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Vereniging van Oud Strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade
"Prinses Irene"

Van de Voorzitter
Het jaar 2000 loopt al weer ten einde en vóór je het weet vieren we volgend jaar de
verjaardag van de Prinses Irene Brigade op 12 april . Dit jaar zijn er velen , die onder de naam
"Prinses Irene" hebben gediend, die de herdenking van de oprichting in januari 1941 van
onze Brigade willen meevieren . Er worden 2500 mensen verwacht in een grote tent. Dat
vergt duidelijk een organisatie die ons vermogen te boven gaat
Gelukkig organiseert het Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene de festiviteiten rond ons 60jarig bestaan in Oirschot . De voorlopige uitgangspunten voor het feest zijn op 12 april : een
herdenking bij het monument, gevolgd door een defilé, een gezamenlijke lunch, een gezellig
samenzijn en een gezamenlijke maaltijd .
Zoals ik al schreef, dat is het voorlopig. Alle leden van onze vereniging krijgen nog een
persoonlijke uitnodiging van de organisatoren en daar staat precies in wat het gaat worden.
Maar dat het groots wordt is zeker.
In de drukte van die12e april zal er geen gelegenheid zijn voor een Algemene Vergadering van
onze vereniging. Die wordt gehouden in Oirschot op 18 september 2001 . Noteer die datum
vast in Uw nieuwe agenda !
Wel wil het Bestuur een Buitengewone Algemene Leden Vergadering bijeenroepen op 11
januari 2001 om een belangrijke aangelegenheid te bespreken.
Ik wil die aangelegenheid met een enkel woord inleiden :
Deze Vaandeldrager is de derde van dit jaar, terwijl wij er vier hadden gepland . Dat is ook
voor de leden van onze vereniging een teken dat het moeilijk is de tijdige uitgave van ons blad
te verzekeren .
Hans Sonnemans heeft jarenlang, vrijwel alleen, op voortreffelijke wijze zorg gedragen voor
de samenstelling en verzending van de Vaandeldrager. Dat kostte hem erg veel tijd ,
waarvoor wij hem niet dankbaar genoeg kunnen zijn. Die tijd kan Hans niet meer aan de
Vaandeldrager besteden . Ik heb al eerder melding gemaakt van het feit dat Hans door zijn
nieuwe werkkring en de gezinsuitbreiding, zoveel tijd niet meer voor ons kan vrij maken .
Het Bestuur heeft al eerder de goedkeuring van de leden gekregen om het Garde Regiment
Fuseliers Prinses Irene , de Vereniging van Officieren van het Garde Regiment en de Indië-
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Bataljons Prinses Irene in de Vaandeldrager mee te laten participeren. Ik heb daarbij steeds
tegen de anderen geroepen dat zij hun eigen stukjes klaar moesten maken I maar dat het
ónze Vaandeldrager bleef. Omdat er bij dat klaar maken door de anderen nog al wat
onvolkomenheden waren I bleek dat de werkzaamheden voor Hans Sonnemans als redacteur
eerder toenamen dan minder werden .
Het Bestuur heeft de heren Herbrink en Pannenborg bereid gevonden te adviseren hoe het
verder moet. Hun advies was duidelijk. Willen wij zeker zijn van het voortbestaan van de
Vaandeldrager dan zullen wij het "eigendomsrecht" moeten opgeven en de
verantwoordelijkheid voor het blad met anderen moeten delen . Alle deelnemende
groeperingen zullen terzake een eigen verantwoordelijkheid moeten dragen en zich ervoor
moeten inzetten .
Het Bestuur meent dat die beslissing onvermijdelijk is I maar wil die beslissing niet nemen
zonder de goedkeuring van de leden. Daarom wordt op 11 januari 2001 in Oirschot een
Buitengewone Algemene Vergadering bijeen geroepen.
De Agenda van die Vergadering is eenvoudig : Opening
Vaandeldrager I Rondvraag I Sluiting.

I

Bespreking voortbestaan

Deelnemers aan die Algemene Vergadering worden om 1130 uur verwacht. Na een kopje
koffie en een broodjeslunch vergaderen we en na eventueel nog een drankje gaan we weer
naar huis.
Reiskosten worden niet vergoed. De Penningmeester betaalt de koffie en de lunch. U moet
zich vóór 5 januari opgeven bij onze Secretaris I Frans van der Meeren I zodat die kan zorgen
voor genoeg broodjes bij de lunch.
Zo beginnen wij het nieuwe jaar met het oog gericht op de toekomst. Ik hoop dat die
toekomst ook voor U persoonlijk heel voorspoedig zal zijn. Moge het komend jaar voor U en
allen die U dierbaar zijn een gelukkig en vooral gezond jaar worden.
Ik wens U heel gezellige Kerstdagen en een goede Jaarwisseling toe.
En dan zien wij elkaar op 11 januari op de Buitengewone Algemene Vergadering.
U uit.

Rudi Hemmes
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Ik kijk naar

Beste lezer( es),
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op de laatst
gehouden reünie op 29 augustus j.1. mocht ik uit
handen van voorzitter Rudi Hemmes een mooie
kristallen karaf ontvangen. Een kristallen karaf met
het hier naast afgebeelde logo ingegraveerd en een
tekst "H. Sonnemans, Vaandeldrager, 1990 - 2000".
Een bijzonder geschenk, van een bijzondere
vereniging, waarvoor ik dan ook heel dankbaar ben.
En de reden hiervoor? Een afscheidsgeschenk? Een
beetje wel en een beetje niet. Duidelijk voor mij is
wel dat het werk zoals ik dat de afgelopen elf jaren
heb gedaan niet langer op deze wijze kan worden
voortgezet. Er zal moeten worden gezocht naar een
andere opzet. Ik wil daar eventueel een rol in spelen
maar kan de kar niet alleen blijven trekken.
De Vaandeldrager bestaat nu bijna 16 jaar. In die
periode heeft het blad zich ontwikkeld tot een soort
van regimentsblad, al bleef het formeel het blad van
de Vereniging van Oud Strijders van de Irene
Brigade.
In die periode heb ik altijd met veel plezier het blad
gemaakt. Het viel niet altijd mee om zelf voor de hele
inhoud te zorgen (voor wat betreft de verzending
was het vooral een zaak van Henk van Beers, Bob en
Nellie Lourenz (tot voor enkele jaren geleden) en
Frans Naaktgeboren. Maar gelukkig kon ik altijd
rekenen op leuke reacties en interessante bijdragen.
Door het stijgen van de leeftijd van de leden van de
vereniging is die bron inmiddels vrijwel opgedroogd.
De Vaandeldrager in de toekomst? Het zal wat anders worden maar daarover zult u
nog worden geïnformeerd. In ieder geval, bedankt voor uw reacties en steun! Dit is
echter geen vaarwel maar een tot ziens! Daar kunt u zeker van zijn!
Hans Sonnemans, redacteur
Redactie Vaandeldrager
Genm De Ruyter van Steveninckkazerne
Sectie Sl 17 Painfbat GFPI
Postbus 90152 MPC 18C
5600 RD EINDHOVEN
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HET VORIGE NUMMER:
Zoals bekend maken nogal wat verenigingen
gebruik van de Vaandeldrager. Het is echter
op dit moment nog zo dat die verenigingen
zelf verantwoordelijk blijven voor de verspreiding cq. Verzending van het blad. Zo
kan het dus gebeuren dat de leden van de
ene "club" het blad begin september in de
bus hebben liggen, terwijl andere "Fuseliers"
het blad ruim vijf weken later ontvangen.
Helaas kan en wil de redactie hier geen invloed op hebben maar betreurt uiteraard
wel de gang van zaken ...

Verder wil ik niet over deze gevechten uitweiden maar het ging er daar voorin wel heet aan
toe en twee van ons peloton werden wel beloond met het Bronzen Kruis, waaronder ondergetekende.
Dus laat die oudere garde niet te laagdunkend
over die jongen knullen denken. Het waren allemaal dappere jongens, die maar een doel
voor ogen hadden: die uibuitende - alles afnemende vijand, het land uitjagen, de kans lopen
hiermee vrijwillig hun leven in de waagschaal te
stellen.
"Sjoerd"

Onterecht
Via achtergrondinformatie
hoorde ik weleens
van oudere "koorddragers" dat die jongens die
net opgeleid zijn, maar onervaren, minder goede krachten zouden zijn. Doelend op de peletons komende uit Zuid-Nederland, die zich
allen vrijwillig hadden gemeld om mee te kunnen vechten tegen de nazi-kwelgeest. De eerste lichting die in januari 1945, na zes weken
training bij Oom Paul in werkelijke dienst
kwam.
Wij, als jonge knullen, werden als onervaren
militairen ingezet in Noord Beveland - Maaslinie
nabij Heusden en Hedel. Die ouderen hadden
een paar jaar training genoten in Engeland. In
sprak onlangs een sergeant van die oude hap
die ook met z' n peloton jong opgeleid en naar
Hedel moest. Hij vertelde me dat hij liever met
die jonge, felle anti nazi' s te maken had dan
met een stel ouderen, die na de Grebbeberg
enz. naar Engeland zijn gekomen in 1940 (alle
respect voor die mensen hoor).
Zelf was ik ook in Hedel. In onze sectie van zes
man verloren we al in de eerste uren drie man.
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De redactie heeft even geaalZeld over het
plaatsen van bovenstaande brief. Schrijver gaat
schuil achter een pseudoniem (werkelijke naam
is bij de redactie bekend). Uit respect voor de
daden van de schrijver (zoals hij zelf al aanhaalt is hij onderscheiden met het Bronzen
Kruis) is de inhoud toch geplaatst. Het is echter
niet de bedoeling een emotionele discussie uit
te lokken in de Vaandeldrager.
Er zal altijd sprake blijven van een soort van
"generatiekloof' tussen de "oude'Irene Brigade
en die zogenaamde "ssnvuners": In dit soort
situaties is het altijd moeilijk om begrip voor
elkaar te hebben. Inmiddels zijn de ''jonge
knullen // van toen ergens midden zeventig.
Terwijl de "oudere çsrde" over het algemeen
de tachtig is gepasseerd.
Het is duidelijk dat er verschillenzijn tussen de
militairen uit Engeland (vijf jaar lang wachten
op een mogelijk terugkeer naar Nederland, naar
gezinnen en familie) en de eigen opgeleide
aanvuliers uit het bevrijde zuiden (jong, fanatiek, uit op wraak voor de geleden onderdrukking: daardoor misschien ook wat roekelozer...).
Hiermee is dit naar voren gebracht. Redactie.

Bij opruimen deze foto gevonden van de intocht
Amsterdam op 31 mei 1945 met voorop Majoor
Scherpenberg, cdt 3e unit met daarachter Kapitein Teunissen en sergeant van Leest en
daarachter Luitenant Dill met een infanteriepeloton. (foto hieronder geplaatst).
L.P. Bienfait
Oosterbeek

BERICHT
Bij herhaling is gebleken dat oudstrijders van
onze Brigade, in de jaren 1941 - 1944, verklaringen hebben laten opstellen met betrekking
tot hun nalatenschap bij overlijden, ook tengevolge van bijv. krijgsverrichtingen.
De erven vragen nu, aan de hand van deze
odue verklaringen, om advies.
Wij raden u ten sterkste aan daar niet op in te
gaan en in voorkomend geval kontact op te
nemen met de sociaal medewerker van de Vereniging van Oud Strijders Irene Brigade, de
heer F. Bakx.
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Plv. Brigadecommandant en Oud-voorzitter
Charles Pahud de Mortanges

"Wars van baatzucht
en showallures"
In de Haagsche Courant van 8 oktober 2000 verscheen in de rubriek Haagsche Dingen Toen een
verhaaltje over Charles Pahud de Mortanges. Een echte olympische ster in de jaren dertig. Hij werd
na zijn oversteek naar Engeland in de oorlogsjaren plaatsvervangend commandant van de Irene Brigade. Na de oorlog was hij vele jaren lang voorzitter van de Vereniging van Oud Strijders van de Irene Brigade, als opvolger van Generaalmajoor De Ruyter van Steveninck, na diens overlijden in 1949.
Een voor velen wat minde bekend verhaal over een majoor cq overste van de Irene Brigade:

Door Peter Paul Marijnen
Sinds de goudomrande medaille-oogst in Sydney is het dringen geblazen aan de kop van het
oranje klassement van succesvolle olympiërs.
Vlaggendraagste Anky van Grunsven is met vijf
medailles, waaronder nu ook een gouden, zelfs
opgeklommen naar de tweede plaats op de
eeuwige ranglijst. Om de koppositie te veroveren zal de dressuurspecialiste er over vier jaar
in Athene nog een keer flink tegen aan moeten
gaan. Want op de Vaderlandse top van de
Olympus prijkt nog altijd de welluidende naam
van een andere ruiter, de Hagenaar Charles
Pahudde Mortanges.
Die voornaam Charles duikt eigenlijk pas op in
de annalen als het gaat om hedendaagse terugblikken op de geringe sportieve en maatschappelijke verdiensten van deze beroepsofficier. Gedurende de sportieve glorietijd kende
het publiek hem alleen maar als luitenant C.F.
Pahud de Mortanges. Later kwamen er op het
uniform nog de nodige strepen en balken bij,
resulterend in de uiteindelijke rang van luitenant-generaal.
De hippische triomfen van de jonge cavalerieofficier begonnen bij de Spelen van 1924 in
Parijs. Hij maakte toen deel uit van de Nederlandse equipe die in de prijzen viel bij de samengestelde wedstrijd. Pahuds paard luisterde
in die tijd naar de naam Johnny Walker. Een
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verband met het gelijknamige whiskeymerk was
er niet. Zo' n commerciële link was volstrekt uit
den boze in die tijd. Niettemin schijnt de omzet
van het betreffende whiskeymerk wel een aardige opleving te hebben vertoond.
In de jaren daarna hanteerde Pahud de Mortanges de teugels van het befaamde paard
Marcroix. Dankzij die combinatie liep de persoonlijke score in Amsterdam (1928) en Los
Angeles (1932) op tot in totaal vier maal goud
en éénmaal zilver.
Berlijn
De nazaat van de Zuid- ranse Hugenoten - zijn
overgrootvader diende Nederland als gouverneur-generaal in Indië - zou ook in Berlijn
(1936) nog aan de start verschijnen maar bij
die gelegenheid eindigden zijn kansen met een
mislukte sprong in de vijverbak. Een ernstiger
ongeluk maakte niet veel later een definitief
einde aan een prachtige sportieve loopbaan. Bij
een val raakte de recherhand van de ruiter
verminkt.
In de oorlogsjaren diende de beroepsofficier
het vaderland al evenzeer met overgave. Na en
krijgsgevangenschap in Polen waagde hij zich
vanuit het bezette Nederland aan een barre
tocht richting vrijheid. Per fiets, per trein en te
voet bereikte Pahud Spanje om van daaruit
door te vliegen naar Engeland. Daar trad hij als

onderbevelhebber toe tot de Irene Brigade, die
na D-Day optrok naar Brabant. Na de bevrijding
volgde voor hem het droevige bericht dat zijn
enige zoon bij een vluchtpoging naar Zwitserland door de Duitsers was gepakt en gefusilleerd.
De kazernes werden in vredestijd geleidelijk
ingeruild voor ' s lands koninklijke paleizen. Op
het militaire vlak vervulde Pahud achtereenvolgens de functies van chef van de staf van Prins
Bernhard, Inspecteur van de Cavalerieen, in de
jaren vijftig, adjudant en vervolgens chef van
het Militaire Huis van de Koningin. In die laatste
hoedanigheid smaakte hij het genoegen om op
Prinsjesdag te paard de Gouden Koets de richting te wijzen. Aansluitend diende de gelauwerde Hagenaar de kroon nog tien jaar lang als
opperceremoniemeester.

werktijd volop gelegenheid had om te oefenen?
Terwijl een gewone "burgerruiter" daarvoor
domweg de tijd en de middelen niet beschikbaar had? Herman Kuiphof nam het ook in deze
kwestie op voor de grote olympiër. "Veel belangrijker dan deze uiterlijke omstandigheden is
de mentaliteit van de sportman", diende hij de
critici in hetzelfde artikel uit 1961 van repliek.
"En Pahuds mentaliteit was volkomen amateuristisch." Alweer, ongetwijfeld, in de positieve
en inmiddels nogal versleten betekenis van het
woord.

Vanuit Paleis Noordeinde zag hij toe op het
protocollair correcte verloop van gebeurtenissen als het overhandigen van geloofsbrieven
door ambassadeurs,de zilveren bruiloft van het
koninklijk paar en de begrafenis van WilheImina. Dezelfde koningin die hem 34 jaar tevoren
twee gouden medailles had uitgereikt.
Amateur
De sportman Pahud werd door Herman Kuiphof
getypeerd als "een charmante figuur die opviel
door zijn volkomen gemis aan persoonlijke eerzucht. Alle baatzucht en showallures waren deze man vreemd".
De huidige nestor van de Nederlandse sportjournalistiek schreef dat in 1961, toen de generaal inmiddels ook als sportbestuurder ruimschoots zijn sporen had verdiend, onder meer
als voorzitter van het Nederlands Olympisch
Comité en als lid van het IOC. "Een zuivere
amateur" oordeelde Kuiphof. Tegenwoordig
geldt dat niet meer als een compliment, toen
nog wel.
Toch waren er al tijdens de actieve ruiterjaren
van Pahud boze tongen die beweerden dat er
op die voorbeeldige amateurstatus wel wat af
te dingen viel. Want was het eigenlijk wel eerlijk dat een beroepsofficier-te-paard onder
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Onthulling schilderij
Brigadegeneraal J. Beelaerts van Blokland
Mielet Coehoord, neef van de
ere-voorzitter
van
de
Vereniging van Oud Strijders
van de Irene Brigade en het
schilderij
van
de
erevoorzitter
zelf,
Jonkheer
J.J.G.
Beelaerts
van
Blokland.
De onthulling
geschiedde
door de burgemeester van
Sint Oedenrode. Behalve de
weduwe van Baron A. M:
Baron de Girard de Mielet
Coehoorn was o.a. aanwezig
mevrouw H.M.R. Beelaerts
van Blokland - Schorer.
Aan de onderrand van het
schilderij
zijn tevens
de
wapenemblemen geschilderd
van:
De
Koninklijke
Nederlandse Brigade "Prinses
Irene"
- Cavalerie
regiment
"Huzaren van Boreel"
- Cavalerie regiment "Prins
Alexander"
Cavalerie regiment "Van
Sytzama"

a

Deze cavalerie regimenten
zijn de regimenten waarbij
onze ere-voorzitter
diende
en waarvoor
hij, evenals
voor onze Brigade, steeds
een enorme
inzet heeft
getoond.
Hij verdient ons aller dank!

Op 18 juni 2000 werden op kasteel Henkenshage te Sint Oedenrode de geschilderde portreten onthuld van wijlen A.M. Baron de Girard de
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J.L.M. van den Bergh.

Museum Brigade en Garde
Prinses Irene presenteert beleidsplan
Vorig jaar opende het museum de deuren van
de vernieuwde vaste tentoonstelling/ in twee
gebouwen op de Genm De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. Hiermee is het werk
niet achter de rug/ er moet nog veel gebeuren
om het museum nog aantrekkelijker te maken
en de collectie voor de toekomst te behouden.
Het hiervoor uitgezette beleid is vastgelegd in
een beleidsplan 2001 - 2005.

zoals de "A-status" verzamelingen (Museum
Nederlandse Cavalerie te Amersfoort, Nederlands Artillerie Museum te Oldenbroek, het Infanteriemuseum te Harskamp en het Geniemuseum te Vught).

Missie van het museum

Een aantal zaken uitgelicht uit het beleidsplan:

Museum Brigade en Garde Prinses Irene
Museum Brigade en Garde Prinses Irene is een
militair cultuur-historisch museum met een heel
specifiek onderwerp, namelijk de geschiedenis
van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene" (1940 - 1945) en het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene (1946 - heden).
Het is een typisch regimentsmuseum en heeft
duidelijk een taak in de traditiebeleving van het
Garderegiment Fuseliers. Binnen de Koninklijke
Landmacht heeft een regiment de taak om de
herinnering levend te houden aan de krijgsverrichtingen van het stamonderdeel en de voorgangers.

Museumregister:
Museum Brigade en Garde Prinses Irene streeft
naar opname in het landelijk Museumregister
als geregistreerd museum. Het museum is een
van de 24 zogenaamde Historische Verzamelingen (de verschillende musea en verzamelingen
van de regimenten en korpsen worden zo aangeduid door de Traditie Commissie Krijgsmacht
en door de Commissie Collectie van de Traditie
Commissie Koninklijke Landmacht) van de Koninklijke Landmacht en bezit de zogenaamde
"B-status". Dat wil zeggen dat het museum de
beschikking heeft over het daarbij behorende
budget maar niet over een professionele kracht,

Museum Brigade en Garde Prinses Irene
verzamelt, beheert en behoudt objecten van
historische of traditionele waarde die behoren tot de belangensfeer van de voormalige
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene. Dit gebeurt op professionele wijze en
het museum houdt zich aan een vastgesteld
verzamelbeleid.
Museum Brigade en Garde Prinses Irene wil
met de collectie het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene ondersteunen met het uitdragen van de geschiedenis en tradities, binnen
de Koninklijke Landmacht maar zeker ook
daarbuiten.
Het museum fungeert hiermee tevens als
een visitekaartje voor de Koninklijke Landmacht als geheel.
Museum Brigade en Garde Prinses Irene wil
zo goed mogelijk toegankelijk zijn, niet alleen voor regimentsleden maar juist ook
voor publiek van buiten de kazerne.
Museum Brigade en Garde Prinses Irene
onderschrijft het Museale beleid van de Koninklijke Landmacht.
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Doelstellingen

-

Het museum toegankelijker maken voor publiek van buiten de kazerne, zowel door het
verbeteren van bekendheid als door maatregelen in verband met toegangsregeling
(eventueel in samenwerking met andere
"diensten" op de kazerne).
Verbetering van alles wat met gebouwen
museumklimaat te maken heeft.
Betere organisatie van museumactiviteiten
binnen de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene.
Betere structuur van vrijwilligersorganisatie
en uitbreiding hiervan
Registeren van de gehele collectie volgens
de normen van de basisregistratie voor museum.

Collectie
Het verzamelgebied van het museum is redelijk
afgebakend. Het betreft in de ruimste zin wat
te maken heeft met de geschiedenis van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Toch zijn er nog wat gradaties in aan te brengen.
Zo wordt er alles verzameld wat te maken heeft
met de geschiedenis van de Irene Brigade. Dus
alles wat er direct mee te maken heeft maar
ook indirect. Zoals bijvoorbeeld alle wapens,
verbindingsmiddelen, persoonlijke voorwerpen
en eventueel voertuigen etc die gebruikt zijn in
die periode.
Voor wat betreft de naoorlogse periode (het
regiment en het latere garderegiment) gaat dit
niet zo diep. Alleen die objecten die rechtstreeks hiermee te maken hebben of eventueel
nodig zijn in een vaste presentatie. Bijvoorbeeld: het museum verzamelt niet alle wapens
die gebruikt zijn door de fuseliers, aangezien dit
ligt op het verzamelterrein van het Infanteriemuseum. Deze wapens zijn niet specifiek voor
de fuseliers. Toch kan het nodig zijn een wapen
in de collectie te hebben, aangezien in een
vaste expositie een militair toch een wapen uit
een bepaalde periode moet kunnen tonen.
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Kort samengevat kan worden gezegd dat er
gestreefd wordt bij de Irene Brigade naar compleetheid, terwijl in de periode na de Tweede
Wereldoorlog gezocht wordt naar materiaal wat
rechtstreeks met geschiedenis en tradities van
het (Garde)regiment te maken heeft, eventueel
aangevuld met algemeen materiaal voor zover
noodzakelijk in een permanente opstelling.
Deze keuze heeft onder meer te maken met het
museale beleid van de Koninklijke Landmacht,
waarin gesteld wordt dat gestreefd moet worden naar een afgebakend collectiebeleid met zo
min mogelijk overlap.

Bedrijfsvoering
De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene
draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid
voor het museum. De stichting fungeert als
een platform voor een aantal verenigingen.
Het museum maakt als een onafhankelijke
"poot" deel uit van de organisatie.
De conservator maakt deel uit van het bestuur en legt hierin verantwoording af voor
alles wat met het museum te maken heeft.
Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken, het aansturen van de vrijwilligers, zorg voor de collectie etc..
Het vrijwilligersteam van het museum bestaat momenteel uit 8 personen, waaronder
de conservator. Slechts vier van deze vrijwilligers zijn op doordeweekse dagen overdag inzetbaar. De anderen verrichten hun
diensten in de avonduren of in het weekeind. Het betreft hier vooral werkzaamheden in het depot of technische verbeteringen in de permanente expositie. Het team
zou zeker nog wat aanvulling kunnen gebruiken, zeker als de openstelling zal worden verruimd.

Huisvesting en organisatie
Sinds augustus 1999 beschikt het museum
over gebouwen op de kazerne, nummers 8
en 28. Gebouw 28 is volledig aangepast en

van nieuwe plafonds en vloerbedekking
voorzien. Gebouw 8 moet nog op dezelfde
wijze worden aangepast. In 2001 zal een
hal worden aangebouwd die de twee museumgebouwen zal verbinden. Dit is ook heel
belangrijk omdat alleen op deze manier een
goed museumklimaat kan worden bereikt in
de gebouwen.
De gebouwen zijn niet voorzien van een
klimaatinstallatie. Wel kan de temperatuur
per gebouw worden aangepast. Luchtvochtigheid zal geregeld kunnen worden met
mobiele installaties die nog moeten worden
aangeschaft.

de infra kunnen dan bij het Garnizoen Oirschot aan de orde gesteld worden.

Exploitatie
De Koninklijke Landmacht levert een groot aandeel in de exploitatiekosten van het museum.
De Bevelhebber Landstrijdkrachten stelt aan
het museum passende infra ter beschikking,
twee gebouwen dus. Hierdoor komen nogal wat
kosten voor rekening van de Landmacht:
-

-

In gebouw 8 is het depot van het museum
ondergebracht. Nadeel is dat de werkplaats
en de verblijfsruimte van de medewerkers
alleen bereikbaar is door het depot. Deze
situatie kan worden verbeterd door de
ruimte van de medewerkers straks te situeren in de hal, waardoor het verkeer door het
depot minder kan worden. Een betere oplossing is het onderbrengen van het depot in
een ander gebouw.
Het museum beschikt niet over een kantoorruimte in de beide gebouwen. Er is wel
een bureauruimte maar in een ander deel
van de kazerne, bij de sectie Personeelszaken van het bataljon. Het zou goed zijn om
deze ruimte onder te brengen in het museumgebouw zelf. Dit is mogelijk als de depotruimte vrij komt.
Er is geen brandmeldingsalarm of inbraakdetectiesysteem in de gebouwen. Op het
gebied van brandbestrijding zijn alleen een
aantal brandblussers aanwezig en geen
brandslangen.

-

Gebouw 28 beschikt niet over een deugdelijke nooduitgang.
Het zal zeker nodig zijn om een risicoanalyse te laten uitvoeren en aan de hand hiervan een calamiteitenplan op te stellen. De
hierbij naar voren komende gebreken aan

gas, water en elektra
groot- en klein onderhoud
schoonmaakdienst
schoonmaak- en onderhoudsmiddelen

Daarnaast ontvangt het museum een jaarlijkse
bijdrage via de Commissie Collectie Traditie
Commissie KL in het kader van het museale
beleid ten bedrage van f. 6000,-.
Een bijdrage uit de verkopen van de museumwinkel kan jaarlijks worden gesteld op ongeveer
f. 1000,-.
Verder ontvangt het museum bijdragen van
verenigingen die behoren tot het platform van
de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene.
Deze bedragen minimaal f. 2000,- per jaar.

Gezocht:
Vrijwilligers
Voor diverse taken in het museum zoeken we
nog enthousiaste mensen die een deel van hun
vrije tijd willen opofferen voor interessant en
nuttig werk in een heel andere omgeving.
Het museum is open op woensdag maar ook
buiten deze tijden zijn er werkzaamheden te
verrichten!
Neem eens vrijblijvend contact op met conservator Hans Sonnemans
Werk: 073 688 1867
Thuis: 040 255 3711
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UIT DE OUDE (FUSELIERS)DOOS

Een tweetal oplossingen kwam binnen op één
van de foto' s uit het vorige nummer, en wel de
foto waarop duidelijk een cartingbaan te zien
was.
De eerste reactie kwam per email binnen en is
van Bgen der Fus b.d. G. van Leeuwe:
"Ik veronderstel dat deze foto is gemaakt op 5
augustus 1966, zijnde de verjaardag van
Prinses Irene, die toen nog elk jaar uitbundig
werd gevierd. Er waren die dag carting
wedstrijden op de Westen berg kazerne. Ik
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herinner me die datum nog zo goed, omdat dat
de eerste dag was dat ik als Tlt binnen de
poorten van Schalkhaar kwam."
Tweede reactie is van Kap der Fus b.d. J.e.
Hodde uit Doorn. Hij bevestigt het verhaal van
de Generaal van Leeuwe en stuurde zelfs een
krantenartikel mee uit die periode.

Twee foto' s van sportieve Fuseliers ditmaaL ..
wie herkent de gezichten?

)

/

l
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The battle of Britain
1940 - 2000
door A/M. Herbrink. Waa/re
Het is dit jaar zestig jaar geleden dat het vasteland van Europa door de legers van Adolf
Hitier werd veroverd en bezet. Wanneer het nu,
in het jaar 2000, zo is dat wij in vrede en vrijheid kunnen leven, dan moeten wij bedenkend
dat voor het herwinnen van die vrede en van
die vrijheid de basis werd gelegd door slechts
zeer weinigen, te weten door de piloten van de
Royal Air Force (RAF) gedurende de "Battie of
Britain". Als deze slag om Engeland verloren
zou zijn, zouden wij in 1944 - 1945 onze vrede
en onze vrijheid niet hebben teruggekregen.
De "Battie of Britain" speelde zich af in de periode van 10 juli tot eind oktober 1940. De RAF
verloor daarbij niet minder dan 915 vliegtuigen
(Spitfires en Hurricanes). Daar stond tegenover
dat, volgens opgave van Fighter Command en
Luchtafweer, 2698 Duitse vliegtuigen werden
neergehaald.
Nadat de Duitse legers het vasteland van Europa hadden bezet, lag het in de planning, om
binnen een zo kort mogelijke periode, een aanval op Engeland in te zetten. Het Duitse opperbevel begreep heel goed dat een aanval op Engeland geen kans van slagen zou hebben, zolang er geen volledige Duitse heerschappij in de
lucht zou zijn boven het Kanaal en de Zuidkust
van Engeland. Om het luchtruim te beheersen,
moesten de RAF en het stelsel van vliegvelden
tussen Londen en de zee vernietigd worden.
Op 10 juli 1940 begon het eerste zware Duitse
offensief. Tussen 10 juli en 18 augustus kregen
de Britse konvooien in het Kanaal en in de zuidelijke havens het zwaar te verduren. In de
periode van 18 augustus tot 27 september
werd het zwaartepunt van de luchtaanvallen
gelegd op het vernietigen van de RAF en haar
installaties in het zuiden van Engeland.
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Winston Churchill schreef in zijn memoires:
"In de gevechten tussen 24 augustus en 6
september was de schaal in het nadeel van
Fighter Commando doorgeslagen. In die kritieke dagen hadden de Duitsers voortdurend
sterkte luchtstrijdkrachten
ingezet tegen de
vliegvelden in Zuid- en Zuidoost Engeland. Hun
doel was de verdediging van de hoofdstad door
onze bij daglicht opererende jagers neer te
slaan, vurig verlangend om Londen zelf aan te
vallen.
Veel belangrijker dan de beveiliging van Londen
tegen terreurbombardementen waren voor ons
het functioneren en het samenwerken van deze
vliegvelden en de van daaruit opstijgende
squadrons. In de worsteling op leven en dood
tussen de beide luchtmachten, was dit een beslissend stadium. Wanneer wij het over de strijd
hadden, dachten wij nooit aan de verdediging
van Londen of een andere plaats, doch enkel
en alleen aan de vraag wie het in de lucht zou
winnen.
Zware schade werd toegebracht aan vijf van de
vooruitgeschoven
vliegvelden
van
Fighter
Command te Stanmon en aan de zes sectorstations aan de kust van Kent. De vliegvelden
waren dusdanig beschadigd dat ze herhaaldelijk
onbruikbaar waren voor opererende jachtvliegtuigen.
Had de vijand in zijn zware aanvallen op de
nabijgelegen sectoren volhard en hun centrales
of telefoonverbindingen verder beschadigt, dan
had heel de gecompliceerde organisatie van
Fighter Command wel eens in kunnen storten.
Dat zou niet alleen betekend hebben dat Londen zwaar toegetakeld zou worden, maar ook
dat wij de volstrekte heerschappij in het luchtruim boven dit belangrijke gebied zouden verliezen. Daarom was het, met een gevoel van

grote opluchting, dat Fighter Command constateerde dat de Duitsers op 7 september hun
offensief op Londen richtten.

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":

In deze periode ( 24 augustus - 6 september)
was de kracht van Fighter Command in zijn geheel ernstig verminderd. In die twee weken
hadden zijn verliezen bedragen: 103 vliegeniers
gedood en 128 ernstig gewond, terwijl 466
Spitfires of Hurricanes vernietigd of ernstig beschadigd waren.
Van een totaal van circa 1000 vliegeniers was
bijna een vierde gedeelte verloren. Hun plaatsen konden slechts worden ingenomen door
260 nieuwe, van geestdrift blakende doch onervaren vliegeniers, die aan de opleidingseenheden waren onttrokken, dikwijls nog voor hun
opleiding geheel voltooid was.

.}
\

Bij de nachtelijke aanvallen op Londen op 7
september en de daarop volgende tien dagen
werden de havens en spoorwegcentra van Londen geraakt en talrijke burgers gedood en gewond, doch in feite brachten zij ons een adempauze, die wij heel erg nodig hadden.
Op 15 september voerden de Duitsers enorm
zware bombardementen uit, waarbij onze RAF
volledig moest worden ingezet, inclusief de reserves. Er werden 183 Duitse toestellen neergeschoten, tegen een verlies van nog geen 40
aan onze kant. Zoals wij nu weten besloot "de
Führer" op 17 september "Seelowe" (invasie
van Engeland) voor onbepaalde tijd aan te
houden."

1
1

15 september 1940 wordt
men als de datum, die de
onmogelijk heeft gemaakt.
welhaast een ongelooflijke
een betrekkelijk korte tijd.
( mogen ) vergeten.

algemeen aangenoinvasie van Engeland
De weinigen hebben
prestatie geleverd in
Wij zullen dat nooit

I

Mw. J. Derks-Remmerswaal te Voorburg
Mw. Plaisier-Reman te Loosdrecht
01-03-2000
Dhr. J. Luttmer te Pullborough UK
01-05-2000
Mw. M. v.d. Bergh - Rodriques Pereira te Laren
Dhr. A. Kessels te Eindhoven
11-05-2000
Mw. Bas- van der Wegen te Brussel
29-05-2000
Dhr. A. Mijdam
10-06-2000
Dhr. F. van Rijswijk
21-06-2000
Mw. Burgers - Clements te Ede
23-06-2000
Dhr. T. de Greef te Best
03-07-2000
Dhr. C.B. Hakkenberg te Gorredijk
08-08.2000
Dhr. A. van Deurloo te Waterford USA
10-08-2000
Dhr. G. Rouwenhorst te Wolverhampton
18-08-2000
Mw. Verhoeven-de Werd te Steenbergen
19-08-2000
Mw. Hendriks-Walraven te Raamsdonk
31-08-2000
Mw. T. Godderij - Keulen te Brunssum
05-09-2000
Dhr. W. Doeser te Camberley
16-09-2000
Dhr. A. van Daele (USA)
09-10-2000
Dhr. J. Post te Enschede
21-10-2000
Mw. J. Smit-Reedijk te Enschede
Bij overlijdensgevallen (van leden van bovengenoemde vereniging) graag bericht aan:
FJ. Bakx,
De Nieuwe Schans,
Middenweg 11-5,
4841 RP PRINSENBEEK
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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.

WIE HEEFT ONDERSTAANDE BRIGADEMILITAIREN GEKEND EN WIL INFORMATIE
GEVEN?

# 506 11 TH Concession East
RR #1
Freelton Ontario LOR 1 KO
Canada

J.B. de Jong (Karel)
Geboren 20-03-1915 te Goirle
1940 aangekomen in Engeland
1942 vertrokken naar Ceylon
1942 gehuwd in Engeland
1944 geland in Normandië
1946 vertrokken naar Indonesië
Informatie naar:
Katrien de Jong (dochter)
Polsbroek 61
5234 LB ' s HERTOGENBOSCH
0736413695
G. W. L. Le Loux
Geboren 04-09-1906 te Vledder
In 1941 bij de Irene Brigade
1942 ontslag wegens ziekte
Overleden in 1978
Wachtmeester der marechaussee
Informatie naar:
Ann Peters (dochter)
1 Penrheolferthyr
Twynyrodyn
Merthyr Tydfill
CF 47 OPE, Wales

UK
01685 723292
Antoon van Hees
Geboren 08-04-1907 in Bakel
Overleden 14-12-1965 in London Ontario
Canada
Informatie naar;
Anthony van Hees
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Wie herkent deze J8-set operator? Reacties graag
naar de redactie!

Majoor Braak, deel 11
Jan B. Peyrot
IIIe GCi 2e Pit.
Met het heengaan van Majoor Braak is nog een
herinnering terug gekomen, die misschien wel
te vertellen is. Kort na de bevrijding van Den
Haag kwam de Compagnie Sergeant-Majoor
van de Derde Gevechtsgroep op mij af in de
Alexander kazerne, want hij had een extra
wachtpost nodig. Bij de achterdeur van de kazerne, omdat daar nog wat moffen aan het
voetballen waren? Nee, daar niet, maar wel bij
het café-restaurant van Heck op het Spui naast
de poort van het parlement, dat afgezet was
voor korporaals en soldaten.
Dat werd overlopen door nieuwe Hollandse rekruten zodat de Engelsen en Canadezen, die
ons land bevrijd hadden, niet meer konden zitten. Omdat ik het verschil kon zien zou ik die
rekruten moeten vertellen dat de autoriteiten n
bezig waren met wat andere regelingen te
treffen, zodat zij tijdelijk geen toegang meer
hadden.
"Wees ferm maar vrlendelijk"
"lal ik een wapen dragen?
"Ja natuurlijk"
"Met scherp?"
"Ja zeker, maar neem nou geen geweer. Neem
maar een Sten machine pistool."
Een troepenvrachtwagen van de Brigade dropte
mij dicht bij de buurt van de ambassades, en
met de wandeling bij de lange vijver kon ik het
volgende horen achter mijn rug. De ene Hollandse burger zei tegen een andere:
'Wij zijn natuurlijk erg blij dat wij uiteindelijk
bevrijd zijn. En we hebben dat natuurlijk te
danken aan die grote legers van de Canadezen,
de Engelsen and de Amerikanen, die dan tezamen met de Russenhet Duitse leger in het veld

hebben verslagen. Maar we moeten toch wel
even beseffen dat wat wij hier zien aan zulke
soldaten, dat zijn natuurlijk niet de meest gunstigste elementen van zulke volkeren van over-

zee.

1I

Jaiks! Waar komt zulke nonsens vandaan?
Hebben ze soms gedacht dat vanwege mijn Engels leger uniform kon ik dus geen Hollands
verstaan?
Bij het restaurant aangekomen kwamen de
nieuwe rekruten in grote getale. Het was voor
mij een miserabele taak om ze eruit the houden. Dat lukte wel maar, goede Hollanders dat
het waren, ze namen dat niet, en ze groepeerden zich in een steeds groter wordende menigte, rondkijkend naar een autoriteit die dit
even zou komen regelen.
En die kwam, in de vorm van een Engels officier. Dat was vreemd, want de Engelsen spraken geen Hollands, en de jongens hadden gedurende den oorlog geen Engels kunnen leren.
Maar toen hij zich omdraaide, en mij met twijfel
aankeek, zag ik zijn Netherlands embleem op
zijn rechter mouw. Hij was dus een Hollander
gedetacheerd bij een Engelseeenheid.
lijn gezicht klaarde weer op, hij herkende een
Irene Brigade soldaat wanneer hij er een zag.
En toen hij op mij afkwam sprak hij dus Hollands: Ja maar dat heeft geen zin. Laat deze
kerels nou maar naar binnen." Ik heb zijn rang
toen uitgesproken, en toen gezegd: '1k sta hier.
met bevel vanuit de Irene Brigade om dit te
beletten, en het zal dus niet qebeuren",
11

Maar de officier stoorde zich daar niet aan, en
herhaalde wat hij al gezegd had, en toen deed
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hij iets
draaide
zag de
daarvan

vreemds. Hij stond pal voor mij, en
met zijn .schouders heen en weer. Ik
vele lintjes op zijn uniform, en een
was de Militaire Willems Orde!

Jaiks! Hoe moet ik nou mijn voet bij stuk houden? Ik zou hem laten zien waar het om gaat.
"Als ik nou aan de haan van dit blikken ding
trek, dan zullen de kogels een tegelijk hier uit
de loop komen. Maar als ik nou dit knopje opzij
schuif, dan zullen de kogels nauwelijks op elkaar kunnen wachten. En al dat paffen werkt
natuurlijk verontrustend op de Haagse bevolking, den oorlog is toch nou echt heus over
nietwaar? En het zou alsook zonde zijn van
Hare Majesteits kostbare ammunitie."
Ik wist niets meer te zeggen, maar het was genoeg. Hij had blijkbaar wat beters te doen, en
liep af in de richting van de poort van het parlement. Wie was die kerel? We zijn niet geïntroduceerd, en ik heb dus geen idee. Maar als
ik nou zou vertellen wat de kleur van zijn tenue
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Militairen van de Compagnie Aanvullingstroepen op de markt te Bergen op
Zoom/ maart 1945. Deze mannen
mochten dus niet in het café in Den
Haag naar binnen en moesten door Ja
Peyrot worden tegengehouden.....
was, en zijn rang daarin, dan zou men wel eens
kunnen weten wie dat geweest is. En daar gaa
het niet om. Want in Holland moet je rekeninç
houden dat iemand zou hem wel eens vertellen: "Dat hoort niet he? Dat zo'n soldaat nee
zegt tegen een officier die beloond is met de
hoogste orde van Hare Majesteit."
Die dappere vent heeft zo iets niet nodig, en ik
zal er dus toe zien dat het nooit zal gebeuren.
Majoor Braak heeft van al dit nooit iets gehoord. Het was niet nodig: het privé-leven var
iemand was van het hoogste belang, ik haa
mijn plicht kunnen doen, en de majoor ha
waarachtig wel wat beters te doen dan naar
avonturen van een soldaat te hoeven luisteren.

FUSELIERS OP HET INTERNET

(9)
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 internetaansluiting hebt) zijn de Fuseliers duidelijk
aanwezig.
Regimentspostbus
Op een speciale pagina (bereikbaar vanaf de
agenda en de informatie over de diverse verenigingen) zijn de email-adressen vermeld van
(oud) fuseliers. Hiermee kunnen de contacten
dus gemakkelijker worden onderhouden.
(Oud)fuseliers die op deze pagina vermeld willen worden, kunnen dit laten weten aan de regimentswebmaster: sonnemans@fuseliers.net.
Gastenboek:
Bezoekers van de site kunnen een boodschap
achterlaten in het gastenboek. Hier een selectie
van de afgelopen maanden:
Scott Willems, Winnipeg, Manitoba, Canada
Time: 2000-11-1401:18:06
Comments: Dear Sirs, My heart soared when I
discovered your site. My Grandfather served
with the Princess Irene Division during WW2
and I have been search for any information, or
any former members who served with him. I
have been told he served with the Division for
four, or possibly five years. I began this quest
for many reasons. First off I never knew him;
he died in 1957 a few months after my parents
we married. My Father can teil me little about
his wartime service as rarely spoke of the war.
I've been told that he was an extremely honorable, loving, and caring man by the few people
left who knew him.

The other, and most important reason came
from my daughters. We were watching the Canadian Remembrance Day service and they
asked me why Grampa Otto went to fight in .the
war when he could stay in Canadawhere it was
safe? I told them he went because his family
and the people in Holland needed him, and that
if they didn't stop the enemy there we might
not have been here today. I would greatly appreciate any information you can provide regarding him - information below:
Emigrated to Canada from Holland in 1903.
orro (BUD) WILLEMS DOB: FEB.2, 1913
WATROUS, SASKATCHEWAN,
CANADA.
Thanking you in advance, Scott R. Willems
e-mail mirific@home.com
Peter van den Berg, Leidschendam
Time: 2000-11-13 18:22:29
Comments: I knew Rudi Hemmes, from a friend
he is an Englandvaarder.AII the best.
Aooi Bart Spijkers, Eindhoven
Time: 2000-11-08 19:18:50
Comments: Ik heb vrijwel constant gediend bij
het 17e: vanaf 1977 als jonge sgt van 18 t/rn
1999 als "ouwe"stip van 41,dus dik 22 jaar.
Mijn koord heb ik nat verdiend in Arromanches
in 1992. Onlangs was ik weer in het museum
aldaar en ik was trots en verbaasd om te zien
dat er een klein hoekje gereserveerd was voor
de Brigade en het Beste Bataljon. Prima ere wie
ere toekomt. 1'11 Be Back.....

geert overweg, holland
Time: 2000-10-31 21:01:41
Comments: mooie pagina over ons regiment.
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Jan van Schijndel, Weert
Time: 2000-10-2600:07:46
Comments: B-team 2e pelt te "Obodnik"
12 november '98 17 mei '99 zijn er nog mensen
die daar ook in die zelfde periode zijn geweest.
Ik heb daar een perfecte tijd gehad !!!
2-5-ALFA TIJGERS !!!!
Jan van Schijndel, Netherlands
Time: 2000-10-25 23:54:08
Comments: 13 nl mechbat Obodnik 12 november '98/17 mei'99. The best time in my life because I was there !!!!!! fus 1 jan van Schijndel
Wim F. Bax, Nederland
Time: 2000-10-24 18:37:06
Comments: Prachtig weer iets van het verleden
terug te vinden. Zijn er nog kameraden? Mijn
dienstnummer 310108017. Llichting 51-1. Opleiding in zuid-Laren Parate tijd in zuidlaren,
assen, ermelo waar we ook afgezwaaid zijn.
Fus 1 Leonard Raesen, Terheijden
Time: 2000-10-20 13:37:39
Comments: Ik vind het erg leuk dat jullie dit op
het internet gezet hebben. Het zou ook leuk
zijn als jullie iets over oefeningen zouden laten
zien. Zo kan ik familie en vrienden ook laten
zien wat ik doe. Met vriendelijke groet, Leonard
Raesen
W.H.J. Van de Ven, Lelystad
Time: 2000-10-1522:44:19
Comments: Hier een berichtje van een oud
dienstplichtige
dienstnr.
72.01.08.202.
Misschien dat er nog bekenden zitten in de van
steveninck kazerne. Ik heb een toffe tijd gehad
daar. De groeten naar Kap. Sanders, Smi de
Jongste, en Kap.Aerts (als die nog daar is(hij
was toen in Joegoslavië).
Jeroen Silvrants, Scotland
Time: 2000-09-07 15:39: 16
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Comments: hier een mailtje van een jong oudgediende. zat in ifor2 c-corn. 17mechbat. woon
en werk nu al 9maanden in Scotland en heel
leuk om dingen van toen te zien en te lezen.
wens iedereen die nu bij jullie zitten heel veel
plezier en sterkte.
jeroen silvrants reg.no.
720620231
Laszlo Szekula, Beverwijk, the Netherlands
Time: 2000-08-04 21:42:20
Comments: Een welgemeend saluut voor alle
fuseliers van Fus1 Szekula (c-cie 82-2 2e pel)
en aan de makers van deze site mijn complimenten. Het zou leuk zijn om weer eens contact 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 Kpl.1 Mike
Schillemans! Laat eens wat van jullie horen.
T.J. van Unen, 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 Schalkhaar. Ik kom zeker nog een terug. Theo van
Unen
Bartje, Groningen
Time: 2000-07-13 23:12:33
Comments: he hans prachtige site ben zelf ook
fus. geweest b-cie 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 ..
Jim Hendrickson, Canada
Time: 2000-07-03 18:05:13
Comments: Very interesting site. My dad returned from Canada to serve in the "Prinses Irene"
Brigade. I have certlflcate
signed "Benhard"
Prins der Nederlanden, commending Sergeant
Hendriksen, Reinier, Arnold, Dirk, of Fighting
Unit 111 for his actions in April 1945 at Hedel.

Beste Willem
Briefwisseling met Willem van der Veer
oud-commando "van het eerste uur'; auteur
van oonoçsromens, voornamelijk handelend
over het verzet
Beste Willem,

Beste Hans,

Het is alweer wat langer geleden dat we ons
regelmatige schriftelijke contact hadden. In 2000
is het maar driemaal gelukt om een Vaandeldrager te laten verschijnen. Een museum inrichten
(uiteraard met de hulp van vrijwilligers) en zelf
een blad vol schrijven, is toch wel een hele klus.

Ik begon mij werkelijk ongerust te maken. Onze
laatste correspondentie dateerde, geloof ik, van
juli. Maar gelukkig zag ik daarna je boomlange
gestalte in het Cavaleriemuseum te Amersfoort,
waar je met je innemende glimlach ietwat
verlegen tussen een aantalouddienaren van de
voormalige heilige Hermandad had plaatsgenomen.

Terwijl ik dit zit te schrijven, krioelt Walter rond
mijn stoel. Het ventje is hard van plan om in ieder
geval voor zijn lle maand te kunnen lopen. De
wereld schijnt toch een stuk leuker te zijn, als je
die kunt bekijken vanaf je eigen beentjes
blijkbaar.
Tja, de laatste keer dat we elkaar zagen was in
het Cavaleriemuseum te Amersfoort. Voor de
derde keer heb je een museumbrochure vol
geschreven voor het Marechausseemuseum. De
nieuwe brochure werd in het Cavaleriemuseum
gepresenteerd, ter gelegenheid van de jaarlijkse
dag van de Vrienden van het Marechausseemuseum, en gaat over de zogenaamde "Commando
Marechaussees" waarvan jij er dus ook één bent.
Daar zat ik dan, keurig tussen de genodigden op
de eerste rijen, te wachten op het moment dat je
me weer in dat grote gezelschap een sneer zou
gaan geven. Nou, maar het viel reuze mee, ik
hoefde alleen maar te gaan staan om te laten
zien dat het dak hoog genoeg zat, geloof ik...
Voor de laatste keer je vervolgverhaal. Het is april
1945. Je stond op het punt om de NSBburgemeeester van Westerbork te vertellen dat
de bevrijders onderweg zijn. In die plaats was je
gedropt achter de linies om het verzet te helpen.
Ik wens je hele prettige feestdagen en een goed
begin van het nieuwe jaar, 2001 alweer. En
natuurlijk, tot ziens volgend jaar op 12 april 2001,
bij het 60 jaar feest van het Regiment
Hans Sonnemans.

Fijn dat je zoon Walter zo actief is. Ik heb je altijd
al gezegd dat dit knaapje reeds de maarschalksstaf in zijn ranseltje draagt. Geen wonder
overigens met zo' n vader en vooral de moeder
niet te vergeten.
Dit is nou niet om je te overtroeven, maar vorige
week ben ik de overgrootvader geworden van
een geweldige achterkleinzoon. Zijn naam is
Justin. Zo nou jij weer!
Als oudmarechaussee deed het mij goed dat de
vorige Vaandeldrager werd gesierd door drie
"blauwen", Goes, Blokland en Scholtz. Goed zo
jochie ....
Hans, ik kreeg berichten uit Engeland dat daar
onze correspondentie met veel plezier wordt
gelezen. De berichtgevers waren mw. Margareth
van de Berg en Herman Ansems. Ik maak graag
gebruik van onze correspondentie om beiden
hartelijk te groeten.
Ik hoop volgend jaar in goede gezondheid te
mogen deelnemen aan het 60-jarig bestaan van
ons regiment. 60 jaar alweer, waar blijft de tijd?
Toen was jij er nog niet eens....
Beste Hans, de volgende bijdrage zal helaas ook
de laatste moeten zijn. In Westerbork hield voor
mij de
Wereldoorlog op en die kan ik achteraf
e
moeilijk verlengen. Ofschoon.... Na de 2
Wereldoorlog kwam 5 jaar later ook nog eens de
Koreaanse oorlog, maar die heeft natuurlijk weer
niets met de brigade te maken.

r
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Hoeveel jaren
heeft onze correspondentie
eigenlijk geduurd? Ik ben echt de tel een beetje
kwijt. Tot de volgende, en daarmee (voorlopig????) laatste briefwisseling.

maar op tafel Schut, de heren zullen wel aan
koffie toe zijn." Gehoorzaam zette de bode het
blad of tafel en keek mij vragend aan. alsof hij
verdere orders verwachtte.

Mijn hartelijke groeten aan Mieke en de kleine
maarschalk.

Ik wees op het portret van Adolf Hitier, die vanuit
een bruinhouten lijst, fronsend neerkeek op het
tafereel beneden ons. Verdere aanwijzing had de
bode niet nodig. Hij keek even schuin naar de
burgemeester, pakte een stoel, stapte er op en
haalde het portret van de führer omlaag. Daarna
keek hij mij triomfantelijk aan alsof hij wilde
zeggen, zo, dat hebben we gehad. "Schut, doe
nog even de ramen open en denk aan de vlag."
De bode knikte, opende de ramen en stapte de
deur uit om voor de vlaggen op het gemeentehuis
en de toren te zorgen,

Willem.
In het midden zat de burgemeester, ik herkende
hem aan zijn vollemaansgezicht. De andere
mannen waren waarschijnlijk wethouders en
raadslieden. Ik nam mijn boerenpetje af zoals
gebruikelijk. De zeven mannen staarden mij
nieuwsgierig aan. De burgemeester nam het
woord. "Wat kan ik doen voor U mijnheer van der
Venne?"
Ik begreep dat snel handelen gebcx:len was; nu
kon ik beschikken over zeven gijzelaars. Zelfs
door de dikke muren van het gemeentehuis klonk
het zware gebrom van de tankmotoren, die nu de
kom van het dorp naderden. In een filmscenario
had dit niet beter getimed kunnen worden. Met
mijn rechterhand tastte ik in mijn binnenzak, als
zocht ik een bericht. Zeven paar ogen waren
scherp op mij gericht. Mijn hand omklemde de
koele greep van mijn pistool.
"Burgemeester, ik heb een belangrijke boodschap
voor u," zei ik uiterlijk kalm, terwijl ik van binnen
zeer gespannen was. Met een snelle beweging
haalde ik het pistool te voorschijn, richtte op de
burgemeester en deed een stap achteruit. "U
bent allen mijn gevangenen. De tanks zijn in
aantocht zoals u hoort, verzet heeft geen enkele
zin."
De mannen leken met stomheid geslagen. De
burgemeester reageerde het eerst; hij leek eerder
opgelucht dan angstig. "Doe dat ding maar weg,
mijnheer van der Venne, of wie u ook mag zijn.
Wij weten dat het afgelopen is, daarom zijn we
ook hier verzameld op dit uur." Ik wist niet wie
het meest opgelucht was, de burgemeester of ik.
Snel fouilleerde ik de mannen, die vrijwillig al de
armen omhoog staken en geen enkel tegenstand
boden,
Er klonk een bescheiden klopje op de deur. De
bode kwam binnen met een blad vol dampende
koppen koffie. Met wijd geopende ogen keek hij
verschrikt naar het pistool in mijn hand. "Zet
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De burgemeester nam, volkomen kalm, het
woord. "Mijnheer van der Venne, mag ik u een
ongebruikelijke vraag stellen in deze situatie?
Belieft u wellicht ook nog een kopje koffie, wij
hadden namelijk niet op u gerekend," Dat laatste
kon ik mijn trouwens levendig voorstellen. Ik
moest, ondanks mijn zenuwen, glimlachen om de
zonderlinge wending die de situatie plotseling had
genomen. De gijzelnemer werd door de hoofdgijzelaar getrakteerd op een kopje koffie. De
oorspronkelijke heldenrol van binnenstormend
terrorist, die ik mijzelf had toegedacht, begon
aardig te slinken.
Het ratelen van de tracks drong oorverdovend
door de open ramen naar binnen, evenals het
gejuich van de samengestroomde bevolking. Op
hetzelfde moment rinkelde de telefoon. Iedereen
keek naar het toestel, zich afvragend wie er op
zo' n moment kon bellen. De hand van de
burgemeester reikte al gewoontegetrouw naar de
hoorn. Ik weerde de hand af en pakte het toestel.
"Ja, hier met Gemmecke, spreek ik met de
burgemeester?" klonk een luide autoritaire stem
in het Duits. Ik wist wie ik nu aan de lijn had.
Gemmecke, de gevreesde kampcommandant van
het beruchte doorgangskamp
voor joodse
gevangenen, een paar kilometer ten noorden van
het dorp. Ik was volkomen verrast en besloot het
spel mee te spelen, zo lang het lukte. "Daar
spreek u mee," antwoordde ik, "wat kan ik voor u
doen?" Ik wist dat ik door mijn slechte Duits
vrijwel onmiddellijk door de mand zou vallen.
Op dat moment zag ik de eerste tanks met veel

lawaai het parkeerterrein voor het gemeentehuis
oprijden. Iemand nam het schichtig geworden
paard, dat nog altijd voor het gemeentehuis
stond, bij de teugels en voerde het weg. Uit de
koepel van de tank stak het gebronsde hoord van
een jonge officier. Het geratel van de rupsbanden
op het plaveisel was oorverdovend. Dit alles werd
nog aangevuld door het gejuich van de toestromende menigte.
Ik luisterde naar de krijsende stem van majoor
Gemmecke die in mijn oor brulde: "Wat is dat
voor hels lawaai bij u?" "Dat zijn de tanks Herr
Gemmecke, de tanks van onze bevrijders." "Bent
u de burgemeester wel?" schreeuwde Gemmecke.
Ik hoorde aan zijn toon dat hij zeer nerveus was.
"Now listen Herr Gemmecke, why don' t you
speak English for a change? We are knocking at
your door!" "NEIN" brulde Gemmecke en smeet
de hoorn op de haak.

De eerste tank stopte pal voor het gemeentehuis,
gevolgd door een zwaar bewapende jeep. Drie
soldaten sprongen uit de jeep, hun wapen in de
aanslag. Zij droegen de zwarte baretten van de
verkenningstroepen. Op hun baret prijkte een
grote bronzen adelaar, met uitgespreide vleugels....

ca-

Hieronder,' Willem van der Veer in het
valeriemuseum bij de presentaüe van een nieuwe
door hem geschreven museumbrochure van het
Marechausseemuseum "Commando marechaussees'; eind september 2000, Uw redacteur was
hierbij aanwezig, Vijf Engelangvaarders op een rij:
Van rechts naar links (I): Jan linze!, gen b.d. oudcommandant Nr 10 Dutch 2 Troop. Gijs de Jong,
Engelandvaarder, C de Ruiter, Lkol b.d., oudcommando, "Ome Wi//em van der Veer'; Harry
Weelinck, voormalig agent
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1946, een foto van een jeep van 3-RPI, Menno van Coenoomkszeme, Arnhem

VAN DE PENNINGMEESTER

Het einde van het jaar nadert weer met rasse
schreden en dan moet je als penningmeester wel
eens terugkijken
naar de resultaten van het
afgelopen jaar. Is er ten opzichte van andere jaren
veel veranderd?
We worden allemaal ouder, er
vallen steeds weer oude maten of nagelaten
betrekkingen weg en het schijnt dat met het
klimmen
der jaren
we allemaal
wat meer
vergeetachtig gaan worden. Een algemene kwaal,
welke zich niet alleen tot Nederland beperkt, maar
zich uitstrekt over de hele wereld.
Het is dan ook niet vreemd als ik u zeg dat er tot op
dit moment( 6-11- 2000) nog steeds 26 leden
vergeten zijn hun contributie over 2000 af te
dragen. We hebben ze allemaal al eens een
geheugensteuntje
gestuurd en gevraagd om in
ieder geval niet met achterstand 2001 in te gaan.
In de Vaandeldrager treft
aan voor het jaar 2001.
betaald hebben zullen op
gemerkt het jaar aantreffen
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u weer een acceptgiro
Zij die 2000 nog niet
die acceptgiro duidelijk
t / m wanneer

Contributie is ontvangen. Dat wil zeggen dat u voor
meerdere jaren moet gaan betalen. Ik hoop dat u
mij niet teleurstelt en zo spoedig mogelijk uw
bijdrage overmaakt. U hebt geen achterstand en ik
behoef u niet elke keer lastig te vallen. Het mes
snijdt dan aan 2 kanten.
Op de Algemene Leden Vergadering is opdracht
gegeven uit te zoeken of het mogelijk is de
contributie voortaan via het incasso systeem te
gaan innen. Daar is wel navraag naar gedaan, maar
er zijn nog geen concrete antwoorden binnen.
Tot die tijd zullen we moeten doorgaan op de
ouderwetse
manier, allemaal zelf het biljetje
invullen of laten invullen en opsturen.
Werkt u allen mee? Hartelijk dank en een prettige
jaarwisseling en met goede moed en gezondheid
2001 in.

Henk van BEERS

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

Bas-Van derWegen, mdm M.
Bergh-Rodriques
Pereira, mw M. v.d.
Bon, G
Brinkman, WA
Burgers-Clements, mw
Burgers,m P.H.

overleden
nwadres
nwadres
overleden
nwadres

Daele, A van
Derks-Remmerswaal,

overleden
overleden

mw J

Deurloo, A
Doeser, W.
Driebeek, AAM.

overleden
overleden
nwadres

Droog-Jansen
Godderij-Keulen, mw T
Greef, T. de
Hakkenberg, C.B.

bedankt
overleden
overleden
overleden

Hendriks-Walraven,

overleden

mevr

Hooft, M. van
Hoogstraten
Kessels, A
Loor-Janse, mevr
Luttmer, J.
Mijdam, A
Opdorp, G. van
Paepe-Wijnacker, mw
Parel, G.
Plaisier-Reman, mw
Rijswijk, F. van

overleden
huisnr
overleden
adres wijz
overleden
overleden
huisnr
verhuisd
nwadres
overleden
overleden

Post, J.
Rouwenhorst, G.

overleden
overleden

Ruys-Haitsma

nwadres

Smit-Reedijk,
Veer, W. van
Verhoeven-de
Walsem, mw

Muller, mw CA
mw J.N.
der
Werd, mevr
J.C. van

overleden
aan v adres
overleden
nwadres

te Brussel op 11-05-2000
te Laren (NH) op 01-05-2000
Loosduinsekade 722 B, 2571 CZ Den Haag, tfn ongew
De Mare 37, 2285 SR Rijswijk, tfn 070-3806726
te Ede op 21-06-2000
Min Aalbersepark 1, app 111, 6711 NT Ede, tfn 0318
618372
te
op 16-09-2000
te Voorburg; opnemen Frans Derks, Pr Mariannelaan 284 A,
2275 BP Voorburg
te Waterford USA op 08-08-2000; opnemen mrs A Deurloo
te Camberley op 05-09-2000; opnemen mrs B. Doeser
Ogier van Cralingenpark 56, 3065 BB Rotterdam,
tfn 010-5067127, fax 010-5067128
per 01-06-2000
te Brunssum op 31-08-2000
te Best op 23-06-2000; opnemen mevr A de Greef-Broeren
te Gorredijk op 03-07-2000;opnemen mevr S.K.
Hakkenberg-Parker Jones
te Raamsdonk op 19-08-2000
te Eindhoven op 10-06-2000, opnemen mevr van Hooft
moet zijn "Duivenvoorde 300"
te Eindhoven op 01-05-2000
moet zijn "Lishof 253/8, verder ongewijzigd
te Pullborough UK op 1-3-2000
op 29-05-2000
moet zijn Woestduinlaan 99
adres onbekend, coe 2 wordt code 6
Burg. Stulemeyerlaan 161, 4611 EJ Bergen op Zoom
te Loosdrecht
te Nijmegen op 10-06-2000; opnemen
mevr L van Rijswijk-Dries
te Enschede op 09-10-2000; opnemen mevr Post-Brokken
te Wolverhanpton op 10-08-2000; opnemen
mrs D. Rouwenhorst
Heideweg 2(Bovenwegen) 3708 AC Zeist
corr adres Vaartweg 93, 2724 GC Zoetermeer
te Enschede op 21-10-2000
tfn nr 0172-442880
te Steenbergen op 18-08-2000
Irenelaan 9, flat A2, 5583 AD Waalre
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STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger bij het platform:
H. van Beers
Prins Clausstraat 60
4761 AM ZEVENBERGEN

U hebt recht op reisfaciliteiten naar een reünie
en / of een herdenking van het onderdeel van
uw overleden man / partner.

Hebben weduwen recht op reisfaciliteiten voor
het bezoek aan een reünie en / of herdenking
van het onderdeel van hun overleden man /
partner?
Kunnen weduwen het Veteranenblad
Point ook ontvangen?

Check

Kunnen weduwen in het bezit worden gesteld
van een veteranenpas?
In het blad der veteranen "Check Point", nummer 2 van september 2000, geeft mevrouw
Zuijdwegt van de Stichting Dienstverlening Veteranen daarop enige antwoorden.
Veteranenpas voor weduwen van veteranen? Ik
weet dat veel weduwen het onrechtvaardig vinden dat zij niet in aanmerking komen voor een
veteranenpas, maar de veteranenpas is in 1993
ingesteld als uiting van respect voor de dienstverrichting van veteranen onder oorlogs - of
vergelijkbare omstandigheden. Dientengevolge
kan de veteranenpas alleen maar persoonsgebonden zijn.
Als weduwe kunt u het Veteranenblad Check
Point niet gratis ontvangen. U kunt echter wel
tegen een sterk gereduceerd tarief een abonnement nemen op dat blad.
Een jaarabonnement Cu ontvangt dan 9 nummers per jaar) kost f 35,00 per jaar. U kunt het
bestellen door een briefje te schrijvenïzonder
postzegel te gebruiken) naar:
Uitgeverij Ten Brink,
Antwoordnummer 17,
7940 VB Meppel.
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U moet daarvoor tijdig een briefje schrijven
naar de Stichting Dienstverlening Veteranen,
Postbus 250, 3940 AG Doorn. Uiteraard dient u
uw persoonlijke gegevens duidelijk te vennelden en vragen om in het bezit te worden gesteld van een NS - vrijvervoersbewijs voor het
bijwonen van een reünie of herdenking van het
onderdeel van uw overleden man.
U dient tevens aan te geven op welke datum en
naar welke plaats van bestemming er wordt
gereisd.
Op die manier blijft u toch betrokken bij evenementen en het ontmoeten van oude bekenden.

Henk van Beers

VERENIGING VAN OUD STRIJDERS
VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BRIGADE "PRINSES IRENE"
Bestuursleden:
ere-voorzitter
Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland
Beneden Dorpsweg 191
6862 WH OOSTERBEEK
026- 3332352
Voorzitter
R.W. Hemmes
Thorbeckelaan 74
2564 BS DEN HAAG
070- 3683566

Functionarissen:
Vertegenwoordiger
bij de Fondsen
F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 SB BERGEN OP ZOOM
0164-241119
Sociaal medewerker
F.J. Bakx
De Nieuwe Schans, Middenweg
4841 RP PRINSENBEEK
076-5420530

1- 5

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

F.J. Bakx
De Nieuwe Schans, Middenweg 1 - 5
4841 RP PRINSENBEEK
076-5420530
G. Lourenz
Messiaanpark 25
5653 JS EINDHOVEN
040-2510286
P.J. van der Wal
Achterste Havervelden 54
4822 AM BREDA
076-5416151
N.G. van Zalinge
M. Cherubinastraat
4817 Kl BREDA
076-5210534
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J.J. Keizer
Rosemede, Canal Road
Congleton CW12 3AP
UNITED KINGDOM
L.P. Klouth
8 Boyland Close
ACT 2613 SPENCE
AUSTRAUA
J.B. Peyrot
110 Carriage Drive
GLASTONEBURY - CONN - 06033
USA
Bank- en gironummer van de Vereniging
Banknummer:
47.25.85.762 ABN/AMRO
33.42.06.715 RABO
Postgironummer: 1999533
Penningmeester O.s.V. "Prinses Irene" te Zevenbergen
Lidmaatschap is minimaal f. 20,- per jaar.
Zij die geen deel hebben uitgemaakt van de voormalige Prinses Irene Brigade, kunnen begunstiger worden door de Vereniging met minimaal f. 20,- per jaar te steunen.
ONZE AKTIVITEITEN WORDEN MEDE MOGEWK GEMAAKT
UIT DE OPBRENGSTEN UIT DE GIRO/BANKLOTERIJ.
UW DEELNAME AAN DE GIRO/BANKLOTERD WORDT DAAROM
VAN HARTE AANBEVOLEN.
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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

Secretaris:

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

Penningmeester:

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

Regimentscommandant:

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

Lid:

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

Redactielid
Vaandeldrager

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

Regimentscoördinator :

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

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!

REGIMENTSKALENDER

2001

DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

BIJZONDERHEDEN

11 januari

ALVVKNBPI

Oirschot

Vereniging Koninklijke
Nederlandse
Brigade
Prinses Irene

2 februari

Overdracht

Oirschot

Bataljon, delegatie
Reqiment

Februari - maart

Monumentenreis
60 jaar GFPI

Jakarta, Bandung en
Surabaya (VVest- en Oost
Java)

Delegaties bataljon en
Indiëbataljons
GRPI

16 maart

Beëdiging

Oirschot

Bataljon + Ststcie
Mechbrig

.. maart

Balken en Sterren borrel

Delft

Delfische
Studentenweerbaarheid,
Delegatie bataljon

29 maart

ALVVIBGRPI

Oirschot

Vereniging Indiëbataljons
Garde Prinses Irene

Maart - april

Monumentenreis
Europa
NL) 60 jaar GFPI

regimentsadjudant
Indonesië

(UK, FR, BE,

12 april

St.

Delegaties
KNBPI

bataljon

Regiment

+

reünie
Fuseliers

60 jaar
Prinses

Oirschot

oudgedienden

Irene

naam
Eind april

Koorduitreiking

28 april I 01 mei

Bloemenhulde

1- 5 mei

Rotatie personeel

4mei

Herdenkingen

5 mei

Defilé Wageningen

H.M.
SFOR

10

Herdenkingen

Bevrijding

's Gravenhaqe

Deleqatie

Eindhoven

Bcie, Acie (-) bataljon,
deleqatie KNBPI

I

(-) bataljon

Wageningen

Delegaties
reqiment

(+) bataljon

Den Haag

Delegaties
KNBPI

(-) bataljon

Bataljon

Oirschot

Officieren

Beeringen

Beeringen

Delegaties
KNBPI
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