk Zeperweg 314, Leeuwarden
18-11-98 te Veenendaal, opnemen:
Mw. A.A. Christiaanse-van der Blom
96 Molenstraat, Visalia, CA-93277 USA
001 209 635 8815
07-09-98 te Oirschot, opnemen:
mw. E. Dieleman, Kruisboog 10, 5688 NN
Oirschot
Hennepstraat 238, 7522 DN Hengelo,
0742420838
29-08-98 te Driebergen, opnemen:
Mw. M. van Ekeren-van Exel
03-11-98 te Bergen op Zoom
12-10-98 te Vaessen

overleden
nwadres
nwadres

17-11-98 te Apeldoorn
Overakkerstraat 101-7, 4834 XJ BREDA
Gombertstraat 358,8031 MK ZWOLLE

overleden

06-11-98 te Landgraag

nwadres
overleden

Rienstra, CR.

nwadres

Slagter, Mrs. G.
Slooten, K.

overleden
overleden

Sonnemans, J.W.n.

nwadres

Steinbrecher, H.S.
Stuit, J.

nwadres
overleden

Tilborg, C van

overleden

Ster, P. v.d.
Vanderkar, mw. C

wijz. Tel.nr.
nwadres

Zandschel 39, 5554 BH Valkenswaard
29-09-98 te Ottersum, opnemen:
Mw. L. Muider-Goischeijn
De Meerpaal 115, POBox 75048,
Lynnwoodridge RSA 0040
21-09-98 te Charlton Andover UK
29-09-98 te Jisp, opnemen:
Mw. A. Slooten-Best
Europalaan 11, 5504 GD VELDHOVEN
0402553711
Gesslerstrasze 5, D-l0829 Berlin
13-10-98 te '5 Gravenhage, opnemen:
Mw. C Stuit-Kuiper
14-09-98 te Halsteren, openemen:
Mw. J.P. van Tilborg-Huesman
0704402011
14 Northumerberland House,
237 Ballards Lane, London GB-N3 lLB
00 44 0180 346 3551 of
1 Rue Pierre Mendes, Soissy St Yon,
F-91790, 00 33 160820077

Vermaat-Achterhof
Mw. E.
nwadres

Goudriaanstraat 8,2136 AR ZWAANSHOEK
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VERENIGING VAN OUD STRIJDERS
VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BRIGADE "PRINSES IRENE"
Bestuursleden:
ere-voorzitter
Jhr. JJ.G. Beelaerts van Blokland
Beneden Dorpsweg 191
6862 WH OOSTERBEEK
026-3332352
Voorzitter
R.w. Hemmes
Thorbeeketaan 74
2564 BS DEN HAAG
070- 3683566

Functionarissen:
Vertegenwoordiger
bij de Fondsen
F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 SB BERGEN OP ZOOM
0164-241119
Sociaal medewerker
FJ. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
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
0402553711

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

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

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

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

FJ. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
076-5420530
G. Lourenz
Messiaanpark 25
5653 JS EINDHOVEN
040-2510286
PJ. van der Wal
Huiserf 12
4824 HR BREDA
076-5416151
Hans Sonnemans
Europalaan 11
5504 GD VELDHOVEN
0402553711
N.G. van Zalinge
M. Cherubinastraat
4817 Kl BREDA
076-5210534
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JJ. Keizer
Rosemede, Canal Road
Congleton CW12 3AP
UNITED KINGDOM
L.P. Klouth
8 Boyland Close
ACT 2613 SPENCE
AUSTRALIA
J.B. Pevrot
110 Carriage Drive
06033 GLADSTONEBURY
CONNECTICUT USA
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
Lidmaatschap is minimaal f. 20,- per jaar.
Zij die geen deel hebben uitgemaakt van de voormalige Prinses Irene Brigade, kunnen begunstiger worden door de Vereniging met minimaal f. 20,- per jaar te steunen.
ONZE AKT1VITEITEN WORDEN MEDE MOGEWK GEMAAKT
UIT DE OPBRENGSTEN UIT DE GIRO/BANKLOTERD.
UW DEELNAME AAN DE GIRO/BANKLOTERD WORDT DAARoti
VAN HARTE AANBEVOLEN.

REGIM ENTSLIED
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!

