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Vereniging van Oud Strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade

"Prinses Irene"

Van de Voorzitter

De herdenkingen van de maand mei zijn weer achter de rug. Onze vereniging is bij veel
evenementen vertegenwoordigd geweest en heeft zich daarbij voortreffelijk
gemanifesteerd.

Helaas viel de viering van de verjaardag van onze Erevoorzitter op 5 mei samen met de
herdenking in Wageningen, waar wij al van de eerste keer af aan deelnemen. Enkelen hebben
beide feestelijkheden kunnen combineren, maar zij die een functie hadden in Wageningen en
zij die geen vervoer hadden voor die combinatie, moesten kiezen. Gelukkig waren bij beide
bijeenkomsten genoeg oud strijders aanwezig om er een echt feest van te maken.

Bij onze Erevoorzitter was niets te merken van zijn hoge leeftijd. Hij is nog steeds dezelfde en
wij wensen hem toe dat hij dat nog heel lang volhoudt, samen met zijn echtgenote.

In Wageningen was het mede door het mooie weer een geweldige happening, met meer
mensen langs de route dan ooit en allemaal even enthousiast. Op de buis heeft U kunnen
constateren dat deze ouwetjes het ook nog best deden.

De show werd natuurlijk weer gemaakt door onze Prins Bernhard, die in die smoorhitte in de
zon bleef staan tot de laatste defilant voorbij was. Het enthousiasme waarmee hij ook ons
detachement begroette was hartverwarmend.

Wat een schrik toen de Prins een week later moest worden geopereerd en het helemaal niet
goed met Hem ging. De berichten over zijn gezondheid waren verontrustend. Nu is hij weer
thuis en wij hopen dat Hij de gelegenheid krijgt weer snel helemaal op te knappen.

In Den Haag was de herdenking van onze intocht van mei 1945 soberder dan de vorige keren.
Er was geen mars door de stad en er was van het Garde Regiment Fuseliers geen grote
deputatie in verband met het feit dat het 17e Bataljon op oefening was in Tsjechië. Natuurlijk
waren de Fuseliers wel vertegenwoordigd. De Regimentcommaildant, Overste Verweij, en zijn
plaatsvervanger, Majoor Aerts, waren er wel. De ontvangst was prima en de lunch voortreffe-
lijk. Hans Sonnemans was er ook en dat was deze keer heel bijzonder, omdat hij alle zeilen
moest bijzetten om ons museum op tijd klaar te laten zijn voor de opening.

Die opening kon op 31 mei plaats vinden zoals die was geplanned. Er waren weer heel wat
makkers voor naar Oirschot gekomen en zij zullen er geen spijt van hebben gehad. Het
museum is door Hans geheel nieuw ingericht met "de mens" van de Brigade centraal. Het is
zeer professioneel van opzet en iedereen was erg enthousiast. Nu komt er nog een nieuwe
entree voor beide gebouwen van het museum en dan mogen wij de autoriteiten in Oirschot wel
dankbaar zijn dat zij zich zo voor ons hebben ingespannen.
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Voor Hans Sonnemans was het een fraaie dag als conservator van het museum. Het was voor
hem niet eenvoudig geweest, omdat zijn dagelijkse arbeid in Vught hem geheel in beslag nam.
Voeg daarbij de zorgen van een jonge vader en U begrijpt wat ik bedoel als ik zeg dat wij heel
dankbaar moeten zijn dat Hans zich ook nu weer zo voor onze vereniging heeft weten in te
spannen in zijn spaarzamevrije uurtjes. Het bestuur beraadt zich op maatregelen om Hans te
helpen de werkdruk, die onze vereniging op Hans legt, te verminderen. Wij komen daar de
volgende Algemene Vergadering op terug.

De koorduitreiking in Pont Audemer was een geweldig succes. De heenreis verliep voor de 21
oud-strijders van onze vereniging geheel volgens plan. De maaltijd in Caen met de Fuseliers
werd met veel bier weggespoeld. De overnachting op de campus van de universiteit duurde
kort maar iedereen was op tijd aan het overheerlijke franse ontbijt. Na een bezoek aan het
museum in Arromanches kregen wij een fantastische vijf-gangen-Iunch aangeboden door het
Regiment in het restaurant bij de Pegasus-brug.

Daarna gingen wij met gemengde gevoelens door naar Pont Audemer om daar aan vijf en
dertig jonge Fuseliershet invasiekoord uit te reiken. Die gemengde gevoelens waren ontstaan
nadat wij een schandelijk, voor ons , oud-strijders ,kwetsend stukje hadden gelezen van een
mijnheer Cees van Zweeden, dat in verschillende provinciale bladen is gepubliceerd. In dat
misselijke stuk werd gesuggereerd dat de huidige burgemeester ons niet welgezind zou zijn,
omdat "wij de suggestie zouden hebben gewekt dat de PrinsesIrene Brigade als enige en met
uitsluiting van andere onderdelen Pont Audemer had bevrijd ".En de huidige Burgemeester zou
zich meer aangetrokken voelen tot de Belgische oud- strijders dan tot de leden van onze
vereniging , omdat de BelgischeBrigade Piron tekort gedaan zou zijn. En alles uit de mond van
een oude inwoner van Pont Audemer. Het is jammer dat die van Zweeden zijn licht niet bij ons
heeft opgestoken vóór hij zijn misselijke stukje schreef, met de kenneH-jkebedoeling om te
kwetsen. En wellicht had hij ook beter bij burgemeester Jean-Jouis Destans zelf kunnen
informeren. Die burgemeester bleek net zo vriendelijk als twee jaar geleden en hij liet zijn
hartelijkheid ten opzichte van ons blijken in een prima rede die hij vóór de kranslegging
uitsprak. En iedereen kon dat horen omdat de Majoor Laurens , die de hele reis voortreffelijk
had voorbereid ook voor een tolk had gezorgd. Het was wel jammer dat de door het Regiment
uitgenodigde Belgischeoud-strijders niet zijn gekomen.

De koorduitreiking zelf verliep uitstekend. Allen waren zeer vereerd dat de Nederlandse
Ambassadeur in Parijs en de Militaire Attaché ook aanwezig waren en niemand van de
aanwezigen zal de aandoenlijke wijze vergeten waarop de vijf plaatselijke muzikanten het
Wilhelmus vertolkten.

Na een receptie op het gemeentehuis met veel champagne en bier volgde voor ons nog een
evaluatie met voldoende Calvados in de eetzaal van de campus. Ieder kon toch weer tijdig
naar bed om welgemoed aan de terugreis te beginnen die met een omweg langs het Hoofd-
kwartier van "toen" bij Saint Cêrne voerde. Een prima reis was achter de rug. Wij hadden
genoten en ik ben ervan overtuigd dat de Fuseliershet ook erg naar hun zin hebben gehad.
Bijzonderhedenover al deze evenementen hoort U natuurlijk op de volgende reunie. Daar hoort
U ook dat onze 60e verjaardag niet op 11 januari maar op 12 april 2001 wordt gevierd met het
Regiment Maar eerst op naar onze reunie. Dat is dus op 29 augustus. Ik hoop U allen daar te
treffen. Ik kijk naar U uit.

Rudi Hemmes
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Ronaid Koman was voor wat betreftzijn oplei-
ding KMA-officier.

I HET VORIGE NUMMER:

Tja, het ging dus toch weer op een paar punten
mis. Het begon al in het stuk "van de Voorzit-
ter". Rudi Hemmes wenste de Bravo Compag-
nie veel succes in Kosovo, maar dit moet ui-
teraard de Alfa-compagnie zijn .... Heel verve-
lend maar toch goed bedoeld!

Verder stond er in een andere bericht dat de
ere-voorzitter een maaltijd ter gelegenheid van
zijn 80ste verjaardag wilde gaan aanbieden. Dit
moet echter zijn: ter gelegenheid van zijn so=
verjaardag!

Verder vergat de redacteur van de WOGFPI de
bestuursinformatie te "updaten", zodat de oude I
info werd gepubliceerd!

En last but zeker not least, in de rubriek "Uit de
oude fuseliersdoos" stond vermeld dat er geen
enkele reactie was ontvangen. Ook dit was
echter niet correct, daar we wel degelijk een
fax ontvingen van onze trouwe lezer Luitenant-
kolonel b.d. D. Keuning.

Met excuses van de redactie voor alle betrok-
kenen!

Geachte redactie,

Hierbij een reactie naar aanleiding van uw pa-
gina 22 van uw laatste nummer, 57. Het be-
treft de rubriek uit de oude fuseliersdoos waar
twee foto' s zijn weergegeven.

De pc op de rechter foto is Ronaid Komen. Hij
was in zijn hoedanigheid als kapitein van de A
cie mijn cie commandant. Ik spreek over mijn
dienstperiode en wel de periode oktober 1997-
augustus 1998. Zijn toenmalige bataljons-
commandant was de overste van Genuchte.

Met vriendelijke groet,

Ed H. D. Smit, Res elnt

PS Ga zo door met jullie blad, complimenten.
Tevens complimenten voor de geweldige mooie
en informatieve internet site!

"Naar aanleiding van de laatste Vaandeldrager:
De tweede foto op pagina 22 is ook gepubli-
ceerd in ons jubileumboek uit 1991, en wel op
pagina 104. Bijschrift: ''Tweede-luitenant R.
Komen wordt op de schouders gehesen door de
mannen van zijn mortier-peloton, dat de
luitenant-generaal Bartelsbeker heeft gewon-
nen." De bron van de foto was de sectie Voor-
lichting van 12 Pantserinfanteriebrigade in Nun-
speet. Voor zover ik mij herinner ging het uit-
sluitend om dienstplichtigen.

Een van de hoogtepunten tijdens het werken
aan dit jubileumboek (naast de interviews met
oud-strijders en regimentsleden), waren de ge-
sprekken met jou (Hans Sonnemans, red.)
en het uitzoeken van de foto's voor het boek.

Een van de mooiste foto's vond ik pas na de
publicatie van het boek. In een tijdschrift op de
zolder van het regimentsmuseum in Schalkhaar
(wat is dit sterk verbeterd sinds die tijd!) zag ik
een foto, waarop militairen van de Prinses Ire-
ne Brigade Nederlandse les kregen. Ik hoop dat
je deze foto nog eens vind en in de Vaandel-
drager publiceert.

Ik ben blij, dat ik als dienstplichtige de gele-
genheid heb gehad om dit jubileumboek te mo-
gen schrijven. Maar ik ben van mening, dat een
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beroepshistoricus vanuit de Sectie Militaire Ge-
schiedenis nog eens een echt wetenschappelijk
werk zou moeten schrijven, in het bijzonder
over de Prinses Irene Brigade. Ik kan mij herin-
neren, dat in het Defensiearchief nog veel
informatie te vinden was over de brigade. Aan-
gezien ik evenwicht moest aanbrengen tussen
de brigade, de Indiëbataljons en het 'vredes'-
regiment, en bovendien feitelijk slechts 8
maanden had voor het boek, moest veel van
deze informatie onbesproken blijven.

Het meest opmerkelijke verhaal, dat ik me kan
herinneren, en dat hier graag even kwijt wil,
speelde zich af in 1941. De brigade bestond
toen nog voor het grootste deel uit soldaten,
die in de meidagen voor de Duitsers uit naar
Engeland konden vluchten. Een aantal van deze
soldaten had communistische sympathieën.
Bovendien was de toenmalige Sovjet-Unie door
de Duitse inval een geallieerde bondgenoot ge-
worden. Zo kwam het af en toe voor dat sol-
daten pro-russische leuzen kladden op de mu-
ren en ramen van de barakken, graffiti
bestond toen ook al.

In het Defensiearchief was te lezen, hoe deze
problematiek via de hiërarchieke weg bij de
commandant van de Nederlandse troepen be-
landde. In die tijd, toen Duitsland alle slagen
won, was het defaitisme een probleem binnen
de brigade. De commandant velde een Salo-
monsoordeel: Allereerst veroordeelde hij
natuurlijk de vernieling van rijkseigendommen.
Maar belangrijker was de overtuigingskwestie:
De commandant kon leuzen als "Leve de Sov-
jet-Unie" in principe ideologisch gezien billijken,
aangezien dat land een bondgenoot was
(hoewel nog niet erkend door de Nederlandse
regering ...). Maar leuzen als "Leve het commu-
nisme" vormden een bedreiging voor het mo-
reel van de troepen, en dergelijke uitingen
moesten veel strenger worden bestraft.

Problemen als deze deden Prins Bernhard aar-
zelen de Koninklijke Nederlandsche Brigade de
eretitel 'Prinses Irene' te verlenen. In 1941
werd er echter hard gewerkt aan de opbouw
van de brigade, en het defaitisme-probleem
werd effectief aangepakt, mede door de diverse
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reorganisaties van de brigade, de instroom van
dienstplichtigen uit de rest van de wereld en de
aankomst van Engelandvaarders. Hierdoor
kreeg de brigade in augustus 1941 alsnog de
titel 'Prinses Irene' en op dit verleden kunnen
we nog steeds trots zijn.

Met vriendelijke groeten,

Anthon Smidt. res. elnt. Fus.
ex-regimentshistoricus

Beste Hans

Eerst een reactie op de foto's uit no 56 waarop
jij kennelijk geen reactie had gekregen:

- foto 1: de sgtl = Henk Jacobs (als kap in-
middels bd voor zover ik weet); >de bgen
der inf lijkt mij te zijn J.M. Scheltinga (eer-
der bc 13 Painfbat GFPI '73-'75); de gele-
genheid zal wel zijn de uitreiking van een
(zilveren) medaille (7);

- foto 2: een plaatje uit een tijd die ik liever
zou vergeten als je die onkrijgstuchtelijke
toestand ziet; ik denk dat het wederom
Scheltinga is, die brigc van de 12e brig is
geweest in de periode dat ik in Den Haag
zat (geschat eind jaren 70); daarnaast is de
enige die ik herken op de foto de militair
links = kap fus Hans Schalk.

dan de foto's uit no 57:

- foto rechts: de man op de schouders is zo te
zien toen nog tlt fus Ronald(7) Koomen, later
ook nog als kap fus bij 13 Painfbat GFPI (ik
weet >niet in welke functies); de gelegenheid
lijkt mij het behalen van een schietprijs op de
Harskamp (Prins Bernhardbeker of zoiets); he-
lemaal links achteraan zie ik de kop van G.
Berkhof, waarschijnlijk toen brigc van 12
Brig.

- foto links: de nl off lijkt mij te zijn kap fus
Bert Beekhuizen, oa C-SSVCie en Hfd Sl-13
Painfbat GFPI; de gelegenheid is mij onbe-
kend, maar het lijken mij oost-Europeanen.



In ieder geval heb je weer een paar reacties,
dan heb je wat te doen als de kleine Walter je
's nachts uit de slaap houdt.

Groeten,

G.G.M. van Leeuwen
Brigade-generaal der Fuseliers b.d.

Bij het heengaan van sommige kerels van de
Prinses Irene Brigade zijn wij verplicht om te
beseffen hoe belangrijk zulke kerels geweest
zijn gedurende hun diensttijd in den oorlog.
Den heer AJ.H. Braak was de Compagnie Ser-
geant-Majoor van de Derde Gevechtsgroep, en
het was grotendeels door zijn goede gedrag dat
de opdravers-van-overzee eerlijk hebben kun-
nen dienen.

Als beroeps soldaat heeft hij natuurlijk de Hol-
landse manier-van-doen goed gekend. Dat hield
in het misbruik van de "juiste (familie) connec-
ties" waarmee een nieuwe recruut direct voor
officier zou opgeleid worden, ja soms zichzelf
van de militaire verplichting konden onttrekken.
En dat in oorlogstijd.

Aldus heeft hij in Engeland de geallieerde ma-
nier-van-doen leren kennen, en dus kunnen
appreciëren hoe de jongens die vanuit de VS en
Canada welwillend als gewoon soldaat in de
Prinses Irene Brigade zijn komen dienen, want
zo hadden ze het toch ook in de Amerikaanse
en Canadeese legers moeten doen, ja zelfs op
neer keken op het gebruik van connecties, al
hadden ze daartoe de mogelijkheid.

Het is niet dat hij ooit ons lof en prijs heeft
staan toezingen, het was eenvoudig dat hij
heeft geleerd het respect voor het individu.
Zulks hebben we ook gezien van de sergeanten
en officieren, meer zo in de infanterie pelotons.
Maar ik denk nog altijd dat Majoor Braak heeft
daartoe de toon aangegeven, zoals nooit te
hebben gebruik gemaakt van dat beruchte zin-
netje waarmee sommige officieren zich amu-
seerden: "Ja maar dat gaat zo niet he!", tenzij
hij daartoe een goede reden zou hebben ge-
had.

Voor hem waren de gewoon soldaten geen
bron van ergernis, geen minderwaardige men-
sen, zoals ik als gewoon soldaat wel eens be-
schreven ben door een Hollands burger; aan de
kant van de weg naar Arnhem toe, als "een
iemand van geen betekenis, een niets, een
nu!!"

Majoor Braak: Wel Bedankt, en Saluut!

Jan B. peyrot
Soldaat der eerste klasse
Derde GG
2e Peloton infanterie, and
HQ Peloton.

"Op pagina 15 van de jongste Vaandeldrager is
een foto opgenomen van drie officieren die ik
goed heb gekend. Links staat inderdaad de In-
specteur der Nederlandse Troepen in Engeland,
Generaal-majoor Noothoven van Goor. De Ma-
joor rechts is P.L.G. Doorman, officier van de
Generale Staf en van het najaar van 1940 tot
midden 1941 Commandant van de Brigade. Hij
werd als zodanig opgevolgd' door Kolonel Van
Voorst Evekink, die in het begin van 1942 met
met het eerste contingent uit de Brigade
scheep ging naar Indonesië. Hij werd op zijn
beurt opgevolgd als Brigade-commandant door
Lt. Kolonel De Ruyter van Steveninck.

Piet Doorman kreeg in 1941 een functie bij het
Ministerie van Oorlog in Londen en was daar-
mee, wat de Brigade betrok, van de kaart ver-
dwenen.

De kapitein op de foto is (reserve' Kaptein der
Artillerie André de la Porte, in de Mess bijge-
naamd Dries van de Deur. Hij was van 1940 (in
Knutsford) tot even na de dood van Generaal
Noothoven van Goor, chef-staf van de Inspec-
teur. Ook de André de la Porte kreeg de één of
andere functie in Londen en was daarmede
eveneens van het Brigade-toneel verdwenen.

Op pag. 17 lees ik iets over de eo= verjaardag
van Jan Beelaerts. Is dat wel juist? In ben 83
en ben er altijd van overtuigd geweest dat Jan
een aantal jaren ouder was dan ik!

5



Met hartelijk groet,
Robbert Fack

(Robbert Fackwas kapitein-adjudant van Briga-
decommandant Kolonel De Ruyter van Steve-
ninck. Zijn na-oorlogse diplomatieke carriere
besloot hij als Ambassadeur van Nederland in
het Verenigd Koninkrijk, redactie)

"Op uw verzoek informatie te verschaffen om-
trent de "Club Vrolijke Fuseliers"ga ik graag in.

Degene die u op de schouders genomen ziet is
mijn toenmalige collega tweede luitenant Ro-
nald Koomen geweest. Deze heeft als uitvoe-
rend pelotonscommandant in 1983 met het
eerste peloton van de Alfa Compagnie van het
13e Pantserinfanteriebataljon GFPI de Prins
Bernhardtroffee gewonnen. Dit is de prijs voor
het "beste" pantserinfanteriebataljon van de
(toenmalige) landmacht.

Links achter ziet u vaag nog het hoofd van de
toenmalige brigadegeneraal' Berkhof, naar ik
aanneem u wel bekend. De achterste arm zal
ongetwijfeld hebben toebehoord aan de serge-
ant eerste klas Nijsten. De persoon rechts voor
is volgens mij de plaatsvervangend groeps-
commandant Kuiper.

De Alfa Compagnie was een bijzonder goed
gerund bedrijf. De kapitein Jumelet, die naar ik
heb begrepen helaas burger is geworden, was
een zeer vaardig manager. Daar kwam nog bij
dat hij een zeer prettig mens was, die een zeer
goede groepsloyaliteit had gecreëerd.

Ronaid Koomen, tenslotte, vervult, zo meen ik
te weten inmiddels een rol in Gouda bij het
NTC. Hij zal ongetwijfeld hoog zijn gestegen
binnen de gelederen. Daar had hij zeker de
kwaliteiten voor."

Mr. J. Houkes, Emmen

"In antwoord op uw vraag in nr. 57 van de
"Vaandeldrager" bericht ik u dat de persoon

6

rechts op de foto betreft de Majoor G.5. Door-
man. Hij was destijds (1940/41) de comman-
dant van de NederlandseTroepen in Congleton.
De foto is vermoedelijk genomen in Wrottesley
Park, gezien de bomen op de foto.

De kapitein in het midden ken ik, maar kan niet
op zijn naam komen, hij was, dacht ik, de adju-
dant van de Generaal Majoor Noothoven van
Goor."

C. Sisselaar
Een oudgediende van de Ned. Brigade "Prinses
Irene" '40 - '42. In jan. '42 naar Indië ver-
trokken. (en als kapitein later deel uitmakend
van het Korps Insulinde, de commando-eenheid
"in de Oost", redactie).

Ontvangen dankbetuigingen aan bestuur van
Vereniging van Oud Strijders Kon. Ned. Brigade
Prinses Irene voor attenties ter gelegenheid
van:

60 jarig huwelijksfeest;
Bruidspaar:BasVanderwegen
Bruidspaar:Godderij Keulen
Bruidspaar:Haitink Bartels

Brussel
Brunssum
Oosterbeek

55 jarig huwelijksfeest;
Bruidspaar;Pasop
Bruidspaar:Struyk
Bruidspaar:Zilversmit

Engeland
Canada
Amerika

50 jarig huwelijksfeest;
BruidspaarAlthuizen van Lieshout Deurne
Bruidspaar; Bothe - Noorgraven Rotterdam
Bruidspaar:Brouwers Bergen op Z.
Bruidspaar:Franse Amstelveen
Bruidspaar:MelseWouters Vrouwenpolder-
Bruidspaar:SuntjensCox Roermond
Bruidspaar:VerbeekHermans Ossendrecht
Bruidspaar:VerkerkeWaterman Bergenop Z.

45 jarig huwelijksfeest
Bruidspaar:Louwerse Bos Vrouwenpolder

40 jarig huwelijksfeest
Bruidspaar:PereiraGomesde Mesquita
Amerika
Bruidspaar:Winia Nijmegen



De reis ging vervolgens over de snelwegen M
20, M 25 , door de Dartfordtunnel en over de M
1 naar de rustplaats Toddington, even verder
dan de bij de brigade bekende plaatsen
Birkhampstead en Tring. Na een stop van 30
minuten werd de reis voortgezet en om de files
in en rond Birmingham te vermijden, werd de A
5-route genomen, die ons regelrecht bracht
naar het "Garth Hotel" te Stafford.

MILLENNIUMREIS NAAR ENGELAND
VAN 28 APRIL T/M 2 MEI 2000

Door Henk Hendriks.

Vorig jaar oktober ontvingen wij een berichtje
van Tony Herbrink met de vraag of er
belangstelling was voor een reis van 5 á 6
dagen in het voorjaar van 2000 naar Engeland,
in het bijzonder naar Wolverhampton en
Congleton.

Het enthousiasme was dusdanig groot dat het
verantwoord was een bustocht te organiseren.
De heren Herbrink en Bakx verzorgden daarop
niet alleen de reis, maar legden ook de nodige
contacten in Engeland.

Op vrijdag 28 april verzamelde de eerste groep
Engelandreizigerszich te circa 07.30 uur bij het
Protestants Militair Tehuis (PMT), gelegen
tegenover de ingang van de Generaal Majoor
de Ruyter van Steveninckkazernete Oirschot.

Prompt om 08.00 uur vertrokken wij om een
tweede groep in Rijsbergen op te halen.
Eenieder was ook daar op tijd en dus kon de
bus met 44 personen (inclusief de dames) op
tijd vertrekken naar Calais. In Engeland zou
zich nog een viertal personen bij ons voegen.
onderweg kregen wij een prachtig uitziend
boekje, waarin het een en ander werd verteld
over het ontstaan van de brigade en waarin ook
een dag tot dag programma stond aangegeven.

Na in het op het treinemplacement gelegen
restaurant te calais het een en ander genuttigd
te hebben, reden wij vanaf het perron 11 le
Shuttle" binnen en spoedig daarna vertrokken
wij. Door het tijdverschil met Engeland waren
we eerder in Folkestone dan we uit calais
vertrokken! Voor de meesten van ons was de
tocht door de Kanaaltunnel een belevenis,
vooral als je bedenkt dat je op het diepste punt
circa 50 meter onder de zeebodem reed (dat is
circa lOOm beneden de zeespiegels). De totale
tunnelreis duurde precies35 minuten.

De hotelkamers waren voortreffelijk: eigen
badkamer met bad, douche en toilet, verder
telefoon, TV, broekenpers, haarföhn en
natuurlijk ook de gebruikelijke attributen om
koffie, thee of chocolade te maken. Ook de
eetzaal zag er voortreffelijk uit en het diner was
goed en opgediend door bijzonder charmante
en vriendelijke dames.

De volgende dag, zaterdag 29 april, was het
"Wolverhamptondag". Om ongeveer 09.30 uur
arriveerden wij in ieffcock Road bij de ingang
van de begraafplaats. Het organiserend comité,
onder leiding van de heer John P. Mellor had
gezorgd voor een detachement cadetten van de
Marine en van het Britse Leger, alsmede een
hoeveelheid mensen van de Royal British
Legion.

Na inspectie van de troepen en van de
Oudstrijders door de burgemeester van
Wolverhampton, de heer Peter Bervin, daarbij
geassisteerd door onze reisleider, marcheerden
wij, vooraf gegaan door een Wolverhamptonse
band, naar de plaats waar 23 Nederlandse
militairen begraven liggen. Aldaar werd onder
leiding van de heer John P. Mellor OBE,daarbij
geassisteerd door een Aalmoezenier van de
British Legion, Father Brian Swabey, een
plechtige en indrukwekkende herdenkingsdienst
gehouden. Onwillekeurig gaan je gedachten
dan terug naar Nederland, waar enkele
tienduizenden geallieerde soldaten in
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Kolonel der Fuseliers b.d. A.M. Herbrink
inspecteert "zfn" troepen ...

Nederlandse bodem, ook ver van huis en hun
familie, begraven liggen.

Vervolgens was er een receptie in de "Mayor-s
Parlour" in het Civic Centre. Hier werden wij
allerhartelijkst ontvangen door de Mayor en de
Mayoress. Tonv Herbrink bood de
burgemeester een oorkonde aan, waarin gewag
werd gemaakt van de nauwe band, die wij
hadden en nog steeds hebben met de
bevolking van Wolverhampton en dat wij nooit
zullen vergeten de geweldige tijd, die wij daar
indertijd mochten hebben. De burgemeester
was blij verrast en beloofde een ereplaats in het
CivicCentre voor deze oorkonde.

Na afloop van de receptie gingen wij per bus,
onder leiding van John Mellor, een rondrit
maken door de omgeving van Wolverhampton
en en passant hadden wij ook een eenvoudige
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lunch in een pub, genaamd
''The Battle of Britain". Wij
reden door het gebied
waar vroeger de "Airport
Perton" lag en door
Wrottesley Park, maar van
een Nederlands
Kampement was niets
meer te zien.

Zondag, 30 april, was het
"Congletondag". Na een rit
van ongeveer drie kwartier
stonden wij voor de ingang
van de R.K.Kerk, alwaar de
burgemeester, mevrouw
Margaret Williamson, ons
alIerhartelijkst ontving.
Enkelen van ons gingen
daarna honderd meter
verderop naar een dienst in
een Anglicaanse kerk. De
rest woonde de H. Mis bij
in St. Mary's Church,
samen met burgemeester
Margaret Williamson.

Na de kerkdienst reden wij naar een grote
parkeerplaats, alwaar wij ons opstelden voor
een korte mars naar de Cenotaph. Onder de
klanken van een Schotse band marcheerden wij
en nog andere detachementen naar de
Cenotaph voor de kranslegging. Een tiental
vertegenwoordigers van organisaties namen
daaraan deel.

Na de kranslegging verplaatsten wij ons naar
de "millenniumbench", vrijwel naast de
Cenotaph. De vertegenwoordigers van de
British Legion, the Local Organisation of
Veterans and de Irenebrigade onthulden de
bank, waarvoor zij, met zijn drieën financieel
hadden bijgedragen. Met de bus gingen wij
terug naar het Wijkgebouw, behorende bij St.
Mary's Church, alwaar het gemeentebestuur
ons ontving. Behalve de gemeentelijke
autoriteiten was daar ook aanwezig de Kolonel
Tans, Militair Attaché van de Nederlandse
Ambassadein London.



Omdat het 30 april was en dus Koninginnedag,
hadden Tony Herbrink en Frans Bakx gezorgd
voor een oranje bitter. Het was een verrassing
voor eenieder, maar nadat de KolonelTans een
toespraak had gehouden, bracht hij een toast
uit op de jarige prinses Juliana, op het
Koningshuis van Nederland en van Groot
Brittannië. De oranje bitter werd kennelijk door
vrijwel iedereen smakelijk bevonden, ondanks
het ,gezegde van de Kolonel Tans dat 99
procent van de Nederlanders het niet lekker
vindt!!

Na de toast sprak de "Town-Mayor of
Congleton, mevrouw Margaret Williamson een
woord van welkom en daarbij bleek dat zij erg
goed op de hoogte was van het wel en wee van
de brigade. Tony Herbrink beantwoordde haar
toespraak en bood ook hier een oorkonde aan
en benadrukte daarbij dat Congleton de
Brabantse gemoedelijkheid zeer sterk
benaderde en nog benadert.

Na de toespraken was er een overvloedige
lunch, waarbij bijzonder opviel dat de
burgemeester zelf, met ambtsketen om, koffie
en thee rondbracht, terwijl haar echtgenoot in
de keuken stond om te zorgen dat wij schone
borden en kopjes hadden. Geweldige inzet van
beiden en al het personeelvan de kerk.

Na dit alles was er nog enige tijd over om in het
stadje rond te kijken. Eenieder vond het
uitermate attent dat onze Prinses Irenevlag
wapperde aan de toren van het stadhuis.
Geweldig! Tijdens de wandeling kwam een
jonge vrouw op mij af, die mij met trots
vertelde dat haar opa, die enkele weken
tevoren was overleden, "Dutch" was. Met een
zekere weemoed stapten wij weer in de bus,
terug naar Stafford.

Maandag, 1 mei, maakten wij een rondrit door
het "Peakdistrict" met onder meer een bezoek
aan "Wedgewood Visitors Centre, Bakewell en
Castieton. Het weer was uitstekend. Het
merendeel van de dag reden wij rond in het
gebied, met erg veel natuurschoon. Toch wel
erg van genoten.

..,

In het Garth Hotel wachtte ons weer een
voortreffelijke maaltijd. Het was alweer de
laatste avond in het hotel en de barbedienden
hebben dat goed gemerkt. De laatste "pint of
bitter" smaakte overigens ook voortreffelijk.

2 Mei, terugreisdag. Evenals op de vorige
dagen was het weer goed en de reis verliep
voorspoedig. Op de heenreis waren wij door de
Dartfordtunnel gegaan. Nu moesten wij over de
brug (verplicht voor verkeer van noord naar
zuid). Op de hoge brug heb je een schitterend
uitzicht op de Thames en het omliggende
gebied.

In de buurt van de Nederlandse grens nam
Tony Herbrink het woord. Hij memoreerde dat
dank zij ons een en ander bijzonder vlot was
verlopen, geen wanklank gehoord. Hij had nog
een verrassing in petto: eenieder kreeg als
aandenken een millennium tientje, dat door
hem ook aan enkele Engelse vertegen-
woordigers was overhandigd.

Ondergetekende nam daarop het woord, hij
dankte namens het gezelschap beide heren
voor de vele inspanningen, die zij hadden
gedaan ter voorbereiding en vervolgens de
uitvoering van deze reis. Als dank hiervoor
werd hen ieder een fles whisky aangeboden.
Ook hun dames, die achter de schermen hun
steentje hadden bijgedragen, werden met een
kleinigheidje bedacht.

Inmiddels waren wij in Rijsbergen aangekomen,
waar in het restaurant "Aville" het
afscheidsdiner plaats vond. Na veel
handenschudden en gezoen nam groep 2 af
scheid en vertrok de bus naar Oirschot, alwaar
wij om 21.00 uur aankwamen. Hier voltrok zich
uiteraard hetzelfde ritueel als in Rijsbergen.

Tot slot, niets dan lof voor de chauffeur, een
vriendelijke, hartelijke, zeer behulpzame man.
Deze reis is voor herhaling vatbaar. Wij hopen
dat Tonyen Frans in 2001, uiterlijk 2002,
wederom een soortgelijke reis kunnen en willen
organiseren. Wat mij persoonlijk betreft, mag
zo'n reis nog wel een of twee dagen langer
zijn!. Tonyen Frans: wij rekenen op jullie.
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Onze Ere-voorzitter
Brigade-generaal b.d.

Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland
90 jaar!

Op 13 december 1999 werd dat heugelijke feit
te zijner huize in Oosterbeek gevierd. Een
prachtige gastvrije happening. Door een
misverstand werd zijn oproep tot een
feestmaaltijd niet geplaatst in de
Vaandeldrager.

Maar opnieuw richtte hij en zijn echtgenote een
oproep in ons lijfblad van maart 2000. En wel
voor een koffiemaaltijd in restaurant "De
Westerbouwing" in Oosterbeek. Een grandioos
idee! Maar gepland op een moeilijke dag, te
weten 5 mei 2000, zijnde de "Nationale Viering
van de Bevrijding" te Wageningen, met het
traditionele defilé.

De meeste oudstrijders hadden zich al gemeld
voor deelname daaraan. Toen de Generaal dat
te laat gewaar werd, speet zulks hem uiteraard
heel erg. Al spoedig bleek dat daardoor slechts
weinigennaar Oosterbeek konden komen.
Daarop wijzigde onze Generaal spoorslags de
koffiemaaltijd in een "dejeuner".

De jubilaris! Een leven vol gebeurtenissen, en
altijd bijzonder. De dag 5 mei had toch nog een
heel bijzondere betekenis in zijn leven. Exact 59
jaar geleden, 5 mei 1941, pikte Jan Beelaerts
van Blokland, schuilnaam "Jan Heuvel" met drie
vrienden een Duits T8W watervliegtuig in de
Merwedehaven in Amsterdam in. Bij duisternis.

De volgende ochtend om half zeven - met
daglicht - stoven ze weg uit bezet Nederland ..
Om half acht: Engelse kust bereikt. Om acht
uur: breakfast bij Broadstairs. En dan begint
ook zijn gevecht voor een goede brigade.

Op 13 december 1943 nam hij als ritmeester
het commando op zich over het Eskadron
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Pantserwagens van de Irene Brigade. In 1944
werd dit eskadron vervangen door de
Verkenningsafdeling. In dat jaar werd onze ere-
voorzitter bevorderd tot Brigade-Majoor. Méér
nog dan voorheen heeft hij gevochten voor
goede training en bewapening, teneinde de
kwaliteit van deze gevechtseenheid zo hoog
mogelijk op te voeren. Onvermoeibaar in het
ontwerpen en uitvoeren van oefeningen in
Engeland. Soms vechtend tegen de
administratieve rompslomp.

Generaal Beelaerts maakte zijn gehele carrière
ondergeschikt aan het ook door Koningin
Wilhelmina zo hoog gewaardeerde devies:
"Vrijheid - gerechtigheid - barmhartigheid"

Ja, Generaal Beelaerts van Blokland vocht:
- voor de Brigade
- met de Brigade
- voor onze Krijgsmacht
- voor Nederlands vrijheid!

Bedankt! .

Ondergetekende mocht met F. Bakx het
bestuur vertegenwoordigen op deze bijzondere
dag. Uniek was dat verscheidene oude makkers
van de "Recce" uit de eerste tijd in
Wolverhampton aanwezig waren, ja, die zelfs
voor het eerst een reunie bijwoonden!
Magnifiek!

J.L.M. van den Bergh
Vice-voorzitter

Foto (rechtsboven): G. Parel



60 jaar
Koninklijke Nederlandse Brigade

"Prinses Irene"
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

Op 11 januari 2001 is het precies 60 jaar geleden dat de Koninklijke Nederlandse Brigade werd
opgericht. Enkele maanden later ontving deze eenheid de ere-naam "Prinses Irene" en een vaandel.
Vanaf 1950 ongeveer wordt deze datum ook aangehouden als oprichtingsdatum van het regiment. In
1951 werd namelijk al het 10-jarig bestaan gevierd.

Door omstandigheden (een grote oefening in het buitenland) is het onmogelijk het 60-jarig feest op
de datum zelf te vieren. Daarom wordt op gepaste en feestelijke wijze dit jubileum gevierd op

12 april 2001

Noteer alvast de datum, in een volgende nummer verschijnen meer bijzonderheden!
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(links) Generaal Hemmes en de
heer Eibers openen samen de
deur van het tweede museum-
gebouw.

(onder) Beide heren bekijken
de eerste vitrines in de
expositie. Generaal Hemmes bij
"zijn" vitrine", zwart-wit foto
links toont soldaat Hemmes in
1944 ....
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Tweede deel fuseliersmuseum geopend

Irene brigade en het Garderegiment Fuseliers
PrinsesIrene.

Een bonte lappendeken van mensen
"all over the world"

Het kostte de conservator Hans Sonnemans en
de vrijwilligers heel wat uurtjes, maar het
resultaat mag er dan ook zijn. Vorig jaar
augustus is de eerste stap op weg naar een
nieuw Museum Brigade en Garde Prinses Irene
gezet door de opening van het eerste gebouw
op legerplaats Oirschot. Dit jaar is op 31 mei
vol trots het tweede gebouw in gebruik
genomen. De plannen voor een
ontvangstruimte die de twee gebouwen moet
verbinden zijn al in volle gang.

Al heel wat jaren is Hans Sonnemans,gesteund
door vele vrijwilligers, verwoedt allerlei spullen
aan het verzamelen die te maken hebben met
de Irene Brigade en het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene. De met zorg bij elkaar
gezochte verzameling groeide echter al snel uit
de voegen van de eerste locatie op legerplaats
Oirschot. Daarom werd een nieuw "thuis"
gezocht.

Dit nieuwe "thuis" zijn twee gebouwen die vlak
bij elkaar liggen. De bedoeling was om vorig
jaar augstustus beide gebouwen te openen als
het nieuwe museum. Toen echter bleek dat een
van de gebouwen asbest bevatte, moest er
genoegen worden genomen met het openen
van een gedeelte. Na een jaar van hard werken
aan de sanering en de inrichting van het
tweede deel van het museum was een
feestelijke opening dan ook op zijn plaats.

"Zenuwachtig voor de opening? Helemaal niet,"
zegt Sonnemans, "ik ben geheel overtuigd van
het museum en van hetgeen we hier hebben
neergezet!" . En dat is nogal wat: kleding,
identiteitsbewijzen, foto' s, pillendoosjes,
bestek, sigarettenblikjes, pamfletten, medailles
en nog veel meer. Deze materialen vertellen
het verhaal van de geschiedenis achter de

Brigade-generaal buiten dienst Van Leeuwe
heeft al eerder een blik op de verzameling
mogen werpen. Hij heeft alles van vroeger nog
eens goed op zich in later werken. "Toen de
brigade in 1940-1941 is opgericht, bestond
deze uit resten van het Nederlandse leger:
dienstplichtigen en beroepsmilitairen. Het is
eigenlijk een samenraapsel van Nederlandse
jongens die geen andere overeenkomst hebben
dan de brigade. Een bonte lappendeken van
mensen "all over the world" die samen werden
gevoegd om te strijden voor een vrij Nederland.
Die lappendeken heeft gediend als voorbeeld
van de samenstelling van het museum. Het is
een verzameling van objecten, die alles
vertellen over het reilen en zeilen van die
mannen", vertelt de generaal, tevens voorzitter
van de voorzitter van de Stichting Brigade en
Garde PrinsesIrene.

De geschiedenis van de brigade start aan het
begin van de Tweede Wereldoorlog als
teruggetrokken Nederlandse militairen in
Engeland de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene oprichten. In augustus 1944
landden deze militairen in Normandië vanwaar
ze op weg gingen om Nederland te bevrijden.
Het einde van de oorlog in mei 1945 betekende
ook de opheffing van de brigade. In mei 1946
wordt de traditie van de Nederlandsebevrijders
voortgezet door het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene, dat naar het toenmalige
Nederlands Indië gaat om deel te nemen aan
de politionele acties. Vanaf 1953 wordt de
herinnering aan deze oudstrijders levend
gehouden door de tradities van de fueliers en
door de sprekende verhalen in het
"fuseliersmuseum".
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17 Pantserinfanterie en 13 Stafstaf gaan
'Free Fuselier'

Natte of pijnlijke voeten?
Door ttnt der Fus M. van Oss/ Sectie Communicatie 13Mechbrig

Al meer dan vijftig jaar krijgt elke fuselier zijn
fuselierskoord. Dit koord, soms beter bekent als
het 'natte voetenkoord' wordt tijdens een
ceremonie persoonlijk overhandigd door een
oud-strijder. Op 14 juni bevonden de koordloze
fuseliers zich daarvoor in Normandië; dé plek
waar het destijds allemaal begon. Na een
feestelijke afsluiting met calvados gingen de
mannen van 13 Stafstafcompagnie weer
huiswaarts. De militairen van 17
Pantserinfanterie stond echter nog een korte
maar krachtige oefening te wachten.

In augustus 1944 landden de Nederlandse
militairen vanuit Engeland in Normandië
vanwaar ze op weg gaan om Nederland te
bevrijden. Aan het einde van de oorlog wordt
deze bevrijders van de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene een herinneringskoord
uitgereikt. Dit 'fuselierskoord' staat sinds die tijd
symbool voor de moed en kracht van de
fuseliers van toen. Ter ere van deze oud-
strijders dragen de huidige fuseliers het koord
dan ook vol trots. Eén keer per twee jaar gaat
het Garde Regiment Prinses Irene voor de
koorduitreiking terug naar Normandië. Terug
naar die plek om de zovele vrienden, van de
fuseliers van toen, te gedenken die voor onze
vrijheid gevallen zijn.

Om in de sfeer te blijven, hoort bij de
ceremonie.ook eigenlijk het 'halen' van natte
voeten. Zonder natte voeten geen koord! In
Normandië was dit tot spijt van velen helaas
niet mogelijk. Maar ... geen militair zonder
oplossing!

De mannen van 13 Stafstafcompagnie zijn bij
thuiskomst door hun collega's vriendelijk doch
dringend in de kazernevijver geloodst. En
natuurlijk mochten ze niet eerder de vijver uit

dan dat het koord nat was en dat het
fuselierslied uit volle borst ten gehore was
gebracht. Bij 17 Pantserinfanterie hadden de
heren een iets zwaardere test bedacht; een
oefening in België.

En die viel niet altijd mee! Het ging maar door,
door, door; Na aankomst een paar uurtjes
slapen. Tijdens het ochtend-glore meteen aan
de wandel. Na zeven kilometer Belgisch
landschap een verkwikkende rondgang door
druipsteengrotten. Weer boven de grond, in
volle vaart richting de touwbaan. Aan de
overkant van het water een pittig wandelingetje
naar boven om vervolgens langs de bergwand
af te dalen. Eenmaal veilig beneden; een
verplaatsing van 15 kilometer inzetten die
eindigde met een mariniersafdaling. Héél even
tijd voor een adempauze en de verzorging van
de pijnlijke voetjes. En weer vijf kilometer
stekkeren naar de kano-opstapplaats. Zeven
kilometer kanoën gevolgd door een goed bord
macaroni. En dan met de bus richting het kamp
en slapen. Ten minste ... dat dachten ze. De
fuseliers kregen even tijd om bij te komen en
hup.... weer in de bus terug naar het
afdaalpunt. Daar werd een nachtafdaling
gemaakt en de laatste zeven kilometer naar het
kamp mochten weer te voet worden afgelegd.
Het 'natte voetenkoord' is door een aantal dus
ook wel bekroond met zeer pijnlijke en soms
ook natte voeten. )

Rechtsboven: vaandel en vaandelwacht door de
straten van Pont Audemer

Rechtsonder: Kol b.d. Ton Herbrink in gesprek
met Fuseliers.

Foto 's: Sectie Communicatie 13Mechbrig

15



FUSELIERSACTIVITEITEN
Op deze pagina twee foto r s van de erewacht bij de ontvangt van de Japanse keizer op Schiphol.
Hiernaast wat plaatjes van de koorduitreiking in Colijnsplaat op 15 maart j.l.
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STICHTING VETERANEN PLATFORM

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

Eénmalige uitkering voor oorlogsveteranen

Enige tijd geleden is de "Uitkeringswet tege-
moetkoming twee tot vijfjarige diensttijd vete-
ranen" gewijzigd. Daardoor kunnen ook vete-
ranen(of hun weduwen) die over hun militaire
diensttijd pensioenrechten hebben opgebouwd,
in aanmerking komen voor een eenmalige uit-
kering van f 1000.-netto.

U kunt voor de uitkering in aanmerking komen
als u dienstplichtige of oorlogsvrijwilliger op
grond van het Oorlogsvrijwilligersbesluit of
schutterplichtige bent geweest. Ook moet u in
de periode van 1 januari 1938 tot 1 januari
1963 meer dan twee jaar en minder dan vijf
jaar in werkelijke dienst zijn geweest. Dubbel-
telling is niet van toepassing, herhalingsoefe-
ningen wel. Daarnaast moet u uw diensttijd
voor een gedeelte hebben doorgebracht tijdens
de Tweede Wereldoorlog of in voormalig Ne-
derlands (Oost-)Indië(ook KNIL), Korea of
voormalig Nieuw-Guinea.

Ontvangt u een nabestaandenpensioen en vol-
deed uw overleden partner aan de voorwaar-
den, dan kunt ook u de eenmalige uitkering
aanvragen.

Gebleken is dat bij een aantal ex-beroeps-
militairen of hun weduwen de gedachte leeft
dat zij nooit voor genoemde uitkering in aan-
merking kunnen komen. Dat is niet geheel juist.

Degene die uitsluitend als beroepsmilitair en/of
als vrijwilliger bij het reserve-personeel heeft
gediend, komt niet in aanmerking voor deze
regeling. Heeft men echter naast de beroepstijd
ook andere diensttijd, bijvoorbeeld als dienst-
plichtige, oorlogsvrijwilliger op grond van het

Oorlogsvrijwilligersbesluit of schutterplichtige,
dan bestaat de mogelijkheid dat men recht kan
doen gelden op de uitkering.

Ter verduldeliikinq voor wat betreft de dienst-
tijd, hierbij enkele voorbeelden:

x degene die drie jaar gediend heeft als ge-
woon dienstplichtige en daarna beroepsmilitair
is geworden, kan in aanmerking komen voor de
uitkering;

x degene die achttien maanden( minder dan
twee jaar) heeft gediend als oorlogsvrijwilliger
op grond van het Oorlogsvrijwilligersbesluit en
daarna drie jaar heeft gediend als beroepsmili-
tair komt niet voor de uitkering in aanmerking.
De tijd - doorgebracht als beroepsmilitair wordt
dus niet meegeteld.

Wat kunt u doen?

U kunt een aanvraagformulier verkrijgen bij:

Dienst Veteranenuitkering van het Ministerie
van Defensie.
Antwoordnummer 1025,
6460 VB Kerkrade

Een postzegel plakken is niet nodig.

Nadat u het formulier hebt ingevuld en opge-
stuurd, krijgt u van de Dienst Veteranenuitke-
ring (telefoonnummer 045-5469997) bericht of
u in aanmerking komt voor deze eenmalige uit-
kering.

Aanvraag formulieren zijn ook verkrijgbaar bij
de gemeenten van inwoning.
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UIT DE OUDE (FUSELIERS)DOOS

Twee sportieve
evenementen waar-
bij Fuseliers van 13
Painfbat GFPI ._
betrokken waren.
Wie kan iets meer
over vertellen. De
foto rechts is
gesitueerd op de
Westenbergkazerne
en de scene
hieronder op de
grachten van
Deventer! Reacties
graag naar de
redactie!
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Beste Hans,

Beste Willem
Briefwisseling met Willem van der Veer

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

over het verzet

Beste Willem,

Namens Mieke heel hartelijk dank voor je
gelukwensen in verband met de geboorte van
onze zoon Walter. Tja, 't is al een hele knaap, op
het moment van dit schrijven (half mei) is ie de
17 pond al gepasseerd. Als het zo doorgaat groeit
hij mij zeker boven het hoofd.

Even nog een opmerking over de keuze van zijn
naam. Het schijnt dat de naam Walter "aanvoer-
der van legers" schijnt te betekenen. Nou daar
hebben we de naam dus niet speciaal op
uitgekozen hoor! Verder is het toeval ook de
huidige regimentskapitein zo heet.

Het was heel verhelderend om van jou weer een
verhaal te mogen lezen dat het ''vroeger'' met de
grootte van de kinderschaar zo anders was. Nou,
ik kan je verzekeren dat we niet van plan zijn om
een gezin met 10 of 12 kinderen te stichten.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan
de inrichting van het tweede gebouw van
Museum Brigade en Garde Prinses Irene in
Oirschot. Nog wel wat werk te doen maar ik denk
dat het resultaat er wel mag zijn. Toch altijd weer
spannend hoe de reacties zullen zijn. Zeker nu ik
een "professional" geworden ben en me niet
meer kan verschuilen achter de status van
goedwillende amateur!

Nou, weer terug naar het verhaal. Het is april
1945, jij bent geland achter de vijandelijke linies,
in de buurt van Westerbork. Je bent in contact
gekomen met het verzet en na de nodige
avonturen heb je met een groep Franse com-
mando's een Duitse commandopost overvallen.
De aanslag is gelukt, de commando's zijn weer
weg maar nu ben je er achter gekomen dat je
wordt gezocht door de Duitsers. Als jij je niet
meldt dan zullen zij 4 gijzelaars fusilleren. Wat
nu? Je bedenkt al allerlei wilde plannen maar
zoals je op het einde zei: "Het zal allemaal anders
lopen." Nou, ik ben benieuwd?

Hans Sonnemans.
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Graag gedaan. Wat een kerel, dat belooft wat. Als
deze Vaandeldrager uitkomt is het manneke
waarschijnlijk al boven de 20 pond. Ik ben nog
altijd weg van de naam van je zoon. Natuurlijk
heeft hij de maarschalksstaf al in zijn ranseltje. En
hij heet Walter, Odulf, Willem. Weet je dat ik,
vooral bij deze laatste naam, helemaal wegsmelt.
Goed gedaan jochie!

Fijn voor je Hans dat het tweede gebouw op 31
mei geopend is. Wel een succes voor je. Van
harte!

In verband met de herdenkingsdagen in mei ben
ik nogal wat in de weer geweest. Op 26 april in
hotel De Wereld in Wageingen, waar onder
leiding van Pieter Jan Hagens met een honderdtal
scholieren van gedachten werd gewisseld.

Op 4 mei kranslegging bij het monument van het
Englandspiel in Den Haag. En op 13 mei een
lezing in het groot semenarie te Haaren, waar in
de oorlog een aantal agenten gevangen werd
gehouden voordat zij werden afgevoerd naar
Mauthausen om daar tenslotte op een gruwelijke
wijze te worden vermoord.

Maar Hans, wij oudstrijders hebben de maand
mei eigenlijk niet nodig om te herdenken. Wij
herdenken elke dag en in de nacht als de slaap
niet wil komen. Vraag het maar aan elke oudge-
diende van de Brigade. Ik prijs me gelukkig dat ik
op mijn leeftijd, gezond en wel, het allemaal nog
mag doen. Dat is geen verdienste, dat is een
zegen! En nu verder met het verhaal.

Het liep ook inderdaad allemaal anders. Om een
uur kroop Albert Sliegers de schuilplaats binnen
en wekte ons op de tast. Ik was juist in een
onrustige slaap gevallen na een nagenoeg
slapeloze nacht en schrok toen ik een hand aan
mijn schouder voelde.

"Mannen, kom vlug naar beneden. Ik hoor
vreemde geluiden in de verte die ik niet thuis kan



brengen. Het lijkt op het geluid van zware
bommenwerpers, maar dan op de grond." Ik
begon iets te vermoeden, vloog de ladder af met
drie treden tegelijk en rende naar de achterkant
van de boerderij. Dirk en Albert renden achter mij
aan. Ik stond doodstil, het hoofd een tikkeltje
schuin om beter te kunnen luisteren. Lichte
grondnevels stegen op uit de vochtige heide. De
vroege lentezon straalde al warmte uit.

"Wim, wat is dat voor een geluid?" vroeg Sliekers.
"Albert, dat is de mooiste muziek die je ooit in je
leven zult horen. Onze bevrijders komen er aan.
Dat zijn de eerste tanks. Over een uur kunnen zij
in Westerbork zijn. Nu zijn de gijzelaars gered.
Goddank, zij komen net op tijd!"

Plotseling draaide ik me om en rende de boerderij
binnen om mij snel te wassen en te scheren. Dirk
rende mij achterna. "Wat ben je nu van plan?"
vroeg hij terwijl ik mijn hoofd onder de koude
straal van de pomp hield. "Hetzelfde wat ik
vannacht . al van plan was," antwoordde ik
opgelucht, "maar ik krijg er goede hulptroepen
bij. Als de Canadezen straks in Westerbork
arriveren, kunnen zij de burgemeester als eerste
gevangene in ontvangst nemen. Tegen die tijd
moet de driekleur van het gemeentehuis
wapperen, en van de toren. Onze vlag Dirk, onze
driekleur! "

"Wim, je bent gek. Het is nu half zeven. Om deze
tijd is er niemand in het gemeentehuis aanwezig."
"Misschien heb je gelijk Dirk, maar ik wil in ieder
geval bij het gemeentehuis zijn als de Canadezen
daar aankomen; dan spring ik op de eerste de
beste tank om de gijzelaars te bevrijden."

Een kwartier later vertrok ik in grote haast op de
fiets naar Westerbork. Ditmaal nam ik het smalle
fietspad over de heide, dat uitkwam bij de
marechausseebrigade aan de grote weg. Via deze
weg zouden de bevrijders straks in Westerbork
aankomen. Ik had mij in een oud pak van Sliekers
gestoken,dat nog geurde naar stallucht. De
kleren zaten strak om mijn lichaam want Albert
Sliekers was kleiner van stuk dan ik. Zijn oude
bruine pet bedekte mijn hoofd. Op mijn linker-
borst voelde ik de druk van het FN-pistool dat ik
van Dirk had geleend.

In de verte hoorde ik nog altijd het grommen van
de tankmotoren. Ik schatte de afstand op zo'n
drie kilometer, ergens in de buurt van Orvelte.

Waarschijnlijk was het een verkenningseenheid
die voor de hoofdmacht opereerde. In een van de
Zilverberken schetterde een ekster. De zon kreeg
al kracht. Door de inspanning van het harde
fietsen begon ik bezweet te raken.

Ik moest hier weer even denken aan wat vijf
jaren eerder gebeurde. Toen fietste ik met Piet
Michel en anderen dwars door België en Frankrijk,
in de richting van Brest. Goeie ouwe Piet Michel,
wat zou er van hem geworden zijn, misschien
leefde hij niet meer. Zo begon voor mij de oorlog,
al fietsende, vanuit de lucht belaagd door Duitse
bommenwerpers en jagers.

De zaken waren nu wel omgekeerd. De Duitsers
waren uit de lucht gevaagd door de overmacht
van de geallieerde luchtmacht. Straks zouden de
eerste geallieerde eskaders weer terugkeren van
hun strafexpedities op Duitse industriegebieden.

Vijf jaren geleden fietste ik via de Franse wegen
de oorlog in, nu fietste ik in Drenthe de oorlog uit.
Ik was ervan overtuigd dat dit een van mijn
laatste oorlogshandelingen zou worden. Er ging
veel in mij om.

Minder dan een jaar geleden worstelde ik mij een
weg door de stomende jungle van Birma, beducht
voor elk gevaar, niet alleen voor de Jappen, maar
eveneens voor de beruchte tropische ziekten.
Birma, en vooral de Arakan, stond rood aangege-
ven op elke medische kaart. Ik liep dan ook
prompt malaria tropica op en bracht vijf weken
door in een hospitaal in Secundarabat. Het was
niet te geloven dat dit allemaal minder dan een
jaar geleden gebeurde. En nu dit lieflijke Drentse
landschap, de geur van de lente, de roep van een
verre grutto. Maar ook het gebrom van de verre
tankmotoren, die steeds meer naderden.

Ik boog mij over het stuur en trapte zo snel ik
kon. In ieder geval wilde ik het gemeentehuis
bereiken voor de tanks daar arriveerden,
ongeacht of de burgemeester daar aanwezig zou
zijn of niet. Een kwartier later bereikte ik de
straatweg die naar de kom van het dorp voerde.
Heel even stopte ik bij de marechausseekazerne
om te luisteren naar het geluid van de tankmoto-
ren in de verte.

Overal langs de weg stonden mensen voor hun
huizen opgewonden te praten over de vreemde
geluiden in de verte die zij niet konden thuisbren-
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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:

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

FJ. Bakx, De Nieuwe Schans, Middenweg 11-5,4841 RP PRINSENBEEK

gen. Ik keek op mijn horloge. Het was even over
zeven. Voor het gemeentehuis stond een koets,
met een dampend paard ervoor: kennelijk van
iemand die zo juist in grote haast was aangeko-
men. Ik herkende de koets als die van burge-
meester Pijbels, waarmee hij altijd naar het
gemeentehuis werd gebracht en later in de
middag weer werd opgehaald. In het fietsenrek
stond een vijftal fietsen, blijkbaar van de leden
van de raad. Verschil moest er zijn, ook in
oorlogstijd.

Merkwaardigerwijze stond de grote vemiste
voordeur wagenwijd open. Ik trok aan de
koperen bellenknop. Een ogenblik later kwam de
gemeentebode achter uit de gang aansloffen. Het
was een wat oudere man, gekleed in een vaalgrijs
uniform, wat bij zijn waardigheid hoorde. Hij
droeg een uniformpet, met het gemeentewapen
boven de glimmend zwarte klep. De bode keek
mij vragend aan en stak zijn hoofd buiten de deur
of hij de oorzaak van de zware motoren kon
ontdekken. Ik begreep wel dat ik er in het krap
zittend boerenpak van Sliekers wat vreemd moest
uitzien. Vanaf dit moment moest ik snel improvi-
seren, de tanks kwamen duidelijk dichterbij.

Ik wees op mijn binnenzak. "Mijn naam is van der
Venne (de schuilnaam die ik in werkelijkheid
tijdens de oorlog gebruikte). Ik heb hier een
uiterst belangrijke mededeling voor de burge-
meester die ik hem persoonlijk graag wil over

D.Kessels
MW.Michielsen Ketelaars
MW.Berendsen Wijnhoven
MwJ.Telman Willems
H.Hogeveen
G.Kranenburg
F,van Eijck
H.Lucas
D.Gerritse
P.schrieder
MwJ.Derks Remmerswaal
M. van Hooff

. Eindhoven
Hoogerheide
Australie
Grave
Wateringen
lïlburg
Rijen
Swalmen
Kent
Geleen
Den Haag
Eindhoven
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handigen. Wilt u de burgemeestervragen of hij
mij kan ontvangen?" De bode tikte even met
twee vingers tegen zijn glimmende klep en slofte
weg. Ik was gespannen als een vioolsnaar.

Leefden de gijzelaars nog? Daar ging het mij om,
de rest was voor de bevrijders die elk moment om
de hoek konden komen. Een aantal mensen
stroomde tesamen bij de stoep van het gemeen-
tehuis. Daar klonk de sloffende tred weer aan het
eind van de gang. "De burgemeester kan u
ontvangen, mijnheer van der Venne."

Ik liep achter de bode aan die bedeesd op de
deur van de raadskamer klopte. Achter de deur
klonk een dof gemompel van stemmen, er waren
dus kennelijk meerdere mensen aanwezig. "Ja,
binnen," klonk een duidelijk zware stem.

Even voor ik de deur van de raadskamer opende
tikte ik de bode op de schouder en fluisterde hem
toe: "Schut, zorg ervoor dat binnen een kwartier
de Nederlandse driekleur van het gemeentehuis
wappert. "''Kennelijk niet in het minst van zijn stuk
gebracht dat ik hem bij zijn naam aansprak,
knikte hij bevestigend. In zijn helderblauwe ogen
meende ik een vrolijke twinkel te bespeuren.

Ik opende de deur en trad binnen, mijn boeren-
petje keurig onder de arm, zoals dat in het bijzijn
van hoge autoriteiten gebruikelijk was. Zeven
hoofden draaiden zich mijn richting ....

02-03-2000
07-03-2000
09-03-2000
30-03-2000
09-04-2000
21-04-2000
22-04-2000
24-04-2000
24-04-2000
25-04-2000
04-05-2000
10-06.2000



FUSELIERS OP HET INTERNET
(8)

De site:
http://wwwJuseliers.net

In die gigantische berg informatie die internet
heet en vanuit de hele wereld bereikbaar is (als
je maar een computer hebt met een interne-
taansluiting hebt) zijn de Fuseliers duidelijk
aanwezig.

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

Name: Laszlo Szekula
From: Beverwijk, the Netherlands
Time: 2000-08-0421:42:20
Comments: Een welgemeend saluut voor alle
fuseliers van Fus1 Szekula (c-cie 82- 2 2e pel)
en aan de makers van deze site mijn compli-
menten. Het zou leuk zijn om weer eens con-
tact te hebben met de mannen van de Charlie
en het TBK van lichting 81-5, 82-2 en 82-4. En
niet te vergeten Adj.van Wakeren en Kp!.l Mike
Schillemans! Laat eens wat van jullie horen.

Name: Jake Winslow
Website: Ironsides - Canadian Army Website
From: Kingston, Ontario, Canada
Time: 2000-07-2902:32:32
Comments: Weil done, enjoyed my visit! Cheers

Name: T.J. van Unen
Referred by: Lycos
From: Nederland
Time: 2000-07-23 10:55:40
Comments: Hele interessante pagina's! Zeker
omdat ik in 1991-1992 nog heb gediend in de
laatste A-cie van 13 Painfbat GFPI in Schalk-
haar. Ik kom zeker nog een terug.

Name: Bartje
Referred by: Just Surfed On In
From: Groningen
Time: 2000-07-13 23:12:33
Comments: he hans prachtige site ben zelf ook
fus. geweest b-oe bravo grp. van 1994/1998.
en ben op zoek naar mensen die ook met ifor 2
zijn mee geweest. het liefst in jaice. keep up
the good work. en goed voorbeeld doet goed
volgen ...

Name: Jim Hendrickson
Referred by: Just Surfed On In
From: Canada
Time: 2000-07-03 18:05: 13
Comments: Very interesting site. My dad retur-
ned from Canada to serve in the "Prinses Irene"
Brigade. I have certificate signed "Bernhard"
Prins der Nederlanden, commending Sergeant
Hendriksen, Reinier, Arnold, Dirk, of Fighting
Unit 111 for his actions in April 1945 at Helden.

Name: Patrick Kik
Referred by: Just Surfed On In
From: Oude Tonge, The Netherlands
Time: 2000-07-02 18:25:49
Comments: Hele goede site! Zijn er meer die
net als ik per 18-09-2000 opkomen in Oirschot
om Fuselier te worden, mail
dan even!
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ACTIVITEITEN
Vereniging Oud Strijders

Kon. Ned. Brigade Prinses Irene
BEERINGEN
Vrijdag 8 september 2000

Bob Lourenz
Messiaenpark 25
5623 JS EINDHOVEN

De jaarlijkse herdenking in België zal gehouden
worden op 8 september. Vertrek vanuit de Le-
gerplaats Oirschot met bussen. Details volgen
na opgave bij:

HEDEL
Vrijdag 8 december 2000-08-12

Bob Lourenz
Messiaenpark 25
5623 JS EINDHOVEN

Een koorduitreiking en natuurlijk weer op een
"historische" plaats zoals gebruikelijk. Ditmaal
Hedel dus.

EINDHOVEN
Maandag 18 september 2000

Als u aanwezig wilt zijn dan graag een bericht-
je, voor 18 novermber, naar:

Ook een jaarlijks gebeuren met avonddefilié en
ontvangst op het stadhuis. Wilt u deelnemen
dan graag een berichtje naar (voor 9 septem-
ber);

Bob Lourenz
Messiaenpark 25
5623 JS EINDHOVEN
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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.

Twee leuke plaatjes van militairen van
de Irene brigade. Kan iemand hierbij de
namen noemen? Graag reacties naar de
redactie!! !
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MUTATIES / ADRESWIJZIGINGEN
Vereniging van Oud Strijders

Kon. Ned. Brigade Prinses Irene

Berendsen-Wijnhoven, mw P. overleden
Derks-Remmerswaal ,mw J. overleden
Eijck, P.F. van overleden

Gerritse, D. overleden
Hogeveen, H.J. overleden

Hoogstraten, J.G. nwadres

Kraay, P nwadres
Kranenburg, G.E. overleden

Lucas, H. overleden

Michielsen-Ketelaars, mw M. overleden
Mijdam, A. nwadres

Post, J. nwadres

Schrieder, P.S. overleden
Telman-Willems, mw A. overleden
Veer, W. van der nwadres
Wassen, L.K. nwadres

te Bringelly - Aus op 09-03-2000
te Voorburg op 04-05-2000
te Rijen op 22-04.2000;
opnemen mw J.M. van Eijck-van den Heijkant
te Broadstairs UK op 24-04-2000
te Wateringen op 09-04-2000;
opnemen mevr M. Hogeveen-Veringmeier
Duivenvoorde 3000, 2261 AP Leischendam,
tfn 070-4442939
44 Longcroft, Takely, CN22 6RX G. B.
te Tilburg op 21-04-2000; opnemen
Mevr R. Kranenburg-Stappenbeld
te Swalmen op 24-04-2000; opnemen
mevr A. Lucas-Heber
te Hoogerheide op 07-03-2000
Vreedonklaan 2/303, 3317 HS Dordrecht,
tfn 078-6183187
S.N. Menkostraat 80, 't Kleijne Vaert, afd de Horst,
7523 DX Enschede
te Geleen op 25-4-2000; opnemen mw Schrieder
te Grave op 30-03-2000
Saffierstraat 81, 2405 XM Alphen ad Rijn
Thomas Mannplaats 288, 3069 NJ Rotterdam
tfn 010-2511724

VERZOEKE BIJ VERHUIZING ENZ EEN BERICHTJE TE STUREN AAN DE SECR DER
VERENIGING: Noordsingel 24, 4611 SB Bergen op Zoom

VAN DE PENNINGMEESTER
Op het moment dat ik dit schrijf, is er toch nog altijd een percentage van 100
leden/donateurs(trices), die hun jaarlijkse contributie over het jaar 2000 nog niet hebben betaald.
Graag roep ik u op om uw bijdrage van minimaal f 20.-te willen voldoen zodat wij met een
schone lei verder kunnen gaan.

Op de envelop waarin de Vaandeldrager wordt verzonden, is een adresdrager geplakt.
Boven uw naam ziet u 4 cijfers staan. Die 4 cijfers geven het jaartal aan tot en met wanneer u
uw contributie heeft voldaan. Is dat getal nu kleiner dan 2000, dan moet u voor elk jaar verschil
minimaal f 20.-betalen. Als u de envelop al weggegooid hebt, kijk dan of hij nog te vinden is
dan kunt u ineens de controle uitoefenen. Twijfelt u eraan of u al betaald heeft, even de telefoon
pakken of een briefje schrijven.

Ik verwacht geen stormbaan werk, maar wel spontane stortingen.
Henk van Beers
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BESTUUR
VERENIGING VAN OFFICIEREN DER
GARDE FUSELIERS PRINSES IRENE

Voorzitter: Genm. der Fuseliers c'H. Nicolai
Vogellaan 25
2352 EA LEIDERDORP
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Secretaris: Lkol der Fuseliers b.d. J. Meijer
De Strekel 28
8332 JN STEENWUK

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

Regimentscommandant: Lkol der Fuseliers WJ.M. Verweij
Zilvermeeuw 120
4872 RT ETTEN-LEUR

Ud: Res Majoor A.H. Vermeulen
Parkweg 16
2585JK SCHEVENINGEN

Redactielid
Vaandeldrager

Kap der Fuseliers R.A. Holtmanns
Echternachlaan 254
5625 JD EINDHOVEN

Regimentscoördinator : Plv C-17 Painfbat GFPI
Maj der Fuseliers P.J.M. Aerts
MPC 75A
Postbus 90.152
5600 RD EINDHOVEN

Gironummer van de Vereniging: 22.65.299
T.a.v. Penningmeester WOGFPI



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

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 Zevenbergen

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. 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

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

Redactie "Vaandeldrager":
Hans Sonnemans
p/a 17 Painfbat GFPI
Postbus 90.152 MPC 75A
5600 RD EINDHOVEN
0402553711

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

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

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

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

FJ. Bakx
De Nieuwe Schans, Middenweg 1 - 5
4841 RP PRINSENBEEK
076-5420530

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

G. Lourenz
Messiaanpark 25
5653 JS EINDHOVEN
040-2510286

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

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

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

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/BANKLOTERD WORDT DAAROM
VAN HARTE AANBEVOLEN.
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REGIMENTSLIED

Wij zijn Fuselier

Vol trots hier in ons Brabantse land.

Prinses Irene is de naam

Van 't Regiment in 't Oirschotse zand.

Oud strijders gaan ons voor

Dat geeft ons moed en berenkracht.

Goed voorbeeld doet goed volgen.

Van Fuseliers wordt dat verwacht!



Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

volo el valeo

REGIMENTSKALENDER 2000

Hieronder treft u de bijgewerkte regimentskalender.
In deze kalender zijn de activiteiten van het parate bataljon en de oud strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses lrene en de Vereniging van oud strijders van Indienbataljons opgenomen.

DATUM ACTIVITEIT LOCATIE BIJZONDERHEDEN
29 augustus Reünie KNBPI Oirschot Delegatie bat, incJ

vaandelwacht
6 september Reünie 6 GRPI Oirschot Delegatie Acie, incJ

vaandel wacht
6 september Herdenking Beorinzen Beeringen Acie, delegatieKNBPI
7 september Herdenking Indië monument Roermond Delegatie 3, 4, 5, 6 en 7

Indiëbataljon GRPI
9 september Medaille uitreiking Acie KFOR-2 Den Bosch Acie, del bat, del 5 GRPI,

delKNBPI
18 september Defilé Eindhoven Eindhoven Delegatie bat, reg
19 september Prinsjesdag Den Haag Acie, Ssvostcie (-)
29 september Verenigingsmaaltijd VVOGFPI Oirschot Offn bat, reg
12 oktober Reünie 4 GRPI Oirschot Delegatie bat, incJ

vaandelwacht
11 november Herdenking Poppy-Day Wolverhampton Delegatie (-) bat, KNBPI
16 november Regimeritsborrel Oirschot Delegatie (+) bat, reg
17 november Beëdiging Oirschot Bataljon, 13 StStcie
8 december Koorduitreiking Hedel Bataljon, KNBPl

Bij een eventuele deelname door de oud strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene of Vereniging
van Indiëbataljons van het Garderegiment Prinses Irene aan bovengenoemde activiteiten wordt u door zorg van het
bataljon of de secretaris van uw vereniging tijdig geïnformeerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Regimentscoördinator Majoor der Fuseliers Peter Aerts; 040 - 2665651


