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Deze dag is de afsluiting van de

festiviteiten, die door het Garde

Regiment Fuseliers Prinses Irene
zijn georganiseerd, ter gelegenheid
van de oprichting van de Konink-

lijke Nederlandse Brigade in
Congleton op 11 januari 1941 en

van het feit dat die Brigade in het

Wrottesley Park in Wolverhampton
op 27 augustus van dat jaar door
mijn grootmoeder een Vaandel
kreeg uitgereikt met mijn naam

erop.
Ik was in die tijd een tweejarig
meisje, dat zich in Canada niet
realiseerde wat er zich in Engeland
allemaal afspeelde. Nu besef ik
terdege hoe de oud-strijders van de

Prinses Irene Brigade, met mijn

naam op hun schouder, zijn ingezet
bij de strijd voor de bevrijding van

Europa.
Vandaag is ook een reünie van die
oud-strijders met alle militairen, die

in Europa en in Indië hebben ge-

diend bij een onderdeel van het
Garde Regiment, dat de tradities
van de Brigade voortzet. Het is
indrukwekkend te weten dat onder

zoveel moedige mannen er zo

velen mijn naam op hun schouder

droegen.

Ik realiseer mij echter terdege dat die onderdelen, die na de opheffing
van de Prinses Irene Brigade werden geformeerd, niet naar mij werden
genoemd, maar naar die Brigade, waarvan vandaag de viering van
haar 60ste verjaardag zo groots wordt afgesloten. En zo schrijft de
geschiedenis zich voort, naar steeds nieuwe realiteiten.

Ik wens u allen een prettige dag toe en hoop dat u behouden thuis zult

komen met het tevreden gevoel van een geslaagde reünie.

Irene
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Garderegiment heeft
kleurrijke geschiedenis

2001 is een belangrijk
jaar voor ons

_ garderegiment.

(!) Zestig jaar geleden
werd in Congleton de
Koninklijke
Nederlandse Brigade
Prinses Irene
opgericht. Dat was de
geboorte van ons
Garderegiment en de
start van een levendige
traditie.

Ons Garderegiment is een relatief
jong regiment, maar een regiment

met een kleurrijke geschiedenis.

Kijk alleen al eens naar de mensen
die zich aansloten bij onze moeder-
eenheid: de Koninklijke Neder-
landse Brigade Prinses Irene.

Uit alle uithoeken van de wereld

kwamen Nederlanders samen om
zich in te zetten voor dat éne doel:
de bevrijding van Nederland.
Toen dit eenmaal gerealiseerd was
werd de Brigade opgeheven.

Als Regiment Prinses lrene leverde

het troepen aan ten behoeve van
het herstellen van "Orde en Vrede"
in Nederlands Indië. De "Irene-
mannen" uit deze periode hebben
het predikaat "Garde" meer dan

verdiendCJ
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In de periode van

de Koude Oorlog
was het Regiment
steeds met een

geoefend en op

haar taken bere-
kend Pantser-

infanteriebataljon
paraat om, in
bondgenoot-

schappelijk
verband, een

eventuele dreiging
uit het Oosten af
te slaan.

Onder de naam
"Irene" en getooid

met het invasie-

koord hebben in
recenter tijden
fuseliers

deelgenomen aan

de NAVO missies
op de Balkan
(IFOR, SFOR en
KFOR) en aan VN missies op
Cyprus en in het Midden-Oosten

(UNFICYP en UNTSO).

Allen die dienden onder de naam
"Irene", zijn vandaag bijeen, om
elkaar weer te ontmoeten en her-

inneringen op te halen en zodoende
voor jong en oud de Regiments-

beleving te verstevigen.

Ik kan u verzekeren dat zij alles in
het werk stellen om u een onver-

getelijke dag te bezorgen. Iedereen
die de dag bezoekt wens ik een
bijzonder fijne dag toe en ik hoop u
nog vaker te mogen begroeten bij
ons Garderegiment.

Ik ben de Werkgroep 60 jaar
Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene (onder leiding van majoor
Aerts) bijzonder dankbaar voor al
het werk dat in het afgelopen jaar
is verzet.

W.J.M. Verweij

Luitenant- kolonel der Fuseliers
Regimentscommandant
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"Eendracht maakt macht!"
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60 jaar worden is op zichzelf geen
prestatie. Wat wel een prestatie

was en is, is hetgeen in die 60 jaar

is gepresteerd, een inspanning die

door velen buiten ons Regiment
met jaloezie wordt erkend ..

Daarmee wil ik iedereen die onder
dat Vaandel in Engeland en op het

vaste land in '44/'45, in het voor-

malig Nederlands Indië, in Bosnië,
Kosovo of waar dan ook hebben

gediend en nog dienen van harte

gelukwensen. Voor die prestaties
werd de Brigade geëerd met de
Militaire Willemsorde, die we

telkenmale als ons Vaandel uitrukt

met trots tonen. Om soortgelijke
redenen werd het Regiment ver-
heven tot Garderegiment en dit
alles was en is, samen met allen
die ons voorgingen, inspiratie en

motivatie voor ons optreden. Toch

mogen we ook hen niet vergeten
die paraat stonden tijdens de
periode van de koude oorlog.
Ook zij deden hun plicht en vaak
veel meer dan dat, al leek dat

wellicht minder spectaculair dan

voornoemde operaties buiten onze
grenzen. Ik ben er van overtuigd
dat zij hebben bijgedragen aan het
voorkomen van de "warme" oorlog.

Daar ging het toch in feite om na

de oorlog en na Indië.
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Toch ben ik van mening dat we ons

juist op deze dag, waar we met

zovelen bijeen zijn ter gelegenheid
van de viering van het 60-jarig

bestaan, ook best mogen geluk-

wensen. Wat is er immers mooier
dan juist nog zo jong te zijn, dat de

mannen van het eerste uur, of
misschien beter van de eerste

periode van ongeveer 10 jaar, nog

in zo'n grote getale dit heuglijke feit
met ons kunnen vieren.

Tot slot ben ik als voorzitter van de
Stichting Brigade en Garde Prinses
Irene er trots op U allen hier

welkom te mogen heten en U te
mogen vertegenwoordigen waar
dat van toepassing is. Ik prijs me
gelukkig dat sinds de Stichting
haar vleugels heeft uitgeslagen, we

al een paar aansprekende finan-
ciële successen hebben kunnen

boeken. Een niet onbelangrijk deel
van de huidige activiteiten wordt
hiervan bekostigd. Maar vooral dat
we een sterkere onderlinge samen-

hang tussen alle geledingen van

het Regiment hebben kunnen be-

werkstelligen. Dat alles onder het
motto: "Eendracht maakt macht!".

G.G.M. van Leeuwe

Brigade-generaal der Fuseliers bd
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Koord als bindmiddelra
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In de winter van 1940 - 1941 waren

de militairen, die zich in de mei-

dagen van 1940 via Zeeuws-
Vlaanderen naar België en

Frankrijk terugtrokken en uit Brest
werden overgebracht naar
Engeland, gelegerd in Congleton.
Daar werd op 11 januari 1941 de

Koninklijke Nederlandse Brigade
opgericht. Op 27 augustus van

datzelfde jaar kreeg die Brigade, in
het Wrottesley Park in
Wolverhampton, van Koningin

Wilhelmina een Vaandel met de

naam Prinses Irene. Na jaren van
training werd de Prinses Irene
Brigade in augustus 1944 overge-
bracht naar Normandië, waar de
Brigade, voor de bevrijding van

Europa, werd ingedeeld bij de

geallieerden. De Brigade werd op

verscheidene plaatsen in Frankrijk,
België en Nederland ingezet, waar-
van er enkele op het Vaandel
werden vermeld.
Na de bevrijding in 1945 werd de

Brigade opgeheven en werd een

Regiment opgericht dat de tradities
van de Prinses Irene Brigade
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moest voortzetten. Elke militair, die

in Normandië was geland, kreeg

als herinnering aan de veldtocht
een oranje blauw fluitkoord.

Er werd voor de leden van de

Brigade door de Vereniging Ons

Leger een grootse reünie georga-

niseerd in Den Haag en er werd
besloten jaarlijks bijeen te komen.

Op 12 april 1947 (juist, vandaag

is het dubbel feest) werd "de

Vereniging van Oud Strijders van
de Koninklijke Nederlandse

Brigade Prinses Irene" opgericht,
één vereniging voor alle leden van

de Brigade, met het doel jaarlijks
een reünie te organiseren.

Toen in 1979 de laatste actief
dienende oud-strijder van de
Prinses Irene Brigade de dienst
verliet werd er in de vereniging

lang over gesproken of het oranje

blauwe fluitkoord, het
"Invasiekoord", kon worden overge-
dragen aan het Garde Regiment
Fuseliers Prinses Irene, dat de tra-
dities voortzette. Er was weerstand

omdat het koord als persoonlijke
herinnering was uitgereikt.

Het invasiekoord was in de loop
der jaren het symbool geworden
van de Prinses Irene Brigade. Om
die reden werd in 1982 besloten

dat ook de militairen, die niet in

Normandië waren geland, maar
zich na de bevrijding van Noord
Brabant bij de Brigade hadden
aangemeld en hadden
deelgenomen aan de actie bij
Hedel, het koord mochten dragen.

Op een reünie van de oud-strijders
in de Westenberg kazerne, waar
het 13e Pantser Infanterie Bataljon

Fuseliers Prinses Irene was

gelegerd, werd het koord dat jaar
eveneens overgedragen aan de

Fuseliers.

In 1992 werd, bij de reorganisatie

van de krijgsmacht, het 17e

Pantser Infanterie Bataljon
(Limburgse Jagers) in Oirschot, in
plaats van het 13e PalnfBat,

ingedeeld bij het Garde Regiment

Fuseliers Prinses Irene. Op indruk-
wekkende wijze werden de

Limburgse Jagers door oud-strjders
van de Prinses Irene Brigade
Fuselier gemaakt door hen op het

strand van Normandië het

Invasiekoord om te hangen.
Sindsdien wordt aan nieuwe
Fuseliers het Invasiekoord uit-
gereikt door oud-strijders.
De Vereniging van oud-strijders

van de Prinses Irene Brigade is
vanaf haar oprichting een vereni-
ging geweest van alle geledingen
van die Brigade. Diverse malen is
gesuggereerd dat het voortzetten

van haar tradities ook zou kunnen

betekenen te denken aan één

vereniging van Fuseliers. Omdat
de omstandigheden in vredestijd
niet te vergelijken zijn met die tij-
dens een oorlog, verenigden de
verschillende categorieën zich

apart.Gelukkig hebben alle
verenigingen zich nu aangesloten

bij de Stichting Brigade en Garde
Prinses Irene, zodat ook op dit
punt kan worden gesproken van
een goede voortzetting van de
tradities van de Koninklijke

Nederlandse Brigade Prinses Irene.

Rudi Hemmes

60 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene



Verenigd staan we
sterk

Vanwege hun verdiensten voor onze

verenigîng werd door de Algemene
Ledenvergadering benoemd tot
erelid: de Heren Vermeulen, Aerts,
van der Louw en Vermeij.

Op initiatief van de toenmalige
luitenant-kolonel L. Vermeulen en de
toenmalige kapitein P.J.M. Aerts werd
op 4 januari 1994 in het Kon. Tehuis
voor oud-militairen "8ronbeek" te
Arnhem een bijeenkomst belegd,
waarbij afgevaardigden van de
5 Indië-bataljons aanwezig waren.

Het doel was en is nog steeds:
"De geschiedenis van het Regiment

levend te houden, tradities te hand-
haven en de krachten van de
5 Indië-bataljons te bundelen in

een vereniging, waardoor tevens

de communicatie met het parate

bataljon beter gewaarborgd zou
zijn".

De akte van oprichting werd op

27 juni 1994 gepasseerd. In de

slotbepalingen werd het eerste

bestuur benoemd, bestaande uit:
De heer J.H. Eibers als voorzitter
(6e bataljon)

De heer Th.J. van Alst als

secretaris (4e bataljon)
De heer w.G. ter Horst als

penningmeester (7e bataljon)
Dit bestuur is nog steeds actief
voor de vereniging.

Als afgevaardigde van de verenig-

ing in het bestuur van de Stichting
Brigade en Garde Prinses Irene
werd benoemd de heer J.H. Eibers.

De ondervonden medewerking van

het parate bataljon voor het organi-
seren van reünie's e.d. wordt door
de leden zeer op prijs gesteld.

Ook hebben wij veel waardering

voor het f@it,dat ter gelegenheid

van het jwhil~um 11 Indië-veteranen
hebben deelgenomen aan een
zevendaagse monumentenreis naar
Java. Zij bezochten met enkele

leden van het parate bataljon de

erevelden, waar gesneuvelde
Irene-mannen begraven liggen.

Rest mij om alle aanwezigen op
12 april a.s. een onvergetelijke dag

toe te wensen.

Namens de vereniging,
Jan Eibers.
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Regimentskalender 2001
Datum
12 april

28 april/01 mei

1-5 mei

4 mei

5 mei

2 juli - 19 aug

31 augustus

6 september

7 september

18 september

18 september

20 september

20 september

5 oktober

Week 48

Week 48

November

7 December

13 december

14 december
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Activiteit
Regimentsjaardag, reünie 60 jaar Garderegiment

Fuseliers Prinses Irene

Bloemenhulde H.M.

Rotatie personeel SFOR 10

Herdenkingen

Defilé Wageningen

Verlofperiode bataljon

ALV + Verenigingsmaaltijd Vereniging Van Officieren
GSPI

Herdenking Beeringen

Herdenking Indië monument

Prinsjesdag

Defilé Eindhoven

Regimentsborrel

Reünie KNBPI

Beëdiging

ALV Regiment Onderofficiers Vereniging GFPI

Commando-overdracht 17 Painfbat en Garderegiment

Fuseliers Prinses Irene

Gardebijeenkomst

Medaille-uitreiking SFOR 10

Locatie
Oirschot

Den Haag

Eindhoven

Tilburg/Colijnsplaat/Hedel

Wageningen

Oirschot

Beeringen

Roermond

Den Haag

EindhPven

Oirs ot

Oirschot

Oirschot

Colijnsplaat

Colijnsplaat

Oirschot

Oirschot

Oirschot

Den Bosch

60 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
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Regiment; Symbool voor
saamhorigheid

In de eerste plaats, wil ik, mede

namens alle leden van de
Vereniging van Officieren GFPI, de
Regimentscommandant van harte

gelukwensen met het 60-jarig
bestaan van ons regiment.

Hoewel ik mij natuurlijk verheug
over het bereiken van onze mijl-

paal, verheug ik mij nog meer over

de vitaliteit, die deze 60-jarige
uitstraalt.

Waar een regiment symbool staat
voor saamhorigheid gebaseerd op

een gemeenschappelijke geschie-

denis en traditie, constateer ik met
voldoening dat ons regiment er na
60 jaar beter voorstaat dan ooit
tevoren.

De geschiedenis is op een fraaie

en deskundige wijze neergelegd in

een nieuw museum, tradities wor-
den op een waardige wijze in ere

gehouden en de verstandhouding

tussen de diverse verenigingen, die

de verschillende geledingen van
ons regiment vertegenwoordigen

onder "de paraplu" van de Stichting

Brigade en Garde Prinses Irene, is
ronduit prima.

Hoewel de Vereniging van

Officieren GFPI zich weliswaar pri-

mair richt op het bevorderen van
saamhorigheid van haar leden,

beschouwt zij de saamhorigheid
met genoemde andere geledingen
van het regiment, alsmede het le-

vend houden van onze gemeen-

schappelijke geschiedenis en tradi-
ties zeker ook als belangrijke
taken.

Gelet op de positieve ontwikkelin-

gen die zich op dat gebied de afge-

lopen 60 jaar hebben voltrokken zie
ik de toekomst met vertrouwen en
optimisme tegemoet.

60 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

Tot slot wens ik alle regiments-

genoten een buitengewoon
genoeglijke verjaardagsviering toe.

De Voorzitter van de Vereniging
Officieren GFPI

C.H. Nicolai
Generaal-majoor de Fuseliers
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"Een infanterist heeft
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Op 12 april vieren wij de oprichting
60 jaar geleden van ons Regiment.

Een Regiment dat in deze 60 jaar

in diverse periodes heeft bijgedra-
gen aan vrede en veiligheid waar

ook ter wereld.
In de loop der jaren zijn diverse

onderofficieren de revue

gepasseerd die aan de basis
hebben gestaan van de onder-
officier van heden ten dage. Een

onderofficier die zelfstandig,
creatief en probleemoplossend te
werk gaat. Het besef dat de oud-

onderofficieren van de KNBPI en

de Indië-Bataljons hieraan een
grote bijdrage hebben geleverd is
zeer groot.

en
~

W-U-u.

Om de ervaringen en saamhorig-

heid op dit hoge peil te houden is
er de Regiments Onderofficiers
Vereniging (ROOV) die bij tijd en
wijle bijeenkomsten organiseert
waar de jonge- en oudere onder-

officier op informele wijze met

elkaar in contact komen. Alle
wapens en dienstvakken van ons
Bataljon zijn hierin vertegen-
woordigd en dit doet ons telken-
male beseffen dat een groep niet

kan functioneren zonder steun van

elkaar. Een infanterist heeft munitie,

eten, herstel- en vuursteun nodig
bij het uitvoeren van zijn taak.

10

Verder beseffen wij ook dat het

thuisfront zich behoorlijk moet

wegcijferen voor ons beroep zodat
de kreten zelfstandig, creatief en
probleemoplossend ook op hen
van toepassing zijn. Vandaar dat

wij op deze dag alle partners,

kinderen en ouders voor al hun
steun gedurende de afgelopen
60 jaren bedanken. Wij hopen op
hun steun voor de toekomst.

Met Fuseliersgroet,

De voorzitter Regiments Onder-
Officiers Vereniging

Adjudant Hein Asveld

60 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene



09.30 - 10.30

10.30-11.00

11.00 - 11.45

11.45 - 13.00

13.00 - 17.00

F

Programma:
Ontvangst

Verzamelen voor appél

Appél en herdenking

Defilé der reünisten

Gezellig samenzijn

Wij zijn Fuseliers

Vol trots hier in ons

Brabantse land

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

d De Generaal-majoor de Ruyter van
Steveninckkazerne

Het terrein waarop de kazerne is gebouwd is oorspronkelijk bedoeld als

recreatieruimte voor het 'hogere' personeel van de NV Philips. Tijdens de

mobilisatie in 1939 vorderde de Nederlandse regering het terrein echter voor de

bewaking van de vliegbasis Eindhoven. Na de capitulatie van Nederland bouwen

de Duitse bezetters hier verschillende munitie- en materiaalopslagplaatsen.

Ook de Duitsers kunnen hier niet lang blijven want als zij in 1945 het veld

moeten ruimen, komt het legerplaatsje in handen van de geallieerden.

Zij breiden de legerplaats uit met lage, stenen barakken zoals u die nu nog

aantreft op het kazerneterrein.

In de periode 1945-1948 vind vanuit de kazerne de uitzending plaats van

troepen voor het toenmalige Nederlands Oost-Indië. Van 1949 tot 1951 is de

kazerne woonplaats voor Ambonnese vluchtelingen en vanaf 1952 gebruikt de

landmacht het kamp voor herhalings-

oefeningen. Daarna legert de KL alleen

nog parate troepen op de kazerne.

60 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

De legerplaats draagt de naam van

Generaal-majoor de Ruyter van

Steveninck, die in de jaren 1944 en

1945 commandant was van de

Koninklijke Nederlandse Brigade

'Prinses Irene'. Deze brigade maakte

deel uit van de Geallieerde legers en

nam onder andere deel aan de

gevechtsacties in de Oirschotse

omgeving in oktober 1944.
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Legenda kaart
1:

2:
3:

4:
5:
6:
7:

8:

Ingang kazerne
Feesttent

Parkeerplaats VIP's

Ontvangst VIP's

Parkeerplaats overigen
Museum
Toiletunit
Commandopost

Uitstapplaats bussen

Ceremonie
Podium defilé
Opstapplaats bussen
Opstapplaats historische

voertuigen
Inschrijven en garderobe

9:
10:

11 :

12:
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Vanuit de richting MaastrichtNenlo
A2 richting Tilburg

A58 richting Tilburg

Afrit Best (nr 7)
Einde afrit rechts

Bij de verkeerslichten rechtsaf

Rechtdoor

Huishoudeli-ke
mededelingen

Bereikbaarheid Generaal-majoor de Ruyter van
Steveninckkazerne

Openbaar vervoer
Komt u met het openbaar vervoer naar station Eindhoven, dan vindt u de
pendelbussen aan de kant van de stationshal waar de loketten zijn. (stadskant station)

Vervoer
Vanuit Tilburg

A58 richting Eindhoven

Afrit Best (nr 7)
Einde afrit rechts

Rechtdoor

Toegangsregeling
en inschrijving

• Vanaf afrit nummer 7 volgt u de
bewijzering naar de kazerne.

• Bij aankomst kazernepoort dient
uw programmaboekje als toe-

gangsbewijs.
• Volgt u de aanwijzingen van het
aanwezige personeel.

• Als u met de auto komt volgt u de
bewegwijziging naar de parkeer-

plaats.

• Komt u met het openbaar
vervoer, dan is er een pendelbus
beschikbaar van station Eindhoven
naar de kazerne.

• Wij zorgen voor vervoer van
parkeerplaats naar inschrijfpunt.

• Bij inschrijving (verplicht voor
iedereen!) ontvangt u een tegoed-
bon voor het nieuwe handboek.
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Vanuit de richting 's-Hertogenbosch
A2 richting Eindhoven

A58 richting Tilburg

Afrit Best (nr 7)

Einde afrit rechts
Bij de verkeerslichten rechtsaf

Rechtdoor

Tenue

• Veteranen en niet actief
dienenden:

o Burgertenue
of
o Veteranentenue met groot

modeldecoraties,
fuseliersstropdas en eventueel
invasiekoord

Denkt u aan regenkledingl

. Actief dienenden:

o Gevechtspak en invasiekoord*
o Parka (oud model!) t.b.V. slecht

weer.

* Iedereen die ooit is ingedeeld bij
13 Painfbat GFPI, 17 Painfbat
GFPI, 17 (NL) Mechbat GFPI,

IFORISFORlUNFYCIP/KFOR-een-

heid als GFPI, is op deze dag
gerechtigd tot het dragen van het

fuselierskoord!

Mededelingen

• Er is een beperkt aantal
rolstoelen beschikbaar.

• Er is een arts/EHBO-post
aanwezig in de feestte nt.

• Aan het einde van de dag ligt het
reispakketje en uw nieuwe
handboek voor u klaar.

• Vanaf 15.30 uur is er weer een
pendelbus beschikbaar voor de

terugreis naar station Eindhoven
(Deze rijdt elk half uur.
Laatste bus 17.00 uur) .
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hoeveelheid koffie en gebak en het

maken van een groepsfoto zijn we

teruggekeerd naar ons hotel voor
het welkomstdiner.

Monumentenreis Indonesië
Java - 2001
Op maandag 26 februari 2001
vertrokken wij, een delegatie van

tien militairen van het

Garderegiment Fuseliers Prinses

Irene en elf oud strijders als verte-
genwoordiging van de vijf Indië-

bataljons, met het vaandel naar
Indonesië. Daar hebben wij vijf

erevelden bezocht om hen die het

vaandel dienden maar vooral ver-

dienden eer te bewijzen. De deel-
nemers waren:

Oud-strijders 17 Painfbat GFPI
- Dhr Th. van Aist Plv voorzitter - lkol W. Verweij BC Regimentscom

- Dhr A. Schuurmans 3e Indiëbat - Maj P. Aerts PBC Regimentscoörd

- Dhr M. Blind 3e Indiëbat - Aooi H. Asveld BA Regimentsadj

- Dhr B Firing 4e Indiëbat - Aooi S. Fridael Coörd reis

- Dhr W. Ouwehand 4e Indiëbat - Elnt J. Geers C-Vaandelwacht

- Dhr F. Mulder 5e Indiëbat - Sgt1 B. lambriks Sgt- Vaandelwacht

- Dhr J. la Poutre 5e Indiëbat - Sgt P. van Seters Vaandelwacht

- Dhr H. Pak 6e Indiëbat - Kpl R. van Loo Vaandelwacht

- Dhr J. van 't Hart 6e Indiëbat - Kpl M. Stolp Vaandelwacht

- Dhr W. ter Horst 7e Indiëbat - Kpl1 R. Veninga Gnk ondersteuning

- Dhr W. Brüger 7e Indiëbat

Na een lange, goed verzorgde reis
kwamen we op dinsdagmorgen aan

in de vochtige warmte van Jakarta.

Hier deed zich het volgende pro-
bleem voor: de kist met de vaan-

delstok kwam niet tevoorschijn op
de bagageband. Dit bleek slechts
een klein probleem waardoor de

Nederlandse delegatie zich niet uit

het veld liet slaan. Wij werden

opgevangen door een lokale reis-
agent die een klein busje voor ons
had klaarstaan waarmee wij via
een toeristische route naar ons

hotel werden gereden.

Vroeg in de middag werden wij

ontvangen op de Nederlandse
ambassade waar we welkom
geheten werden door zowel de

ambassadeur, Baron S. van
Heemstra, als door de defensie

attaché, kol ir. J. Bilderbeek. De
waarnemend voorzitter van de

deputatie oud-strijders, dhr van
Alst, heeft de ambassadeur een
mooie foto aangeboden van een

patrouille uit de Indië tijd, de regi-
mentscommandant, Ikol Verweij,

ontving een zilveren scheepje van
de ambassadeur. Na de nodige

De volgende dag vertrokken we

omstreeks 8:00 uur naar ereveld

Menteng Pulo. Na de enigszins

chaotische indruk van Jakarta valt
het op hoe netjes verzorgd het
ereveld erbij ligt. De Indonesische

afdeling van de Oorlogsgraven
stichting (OGS) had de graven van

de Irene mannen herkenbaar ge-

maakt door er kleine Nederlandse
vlaggetjes bij te zetten.
De ambassadeur was uitgenodigd
om samen met de regimentscom-

mandant een krans te leggen bij
het monument. Als dank voor de

medewerking door de ambas-
sadeur is hem door onze regi-
mentscommandant een ingelijste
vaandeldrager aangeboden. Na
deze ceremonie werden er nog de

nodige groepsfoto's gemaakt bij het
monument waarna de militairen het

warme GVT weer mochten verruilen
voor de wat luchtigere burgerkleding.

Groepsfoto bij ambassade
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Groepsfoto bij monument op ereveld Menteng Pulo

Na het, voor sommigen emotionele,
bezoek aan ereveld Menteng Pulo
zijn wij met de bus naar de stad
Bogor gereden. Een bezoek aan de

wereldberoemde botanische tuin

zou ons middagprogramma vullen.
Na onszelf een weg te hebben
gebaand door de vele straatver-
kopers werden we bij de ingang
van de botanische tuin opgevangen

door een lokale gids die ons een

korte maar informatieve rondleiding
heeft gegeven. Wederom met de
bus zijn we de Puncak-pas opgere-
den waar wij onderweg hebben
gegeten bij een restaurant. De

gastvrijheid en het service niveau

van het bedienend personeel

grensde hier nagenoeg aan het
onmogelijke. Na genoten te hebben
van de heerlijke lokale gerechten
hebben we nog een kort bezoek
gebracht aan een kraamzieken-

huisje / consultatiebureau waarvoor

de oud-strijders kinderkleertjes
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hadden ingezameld die ze daar

afgaven. We kwamen tegen de
avond aan in Bandung, daar werd

in het hotel nog kort het programma

voor de volgende dag doorge-
nomen.

Ingang ereveld Pandu

60 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
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Javazee, onderweg naar Semarang

Donderdag stonden er twee her-
denkingen op het programma, de
eerste op ereveld Pandu en de
tweede op ereveld Lewigajah,

beiden bij de stad Bandung.

Op beide erevelden werd de
ceremonie herhaald, opstellen van
de oud-strijders, intreden van de
vaandelwacht, minuut stilte en
kranslegging door Ikol Verweij
geholpen door dhr. van Alst. Na de

laatste ceremonie was helaas ook
de tijd gekomen om afscheid te
nemen van Merel, onze charmante
begeleidster van de OGS. Na een
korte busrit bereikten we onze

lunch locatie. Voor de lunch was

niet al te veel tijd gereserveerd
want we moesten door naar een
vulkaan en de warmwaterbron bij
Ciater. Dachten we bij de bota-

nische tuin in Bogor veel hande-

laren te hebben gezien, bij de
vulkaan was het nog vele malen
drukker.

Al snel werd er druk onderhandeld
over de meest uiteenlopende
souvenirs. Bij de warmwaterbron
kwamen we laat op de middag pas

aan zodat er geen tijd meer was
om nog te gaan zwemmen. Daarna

weer de bus in en terug naar het
hotel voor een welverdiende
nachtrust.

Vrijdag moesten we vroeg opstaan
om de trein van 7:00 uur te halen.

Deze trein zou ons dwars over het
eiland Java van Bandung naar
Surabaya brengen. Onderweg
hadden we volop de gelegenheid

om van het uitzicht te genieten.
Dit was werkelijk schitterend.
Gedurende de lange rit werden we
goed verzorgd door een mooie
stewardess van de treinmaat-

schappij. Zij bracht ons een een-

voudige lunch en kwam zo nu en
dan langs om bestellingen op te

nemen. Dat een airconditioning in

60 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

het Indonesische klimaat geen
overbodige luxe is mochten we ook
aan den lijve ondervinden toen de
airco uitviel. De temperatuur in ons

rijtuig liep in recordtijd op naar

ongeveer 36° C. Dit gegeven

Vaandel op ereveld Candi
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gecombineerd met de immer veel
te hoge luchtvochtigheid geeft op'

zijn zachtst gezegd een oncom-

fortabele situatie. Tegen de avond
arriveerden we in Surabaya waar

wij wederom door een lokale gids

opgevangen werden. Hij bracht ons

via een korte toeristische route
naar ons hotel. Inmiddels was ook

duidelijk geworden dat we het ere-
veld Candi in Semarang beslist niet

mochten overslaan zodat we ons al

snel naar bed begaven voor een
korte nachtrust.

Deze zatermorgen (nacht?) liep de

wekker om 3: 15 uur af. We hadden

een lange bustocht voor de boeg

naar Semarang. Daar zouden we
het ereveld Candi bezoeken. Ook
nu was het uitzicht, toen de zon

eindelijk opkwam, schitterend.

Na aankomst op het ereveld werd

de ceremonie weer opgevoerd.

Daarna weer omkleden in burger

en weer de bus in op weg naar een

restaurantje in Semarang, toko

Oen. Omdat we nog een lange
busrit voor de boeg hadden bleven

we hier niet te lang en stapten we

weer in de bus. Onze gids had nog

een kleine verassing voor ons in

petto. Hij leidde ons langs een
kraampje waar klappernoten ver-
kocht werden. Uiteraard konden we

deze tropische traktatie niet voorbij

laten gaan en hebben we wat

kokosmelk gedronken. Hierna was
het nog zo'n zes uur bus rijden
naar ons hotel.

Onderweg hebben we maar één

tegenligger geraakt en één fietser

van de weg afgereden, dus dat viel
ook best wel mee gezien de rijstijl
van de buschauffeur (familie van

Schumacher?). Terug in het hotel
stond nog een afscheidsdiner op

ons te wachten zodat we met

gevulde magen vermoeid ons bed
konden opzoeken.

Moeder met kind
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De laatste dag in Indonesië hebben

we nog een bezoek gebracht aan

ereveld Kembangkuning in

Surabaya. Op dit ereveld liggen de
meeste gevalienen (40). Later deze

dag was er nog even tijd om de

stad in te gaan. Na het inkopen van

souvenirs en een lunch had onze
gids nog een laatste verassing. Hij

had een aantal betja's (fietstaxi's)
besteld om ons naar een kampong

te brengen. Hier bezochten we een

familie die wat lokale gerechten had
bereid. Al met al een indruk-

wekkende ervaring. Aansluitend zijn
we met de bus naar het vliegveld

gebracht waar onze thuisreis

aanving. Het vaandel kwam deze
keer wel zonder problemen aan op
Schiphol. Door de medewerking
van onze Brigade-commandant is

de Monumentenreis mogelijk
geworden. Door de aanwezigheid

van onze oudstrijders en onze

jonge fuseliers voldeed de
Monumentenreis op alle punten
aan de hooggespannen verwach-

tingen. Wellicht is een nieuwe
traditie geboren.
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De Korporaals en Fuseliers
vereniging GFPI is opgericht op

12 Februari 1998 met als doel de

samenhorigheid tussen Fuseliers

en Korporaals van het Garde
Regiment Fuseliers en Korporaals

te bevorderen. Tijdens en na hun
periode van actieve dienst.

Hiermee zijn wij de jongste

vereniging binnen het

regiment en wij hopen

dat we over 10 jaar
een reünie kunnen
houden voor alle

"oud-strijders" en

leden van de

Fuseliers en
Korporaals vereni-
ging GFPI. De vereniging

bestaat uit voornamelijk jonge

enthousiaste Fuseliers en

Korporaals die nog in actieve
dienst zijn. Fuseliers en Korporaals
die de dienst uit zijn kunnen ook lid
worden mits ze gediend hebben bij
het GFPI.

Wij als vereniging zijn er trots op

dat het Garderegiment Prinses
Irene een bijzondere traditie in ere
houdt. Het uitreiken en dragen van

het invasiekoord.
Op 11 Januari 1941 werd de

Koninklijke Nederlandsche Brigade
officieel opgericht op 27 augustus

1941 kreeg de brigade de naam

Eens Fuselier altijd
Fuselier!

Allereerst wil ik

iedereen felicite-

ren met het feit

dat het Garde-

regiment Prinses

Irene 60 jaar
bestaat. Tevens

wil ik mijn

waardering

uitspreken aan

iedereen die zich

de afgelopen
jaren heeft

ingezet voor het

Garderegiment

Prinses Irene.

Brigade Prinses Irene.
Wij als jongste vereni-

ging willen dat deze

traditie blijft bestaan.

Wij wensen iedereen een plezierige
dag toe en als er mensen geïnter-
esseerd zijn in de Korporaals en

Fuseliers vereniging dan kunnen zij
contact opnemen met Korporaal 1

Petit, telefoon 040-2665735.

EENS FUSELIER
ALTIJD FUSELIER!!!!!!!!

De voorzitter a.i
Korporaal 1 Petit
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Beste Willem
Beste Hans,

Het is haast niet te geloven ... al

bijna 11 jaar. Waar blijft de tijd,

waar blijft de tijd? En wat is er bij
ons allemaal veel gebeurd, zoals jij
het op een rijtje zet. Het belang-

rijkste was (vond ik) jullie onver-

getelijke bruiloft, waar ik bij aan-

wezig mocht zijn. Daarna kwam

voor jullie het meest onvergetelijke
dat een jong echtpaar kan mee-

maken; de geboorte van de kleine

maarschalk.

Beste Willem,

"Fijn dat je je medewerking hebt toegezegd aan deze vaste nieuwe
rubriek in "De Vaandeldrager".
Dit was de eerste zin in onze rubriek, gepubliceerd in nummer 20, juni 1990.
Veertig nummers en 11 jaren zou onze correspondentie gaan omspannen ...

Langzaam begon het idee "een briefwisseling tussen een amateur-

redacteur die zelf niets van de oorlog heeft ervaren en een auteur die kan
putten uit eigen indrukwekkende ervaringen" te veranderen. Natuurlijk
"stuurde" jij onze correspondentie en in de loop der tijd onstond een soort
van vervolgverhaal. Maar in mijn brief en jouw inleiding was er alle ruimte

voor wat persoonlijke ervaringen en wat "katten" naar elkaar.

Allerlei zaken passeerden in de loop der tijd: jouw tachtigste verjaardag,

mijn huwelijksdag, de ontruiming van je huis ten gevolge van een
dreigende watersnood, de geboorte van mijn zoon Walter. Een drietal van
jouw boekpresentaties heb ik mogen bijwonen. Ik veranderde van beroep,

de broodbakker werd museummanager van het Geniemuseum in Vught

en maakte daarmee van zijn hobby zn werk.

De vitale zeventiger werd vitale tachtiger. De "snotneus" zoals je me in
het begin bij voorkeur aansprak, werd langzaamaan iets volwassener.

Voor iedereen die nog steeds niet doorheeft waar deze inleiding naar toe

gaat: in deze aflevering komt je verhaal tot een einde en hiermee ook

deze correspondentierubriek.

De Vaandeldrager nieuwe stijl zal er anders gaan uitzien. Maar .... je hebt
al toegezegd je mede-werking te blijven verlenen. We hebben zelfs al een

"werktitel" voor een nieuwe eigen rubriek, namelijk "Op bezoek bij ... ".

Hierover meer in het volgende nummer.
Willem, bedankt, en .... tot ziens!
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Inderdaad heb ik je leren kennen

als Hans de bakker, een zeer nuttig

en eervol beroep. Overigens kijk ik
op mijn leeftijd nooit meer naar

rang, stand of beroep, maar telt

bovenal het karakter wat in de
mens schuil gaat.

Gelukkig zijn je verborgen talenten

niet ontsnapt aan de aandacht

zodat mensen niet alleen kunnen

genieten van wat je te boek stelde,
maar ook vooral van wat je als
conservator tentoonstelde, in de
door jou opgebouwde musea.

Ik plaagde je wel eens, maar pla-

gen is ook een vorm van attentie.
In wezen heb ik grote bewondering
voor al die dingen die je zelf op
eigen kracht hebt opgebouwd.

Je moet nu alleen gaan oppassen
beste kerel dat je je eigen krachten
niet overschat. Aan alles is

tenslotte een grens, ik zeg je dit als
vriend, uit eigen levenservaring. Nu
alles zon beetje op poten staat,

verdienen Mieke en de kleine

Walter alle aandacht en toewijding.

Verder met het einde van het ver-
haal: Ik herkende het embleem on-

middellijk vanuit mijn opleidingstijd
in Engeland. Het waren Polen.

De Polen die zojuist uit de jeep
waren gestapt, stootten de deur
open en stormden de raadszaal
binnen, hun wapens dreigend in de
aanslag. Ik stak voor alle zekerheid

beide armen omhoog en sprak de
Polen in het Engels aan. "Welkom

heren, mijn naam is Van der
Venne. Daar zit het college van
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Westerbork, mag ik deze aan uw
zorg overdragen?"

De langste van de drie, een jonge
eerste luitenant met een scherpe

haviksneus, kwam met uitgestoken
handen op mij af. "Luitenant

Kowalsky", stelde hij zich voor.

Ik nam hem snel terzijde en legde

hem de kritieke situatie uit waarin
de gijzelaars in het kamp de

Pietersberg verkeerden.

De intelligente Pool had niet veel
tijd nodig om na te denken. "Kom

mee in de jeep", zei hij, "wijs ons
de weg naar het kamp." Ik stond

rechtop in de jeep en hield mij vast

aan de loop van een stuk anti-
tankgeschut. Aan de andere kant

stond een getaande korporaal die
er uitzag alsof hij al verscheidene
veldslagen had overleefd. De voor-

ruit was neergeslagen op de

motorkap. De zware tank, die ons
als bescherming begeleidde, reed

als een grommend monster vlak
achter de jeep. Het ratelend geluid
van de rupsbanden echode tussen

de huizen.

Voorzichtig draaide Kowalsky de
weg naar de Pietersberg op. Een
paar honderd meter verder was de
ingang van het kamp. De getaande

korporaal zat nu op een knie, de

mitrailleur punt 30 op de barakken
gericht.

i
I
7

Kowalsky stopte voor de eerste
twee barakken. Vlak voor de

tweede barak stond een lange

Duitse officier. Ik herkende hem als
een van de stafofficieren van gene-
raal Botger. Hij hield beide armen
recht omhoog en stond daar als
een standbeeld. De felle ochtend-
zon scheen op zijn bleke gelaat. ..

Ik sprong uit de jeep, vlak voor de
voeten van de officier. "Waar zijn

de gijzelaars, iedereen naar

buiten ..... " De officier wees op een

barak achter tegen de bosrand,
waar op datzelfde moment de deur

werd opengeworpen. De grimmige

Poolse korporaal richtte onmiddel-

lijk zijn tommygun op de deur-
opening, waar de eerste twee

gijzelaars verschenen, gevolgd
door acht Duitse soldaten, die

blijkbaar als bewakers dienst

deden. Ik herken-de de dominee

en zuster Zwart. Zij renden uitge-
laten naar onze jeep.

"Waar zijn de anderen" vroeg ik

bezorgd, "er waren toch meer

gijzelaars, zij zijn toch niet. .. ?"

Maar de dominee maakte een
geruststellend gebaar, "die zijn
vannacht al vrijgelaten!" Het was
alsof er een loden last van mijn
schouders viel. Ik moest plotseling

weer denken aan de woorden van
Dirk Stoel. "Gods wegen zijn won-

derbaarlijk." Hoe lang was dat al
geleden? Het leek dagen maar in
werkelijkheid was het vannacht pas

gebeurd. Door de snelle opeenvol-

ging van gebeurtenissen had ik alle
begrip van tijd verloren. Maar Dirk
had gelijk gekregen, de gijzelaars

waren op een wonderbaarlijke
manier gered.

De krijgsgevangen Duitse militairen

werden op de tank afgevoerd. De
dominee en zuster Zwart namen

plaats in de jeep. Luitenant

Kowalsky en ik namen afscheid

van elkaar. Het was één van die
kortstondige ontmoetingen die in
de oorlog plaats vonden. Ik gaf er

de voorkeur aan naar het dorp

terug te lopen.

De NSB-gemeenteraad was
overgedragen aan de Polen. De

gijzelaars waren vrij en de com-

mandopost van generaal Botger

was voor goed uitgeschakeld. Mijn
taak zat er op. Voor mij persoonlijk
was de oorlog afgesloten, althans
in Europa. Het kon nog hoogstens
een paar weken duren voor het

Duitse rijk zou instortten.

Ik voelde me blij en opgelucht,
maar toch vreemd te moede. Voor
het eerst nadat ik in oktober 1944
was afgesprongen, wist ik niet wat
ik verder moest doen. In de verte

hoorde ik het gebrom van de zware

tankmotoren, overstemd door het
luid gejuich van de toestromende
menigte. De zon zette het land-
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schap in een warme milde gloed,

alsof ze extra luister wilde geven

aan deze blije dag van de bevrij-
ding van Westerbork. In het frisse
lentegroen boven mijn hoofd koer-

den de duiven. De mensen voerden

opgewonden gesprekken met elka-
ar en gaven op allerlei manieren
uiting aan hun vreugde. Overal wer-

den de vlaggen uitgestoken die

jarenlang op een geheime plaats

waren bewaard.

Ik meed de weg en liep achter de
dikke kastanjebomen langs.
Niemand nam notitie van de

schamel geklede figuur die ik was,

in mijn oude jasje en mijn boeren-

petje op het hoofd. Een aantal

mensen liep glunderend om de
gehavende commandopost heen en
gluurde door de kapotte ramen

naar binnen. Ik hield een ogenblik

stil voor het beschadigde huis, waar

ik zeven maanden lang was
ondergedoken geweest en staarde
naar het raam van de boven-

verdieping, waardoor ik zo dikwijls

het komen en gaan van Duitse

officieren had gadegeslagen ...

In de platgetrapte tuin, met geknak-
te bloem-stengels, tussen brokken

steen en gesplinterd glas, bloeide
nog een oranje tulp, die, wonder

boven wonder, het geweld van de

strijd had doorstaan. Was het een

symbool, zo vroeg ik mij af. Ik was
er in ieder geval door getroffen, liep

de tuin in en plukte de geknakte
stengel.

Op het bordes van het gemeente-
huis groepte een aantal mensen

samen en zetten spontaan het
Wilhelmus in. Ik keek omhoog,
waar van de toren fier de

Nederlandse vlag wapperde in de
wind. In het felle zonlicht leken de

kleuren nog mooier dan anders.

In gedachten stak ik de straatweg
over en volgde het smalle tegelpad

dat naar de oude kerkdeur leidde.
Ik lichtte de klink en opende de

deur die piepte in haar roestige
scharnieren ...

Langzaam liep ik onder het orgel

door, over het pad tussen de rijen

stoelen. Het scherpe zonlicht viel

schuin door de hoge ramen naar
binnen en gaf een extra dieprode

gloed aan de plavuizen. Mijn voet-

stappen klonken luid en hol in de

grote ruimte van de lege kerk,
oneerbiedig bijna.

Vlak voor de preekstoel bleef ik

staan, nam ik mijn boerenpetje af
en sloot mijn ogen. Mijn hart was

vol, maar de woorden wilden niet

komen. Heel ver weg, maar nog
duidelijk hoorbaar ondanks de

dikke kerkmuren hoorde ik opnieuw
het volkslied zingen. Mijn ogen
vulden zich met tranen.

In een flits gingen de vijf oorlogs-

jaren aan mij voorbij. Ik dacht aan

de vrienden die ik had gekend en
die er niet meer waren om de
bevrijding mee te maken. Niets is

zo erg voor een soldaat dan het

verliezen van zijn vrienden met wij
hij zoveel lief en leed heeft gedeeld.
Het geeft je een schuldgevoel als je
het zelf overleeft. Het is een pijn,

zo merk ik nu, die ook niet minder
wordt. Aan de andere kant heb ik

er ook vrienden bij gekre-

gen, zoals de familie Stoel
en de mannen en koerier-
sters van het verzet.

Dit waren de gedachten
die door mij heen gingen

in de kerk van

Westerbork. Ik veegde de
tranen uit mijn ogen en
keek naar de oranje tulp in
mijn handen, geplukt in de
tuin van Dirk Stoel.

Spontaan legde ik de
bloem op het trapje naar
de preekstoel.
Oranje, geknakt, maar niet
gebroken. Een mooier

symbool was niet denk-
baar.
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WEDEMEIJER MARKS
notanssen

Notarissen:
Mr P.C.B.M. Wedemeijer.

Mr A.].A. Marks

Kandidaat-notaris:

mevr. Mr N.D.G.M. Poelman-Wedemeijer

Postbus 23, 5688 ZG Oirschot
Oude Bestseweg 28, Oirschot

Telefoon (0499)571214 Fax 0499-571055,
E-mail:notarissen@Wedemeijer.marks.knd.nl

FOTOGRAFIE

l-fo c fd snr-aat;7
5683 AA Best:

Telefoon: 0499 - 391935
Fax nr.: 0499 - 391936
Internet: vvvvvv.delissenfoto.nl
E-mail: ceedee@iae.nl

Portretfotog rafie

Bruidsreportages

Bedrijfsfoto's

Pasfoto's

Albums en lijsten

Digitale fotografie

Koestraat 4A

5688 AH Oirschot

Telefoon
0499 - 571437

60 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

DIGITALE VIDEO- EN FOTOCAMERA IN ÉÉN!

Fotogeniek Foto Video Digitaal
Hoofdstraat 42 - Best - Telefoon 0499-373625

www.fotogeniek..combi.nl

COMBI"
~

Combi maakt het onvergetelijk

Nieuwstraat 1

5691 AA Son
Telefoon

0499 - 472022
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• • •DFD feliciteert alle fuseliers!
DFD De Financiële Dienstverleners heeft een sterke

band met Defensie. Dat blijkt onderrneer uit onze speciale
service voor militairen en burgerdefensiemedewerkers.
Maar óók uit onze betrokkenheid met activiteiten binnen de
krijgsmacht. Daarom zijn we blij de viering van dit 60 jarig
bestaan mede mogelijk te mogen maken. En feliciteren we van
harte alle fuseliers!

U kent DFD als defensiespecialist met producten op
maat voor militairen. Gemaakt om de risico's af te dekken die
u bijvoorbeeld loopt tijdens een uitzending. Maar DFD is niet
alleen thuis in Defensie. Ook ná uw Defensietijd blijven wij u
prima van dienst en stellen uw financiële toekomst veilig.
Want DFD is een all round assurantiekantoor. Wij kunnen het
Basis Pakket Militair omzetten naar 'normale' particuliere
verzekeringen. DFD doet dus meer voor u! Wij staan u met
raad en daad bij. u én in de toekomst.Maar ... DFD denkt ook aan hen die op uirzending

gaan met SFOR la. Wij weten uit ervaring wat er allemaal bij
een dergelijke uitzending komt kijken. Vandaar onze bijzon-
dere aandacht voor hen. We wensen iedereen een behouden
thuis-komst.

Omdat iedere situatie uniek is komen wij graag op
afspraak bij u thuis. Zodat wij, samen met u, uw ouders of
eventuele parmer, de juiste invulling kunnen geven aan uw
wensen en eventuele nieuwe situatie. Bel of mail ons, dan zult
u zelf merken hoe breed onze kennis is.

de financiële dienstverlener
DFD De Financiële Dienstverleners' Dragonder 3 • Postbus 3545550 AJ Valkenswaard

Telefoon:(040) 20 73100' Fax: (040) 20 45381 • Internet: www.dfd.nl· E-mail: dfd@dfd.nl

DFD De Financiele Dienstverleners maakt deel uit van de DFD Groep


