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Vereniging van Oud Strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade

"Prinses Irene"

Van de Voorzitter
De reunie van 27 augustus is gezellig verlopen. Voor velen was het een vroegertje, maar daardoor
werd het samenzijn ook lekker lang. Het was een drukke dag, want behalve dat er veel leden van
onze vereniging waren op onze reunie, werd ook de Regimentsjaardag gevierd en werd een van
de gebouwen, waar het museum heen gaat verhuizen, officieel geopend.

Door het droge warme weer was de dodenherdenking, buiten bij het monument voor de
gevallenen, een plechtigheid waar ieder bij kon zijn. Het Bataljon had voor stoelen gezorgd, dus
niemand hoefde lang te staan. Het was jammer dat de hoornblazer door plotselinge ziekte niet
kwam opdagen, waardoor de plechtigheid wel erg sober was.

Brigade Generaal b.d. van Leeuwe, die velen van U zich zullen herinneren uit de tijd dat hij
Regimentscommandant was, hield een korte toespraak waarin hij meedeelde dat de
samenwerking tussen de "Prinses Irene Organisaties" nu zover was dat de statuten van de
Stichting Brigade en Garde officieel kunnen worden aangepast. De organisaties werken samen
maar blijven zelfstandig. De leden van onze vereniging zullen er dus niet direct iets van merken.

Tijdens de Algemene Vergadering waren er weer veel vragen. Waarom er niet meer leden waren
bij de Koorduitreiking in Pont Audemer, waar in de vorige Vaandeldrager over werd bericht. De
Alfa Compagnie had helaas maar plaats voor 12 man en die waren er.

De herdenking van D-Day in Normandië kon maar door vier man worden bijgewoond. Daar heeft
het Bestuur onze Vereniging vertegenwoordigd.

De inhoud van de Vaandeldrager was ook onderwerp van enige discussie. De waardering voor
onze Redacteur Hans Sonnemans was algemeen en stond buiten die discussie. Maar waarom er
zoveel artikeltjes in de Vaandeldrager komen van de Indië_Bataljons en van het Regiment zat
enkele leden dwars. Dat de inhoud van de Vaandeldrager afhankelijk is van de hoeveelheid
aangeleverde kopij was wel duidelijk.

Op vorige Algemene Vergaderingen hebben wij besloten dat de verenigingen, die de tradities van
onze Brigade voortzetten, van onze Vaandeldrager gebruik kunnen maken, onder voorwaarde dat
zij zelf voor de kopij zorgen, een redacteur leveren en zelf de kosten betalen. Wij hadden destijds
de voordelen daarvan besproken: het blijft onze Vaandeldrager; degenen die onze traditie
voortzetten kunnen van onze publicaties leren; wij kunnen kennisnemen van de wijze waarop onze
tradities worden voortgezet; als wij de Vaandeldrager niet meer kunnen vullen, doen anderen dat
graag voor ons, onze Vaandeldrager gaat dus niet verloren.

Naar aanleiding van deze discussie meldden zich enkele vrijwilligers om Hans Sonnemans te
assisteren als lid van de redactiecommissie. Het Bestuur heeft toegezegd zich te beraden over de
samenstelling van zo'n commissie.
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Zoals in de vorige Vaandeldrager was aangekondigd heeft op 17 september de overste Vermeij
het Commando over het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en het 17e PantserInfanterieBa-
taljon overgedragen. Hij deed dit aan de Overste Verweij.( Nee, dit is geen vergissing. Het is
verwarrend, maar het zal wel wennen.)

Wij zijn Overste Vermeij dankbaar voor de prettige samenwerking en voor alles wat hij voor ons
heeft gedaan. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie bij de Interservice Defensie
Leergangen en wij hopen hem nog vaak te ontmoeten.

Overste Verweij wensen wij veel krijgsmansgeluk bij het vervullen van zijn nieuwe functie. Wij zijn
ervan overtuigd dat ook hij ons bij zoveel mogelijk evenementen van het Regiment zal betrekken
en dat wij ook met hem heel prettig zullen samenwerken.

En zo loopt ook deze mooie zomer weer ten einde. Velen zullen elkaar nog wel treffen bij een
koorduitreiking, of bij een Regimentsborrel. Anderen zullen het moeten doen met de verhalen
daarover. Ik hoop dat U er veel van zult lezen in onze Vaandeldrager.

Rudi Hemmes

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

L.Wilkinson (L.S.Swaap)
Mw.T Buwalda de Vlas
A. Fortier
T.Wiliems
R.Markens

J ..Abrahamson
Mw. E.markens Herold
F.Swaap

Mw.C.van Oorschot Verduit
Mw.SVissers Buster
C,Witteveen
T.Tigchelaar

Penticton (Can)
Leeuwarden
Nijmegen
Bergeijk
Amsterdam
Bournemouth Dorset
Amsterdam
Grimbergen
Bergen op Zoom
Tilburg
Den Haag
Canada

08-06-99
17-06-99
26-06-99
17-06-99
29-06-99
12-07 -99
08-07-99
09-08-99
03-09-99
08-09-99
12-09-99
16-09-99

Bij overlijdensgevallen ( van leden van bovengenoemde vereniging) graag bericht aan:

F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 eH PRINSENBEEK
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Van de Regimentscommandant

Regimentsgenoten,

Op 17 september jongstleden heb ik het com-
mando overgenomen over ons Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene en het 17e Pantserin-
fanteriebataljon Garde FuseliersPrinsesIrene.

Ik wil onze oud-strijders en veteranen danken
dat zij in grote getale bij deze plechtigheid
aanwezig waren. U als grondleggers van onze
Regimentstraditie liet op deze wijze uw betrok-
kenheid bij ons Regiment blijken. Via dit medi-
um wil ik nogmaals de luitenant-kolonel Vermeij
bedanken voor alles wat hij de afgelopen twee
jaar voor het Regiment en het bataljon heeft
betekend.

Meer dan 12 jaar geleden kwam ik als eerste
luitenant aan op de Westenbergkazerne. Bij 13
pantserinfanteriebataljon heb ik achtereenvol-
gens het onderhoudsperoton en de C-compag-
nie gecommandeerd.

Gedurende deze tijd kwam ik onder de indruk
van de combinatie pantserinfanteriebataljon en
een sterke regimentstraditie en beleving. Zo-
danig dat ik, ondanks dat ik niet op het vaandel
van het Garderegiment ben beëdigd, toch de
Regimentscommandantheb verzocht Fuselierte
mogen blijven. Na enige omzwervingen in de
KL ben ik dan eindelijk weer terug bij het Re-
giment en wel als Regimentscommandant.en

commandant van het parate 17e bataljon. Een
commando waarop ik beretrots ben.
Het Regiment is een hechte eenheid waarbin-
nen allen die gestreden hebben onder de naam
Irene een plek hebben. Met veel inzet en elan
wordt de Regimentstraditie levend en levendig
gehouden. De traditionele koorduitreikingen
door oud-strijders in onze vaandelplaatsen zijn
hier goede voorbeelden van.

Onze parate eenheid heeft onder operationele
omstandigheden laten zien uit het goed hout te
zijn gesneden. Hard werkende mensen met
hart voor de eenheid en toewijding voor de op-
dracht. Gedurende mijn kennismakingsperiode
heeft u dit beeld alleen maar bevestigd.

De opdracht van het bataljon is: "leveren van
gevechtskracht op maat. Via acht sporen wil ik
deze opdracht uitvoeren. Om de herkenbaar-
heid van de sporen te vergroten wil ik deze be-
noemen aan de hand van het woord FUSELIER.

De F van Fuselierstaat voor Fysiekeen Mentale
Conditie Dit spoor dient er op gericht te zijn
deze eenheid fysiek en mentaal in staat te stel-
len de opdracht uit te voeren.

De U van FUSELIERstaat voor uitzendgereed.
Onze Algemene verdedigingstaak is hierbij rich-
tinggevend. Het opleidings en trainingstraject
moet erop gericht zijn de eenheid die mate van
geoefendheid te geven die ons in staat stelt om
na een relatief korte voorbereidingstijd de ge-
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vraagde gevechtskracht te leveren, waar dan
ook. Onze mortierristen bewijzen dit op het
ogenblik op Cyprus, en onze A compagnie is
bezig zich op te werken voor een uitzending
naar Kosovo.

De S van FUSELIERstaat voor Schietopleiding.
Ondanksdat schietopleiding een deel is van het
opleidings- en trainingstraject is het mijns in-
ziens van essentieel belang. Immers alle ande-
re technische en tactische inspanningen kunnen
bij de uitvoering van onze opdracht nog zo
goed in elkaar steken wat uiteindelijk telt is dat
er op het juiste moment wordt raak geschoten.

De eerste E van FUSELIERstaat voor Experts.
Vrij vertaald Professionaliteit. Professionaliteit
is gebaseerdop Vakmanschapen Discipline.

Onder moeilijke en levensbedreigende omstan-
digheden moet onze eenheid de opgedragen
opdracht uit kunnen voeren. Men moet blind
op elkaar kunnen vertrouwen. Ieder op zijn of
haar niveau moet zijn vak beheersen om als
geheel goed te functioneren. Discipline is es-
sentieel in een militaire organisatie. Ik ben dan
ook verheugd dat naast de algemene KL ge-
dragscode er specifieke gedragsregels voor fu-
seliers zijn. Uiteraard onderschrijf ik deze vol-
ledig.

De L van FUSELIERstaat voor Leiderschap. In
onze eenheid wordt leiding gegeven in de
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, commandantenlijn. In een
duidelijke opdracht wordt
aangegeven wat er moet worden
bereikt zonder de uitvoering door
allerlei stringente richtlijnen te
beperken. Commandanten op alle
niveaus moeten er zich van bewust
zijn dat zij voorbeeld zijn en dat
hun onderhebbenden op hen
moeten en kunnen vertouwen.

De 1 van FUSELIER staat voor
inzetbaarheid als operationele
eenheid Zoals al aangegeven is dit
binnen onze brigade vertaald in het
leveren van gevechtskracht op
maat.

De tweede E van FUSELIERstaat dan ook voor
Elkaar De belangrijkste component van deze
eenheid zijn de ruim 700 mannen en vrouwen
en hun achterban.

Als laatste de R van FUSELIER.Dezestaat voor
Regiment.
Regiment is Respect en eerbied voor diegenen
die ons voorgingen en het vaandel en de gar-
destatus voor ons verdienden.

Maar daarnaast is het Regiment en alles waar
het voor staat voor onze parate eenheid een
bindende factor. Die verbondenheid wordt tot
uitdrukking gebracht door het dragen van het
Invasiekoord. Het Regiment is de thuishaven
voor oudstrijders uit de Tweede Wereldoorlog
en de Oorlog in NederlandsIndië. Maar ook de
veteranen uit de meer recente geschiedenis
verdienen binnen het Regiment hun plek.

Regimentsgenoten, ik hoop u als Regiments-
commandant nog veelvuldig op het Oirschotse
Zand te mogen begroeten.

VOLOETVALEO

WJ.M. Verweij
Luitenant-kolonel der Fuseliers



Van de (oud)Regimentscommandant

Geachteregimentsgenoten,

Het is de laatste keer dat ik mij als Regiments-
commandant tot u mag richten in dit blad. Op
het moment dat u dit leest, heb ik (op 17 sep-
tember) het commando oer het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene en het 17e Pantserin-
fanteriebataljon GFPI reeds overgedragen aan
de Luitenant-kolonel der Fuseliers WJ.M. Ver-
weij. Voor mij is hiermee een einde gekomen
aan een geweldig mooie periode. De afgelopen
ruim twee jaar kenden vele hoogtepunten. Een
terugblik zou dit hele blad kunnen vullen, maar
ik beperk mij tot een paar hoogtepunten die
veel indruk op mij hebben gemaakt.

De uitzending als 17 (NL) Mechbat GFPI SFOR-
5 naar Bosniëen alles wat daarmee samenhing.
was voor mij de meest boeiende periode uit
mijn loopbaan tot nu toe. Een geweldig mooi
moment was de afsluiting van de eindoefening
voor de uitzending 'Rhino Preparation' met de
koorduitreiking door de Oudstrijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
en de uitreiking van de onderdeelsemblemen
van 17 (NL) Mechbat GFPI SFOR-S (en de
agenda) door de Oudstrijders van de Indië Ba-
taljons. Na het drinken van de calvados, heb-
ben we met circa 1000 mannen en vrouwen
genoten van de barbecue. Daar werd de basis

gelegd voor de identiteit en de teamgeest van
17 (NL) Mechbat GFPISFOR-5.

In Bosniëwerden wij dan 'ook onmiddellijk her-
kend aan het invasiekoord, 17 GFPI was terug!
Het was in Bosnië mooi om te zien hoe het hele
bataljon (1115 mannen en vrouwen) het inva-
siekoord droeg en de kameraadschap van de
Fuseliersuitstraalde. Ook alle genisten, cavale-
risten. intendanten, etc. waren trots op het
invasiekoorden droegen het met ere.

Inhoudelijk was het werk in Bosnië in één
woord schitterend, wij konden voortbouwen op
het werk van al onze voorgangers. Door de
geweldige inzet van alle 1115 'Fuseliers' konden
wij een grote bijdrage leveren in dienst van de
vrede en aan de wederopbouw van Bosnië Her-
zegovina. Daarmee deden wij onze naam
"Prinses Irene" (zij die vrede brengt) eer aan.
Deze periode werd op 12 juni 1999 afgesloten
met een waardige medaille-uitreiking in de Bra-
banthallen te 's Hertogenbosch, waar ook Oud-
strijders aan deelnamen. Heel belangrijk daar-
bij was ook dat Generaal Hemmes en Aalmoe-
zenier Vincentie de uitzendkaars konden uitbla-
zen onder de wetenschap dat we met z'n allen
weer veilig en heelhuids thuis waren. Iedereen
heeft daar ook zijn best voor gedaan, sommi-
gen noemen dat krijgsmansgeluk, hoe dan ook:

5



dat was voor mij een moment van tevredenheid
en dankbaarheid dat diepe indruk maakte!

Andere hoogtepunten waren de koorduitreikin-
gen door de Oudstrijders van de Irene Brigade.
In Oirschot, Colijnsplaat, Bosnië (Generaal
Hemmes), Pont-Audemeren Beringen. Het was
voor mij schitterend om te zien hoe jonge be-
roepsmilitairen beretrots waren dat zij het
koord ontvingen uit handen van een Oudstrij-
der. Deze traditie is heel belangrijk voor de
eenheidsgeesten het regimentsgevoel. Dit on-
derscheidt ons regiment van vele andere regi-
menten als een echt levend regiment, met een
jonge en levende historie waar iedereen trots
op mag zijn. Ook de hoofdrol van.ons Regiment
bij Prinsjesdagop de Binnenhof en het brengen
van de bloemenhulde aan H.M. Koningin Beatrix
zullen mij nog heel lang bijblijven.

Mooie herinneringen heb ik ook aan de reünies
van de Indië Bataljons en de Irene Brigade en
de Regimentsjaardagen. Het was prachtig om
te zien dat er zoveelOudstrijders de (lange)
reis naar Oischot of zelfs Vogelsang hadden
ondernomen om hun oude kameraden (en de
jonge Fuseliers) weer te ontmoeten. Ook de
herdenkingen. op 4 mei en het bevrijdingsdefilé
in Wageningen op 5 mei maakten indruk.

Ik ben ook blij dat we een stap voorwaarts
hebben gezet met de nieuwe structuur van alle
verenigingen binnen het Regiment. De voor-
zitter van de Stichting Brigade en Garde Prinses
Irene de Bgen bd Van Leeuwe heeft dit op de
laatste regimentsjaardag nog eens onder aan-
dacht gebracht-, een versterking van de regi-
mentsgeest en een sterkere positie voor de
toekomst door de hechte band van parate Fus-
seliers en Oudstrijders. Kortom 'samen sterk'
voor de jaren na 2000.

Voor wat betreft mijn functioneren als com-
mandant van het parate 17e Pantserinfanterie-
bataljon GFPI, stelde ik ruim twee jaar geleden
dat ik veel energie zou steken in de operatio-
nele inzetbaarheid van het bataljon, de perse-
neelszorg, de professionaliteit en een sterke
regimentsbeleving. Als ik nu terugblik, ben ik
blij te constateren dat velen met mij de kembe-
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grippen tot leven hebben gebracht en dat we
met 'n allen toch best veel hebben bereikt.

Ook zullen vele ervaringen van mooie oefenin-
gen en vooral de teamgeest en de kameraad-
schap mij nog lang bijblijven. ik noem er een
paar: Hammelburg, Rhino Samoja en Deep
Green Fuselier. Zo zou ik nog wel een tijdje
door kunnen gaan maar ik ga afsluiten.

Mijn grote wens van de afgelopen jaren om de
commandofunctie te mogen vervullen is werke-
lijkheid geworden. Ik heb als Regiments- en
Bataljonscommandant een hele mooie tijd ge-
had. Daar heeft uw kameraadschap en uw
steun in hoge mate aan bijgedragen. Ik wil
daarom alle Oudstrijders, mannen en vrouwen
van het 17e Pantserinfanteriebataljon GFPI en
de Stafstafcompagnie van 13 Mechbrig en alle
andere Regimentsgenoten bedanken voor de
kameraadschapen de steun. Ik verzoek u om
de Luitenant-kolonel Verweij net zo tegemoet te
treden als u mij deed.

Ik wens u en de uwen, ook namens mijn echt-
genote. alle goeds voor de toekomst en vooral
een goede gezondheid toe en hoop u nog vaak
te mogen ontmoeten in Oirschot. Het is mooi
geweest, het gaat u goed, bedankt!

VOLOEr VALEO

A.T. Vermeij
Luitenant-kolonel der Fuseliers



"In het laatste nummer staat op pagina 18 "Wie
kende Aart Bentum?" Er wordt vermeld dat hij
korporaal-kok was. Dat maakt het waarschijn-
lijk, dat het Aart de kok van de Recce betreft.
Als dat zo is, hebben alle leden van de Recce
hem tijdens de oorlog meegemaakt.

Dat ik hem kende is eigenlijk te veel gezegd,
maar meegemaakt maanden lang. Ik heb een
duidelijke herinnering aan hem. Een grote forse
gezette man, altijd een goed humeur. In dit
geval kan men zeggen: altijd goed gemutst.
Zijn goede humeur heeft bijgedragen aan een
goede spirit in de afdeling. Hij begreep heel
goed hoe belangrijk de verzorging van de in-
wendige mens is, vooral voor jonge mensen en
onder oorlogsomstandigheden. Ik kan mijn niet
herinneren dat zijn product ooit niet aan de
eisen voldeed.

De periode dat ik hem ontmoette, loopt van
maart 1944, toen ik als Engelandvaarder bij de
Brigade kwam, tot januari 1945 toen ik van
Noord Beveland naar Engeland werd overge-
plaatst voor het volgen van een officiersoplei-
ding."

Dr. A.E. Pannenborg,Geldrop

"Referte oproep: wie kende Aart van Bentum,
het navolgende:

Na de capitulatie van 5 mei 1945 werd ik op
eigen verzoek overgeplaatst van de infanterie
naar de 10ge L.A.D. werkplaats. Hier leerde ik
de koporaal Aart van Bentum kennen. Hij was
groot en fors van postuur en in het burgerleven
slager van beroep. Hij was afkomstig uit Oud-
Beijerland en kort na de bevrijding met demo-
bilisatie gegaan.

Hij was een man naar zijn woord en stond voor
iedereen klaar, stond open voor andermans
problemen en behulpzaam voor eenieder. Bij
verlof zorgde hij dat men een goed gevuld ver-
zorgingspakket ter beschikking had, waar hij dit
organiseerde was voor iedereen een raadsel.

Jammer genoeg zijn velen van de L.A.D. over-
leden: Opper Ceton, Opper Valk, Piet van der
Adel, Pierre van de Leur, Janus van Os, Ties
van Gurp, Jan van Brenk, Clarissen en Kees
Plantinga."

C. Meesters, Rilland

"Reactie oproep Vaandeldrager, blz. 18.

In september 1940 nam ik een paar kiekjes van
Aart in zijn bedrijf "de keuken" waar hij klaar-
blijkelijk de gamellen met aardappelen inspec-
teert.

Moe van het kokkerellen doet Aart later zijn
middagdutje op een veldbed in zijn tent. We
hebben er braaf om gelachen.

Jammer dat de kwaliteit niet zo best is, maar
het is bijna 60 jaar geleden en een foto van een
foto van een foto ...."

W. van der Veer, Maurik

Jammer genoeg is de kwaliteit inderdaad te
slecht voor plaatsing in de Vaandeldrager. De
foto's zijn doorgezonden naar de broer van Aart
die er heel blij mee is.... Redactie.
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Toch al weer enige jaren geleden publiceerde u
mijn tekeningen die ik in de oorlogsjaren in En-
geland maakte, o.a. voor Vrij Nederland.

Deze keer een bijdrage van mijn echtgenote
wier 4e gedichtenbundel getiteld CENSUURVAN
MIJN GEDACHTEN deze maand is uitgekomen
in België en tegelijkertijd in Nederland bij uitge-
verij de Vries - Brouwers, Antwerpen - Rotter-
dam. Ingesloten gedicht EEN DROOM is be-
stemd voor haar volgende uitgave die naar wij
hopen in het jaar 2001 zal uitkomen. Zij schrijft
onder haar voornamen: Sarah Lina.

Max Appelboom, Wilrijk (België)

EEN DROOM
Ik droomde dat ik eens in mijn leven een
Gedicht zou mogen voordragen over de

Bevrijding van ons land.
Hier sta ik dan met trillende handen.

DE BEVRIJDING
De lucht boven mijn hoofd was

Blauw geworden.
Mijn geest werd opgetild door

Wolken van vreugde zonder woorden.
Dit was de bevrijding!

Bevrijding heeft veel betekenissen.
Het woord zegt het helemaal,

wat voor en bevrijding het ook is.
Je bent onder het juk vandaan,

Bevrijding!
Het grootste goed ter aarde.

Zo'n eenvoudig woord.
Met een onwezenlijke inhoud.

Maar het mooiste woord dat bij
Onze beschaving hoort.

De gedachten blijven komen.
Ook de angst is er nog steeds.

De bevrijding was er - en ook weer niet
Het gejuich was overdonderend.

Net als toen de Tommy's kwamen overvliegen
in de nachten voor de bevrijding.

Het is als de dag van gisteren en toch is het al
bijna 55 jaar geleden.

C) Sarah Lina 1999
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Beste lezer( es),

Het heeft lang geduurd
voordat deze Vaandel-
drager bij u op de deur-
mat is gevallen.

Mijn activiteiten als
conservator van Museum
Brigade en Garde Prinses
Irene in Oirschot en met
name de inrichting van
de nieuwe gebouwen,
hebben het redactiewerk
wat op de achtergrond
gedrongen. Daardoor
verschijnt dit nummer
ruim zes weken later.

Het heeft wel tot gevolg dat het hiermee
meteen het laatste nummer van dit jaar (en ja,
dus van dit millennium ...) zal zijn. Bij uitzonde-
ring zult u het dit jaar moeten doen met drie
nummers.

Het maakt meteen wel weer erg duidelijk dat
het verschijnen van dit blad erg afhangt van
mijn persoonlijke werkzaamheden. Eigenlijk is
dat niet goed voor een blad dat alle geledingen
van het regiment bij elkaar probeert te houden.
Daarom ook vraag ik uw aandacht voor het ar-
tikel "De toekomst van de Vaandeldrager", el-
ders in het blad.

Verder weer veel aandacht voor de regiments-
jaardag en de opening van het museum, de
commando-overdracht, een aflevering van
"Beste Willem" en de gebruikelijke rubrieken.
Veel leesplezier!

Redactie Vaandeldrager
Genm De Ruyter van Steveninckkazerne
Sectie Sl 17 Painfbat GFPI
Postbus 90152
MPC l8C
5600 RD EINDHOVEN

Hans Sonnemans



Garderegiment Fuseliers Prinses Irene viert verlate jaardag

Traditie nog springlevend
bij Garderegiment

Uit: Rinoceros/ het blad van de Sectie Commu-
nicatie van 13 Gemeachniseerde Brigade.

Terug in Nederland pikt 17 Pantserinfanterie-
bataljon de zaken gewoon weer op. Dat geldt
ook voor de regimentsaangelegenheden. Om-
dat het bataljon op 11 januari in Bosniëzat, en
dus geen echte regimentsjaar-dag kon vieren,
deed het bataljon dat op 27 augustus jongstle-
den nog eens dunnetjes over. De dag ken-
merkte zich door herdenkingen, sportiviteit, de
opening van het nieuwe museum en de uitrei-
king van het herinneringsboek van 17 (NL)
Mechbat GFPL

De dag begint traditioneel met een herden-
kingsplechtigheid op de appélplaats van het
17de bataljon, door middel van een kransleg-
ging bij het monument en een dodenappél. Een
ander traditioneel jaardag-evenement is de re-
gimentscross. Al zeven jaar op een rij geeft fu-
selier Jansen het startschot. De stokoude vete-
raan doet dat met veel plezier. "Ik heb het
startschot voor het eerst gegeven toen gene-
raal Hemmeseen keer afwezig was," vertelt hij,
"sindsdien ben ik dat blijven doen."

De ietwat onvaste hand van de veteraan deed
de voorste gelederen van de wedstrijdlopers
terugdeinzen, maar na het startschot kon ie-
dereen toch ongedeerd vertrekken. "Een zwaar
parcours dit jaar," volgens sergeant 1 Collier.
"het eerste deel valt wel mee, maar het laatste
deel door het mulle zand is erg zwaar." De uit-
slag van de regimentscrosszou nog een verras-
sende ontknoping krijgen.

In aanwezigheid van onder andere de Bevel-
hebber der Landstrijdkrachten, luitenant-
generaal Maarten Schouten, opende de regi-
mentscommandant, luitenant-kolonel Arie Ver-
meij en brigade-generaal b.d. der Fuseliers

Guus van Leeuwe, met een houw van de Kle-
wang het nieuwe museum Brigade en Garde
PrinsesIrene.

Doordat in één van de twee nieuw toegewezen
gebouwen asbest werd geconstateerd kon
slechts één van de gebouwen geopend worden.
Daar treffen we onder andere een groot ge-
deelte van de Indië-periode aan van het garde-
regiment; de ceremoniële taken en de jongste
geschiedenis. Samen met een aantal vrijwilli-
gers presenteert conservator Hans Sonnemans
op overzichtelijke en professionele wijze de re-
gimentsgeschiedenis. "Ik ben bijzonder tevre-
den over het resultaat", vertelt Sonnemans, "ik
kan dan ook niet wachten om aan het volgende
gebouw te beginnen." Trots toont hij de Bevel-
hebber 'zijn' museum. Deze is dan ook onder
de indruk van wat hij te zien krijgt.

Zoals gezegd was de uitslag van de Hemmes-
trofee voor velen een verrassing. Hoewel 13
stafstafcompagnie van de brigade niet de snel-
ste tijd had neergezet kregen zij toch uit han-
den van generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes
de felbegeerde trofee uitgereikt. Adjudant Hein
Asveld, compagniesadjudant van 13 Stafstaf-
compagnie, legt uit waarom zij de trofee toch in
ontvangst mochten nemen: "We hadden inder-
daad niet de beste tijd, maar we liepen wel met
het verplicht aantal twintig lopers. Toen ik wist
dat dit bij de andere teams niet het geval was
heb ik protest ingediend."

Voor 17 Painfbat was de dag extra bijzonder
omdat het tevens de laatste keer was dat ook
militairen van de SFOR 5-missie in Bosnië bij
elkaar waren. Zij kregen uit handen van de
commandant van het gemechaniseerd bataljon
het herinneringsboek uitgereikt. "Elke militair
die deel heeft genomen aan de SFOR5 missie
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Boven: De bevelhebber Landstrijd-
krachten, luitentant-generaal Maarten
Schouten, tijdens zijn bezoek aan het
museum

Onder: de start van de regimentscross

krijgt een exemplaar",
vertelt luitenant-kolonel
Arie Vermeij. "Ik ben
bijzonder tevreden over het
resultaat en ik hoop dat de
militairen van het mechbat
tijdens het lezen van dit
boek met plezier
terugdenken aan hun tijd
in Bosnië."
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Herinneringsboek over uitzending naar Bosnië
Nieuw fuseliersmuseum in

Oirschot
Verschenen in het Eindhovens Dagblad van 28augustus 199~door Nicole van Hout

OIRSCHOT- Het museum van de PrinsesIrene
fuseliers heeft op legerplaats Oirschot een
nieuw onderkomen gekregen. Gisteren werd
het nieuwe museum officieel geopend op de
regimentsjaardag van het garderegiment fuse-
liers PrinsesIrene.

Bij de nieuwe hoofdingang van de Generaal-
majoor de Ruyter van Steveninckkazerne aan
de Eindhovensedijk in Oirschot heeft het muse-
um twee oude legeringsgebouwen ter beschik-
king gekregen. Eén van de twee is nog niet
klaar omdat bij de verbouwing asbest gevonden
werd, dat eerst moest worden verwijderd.

'hun' museum, zijn met de twee museumge-
bouwen uiterst content. De grote verzameling
herinneringen aan de vroegere brigade en het-
huidige regiment kan nu op professionele wijze
tentoongesteld worden. Het museum is iedere
woensdag van negen tot vijf uur voor iedereen
geopend en op andere dagen op afspraak.

Vraagtekens

De regimentsjaardag werd gisteren ook aange-
grepen voor de presentatie van het herinne-
ringsboek over de uitzending van het 17 Mech-
bat GFPIaan Bosnië,die drie maanden geleden
afliep. Tweede luitenant Stephan van der Wal,
de samensteller van het interessante en uitste-
kend verzorgde boekwerk, kreeg voor zijn werk
een compliment van generaal M.5chouten, be-
velhebber van de landmacht.

Foto's, uniformen en
legerattributen vertellen
de recente geschiedenis
van het 17 Pantserinfan-
teriebataljon Garderegi-
ment PrinsesIrene.
De permanente tentoonstelling verhaalt over de
Indiëbataljons en de uitzendingen naar Bosnië.
In het tweede gebouw dat over een half jaar
opengaat, komt de expositie over de Prinses
Irenebrigade vanaf 1941 tot en met de bevrij-
ding.

Door een ferme zwaai met een kiewang (Indo-
nesischzwaard) scheurde overste A.Vermeij
(samen met de voorzitter van de Stichting Bri-
gade en Garde, Brigade-generaal b.d. G.G.M.
van Leeuwe, red.)
gisteren het doek voor
de ingang van het
nieuwe museum open.

Conservator H. Sonnemans en de grote groep
oud-strijders die zich al jaren inzetten voor

"Het is jammer dat dergelijke
herinneringsboeken niet over
Indië zijn gemaakt, dan
hadden we nu minder uit te
leggen gehad. Het boek is
van grote waarde voor het
vastleggen van de
geschiedenis en blijft
belangrijk voor onze toe-
komstige veteranen."

Veel oud-strijders met onder meer voorzitter
generaal bd R. Hemmes, woonden de opening
van het museum en de uitreiking van het her-
inneringsboek bij. Ook burgemeester G.
Speetjensvan Oirschot, oud-commandant G. de
Gilde en fuseliersgeneraal Nicolai toonden veel
interesse in het museum Brigade en Garde
PrinsesIrene.
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Beëdiging belangrijk moment
Uit: Rinoceros, het blad van de Sectie Commu-
nicatie van 13Gemeachniseerde Brigade.

Na de uitzending naar Bosniëstonden de fuse-
liers van 17 Pantserinfanteriebataljon GFPI, na
een welverdiende vakantie, op vrijdag 13 au-
gustus weer voor de eerste maal aangetreden
voor een belangrijke gebeurtenis binnen het
regiment. Op deze zonnige dag legden 75 'ver-
se' militairen, van zowel het bataljon als 13
Stafstaf compagnie van de brigade, onder het
toeziend oog van hun collega's en vele geno-
digden de militaire eed of belofte af.

Na afloop vroeg de commandant van 17 Pant-
serinfanteriebataljon GFPI, luitenant-kolonel
Arie Vermeij, aan hun collega's maar ook de
aanwezige genodigden hen bij het uitvoeren
van deze eed of belofte waar mogelijk te steu-
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nen. Als hij zich tot de beëdigden richt, gaat de
commandant kort in op de betekenis en inhoud
van de eed of belofte.

"De belofte van trouw konden we tot voor kort
baseren op onze motivatie om het Nederlandse
grondgebied te verdedigen. Nu treden we
voornamelijk op in conflictgebieden elders in de
wereld. Hierbij lopen we zeker de kans in le-
vensbedreigende situaties terecht te komen.
Ook dan wordt er van u verwacht dat u uw
plicht als beroepsmilitair doet op basis van uw
eed of belofte van trouw aan onze vorst die
verlangt dat u democratisch genomen besluiten
zult eerbiedigen en uitvoeren."

Tevens wijst hij erop dat ze normen en waar-
den die in onze wetten zijn vastgelegd moeten
hooghouden.

i
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"Tijdens de uitvoering van uw taak kunt uw in
situaties terechtkomen die uw emotioneel aan-
grijpen. U dient dan wel te beseffen, dat u in
uw uniform een gezagsdrager bent, een ver-
lengstuk van onze overheid. U kunt dan niet
voor eigen rechter spelen maar zult uw acties
en die van uw collega's moeten toetsen aan on-
ze wetten en normen ook als dat tegenstrijdig
lijkt met uw eigen ideeën."
Dat is volgens de overste lang niet altijd een-
voudig, maar wel belangrijk. Net zoals de on-
derwerping aan de krijgstucht die moet waar-
borgen dat de krijgsmacht goed kan functione-
ren.

Aan het einde van de plechtigheid klonk over
het kazerneterrein in Oirschot weer sinds lange
tijd het fuselierslied dat door honderden fuse-
liers uit volle borst werd gezongen en muzikaal
begeleid door de Koninklijke Militaire Kapel. Op
6 september ontvingen de beëdigden fuseliers
hun invasiekoord in Beeringen in België, een
van de plaatsen waar de Prinses Irene Brigade
geschiedenis heeft geschreven tijdens de
Tweede Wereldoorlog.



Nieuwe commandant 17Painfbat en Garderegiment Fuseliers Pri

"Een belangrijk moment waar ik lang
uitgekeken heb."

"Hierbij aanvaard ik het commando over 17
Pantserinfanteriebataljon en het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene." Zo nam luitenant-
kolonel Willem Verweij op 17 september
jongstleden officieel zijn nieuwe taak op zich.
Zoals hij zelf aangeeft een heel belangrijk mo-
ment voor hem waar hij allang naar uitkeek.

De scheidende bataljonscommandant, luite-
nant-kolonel Arie Vermeij, nam in een korte
toespraak afscheid van 'zijn' bataljon en regi-
ment. "Ik heb een geweldige tijd gehad bij 17
Pantserinfanteriebataljon en de Gardefuseliers
Prinses Irene", zegt Vermeij.
"Het hoogtepunt van mijn
commandantschap was toch wel
de missie in Bosnië." Vermeij
mag zich verheugen op een
nieuwe functie op het Instituut
Defensie Leergangen in Den
Haag. "Ik wil iedereen on-
gelofelijk bedanken voor de
schitterende tijd die ik hier heb
mogen beleven", sluit hij af. "Het
ga jullie goed!"

"Deze eenheid heeft onder
operationele omstandigheden
laten zien uit het juiste hout te ;
zijn gesneden", zegt Verweij r:;
tijdens zijn toespraak tot zijn \
mannen en vrouwen. "Hard werkende mensen
met hart voor de eenheid en toewijding voor de
opdracht." Voor Verweij een goede reden om
het algemene beleid van zijn voorganger on-
verkort over te nemen.

De kersverse commandant zette voor zichzelf
en het bataljon acht sporen uit om de opdracht
van het bataljon; 'het leveren van gevechts-
kracht op maat' op een goede manier uit te
voeren. Hij lichtte deze toe aan de hand van
het woord fuselier. Daarbij staat de F van Fuse-

a

lier voor Fysiekeen mentale conditie, de U voor
Uitzend gereed, de 5 voor Schietopleiding, de E
voor Experts, vrij vertaald Professionaliteit. De L
ziet Verweij staan voor Leiderschap, de I staat
voor Inzetbaarheid als operationele eenheid en
de tweede E van het woord staat voor Elkaar.
Tenslotte staat de R van Fuselier voor Regi-
ment.

Tijdens de afscheidsreceptie vereerde de voor-
zitter van de vereniging oud-strijders van de
Indië bataljons GRPI,de heer Jan Eibers, over-
ste Vermeij met het ere-lidmaatschap van de-

zelfde vereniging. Iets wat volgens Eibers niet
vanzelfsprekend is voor een scheidend regi-
mentscommandant. Echter voor zijn inzet voor
de Indië-veteranen viel hém die eer wel te
beurt.

Ook de voorzitter van vereniging van Oudstrij-
ders van de Irene Brigade, generaal-majoor
b.d. Rudi Hems, sprak Vermeij toe. Om aan te
geven dat hij blijvend lid is van het Garderegi-
ment kreeg Vermeij uit handen van Hemmes
een dasspeldopgespeld.
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Het verslag van oudstrijder H.J. Davis
Uitreiking medailles aan SFOR-

militairen op 12 juni 1999

12 juni 1999 zal voor de SFOR-militairen,die in
Bosnië hebben gediend een onvergetelijke dag
zijn en blijven. Op deze merkwaardige dag
mochten zij de welverdiende onderscheidingen
in ontvangst nemen. Persoonlijk had ik graag
gezien dat naast de vele hooggeplaatsten ook
onderofficieren en manschappen van eerdere
Bosnië-eenheden aan deze ceremonie hadden
deelgenomen.

De ontvangst van de genodigden was vastge-
steld tussen 9.30 en 10.30 uur in de Brabant-
hallen in 's Hertogenbosch. Aangezien ik niet
wist dat er meer dan één ingang was om het
grote gebouw te betreden, heb ik de ingang
genomen waar de meeste bezoekers naar bin-
nen gingen.

Ik liep daar rond, op zoek naar de groep, die in
Bosnië in het naar mij vernoemde kamp was
ondergebracht geweest. Ik liep plotseling op
tegen de regimentsadjudant die mij herkende.
Hij nam mij mee naar de zaal waar de genodig-
den waren samengebracht. Het krioelde hier
van sterren en balken, waaronder de admiraal
Kroon, chef van de Defensiestaf,die de minister
en de staatssecretaris van Defensie vertegen-
woordigde. Tevens was aanwezig mevrouw J.
Mulder - Gemmeke, voorzitster van de Vereni-
ging Dragers Militaire Willemsorde.

Later dan was vastgesteld werd een deel van
de genodigden begeleid naar de zaal waar de
uitreiking zou plaatsvinden. Pas daarna volgde
de groep waaronder mevrouw Mulder en de
Chef Defensiestaf. Laatstgenoemde hield een
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toespraak om de SFOR-militairen namens de
regering te bedanken voor de voortreffelijke
wijze waarop zij Nederland in Bosnië hebben
vertegenwoordigd. Na de korte toespraak de-
coreerde hij de commandanten van de diverse
eenheden van 17 (NL) Mechbat GFPI.

Daarna hield Luitenant-kolonel der Fuseliers
A.T. Vermeij, commandant van het gemechani-
seerde bataljon GFPI eveneens een korte toe-
spraak om de eenheden die onder zijn com-
mando hadden gediend te bedanken voor de
uitzonderlijke wijze waarop een ieder de hem of
haar opgedragen taak had uitgevoerd.

Hierna mochten voorzitter Hemmes, ondergete-
kende alsmede een aantal generaals aantreden
om aan de overige militairen de welverdiende
medaille op te spelden.

Vervolgens blies generaal Hemmes de kaars uit
die bij het vertrek van het bataljon was ontsto-
ken. Dit was tevens het einde van de ceremo-
nie.

Naar mijn mening moet 't voor deze militairen,
die zes maanden op vreemde bodem onder
zeer moeilijk omstandigheden dienst deden,
een bijzondere dag zijn. Ik voel me gelukkig
één van de uitverkorenen te zijn geweest die
hieraan zijn medewerking mocht verlenen.

Harry J. Davis



De toekomst van
PE 'J44N1JEL1Jt4~Et

Al eerder schreef ik in de Vaandeldrager een
artikel onder deze kop. In dat verhaal zette ik
toen uiteen hoe er een toekomst voor de Vaan-
deldrager zou kunnen zijn. Toekomst voor een
verenigingsblad van een vereniging waarvan de
leden steeds ouder worden en ook wegvallen.

Al ruim tien jaar wordt de Vaandeldrager door
mij gemaakt. Toen ik de redactie overnam, in
augustus 1989, leidde het blad een niet floris-
sant bestaan. Vormgeving en inhoud werden
niet door iedereen even attractief gevonden,
terwijl de voorraad kopij langzaam was uitge-
dund. Aangezien ik jong en enthousiast was en
beschikte over een groot archief met artikelen
en foto's betreffende de Irenebrigade, leek het
mij geen probleem om het orgaan nieuw leven
in te blazen.

Vanaf het begin wilde ik de Vaandeldrager ook
aantrekkelijk maken voor de traditie-opvolgers,
de militairen van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene. Het leek me belangrijk om de
oudstrijders bij de nog levende traditie te be-
trekken en de nieuwe generatie militairen iets
te leren over de geschiedenisvan hun traditie.

In de jaren die volgden leek dit allemaal goed
te lukken. De stroom kopij kwam weer op gang,
het blad werd goed gelezen, zowel door de le-
den van de vereniging als door de Fuseliers.
Steeds meer werd het blad het orgaan van de
Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene en ook een
klein beetje van het Garderegiment Fuseliers.

Ondertussen groeide de berg werk die ik moest
verzetten. Immers ik voerde niet alleen een
éénmansredactie, nee, ik werd ook conservator
van het regimentsmuseum, bemoeide me met
het bestuurswerk van de Vereniging etc. Daar-
naast namen ook mijn professionele werk-
zaamhedentoe. Ik werd me steeds bewuster

van het feit dat het moeilijk, zo niet onmogelijk
zou zijn om een opvolger voor mijn redactie-
werk te vinden. Stoppen kwam niet in mijn
hoofd op want het werk was ook een morele
verplichting geworden.

Toen een tweetal jaren geleden het idee ont-
stond om het blad om te vormen tot een blad
waaraan meerdere (regiments)verenigingen
zouden kunnen gaan deelnemen, juichte ik dit
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van harte toe. Immers, op deze wijze zou de
lezerskring toenemen en daarmee interessante
kopij. Verder zou de mogelijkheid om de redac-
tie uit te breiden groter worden, waarmee de
hoeveelheid werk voor mijzelf wat zou kunnen
verminderen.

Het idee werd doorgezet en sinds een jaar
neemt de Vereniging van Officieren van het
regiment actief deel in het blad en het is de
bedoeling dat op korte termijn meerdere
"clubs" aanhaken. Aan een uitbreiding van de
redactie wordt gewerkt.

Voor mijzelf is het teleurstellend om te bemer-
ken dat niet alle leden van de Vereniging van
Oud Strijders van de Brigade hiervoor begrip
kunnen hebben. Uiteraard betekent deze ver-
andering dat er ook aandacht naar andere ge-
ledingen zal uitgaan en niet uitsluitend naar de
Brigade. Tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring, gehouden op vrijdag 27 augustus, bleek
dat een aantal leden hiermee problemen heeft.

Men vindt de aandacht voor de Irenebrigade in
de vorige Vaandeldrager minimaal. Als we
echter het aantal pagina's gaan tellen dat met
de Brigade of de vereniging te maken heeft,
dan komen we op 21. Op een totaal van 32
betekent dit dat een derde deel van de Vaan-
deldrager voor de Irenebrigade was ingeruimd.
Op zich geen slechte verdeling denk ik.

Volgenséén van de sprekers bij de vergadering
zou ik bij het overnemen van de redactie ge-
zegd hebben dat ik voor zo'n twintig jaar kopij
zou hebben. Wat wil deze spreker (oud-
redacteur van de Vaandeldrager) hiermee zeg-
gen? Dat ik nog eens tien jaar zou moeten
doorgaan, als éénmansredactie met een blad
oude stijl voor een sterk vergrijzende vereni-
ging? Helaas,dat kan ik niet opbrengen.

Ik denk dat het een goede zaak is dat de Vaan-
deldrager een goede toekomst tegemoet gaat,
als verenigingsblad voor een breder publiek. Er
zijn maar twee andere alternatieven denkbaar:
het vervangen van de huidige redacteur of het
opheffen van het verenigingsorgaan. Het eerste
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alternatief zal moeilijk zijn en het tweede heel
erg jammer.

Ik hoop van harte dat de oudstrijders van de
Irenebrigade het nieuwe redactiebeleid van de
Vaandeldrager begrijpen en ondersteunen. Het
heeft niets te maken met een afnemende be-
langstelling voor hun geschiedenis bij mij per-
soonlijk of bij anderen. Integendeel zelfs. Al-
leen, na een "diensttijd" van tien jaar als re-
dacteur en een lezerskring van een vereniging
met leden van gemiddeld 81 jaar, mag men
toch verwachten dat er een verandering van
het redactiebeleid kan worden doorgevoerd.

Hans Sonnemans,redacteur Vaandeldrager.

Het bestuur van de Vereniging van Oud Strij-
ders van de Koninklijke Nederlandse Brigade
"Prinses Irene" ondersteunt het door de redac-
tie gevoerde beleid.

Het blad blijft het vereruçmqsorqaan van de
Vereniging van Oud Strijders maar andere ver-
enigingen die te maken hebben met het "Irene"
(garde)regiment mogen participeren. Het blad
draagt ook uit de samenwerkingsgedachtezoals
voorgenomen binnen "het platform" van de
Stichting Brigadeen Garde PrinsesIrene.

De redactie stelt het op prijs om de reacties en
gevoelensvan lezers hierover te kennen. In een
volgend nummer zal hieraan aandacht worden
besteed.

Graag uw mening dus over deze plannen. We
verzoeken u echter wel om eventuele kritiek
opbouwend te houden en u niet alleen te laten
leiden door emoties. Het is bijvoorbeeld heel
gemakkelijk om te stellen dat het blad alleen
voor oudstrijders van de Irenebrigade dient te
blijven. Grote vraag is dan natuurlijk wie zo'n
blad moet maken en hoe dit interessant kan
blijven voor anderen.



UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.
Eerste luitenant Dirk Badings, 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 voorzen van tekeningen en schetsen. In iedere Vaandeldrager volgen
enkele bladzijden uit zijn dagboe/ç een uniek document

21 Nov. (1944) Dinsdag

Het "B" echelon is vandaag vertrokken naar Hei-
nekeszand, waar ze weer Z.g. Brigaded zijn. Ik
ben hier gebleven met m'n M.T. personeel maar
zal morgen verhuizen naar Wolfaarschdijk. Dan
kom ik bij Ds. van Dijk in huis waar ik de mooie
achterkamer krijg met een haard erin. Wilhelmi-
napolder ziet ons met lede oogen verdwijnen. De
menschen hadden ons daar zoo hartelijk behan-
deld en waren echt aan ons gehecht geraakt
omdat de jongens omgekeerd alles voor de
eenvoudige boerenarbeiders deden. Vaak hebben
we ze van alles toegestopt en de dankbaarheid is
aandoenlijk.

De verlichting om van de Duitschers bevrijd te zijn
staat ze allen op 't gezicht te lezen en nu kijken ze
weer naar de toekomst als naar een paradijs, al
weten ze dat de tijd, en de weg daarheen, nog
erg moeilijk zal zijn. Maar de groote geestelijke
druk van overheersching is weg en dat is de
hoofdzaak.

Voor de laatste avond hier hebben we een vruch-
tensla gemaakt van peren en een paar appels en
het blikje met grenadella dat ik nog ergens in m'n
koffers had zitten, met daarop wat slagroom met
suiker. Ze vonden het allen erg lekker, maar ik
mister de sinaasappels en bananenschijfjes erg.
Ook heb ik gemerkt dat je niet te veel appels
moet gebruiken, want dan overheerschen ze de
smaak. Van de bakker kregen we een krenten-
brood, dat ging er ook goed in. Wat heerlijk
bakken de Hollandsche bakkers!

22 Nov. Woensdag

Ik ben verhuisd en voel me hier al heelemaal op
m'n gemak. Mijn oppasser slaapt bij me op de
kamer op de divan en ik lig op m'n veldbed. Ik
ben daar zoo aan gewend geraakt dat ik liefst niet
meer in een bed slaap hoewel het me altijd
aangeboden wordt. De Ds. is erg aardig en kende

Oom Bert van naam. Mevrouw is de vriendelijk-
heid zelve en slooft zich voor ons uit. Ze heeft 2
dochters, Cathenen 16 jaar en op de H.B.s. te
Goes en Riki 13 jaar en ook op de H.B.S. terwijl
Gerard 11 jaar thuis is, want de school ligt vol
met soldaten. In de voorkamer staat een
harmonium waar Riki zoo en dan op oefent. Mooi
is het niet bepaald met het geeft iets huiselijks en
behagelijksch dat ik het best kan hebben.

't Is hier een aardig dorp en wat erg opvalt is het
groote aantal jonge meisjes dat hier rondloopt,
waarschijnlijk omdat de jongens naar Mofrika zijn
of zooiets. Er is geen huis beschadigd. Overal
staan groote roode kruizen en ook op het huis
van de N.S.B.burgemeester dat nu door ons in
beslag is genomen voor HQ en officiersmess. Er
staat een onnoemelijk aantal boerewagens van de
Duitschers die ze achterlieten toen ze in allerijl
moesten vluchten naar Noord-Beveland om
vandaar met een boot naar Dordrecht te
ontsnappen. Twee booten vol met N.s.B.ers zijn
door de R.A.F. gezonken maar over 't algemeen
was het zicht te slecht om veel te kunnen doen.

De kachel deed 't na een beetje rook en nu is het
de heele dag heerlijk warm in de kamer. Als ik
naar buiten moet in de storm gaat m'n leeren
jasje aan en de waterlaarzen. Ik heb vanavond bij
de familie in de huiskamer gezeten en ik ben moe
van 't praten over allerlei dingen. De radio wordt
gretig beluisterd want ze hebben hun toestel al
jaren geleden moeten inleveren.

Het nieuws blijft goed en Straatsburg is al bijna
bereikt. Waarom houdt de Mof nog vol, het is
toch al verloren. Ik wou dat het al een maand
verder was!

23 Nov. Thursday

Vandaag is zeer rustig geweest. Meestentijds heb
ik binnen gezeten omdat het weer ontzettend
slecht was. Er moet ergens dichtbij een VI zijn
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neergekomen. Het heele dorp stond tenminste te
dreunen van een ontzettende klap om 2 uur
vanmiddag.

Bill Buisman is met een 15 cwt naar Bergen op
Zoom geweest en heeft: met een lekke olieleiding
doorgereden met 't gevolg dat de lagers zijn
uitgeloopen. Van een andere 15 cwt is de
rechteras kapotgeloopen en één van de Lloydcar-
riers wil niet goed loopen. Verschillende motorfiet-
sen weigeren als gevolg van slecht weer en
wegen. Onze M.T. heeft: dus genoeg werk te
doen. Vanavond gegeten bij de Majoor en ook
nog een spelletje poker gespeeld waarbij 4 gulden
verloren. Geluk in 't spel is er bij mij niet meer bij.

Nov. 24 Vrijdag

M'n wagentje is weer klaar en loopt als een kievit,
maar ik ben niet naar Middelburg gegaan zoals
eerst m'n plan was. Het weer was te slecht. Het is
werkelijk angstig zoveel water als er uit de lucht
komt. De geallieerde legers hebben toch wel pech
als 't zoo door moet gaan. Het nieuws is anders
goed genoeg. Straatsburg is ingenomen. De
hevigste gevechten zijn nog altijd bij Aken en
Gen. Eisenhower voorspelde dat daar de groote
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strijd voor Duitschland gestreden zal worden.

Twee brieven van Meek, met een gezellige be-
schrijving van Fransjes verjaardag en krabbels
van de jongens zelf. Ik zie dat Reintje meer talent
heeft: dan Frans. Hij schrijft: met vastere hand en
z'n teekeningen zijn ook al net zoo goed als die
van z'n twee jaar oudere broertje. Frans is de
philosoof en droomer, knapper dan Rein, maar
niet practischer. Een pest is die asthma van Frans.
Ik hoop dat hij er nog zal uitgroeien met de jaren.

Leven hier gaat rustig z'n gangetje maar toch
worden we telkens aan de oorlog herinnerd als
honderden vliegtuigen overkomen en we weer de
ontploffingen horen van Vl. De klap van gisteren
was geen VI maar een stelletje Duitsche mijnen
die de lucht ingingen samen met een zekere
Wmr. Visbeen van GG I die eraan zat te prutsen.
Lt. Roos kreeg ook nog een scherf in de knie.
Twee 15 cwt werden vernield en één van de
motoren wordt nu in de onze overgezet.

Vanavond zal ik hier bij de familie eten en zal ik
wel de heele avond moeten vertellen over onze
wederwaardigheden.



Commandant B-team blikt terug
••

BRAVO IN BOSNIE
door Majoor der Fuseliers C Tempelaars

Het bataljon is weer enige tijd geleden terug
gekomen van de uitzending SFOR-5. Het zal
niet de laatste keer zijn dat het bataljon met
een dergelijke opdracht te maken krijgt. De
voorspellingen zeggen dat het bataljon in het
jaar 2001 aan de beurt is voor Kosovo en de
Alfa Compagnie al in het jaar 2000. We blikken
terug naar het BravoTeam, ten tijde van SFOR-
5.

Van Compagnienaar Team

De Bravo Compagnie was ten behoeve van de
uitzending SFOR-5 omgetoverd tot het Bravo
Team. De compagnie had een tankpeloton Le-
opard 2 toegewezen gekregen van 11 Tank-
bataljon. Ook waren logistieke componenten
zoals een keuken en een hulppost toegevoegd.
Zelfs een geniepeloton was ingedeeld, alhoewel
het niet echt onder bevel van "De Bravo" stond.
De Compagnie werd een Team, het Bravo
Team, met een sterkte van 200 militairen.

Harry Davis

Het Bravo Team bevond zich in het Bosnisch-
Servisch gedeelte van het bataljonsvak. De le-
gering vond plaats op een oude graanfabriek in
het dorp Knezevo. Op 15 kilometer afstand van
de Team Base Knezevo, bevond zich een pelo-
ton in Obodnik. Hier was men gelegerd in een
oud wegrestaurant. Deze Pelotons Base was
door het tweede peloton plechtig omgedoopt
tot Kamp HJ.Davis, genoemd naar Harry Da-
vis, een van onze gewaardeerde oud-strijders.

Winter

Over de eerste 4 maanden van de uitzending
kunnen we eigenlijk kort zijn. Samengevat is
het bataljon, en zeker het Bravo-Team overval-
len door de winter.

Toen we drie weken in het inzetgebied waren
viel de winter in. Van de ene op de andere dag
was deze winter allesbepalend. Alle moeilijkhe-
den die zich voordoen in een land waar men
niet of nauwelijks sneeuw kan ruimen en waar
strenge vorst echte strenge vorst is, kwamen
ons tegemoet. Terwijl we een gevecht tegen
de winter leverden begonnen de onderhande-
lingen over Kosovoin Frankrijk (Rambouillet).

Het lot van Kosovo werd op het hoogste poli-
tieke niveau besproken. We wisten dit eigenlijk
al maanden. De onderhandelingen rondom
Kosovo moesten lukken, anders zou het er om
spannen...

Altijd wat te doen in Bosnië

Allerlei zaken passeerden in het Bosnisch-
Servisch deel van het Bataljonsvak waar het
Bravo-Team gelegerd was. Allemaal gebeurte-
nissen die de spanning opvoerden. Bijvoorbeeld
het ontslag van de Heer Poplasen. Hij was de
president en gekozen leider van de Bosnische
Serven. Bij de laatste verkiezingen was hij op
deze plaats terecht gekomen en werd plotse-
ling door de Hr Westendorp, de speciale VN-
gezant voor Bosnië Herzegovina, ontslagen en
weggestuurd. Een zware beslissing die bij de
Bosnische Serven hard aankwam en absoluut
niet in goede aarde viel! Het Westen had ten-
slotte aangedrongen om verkiezingen te hou-
den. Nu hadden ze iemand democratisch geko-
zen en werd hij weggestuurd!

Talloze negatieve reacties waren het resultaat.
Onze patrouilles kwamen nog dezelfde nacht
met berichten van verhoogde activiteit bij de
militaire hoofdkwartieren van het Bosnisch-
Servische leger. De gehele nacht werden de
hoofdkwartieren en sites (wapenopslagplaat-
sen) door ons in de gaten gehouden. Meer dan
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de duidelijk verhoogde activiteit konden we niet
melden. Verhitte discussies waren zelfs buiten
de hoofdkwartieren waar te nemen. Het was
duidelijk dat de militairen en een deel van het
volk reageerden alsof er met een stok in een
wespennest gepord werd.

Spanning loopt op

Grote teleurstelling en spanning in het gebied.
Er volgden beschuldigingen dat wij de wacht

Brdco was een gemeente die aan de Serviërsóf
aan de Moslims/ Kroaten toegewezen zou wor-
den. Een zéér pijnlijk punt. De beslissing be-
tekende dat een gebied rondom Brdco een spe-
ciale status kreeg en dat het onder internatio-
naal toezicht kwam. Een tussenoplossing dus.
Geen overwinning voor een van de partijen.
Toch werd deze beslissing als een volstrekte
nederlaag gezien door de Serven. Zij hadden
niet gekregen waar ze, naar hun mening, recht
op hadden. Geen échte problemen vloeiden er

van BosnischeServische sites zou uitschelden.
Niet op waarheid gebaseerd, maar met deze
verzonnen incidenten konden de Bosnisch Ser-
vische militairen afstand creëren tot SFOR.
Zo had men ook een stok om mee te slaan.
Men wilde deze afstand hebben.

Tot overmaat van ramp werd direct na het
ontslag van Poplaseneen vooraanstaand lid van
de zijn politieke partij, door een Amerikaanse
militair in een bar doodgeschoten. De militair
was met een knuppel bedreigt. Nauwelijks was
dit voorval gepasseerd of de beslissing over
Brdcowerd bekend gesteld.
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uit voort, maar wel duidelijke spanningen in het
gehele gebied. De sfeer in het gebied was te
kenmerken door de aan ons zeer regelmatig
gestelde vraag, " Waarom is de gehele wereld
tegen de Serven?"of "Waarom vegen jullie ons
niet van de kaart?". Die laatste opmerking bleek
dieper te zitten dan wij dachten.

Wapensgenoeg in Bosnië

Het bataljon bereidde zich voor op de mogelijke
reacties na de beslissingover een mogelijk in-
grijpen in Kosovo.
Zaterdag 13 maart 1999 werd een patrouille
van het Bravo Team op pad gestuurd om een



aantal wapens in beslag te nemen op het poli-
tiebureau van Kotor Varos. Iemand had zijn
mond voorbij gepraat, en wij wisten dat deze
wapens daar illegaal waren opgeslagen. Plus-
minus 250 wapens werden meegenomen, maar
ook anti-tankmijnen, geweergranaten, vele ki-
lo's TNT en duizenden geweerpatronen.

De actie bracht de United Nations International
PoliceTask Force, (UNIPTF) behoorlijk in verle-
genheid. Zij waren voor de controle van de po-
litie en politiebureaus verantwoordelijk.Zij had-
den de laatste jaren blijkbaar niet zorgvuldig
genoeg gecontroleerd. UNIPTFhad ten minste
geen actie genomen op de illegale hoeveelheid
wapens in dat politiebureau. Onze actie frus-
treerde de broze verhoudingen met de Bosni-
sche Serven nog meer. De sfeer werd alleen
maar meer verziekt.

Neushoorn loopt zich warm

Na het mislukken van de onderhandelingen
werd op 24 maart 1999 tot uitvoering van de
bombardementen op Kosovo overgegaan. Zo-
als verwacht bracht dit extreme spanningen
met zich mee. De BosnischeServen in ons ge-
bied zagen hun Servischebroeders in Joegosla-
vië aangevallen worden. Ook hadden veel Bos-
nische Serven in onze omgeving familie wonen
in de gebieden die gebombardeerd werden.

Het Bravo-Team was het enige deel van het
bataljon wat zich in Bosnisch-Servischgebied
bevond. Het Team was niet onvoorbereid. Een
door de Engelsenopgedragen operatieplan lag
gereed, wat voorzag in een contra-mobilisatie.
Als het Bosnisch-Servische leger tot mobilisatie
over zou gaan, zouden wij alle sites en hoofd-
kwartieren blokkeren. Het Engelse plan (ons
bataljon stond onder bevel van de Engelsen),
werd "Rhino Sword" genoemd. Typisch. Ten-
slotte is het 17e bataljon afkomstig van de
Rhinoceros-brigadeof te wel de 13e Gemecha-
niseerde Brigade. Wij liepen met een neushoorn
op de mouw, terwijl de Engelsenook een Rhi-
nocerosals beeltenis voor hun Divisiehadden.

Ophogen gevechtskracht

Het Bravo-Team werd geacht een mogelijke
mobilisatie tegen te gaan. Indien nodig met
gebruik geweld. Zoveel geweld als nodig was
om dit doel te bereiken. In het zwartste scena-
rio zou de contramobilisatie overgaan naar ge-
vechtsacties. Daar bereidden we ons dan ook
op voor. Om deze opdrachten succesvol uit te
kunnen voeren werd het Bravo-Team versterkt
met een verkenningspeloton, een CRC (Croud
and Riot Control)-peloton, een sectie tanks van
het Charly-Team, een Buffel-bergingstank en
twee geneeskundige groepen. Ook de Forward
Air Controller (voor het leiden van luchtaanval-
len) was in ons gebied. De vuursteunplanning
voor inzet van het mortierpeloton en vliegtuigen
was compleet. Alle aandacht en zorg vanuit het
bataljon ging naar het Bravo-Team.

Het was duidelijk dat het gehele bataljon het
Team op alle gebieden maximaal steunde. In-
zetbaarheid van de pantservoertuigen, tanks en
wapensystemen klom door inspanningen van
de diagnosegroep en herstelpeloton tot 100%.
De bezetting van Kamp Davis liep op van 45
naar 110 (!) militairen. Het gehele Team stond
in de startblokken voor het uitvoeren van het
contramobilisatieplan. Spanning was voelbaar.

Ambassadein brand

Sommigen was het te heet onder de voeten
geworden. UNIPTF in Kotor Varos moest op
bevel evacueren en werd onder de begeleiding
van onze militairen uit Kamp Davis naar een
veilig gebied overgebracht. De plannen hiervoor
lagen altijd al klaar. Allerlei andere hulpverle-
ningsorganisaties vertrokken hals-over-kop uit
het gebied. In Banja Luka , de hoofdstad van
de BosnischeServen liep de spanning vooral op
toen jongeren de Engelseambassade in brand
staken. Het hoofdkwartier van de Engelsen in
Banja Luka beschermde zich door een deel van
de troepen samen te trekken in de stad.

Doordat de Engelsen zoveel troepen nodig
hadden in Banja Luka, konden ze een aantal
opdrachten niet meer uitvoeren. De gemeente
Prnjavor werd aan het Bravo-Team gegeven.
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Het vak van het Bravo-Team was nu 70 x 30
km groot. Het bataljon steunde het Bravo-
Team met extra eenheden om deze klus te
kunnen klaren.

Horen, zien en voelen

Op divisieniveau werd het de Engelsen lang-
zaam duidelijk dat de Bosnische Serven hun
strijdkrachten niet zouden mobiliseren. Hun
Generaals beloofden plechtig zich niet met de
strijd in Kosovo te bemoeien. Was dit voldoen-
de zekerheid?Zouden alle onderhebbenden ook
luisteren naar hun bazen in het Bosnisch Ser-
visch leger? De Engelsen waren uiteindelijk
behoorlijk zeker van hun zaak. 24 uur per dag
waren ze aanwezig bij het Bosnisch Servische
hoofdkwartier. Ze zagen, hoorden en voelden
wat zich voordeed binnen het Bosnisch Servi-
sche leger. Daaruit haalden ze de overtuiging
dat het leger zich afzijdig zou houden.

(deel 2 in het volgende nummer)

Majoor C. Tempelaars
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FUSELIERS OP HET INTERNET
(6)

De site:
In vorige Vaandeldragers berichtten we u over
het promotionele project van Museum Brigade
en Garde PrinsesIrene, namelijk een echte site
op het internet. In die gigantische berg infor-
matie die vanuit de hele wereld bereikbaar is
(als je maar een computer hebt met een inter-
netaansluiting) zijn de Fuseliers duidelijk aan-
wezig.

Eigen domainname:
We hebben een eigen naam en adres aange-
schaft voor de site, namelijk:

http://www.fuseliers.net

Hiermee hopen we nog meer bezoekersnaar de
site te krijgen en herkenbaarder te zijn voor
fuseliers "all over the world"!

Regimentspostbus
Op een speciale pagina (bereikbaar vanaf de
agenda en de informatie over de diverse vere-
nigingen) zijn de email-adressen vermeld van
(oud) fuseliers. Hiermee kunnen de contacten
dus gemakkelijker worden onderhouden.

(Oud)fuseliers die op deze pagina vermeld wil-
len worden, kunnen dit laten weten aan de re-
gimentswebmaster: sonnemans@fuseliers.net.

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

Nicky McSwain- 10/06/99 18:41:50
My Email: Mcswnic33@aol.com

"My Father, THEODORUSM.DAALHUYZEN,who
died in the U.S. in 1986, was a proud member
of The PrincessIrene Brigade, having joined it
in early 1942 after escaping from Holland to

Englandvia an open baat across the North Sea.
I am writing his Biography, an I would dearly
love to hear from anyone who may have known
him. Or..from anyone who would like to share
their own wartime stories with me to help me
understand what those times were like.
Thankyou..Nicky McSwain

Maj (arlo Tempelaars - 10/02/99 20:16:39
My Email: ctempel@iae.nl

"Prima site! Zoals we van Fuseliers kunnen
verwachten. Vooral het gastenboek doorlezen is
erg leuk. Ik vind het vooral positief dat ik Fuse-
liers van de Bravo-Cornpaqnie in het gasten-
boek tegenkom. Oud-Fuseliers en actief die-
nenden van de Bravo Compagnie laat van je
horen! Weet iemand de Naam "Jan Tops" thuis
te brengen? Hij zou gediend hebben in een In-
die-Bataljon. Ik ben benieuwd of het zo is. Zo
ja, in welk bataljon.
Vriendelijke groet,
Majoor der FuseliersCarloTempelaars."

De mannen van 2mrt - 09127/99 00:37:27

"Wij van het 2mr peleton [in cyprus] vinden het
een mooie site, alleen jammer dat er niks over
de mortieren in staat. de groeten aan de smi
van hooren."

Jiska - 09/26/99 20:50:20
My Email: JPeroski@nl.packardbell.org

"Mijn vader diende in het vierde bataljon r.s.,
tweede palmboom divisie op Sumatra. Zijn
naam is Hendrik Braaksma, graag een reaktie
van iemand die hem kent."

Cpt C Edlund - 09/21/99 07:54:13
My Email: conny.edlund@fhs.mil.se
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"Greetinqs from the arctic parts of Europe! I am
an officer of the Royal Lifeguards Brigade in
Stockholm, Sweden. At the present I study at
the National Defence Collage. I wish to give this
page credit, it is very informative Try our ho-
mepage "www.hvqardet.mil.se". Does anyone
knows any informative pages about the battle
of Eben Emael in 19407
Humbie regards from Sweden! Cpt C Edlund"

imke limburg - 09/19/99 18:56:19

"Jullie internet pagina is zeer tof. Veel informa-
tie en leuke noemingswaardigheden. Hou deze
pagina nog lang in stand, als mede de tradities
van dit bataljon. Verder nog even de groeten
aan kpl1 V.d. Rotten, B-Cie anti tank peleton 17
PIB. Veel succes met prmsjesdaq."

chris hunderman - 09/18/99 12:31:01
My Email: hunderman1@zonnet.nl

"Leuke site en bedankt voor de leuke tijd die ik
heb gehad bij het 17 bataljon. Mijn periode
was: van 8 januari 1996 tot 31 augustus 1999
bij de B-cie 3 pel.(met sfor5 2 pel) de groeten."

SSGJM Gaston - 09/14/99 15:54:11
My Email: jodi.gaston@usarc-emh2.army.mil

"I spent three years stationed in the Nether-
lands, and miss the people, the customs and
the culture. I had the previledge to work with
the personnel at the Regional Militair Comman-
do Zuid. I hope to visit your wonderful country
again, soon. SSGJM Gasten"

sjon rombouts - 08/27/99 21:57:23
My Email: bartje@castel.nl

IIWat gaaf ja na twee jaar zie ik eindelijk weer
bekende dingen. ga voor al zo door als er nog
bekende komen van b-ete 1ste pel zwijnen
stuur maar een e-mail sjon ex fuselier"

Herman Sligman - 08/17/99 10:04:48
My Email:herman-sligman@wxs.nl

"Klasse! ! Trots bij het (toendertijd) 13e Painfbat
GFPI gediend te hebben. Herman Sligman"
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Willem Schoenmakers - 08/15/9909:21:24
My Email:wim.schoenmakers@net.HCC.nl

'Leuk om weer eens iets te lezen over het Gar-
deregiment Fuseliers. Graag zou ik in contact
willen komen met voormalige muzikanten van
het Tamboerkorps Garderegiment Fuseliers (
gelegerd in Schalkhaar ) die in 1977 en 1978
met mij op de Taptoe Breda speelde. Het tam-
boerkorps stond toen onder leiding van Henk
Spies. Ik speelde toen bastrompet."

Marcel Bode - 07/30/99 11:29:25
My Email:spetter@cistron.nl

IIIk ben op zoek naar oud dienstplichtigen,die
hun diensttijd hebben volbracht in Schalk-
haar.Lichting 90-5 en 90-6. Ik zoek mensen
zoals, Ronaid van Beek uit Nijmegen, Rob (BA)
Mulder uit Korten hoef, Wilco 'Ellekluts" Ellerman
uit Hengelo, Koehorst, Bryan Samson uit Rot-
terdam, 'SJEMBEK', Elzenaar, Kreeft. In ieder
geval jongens die onder commando waren van
kapitein Lagaune en It.Pieksma. Ik zoek deze
mensen voor een reunie."

hans choinowski - 07/22/99 18:38:49
My Email: choinow@e-post.nl

"Schitterende site, mijn complimenten. Voor-
malig regimentsadjudant kap der Fuseliers Hans
Choinowskl"

Klaas Nielen - 07/21/99 18:47:21
My Email: nielen1@gironet.nl

IIMooie site. Ik zoek Tom en Tinie Verweij, 1948
Sumatra .11

Hans Holdijk - 06/17/99 22:58:27
My Email: tgeml.net@army.disp.mindef.nl

"Gastenboek in rood op blauw is verschrikkelijk.
Verder mooie links waar ik wat mee kan (Ik
verzamel Nederlandsche Militaire Postmerken)
De site van mindef.nl is niet in de "lucht"



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.

Drie reacties op de
oproep naar informatie
over Aart Bentum. Deze
reacties zijn geplaatst in
de rubriek Post. Geen
enkele reactie kwam er
binnen op de geplaatste
foto.

Twee nieuwe foto's
ditmaal. Eén van een
begrafenis en één van
een stel motorrijders
(Gevechtsgroep II),
periode mei 1945. Wie
herkent er gezichten?
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BesteWiliem
Briefwisseling met Wil/em van der Veer

oud-commando "van het eerste uur", auteur
van oonoçsromsns, voornamelijk handelend

over het verzet

Beste Willem,

Het heeft allemaal wat langer geduurd voordat je
weer een brief van mij in je brievenbus ontving.
Zelf was ik nogal druk in de weer met het eerste
deel van het nieuwe regimentsmuseum in
Oirschot. Van jouw kant heb ik begrepen dat je je
brievenbus inmiddels hebt verplaatst naar een
nieuw adres. Je zal dus inmiddels ook wel een
drukke en hectische periode achter de rug
hebben.

Jammer genoeg heb ik je niet mogen verwelko-
men op de jaarlijkse reünie en algemene
ledenvergadering. Het heeft toch niets te maken
met je bekentenis in het vorige nummer van dit
blad? Na al die jaren heb je namelijk toegegeven
dat je jezelf toch een dagje ouder wordt en dat ik
zo langzamerhand niet meer de snotneus ben
waarvoor je mij de laatste jaren gehouden hebt.

Overigens kan ik je voor wat dat laatste betreft,
een nieuwtje vertellen. Er is eind dit jaar een klein
Sonnemansje op komst. Inmiddels ga ik dus met
Mieke op cursus want dit soort zaken is toch wel
nieuw voor mij. Je ziet het, de snotneustijd is nu
definitief voorbij en de opvolging voor het blad is
geregeld ....

Zo, na deze bekentenis zal ik je geheugen voor
wat betreft het verhaal weer even opfrissen. Het
is april 1945. Je bent als commando gedropt
achter de vijandelijke linies om het verzet te
instrueren en te reorganiseren. Inmiddels bevind
je je in het dorp Westerbork, op weg naar je
onderduikadres en je vrienden daar die in een
dreigende confrontatie van Franse parachutisten
met de Duitse bezetters verzeild dreigen te raken.

Met hartelijke groet,

Hans Sonnemans
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Beste Hans,

Uren dagen maanden jaren .... En zo is het. De
tijd vliegt als een schaduw heen. Alle lezers van
de goeie ouwe brigade, die 55 jaar geleden nog
als jonge goden in Engeland ronddarden en
daar de meiden het hoofd op hol brachten
zullen dit beamen. Het is soms alsof het
gisteren allemaal gebeurde. Waar blijft de tijd?
Dat geldt ook voor jou. Ik weet nog als de dag
van gister dat ik op jullie bruiloft aanwezig was
in Oirschot en nu ben je al aan gezinsuitbrei-
ding toe

.In de eerste plaats van harte gefeliciteerd met
dit blijde nieuws en ik hoop dat de komende
telg mag opgroeien tot een gezond en respect-
vol staatsburger( es) en tot de trots en het
geluk van de ouders.

Maar beste Hans, één ding moet mij nog van
het hart. Wij deden zoiets vroeger gewoon
zonder cursus, en hoe ... Vraag het maar aan
alle jongens van de brigade. Wij hadden
blijkbaar een natuurtalent voor deze zaken en
wisten waar Abraham de mosterd haalde. De
"girls" van Porth Cawl, Congleton en Wol-
verhampton weten, voor zover zij het overleef-
den, daarvan mee te praten. Zij teren waar-
schijnlijk nu nog op die geneugten ...

Inderdaad ben ik op mijn ouwe dag nog
verhuisd naar Alphen aan de Rijn. Of het
verstandig is om oude bomen te verplanten zal
de tijd leren. Maar ik hoop ook vanuit die
plaats weer ettelijke plaagstootjes te mogen
uitdelen in jouw richting. Terug tot de orde ....

"We zijn er Wim," We waren aangekomen bij
de pastorie van Witteveen. Dominee Jumelet
opende de deur zo snel, dat ik hem ervan
verdacht dat hij ons had zien aankomen. "Ik
heb een boodschap voor kapiteim Betbeze, er is
mij gezegd dat ik hem hier zou kunnen vinden."
De dominee keek mij wat achterdochtig aan,
maar Dirk Stoel knikte hem geruststellend toe.



"Dominee, dit is de man over wie ik met U heb
gesproken; wees zo goed ons bij de Fransen te
brengen." "Kom maar mee vriend," antwoordde
de dominee, "de mannen zitten in het bos, vlak
achter de pastorie."

Wij volgden de dominee door de gang naar de
achterdeur. Hier vandaan leidde een kronke-
lend voetpad door het bos. Een minuut later
stuitten wij op de Fransen, die druk bezig
waren met het onderhoud van hun wapens.
Kapitein Betbeze begroette ons allerhartelijkst.
Hij had een atletisch figuur. Zijn gelaat met
vooruitgestoken kin straalde sterke wilskracht
uit. .Zijn kastanjebruine ogen boorden zich diep
in de mijne. Zijn handdruk was als een
bankschroef.

Ik was net op tijd gearriveerd, want de para's
waren zich al min of meer aan het voorbereiden
op het vertrek. Vol vertrouwen bekeek ik de
mannen. Het waren stuk voor stuk goed
gebouwde kerels, die je om een boodschap kon
sturen, precies als de para's welke ik die nacht
in Appelschahad ontmoet. Zij waren bewapend
met moderne handvuurwapens en granaten.
Aan hun broekspijp stak een commandodolk in
een lederen schede.

"Kapitein Betbeze, ik bezit helaas geen wapen,
althans niet hier. Het is namelijk niet verstandig
om hier als burger met een wapen op zak rond
te lopen, in verband met eventuele aanhouding
door de Duitsers. Kapitein Betbeze keek mij
glimlachend aan. "Dat is geen probleem,"
antwoordde hij; "wij hebben voldoende
reservewapens bij ons, je krijgt van ons een
splinternieuwe tommygun mee, die zo juist is
ontvet."

Een half uur later vertrok de groep, bestaande
uit 18 man, nagestaard door de totaal verblufte
bevolking van Witteveen. Dominee Jumelet was
er kennelijk goed in geslaagd om het geheim
van de verborgen bevrijders te bewaren.
Kapitein Betbeze en ik liepen voorop. Ik
luisterde naar de Franse para's die er luidruch-
tig op los babbelden, nu en dan onderbroken
door een schaterlach. Zij schenen zich in het
geheel geen zorgen te maken over wat hun
straks te wachten stond. Eerder leken zij het te
beleven als een avontuur en zwaaiden opge-
wekt naar de bewoners van de boerderijen die
wij passeerden.

Ik verwonderde mij over de typische noncha-
lance, waarmee de Fransentewerk gingen. Was
dit misschien de spreekwoordelijke Franse slag
die ook in hun manier van oorlogvoeren tot
uiting kwam? In de bossen van Appelscha was
die andere groep Fransen rustig gaan slapen in
bezet gebied, zonder een wachtpost uit te
zetten. Hier liepen ze schijnbaar onbekommerd
op hun doel af, zonder verkenners vooruit te
sturen, of met spitsen te werken. Ik vroeg mij
af, wie van deze jonge levenslustige knapen
vanmorgen voor de laatste maal in zijn leven de
schoonheid van de rijzende zon had aan-
schouwd.

Na een uur bereikten wij een boerderijencom-
plex, dat min of meer grensde aan de achter-
tuin van de commandopost en het huis van Dirk
Stoel. Hier kende ik elke meter grond, elke heg,
elke boom. De para's verscholen zich in een
droge sloot, terwijl ik met kapitein Betbeze
langs een boerenschuur, verder door het lage
struikgewas naar voren kroop om het terrein te
verkennen.

De commandopost was nauwelijks vijftig meter
van ons verwijderd. De Duitse soldaten waren
zich niet bewust van het gevaar dat hen
bedreigde. Ze waren druk bezig met het laden
van een paar militaire vrachtwagen. De warme
middagzon stoofde de daken. De hervormde
kerk met zijn grote hogen toren stak boven de
commandopost uit. Achter het restaurant, wat
tot het complex hoorde, zaten een paar
mannen, zich koesterend in de zon. Ik
herkende restauranthouder Slomp en zijn zoon
Jan. "Maak in Godsnaam dat je wegkomt,"
dacht ik bij mijzelf, "je weet niet wat je een
paar minuten boven het hoofd hangt." Zij zaten
precies in het schootsveld als de Fransenstraks
het doel zouden bestormen, maar ik kon ze met
geen mogelijkheid meer waarschuwen.

Ik hoorde de Duitsers op luide toon bevelen
geven. Verder was het stil, onwezenlijk stil op
een paar koerende duiven na. Kapitein Betbeze
maakte snel een schets van de beste nade-
ringsweg. Daarna kropen we langzaam terug
naar de wachtende para's in de droge sloot. De
soldaten lagen achterover in de zon. Opnieuw
verwonderde ik mij over de houding van deze
para's. Zij lagen minder dan honderd meter van
de vijandelijke commandopost en gedroegen
zich alsof ze van een rustpauze genoten na een
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vermoeiende mars. Misschien was het een
voorgewende houding, dat een gevoel van
superioriteit moest suggereren.

Betbezewenkte zijn mannen bij elkaar voor de
laatste bevelen. Het was eigenlijk onbegrijpe-
lijk dat dit allemaal vlak onder de neus van de
vijand kon gebeuren, midden in bezet gebied.
Zijn aanvalsplan zat eenvoudig in elkaar, maar
dat kon ook niet anders, gezien het aantal
beschikbare manschappen en de naderingsmo-
gelijkheden. Eengroep zou, zo gedekt mogelijk,
naar links een omtrekkende beweging maken,
terwijl de tweede groep tegelijkertijd het
restaurant van Slomp en het huis van Stoel van
achteren zou bestormen. De linkergroep die de
omtrekkende beweging moest maken vertrok
het eerst. Ik bleef zelf bij de groep die van
achteren moest aanvallen.

Toen het zover was stootte Betbeze mij aan en
stak zijn duim omhoog. Hij haalde een seinpi-
stool uit de holster en schoot een groene
lichtkegel af, die met een grote boog het dorp
inzeilde. De linkergroep stormde als eerste
onder luid krijgsgehuil in de richting van de
commandopost. Betbeze gaf mij een tik op de
schouder en stormde vurend uit de heup, met
grote snelheid, op het restaurant af. Uit mijn
ooghoek zag ik nog net dat vader en zoon
Slomp opsprongen en de benen namen.

De hel leek van de ene seconde op de andere
losgebroken. De Duitsers leken volkomen
onvoorbereid en verrast, iets wat ik nooit heb
begrepen. Boven het exploderen van handgra-
naten en het geknetter van de handvuurwa-
pens, klonk het geluid van brekend glas en het
paniekerig schreeuwen van de totaal verraste
Duitse soldaten. Hier en daar ontstond een
gevecht van man tegen man, waarbij de
Duitsers ofschoon in de meerderheid, toch al
spoedig het onderspit moesten delven. Een
aantal sloeg op de vlucht. De Fransenverston-
den duidelijk hun "vak". De nonchalante
zorgeloosheid en speelsheid van zo-even had
plaats gemaakt voor een grimmige vastbera-
denheid. Geen enkele Duitse soldaat, waar die
zich ook vertoonde, was meer veilig voor de
Franseschutters.

Een overmoedige gefreiter klom uit een
dakraam en liet zich over het pannendak in de
goot glijden, blijkbaar om een beter schoots-
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veld te krijgen. Deze overmoed werd al na
enkele seconden afgestraft; een welgemikt
schot van een Franse para maakte een einde
aan zijn leven. Ik zag hoe de rechterarm van de
Duitser over de dakgoot bungelde en hoorde
zijn Mausergeweer kletterend op de stenen
vallen. De prikkelende geur van kruitdamp trok
laag over de grond door de sierheesters.

De para's renden schreeuwend rond de huizen
en wierpen handgranaten door de kapotte
ramen naar binnen. Het was een oorverdovend
lawaai; het felle gevecht hield lang aan.
Vanachter een heester hield ik de commando-
post scherp in de gaten. Generaal Bötger zelf
had zich nog niet vertoond; misschien lag hij
dood of gewond in zijn kantoor. Een hoge
officier in het uniform van de luchtmacht rende
plotseling de commandopost uit in de richting
van een gereedstaande stafauto. Hij struikelde,
viel bijna, maar krabbelde toch weer overeind.
Met een verbluffende lenigheid, waarschijnlijk
gedragen door de angst, sprong hij in de
cabine, maar nog voor hij de motor kon starten
klonk een langdurig salvo. Ik zag de kogels
inslaan in de stafwagen, die niet meer van zijn
plaats kwam.

Tientallen doden en gewonde Duitse soldaten
lagen in bizarre houding rond de gebouwen.
Opeens zag ik generaal Bötger in gebogen
houding uit zijn commandopost rennen,
onmiddellijk gevolgd door een nog jonge
officier. Een salvo klonk en beide officieren
stortten neer. Een Duitse ambulance reed met
loeiende claxon het erf van het restaurant op.
Twee gewondenverzorgers met een rodekruis-
band om de linkerarm stapten snel uit, gooiden
de achterdeuren van de ambulance open en
droegen de generaal naar binnen. Zij hadden
zo'n haast om weg te komen dat zij vergaten
om de deuren te sluiten. De para's hadden, uit
respect voor het rode kruis, voor enkele
minuten een vuurpauze in acht genomen.

Een gedaante rende achter het huis van de
dokter vandaan en stak snel in gebukte
houding de weg over. Ik herkende duidelijk de
figuur van kapitein Betbeze. Dekking zoekend
achter een paar dikke kastanjebomen rende ik
naar hem toe en knielde bij hem neer. Zijn
gelaat was zwart van het stof en de kruitdamp.
Het zweet had grillige sporen over zijn wangen
getrokken.



"Hebben we doden of gewonden?" vroeg ik. "Ik
vrees van wel,"antwoordde Betbeze,"ik zag een
groep regelrecht in het vuur van een Duitse
mitrailleurpost lopen. Drie van de vier stortten
neer, ik vrees het ergste voor ze".

Hier en daar werd nu nog sporadisch gescho-
ten. Het leek er op dat de Duitsers die het
hadden overleefd, zich uit de kom van het dorp
hadden teruggetrokken. De commandopost van
de generaal en het huis van mijn vriend Stoel,
zagen er zwaar gehavend uit. Alle ramen waren
stuk en grote brokstukken waren uit de muren
geslagen. Als verbindingscentrum voor de
Noordelijke Duitse troepen was de commando-
post ongetwijfeld uitgeschakeld. Voor wat dat
betrof, was ook het tweede deel van mijn
missie volbracht, dank zij de onschatbare
waardevolle inzet van de Fransepara's.

Kapitein Betbeze nam zijn walkie-talkie en
dirigeerde zijn mannen naar het afgesproken
rendez-vous. De drie gesneuvelden werden
naast elkaar op de rand van het trottoir gelegd,
naast de lijken van de Duitsers. Binnen een uur
zouden de Duitsers zich ongetwijfeld over hun
eigen doden ontfermen.

"Wat doe je,"vroeg kapitein Betbeze, "ga je met
ons mee terug naar Witteveen?" Ik schudde
ontkennend het hoofd. "Voorlopig blijf ik nog
even hier in de buurt om te observeren wat er
gaat gebeuren. Blijven de Duitsers voorgoed
weg of gaan ze deze post opnieuw bezetten en
herstellen; dat is voor mij belangrijk om te
weten in verband met de oprukkende bevrij-
ders." Betbeze knikte en reikte mij de hand.
"Wees in ieder geval voorzichtig. Als je ons
nodig hebt, je weet waar we ons schuil houden.
Die tommygun mag je voorlopig voor je eigen
bescherming bij je houden".

Hij knielde nog even neer bij de drie doden die
hij moest achterlaten. Ik begreep wat er nu
door hem heenging. Niets is zo erg voor een
commandant dan het achterlaten van gesneu-
velde manschappen. Even later waren de
Fransenom een bocht van de weg verdwenen.

Om het huis van dokter Boezeman klonken
haastige voetstappen. Enkele seconden later
verscheen de dokter, met een Duitse verplegen
achter zich aan. Hij droeg een witte doktersjas,
met een brede rodekruisband om de arm. In

zijn rechterhand hield hij een grote verbandtas,
net als de Duitse verplegers Voor een moment
stond ik oog in ooq met de dokter, die mij
verbaasd aanstaarde. Onder de heg lag een
gewonde die luidkeels om hulp riep. De dokter
maakte een snelle hoofdbeweging. "Opkras-
sen," siste hij, "maak dat je wegkomt; er is een
peloton SSers op weg hierheen, je leven loopt
gevaar ....

29



UIT DE OUDE (FUSELIERS)DOOS

Twee nieuwe opgaven in deze vaste rubriek:
Een sergeant der eerste klasse krijgt iets
opgespeld ban een brigade-generaal
(brigade-commandant?). Wie kent de
sergeant, een datum en de gebeurtenis?

Grote hilariteit op de Westen berg kazerne.
Wie kent er gezichten en weet iets over deze
ludieke gebeurtenis te vertellen?
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Wie kan er iets vertellen over
soldaat G.H. Aerts die sneuvelde
bij het 4de bataljon GRPI op 7
december 1947. Opvallend is dat
op zijn grafkruis vermeld staat:
"soldaat Prinses Irene Brigade".
Was hij van de Brigadeafkomstig?

Kent er iemand een gezicht bij de
foto rechts?
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STICHTING VETERANEN PLATFORM

Uw vertegenwoordiger bij het platform:
H. van Beers
Prins Clausstraat 60
4761 AM ZEVENBERGEN

UITWERKINGSCONVENANT VETERANEN-
INSTITUUT GETEKEND

Staatsecretaris H.A.L. van Hoof en de voorzit-
ters van enkele samenwerkende organisaties
hebben op 7 juli j.1. een uitwerkingsconvenant
getekend waarin de oplichting van een Vetera-
neninstituut nader gestalte krijgt. Zoals bekend
wordt dit instituut, dat een centraal aanspreek-
punt voor alle veteranen beoogt te zijn, in
Doom gevestigd, waar op het terrein van de
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en
Dienstslachtoffers inmiddels de eerste spade al
de grond in is.

Binnen dit convenant werken samen het minis-
terie van Defensie, bovengenoemde BNMO, de
Stichting BNMO-Centrum, de Stichting Dienst-
verlening Veteranen (SDV) en het Veteranen
Platform (VP). Over de voortgang van werk-
zaamheden, zowel praktisch als organisatorisch,
wordt u in de toekomst regelmatig op de
hoogte gehouden.

BREDE AANDACHT VOOR 50 JAAR SOE-
VEREINITEITSOVERDRACHT

In december 1949 werd met een sobere plech-
tigheid in het Koninklijk Paleis op de Dam in
Amsterdam de soevereiniteit overgedragen aan
Indonesië. Dat is dit jaar dus 50 jaar geleden
en deze historische gebeurtenis wordt nadruk-
kelijk herdacht.

Zo organiseert het Veteranen Platform in plaats
van de traditionele eindejaarsbijeenkomst over
deze zaak een symposium met medewerking
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van enkele zeer ter zake deskundigen. Daar-
over bereikt u tijdig meer informatie.

Aandacht verdient ook de expo "Van Neder-
lands-Indië naar Indonesië" die tot 31 oktober
a.s. wordt gehouden in het Schielandshuis,
Korte Hoogstraat 31 in Rotterdam, onder aus-
piciën van het Historisch Museum in de Maas-
stad.

In politieke prenten, foto's, affiches en kranten
wordt dit alles in perspectief gezet. Informatie
over de hoofdrolspelers Van Mook, Schenner-
hom, Van Royen, Sjhan'r en Roem tijdens de
conferenties van Malino en Linggadjati in 1946,
alsmede over de bijeenkomst op de Hoge Ve-
luwe en de Ronde-tafelconferentie in Den Haag
- kortom over deze hele geschiedenis - is hier
te vinden. Informatie: 010.217.6767.

NASLAGWERK OVER EREVELD LOENEN

Bij de Sdu-uitgeverij in Den Haag is begin okto-
ber een boek verkrijgbaar dat alle informatie
verschaft over het Ereveld Loenen. De geschie-
denis van deze laatste rustplaats van Neder-
landse oorlogsslachtoffers wordt erin verteld,
evenals het levensverhaal van de meer dan
3500 landgenoten die hier begraven zijn: in een
apart register zijn al hun personalia opgeno-
men.

De auteurs, de heren J.H. Heerze en J.
Kooistra, handelden in opdracht van de Oor-
logsgravenstichting. Het boek gaat f. 65,- kos-
ten maar bij voorintekening krijgt men een kor-
ting van f. 10,-. De prijs is inclusief BTW en
bestelkosten en de koring geldt tot 15 oktober
a.s. Het ISBN-nummer is 90 12 087562 2.

Besteladres: Sdu-uitgevers, Antwoordnummer
10734, 2501 WB DEN HAAG.



MUTATIES / ADRESWIJZIGINGEN
Vereniging van Oud Strijders

Kon. Ned. Brigade Prinses Irene
Abrahamson, J.
Beek, M. van de
Beers, H. van
penningmeester
Buwalda-de Vlas, mw
Christiaanse-
van der Blom, mw A.A.
Fortier, A.H.A
Ginneke-Verbeek, mw
Hooft, l. van 't
Hoog straten , J.G.
Koenders, JJ.
Markens, R
Markens-Herold, mw
Oorschot-Verdult, mw
Roskam-Bernhart, mw
Schenkel, HJ.
Steinbrecher, H.S.
Swaap, F.

Veerkam p-Cam phens,
mev. M
Vissers-Buster, mw S.
Wijnen, A.
Wilkinson, L.
Witteveen, C.
Wolf, HJ.

overleden
nw lid
nwadres

overleden

adreswijz
overleden
nwadres
nwadres
nw lid
nwadres
overleden
overleden
overleden
nwadres
nwadres
nwadres
overleden

nwadres
overleden
nwadres
overleden
overleden
nw lid

op 12-7-99 te Bournemouth , G B
20 Rocklands, Gordon Rd, Finchley, London, N3 lEN, G.B.
Prins Clausstraat 60, 4761 AM, Zeven bergen,
tfn 0168-336238
op 17-06-99 te Leeuwarden

Leharkade 19 moet zijn Leharstraat 19, 39060 Veenendaal
op 26-06-99 te Nijmegen; opnemen mevr E. Fortier - Grul.
Leidseweg 151, 3533 HD Utrecht
Netjeshof 39, 5374 AC Schaijk, tfn 0486-468239
Mullerlaan 113, 5505 VC Veldhoven, tfn 040-2532319
Weijenbergstraat 520,6432 AZ, Hoensbroek, tfn ongew
op 29-6-99 te Amsterdam(geen actief lid)
op 8-7-99 te Amsterdam
op 3-9-99 te Bergen op Zoom
Huize Parkzicht, kmr 201, Lijsterweg 1, 3362 BB Sliedrecht
Hanekamp 36,3848 AE Harderwijk, tfn 0341-492732
Koningslaan 15 M, 1017 AC Amsterdam, 020-6708343
op 9-8-99 te Grimbergen; opnemen mdm T. Swaap-Honigdfeld
adres ongewijzigd

Wittebrug 121,2685 EZ Poeldijk; tfn ongew
op 8-9-99 te Tilburg
Margrietlaan 6, Leenderhof, 5595 EC Leende, 040-2063406
op 8-6-99 te Westbank, Canada
op 12-9-99 te 's Gravenhage; opnemen mevr Witteveen
Grote Spie 303, 4817 CV Breda, tfn 076-5142737

Van de penningmeester .
Langzaam, voor sommigen vaak te snel, loopt het jaar weer ten einde en staat het nieuwe jaar
weer voor de deur.
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Vooruitlopend daarop en gelet op het tijdstip van verschijnen van de Vaandeldrager nu, ben ik zo
vrij de acceptgiro's voor 2000 er maar in te voegen zodat u op tijd kunt reageren.
Wilt u zo goed zijn de acceptgiro en de adressticker op de enveloppe goed te bekijken. Zowel op
de adresdrager als op de accept - giro staat het jaar afgedrukt tot en met wanneer u hebt betaald,
dus moeilijk behoeft het niet te zijn. Komt u er niet uit, bel dan gerust even naar mijn adres. ZIE
DE ADRESWIJZIGINGEN!!!!!

Ik wens u allen het allerbeste toe en een heel goede gezondheid.

Henk van Beers



De Vereniging van Oud Strijders ontving een dankbetuiging voor de gestuurde
attenties ter gelegenheid van:

60 Jarig huwelijksfeest;
Bruidspaar: Verbruggen Hoevenaars
Bruidspaar: Horstman
Bruidspaar: Wijnen Wolterbeek
Bruidspaar: Oort Teiwes

55 Jarig huwelijksfeest;
Bruidspaar: Herbrink Andrew
Bruidspaar: Thorn Leeson Justice
Bruidspaar: Bekhoven Jeronimus
Bruidspaar: Davis Dean
Bruidspaar: Vonken Evans
Bruidspaar: Mulder
Bruidspaar: Oosterveld Williams
Bruidspaar: van Besouw Ooms
Bruidspaar: Ansems
Bruidspaar: Bergsma Greenway

50 Jarig huwelijksfeest;
Bruidspaar: Starink Vleeming
Bruidspaar: van den Bergh Hertzdahl
Bruidspaar: de Bruyn Braat
Bruidspaar: van Dijk van Rossum
Bruidspaar: Houben van Diermen
Bruidspaar: Hummelman Legierse
Bruidspaar: Kerklaan Touw
Bruidspaar: Lascar Galante
Bruidspaar: van Leewaarden Bourque
Bruidspaar: Sisselaar van der Heijde
Bruidspaar: Wassen van Doeveren
Bruidspaar: Dukker
Bruidspaar: Blink van der Bergh
Bruidspaar: Steijlen Krieger
Bruidspaar: Ameele van Reenen
Bruidspaar: Engelsman Peters
Bruidspaar: Homeijer Hilbrink
Bruidspaar:Ligt Nelisse

45 Jarig huwelijksfeest;
Bruidspaar: Dekker Janssen
Bruidspaar: Gelissen Martens
Bruidspaar: Lucas Heber
Bruidspaar: Pol Hagedoorn
Bruidspaar: Verhoef van der Linden
Bruidspaar: Braf Zwanikken

40 Jarig huwelijksfeest;
Bruidspaar: Van der Geijn Weetink
Bruidspaar: de Lange van der Voorde
Bruidspaar: Kuneman van der Maar
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Vernon (Can)
St.Albert (Can)
Leende
U Ift.

Waal re
Almunecar (Sp)
Maarn
Putten
Budel
Milton (Can)
Bornebroek
Vught
SoithuIl
Enschede

Velp
Breda
Roosendaal
Amsterdam
Maastricht
s'Hertogenbosch
Schiedam
Gaillard (Fr)
Montreal (Can)
Prevessin Moens (Fr)
Rotterdam
NewYork
Den Haag
Breda
Zoetermeer
Dordrecht
Duiven
Bergen op Zoom

Amersfoort
Beek
Swalmen
Zwolle
Raamsdonksveer
Soest

Nijmegen
Melissant
Den Haag



VERENIGING VAN OUD STRIJDERS
VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE

BRIGADE "PRINSES IRENE"
Bestuursleden : Functionarissen :

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

ere-voorzitter
Jhr. Jol.G. Beelaerts van Blokland
Beneden Dorpsweg 191
6862 WH ooSTERBEEK
026-3332352

Voorzitter
R.w. Hemmes
Thorbeck.elaan 74
2564 BS DEN HAAG
070-3683566

Sociaal medewerker
Fol. 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 AN1WERPEN - BERCHEM
BELGIE 09-32-3-2390012

Penningmeester
H. van Beers
Prins Clausstraat 60
4761 AM ZEVENBERGEN
0168-336238

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

FJ. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
076-5420530

Jol. Keizer
Rosemede, Canal Road
Congleton CW12 3AP
UNITED KINGDOM
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G. Lourenz
Messiaanpark 25
5653 JS EINDHOVEN
040-2510286

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

Pol. van der Wal
Achterste Havervelden 54
4822 AM BREDA
076-5416151

J.B. Peyrot
110 carriage Drive
GLASTONEBURY - CONN - 06033
USA

Hans Sonnemans
Europalaan 11
5504 GD VELDHOVEN
0402553711

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

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

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

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

UIT DE OPBRENGSTEN UIT DE GIRO/BANKLOTERIJ.
UW DEELNAME AAN DE GIRO/BANKLOTERIJ WORDT DAAROM
VAN HARTE AANBEVOLEN.



BESTUUR
VERENIGING VAN OFFICIEREN DER
GARDE FUSELIERS PRINSES IRENE

Voorzitter: Genm. der Fuseliers CH. Nicolai
voqellaan 25
2352 EA LEIDERDORP

Secretaris: Lkol der Fuseliers b.d. J. Meijer
De Strekel 28
8332 JN STEENWDK

2e Secretaris: Kap der Fuseliers WJ. van Bijlevelt
Markelostraat 24
5045 JM TILBURG

Penningmeester: res LKol der FuseliersJ. van der Meer
Nachteqaallaan 49
2665 EG BLEISWDK

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
Nijverheidssingell05
4811 ZV BREDA

Correspondentieadres: Hfd. Sie 1 17 Painfbat GFPI
Genm. de Ruijter van Steveninckkazerne
MPC75A
Postbus 90.152
5600 RD EINDHOVEN

Tel. PTT 040 2665660
MDTN *065495660

Fax: PTT 040 2665664
MDTN *065495664

Gironummer van de Vereniging: 22.65.299
T.a.V. Penningmeester WOGFPI
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REGIMENTSLIED

Wij zijn Fuselier

Vol trots hier in ons Brabantse land.

Prinses Irene is de naam

Van 't Regiment in 't Oirschotse zand.

Oud strijders gaan ons voor

Dat geeft ons moed en berenkracht.

Goed voorbeeld doet goed volgen.

Van Fuseliers wordt dat verwacht!


