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FUSELIERS- EN KORPORAALSVERENIGING
GARDEREGIMENT FUSELIERS PRINSES IRENE
Voorzitter Kpl der Fuseliers D. Horvers
Ccie 17 Painfbat GFPI
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5600 RD EINDHOVEN

Vereniging van Oud Strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade
"Prinses Irene"
Van de Voorzitter
17 (NL) Mechbat is terug uit Bosnië. Gelukkig zonder verliezen te hebben geleden. We hebben
er natuurlijk over ingezeten dat er de laatste maanden iets verkeerd zou kunnen gaan. Maar
het luchtoffensief van de NAVO tegen de Serven heeft in Bosnië gelukkig geen grootscheepse
reacties opgeroepen van de Bosnische Serviërs. De mannen en vrouwen van ons Bataljon zijn
heelhuids terug. Zij genieten van een welverdiend verlof en op 12 juni krijgen zij allen in de
Brabanthallen in Den Bosch hun herinneringsmedaille.

Aangezien de leiding van het bataljon nog niet heeft laten weten wat hun plannen precies zijn
op 27 augustus, kunnen wij ons programma nog maar voorlopig publiceren. U weet dat wij op
27 augustus onze reünie hebben gepland. Wij weten dat de makkers van het Bataljon de
Regimentsjaardag, die zij op 11 januari In Bosnië vierden, op 27 augustus willen overdoen. Op
die dag wordt dan herdacht dat onze Brigade op die datum in 1941 de naam van Prinses Irene
mocht dragen en dat het Vaandel werd uitgereikt in Wolverhampton. Het leek ons bestuur een
goede gedachte dat onze makkers van toen die dag samen met onze makkers van nu zouden
herdenken. De verplaatsing van ons Museum is dan ook voor een gedeelte gereed en dat
nieuwe gedeelte wordt op die dag geopend. U begrijpt dat het een drukke dag wordt die wij,
nu wij nog niet alle plannen weten, niet helemaal kunnen invullen.

Wij weten wel dat er een sportdag voor het bataljon is gepland. Om samen met het bataljon
onze doden te herdenken moet dat vroeg gebeuren. Wij doen dat dus die dag voor de
Algemene vergadering - LET DUS GOED OP, WANT WIJ BEGINNEN EERDERDAN ANDERS.
Verder is het programma, dat U elders in deze Vaandeldrager vindt, natuurlijk heel erg
.voorlopig. U hoort op de reunie wat er allemaal gebeurt. Het zou natuurlijk erg gezellig zijn als
U aan alle programmapunten mee zou kunnen doen, maar niets moet. Het enige dat moet is,
dat het voor allemaal een fijne dag wordt.

Het wordt dus wel voor velen een vroegertje op 27 augustus. Wij organiseren dat natuurlijk
niet altijd zo, maar voor deze speciale gelegenheid hebt U dat daar vast voor over. Tot 27
augustus dus. Ik kijk naar U uit.

Rudi Hemmes
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MISSERS:
Bestuurspagina WOGFPI
Collega-redacteur Kapitein der Fuseliers Reijer
Holtmanns was helemaal teleurgesteld: de bestuurspagina uit het vorige nummer was per
ongeluk verwisseld met een oudere versie. Helaas.... Deze keer is weer de juiste pagina opgenomen.

"Met plezier ontvang ik telkenmale de Vaandeldrager. Ik heb respect voor het succes waarmee toch diverse doelgroepen worden gediend.
Maar ditmaal ben ik diep teleurgesteld door een
zeer forse misser.
Zo beschouw ik het tenminste om - zoals al
eerder - foto's af te drukken met de vraag wie
is dit wel, als het oud-Regiments / bataljonscommandanten betreft, waar alle gegevens van
aanwezig behoren te zijn. In dit geval de toenmalige LtKol J.M. Scheltinga, 01-09-73/
31-01- 75. Wij hebben toch, of is het hadden,
een fotogallerij van alle Commandanten. Dit
past niet bij een Regiment, dat traditie hoog
wenst te houden.
Nu nog iets over de Tamboer. Deze is gesigneerd Spiering 1972, de maker van deze artistiek zeer geslaagde tekening in kleur, destijds
dienend bij het bataljon in Schalkhaar. Keurig
ingelijst ontving ik een exemplaar op 09-11-78
tijdens de Regimentsborrel in Schalkhaar bij het
einde van mijn actieve diensttijd. Het hangt nog
steeds in mijn werkkamer. Ik weet niet hoeveel
er destijds in deze vorm zijn gemaakt, dat zal
de LtKol b.d. Spiering zeker weten.
Met vriendelijke groeten
C. van der Kun, Genmaj der Infanterie b.d.
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Naschrift redactie: De generaal Van der Kun
doelt op foto's die geplaatst worden in de rubriek "Uit de Oude (Fuseliers) Doos". De verantwoordelijkheid voor de keuze van foto's voor
deze rubriek komt geheel voor rekening van de
redactie. Het is vooral de bedoeling om reacties
van lezers uit te lokken. Verder is de informatie
die de reacties opleveren van waarde omdat er
namelijk veel minder gegevens aanwezig zijn
dan er behoren te zijn. Dat is jammer maar het
is niet anders.
"Deze week mocht ik weer de Vaandeldrager
ontvangen van maart 1999. Op bid. 25 zag ik
tot mijn verbazing mijn onvergetelijke echtgenoot op de foto staan. Ik lees altijd met aandacht dit blad. Ook mijn dochter en schoonzoon
zijn beiden heel erg geïnteresseerd in 't wel en
wee van de Prinses Irene Brigade. Praktisch
ieder jaar gaan ze naar Engeland op vakantie
en gaan al de plaatsen bezoeken waar de Irene
Brigade gelegerd is geweest. Ook mijn dochter
(alhoewel ze nog maar vier jaar was toen haar
vader overleed) herkende Pa meteen.
Telkens als de Vaandeldrager kwam en er foto's
in stonden waren wij op zoek naar een glimp
van hem en deze keer was 't raak. Op de bovenste foto geheel rechts zit mijn man (met
motorbril op z'n voorhoofd) op de grond en
links op de grond zit de hr. H.C. Zevenbergen,
ook reeds overleden.
De naam van mijn man is Barteld de Vries, geb.
22-04-1910 in Noordwolde. Voor de oorlog was
hij Wachtmeester bij de Kon. Marechaussee en
gestationeerd te Etten-Leur van 1936 tot aan
het uitbreken van de oorlog. Zoals u wel bekend zal zijn moesten onze mannen mee terugtrekken met de Belgische en Franse troepen
en kwamen uiteindelijk via Frankrijk in Engeland terecht.

Beste lezer(es),
Op het moment van dit
schrijven
komen
de
Fuseliers van 17 (NL)
Mechbat GFPI aan in
Eindhoven. Het is en
blijft en geweldig gezicht
om al die gebruinde,
vrolijke
mannen
en
vrouwen uit het vliegtuig
te zien stappen en uit te
zien kijken naar hun
familie,
vrienden
en
collega's.
Het allereerste gezicht
dat zij, nog op het
platform, te zien krijgen
is dat van de voorzitter van de Vereniging van
Oud Strijders Rudi Hemmes. In het tenue met
koord reikt hij hen allemaal de hand en heet ze
welkom thuis. Tweemaal vijf keer staat hij daar,
bij het vertrek en bij thuiskomst. Hij symboliseert in zijn persoon de betrokkenheid van de
Oud Strijders bij hun jonge collega's en hun
missie in Bosnië.
Je moet wel veel respect hebben voor de bijna
76-jarige generaal-majoor van de Koninklijke
Luchtmacht buiten dienst, die hiervoor telkens
de rit van Den Haag naar Eindhoven maakt, na
vele telefoontjes over de exacte aankomsttijd.
Door zijn persoonlijke inzet en enthousiasme
motiveert hij iedereen die betrokken is bij de
levende traditie van het Garderegiment Fuseliers PrinsesIrene.
Ik hoop dat velen van u op 27 augustus van de
partij zullen bij de activiteiten in "het Oirschotse
zand".
Hans Sonnemans

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

Tot mijn spijt kan ik u niets mededelen over
"The Belgian College, The Grange". Hij sprak
destijds heel weinig over zijn terugtocht naar
Nederland. Wij waren heel erg gelukkig om
weer bij elkaar te zijn maar dat mocht niet lang
zijn want al in 1951 is hij aan een hartaanval
overleden.
Mocht u antwoord krijgen op de vraag of iemand weet waar dat monument staat, zou u
dat dan willen vermelden in de volgende Vaandeldrager. Ook ik zou het graag willen weten.
Mw. AJ. De Vries - Gaasbeekte Doetinchem
"Gen.maj.b.d.Robert Tabary gaf mij het maartnummer van "De Vaandeldrager" door en ik
heb het met veel interesse gelezen. Graag
maak ik U mijn compliment voor de kwaliteit
van inhoud en opmaak van uw info-blad. Op
pag.25 viel mij de foto in het oog met het
plaatje "The Belgian College The Grange",
waarover U inlichtingen zoekt.
Het gaat om het gebouw van het Belgisch College, dat in december 1940 werd opgericht als
een onderwijsinstelling voor jongens die het
algemeen vormend onderwijs verstrekte, zoals
de colleges in Belgi'é. Het initiatief was roomskatholiek, maar de financiering gebeurde in
grote mate, zoniet volledig door de Belgische
regering in Londen. De eerste directeur was de
pater Jezuïet Jourdain, die enkele maanden
later aalmoezenier werd van de Belgischeparacompagnie. In de lente van 1941 werd ook een
niet-confessioneel atheneum opgericht te
Braemar in Schotland.
Ik volgde de laatste twee jaren van mijn middelbaar onderwijs in die school. Ze werd opgericht in Buxton (Derbyshire) een dertigtal km
N.O. van Congleton, waar de PI-Brigade startte,en daarvoor werd het bestaande, maar niet
gebruikte complex van een meisjesschool ingehuurd en dat gebouw heette,eerder domweg,want het was een groot gebouw, The
Grange (De Schuur).
De mannen op de foto dragen allemaal de uitrusting van de dispatch riders van die tijd (koeriers), uitgenomen de man vooraan in het rnid-
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den, maar die reed misschien wel in een bege- .
leidende herstelwagen. Ze dragen ook allemaal
de kaartenhouder, waarin een gedeeltelijk
opengevouwen kaart onder perspex werd geborgen. Volgens mij is er maar één mogelijkheid : het is een groep motorrijders die een
oefenrit uitvoert en even pauzeert. Vermoedelijk is het een oriëntatieproef. Waarschijnlijk
kwamen ze uit Congleton of uit Wrottesley Park
bij Wolverhampton, dat maar op een 90-tal km
ligt.
Het tijdstip kan ik niet bijvoegen. Ik was zelf in
Buxton van dec.40 tot juli 42 en heb nooit horen zeggen dat er Nederlandse soldaten op visite waren gekomen, wat echter niet betekent
dat de foto niet uit die periode dateert, aangezien ik er toch maar leerling was en er in de
school nergens een visitors' log-book ter inzage
lag. Zeker is dat de foto in de lente of de zomer werd genomen.
Waarom pauzeerdenze daar 9 Misschienwisten
ze dat de keuken werd gerund door moeder
Brasseur, die wel een kan koffie klaar had voor
"reizigers". Ofwel wisten ze dat er een mooie,
jonge dochter Brasseur in de buurt was, die ze
wel in haar sappig Leuvens zou te woord
staan."
Hubert Baete, NationaalVoorzitter
Kon. Nat. Verbond Oud Strijders van de
Brigade Piron
In reactie op rubriek "Wie, wat en waar?" van
de vorige Vaandeldrager:
"Bovenste foto: Gedurende de heropbouw van
de Kon. Ned. Brigade (nog voor de toevoeging
Prinses Irene) werd een gemotoriseerde sectie
opgericht, de "dispatch riders". De groep bestond voornamelijk uit jongere sergeanten
(wachtmeesters) van de marechaussee, onder
leiding van opperwachtmeester Dirk de Bruyn.
Later werd het commando overgenomen door
Luitenant Van Voorst tot Voorst (hij staat linksboven op de foto).
Een bepaalde periode heeft ook de kapitein
Peeters zich met de sectie beziggehouden,
voornamelijk voor wat betreft de opleiding voor
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het convoy-werk. De sectie werd dan ook regelmatig ingezet voor oefeningen met Engelse
brigade en divisies.
Nog een bekende op de foto is - middelste van
de drie staande kerels aan de rechterkant sergeant Gerard Huys ofwel ondergetekende.
Alhoewel wij allen goede kameraden waren,
ben ik na 57 jaar alle namen kwijt. Misschien
een uitzondering: de sergeant die op z'n knie
zit, rechts onder de luitenant, h
De foto moet genomen zijn in de tweede helft
van 1942. Ik heb geen benul meer wat wij bij
dat Belgian College moesten. Jammer genoeg is
mijn gebrek aan inlichtingen veroorzaakt door
het feit dat ik van de ene cursus naar de andere werd gestuurd. Tenslotte ook naar een
O.C.T.U, the 116 Inf. op de Isle of Man (officiersopleiding, redactie), samen met sergeanten
Polling, Adriaan Slob, John Westerhout (Engelandvaarder).
Onderste foto: deze is inderdaad genomen in
het Wrottesley Park Camp. Ik herken verschillende officieren. De Sectie Dispatch Riders (en
mogelijk ook andere secties) was uitgerust met
Tommyguns, doch slechts voor een korte periode. Deze waren zeer moeilijk te hanteren op
een motorfiets. Zij ziin later vervangen door .38
pistolen.
Gerard Huys, Queensburgh, Rep. Zuid Afrika
"Photo Tommygun, page 25, March '99:
I remember weil that in the spring of 1941,
while stationed in Congleton, about 8 or 9 of us
were taken for a number of days to the shooting range to test the Tommygun.
We all had trouble hitting the target, this from
a distance of approx. 10 Meters. The reason
being that the recoil gifted the barrel and shots
went high. Even by aiming to the ground in
front of the target was not a success. I presume that this may have been the reason that
this gun was never used by us and as far a I
know any other military unit.
C. Rienstra, Pretoria, Rep. Zuid Afrika

NIEUWS MET NAMEN
EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
VOOR FRANS BAKX
Op 29 april 1999 werd FRANS BAKX uit
Prinsenbeek Koninklijk onderscheiden. Alle
leden van de Vereniging van Oud Strijders van
de Irene Brigade weten wat Frans Bakx deed
en nog steeds doet voor de vereniging als
Sociaal Medewerker.
Het zal echter aanmerkelijk minder bekend zijn
dat Frans al vanaf 1968 op velerlei gebied zeer
actief was in Prinsenbeek. Hij was niet alleen
zelf actief in het beoefenen van de tennissport,
maar hij gaf ook geheel belangeloos les aan de
jeugd.
De loco-burgemeester
van Breda
verwoordde het als volgt: "zonder Frans Bakx
zou deze sport in Prinsenbeek niet zijn geweest
wat ze nu is."
In 1971 was hij nedeoprichter
van de
Hockeyclub
Prinsenbeek.
Door zijn grote
stimulerende activiteiten kon een eigen clubhuis
voor die Hockeyclub worden gerealiseerd. Frans
is nog steeds lid van beide sportclubs, zij het op
een wat lager actief pitje. Frans Bakx was
daarnaast voor vele andere zaken te vinden en
hij was ook daar zeer actief en inventief.
Al deze en nog vele andere feitelijke gegevens
waren voor Hare Majesteit de Koningin
ruimschoots voldoende om FRANS BAKX te
benoemen tot IUD IN DE ORDE VAN ORANJE
NASSAU!. Geweldig Frans en .... zeer verdiend.

FJ Bakx

BRITSE ONDERSCHEIDING VOOR
LUITENANT-KOLONEL B.D. J. BROUWER
Op 9 juni j.1. is Lkol b.d. J. Brouwer uit Ospel
onderscheiden als Member of the British Empire
(MBE).
Hij
ontving
deze
hoge
Britse
onderscheiding vanwege zijn werk voor Britse
veteranen, the Royal British Legion en de
organisatie
van de herdenkingszondag
in
Limburg.

OUD-REGIMENTSCOMMANDANT
WORDT
CONTINGENTSCOMMANDANT
IN BOSNIË
Naast de gelukwensen van de gemeente en de
verschillende
verenigingen
in Prinsenbeek,
willen wij, collegae van de vereniging van
oudstrijders van de Koninklijke Nederlandse
Brigade "Prinses Irene", niet achterblijven en
jou van harte gelukwensen met deze zeer
waardevolle en welverdiende onderscheiding.

Brigade-generaal Herman Bokhoven is sinds
eind deze maand commandant 1(NL) Contco in
Bosnië. Als contingentcommandant is hij dan
"baas" van alle Nederlandse militairen in het
uitzendgebied. Hij volgt Brigade-generaal Gert
de Gilde (oud-commandant 13 mechbrig) op.
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REGIM ENTSACTIVITEITEN
27 AUGUSTUS

Eindhoven

Op deze dag staat er veel gebeuren bij het parate bataljon van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene. Op deze dag wordt de terugkeer
van het bataljon uit Bosnië gevierd, compleet
met sportwedstrijden. Verder is de opening van
een (gedeelte) van het regimentsmuseum. De
Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade "Prinses Irene" houdt die
dag de jaarlijks reünie en de Algemene Ledenvergadering (hiervoor is een apart aanmeldingsformulier ingesloten.

Zoals ieder jaar zal op 18 september weer een
groots defilé worden gehouden in Eindhoven
ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding. Leden van de Vereniging van Oud

Door omstandigheden is er op het moment van
het verschijnen van dit blad nog geen compleet
programma beschikbaar. Wel staat vast dat er
die dag om 10.00 uur de traditionele dodenherdenking zal plaatsvinden. Regimentsleden die
deze dag willen meebeleven kunnen schriftelijk
een programma aanvragen bij Sie 1 van het
bataljon. Graag een kaartje of briefje naar onderstaand adres en in de linkerbovenhoek vermeiden: "27 augustus".
Sectie 51 17 Painfbat GFPI
Postbus 90.152
5600 RD EINDHOVEN

Beringen
Ook dit jaar zal een delegatie van de Vereniging
van Oud Strijders van de Irene Brigade uitgenodigd worden om samen met de Fuseliers van
de Bravo-compagnie van 17 Painfbat GFPI
aanwezig te zijn bij de herdenking in Beringen.
De definitieve datum is nog niet bekend. Leden
van de Vereniging van Oud Strijders die hieraan
willen deelnemen kunnen een kaartje sturen
naar:
F.e. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 SB BERGENOP ZOOM
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Strijders van de Irene
hiervoor aanmelden bij:

Brigade kunnen

zich

F.e. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 SB BERGENOP ZOOM

Reünie 7-GRPI
De reünie van het 7de bataljon Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene is dit jaar gepland op 28
september a.s .. Er wordt stil gestaan bij het feit
dat de oud-militairen vijftig jaar geleden vertrokken, op weg naar Indonesië, toen nog Nederlands-Indië. De leden van de
bataljonsreünievereniging hebben alle informatie hierover in hun blad kunnen vinden.

Commando-overdracht
op 17 september draagt regimentscommandant
luitenant-kolonel der Fuseliers A.T. Vermeij het
commando over het 17e Pantserinfanteriebataljon en het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene over aan zijn opvolger. Hij sluit hiermee
dit deel van zijn loopbaan af. Noteert u deze
datum alvast in uw agenda!
Oudstrijders en (oud)regimentsleden die een
uitnodiging voor de commando-overdracht willen ontvangen, kunnen een kaartje sturen naar
het volgende adres, met in de linkerbovenhoek
van de envelop: "commando-overdracht":
Sectie 51 17 Painfbat GFPI
Postbus 90.152
5600 RD EINDHOVEN

Tevreden commandant blikt terug

"Vrede en wederopbouw"
In het allerlaatste nummer van Nieuwsformatie (het wekelijks bulletin voor Nederlandse
militairen in het voormalige .Joegoslavië), nr. 49, 7 mei 1999, blikt bataljonscommandant overste Arie Vermeij tevreden terug en bedankt de mannen en vrouwen van 17
(NL) Mechbat GFPI
Britse en Nederlandse
generaals, maar ook van
lokale politici, zoals de
gouverneur en de vicegouverneur en burgemeesters uit ons gebied.

Foto: Overste Vermeij (rechts) en Majoor
Doreleijers, S3 van het bataljon
"Mannen en vrouwen van 17 (NL) Mechbat,
collega's, het zit er bijna op. Als deze laatste
uitgave van onze Nieuwsformatie verschijnt,
zijn het nog slechts een paar dagen die ons
scheiden van ons vertrek als SFORSuit Bosnië
en Herzegovina. Tijdens de diverse medaille
uitreikingen heb ik al terug gekeken op
afgelopen maanden en de behaalde resultaten.
Het resultaat mag er zijn; en dat vinden wij niet
alleen, maar ik heb de afgelopen maanden in
jullie naam veel lof mogen ontvangen van
Bosnisch Kroatische en Bosniac generaals, van

We mogen concluderen
dat we onze eerste taak:
"garanderen van vrede en
veiligheid"
zo
goed
hebben uitgevoerd, dat
de bevolking er weer
vertrouwen in heeft en
daardoor terug wil keren
naar
hun
vroegere
woonplaatsen. Daarnaast
hebben wij op het gebied
van onze tweede taak:
"assisteren bij de (civiele)
wederopbouw" de afgelopen winter een concreet
integraal plan gemaakt
om zo de terugkeer van
displaced persons en de
hele wederopbouw in heel
ons Nederlandse gebied structureel aan te
pakken. Daarbij hebben wij de 7 burgemeesters, de belangrijkste internationale
organisaties, de Nederlandseambassade en het
Cantonnementsniveau betrokken.
Hierdoor
hebben wij weten te bewerkstelligen dat al die
partijen niet meer alleen op het eigen belang
letten maar er gezamenlijk de schouders onder
zetten.
Dat alles kwam tot uitdrukking in de vier "round
table meetings" met de 7 burgemeesters en
internationale organisaties en het opstellen en
overeenkomen van een intergraal plan voor de
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terugkeer van circa 22.000 displaced persons
en de wederopbouw.
Dat plan wordt momenteel uitgevoerd, de
winter is nog maar net voorbij en we zien de
terugkeer van al die gevluchte mensen op grote
schaal op gang komen. Er zijn nu al een paar
duizend mensen teruggekeerd, ondanks de
vertragingen die ons plan natuurlijk oploopt
vanwege de Kososvo-crisis. Daarnaast zijn de
internationale hulp-organisaties in ons gebied
bezig met de reparatie van circa 2350 huizen,
wij en vooral onze sectie 5 en onze Tactical
Support Teams zijn met Nederlands geld bezig
met circa 80 projecten op het gebied van de
algemene infrastructuur (scholen, wegen,
electriciteit, water etc.) en met zo'n 220
projecten op bedrijfsmatig gebied. Kortom, in
ons gebied is vooruitgang geboekt, verlaten
dorpen komen weer tot leven, het economische
proces komt weer op gang en ook op
bestuurlijk gebied zijn er positieve ontwikkelingen. Dat alles is natuurlijk niet alleen
aan ons te danken maar ook aan al onze
voorgangers en de verschillende organisaties
waar we nauw mee hebben samengewerkt.
Deze verdienste is echter mede de verdienste
van jullie 6 maanden noeste arbeid.
Naast al die goede resultaten is voor mij ook
heel belangrijk de wijze waarop al dat werk is
uitgevoerd. Ons bataljon is samengesteld uit
ruim 1100 mensen afkomstig van circa 55
verschillende onderdelen: Britten, Bulgaren,
marine- en luchtmachtcollega's en mensen van
alle mogelijke onderdelen van de landmacht. Al
die verschillende mensen, met hun eigen
achtergrond en culturen, hebben zes maanden
professioneel, intensief, enthousiast en in een
prima sfeer samengewerkt als één groot team,
onder de naam 17 (NL) Mechbat GFPI. Dat is
met name te danken aan jullie persoonlijke
instelling en inzet. Vele bezoekers waren
getroffen door de professionele houding, het
enthousiasme en de betrokkenheid van
eenieder. Daarvoor wil ik jullie bedanken.
Wij hebben hier in Bosnië veel aandacht en
complimenten gehad voor ons werk. Ik hoop
echter dat eenieder zich realiseert dat een
minstens zo prominente rol is vervuld door ons
thuisfront. Hoewel het thuisfront voor ieder van
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ons anders is, zullen jullie het met mij eens zijn
dat een goed functionerend thuisfront heel
belangrijk is voor een goede uitzending. Als het
thuis goed gaat, kun je jezelf hier ook lekker op
je werk storten, zonder je al te veel zorgen te
maken om dat thuisfront. Overigens heeft het
thuisfront zich een beetje zorgen gemaakt om
ons hier gedurende de Kososvo-crisis.Laten we
dan ook met zijn allen ons eigen thuisfront in
het zonnetje zetten, want zij hebben het
minstens zo zwaar gehad als wij, en stonden er
vaak alleen voor. Ze hebben minstens zoveel
pluimen en lof als ons verdiend.
Maar voor we thuis zijn, hebben we nog een
paar dagen te gaan. Laten we er met z'n allen
voor zorgen dat we tot in Nederland scherp
blijven en dat het positieve beeld van onze
uitzending niet bedorven wordt door incidenten
tijdens de rotatie. Ook in Split gelden nog
steeds de bekende regels en we weten wat we
allemaal wel of niet mee naar huis mogen
nemen (geen smokkel of andere gerotzooi
dus!). Als er behoefte is om uit de band te
springen, lijkt mij dat heel mooi om dat samen
met ons thuisfront te doen in Nederland. Dan
kunnen zij mee genieten.
Iedereen kan na de rotatie van een welverdiend
verlof genieten, toch is het goed te beseffen
dat ook tijdens deze periode onderling contact,
al was het maar door de telefoon, niet
verboden is. Sterker nog, die met zijn allen hier
hebben opgebouwd, is waarschijnlijk te goed
om te worden afgekapt op de vliegtuigtrap. Uit
eigen ervaring weet ik dat ontwenningsverschijnselen na zo'n intensieve periode niet
vreemd zijn. Heb je er behoefte aan, bel rustig
je buddy!
Mannen en vrouwen van 17 (NL) Mechbat
GFPI, collega's en kameraden, we mogen dus
trots zijn op onszelf en op ons thuisfront. En
dat geldt voor iedereen: van PBC tot Hulppostgroep, van Herstelpeloton tot Pantserinfanteriepeloton, van Teamcommandant tot
Genist en van Tankpeloton tot Hulpverleners.
Het was mij een genoegen en een eer om jullie
bataljonscommandant te zijn. Het gaat jullie
goed, bedankt!':
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A.T. Vermeij, Luitenant-kolonel der Fuseliers

Alfa-compagnie 17 Painfbat GFPI
in de voetsporen van de Irenebrigade

"TIJGERLANDING" in Normandië
Op donderdagmorgen 26 maart vertrok een bus
met zo'n 150udstrijders van de voormalige Irene Brigade/ op weg naar Normandië. Onder hen
bevonden zich de voorzitter van de Oud Strijders Vereniging/ generaal-majoor
b.d. Rudi
Hemmes en de voorzitter van de Stichting Brigade en Garde brigade-generaal der Fuseliers
bd Guus van Leeuwe. Deze delegatie ging op
weg naar een koorduitreiking op een voor de
Irene Brigade wel heel historische plaats: Pont
Audemer.
Al maanden gonsden de geruchten: Alfacompagnie gaat weer naar Normandië. In 1992
was deze compagnie daar ook: om kennis te
maken met de Fuselierstraditie kort voor de
overdracht van de tradities van het
naar het
17 bataljon. Twee jaar later waren ze er weer:
bij de grootschalige herdenkingen ter gelegenheid van ''50 jaar invasie in Normandië". Trots
marcheerden toen de (dienstplichtige) Fuseliers
voor Hare Majesteit in Pont Audemer. Nu/ bijna
vijf jaren later, waren ze er weer.

is

Onderstaand verslag verscheen in Rinoceros/
het blad van
Gemechaniseerde Brigade:

is

"Bijzonder. Dat was de oefening Tijgerlanding
van de Alfa-compagnie van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Want de 130 mannen en vrouwen van de
compagnie volgden van 21 tot en met 26 maart
in Normandië de route die de Irenebrigade in
1944 daar na haar landing aflegde. Aan het
einde van de oefening werden er door oudstrijders invasiekoorden uitgereikt. Voordat het zo
ver was, had de compagnie wel de nodige uitdagingen.
Over hoe de oefening er uit zou zien, daar hadden de militairen het raden naar. De oefening
Tijgerlanding moest een verrassingselement

Vaandelwacht in Pont Audemer
hebben. Eén ding was wel zeker. De tachtig
militairen van de Alfa-compagnie die nog niet in
het bezit waren van het invasiekoord, dat vroeger werd gedragen door militairen van de Irenebrigade, zouden het koord niet cadeau krijgen. Eerst had de compagnie nog een tocht van
120 kilometer voor de boeg, die ter hoogte van
Bayeux begon en in het oostelijker gelegen
Pont Audemer zou eindigen.
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Generaal Hemmes reikt koorden uit in
Pont Audemer

veel hoogteverschillen kent. Doel van "de wandeling" is een touwafdaling van de kliffen naar
het strand van Arromanches. Tegen de
achtergrond van de kunstmatige haven die
de geallieerden na de invasie gebouwd
i."':iiiiI!-...o.I hebben,
ondergaan de militairen de
spectaculaire afdaling van ongeveer zestig
meter.
De tocht wordt die avond, na een korte
pauze, voortgezet naar Pegasus Bridge bij
Caen. De "doop" van de compagnie bestaat
hier uit een vaartocht per Schlaughboot
onder leiding van personeel van 13
Brigadepantsergeniecompagnie. Op
dat
,moment
krijgt
de vermoeidheid de
compagnie in zijn greep. "Het slaapgebrek en
de kou hebben aardig hun weerslag op de
mannen en vrouwen. Ik kan ook wel zeggen
dat de groep er behoorlijk door zit," zegt korporaal Scheffer. "Waarschijnlijk zal het na
een paar uur slapen wel beter gaan."
Volgens fuselier Vincent Reep is de tocht
over de kliffen debet aan de tijdelijke dip
waarin de compagnie verkeert. "We hebben
kilometers bovenop de kliffen gelopen. In het
terrein zaten veel hoogteverschillen en
oneffenheden. Bovendien kwam daar nog
eens bij dat we in de zon moesten lopen. Dat
wat behoorlijk warm."
Energie

Afdaling

Enthousiast beginnen de mannen en vrouwen
oefening Tijgerlanding, die is vernoemd naar
het symbool van de compagnie, met een korte
verplaatsing. In de omgeving van het voormalige landingsstrand Omaha Beach wordt een
schuilbivak betrokken. Aan het schuilbivak komt
echter vroegtijdig een einde. Reden: er staat
een indrukwekkende rondleiding op het programma op het nabij gelegen Amerikaanse
oorlogskerkhof, en die is alleen maar overdag
mogelijk.
Na de rondleiding wordt de tocht voortgezet
over de Normandische kliffen. Er moet vijftien
kilometer worden afgelegd door een terrein dat
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Gelukkig kunnen de militairen tijdens een
dag schuilbivak even wat nieuwe energie op
doen voordat ze zich te voet begeven naar Pont
l'Eveque. Daar wacht de mannen en vrouwen
een nieuwe uitdaging. De bruggen zijn, evenals
ten tijde dat de Irenebrigade daar arriveerde,
opgeblazen. Na het nodige beraad is er een
alternatieve oplossing. Met bootjes wordt een
snel stromend riviertje overgestoken. Maar de
vijand ligt op de loer. En het duurt niet lang
voordat het komt tot vuurgevechten tussen de
vijand en de verplaatsende groepen van de Alfa-compagnie.
In de laatste nacht van de oefening voeren de
groepen onderweg een detailverkenning uit
voordat contact wordt gemaakt met de eigen
troepen. Alle groepen slagen erin de vijand on-

gezien te omtrekken, en veilig komen ze bij het
laatste schuilbivak aan. Op donderdagmiddag
marcheert de compagnie Pont Audemer binnen.
De oefening zit erop. Tijd voor het ceremoniële
gedeelte van Tijgerlanding: de koorduitreiking.

Koorduitreiking
's Avonds verzamelt de compagnie zich in een
plaatselijk hotel. Ook aanwezig zijn daar de afgevaardigden van de brigadestaf, de stafcompagnie en oudstrijders van de Irenebrigade. Dat
levert voor alle partijen de nodige gezellige
uurtjes op. Uiteindelijk is het dan zover. De dag
van de uitreiking. Bij het gemeentehuis van
Pont Audemer komt de compagnie bij elkaar.
Ook de Vaandelwacht van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene geeft acte de presence.
In aanwezigheid van verschillende Franse en
Nederlandse civiele en militaire gasten worden
eerst de doden van de Irenebrigade en de gevallenen van de Fransen herdacht. Dan draagt
majoor Ernst Broere, commandant van de Alfacompagnie, het commando over aan generaal-

majoor bd Rudi Hemmes: het teken dat de
koorduitreiking kan beginnen. In een toespraak
benadrukt Rudi Hemmes nog wel even dat de
militairen van de Alfa-compagnie de koorden
met eer en respect moeten dragen. Na de uitreiking van de koorden, drinken jongere en oudere generatie met elkaar een glas Calvados,
de traditionele drank van Normandië.

Hieronder: Het bordes voor het gemeentehuis
in Pont Audemer. Op de voorgrond staat Majoor Ernst Broere. Links van generaal Hemmes
staat de burçemeester; monsieur Jean Louis
Destans
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Fusel iers fel iciteren Kon ing in
In
de
geschiedenis
van
de
Infanterie
Regimenten is het reeds lang een traditie om
de dag voor Koninginnedag een bloemenhulde
te brengen aan Hare Majesteit. Dit jaar zit het
merendeel van het Garderegiment Fuseliers
echter in Bosnië.
Toch is er ook dit jaar niet aan de viering van
de verjaardag voorbij gegaan en is er een
delegatie bestaande uit fuselier1 Engberts,
Korporaal1 Terpstra, sergeant-majoor Verbaant
en de regimentscommandant
overste Arie
Vermeij
vanuit
het
uitzendgebied
naar
Nederland getogen
en heeft daar Hare
Majesteit de gelukwensen namens het regiment
overgebracht.
Een nachtje Medena en de
vliegreis naar Nederland is immers voor
iedereen inmiddels gesneden koek.
Op 29 april werd er vertrokken vanuit Oirschot,
inmiddels aangevuld met de Fuselier Janssen
van de Alfa compagnie. Ruim op tijd (veel te
vroeg dus) was het gezelschap aanwezig op
Paleis Huis ten Bosch in Den Haag om daar ook
de delegatie van het Regiment Grenadiers en
Jagers en de
Gardecoördinator,
Kolonel
Noordzij, aan te treffen.

Na nog een kort moment van wachten werd de
deur geopend en werden we verzocht binnen te
komen. Nadat eenieder zich voorgesteld had
werd
de
traditionele
bloemenmand
aangeboden. Onmiddellijk na binnenkomst liet
Hare Majesteit al duidelijk merken dat het de
bedoeling was om ontspannen een goed
gesprek met elkaar te voeren. Bij de meesten
viel de spanning dan ook weg na de eerste
momenten, waar Hare Majesteit al duidelijk liet
merken goed geïnformeerd te zijn.
Opvallend was haar belangstelling voor de
toestand in Bosnië. Eigenlijk viel er voor de
leden van het Regiment Grenadiers en Jagers
dan ook weinig anders te doen dan te luisteren
naar de verhalen van de Fuseliers. Voorzien van
een drankje en een hapje werd er dan ook
ontspannen gesproken. Na een gesprek van
bijna drie kwartier vond Hare Majesteit het
welletjes en was het tijd voor het maken van
wat
groepsfoto's.
Daarna
dankte
de
Gardecoördinator namens Hare Majesteit voor
de ontvangst en nam zij op haar beurt afscheid
van het gezelschap.
(Bron: Nieuwsformatie,

nr. 49, 7 mei 1999)

Met diep leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Vereniging:
Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene:
01
05
19
31
01
02

mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
april
april

'99
'99
'99
'99
'99
'99

Mevrouw Vos-Gerreyn te Assen
De heer M. van 't Hoff te Kerkrade
De heer C. van Haaien te Arnhem
De heer S. de Mos te Wolverhampton
De heer H. Engelsman te Dordrecht
De heer J. van Moorsel te Eindhoven

Bij overlijdensgevallen ( van leden van bovengenoemde vereniging)
FJ. Bakx
Brouwersbos 3
4841 o- PRINSENBEEK

graag bericht aan:

Uitrei king NATO-heri nneri ngsmeda ilies

Medal parades
Na bijna zes maanden noeste
arbeid was het dan zover. Op 3, 4
en 5 mei 1999 ontvingen de
militairen van 17 (NL) Mechbat
GFPI
de
NATO-herinneringsmedaille. Tijdens de diverse
bijzondere appèls stonden de drie
teams
zo
sterk
mogelijk
aangetreden om de medaille in
ontvangst te nemen.
Commandant 17 (NL) Mechbat
Garderegiment Fuseliers Prinses
lrene,
luitenant-kolonel
Arie
Vermeij, liet in zijn toespraak
duidelijk merken hoe trots hij is op
zijn
bataljon.
Hij
liet
de
opvallendste gebeurtenissen de
revue nogmaals passeren.
Voor het Bravo-team was dat de
spanningen ontstaan door de
NAVO-bombardementen op de
Federale Republiek Joegoslavië en
de overname van de grote gemeente Prnjavor. Bij het Charlieteam
sprongen
het
ICTYonderzoek in Ahmici, operation
Fastnet en de herdenking in Ahmici
in het oog.
Ook de manier waarop het werk
uitgevoerd werd verdiende volgens
~:;~~ij e~e~oeC~:~Ii~:2~e H~~%e~~~(::,~:;./::~
een samengeraapt zootje waren, was dat
slechts uiterlijke schijn. In de praktijk werkten
de diverse eenheden uitstekend samen.
De commandant 1 (NL) Contco (contingentscommandant van het Ned. contingent in
Bosnië, brigade-generaal G. de Gilde, redactie)
nam ook tijdens de medaille-uitreiking van de
Stafstafverzorgings- en ondersteuningscom-

pagnie het woord. Hij onderschreef de woorden
die de bataljonscommandant net tot zijn
manschappen had geuit. Daarnaast bracht hij
een tevredenheidsbetuiging mee voor overste
Arie Vermeij en een ei die de breekbaarheid van
de vrede in Bosnië voorstelde. Hij kreeg het ei
met de opdracht ook de laatste weken de vrede
heel te houden.
(Uit: Nieuwstormstie, nr. 4~ 7 mei 1999)
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UIT DE OUDE (FUSELIERS)DOOS

Reacties:

Een eerste reactie is geplaatst in de rubriek
"Post". Generaal-majoor b.d. C. van der Kun
herkende oud-regimentscommandant Lkol J.M.
Scheltinga (01-09-73 / 31-01-75). Natuurlijk
kwam er ook een reactie van Lkol, inmiddels
b.d., Keuning. Ook hij herkende Lkol Scheltinga.
Twee nieuwe foto's ditmaal. Eén is erg onduidelijk. Kalveren in de Westenbergkazerne?We
zijn benieuwd wie hier herinneringen bij heeft.
Verder een inspectie / bezoek in de Westenbergkazerne. Duidelijk is het tamboerkorps in
het ceremoniële pak te zien.
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Beste Willem
Briefwisseling met Wi//em van der Veer
oud-commando "van het eerste uur'; auteur
van oonoçsromsns, voomamelijk handelend
over het verzet

BesteWillem,

Beste Hans,

Nou, nou, je schreef vorige keer "ik hoop dat
we nog lang mogen samenwerken, in ieder
geval tot in de volgende eeuw". Dat zal geen
enkel probleem zijn wat mij betreft. Zeker niet
als je zulke complimenten uitdeelt zoals in het
vorige nummer. Bij het teruglezen begin ik
weer te blozen...

De postduif vliegt weer, maar het lijkt of de drie
maanden steeds sneller omgaan. Daar komt
nog bij dat je het mij steeds moeilijker maakt
om te reageren op je brieven. Vroeger kon ik zo
heerlijk inhaken op al die dingen die jii in een
vlaag van jeugdige overmoed op papier zette.
Maar dat is over, zo moet ik helaas toegeven.
Jij wordt inderdaad steeds ouder(35), tjonge
jonge en wijzer ???

Normaal gesproken heb ik in ons correspondentieverleden al enkele malen redactioneel
willen ingrijpen. Als je weer eens te lang van
stof was of wanneer je plaagstootjes te scherp
waren... Ik kan je verzekeren dat het voor de
eerste maal dat was dat ik even twijfelde of ik
zoveel lovende woorden in één zin wel kon
plaatsen. Uiteraard besloot ik dat toch wel te
doen, zo bescheidenben ik nu ook weer niet.
Bovendien, zo kan ik je verzekeren, het zal
allemaal steeds eenvoudiger worden. In het
verleden hadden je plaagstootjes meestal
betrekking op mijn leeftijd en de daaraan
gekoppelde onwetendheid etc. Intussen word ik
steeds ouder en zelfs bijna volwassen (35
jaar ...) en dus ook wijzer. Jouw grapjes treffen
steeds minder doel. Die van mij trouwens ook
niet, want ik kan een 80 -plusser toch niet
plagen omdat hij "een dagje ouder wordt" ....?
Maar goed, we gaan weer terug naar het
verhaal. Het is april 1945 en de bevrijding staat
voor de deur. Je bent gedropt als geheim agent
achter de vijandelijke linies in de omgeving van
Westerbork. Je bent op weg naar dat dorp om
te voorkomen dat je vrienden, die in een
woning naast de Duitse commandant wonen,
slachtoffers zullen worden in de gevechten met
Franse parachutisten. Na een spannende tocht
op een fiets, met achterop een verward meisje
dat je onderweg hebt meegenomen, sta je voor
een Duitse schildwacht die niet van plan is om
je door te laten...
Hans Sonnemans

En daar staat tegenover dat ik steeds ouder en
verwarder word. Mijn geheugen, vroeger een
ijzeren pot, is nu geworden tot een vergiet met
grote gaten. Merkwaardig is dat ik nog precies
weet wie er naast mij in schoolbank zat in de
eerste klas, 76 jaar geleden, maar als je mij
vraagt wat ik gisteren heb gegeten, weet ik het
niet meer. Zo werkt dat. Maar gelukkig verkeer
ik nog in uitstekende gezondheid. Dus Hans,
gezien het bovenstaande schakel ik 54 jaar
terug naar de datum van zondag 8 April 1945
toen ik in Beilen "gevangen" zat tussen twee
gesloten spoorbomen.
Juist op het moment dat de wachtpost zijn
Mauser op mij richtte en mij toeblafte dat ik
was gearresteerd en met hem meemoest naar
de Ortscommandant, klonk er in het zuiden,
ergens boven de spoorlijn een hels kabaal, alsof
er honderd motorfietsen over een zinken dak
reden. Tegelijkertijd begon een luchtalarmsirene, waarschijnlijk op het station, luid te loeien,
als een prehistorisch gewond dier.
Ik liet mijn fiets vallen, drukte de gewonde
jonge vrouw op de grond en liet mij boven op
haar vallen om haar niet mijn lichaam te
beschermen. Drie Engels Hurricanes raasden
met gierende motoren en flitsende boordkanonnen over de spoorlijn. Zes raketten boorden
zich, sissend en blazend als boze katers, in een
goederentrein, die op een zijspoor stond
geparkeerd. Brokstukken hout en metaal
wentelden, begeleid door hoge vreemde
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fluittonen, door de lucht en kletterden neer op
de daken en de straat, overal om ons heen.
Het was een kwestie van hoogstens tien
seconden, toen verstierf het geluid van de
loeiende motoren in de verte.
Ik stond op en hielp de jonge vrouw overeind.
"Sorry dat ik boven op je viel, het was een
impuls". Ze knikte en lachte verlegen, maar zag
nog doodsbleek van schrik en beefde over haar
hele lichaam. De fiets lag midden op de
overweg met een ronddraaiend voorwiel. Bij
het stationsemplacement kringelde een zwarte
rookwolk recht omhoog. Om de hoek bij het
schilderhuisje staken een paar bewegingloze
benen met beslagen soldatenlaarzen.....
Ik duwde de spoorboom omhoog en zette de
fiets overeind. "We moeten zo snel mogelijk
weg hier, misschien staat er wel een munitietrein in brand en dan zijn de gevolgen niet te
overzien." Ik trapte zo snel ik kon om zo vlug
mogelijk weg te komen van de plaats des
onheils.
Een half uur later fietste ik Westerbork binnen,
gelukkig nog ruimschoots op tijd om de familie
Stoel te waarschuwen. Het stille dorp maakte
een bijna blijmoedige indruk. Het jonge lover
aan de bomen, waarin de duiven vrolijk
koerden zag er fris uit.
Merels floten het
hoogste lied, zwaluwen scheerden door de
strakblauwe lucht. Vele kerkgangers spoedden
zich naar huis. Niemand van deze mensen, die
zich zo juist hadden gelaafd aan Gods woord,
had het geringste vermoeden wat hun dorp
nog op deze uitgesproken mooie lentedag te
wachten stond. Ik moest er voortdurend aan
wennen dat het zondag was, zondag 8 April.
Naast en voor de commandopost van generaal
Bötmer stond een aantal militaire stafwagens;
de generaal hield kennelijk een stafbespreking.
Als de Fransen op dit moment hadden kunnen
aanvallen, hadden ze een grote slag kunnen
slaan. Op het eerste gezicht zag het er niet
naar uit dat de Duitsers in een alarmtoestand
verkeerden, of extra verdedigingsmaatregelen
hadden genomen. Toch was het vrij ongebruikelijk voor de generaal om op zondagmorgen
een bespreking te houden; dat had ik in al die
maanden dat ik onder het dak van de commandopost huisde nog niet meegemaakt.
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Recht voor de commandopost stond een
schildwacht stram in de houding. Hij was er
zich blijkbaar goed van bewust dat de ogen van
de officieren door het raam in zijn rug prikten.
Hij zag er jong en kinderlijk uit, maar de grote
stalen helm gaf hem een volwassen aanzien,
zoals bij de meeste Duitse soldaten. Zich
bewust van zijn verantwoordelijkheid, keken
zijn ogen streng en onderzoekend naar de
passanten. Ik reed rakelings langs hem heen en
stapte af voor het huis van dokter Boezeman,
dat door een tuin was gescheiden van het huis
van Dirk Stoel.
Ik zette de fiets in het rek voor de dokterswoning, sloeg mijn arm om het middel van de
jonge gewonde vrouwen trok aan de helder
gepoetste koperen bel. Uit mijn ooghoeken zag
ik dat de de wachtpost bij het hek ons in de
gaten hield.. Het diensmeisje, Claartje, met een
kraakwit gesteven schortje voor, opende de
deur en keek ons enigszins verwonderd aan.
Door mijn goede verstandhouding met dokter
Boezeman wist ook Claartje van mijn bestaan
af. Dirk Stoel had mij echter verzekerd, dat
zowel de dokter als het dienstmeisje politiek
betrouwbaar waren.
"Niet naar de wachtkamer Claartje, regelrecht
naar de huiskamer", fluisterde ik, Claartje
begreep onmiddellijk de wenk. Snel legde ik de
situatie aan de dokter uit, die niet veel woorden
nodig had om te begrijpen wat er op het spel
stond en wat er van hem werd verwacht, vooral
in verband met de komende overval, waardoor
en onherroepelijk doden en gewonden zouden
vallen. Enkele minuten later liet de dokter mij
uit via de keukendeur die toegang gaf tot de
achtertuin, welke grensde aan de tuin van Dirk
Stoel, gescheiden door een ontluikende heg.
Snel glipte ik door de heg, hopend dat op dat
moment geen Duitsers door de achterrramen
zouden kijken. De achterdeur van het huis van
Dirk Stoel stond open, blijkbaar om frisse lucht
binnen te laten. In de woonkamer hoorde ik de
baby huilen. Midden op de keukenvloer stond
Dirk Stoel, die juist bezig was zijn tuniek aan te
trekken, toen mijn schaduw naar binnen viel.
Verrast draaide hij zich om, "Wim, jij hier
kerel"? We omarmden elkaar als twee broers
die jaren gescheidenwaren geweest.
"Dirk, God zij dank ben ik nog op tijd. Jullie
moeten onmiddellijk dit huis verlaten en naar

de boerderij van Sliekers in Garminge gaan, de
Fransen doen vanmiddag een aanval op de
commandopost." "Ik weet ervan," zei hij rustig,
"vanacht ben ik al ingelicht door het verzet. Er
zit inderdaad een groep van twintig Franse
para-commando's in de bossen, achter de
pastorie in Witteveen. Ik ga ze zo meteen
ophalen om ze te gidsen naar Westerbork"
Ik maakte een afwerend gebaar met mijn
handen. Daar komt niets van in Dirk. Dit is mijn
taak, daar ben ik nu juist voor gekomen. Jij
bent een gehuwd man en je blijft bij je vrouw
en kind. Het enige wat ik graag wil is dat je me
in contact brengt met de Fransen. Voor de rest
doe ik de job, ik heb niets te verliezen."
"Behalve dan wellicht je leven," antwoordde
Dirk ernstig. "Dirk, dat is nu eenmaal het risico
van een beroepsmilitair. Een van de opdrachten toen ik uit Londen vertrok was, om samen
met het verzet de commandopost van generaal
BÖtcher uit te schakelen. Nu zijn de Fransen
ons te hulp gekomen en daar wil ik graag
gebruik van haken."
Dirk Stoel maakte glimlachend een gebaar
waarmee hij te kennen gaf dat hij er zich bij
neerlegde. Een half uur later vertrok ik weer
door hetzelfde gat in de heg en via het huis van
dokter Boezeman.Ik bracht de dokter nog eens
extra onder de aandacht dat hij zich voor drie
uur die middag in veiligheid moest brengen.
Meer woorden had de dokter niet nodig.
Mevrouw Boezeman nam inmiddels Greet goed
onderhanden in de badkamer. Door het raam
van de praktijkkamer zag ik dat Dirk Stoel in
uniform het huis verliet, gevolgd door zijn
vrouw Jo met de kinderwagen. Toen ik
wegfietste was het nog altijd een ongewone
drukte rond de commandopost.
\

Tien minuten later, in de buurt van het gehucht
Eursinge, haalde ik Dirk in, die met zijn vrouw
Jo op de bagagedrager, in de richting van
Garminge reed. De baby, die in de kinderwagen
werd voortgetrokken, was zich nergens van
bewust en sliep als een roos. Dirk en ik lieten
Jo met de baby bij de familie Sliekers achter en
reden verder naar Witteveen om contact op te
nemen met de Franse para's. We fietsten over
de stille groenomzoomde landweg, ieder van
zijn eigen gedachten vervuld.
Na maandenlang geduldig wachten, na de

teleurstelling over de haastige vlucht van Rudy
Blatt uit Orvelte, was ik er toch net veel geluk
in geslaagd om een deel van mijn opdracht te
vervullen. De mannen van de KP in de bossen
van Appelscha had ik bijna 14 dagen lang een
harde realistische opleiding kunnen geven,
zodat ze klaar waren voor de taak die hun
vanaf vandaag te wachten stond; het bovengronds opnemen tegen de Duitsers, gelukkig
met steun van de Fransen. Dat er die nacht,
midden in een oefening, plotseling een aantal
Franse paracommando's waren geland, was een
meevaller van de eerste orde. Dit was eigelijk
mooier dan een goed bedacht filmscenario. Ik moest weer denken aan het
embleem dat zij op hun mouw droegen; DU
CIEL LA LIBERTAD.
De belangrijkste strijd van Drenthe zou
waarschijnlijk deze middag nog worden
gestreden om de commandopost van generaal
Bötger. Was dit toeval? Was dit beschikking? In
gedachten zag ik de jongens van de KP weer
knielen op de bodem van de schuilhut en
hoorde ik de stem van ruige Kees, die voorging
in gebed, voor ze de gevaarlijke donkere nacht
ingingen.
Hoeveel kracht lag er eigenlijk
verborgen in een oprecht gebed? Hoe diep
ging de Goddelijke mysterie, ook in deze
dingen.
Jo was met de baby in veiligheid bij de boer en
Dirk zou daar straks ook heengaan. Mensen
deden dikwijls zwijgend dingen die je niet
verwachtte. Dingen die bestemd waren om
voor de rest van je leven als een kostbaar
geschenk in het hart te dragen. Zoals de warme
vriendschap van de familie Sliekers in Garndinge en van Dirk Stoel en zijn vrouw in Westerbork. Geven zonder er zich op voor te staan.
Schenken zonder iets terug te vragen. Misschien ontplooide de menselijke ziel zich wel
het mooist in hachelijke tijden.
Aan beide kanten van de weg schoot het eikenhakhout op. Een geelgors vloog kwetterend
voor onze fietsen langs. Boomgroepen stonden
als donkere schaduwvlekken in dit wijde
Drentse land. Bij de boerderijen die wij
passeerden scharrelden kippen rond, op zoek
naar wormen en insecten. Een klein grijs veulen
draaide met dartele sprongen rond de moeder.
Plotseling schrok ik op uit mijn mijmeringen
door de stem van Dirk....
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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 Irene. Antwoorden en reacties graag naar de vermelde adressen of anders (schriftelijk) naar het
redactie-adres.

Maar liefst vijf reacties op de foto's uit het vorige
nummer. De reacties van mw. De Vries, de heren
G. Huys, C. Rienstra en H. Baete zijn geplaatst in
de rubriek Post..

L.D.W. van Hattem
Bijenmeent 10
1218 GB HILVERSUM
Wie kende Aart Bentum?

Jeffrey Vonken uit Budel meldde dat zijn vader
"iemand uit canada" herkende maar geen naam
kon noemen.
Wie kende O.W. van Hattem?
Zoon L.D.W. van Hattem is op zoek naar
informatie over zijn vader die in 1978 overleed en
als kok diende bij de Irenebrigade. D.W. van
Hattem is geboren in 1905 in Utrecht. Alle
berichten zijn van harte welkom.
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Broer C. Bentum is op zoek naar mensen die zijn
broer Aart Bentum hebben gekend en foto's
waarop hij voorkomt. Aart diende als korporaalkok bij de Brigade. Reacties graag naar de
redactie.
Nieuwe foto
Een foto van de wacht bij het kamp in
Wolverhampton. Wie heeft er namen bij deze
foto?

UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.
Eerste luitenant Dirk Bsdmqs, Motor Transport Officer van Gevechtsgroep 111,hield een dagboek bij van
zijn belevenissen gedurende de veldtocht van de Irene Brigade. Het zijn z'n persoonlijke indrukken en
weergaven van gebeurtenissen, voorzien van tekeningen en schetsen. In iedere Vaandeldrager volgen
enkele bladzijden uit zijn dagboe/y een uniek document
16 Nov. Donderdag
Vandaag ons rondgereden om uit te vinden waar
de verschillende platoons liggen en toen naar
Goes om 't postkantoor te vinden. BcIe HQ ligt in
Goes. Grappig klein stadje met heel nauwe
straatjes en in 't midden een groote markt met
een muziektent.
Er zijn nog vele Canadezen en Schotten die zich
heel goed amuseeren door te probeeren Hollandsch te leeren. Er kwam een officier binnen in
de boekwinkel waar ik net een boek had gekocht
en vroeg in vrij goed Hollandsch naar "Oerie
Gerstkaten! "
't Meisje achter de toonbank kende haar Engelsch
echter goed en de verlichting straalde van zijn
gezicht.
Er is in Goes nog heel wat aardigs te krijgen in de
verschillende winkels en vooral fruit is er in overvloed. De heerlijkste peren voor 25 ct. de kilo. Je
begrijpt dat mijn wagen al gauw vol met peren
lag. Ook probeerde ik een petroleumkachel te
koopen maar tevergeefs. Je moet weten dat ons
kolenkacheltje vreeselijk rookt sinds de wind naar
't Zuid Oosten draaide. We zijn proestend en
snuivend, met tranen in de oogen weggevlucht
en zetten 't kacheltje in z'n geheel naar buiten

I

We eten tegenwoordig heerlijk roggebrood van
de Wolphaartdijkse bakker, die ik in ruil een blik
benzine gaf voor de bestelmotorfiets. Hij zal ook
wat zandkoekjes voor me bakken.

brengen en kocht ik weer fruit. Ook laat ik een
paar 38 set batterijen ombouwen zoodat ze in
m'n radio zullen passen. Ik zag plots Hans W. in
Goes. Hij zit nog in Brabant, dus zal ik geen
gelegenheid hebben om hem veel te bezoeken.
Ik heb geinformeerd of 't mogelijk is om naar
Domburg te komen. Je kan tot Vere rijden, dan
gaat er 2x per dag over naar Oost Kapel. Ik zal er
een mooie dag voor afwachten voor ik er heen
ga.
Het regent en stormt nu ontzettend. Je hebt nog
nooit zooiets gezien, de ruitenwissers staat stil en
groote plassen staan in de polder op de pas
omgeploegde klei. 't Zit hier vol met fazanten,
patrijzen en hazen. De jongens zijn al op jacht
gegaan en we zullen Zondag een hazenmaaltijd
hebben.
Van oorlog merken we hier weinig en we rusten
eens goed uit. Zoo nu en dan komen duizenden
bommenwerpers over richting Mofrika en na ong.
2 uur weer terug te keeren. Allemaal het groote
offensief steunend dat nu langs 't heele Westfront
is ingezet. 't Gaat goed en we hopen gauw weer
. in Holland actief te worden ingezet. Waar dat zal
zijn is een vraag die velen bezighoudt. Ook wordt
er weer gefluisterd dat er weer een landing op de
Hollandsche kust zal gemaakt worden. Maar als
dat zoo moet als bij Walcheren waar 4 van de
begeleidingsvaartuigen werden vernield, dan zal
het oppercommando wel even aarzelen.
18 Nov. Zaterdag

Ik heb net een bezoek gebracht aan bij familie
aan de overkant waar een lief meisje van 20 jaar
ziek ligt. Ik bracht haar wat fruit en chocolade en
heb haar wat opgevroolijkt. Ze ligt al 13 weken
met T.B.
17 Nov. Vrijdag
Vandaag weer naar Goes om post te halen en te

Alweer bijna een week om. Wat gaat de tijd snel.
Gisterenavond besteedde ik aan 't schrijven van
een lange brief aan Meek. Ik kreeg van haar een
telegram om me het adres te laten weten in de
Kaap, waar ze met de kinderen een paar
maanden gaat logeeren. Misschien dat Fransjes
asthma nu beter wordt. Campsbay, wat een
mooie herinneringen brengt dat weer bij me op
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als ik die naam lees. Ik zie ineens alles weer voor
me. Al hooge rotsen van de Tafelberg, de
kronkelende wegen langs het blauwe water. De
dennenlucht uit de bosschen en de wit en
lichtgeel gekalkte huizen en hotels om de groene
baai. Om van te watertanden en vooral nu in de
zomer. Ik wou dat er Meek er nog zat als ik thuis
kwam.
Vandaag weer naar Goes om de batterijen te
halen, maar ze waren nog niet klaar. Onderweg
de bakker tegengekomen en die had inderdaad
koekjes gebakken en weer versch brood voor ons.
Als hij gist had zou hij nog echte Hollandsche
beschuit voor ons maken.
19 Nov, Zondag
Vanmorgen hield het goede weer nog en scheen
de zon lekker warm in de voorkamer dat we het
kacheltje maar uit lieten gaan. Op de vensterbank
staan cactusplantjes zich te koesteren in 't
zonlicht en drommen van wijde zandvlakten en
kameelen, terwijl buiten kale takken van de
appelboom grillig staan te zwaaien in de zuidwester.
Kerkgangers van 't "B" echelon zijn met m'n wagentje naar Goes en zit ik hier in m'n kamer te
schrijven en geniet net als de plantjes van de zonnewarmte en droom van trillende lucht boven 't
wijde hoogeveld.
Het is nu avond en we zitten weer gezellig bij
elkaar in de keuken van de familie de Jager. We
luisteren naar 't nieuws en vinden dat het goed
gaat, nog niet vlug genoeg naar onze zin, hoewel
de Franschen de Rijn al bereikt hebben en Noordelijker door de bovenrijnsche vlakte de Duitschers in de Vogezen den weg gaan afsluiten. Zou
dit het einde zijn? Berichten uit Duitschland wijzen
op vertwijfeling onder de bevolking. Vrouwen
houden vredesdemomstraties in Mannheim. De
Gestapo onderdrukt alle gevoelens tegen de
Nazis. Als die er toch niet waren, was de oorlog
allang over!
Van Meek een brief van 24 October, alles goed
maar Frans nog steeds zware aanvallen van
asthma.
We hoorden net eenige bommen vallen veraf en
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was ook A.A.vuur. Het zijn Duitsche vliegtuigen
die mijnen komen leggen in de Schelde. Niet veel,
hoogstens drie à vier per dag en dat zal de
scheepvaart niet stoppen.
20 Nov. Maandag
M'n wagentje is nu in reparatie en zal ik een paar
dagen niet eruit kunnen. Niet erg, want 't regent
met bakken en 't wolkendek hangt zoo laag dat 't
de boomtoppen lijkt te raken. Alweer een airsupport voor de legers in Duitschland, alweer een
paar K.M. verloren, alweer een dag langer oorlog
en misère voor lijdend Holland boven de Rijn. In
Rotterdam en Den Haag zijn de rantsoenen 4
sneedjes brood, een pond aardappelen en een
liter water per man per dag. Ik schaam me haast
als ik terug denk aan de Zondagschmaaltijd van
haas, roode kool en plenty aardappelen met
heerlijke sju die we gisteren hadden. In Eindhoven was al een demonstratie voor meer voedsel.
Het is dan ook heel erg. De Moffen hebben alles
weggenomen of vernield en in nog grotere mate
doen ze het in bezet gebied.
Vanmiddag kwam een brief van het Departement
van Oorlog, als antwoord op mijn vragen over
Wim Mosselman en Wous. Wim Mosselman konden ze niet "tracen" en over Wous was nog niets
bekend en wordt hij als verloren beschouwd. Het
gaf me een schok, arme Maatje en Vader, hoe
moet het jullie te moede zijn als ik deze met deze
treurmare bij jullie kom. Het is nu des te meer
gewenscht dat ik tenminste uit deze strijd kom,
als eenigst overgebleven zoon. Wie weet hoeveel
van onze verdere familie is overgebleven.

Het nieuwe
regimentsmuseum
Opening
Op 27 augustus a.s. zal een deel van het nieuwe regimentsmuseum, Museum Brigade en
Garde PrinsesIrene, worden geopend. Een deel
want door allerlei oorzaken blijkt het nog niet
mogelijk om beide nieuwe gebouwen in gebruik
te nemen.
Regelmatig wordt door (oud)regimentsleden
gesproken over de "verhuizing" van het
museum maar het is veel meer dan dat. Er
wordt een geheel nieuwe tentoonstelling opgebouwd. Deels komt dit omdat er veel meer
ruimte is (een uitbreiding van de ruimte voor de
permanente expositie van zo'n 120%!) maar
ook omdat de inzichten op het terrein van museale presentaties natuurlijk veranderd zijn.
B-status
Sinds 1997 heeft de Koninklijke Landmacht museaal beleid geformuleerd. In totaal telt de KL
zo'n 25 historische verzamelingen, allemaal
kleine en grotere musea dus. Tot dan mogen
deze op kazernes en andere militaire objecten
worden ondergebracht maar er wordt geen
geld voor uitgetrokken. Eén van die historische
verzamelingen is het regimentsmuseum van de
Fuseliers.
In het nieuwe museale beleid wordt gesproken
over "A" en "B" status verzamelingen. De "A"
status verzamelingen mogen zich ontwikkelen
tot professionele musea met een interne (gericht op de eigen traditie) en een externe (gericht op bezoekers van "buiten", een p.r. waarde dus) functie. Hiervoor worden gelden uitgetrokken en er mag een full-time conservator
worden aangesteld. Er wordt besloten om de
verzamelingen van de vier wapens van de KL
de "A" status te geven, dus de Infanterie, Artillerie, Cavalerie en Genie. De andere krijgen de
"B" status en mogen rekenen op een jaarlijks

bijdrage van f. 6000,- van de Bevelhebber Land
Strijdkrachten.
Naast de middelen worden er ook eisen gesteld
aan de verzamelingen. Het is de bedoelingen
dat ze zoveel mogelijk gaan voldoen aan minimale museale eisen en ook kunnen fungeren
als een "visitekaartje" van de Landmacht. Het
Legermuseum zal in de toekomst een rol kunnen gaan spelen bij het aanreiken van de vereiste deskundigheid.
Museum Brigade en Garde Prinses Irene krijgt
dus de "B" status maar kan toch profiteren van
professionele kennis. Immers, conservator Hans
Sonnemans wordt aangesteld als conservator
van het Geniemuseum maar blijft zijn werkzaamheden voor de Fuseliers voortzetten als
vrijwilliger.
Verhuizing
Al in 1995 wordt duidelijk dat Museum Brigade
en Garde Prinses Irene zal moeten verhuizen.
Gebouw 25 zal te zijner tijd moeten worden
gesloopt in verband met een herindeling van de
kazerne..AI snel worden maar liefst twee nieuwe gebouwen aangewezen als nieuw onderkomen. Deze gebouwen staan bijna recht tegenover de nieuw te realiseren ingang van de kazerne. Hans Sonnemans mag in overleg met
het Garnizoen Oirschot een programma van
wensen schrijven.
De twee gebouwen, 8 en 28, zijn exact gelijk
aan het huidige gebouw 25: namelijk oude
laagbouw pelotonsgebouwen van vlak na de
oorlog. In het nieuwe plan wordt een glazen
constructie voorgesteld die kan fungeren als
entreehal en die de twee gebouwen met elkaar
verbindt. Er wordt een schitterend plan getekend maar dan slaat het noodlot toe.
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Pech
In de loop van 1996 wordt al snel duidelijk dat
er geen gelden zullen zijn voor een snelle realisatie van de plannen. De museumgebouwen
krijgen de laagste prioriteit en de realisatie
wordt verschoven naar minstens 2003. Het is
duidelijk dat zo lang wachten niet verstandig is,
zeker nu de ligging van het huidige gebouw
verslechtert in verband met de bouw van het
officiershotel er vlak naast. Het museumgebouw is voor het publiek bijna niet meer te vinden.
Uiteindelijk wordt met het Garnizoen Oirschot
overeengekomen dat de gebouwen toch ter
beschikking komen en dat ze in zelfwerkzaamheid mogen worden opgeknapt. Met andere
woorden: vrijwilligers en fuseliers mogen zelf
weer met hamer en kwast, op kosten van de
museumpot, in de weer. Overigens is dit niet
nieuw: ook het huidige museumgebouw is door
vrijwilligers opgeknapt. In oktober 1997 komt
hiervoor de officiële toestemming maar het zal
tot april 1998 gaan duren voor het eerste gebouw (gebouw 8) kan worden overgedragen.
Uitzending

Door allerlei oorzaken en domme pech zal het
lang gaan duren eer dat de opknappen van gebouw 8 klaar is. Hierin speelt zeker de uitzending van de Fuselierseen rol maar ook de gezondheidsproblemen van één van de vrijwilligers en een zeer drukke periode voor de conservator. Verder is de staat waarin de gebouwen verkeren heel slecht, slechter als eerder
was ingeschat. Pasin januari 1999 is alles zover
dat in gebouw 8 een begin kan worden gemaakt met de nieuwe inrichting.
In gebouw 28 spelen andere problemen. Het
wordt pas in september overgedragen en blijkt
in een hele slechte staat. Er moet een geheel
nieuwe elektrische installatie worden aangelegd
en de plafonds moeten worden vervangen. Er
wordt contact gelegd met 13 Brigadepantsergeniecompagnie en in het kader van een leerproject zijn zij bereid om de helpende hand te
bieden. Maar ook hier speelt domme pech een
rol. De werkzaamheden lopen door allerlei oorzaken een grote vertraging op en komen tenslotte helemaal stil te liggen. Probleem: in ge-
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bouw 28 wordt asbeststof geconstateerd. Dit
moet worden gesaneerd en in afwachting hiervan wordt het gebouw hermetisch afgesloten:
de opgeslagen bouwmaterialen mogen niet
meer worden gebruikt. Naar verwachting zal
het tot begin juni gaan duren eer de werkzaamheden kunnen worden hervat.
Gebouw 8

Zoals het zich nu laat aanzien zal in ieder geval
gebouw 8 kunnen worden geopend. Dat betekent dat het kleinste deel van de expositie toegankelijk zal zijn. Er zijn inmiddels een vijftal
mooie nieuwe vitrines aangekocht, samen met
een drietal tentoonstellingswanden. Er wordt
een grote vitrine gebouwd voor de expositie
van uniformen.
Het is de bedoeling dat de expositie in gebouw
28 met de geschiedenis van de Irene brigade
en de formatie van de Indië-bataljons. In gebouw 8 gaat het verhaal dan verder met de
afsluiting van de Indië-periode en de verdere
geschiedenisvan de Fuseliers.
Er zal veel meer ruimte en aandacht zijn voor
delen van het verhaal die in de vorige tentoonstelling wat onderbelicht bleven. Zo zal de
Westenbergse periode (13 Painfbat GFPI) een
ruime aandacht krijgen, evenals natuurlijk de
recente uitzendingen naar Bosnië. In het te
openen gebouw is verder een groot, goed opgezet depot ingericht, evenals een werkplaats.
Verder zal ook de regimentswinkel worden gevestigd in de entree van gebouw 8.

Sponsors

Ruim anderhalf jaar geleden is een actie gestart
om gelden bijeen te krijgen voor de herinrichting. Ruim 15.000,- is bijeen gebracht. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft zal worden
uitgenodigd voor de opening. Door die financiele steun en het vele belangloze werk van de
vrijwilligers zal Museum Brigade en Garde Prinses Irene straks een prachtige, grote locatie
krijgen tegenover de hoofdingang van de Generaal Majoor De Ruyter van Steveninckkazerne. Het museum, met de getuigenissen van de
geschiedenis van het jongste garderegiment, is
dan weer klaar voor de toekomst!

FUSELIERS OP HET INTERNET

(5)
De site:
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 Fuseliersduidelijk aanwezig.
Verandering domainname:
Natuurlijk moet de site steeds professioneler
worden dus ook het adres. Dat was tot nu toe
http://home.wxs.nl/tvsonne005, 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://www.fuseliers.net
Hiermee hopen we nog meer bezoekers naar de
site te krijgen en herkenbaarder te zijn voor
fuseliers "all over the world"!
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.net.

Gastenboek:
Bezoekers van de site kunnen een boodschap
achterlaten in het gastenboek. Hier een selectie
van de afgelopen maanden:
Herman Snijders - 04/09/99 10:07:37
My Email:poku@sr.net
Country: Suriname
"leer goed. Ik hoop dat ik via uw site geholpen
kan worden. Kom zelf uit een familie met een
militaire(muziek)traditie. Ben zelf in Nederland
militair geweest lichting 76-3 11de Pantser Infanterie Bataljon Garde Grenadiers Tamboerkorps Saxen Weirnar Kazerne
Kpl1 houben - 04/05/99 17:49:35
My Email:falcon@cobweb.nl
Country: netherlands
"Hoi ik vind deze homepage best goed. ik zou
graag in kontackt willen komen met mijn voormalige collega,S van 17 painfbat Acie lichting
93/1 met vriendelijke groet houben r.f.e.m.
F. C. Vos - 03/30/99 22:21:09
My Email:ticats@thenew.net
Country: Canada
"I believe that my father was in the Princess
Irene Brigade.He was last stationed in Breda
with a bomb disposal & salvage unit.Finally being discharged in 1946/May. My father was a
reserve Lieutenant and was promoted to this
rank near the end of the war. He joined up
again wi h the Dutch forces in 1940 or 1941 in
Stratford,Ont. Do you know there is a small
monument in a park in Stratford dedicated to
the men of Dutch origin who re-inlisted or enlisted to fight to free the Netherlands.My father
was Frans Willem Rudolph Vos. He died in Canada in 1979.
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Mike - 03/23/99 22:34:39
My Email:Mike@mclaytonJreeserve.co.uk
Country: Engeland

dragen. Ik ben daar zeer trots op. Langs deze
weg wil ik iederen van het Mechbat bedanken
voor de fijne samenwerking."

"Een hele interrassant site! Ik weet een beetje
Nederlands en wel kan het begrijpen. Ik been
re-enactor met de Duitse Feldgendarmerie Abt.
66 (Living History Association) England. Ik heb
uw Regiment gezien dikwijls en uitzien te uw
bezicht aan Kirby! Het spijt mij voor mijn slecht
Nederlands. Tot ziens, Mike."

Jeffery F. Clarkes - 02/26/99 01:36:46
Country: United States.

Ed Scheffer - 03/21/99 15:37:28
Country: nederland
"Klasse!,dat er een homepage van het Garde
Regiment Fuseliers Prinses Irene, bestaat. Oud
fuseliers van de lichting 79/2 laat eens wat van
je horen via dit gastenboek.Ik ben op zoek naar
maten van de B-Compagnie.Officieren en onderofficieren kunnen ook reageren. Dit n.a.v.
een eventuele reunie."
Stef Fridael - 03/16/99 19:21:48
My Email:steffridael@capitolonline.nl
Country: Holland
"Leuke site en volgens mij staat er bijna alles
in."
Marcel bode - 03/12/99 10:04:07
My Email:spetter@cistron.nl
Country: nl
"Ik vind het een mooie homepage en hoop dat
ik via deze weg in kontakt kan komen met oud
dienstplichtigen ,lichting 90-6 die in Schalkhaar
opgekomen zijn en die bij stafstafverz.zaten
onder gezag van kapt.Lagaune en It.Pieksma."
Sgtl de Bie - 03/03/99 18:07:07
My Email:bebie@telekabel.nl
Country: Nederland
"Ik ben pas teruggekeerd van mijn uitzending
in voormalig Joegoslavie. Ik was daar geplaatst
op het comcen van de Logistieke compagnie.
Een compagnie die onder direct bevel staat van
17 (NL) MechbatGFPI. In die hoedanigheid heb
ik dus twee maanden het invasiekoord mogen
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''The Dutch Military is a outstanding organization and should be respected and honoured!!."
David Cayman - 02/26/9901:21:49
Country: United States
"Most excellent website! . We must remember
history, lest we forget!"
P.R.K.M. Graus - 02/10/99 13:09:12
Country: Nederland
"Zeer informatieve site, ik heb hem gevonden
toen ik op zoek was naar gegevens over de Brigade Prinses Irene n.a.v. genealogisch onderzoek. Een broer van mijn grootvader heeft gediend bij de Brigade van 1941 tot 1945."
John (Jan) Schuit - 02/03/99 18:37:59
My Email:jon1@golden.net
Country: Canada
"HeIlo: I have an uncle (oom) who served in
the Dutch East Indies during the war there. His
name is Jan Schuit. I would like to know more
about his service for his country. Any information you might have would be appreciated. thank
you John Schuit"
M.Gerritsen - 01/31/99 13:28:28
My Email:mgerritsen@altavista.net
Country: Nederland
"Ooit eens opgekomen in Vught (1958), daarna
een soort van "geronseld" door het KCT, toch
nog altijd een band met GRFPI. Perfecte site,
voorbeeld voor anderen, bye, bye."
Geert Dessein - 01/30/99 23:02:04
Country: Vlaanderen
"Zal toch eens moeten langskomen!"

50 jaar na vertrek

7-GRPI aan boord van
"VOLENDAM"

I

"

Dinsdag 28 septembera.s. is het vijftig jaar geleden dat 7-GRPI aan boord van het passagiersschip "Volendam" vertrok naar het huidige
Indonesië. Op die dag houden de oudstrijders
van het bataljon een reünie in de Genm De
Ruyter van Steveninckkazerne. In het verenigingscontactorgaan Bataljon Berdjalan (Maleis
voor Reizend Bataljon) verscheen een artikel
van de hand van Wim Ter Horst met de resultaten van een speurtocht in het scheepsiournaal.
Bij de Gemeentelijke archiefdienst, Hofdijk
651, 302 XE te Rotterdam (Telefoon 0102434567), ligt het scheepsjournaal ter inzage
van onze reis van Rotterdam naar Padang.
Wij vonden het een leuk idee, om kort voor
onze reünie, een uittreksel van dit logboek in
Bataljon Berdjalan op te nemen.
28 september 1949: Nadat het schip op
smokkelwaar en verstekelingen was gecontroleerd, was daar het vertrek, onder Loodsaanwijzing, vanuit Rotterdam om 17.30 via
de Nieuwe Waterweg richting Noordzee. Onze uitreis was begonnen en duurde voor de
Volendam (die uiteindelijk Tandjong Priok als
eindbestemming had) 635,2 uren; de afstand
was 8.816 mijlen en de Volendam slurpte
daarvoor 2.625 ton brandstof. (Telkens staat
er bij de dagverslagen vermeld, welke eilanden, kustplaatsen, rotsen etc. wij die dag
gepasseerd zijn. Als we die hier allemaal
moeten overnemen, wordt het boekje te
dik.)
29 september: Sloepenrol voor de passagiers
en bemanning, hierbij werden de zwemvesten en de sloepinventaris in goede staat bevonden.

30 september: Atlantische Oceaan. Mist;
sterk verminderde vaart; mistseinen gegeven op de stoomfluit. Controle van de waterdichte deuren, branddeuren, sluizen en
kranen. Alles in goede staat. De verblijven,
toiletten, wasplaatsen en kombuizen van de
passagiers en bemanning geïnspecteerd.
1 oktober 1949: Capa di Roca gepasseerd.(dit
is het meest westelijke punt van het vaste
land van Europa). Weer de inspectie van de
verblijven, toiletten, wasplaatsen en kombuizen van de passagiers en bemanning.
2 oktober 1949: 9.40 uur stuurmachine onklaar; 9.48 uur stuurmachine weer in werking. Verder dezelfde inspectie als voorgaande dagen.
3 oktober 1949: Middellandse Zee. Sloepenrol
voor passagiers en bemanning. Alles in orde. Zelfde inspectie als voorgaande dagen.
4 oktober 1949 .. 8.55 uur stuurmachine onklaar; 8.56 uur stuurmachine weer in werking. ( Dit euvel's verderop in de reis nog
een paar keer opgetreden, maar dat is niet
meer in dit uittreksel verwerkt). Verder de
bekende dagelijkse inspectie.
5.6 en 7 oktober 1949: De bekende dagelijkse
inspectie.
8 oktober 1949: Suez Kanaal. Afmeren In
Port Said. Sloepenrol en de bekende dagelijkse inspectie, Om 15.11 uur Loods aan
boord. 15.54 uur verwisselen van Loods;
15.57 uur standbeeld Ferdinand de Lesseps
gepasseerd; 16.07 uur voor anker. Bij het
afmeren raakte een Manilla meertros in de
bakboord schroef. 1.220 ton zoet water ge-

25

I~

,

laden. Om 21.30 uur tros uit de schroef
verwijderd. Geen bijzonderheden aan de
schroef.
9 oktober 1949: Om 00.52 uur, Trossen los.
Om 1.28 uur opstomen ingang kanaal onder
Loodsaanwijzing. Wij passeerden o.a. om
8.36 uur de draaibrug; om 8.39 uur EI Tirdan, om 9.23 uur St. Vincent Hospitaal; om
9.33 uur de ingang van het Timsah meer;
om 9.52 uur Oorlogsmonument; om 10.14
uur Tusur; om 10.59 uur Deversoir; om
11.00 uur het Grote Bittermeer bereikt; om
11.45 uur passage ingang EI Kabrit kanaal;
om 12.03 EI Kabrit; om 12.54 uur Gare de
Geneffe; om 13.54 uur Gare de Chatouf en
om 14.50 uur Port Tufic.
Om 15.20 uur voor anker in de baai van Suez.
Om 16.11 uur Anker op en opgestoomd op
kapiteinsaanwijzing en om 16.50 uur New
Port Rock gepasseerd en begonnen aan de
zeereis naar Aden.
10. 11 en 12 oktober 1949: De bekende dagelijkse inspecties.
13 oktober 1949: De bekende dagelijkse inspectie en sloepenrol. Koksmaat P. Bos ziek
en buiten dienst. Om 17.20 uur voor anker
in Aden. Olie en water geladen.
14 Oktober 1949: Om 01.58 uur anker op;
om 02,30 aan de zeereis naar Padang begonnen, De bekende dagelijkse inspectie en
P. Bos nog steeds ziek.
IS. 16. 17 en 18 oktober 1949: De bekende
dagelijkse inspecties en
P. Bos nog steeds ziek.
19 Oktober 1949: De bekende dagelijkse inspecties en sloepenrol. P. Bos is nog steeds
ziek. (Tot op heden hebben we altijd goed
weer gehad, m.u.v. de mist op 30 september, weinig wind, kalme zee, zon of een klein
beetje bewolking, maar dat gaat verenderen.)
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20 Oktober 1949: : Stijve bries, woelige zee
en licht slingerend schip.
De bekende dagelijkse inspectie en P. Bos is
nog steeds ziek.
21 oktober 1949: Stijve bries. De bekende
dagelijkse inspectie en P. Bos is nog steeds
ziek. Harde wind, ruw weder. Overdekte
lucht met regenbuien en wilde zee.
22 oktober 1949: De bekende dagelijkse inspectie en P. Bos nog ziek. Harde wind en
wilde zee. Stampend en slingerend schip.
23 oktober 1949: Om 8.20 uur voor anker i'n
Sabang. P.Bos is hersteld. Om 17.00 uur
anker op en aanvang zeereis naar Padang
24 oktober 1949: De bekende dagelijkse inspectie en sloepen rol. (Vandaag passeren
wil de Evenaar, maar dat staat niet met zoveel woorden in het logboek, maar is af te
leiden uit de positie bepaling, zuiderbreedte
etc. en de datum staat ook op ons diploma
van Neptunus.)
25 oktober 1949: Aankomst Padang (Emmahaven). Voor anker om 17.56 uur. Ontschepen van militairen en lossen van bagage.
26 oktober 1949: Ontschepen van militairen en
lossen van bagage. Roei-oefening te water,
de toestand van de sloepen goed bevonden.
(Wij hebben dus geluk gehad, want ik neem
aan, dat de leden van 7 GRPI bij die roeioefening in de sloepen zaten.)

NB. Het is mij opgevallen, bij het lezen van dit
logboek, dat telkens wanneer er zaken werden gecontroleerd, die bij het schip hoorden
erbij werd vermeld, dat alles in goede staat
verkeerde, met uitzondering van de verblijven, toiletten etc. van de passagiers en bemanning, daar stond nooit iets bij. Maar niet
zeuren, wij hebben het gehaald en waarschijnlijk had niemand van ons het willen
missen.

STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger bij het platform:
H. van Beers
Houtduif 26
5161 SG SPRANGCAPELLE

NETWERK GEESTELIJKE VERZORGING
Luchtmachtaalmoezenier J.H.A. Oude Munnik
schreef met het oog op de komende meidagen
de volgende ontboezeming:

EEN VORM VAN ERKENNING
Op 25 juni 1998 werd door het Veteranen
Platform de ''Ted Meines Prijs" ingesteld. Ted
Meines was voorzitter van het Veteranen Platform vanaf de oprichting op 2 mei 1989 tot 23
april 1998. De prijs bestaat uit een oorkonde
en een bedrag, van ft 2000,-- en wordt in principe éénmaal per twee jaar uitgereikt. De criteria zijn:
De prijs kan worden toegekend aan personen,
organisaties of instellingen die zich bijzonder
hebben onderscheiden op het gebied van de
maatschappelijke erkenning van of nazorg voor
Nederlandse veteranen. Het gaat hierbij om
een duidelijke herkenbaarheid van de bijzondere verdiensten jegens de Nederlandse veteranen.
Bij de beoordeling spelen onder meer factoren
als intensiteit, aard en uitstraling van de bijzondere verdiensten alsmede het effect dat zij op
de veteranen hebben een rol. Tevens wordt de
duur van de periode gedurende welke de bijzondere verdiensten zijn verricht bij de beoordeling meegewogen.
Voorstellen om kandidaten voor deze prijs voor
te dragen kunnen worden gedaan door organisaties en instellingen die met veteranen te maken hebben, maar ook door individuele personen. Voorstellen dienen "vertrouwelijk" te worden opgestuurd aan de Voorzitter Commissie
Ted Meines Prijs pfa ambtelijk secretariaat Veteranen Platform, Postbus 125, 3940 AC Doorn.
De termijn van inzending voor het jaar 1999
sluit op 15 oktober.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Zo klinken
de eerste woorden van het gedicht van Herman
Gorter, getiteld "De mei". Mei 1945 bracht ons
die nieuwe lente en is daarmee symbool geworden voor alle situaties waarbij vrijheid in het
geding is. Zo ook de dag ervoor: 4 mei. Deze
herinnert ons aan allen die ons ontvallen zijn in
die jaren van oorlog en strijd, hier en verder
weg, toen en daar en daarna.
De meidagen doen ons betrokken zijn op al die
mensen uit onze steden en dorpen die op een
vaak onbekende rnissie gingen. Hun past, u
allen past: erkentelijkheid. De nieuwe lente
was en is voor velen een nieuw begin. Een
nieuw begin van een lange zomer. Dat was en
is het steeds nog, voor velen, maar niet voor
ieder. Voor een groep mensen lijkt de herinnering aan wat ooit gebeurde sterker dan de lente. Zij dragen de tekenen van hun offer aan
hun lichaam of onder de huid, soms diep van
binnen.
Weet dat - als u dat wilt - er mensen zijn die u
op die wèg serieus willen nemen. Het Netwerk
van Geestelijke Verzorging voor Veteranen is u
erkentelijk voor wat u deed, vanaf de Tweede
Wereldoorlog, tot Nederlands-Indië, Korea en
Nieuw Guinea, van Libanon en Angola tot Cambodja en het voormalig- Joegoslavië. Bij deze
wil dat gezegd zijn. En wilt u een beroep doen
op een Geestelijke verzorger die een stuk van
de route met u meeloopt, neemt u dan contact
op met ons Netwerk!
Aalmoezenier J.H.A. Oude Frunnik, Coördinator
Netwerk van Geestelijke Verzorging voor Veteranen, Centraal Militair Hospitaal, Postbus
90.000, 3509 KA Utrecht, tel: 030.250.2340.
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Tentoonstelling in het Legermuseum:

MILITAIRE CHIQUE:
FRANS SMITS EN ZESTIG JAAR UNIFORM
In het Legermuseum in Delft is van 18
juni tot en met 2 januari 2000 de tentoonstelling "Militaire Chique, Frans Smits
en zestig jaar uniform" te zien. De heer
Frans Smits (1915) heeft als esthetisch
adviseur bij het Ministerie van Defensie
de afgelopen zestig jaar zijn stempel gedrukt op het uiterlijk van de krijgsmacht,
met name de Koninklijke Landmacht. De
kleurrijke tentoonstelling in het Legermuseum toont gedenkwaardige momenten
uit zijn carrière, zijn ontwerpen en tekeningen, evenals de uitgevoerde uniformen
en uniformstukken zoals ze nu nog gedragen worden. Bijzonder zijn de ontwerpen van de Ceremoniële Tenuën bij de inhuldiging van Prinses Juliana (waaronder
het tenue van de Fuseliers) en zijn werk
voor het leger van Haile Selassie, keizer
van Ethiopië.
De tentoonstelling "Militaire Chique" besteedt
aandacht aan het meest in het oog springende
werk en de meest gedenkwaardige momenten
uit de zestigjarige loopbaan van Frans Smits.
Hierdoor ontstaat een goed beeld van de uniformontwikkeling in Nederland van de afgelopen zestig jaar. Te zien is hoe Frans Smits voor
een groot deel beeldbepalend is geweest voor
het uiterlijk van de Koninklijke Landmacht,
maar ook voor de Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee en
politie. Van zijn hand zijn ontwerpen van onder
andere baret- en schouderemblemen, vlaggen
en vaandels, en onderscheidingen.
Bijzonder zijn de gala-uniformen voor de garderegimenten Grenadiers, Jagers en Fuseliers,
die Frans Smits ontwierp ter gelegenheid van

28

de inhuldiging van Koningin Juliana in 1948.
Deze prachtige, op traditie gebaseerde ontwerpen zijn (in tekening en in uitvoering) in de
tentoonstelling te bezichtigen. Zijn adviezen
voor de Nationale Taptoe, in de vorm van
schetsen van historische scènes, worden ook in
de expositie getoond.
Tot op de dag van vandaag is Frans Smits, inmiddels bijna 84 jaar oud, nog actief. Vanwege
de enorme ervaring die hij in de loop van zijn
carrière heeft opgedaan wordt nog regelmatig
een beroep op hem gedaan. De ontwikkeling
van het Dagelijks Tenue (DT) 2000 voor de Koninklijke Landmacht (waarbij ook de bekende
couturier Frans Molenaar betrokken is) is daar
het meest recente voorbeeld van. Negentien
jaar na zijn pensionering is Frans Smits nog
steeds betrokken bij de "verpakking van het
leger".

I Legermuseum
Korte Geer 1
2611 CA DELFT
015215 0500
Openingstijden:
Maandagt/rn vrijdag
Zaterdag, zondag
en feestdagen

10.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur

MUTATIES / ADRESWIJZIGINGEN
Vereniging van Oud Strijders
Kon. Ned. Brigade Prinses Irene

nwadres
overleden
overleden
nw lid
nwadres
nwadres
overleden

op 01.04.99 te Dordrecht; opnemen mw R. Engelsman
op 19.03.99 te Arnhem
Mr Dr Meslaan 39, 4451 AJ Heinkenszand,tfn 0113-562801
op 05.03.99 te Kerkrade; opnemen mw W. van 't Hoff-Dohmen
36 Sanderson Street; verder ongewijzigd
Framkrijkerlaan 2 - 47,9801 HB Zuidhorn; tfn 0594-500060,
telefax 0594-550033
Akkerwinde 129, 5913 DG Venlo, tfn 077-3548077
op 02.04.99 te Eindhoven
op 31.03.99 te Wolverhampton; opnemen Mrs P. de Mos
Lindersstraat 14, 6163 VX Geleen; tfn 046-4749953
Westeinde 20 D, Randstaete, 3844 DD Harderwijk, tfn ongew
Lange Walstraat 18, 4524 CA Sluis (Terneuzen)
op 01.03.99 te Assen

nwadres
nwadr

Ledeganckplein27 C, 2524 RGDen Haag
Noordpolderkade 163, 2516 JL 's Gravenhage

Engelsman, H.
overleden
Haaien, C. van
overleden
Hoek-de Bart, mw v.d.nw adres
Hoff, M. van 't
overleden
Jongh, H.R.de
adres is
Kloots, S.
nw adres
Kort, Th.F.M. de
Moorsel, J. van
Mos, S. de
Schieder, p.s.
Spierenburg, N.
Tiersen, J.A.
Vos-Gerreyn, mw
Weerman-Vermaas,
mw
Witteveen, C.

Van de penningmeester

.

Gezocht:
74 ledenjdonateurs(trices) die op de adressticker van de Vaandeldrager nog steeds boven hun
naam jet jaartal 1998 of lager hebben hebben staan. Zij worden verzocht pen en papier te pakken
en hun contributie over te maken.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Reünie 1999
In verband met gewijzigde veiligheidseisen bij het betreden van militaire complexen, dient u bij het
betreden van de kazerne uw deelnemerskaartjtvs maaltijdbon te laten zien.
Meldt u daarom niet te laat aan zodat de vereiste papieren u tijdig kunnen bereiken.
Nieuws rond de reünie: Het is een dag, waarop nog het een en ander buiten het gepubliceerde
programma zal plaatsvinden. Aan het einde van de dag(of wellicht na de gezamenlijke maaltijd) zal
u nog een lunchpakket worden uitgereikt.
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BESTUUR
VERENIGING VAN OFFICIEREN DER
GARDE FUSELIERS PRINSES IRENE
Voorzitter:

Genm. der Fuseliers CH. Nicolai
Vogellaan 25
2352 EA LEIDERDORP

Secretaris:

Lkol der Fuseliers b.d. J. Meijer
De Strekel 28
8332 JN STEENWUK

e

2 Secretaris:

Kap der Fuseliers WJ. van Bijlevelt
Markelostraat 24
5045 JM TILBURG

Penningmeester:

res LKol der Fuseliers J. van der Meer
Nachtegaallaan 49
2665 EG BLEISWUK

Regimentscommandant:

Lkol der Fuseliers A.T. Vermeij
Waterruif 56
2804 PD GOUDA

Leden:

Res Majoor der Fuseliers RJ. Joosten
Sonnenbergstraat 9
7203 DW ZUTPHEN
Res Majoor A.H. Vermeulen
Parkweg 16
2585 JK SCHEVENINGEN

Redactielid
Vaandeldrager

Kap der Fuseliers R.A. Holtmanns
Nijverheidssingel105
4811 ZV BREDA

Correspondentieadres:

Hfd. Sie 117 Painfbat GFPI
Genrn, de Ruijter van Steveninckkazerne
MPC 75A
Postbus 90.152
5600 RD EINDHOVEN
Tel.
Fax:

PTT 0402665660
MDTN *06 549 5660
PTT 040 26q5664
MDTN *065495664

Gironummer van de Vereniging: 22.65.299
T.a.v. Penningmeester WOGFPI
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VERENIGING VAN OUD STRIJDERS
VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BRIGADE "PRINSES IRENE"
Bestuursleden:
ere-voorzitter
Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland
Beneden Dorpsweg 191
6862 WH OOSTERBEEK
026-3332352
Voorzitter
R.w. Hemmes
Thorbeckelaan 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
pja 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 AN1WERPEN - 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

F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
076-5420530
G. Lourenz
Messiaanpark 25
5653 JS EINDHOVEN
040-2510286
P.J. van der Wal
Achterste Havervelden 54
4822 AM 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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68

J.J. Keizer
Rosemede, Canal Road
Congleton CW12 3AP
UNITED KINGDOM
L.P. Klouth
8 Boyland Close
ACT 2613 SPENCE
AUSTRALlA
J.B. Peyrot
110 Carriage Drive
GLASTONEBURY - CONN - 06033
USA
Bank- en gironummer van de Vereniging
Banknummer:
47.25.85.762 ABNjAMRO
33.42.06.715 RABO
Postgironummer: 1999533
Penningmeester O.S.V. "Prinses Irene" te Sprang Capelie
Lidmaatschap is minimaal f. 20,- per jaar.
Zij die geen deel hebben uitgemaakt van de voormalige Prinses Irene Brigade, kunnen begunstiger worden door de Vereniging met minimaal f. 20, - per jaar te steunen.
ONZE AKTIVITEITEN WORDEN MEDE MOGEWK GEMAAKT
UIT DE OPBRENGSTEN UIT DE GIROjBANKLOTERIJ.
UW DEELNAME AAN DE GIROjBANKLOTERIJ WORDT DAAROM
VAN HARTE AANBEVOLEN.

REGIMENTSLIED
Wij zijn Fuselier
Vol trots hier in ons Brabantse land.
Prinses Irene is de naam
Van 't Regiment in 't Oirschotse zand.
Oud strijders gaan ons voor
Dat geeft ons moed en berenkracht.
Goed voorbeeld doet goed volgen.
Van Fuseliers wordt dat verwacht!

