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Van de redactie
Herdenken…
Tekst: Hans Sonnemans, hoofdredacteur
In deze Vaandeldrager blikken we weer terug op
een maand van herdenken. De inhoud van dit
nummer getuigt hiervan. Een inhoud met veel
emoties, gedachten, invalshoeken. Een greep
hieruit:
De jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei, had dit
jaar vanwege “60 jaar” een extra accent.
Veteranen en actieve militairen van onze Brigade
en ons Garderegiment waren onder meer aanwezig in Amsterdam,Wageningen, ’s-Gravenhage,
Tilburg, Hedel, Colijnsplaat en Venlo. Op gepaste
wijze werden weer de doden, de kameraden van
toen, herdacht.
Ook de viering van de bevrijding had dit jaar een
heel bijzonder karakter. Zestig jaar geleden capituleerden de Duitse troepen in Nederland. Dat gebeurde in Wageningen, de mannen van de
Irenebrigade waren daar toen aanwezig. Op 5 mei
2005 waren ze daar opnieuw, samen met hun traditievoortzetters van de Indiëbataljons en het parate 17e Pantserinfanteriebataljon GFPI. Samen
met vele andere, oude en jonge veteranen defileerden ze daar: voor de laatste keer in deze stad
van de Bevrijding. Bovendien werd hij gemist: de
Veteraan der Veteranen, Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Bernhard. Zijn kleinzoon, Prins
Willem-Alexander, in het uniform van
Brigadegeneraal van de Koninklijke Landmacht,
nam hem voor deze laatste keer waar.
Drie dagen later werd er wéér gedefileerd door
een groot detachement Oud-strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”.
Ditmaal tijdens een gecombineerde herdenking
van de gevechten rondom Den Haag in mei 1940
en de bevrijding in 1945.
De veteranen werden weer gevolgd door hun traditievoortzetters van het Garderegiment Fuseliers
maar ook door die van het Garderegiment
Grenadiers en Jagers en het Korps Mariniers. Hun
gemiddelde leeftijd van begin tachtig jaar was

hen niet aan te zien. Ze liepen strak en fier rechtop, want: ZIJ nam het defilé af. Zij: Prinses Irene,
naamgeefster van de Brigade en voor altijd verbonden met haar veteranen.
Nog eens vier dagen later, op 12 mei kwamen de
Oud-strijders van de voormalige Brigade bijeen
voor hun jaarlijks reünie.“Een heel bijzondere
reünie”, volgens voorzitter Rudi Hemmes. Sinds
1947 herdenken ze bij die gelegenheid in eigen
kring hun gevallenen. Tijdens de daar gehouden
Algemene Ledenvergadering waren er 22 stemgerechtigde leden. Een recent overleden bestuurslid (Bob Lourenz) werd er herdacht, een
nieuw erelid (Frans Bakx) werd er benoemd. Tien
jaar geleden waren ze nog met minstens 150 leden bij een dergelijke vergadering.
Kort na de bevrijdingsintocht in ’s Gravenhage,
mei 1945, doen drie Brigademilitairen een lugubere ontdekking: massagraven in de duinen.
Tientallen geëxecuteerde verzetslieden worden
daarna opgegraven. Na ruim zestig jaar getuigt
één van de drie van zijn ervaringen, zijn emoties
die juist in deze tijd weer naar boven komen.
Op 8 mei 2005 zijn vele naties in Moskou bijeen
voor de grootschalige herdenking van de capitulatie van het Nazi-regime, zestig jaar na dato. Bij
deze manifestatie schuift aan de tafel van onze minister-president Jan Peter Balkenende, de namens
Nederland afgevaardigde oud-strijder aan. Het is
Kolonel der Fuseliers b.d. en oud-Brigademan Ton
Herbrink uit Waalre. Het oranje-blauwe invasiekoord is met hem vertegenwoordigd op het Rode
Plein. U krijgt elders in het blad een uitgebreid
verslag van zijn ervaringen.
Kortom, een Vaandeldrager, vooral terugblikkend
op een bijzondere meimaand. Ik wens u veel leesplezier.
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Stichting Brigade en Garde
Met trots en dankbaarheid zag ik “onze bevrijders”
defileren!
Tekst: Guus van Leeuwe
Voorzitter Stichting Brigade en Garde
Het thema voor dit nummer van De Vaandeldrager
zal zijn, zo is mij door de redactie te verstaan gegeven, de 60ste herdenking van de bevrijding.
Omdat u daarover dus ongetwijfeld elders in dit
blad nog veel zult lezen, wil ik het eens over een
andere boeg gooien. Maar ik wil er wel over kwijt
dat ik met trots en dankbaarheid “onze bevrijders” aan het hoofd van het défilé op de
Kneuterdijk, formeel voor de Inspecteur
Generaal, maar we weten allen wel beter, het was
natuurlijk voor “onze Prinses”, zag marcheren!
Je kon tijdens de periode van de herdenkingen
rond 4 en 5 mei regelmatig horen dat het nu toch
wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat we de
bevrijding op deze manier hebben herdacht.
Natuurlijk gaan dergelijke gedachten er van uit
dat het aantal bevrijders al zodanig is afgenomen
dat er in de naaste toekomst geen grootscheepse
gebeurtenissen meer om hen heen kunnen worden gepland. Helaas is dat laatste een gegeven,
maar ik zou er voor willen pleiten dat zolang er
nog tenminste één bevrijder van toen leeft, wij,
van de jongere generaties, de morele plicht hebben om onze dankbaarheid te tonen. En hoe zou je
dat beter kunnen doen dan door de bevrijding te
vieren? Daarom, om het eens wat dichter bij huis
te zeggen, ik vind dat het onze Fuselierplicht is
zolang er nog “Brigademannen” om ons heen zijn
hen te bedanken voor hetgeen ze toen voor ons
hebben gedaan.
Als voorzitter van de stichting Brigade en Garde
zeg ik toe mij daarvoor te willen blijven inzetten
zodat het een blijvend onderdeel van onze traditie zal zijn!

Trots en fier defileren voor “onze” Prinses
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Vereniging van Oud-strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Voorzitter: R.W. Hemmes,Thorbeckelaan 74, 2564 BS ’s-Gravenhage
Secretaris: F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom
Penningmeester: H. van Beers, Pr. Clausstraat 60, 4761 AM Zevenbergen
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht
aan bestuurslid: G.N.van Zalinge, M.Cherubinastraat 68, 4817 KZ, Breda
Adreswijzigingen kunt u in het vervolg sturen aan: Nelleke Swinkels – van de Vorst,
Esdoornstraat 21, 5682 CM Best of nellekeswinkels@planet.nl
Gironummer 1.999.533,“Ver. van Oud Strijders v.d. Kon. Ned. Brigade Prinses Irene”

Afscheid van twee bestuursleden
Tekst: Rudi Hemmes, voorzitter van de vereniging van Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Bob Lourenz en Frans Bakx overleden
In Vaandeldrager nummer 73 meldde ik u dat het
met Frans Bakx slecht ging. Daar hebben veel
mensen op gereageerd door te schrijven en te
bellen en dat heeft hem erg goed gedaan. Helaas
is zijn toestand steeds verder achteruit gegaan en
is hij op 6 juni overleden.
Vlak na het verschijnen van Vaandeldrager 73 was
ons al een ander bestuurslid ontvallen: Bob
Lourenz. Elders in deze Vaandeldrager leest u
meer over het overlijden van Bob Lourenz en
Frans Bakx. Het bestuur was aanwezig bij hun crematie en wenst Nellie en Cock en de verdere fa-

milie van Bob en Frans erg veel sterkte om dit verlies te dragen.
U begrijpt dat het overlijden van twee bestuursleden voor het besturen van de vereniging consequenties heeft. Er hebben zich, na herhaalde oproep, geen assistenten voor het bestuur gemeld.
Dat betekent dat wellicht minder service aan onze
leden kan worden geboden.Wij blijven ons best
doen. Nelleke Swinkels is een geweldige hulp en
het regiment staat ons bij waar het kan, maar wij
moeten er rekening mee houden dat er bepaalde
zaken niet meer kunnen of niet meer zo vlot lopen. Maar zoals gezegd: wij doen ons best.

Activiteiten in de afgelopen maanden
De vereniging was vertegenwoordigd op de
Vliegbasis Eindhoven bij de terugkeer van de
Charlie Compagnie uit Irak; in Oirschot bij de
reünie van het 7e Indië Bataljon en in Margraten
op Commemoration Day.
De koorduitreiking in Beringen was een mooie
happening. Zo vroeg in de lente was een bad in
het Albertkanaal een koude ervaring voor de jonge koorddragers en koorddraagsters, maar de
bijeenkomst na afloop maakte alles weer goed.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2004 waren Bob en
Frans er nog bij

De herdenkingen, waar wij vertegenwoordigd
waren op 4 mei, zijn stijlvol verlopen.Velen van
ons krijgen wel moeite met het lange staan.Wij
zullen, zo lang dat mogelijk is, zorgen voor een
vertegenwoordiging.
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Wageningen en Veteranendag
Het laatste grote defilé in Wageningen had het afscheid moeten zijn van Prins Bernhard. Hoewel de
Prins er niet meer bij kon zijn, was hij duidelijk in
aller gedachten en werd het toch een groots afscheid. Prachtig weer, een prima organisatie,
een stralende Prins Willem-Alexander die het defilé afnam namens zijn grootvader en een voortreffelijk detachement van onze vereniging. Niet
meer zo’n groot detachement als vroeger, maar
onze mannen liepen keurig. In Wageningen dus
geen defilé meer in de toekomst, alleen een herdenkingsbijeenkomst.Volgend jaar wel een defilé
op de Veteranendag.
De Veteranendag op 29 juni dit jaar blijft tot het
laatst een grote verrassing. Op het moment dat ik
dit schrijf is er nog niets aan de deelnemers meegedeeld. Het bericht dat de eerste aanmeldingen, het eerst in aanmerking komen, doet mij vrezen dat er mensen moeten afvallen. Ik hoop dat
alle leden van onze vereniging die zich hebben
aangemeld ook aanwezig kunnen zijn en dat zij
een fijne dag hebben.

Den Haag 8 mei 2005
De herdenking van de binnenkomst van de
Prinses Irene Brigade in Den Haag, 60 jaar geleden, verliep voortreffelijk. Niemand hoefde ver te

Een praatje maken met de prinses

dan vier dagen later in Oirschot, omdat in Den
Haag meer oud-strijders aanwezig waren dan wij
de laatste jaren op onze reünie hebben gezien.
Ons erelid Tony Herbrink was niet in Den Haag op
die 8ste mei. Hij was op uitnodiging van de
Russische President in Moskou om daar, namens
alle Nederlandse oud-strijders, aanwezig te zijn
bij de herdenking van V E Day, het einde van de
Tweede Wereld Oorlog in Europa.Wij hebben er
helaas geen beelden van gezien op de televisie,
maar wij hoorden zijn ervaringen enkele dagen
later van hemzelf op onze reünie.

Algemene Ledenvergadering benoemt
Frans Bakx tot erelid van de Vereniging
Op de Algemene Vergadering waren ongeveer
twintig stemgerechtigden, de bestuursleden inbegrepen. De belangrijkste beslissing van deze
vergadering was het benoemen van Frans Bakx
tot erelid van onze vereniging. Frans heeft zich,
vanaf het moment dat hij als sociaal medewerker

Prinses Irene en voorzitter Rudi Hemmes leggen een krans bij de plaquette
in Den Haag

lopen, niemand hoefde honger of dorst te lijden,
niemand hoefde nat te regenen en bijna iedereen
heeft met Prinses Irene kunnen praten. Er waren
bijzonder veel Hagenaars op de been, die duidelijk lieten merken, dat zij het prachtig vonden.
Veel oud-strijders en enkele vaste gasten waren
van mening dat wij onze jaarlijkse reünie beter op
die zondag in Den Haag hadden kunnen houden
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lid werd van ons bestuur, ingezet voor het wel en
wee van onze leden. Hij deed dat op een wijze, die
door iedereen bijzonder werd gewaardeerd.
Frans wist eigenlijk van ons allemaal alles en liet
dat op de goede momenten merken.Wie in de
problemen zat vond bij Frans een luisterend oor
en Frans kon meestal met een goed advies een
oplossing voor problemen aandragen. De zorg
van Frans voor onze leden en voor de nabestaanden was boven elke lof verheven en terecht heeft
de Algemene Vergadering daar en passende beloning voor gevonden. Frans was met zijn benoeming duidelijk verguld en dankbaar verrast.

Op de reünie waren helaas weer minder mensen
present dan het vorig jaar.Wij waren verheugd
dat Nellie Lourenz de moed had gevonden aanwezig te zijn, zo vlak na het overlijden van Bob.
Op 24 juni is weer een koorduitreiking. Deze keer
in Colijnsplaat, waar de Recce-Unit Luitenant
Havelaar verloor toen in de winter van ‘44-’45 een
Duitse gevechtspatrouille,die van Schouwen
Duiveland kwam, werd uitgeschakeld. Ik hoop dat
velen van ons de gelegenheid vinden aan deze
koorduitreiking mee te werken.
Ik kijk in ieder geval weer naar u uit.

In memoriam
Bob Lourenz
Tekst: Rudi Hemmes
Na de bevrijding van Brabant meldde Bob zich bij
de aanvullingstroepen van onze Prinses Irene
Brigade. Er zijn verhalen over zijn lidmaatschap
van het geheime leger in België, de Witte
Brigade, maar ik heb nog niemand ontmoet die
mij kon vertellen of dat een serieus verhaal was of
één van zijn vele grappen.
Bob ging naar Engeland voor zijn verdere militaire opleiding. Na het einde van de oorlog in
Europa ging hij naar Nederlands-Indië om ook
daar orde en vrede te helpen herstellen.
Bob bleef in dienst als beroepsmilitair en hij bereikte de hoogste onderofficiersrang. Hij was in
hart en nieren militair. Dat is hij altijd gebleven,
ook toen hij al lang de dienst had verlaten. Zíjn
jongens, daar deed hij alles voor. Ook voor ons,
oud-strijders, was Bob een goed mens, altijd een
grap en altijd klaar om anderen te helpen.
Hij was een vaste gast op onze jaarlijkse reünie en
als wij naar herdenkingen gingen in plaatsen,
waar de Irene Brigade was geweest, ging Bob
steevast mee.

Niets was Bob te veel
Bob werd in 1987 in het bestuur van de Vereniging
van oud-strijders van de Prinses Irene Brigade
gekozen, om de belangen van zijn makkers te dienen. Hij had een kritische instelling en kon op ongelegen momenten met een stalen gezicht de
meest mallotige onzin vertellen, waardoor hij het

Bob en Nelly tijdens de reünie van 2003

nog wel eens aan de stok kreeg met mensen die
geloofden wat hij zei.
Als er iets van Bob werd gevraagd was niets hem
teveel. Zijn inzet, samen met Nelly, voor de verspreiding van ons verenigingsblad in de eerste
jaren van het bestaan van de Vaandeldrager, heeft
zeker bijgedragen aan de levensvatbaarheid ervan. Zijn inspanningen voor de herdenking van de
bevrijding van Eindhoven werden door iedereen
gewaardeerd.
Hij kon ons ook bijzonder verrassen. Tijdens een
eerbetoon aan Prins Bernhard, waar hij, in een rolstoel, met moeite bij leek te zijn, liep hij bij het
defilé ineens zonder hulp, keurig in de houding,
als een goudhaantje achter onze deputatie langs
de Prins.
Bob had veel last van zijn reuma, die het hem
steeds moeilijker maakte te functioneren zoals hij
dat zelf graag zou willen. De zorg van Nelly voor
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hem was voorbeeldig. Helaas heeft zijn gezondheid hem de laatste maanden helemaal in de
steek gelaten en toen hij een hersenvliesontsteking opliep is hem dat fataal geworden.
Wij verliezen in Bob een toegewijd bestuurder,
die veel voor onze vereniging heeft gedaan, ook
toen het hem lichamelijk minder goed ging.Wij
wensen Nelly en de kinderen en de overige familieleden heel veel sterkte om dit verlies te dragen. Haar goede herinneringen aan Bob zullen
ongetwijfeld tot grote steun zijn.
Bob dank voor alles, rust in vrede.

Frans Bakx in gesprek met Nelly Lourenz

dankzij hem zijn die scheidslijnen geheel verdwenen.

Frans Bakx
Sociaal medewerker

Tekst: Rudi Hemmes
Frans kwam na de bevrijding van Zuid Nederland
bij de Brigade, waar hij na zijn opleiding in
Bergen op Zoom, werd ingedeeld bij de 2e
Gevechtsgroep, waarmee hij op 8 mei 1945 Haag
binnen kwam.
Na de oorlog pakte Frans het burgerleven weer
op en werd een zeer succesvol zakenman.
In Bergen op Zoom vond hij zijn makkers van toen
en mét die makkers was hij teleurgesteld dat op
de jaarlijkse reünie van de Brigade nauwelijks
aandacht was voor de aanvullers uit Bergen op
Zoom. Er vormde zich een groep, die wij tegenwoordig een actiegroep zouden noemen en die
zich roerde, over wat zij discriminatie noemden.
Uren zijn er door het bestuur besteed aan besprekingen die ten doel hadden de Brigademannen
uit Engeland en die uit Zuid-Nederland tot elkaar
te brengen en elkaar met meer respect te behandelen. Frans heeft zich daarvoor ingezet en mede

Na de dood van Harry Davis kwam Frans in het
bestuur als sociaal medewerker. Hij heeft dat
werk op bijzondere wijze opgepakt en won in korte tijd aller vertrouwen. Hij zocht uit welke bijzondere dagen er in ieders leven waren en hoe hij
daar namens de vereniging op het goede moment
aandacht aan zou kunnen besteden. Frans liet een
bloemetje bezorgen als er iemand in het ziekenhuis lag en bij een uitvaart zorgde hij ervoor dat
onze vereniging werd vertegenwoordigd.
Of betrokkene in Nederland of in het buitenland
woonde, Frans wist precies te regelen dat op de
dag van het heuglijke feit een verrassing werd
bezorgd. Dat was natuurlijk een geweldige uitzoekerij, maar Frans deed dat met veel plezier en
grote perfectie.
Moest er iets worden georganiseerd dan was
Frans de eerste die zich meldde om te assisteren.
De reizen naar Normandië en Engeland waren
steeds een geweldig succes en een voorbeeld
van zijn organisatietalent..

Wij zullen zijn werkzaamheden erg missen

Erelid Frans Bakx tijdens de herdenkingsplechtigheid van de Brigade
op 12 mei j.l.

6

Elk jaar op Poppyday ging Frans met Tony
Herbrink naar de herdenking in Congleton, waar
de Prinses Irene Brigade in 1941 was opgericht.
En dan werden meteen de Irene-mannen opgezocht die hem nodig hadden. Dat deed hij trouwens op elke reis naar het buitenland, ook als hij
met Cock op vakantie was.
Toen hij een paar jaar geleden een nieuwe knie
kreeg ontdekten de artsen dat er iets mis was met
zijn bloed en zij vonden een kwaadaardig gezwel.
Er werden kuren op toegepast waar Frans veel
last van had. Hij werd er steeds beroerder van,
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maar met een ijzeren wilskracht hield hij zich op
de been.“Laat mij alsjeblieft zoveel mogelijk blijven doen, dat verzet de zinnen”, zei hij steeds.
Totdat afgelopen januari geconstateerd werd dat
er niets meer aan zijn slopende ziekte te doen
was. Frans regelde nog voor de vereniging wat hij
kon, maar dat werd steeds minder en moeilijker.
Wij hebben grote waardering voor de wilskracht
waarmee Frans zich op de been hield en tot het
laatste toe zich inzette voor de vereniging.
De wijze waarop Frans door Cock en de kinderen
al die tijd is opgevangen en verzorgd is boven alle
lof verheven.

Frans was een man die midden in onze vereniging
stond, die overal bij was, nooit verstek liet gaan en
die ongelooflijk veel voor de vereniging en de individuele leden heeft gedaan. De vereniging zal
de werkzaamheden van Frans missen.Wij, zijn
vrienden, zullen hem missen bij onze vergaderingen en bij al die bijzondere gelegenheden waar
Frans altijd zo prominent aanwezig was.
Wij wensen Cock, de kinderen en kleinkinderen
de kracht toe dit grote verlies te dragen. Mogen
de geweldige herinneringen aan Frans hen tot
steun zijn. Frans, dank voor alles, rust in vrede!

Nieuws van de penningmeester
Tekst: Henk van Beers
Veel leden zijn ongerust geweest over het feit dat
op de laatste adreslabel van de Vaandeldrager
een verkeerd jaartal zou zijn afgedrukt. Dit is zeker het geval wanneer men op de afschriften van
giro of bank zag staan dat de contributie was
overgeboekt op 15 februari 2005. Als u ons hebt
gemachtigd de contributie volgens het incasso
systeem te laten verwerken dan kan dat kloppen.
De reden hiervan is dat tussen de datum van ontvangst van de incasso-inning en de verwerking in
de administratie van de penningmeester, moet
het ook nog eens verwerkt worden bij de centrale
verzendpost van de Vaandeldrager, de sectie 1
van het Garderegiment. Daar speelt de factor tijd
een rol en dan kan het wel eens gebeuren dat er
een verkeerd jaartal staat afgedrukt, terwijl u
weet toch te hebben betaald. Helaas, het is niet
anders. Onze excuses daarvoor.
Degene, die ons niet gemachtigd hebben, worden
echter nogmaals verzocht pen en overschrijvingsformulier ter hand te nemen en de contributie
over te maken.
Vervelend en telkens terugkerend verzoek, maar
de penningmeester moet de vereniging wel financieel draaiende houden, vandaar deze oproepen.

Verzoek van het Veteranenplatform om de
Veteranenpas in te leveren na overlijden
Om de archieven van Veteranen beter te stroomlijnen is het een vereiste dat men weet wie er wel

of geen veteraan (meer) is. Overal hangt momenteel een prijskaartje aan. Het maken en verzenden van allerlei bladen voor de veteraan valt daar
ook onder.Vandaar een beleefd doch dringend
verzoek van het Veteranenplatform.
Wanneer uw man of partner, vader of schoonvader is overleden, wilt u dan zo goed zijn de in bezit zijnde Veteranenpas te zenden aan het
Veteranen Instituut in Doorn, Postbus 125, 3940
AC Doorn.
Na ontvangst van die pas wordt de naam van de
overledene uit het register der veteranen verwijderd.
Secretarissen en sociale medewerkers van organisaties worden verzocht zo mogelijk hieraan aandacht te besteden.

Algemeen
Nog steeds worden door mij bedragen ontvangen
van mensen die niet bekend zijn in de administratie van de KNBPI. Geen omschrijving van bestemming der gelden, maakt het er alleen nog maar
moeilijker op en leidt tot extra werk.
Alvorens u gelden overmaakt, wilt u dan zo goed
zijn eerst na te gaan tot welke organisatie van
Prinses Irene u behoort. Maak dan pas het bedrag
over naar het giro/bank nummer van de “club“
waarbij u staat ingeschreven als lid of deelnemer
aan activiteiten.

Wie is er een klein model onderscheiding
kwijt?
De redactie kreeg een kaartje van Jan van Liempt
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uit Eindhoven (H. de Keyzerlaan 43,
5622 EM Eindhoven, 040 2435758) waarin hij
meldt dat hij, tijdens de uitvaart van Bob Lourenz,
in de wachtkamer van het crematorium een klein
model onderscheiding gevonden heeft. Hij wil die
graag teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. U
kunt zich bij hem melden als u een onderscheiding mist.

Oud-strijder Tony Herbrink
naar herdenking in Moskou
Tekst: Tony Herbrink, kol der Fuseliers b.d.
Toen ik in de maand maart 2005 bericht ontving
dat ik was geselecteerd om in Mei 2005, als vertegenwoordiger van de Nederlandse oorlogsveteranen, naar Moskou mocht gaan, was ik volledig
verrast, maar tegelijkertijd ook heel erg vereerd
en blij.Waarom zij mij hebben gekozen? Volgens
de verklaring van de Russische Militaire Attaché
in Den Haag, omdat ik de oudste van de vier
Nederlandse uitverkorenen was. Ergens toch
weer goed dat je eens een keer de oudste bent!!

Moskou
Op 7 mei om 21.30 uur, Russische tijd, kwamen wij
in Moskou aan (na een VIP-reis vanaf Schiphol met
een persoonlijke Russiche begeleider, red.). Toen
ik uit de slurf kwam, zag ik voor mij zes Russische
mannen in uniform en een burger staan met een
spandoek, waarop stond “HERBRINK,Welkom in
Moscow “. Na de begroeting werden vlug de formaliteiten afgewerkt en toen met een auto van de
Diplomatieke Dienst naar het hotel.
Op 8 Mei gingen wij na het ontbijt met drie bussen - politieauto met zwaailichten voorop – naar
het Kremlin om een krans te leggen. Dat gebeurde niet in het Kremlin, maar buiten bij de Rode
Muur. Er was muziek en een erewacht. Twee soldaten droegen een enorme toef. Toen zij onder
muziek voorwaarts gingen naar de plaats waar de
toef gelegd moest worden, moesten wij, alle 150
veteranen, gelijk met hen oplopen naar voren.
Daar waar de krans gelegd moest worden werd
halt gehouden en legden de twee soldaten de toef
op de vastgestelde plaats.Vervolgens moesten
wij eerst de groet brengen en dan rechtsomkeert
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Afbeelding van het Bolsjoitheater

maken en terug gaan naar de oorspronkelijke
plaats. Toen wij weer op de plaats stonden werd
er door de erewacht (ongeveer 30 personen)
voor ons gedefileerd.
Na deze goede, strakke ceremonie, brachten drie
bussen ons naar het museum van de Russian
Armed Forces. Om half één weer terug naar ons
hotel, want daar kregen wij om half twee een diner aangeboden door de minister van Defensie
van Rusland.

Concert en polshorloge
In de avonduren woonden wij in het Bolsjoi theatre een concert bij.
Voordat het concert begon, kwam eerst een muziekkorps binnen marcheren, alsmede de “overwinningsvlag “compleet met vlaggenwacht en de
mars met de gestrekte benen.
Daarna werd het Russische volkslied gespeeld.
Vervolgens werd aangekondigd dat president
Poetin ons toe zou spreken. Hij sprak in het
Russisch en men was kennelijk vergeten ons een
vertaling te verstrekken. Het was overigens geen
lange toespraak. De tolk vertelde na afloop dat hij
ons welkom had geheten, ons had geprezen voor
onze bijdrage aan de overwinning in 1945 en dat
wij na afloop bij de receptie een presentje van
hem konden afhalen.
Het concert was perfect. De toelichting op wat er
gespeeld werd, was wederom in het Russisch, zonder vertaling. Maar ik heb genoten van de zang en
de muziek.
Na afloop liepen wij, op verzoek van president
Poetin, langs de receptie en ontvingen daar een
groot boek, met heel veel foto’s en helemaal gewijd aan de Russische generaal Georgy Zhukov.
Een enorm zwaar boek, ik denk een kilo of tien.
Uiteraard in de Russische taal, maar er was een
Engelse vertaling bij van de Russische teksten.
Ook zat er in het pakket een polshorloge in etui.
Op de wijzerplaat boven het midden het cijfer in
rood “60” en onder het midden1945-2005. Op de
achterzijde een Russische inscriptie. De betekenis daarvan is, volgens de tolk:“Van de President
van Rusland”.
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Rode Plein
In de morgen van 9 mei werden wij om half zeven
per telefoon gewekt.Wij moesten op tijd ontbijten
en om 09.00 uur op de tribunes zitten op het Rode
Plein. Om precies 10.00 uur kwam de “Vlag van
de Overwinning “met vlaggenwacht aanmarcheren met de bekende gestrekte benen, over de gehele lengte van het Rode Plein. Deze vlag stelde
zich op bij de kop van de colonne.Vervolgens
werd het Russische volkslied gespeeld. Daarna
kwam president Poetin aan het woord. Deze keer
hadden wij een vertaling in het Engels in de hand
en konden de toespraak dus goed volgen.
Na zijn toespraak kwam er van beide zijden van
het Rode Plein een voertuig met daarin een
staand figuur.Van links (vanuit ons gezien) was de
staande figuur de paradecommandant.Van rechts
was dat de minister van defensie. In het midden
ontmoeten zij elkaar. De paradecommandant
meldde daar aan de minister van defensie dat de
troepen gereed waren voor de parade. Samen reden zij daarna naar de kop van de colonne.
Alle gereedstaande militairen maakten daarna
een beweging, die in militaire termen heet : rechts
om. Gevolgd door: voorwaarts mars. Daarmee
kwam het geheel in beweging.
Voorop de beide voertuigen, dan de vlag van de
Overwinning en vervolgens de troepen. Ik heb
het aantal helaas niet kunnen tellen, maar volgens
personen, die het kunnen weten, waren het er circa 5000. De parade werd feilloos uitgevoerd.
Vanaf de tribune konden wij uiteraard goed zien
of de lijnen strak waren en dat was bepaald het
geval. Schitterend om te zien.
Na de lopende militairen kwamen zo’n 25 voertuigen het plein op rijden, waarin per wagen 20

Russische Veteranen gezeten waren. Zij kregen
een geweldig applaus van de tribunes. De tolk
vertelde ons dat zij allemaal helden van de
Russische Federatie waren.

“Wat ben ik blij dat ik naast mijn eigen
oorlogsveteraan mag zitten”
Na afloop van de parade werden wij voorzien van
een schriftelijke uitnodiging voor een diner in de
State Kremlin Palace, waarbij alle regeringsleiders aanwezig zouden zijn.
Iedereen kwam in de State Kremlin Palace aan en
moest zelf zijn tafel opzoeken. Daarvoor hadden
wij een kaartje ontvangen met een nummer. Mijn
tafelnummer was 15. Ter plaatse aangekomen, zag
ik dat er nog niemand bij tafel nr.15 was. Ik vond
mijn naamkaartje op de tafel, rechts van mij zou
de president van IJsland komen te zitten en tot
mijn grote verrassing lag op de plaats links van
mij het naamkaartje, met daarop J.P. Balkenende.
Links van hem zou de president van Turkije komen. Na enkele minuten zag ik onze Minister
President aankomen met zijn gevolg. J.P kwam
breed glimlachend naar mij toe. Hij zei:Wat ben ik
blij dat ik naast mijn eigen oorlogsveteraan mag
zitten. Mijn antwoord was uiteraard, dat het voor
mij een groot plezier en een eer was om rechts
van de Minister President van Nederland te mogen zitten. Hij verklaarde ook blij te zijn dat hij zo
tussen de bedrijven door weer eens gewoon
Nederlands kon spreken. Na kennis gemaakt te
hebben met de leden van zijn gevolg, namen wij
plaats aan de tafel en nadat het Russische volkslied ten gehore was gebracht, werd de klaarstaande wodka genuttigd, gevolgd door het diner.

Even Poetin een handje geven

Tony Herbrink (foto midden) tijdens de onlangs gehouden reünie

Als er tussen de verschillende gangen van de
maaltijd geen andere regeringsleider bij J.P.
kwam aankloppen, konden wij gezellig in het
Nederlands converseren. J.P wilde graag meer
weten van mij dan dat ik een oorlogsveteraan was
van de Koninklijke Nederlandse Brigade “
Prinses Irene “. Tussendoor vertelde hij mij over
zijn taken en werk. Onder meer verklaarde hij hoe
de diners, zoals deze vaak gebruikt werden om
andere regeringsleiders bij te praten of alvast
nog te bespreken punten in de week te zetten. Het
was bijzonder gezellig.
Aan het eind van de maaltijd zei onze Minister
President dat hij President Poetin even een handje
ging geven en vroeg mij om maar mee te gaan.
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Dat gebeurde. Hij sprak met President Poetin en
stelde mij daarna voor. Ik dankte hem voor de uitnodiging om bij dit festijn aanwezig te mogen zijn
en voor de geweldige ontvangst en het schitterende polshorloge. Hij vond dat ik dat wel verdiend
had en zei ook nog dat de Nederlandse soldaten
goede en dappere soldaten waren.

Afsluiting en terugreis
Na deze geweldige happening hadden wij even
rust tot 19.00 uur. Daarna werden we per bus nog
een keer naar het Rode Plein gebracht om een
“Theatrical Performance “, met de naam “From
Kremlin to Reichstague”, te zien. Op een groot
scherm kregen wij beelden te zien uit de oorlogsperiode en op het Rode Plein werden tegelijk allerlei situaties en gebeurtenissen in beeld ge-

bracht door honderden jonge mensen, zo te zien
schoolkinderen en jeugd tot zo ongeveer 18 jaar.
Hier en daar waren er ook kleine groepen militairen. Het geheel werd op een perfecte wijze uitgevoerd en uitgebeeld. Je kon duidelijk zien dat hier
heel veel aandacht aan was besteed bij de voorbereidingen voor deze dag. Direct aansluitend
was er “an Artillery Salute “.Wij dachten dat er
kanonnen zouden zijn om vreugdeschoten te lossen, maar dit was voor de Russen “een vuurwerk”,
zoals wij dat kennen bij feesten.
Hiermede was het officiële deel van ons bezoek
aan Moskou geëindigd.
Op 10 mei werd ik weer terug gebracht naar de
Airport Moscow. Om 10.45 uur koos de luchtvogel
het luchtruim en zonder problemen landen wij
een paar uur later weer op Nederlandse bodem.

In memoriam
Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden
van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene.
Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies
van hun dierbare. Moge zij rusten in vrede!

VOSKNBPI
Mw. A. Smulders-van Gulick
A. Groenenberg
G. Lourenz
J. Bredt
Mw.Y. Gelens-Thomstone
Th Wijers
A. Hagemeijer
F. B. Franse
F. J. Bakx
Mw. P. Koevoets- van der Kuyl
H.P. Bakx

09 januari
28 februari
28 maart
29 maart
07 april
11 april
22 april
12 mei
06 juni
10 juni
12 juni

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Eindhoven
Engeland
Eindhoven
Aerdenhout
Congleton
Breda
Raalte
Amstelveen
Prinsenbeek
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom

10 maart

2005

Nijmegen

19 april

2005

Utrecht

12 maart
17 mei

2005
2005

Beesd
Ouderkerk a/d IJssel

medio
10 november
24 november
februari
23 maart

2003
2004
2004
2005
2005

Overdinkel
Leidschendam
Amersfoort
Westervoort
Enschede

Vierde Bataljon GRPI
J. Geurts

Vijfde Bataljon GRPI
W.J. Imhof

Zesde Bataljon GRPI
C. Krul
A.A. de Vries

Zevende Bataljon GRPI
G.van der Veen (3e Cie)
P.M.G. Peters-van der Geer
C.M.G. van Dam (Staf Cie)
B. Otten – Faber
B.G. Schulte (Staf Cie)
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Vereniging van Indië-bataljons van het
Garderegiment Prinses Irene
Stichting
tichting Fondsenwerving
ondsenwerving Militaire
ilitaire
Oorlogsorlogs- en Dienstslachtoffers.
Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW ZEVENAAR
0316 524002

SFMO
De Vereniging van Oud Strijders Indië Bataljons van
het Garde Regiment Prinses Irene ontvangt jaarlijks
een subsidie van bovengenoemde stichting.
Deze stichting verkrijgt haar middelen uit de opbrengsten van de Bank-Giroloterij.

Algemene Bestuurs- en
Ledenvergadering van de
VOSIBGRPI
Tekst Wim ter Horst.
De algemene ledenvergadering werd gehouden
op woensdag 13 april 2005 te Oirschot. Helaas
was de vergaderruimte op die ochtend “dubbelgeboekt”, waardoor wij moesten uitwijken naar
een andere ruimte in de Treffer en wel naar het
“Rokershol”. Dubbelboeken komt dus niet uitsluitend in de Reiswereld voor. De LFD heeft echter
beterschap beloofd en daar rekenen wij dan een
volgende keer maar op.
In totaal waren 23 Veteranen en 3 actief dienende
militairen in deze vergadering aanwezig.
Foto ledenvergadering.jpg
De voorzitter H.Vleeming (6 irene) opende de
vergadering met een hartelijk welkom aan alle
aanwezigen en voorafgaande aan de bespreking
vroeg hij om één minuut stilte in acht te nemen,
ter herdenking van die leden, die ons dit afgelopen verenigingsjaar zijn ontvallen, waaronder het
AB-lid P.Kranenburg ( 3 Irene).

De leden van het
dagelijks bestuur

Uw deelname aan deze loterij wordt vanaf deze
plaats dan ook van harte aanbevolen.

De notulen van de vorige vergadering werden
zonder commentaar goedgekeurd, alsmede het
jaarverslag van de secretaris.
Ook de financiële verslagen van de penningmeester werden na een korte toelichting goedgekeurd, evenals de begroting voor het jaar 2005.
De kascommissie bracht eveneens een positief
verslag van haar controle uit en de nieuwe commissie voor 2005 werd benoemd, alsmede één reserve lid. Aangezien er geen tegenkandidaten
waren aangemeld voor de aftredende bestuursleden werden allen unaniem herbenoemd.
Door 3 Irene was de heer J. Drost voorgedragen
als AB-Lid. Ook deze voordracht werd unaniem
aanvaard. Tevens werd door de secretaris medegedeeld, dat de voorzitter bereid was gevonden
zijn, voorlopig voor één jaar, aanvaarde functie te
verlengen, waarvoor hartelijk dank en een welgemeend applaus.

Herdenkingen
Ook dit jaar zullen weer 2 leden van onze vereniging aanwezig zijn op 4 mei bij de dodenherdenking te Amsterdam. Ook de kranslegging in
Roermond op 7 september werd geregeld, maar
het vernieuwen van de plaquettes werd aangehouden in verband met het financiële plaatje dat
daar aan vast zit. Het programma van de Parade
Eenheid voor dit jaar werd vastgesteld.
Nadat de voorzitter, de secretaris en penningmeester had bedankt voor de vele en goede ver-
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23 veteranen ter vergadering bijeen

geslaagd. Namens het DB en alle défilanten hartelijk dank hiervoor.

Veel deelnemers en lang parcours
richte werkzaamheden bedankte hij ook de vertegenwoordigers van Stichting Brigade en Garde en
Veteranen Platform, alsmede de Staf van 17e
Painfbat.
De volledige tekst van deze notulen is op te vragen bij de secretaris van de VOSIBGRPI .

Zestig jaar Bevrijding.
Laatste Defilé in Wageningen??
Tekst Wim ter Horst
Op donderdag 5 mei 2005 werd (waarschijnlijk)
voor het laatst de grote Parade van Wageningen
gehouden.Voor het eerst zonder ZKH Prins
Bernhard, maar nu werd het défilé afgenomen
door zijn kleinzoon ZKH Kroonprins Willem
Alexander.
De VOSIBGRPI was aanwezig met een veertigtal
Veteranen. Alle vijf Indië Bataljons waren vertegenwoordigd. Het 3e Bataljon was helaas het
slechtst vertegenwoordigd, met naast de vaste
vaandeldrager slechts één défilant.
Omdat het de laatste keer zou zijn was de deelname heel erg groot. Zo’n 4700 veteranen hadden
zich aangemeld voor deze dag.Tel daarbij 500
muzikanten en dan krijg je een enorm lang gerekt
patroon van paraderende mannen en vrouwen.
De opvang van veteranen in de tenten op de
Junushof was aan dit grote aantal deelnemers aangepast. Er was een extra tent bij geplaatst en de
ruimtes tussen de tafels was nu ruim voldoende,
veel beter dan in voorafgaande jaren.
Tegen tienen begon het aardig druk te worden en
de stemming zat er al heel snel goed in. Het weerzien van oude sobats brengt altijd weer veel gezelligheid mee. Martin Karens en Jaap Regts hadden weer hun best gedaan om iedereen tijdig op
de juiste plek te krijgen en ze zijn daar goed in

Gezelligheid in de
tent op de Junohof
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Nadat de verstrekte (en gekochte) consumptiebonnen en het lunchpakket “soldaat” waren gemaakt, vertrokken de vaandel- en banierdragers
met de kerkgangers naar de “Johannes de Doper
kerk” en begaven de dames c.q. begeleiders van
de veteranen, zich naar de tribunes en begon zo
rond de klok van 15.00 uur de opstelling voor het
défilé. Het parcours was dit jaar een stuk langer
dan anders, mede in verband met het grote aantal
deelnemers.
Ook het publiek wilde kennelijk dit laatste grootschalige Wageningen gebeuren nog een keer
meemaken, hetgeen wel bleek uit de meer dan
vijf rijen dik staande toeschouwers langs het gehele (verlengde) parcours. Ruim 140.000 toeschouwers zijn er geteld volgens officiële berichten. Het enthousiasme van deze mensen is bijna

Défilanten op weg om op te stellen

Enthousiast publiek

voor het défile

met geen pen te beschrijven.
Hun activiteiten langs de kant, het fotograferen,
filmen, spreekkoren en applaus, het is onvoorstelbaar. Het draagt je bijna van het begin tot het einde langs het parcours.
Uiteindelijk, bij Hotel de Wereld, is het dan zo ver.
Het was even wennen, dat je niet de vertrouwde figuur van Prins Bernhard zag, maar de wijze waarop Kroonprins Willem Alexander zijn Opa heeft
vervangen, verdient alle lof.Wat kan die man salueren!! Terug in de tent bij de Junushof bleven we
nog een poosje gezellig bij elkaar.Wachten op de
dames, die nog van hun plaatsen op de tribune
moesten terug komen, nadat de gehele stoet was
gepasseerd.
De terugreis vanuit Wageningen was nogal een
probleem.Vanwege de enorme drukte duurde het
(meer dan) een uur om de stad uit te komen, maar
zover ik weet is iedereen uiteindelijk vermoeid
maar voldaan thuis teruggekeerd.
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Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI
Garderegiment

1946-1950
Reünie Commissie
4e Bataljon

Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW Zevenaar
0316 524002

Herdenking Irene soldaat van 4 GRPI in Rozenburg
Tekst Theo van Alst
Jarenlang heeft Wim de Ronde (4e cie) zich ingezet om een monument te kunnen oprichten
ter nagedachtenis aan zijn gesneuvelde plaatsgenoot en Irene-maat Henk Goudappel, eveneens
van de 4e cie - 4e bat GRPI.
Henk Goudappel sneuvelde op 17 maart 1949 in
de omgeving van Blitar (Oost Java), toen zijn truck
op een trekbom liep.
Op 4 mei 1998 onthulde Wim "zijn" monument en
legde samen met burgemeester
Mevr. M. de Sutter - Besters een tweetal kransen.
Het gemeentebestuur van Rozenburg had in de
loop der jaren alle medewerking toegezegd, doch
de definitieve realisering van het monument liet
erg lang op zich wachten. Zoals praktisch in alle
plaatsen in Nederland het geval is, is Rozenburg
nu ook een monument rijker ter herinnering aan
onze gesneuvelde sobats in onze diensttijd en uitzending 1946 -1950 naar het toenmalige
Nederlandsch-Indië.

Wim de Ronde bij het monument voor zijn
gevallen vriend Henk Goudappel

Reünie PAG-Pel. 4e Bat.
Pr. Irene in Oirschot
Van Frans Bellersen ontving de redactie bijgaande foto. Frans laat weten dat het PAG-Pel. al 25 jaar
samen komt om hun negen gesneuvelden en afgevoerde gewonden te gedenken. Daarnaast is het
altijd “Ouwe jongens, krentenbrood” op de reünies laat Frans ons weten.

Frans Bellersen, links op de foto en Bram v.d. Burght, gitarist van de
“Prinses Irene Band”
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Nieuws van het Vijfde Bataljon GRPI
Reüniecommissie 5-GRPI
Secretariaat:
H.A.M. (Ine) Speelberg-Hermans
Eikenlaan 13, 6063 BM Vlodrop,
tel. 0475-404404
ine.speelberg@home.nl

Proficiat
Frans Mulder (eerste van links) samen met medebestuursleden tijdens de

Frans Mulder, lid van de reüniecommissie 5GRPI, tevens vice-voorzitter van het bestuur van
de Vereniging van Indië-bataljons van het GRPI en
vertegenwoordiger van deze vereniging in het
Veteranenplatform, is op 7 november 2004
koninklijk onderscheiden.
De regionale pers zette hem met onderstaand artikel en foto in het zonnetje.Wij feliciteren hem
van harte met deze welverdiende onderscheiding
die ook recht doet aan het vele werk dat hij voor
ons Bataljon en voor de vereniging heeft verzet.

vorige reünie

Reünie op donderdag
13 oktober
De tweejaarlijkse reünie van ons Bataljon zal worden gehouden op donderdag 13 oktober 2005.
Hierover zult u, ruim van te voren, door ons persoonlijk worden bericht.

Personalia
“Oud-beroepsmilitair Frans Mulder (77) uit
Roermond is zaterdag koninklijk onderscheiden.
Hij mag zich voortaan lid in de Orde van Oranje
Nassau noemen. Mulder is al sinds 1985 als vrijwilliger aan het Rode Kruis. Mede door zijn stimulerende inzet is de afdeling Roermond en omgeving met tachtig vrijwilligers uitgegroeid tot een
van de grootste afdelingen in Limburg.Voorts was
Mulder actief voor Veteranenorganisaties als de
Bond van Wapenbroeders, de Indische
Vriendenkring Roermond/Weert en Het
Veteranenplatform. Ook was hij actief voor de
Seniorenraad in Roermond en als kerkmeester in
de Heilig-Hartparochie.”
(Door een vergissing van de redactie is het artikel over de
Koninklijke onderscheiding van Frans Mulder niet in de vorige
Vaandeldrager verschenen. Onze excuses hiervoor en ook namens de redactie alsnog van harte gefeliciteerd).
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Hieronder volgt een nieuw deel van het reisverslag van Cor Karels.

Per Kota Inten naar Indië
(deel 3)
Enkele dagen verstrijken
De zon komt op, en gaat weer onder
Het is de moeite dat te bekijken
De kleurenpracht, gelijk een wonder
En als ik op de “bak” dan staan
Om ’t schouwspel gade te slaan
Dan zijn ’t mijn gedachten, die spoedig gaan
Over deze grote oceaan
Naar Holland ver van hier
Dan denk ik niet meer aan plezier
Maar zit dan soms hele uren
Naar een nietsje in zee te turen
Mijn gedachten zweven dan vlug
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Naar mijn ouder huis terug
Waar allen die mij dierbaar zijn
Taferelen flitsen door mijn brein
Mijn Volendam, hoe schoon
Verschijnt in mijn geestesdroom
De botters in de haven
Kinderen die over de dijk heen draven.
Maar ach het is de wil van God mijn Heer
En leg me volkomen er bij neer
Dat ik op weg ben naar “de Oost”
Dat is voor mij een grote troost.
17 December des middags om 4 uur mochten wij
De brug bekijken onder gelei
Dat was zeer interessant, net iets voor mij
Het compas, de koerstol, en een apparaat
Wat vlak voor de ingang staat
Waarmee men door middel van een handgreep
En een wijzer lopend langs een streep
De boot kan laten gaan en staan
Op volle kracht of half vooruit
En hieraan gehoorzaamd de schuit,
Ook van ’t navigeren
Konden wij een heleboel leren
De roerganger staat te turen
En al draaiend aan ’t roer te sturen
Opdat de boot op zek’re dag
Behouden aan land komen mag.
Maar zo zoetjes aan
Breekt ’t ogenblik aan
Dat wij de evenaar zullen passeren
En Neptunes zal dan proberen
Over ons schip te flaneren
Bereid je dan maar voor
Dan wordt ‘t ’n mooi koor
Dan zullen we wat beleven
Tegenspartelen zal niet veel geven
Dan worden we van teen tot kop
Bespoten met schuimend zeewater sop.
En ja, die dag kwam al gauw
Dat Neptunes aan boord komen zou

Gekleed in rok, van touw
Aan z’n groene zijde zit z’n vrouw
Gesierd met kroon en drietand
Dreigend zwaait die in z’n hand
Beschilderd op gezicht en huid
Ook z’n trawanten zien er schrikbarend uit.
Hij spreekt ons toe met veel geluid.
De heren officieren moet het ’t eerst ontgelden:
“Waar zijn die lui, die knoopjeshelden
D’r af die rommel, da’s ongehoord
Van nu af aan voer ik ’t woord
En wordt daarbij, zelfs door sterren niet gestoord
Al wie baas is op ’t land
Zet ik zonder clementie aan de kant (foto
Neptunesoorkonde.jpg)
Kom hier jullie daar! Ja, met die knoop
Je ontvangt de eerste Neptunes doop”.
Het is een oud gebruik dat iemand die de evenaar
gaat passeren
Verschillende proeven met trotseren
o.a. moet hij zich laten scheren
Maar hij wordt niet gewoon geschoren
Moet je maar eens horen
Al had het slachtoffer wel of geen baard
Het inzepen ging gepaard,
Met drekkig sop geen gebrek
De klodders zaten in hun nek,
Het droop van kin op buik,
Zelfs de pap zat in hun pruik,
Zeep substantie, kwaliteit “de beste”
Bestond uit etensresten,
Ook olie zo zwart als teer
Zat gemengd door de smeer.
Daarna kreeg men ’t mes te zien
Ik schatte het ding op een meter tien.
Met sierlijk zwaaien door de lucht
Vervolgde men de klucht
Men sneed de baard met fors gebaar
En veegde ’t mes af op ’t haar.
Hierna was de barbier dan klaar.
Als kleine troost
Ontving de patiënt een toast
Bestaand ut ’n borrel met koek,
’t Bewijs of ’t smaakte is nòg zoek.
Het slachtoffer werd toen schoon gespoten
Hiermee werd het scheerproces besloten
Om ’t geheel waardig te besluiten
Begon men iedereen te bespuiten.
Met dit waterballet
Eindigde de Neptunespret.

Neptunesoorkonde bewijs van het passeren van de evenaar

Wordt vervolgd!
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Herdenking Den Haag
1945 - 8 mei - 2005
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S – Ireentje nr.57

Contactblad van het 6e Bataljon Garderegiment “ Prinses Irene “

Reüniecomité
Het reüniecomité wordt gevormd door:
Jan EIbers, Kluizeweg 264, 6815 EJ Arnhem, tel
026-3514227.
Harry Vleeming, St.Willibrorduslaan 8, 6931 ES
Westervoort tel.026- 3118271.
Piet Peters, Kasteelsepad 7, 6686 EX
Doornenburg. tel. 0481-423410.
Fred Muskee, Eilandplein 266, 6922 EP Duiven.
tel. 0316- 280014.
Rekening bij de Rabobank, Arnhem onder nr.
15.86.65.996, alsmede een girorekening onder nr.
19.30.405.
Beide rekeningen staan ten name van
Reüniecomité 6e Bat. GRPI

Reünie op 29 september
2005
Tekst: Jan Elbers

met de keuken voor de nasimaaltijd.
Wij vragen u om de bijdrage in de kosten van
deze reünie ad €10 (of meer, als gift) ook voor 1
juli te willen voldoen.
De leden van het comité hebben getracht om
deze reünie wat anders te organiseren dan gebruikelijk was. Hiervoor verwijzen wij U naar het
toegezonden dagprogramma.
Wij hopen en verwachten dat onze inspanningen
door u beloond zullen worden met een grote opkomst!
Graag tot ziens op 29 september in Oirschot.

Tenslotte
Verzoeken wij u om bij verhuizing ons daarvan tijdig in kennis te stellen.
vragen wij U om bij overlijden het comité hiervan
te willen berichten.
wensen wij onze zieken een spoedig algeheel
herstel toe
zien wij uit naar Uw komst op 29 september a.s.
eindigen wij met de hartelijke groeten van
Harry, Piet, Fred en Jan

Wanneer deze Vaandeldrager in uw brievenbus
valt, hebt u inmiddels ook de uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van onze reünie op donderdag 29 september in de Kempenzaal van de
Generaal-majoor de Ruyter van
Steveninckkazerne te Oirschot.
Bij deze uitnodiging hebt u ook een aanmeldingsformulier aangetroffen.Wij verzoeken U om dit
formulier volledig ingevuld, zo spoedig mogelijk,
doch voor 1 juli aanstaande te willen zenden aan
Jan Elbers, Kluizeweg 264,
6815 EJ Arnhem. Met deze gegevens kunnen wij
dan het vervoer per bus van het station Eindhoven
naar Oirschot met het Regiment regelen, alsmede
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Nieuws van het Zevende
Bataljon, Bataljon Berdjalan
Reüniecommissie van het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene,
Jo van der Weerd, voorzitter, Houttuinen - Noord 33, 7325 RE Apeldoorn, tel. 055-3662338.
Wim ter Horst, secretaris, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, tel. 0575-519207,
E-mail adres: wg.terhorst@chello.nl.
Gijs Spaargaren, penningmeester, J. van Galenlaan 38, 2253 VC,Voorschoten,
tel. 071-5763640.
Willem Bruger, Rhederhof (App.C 135),Worthrhedenseweg 46, 6991 DV Rheden,
tel. 026-4976744
Teus Meijer (Sociaal contactpersoon voor de regio Zuid West Nederland), Orchislaan 10,
3233 VE Oostvoorne, tel. 0181-485089.
Postbankrekening: 4347 ten name van Bataljon Berdjalan, J. van Galenlaan 38, 2253 VC,
Voorschoten.

Reünie 2005, geweldig mooie dag
Tekst Wim ter Horst
Op woensdag 20 april 2005 was het weer zover.
Na anderhalf jaar weer een grote reünie van het
7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene.
Om half acht in de ochtend waren de eerste bestuursleden present in de Gen.Majoor de Ruyter
van Steveninckkazerne te Oirschot. Tegen acht
uur kwamen ook de overige bestuursleden en
medewerkers binnen.
De Kempenzaal was al helemaal ingeruimd. Tafels
voor de verloting stonden al klaar en de opstelling en inrichting kon beginnen. Hierbij werden
wij geholpen door vijf Fuseliers, die de gehele
dag te onzer beschikking stonden. Zij zorgden onder andere in de loop van de dag voor “rolstoel”
verkeer. Een paar reünisten, die slecht ter been
waren, hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt.

Toespraak door de voorzitter
Om 10.30 uur opende de voorzitter met een toespraak, waarin hij de plaatsvervangend
Bataljonscommandant welkom heette en hem

Ruim vóór half tien, kwamen de eerste reünisten
binnen. Bij binnenkomst kreeg iedereen een attentie (de heren een 7 GRPI beker en de dames
een notitieboekje met een prachtige
handgemaakte versiering erop) en daarnaast een
paar consumptiemunten aangeboden, waarna
men een kop koffie of thee met een echt Brabants
worstenbroodje kon afhalen.
Toespraak maj Duvekot, plaatsvervanger van de Bataljonscommandant
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Herdenking en kranslegging
Na deze toespraken verplaatsten wij ons naar het
monument, waarop de namen van alle gesneuvelden staan vermeld, zowel van de Brigade als van
de Indië Bataljons.
Vooraf gaande aan de herdenkingsceremonie gaf
majoor Duvekot tekst en uitleg van de volgorde
van handelingen ,die bij deze plechtigheid horen.
In aanwezigheid van een peloton Fuseliers en de
Vaandelwacht werden allen, die op dit monument
staan vermeld, door de voorzitter in een piëteitsvolle toespraak op waardige en eervolle wijze
herdacht.Vervolgens het blazen van de Taptoe,
de vlagceremonie en het houden van een minuut

Toespraak Jo van der Weerd bij het monument

dankte voor de gastvrijheid en vele hulp bij de
voorbereiding van de reünie, tevens een welkom
voor de genodigden van de Irene-Brigade en de
Irene zusterbataljons, en last but not least een hartelijk welkom voor de twee sobats, die vanuit
Canada waren overgekomen om deze happening
mee te maken.Vervolgens memoreerde hij, dat 25
jaar geleden onze eerste reünie werd gehouden,
op 26 april 1980.Van de bestuursleden van het
eerste uur is alleen Willem Bruger nog actief.
Hiervoor is hij in een bijeenkomst van bestuur en
medewerkers op 1 april gehuldigd en hij mocht
nu alsnog een daverend applaus in ontvangst nemen. Tevens bedankte hij alle deelnemers voor
hun extra financiële bijdrage voor deze dag,
waarbij één naam werd genoemd en wel van
Sobat Piet de Vries, die vanuit Australië te kennen
had gegeven, dat hij niet op de reünie zou kunnen
zijn, maar toch een bedrag van 50 Australische
dollars schonk.
Hierna voerde de Majoor Marcel Duvekot het
woord, die onder meer de traditiehandhaving
binnen het Irene regiment nog eens benadrukte
en onze trektocht door de Oost vertolkte. Het regiment is trots op de Ireneveteranen, de oudstrijders, zoals ze ook in het regimentslied worden bezongen.
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Kranslegging door Gijs Spaargaren en Wim ter Horst

stilte. Alle sobats, die overleden zijn sinds onze
vorige reünie werden herdacht in het dodenappel, waarna bij het monument een krans werd gelegd, ter nagedachtenis aan diegenen die niet terugkeerden en aan allen die ons zijn ontvallen.
Hierna volgde een défilé langs het Vaandel en
Monument en gingen wij terug naar de
Kempenzaal.
In deze fraai aangeklede zaal bleven we in een
oergezellig samenzijn bij elkaar onder het genot
van een drankje en een hapje . Onderwijl vond de
verloting plaats, waarbij weer mooie prijzen werden gewonnen met als hoofdprijs:“Een midweek
op een vakantieboerderij in de Achterhoek”.
Onze kleine Toko werd druk bezocht door vele
reüniedeelnemers, want daar waren allerlei nuttige en leuke hebbedingetjes te koop.
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De dames van de tombola, v.l.n.r. Anneke Hettinga,
Cor van der Weerd en Bea Wildeman

Nasimaaltijd
Rond een uur of twee kwam het sein uit de keuken, dat de maaltijd gereed stond en hebben we
met zijn allen van een zeer smakelijke nasimaaltijd kunnen genieten. Complimenten aan de koks
en het keuken personeel.
Na de maaltijd was het museum open gesteld en
was de Kempenzaal weer volop in bezit genomen,
door vele sobats, die niet uitgepraat raakten.
Aan het eind van de middag sprak Arie Kleiweg

(destijds kok in Manokwarie) namens alle aanwezigen een dankwoord aan het adres van de reüniecommissie voor de goede organisatie en deze
fantastisch geslaagde dag.
Na een afscheidswoord door de voorzitter werd
ons Veteranenlied ingezet door Gijs Spaargaren
en Willem Bruger en werd het uit volle borst door
de aanwezigen meegezongen.
Toen was het 16.00 uur en dat betekende het einde van een mooie dag.

Een overzicht van de eetzaal
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Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI
Voorzitter: Kolonel Arie Vermeij,Waterruit 56, 2804 PD Gouda,
Secretaris: Majoor Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom
Penningmeester: Nicole Hooft, Angoulemehof 24, 5627 LH Eindhoven

Werken aan Vrijheid!
Tekst: Kol der Fuseliers, Arie Vermeij Voorzitter
Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI
In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over
de Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI. In
dit nummer helaas geen verslag van een vredesmissie van onze (toekomstige) leden. In de volgende uitgave van de Vaandeldrager wordt teruggeblikt op de missie SFOR 13 van 17 (NL)
Mechbat GFPI door de Luitenant-kolonel der
Fuseliers H.A.J. Jacobs.

nog steeds, veel dichterbij op de Balkan, beseffen
ook jongeren meer en meer wat vrijheid voor iets
moois is. Ik hoop dan dat ook u op 4 mei diegenen
die het ultieme hebben gegeven voor die vrijheid
- hun leven – hebt geëerd met een herdenking en
op 5 mei met blijdschap, in de vorm van feestelijkheden. Op 4 mei hebben Lkol der Fuseliers Henk
Laurens en ondergetekende namens u en het
Veteranenplatform deelgenomen aan de herdenking en de kranslegging op het Ereveld in Loenen.
Bij die gelegenheid verzorgde de Hoofd
Legeraalmoezeniers (der Fuseliers) Jan van
Lieverloo een mooie meditatie over de vrijheid!

Tot slot
Verenigingsnieuws
De volgende ontwikkelingen en nieuwtjes willen
wij u vanuit het bestuur van de VVVGFPI melden.
Ten eerste hebben wij als bestuur de datum voor
de eerste VVVGFPI - reünie vastgelegd op 16 juni
2006, dus schrijf hem in de agenda!
Ten tweede is inmiddels onze website het bezoeken waard, met dank aan Jelle Weidema! Dus surf
naar www.vvvgfpi.nl en vind via het gastenboek
oude kameraden terug, bekijk de foto’s van toen
en lees de verhalen van toen!
En ten derde wordt op 29 juni 2005 de Nationale
veteranendag georganiseerd in Den Haag.Voor
meer informatie surf naar www.defensie.nl

Herdenken
Het jaar 2005 is een bijzonder jaar; in dankbaarheid aan onze bevrijders mogen wij beseffen dat
wat zij 60 jaar geleden hebben bewerkstelligd,
nog steeds het grootste goed van ons land is:
Vrijheid! Steeds meer mensen beseffen in deze
tijd hoe dierbaar onze vrijheid eigenlijk is, autochtonen maar zeker ook allochtonen! Zeker nu
wij tijdens (vredes)missies geconfronteerd worden met volkeren die het begrip vrijheid niet
echt kennen, in Irak, Afghanistan, Afrika en zelfs
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Tenslotte gaf ik in het vorige nummer aan dat wij
nu ook zijn gestart met de werving van leden onder de eenheden die alleen tijdens de uitzending
het invasiekoord mochten dragen. Dit blijkt een
moeizaam proces te zijn, maar het loont de moeite.
We roepen nog steeds iedereen op: kijk om u
heen, stuur de wervings-E-mail die u ontvangt
door naar de ‘maten van de betreffende uitzending’. Een andere optie is dat u allemaal een paar
adressen aan ons doorgeeft of ons e-mailadres aan
potentiële leden en maak al die kameraden die
ooit samen met ons op uitzending gingen lid van
de VVVGFPI! Ook al beseffen we het nu nog niet
zo, maar over 10 tot 20 jaar hebben we zeer waarschijnlijk behoefte aan een netwerk van kameraden, zoals de VVVGFPI. Als voorbeeld durf ik de
UNIFIL-veteranen te noemen; ook voor die mannen is het een heel moeizaam proces om elkaar nu
nog te vinden (en ik spreek ook uit die ervaring).
Laten wij hier onze les uit leren! Inmiddels groeit
het ledental niet meer zo snel, maar we hebben
het aantal van 300 bijna bereikt.
Wilt u zichzelf of iemand anders aanmelden als lid
van de VVVGFPI, kan dat bij de Sectie S1 van 17
Pantserinfanteriebataljon GFPI in Oirschot of bij
de secretaris vvvgfpi@home.nl of surf naar onze
website www.vvvgfpi.nl.
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Regimentsflitsen

Van de Regimentscommandant
Tekst: Lkol der Fuseliers, Tim Luiten
Bataljons- en Regimentscommandant
In de afgelopen periode heeft het bataljon en regiment van zich laten horen en zien. In deze
Vaandeldrager leest u veel daarover terug en ik
zal u niet vermoeien met een herhaling van wat
daarover al allemaal gezegd wordt. Bij alle aandacht die deze activiteiten terecht krijgen wil ik
de aandacht vestigen op de ‘kleinere’ zaken. Zo
zijn veel mensen (teveel om op te noemen) bezig
om achter de schermen voorbereidingen te treffen voor herdenkingsbijeenkomsten, bevrijdingsfeesten en steunverleningen zoals de bewaking
van president Bush. Dat, ondanks het schreeuwend drukke oefenprogramma, veel van die activiteiten toch nog redelijk soepeltjes verlopen, is
te danken aan de inzet en toewijding die deze
mensen geven aan het regiment. Daarvoor wil ik
hen allemaal vanaf deze plaats hartelijk danken.

Overste met tamboerstok

Tamboerstok
Op 8 april werd ik blij verrast met de aankondiging van de heer Joop van Wakeren dat hij de tamboerstok van de voormalige Tamboer Maître wilde overdragen aan het museum. Zelf is hij de
Tamboer Maître geweest van 1957 tot 1973 en van
1982 tot 1986. Trots staat de stok nu te prijken in
ons museum, waar het een welkome aanvulling is
op de nog niet geheel complete collectie. Het
vaantje voor onder de klaroen vond ik te mooi
(was ook al reeds in het museum en heb ik zelf bewaard om mijn wapenkamer (=bureau) aan te kleden. Bedankt Joop van Wakeren!
Wel of geen missie, we wachten af, maar zijn er
klaar voor
Wanneer u dit leest zal het bataljon zijn getest en
naar verwachting, goed zijn bevonden als opera-

tionele eenheid. Het wachten daarna is, naast
vormbehoud, op aanwijzing voor een missie.Voor
de meesten van ons kan dat niet snel genoeg gebeuren en wordt er naar uit gekeken samen op
pad te zullen gaan.
Enige reserve in die verwachting is op zijn plaats.
De politiek heeft, ten tijde van dit schrijven, nog
geen beslissing genomen hoe dat de KL 2006 op
het gebied van uitzendingen eruit gaat zien. Daar
moeten we dan ook rustig op wachten. Tot die tijd
hoopt het gros van het bataljon dat wij niet zullen
worden genegeerd bij aanwijzing voor een missie.Wij zullen er klaar voor zijn.
Volo et Valeo!
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Na zestig jaar marcheert de Prinses Irene Brigade wéér
Den Haag binnen
Prinses Irene neemt defilé af op 8 mei
Tekst: Hans Sonnemans
Roomwit
Regimentscommandant Lkol der Fuseliers, Tim
Luiten zal het een aantal dagen later treffend zeggen:“het blauw van de jasjes van de veteranen en
het rood van onze pakken, paste perfect bij het
roomwitte pakje van de Prinses!” En zo was het
ook.
Stralend stond ze daar op het podium langs het
Buitenhof, Prinses Irene, temidden van maar liefs
twee generaals: Generaal-majoor b.d. Rudi
Hemmes, voorzitter van de Vereniging van Oudstrijders van de Irenebrigade, en Luitenant-generaal Ad van Baal, in zijn functie als Inspecteur der
Veteranen. Achter vaandel en vaandelwacht van
het Garderegiment Fuseliers marcheerden ze: fier
en rechtop. Hun optreden oogstte niet voor niets
een spontaan applaus van de vele belangstellenden langs de route. Ze werden gevolgd door hun
traditievoortzetters, gekleed in het altijd prachtige rode ceremoniële tenue.

De Plaquette die een mooie
plaats heeft gekregen aan de
Grote Kerk op het Kerkplein

Mariniers in ceremonieel tenue. Niet alleen de
Bevrijding van Den Haag in 1945 werd herdacht,
maar ook de strijd die de Grenadiers en Jagers 65
jaar geleden in de meidagen van 1940 leverden
tijdens de Slag om de Residentie bij de verdediging van Den Haag.Vandaar dat ook vaandel en
vaandelwacht van het Garderegiment Grenadiers
en Jagers in het defilé deelnam, evenals een detachement Grenadiers en een detachement Jagers
in hun prachtige tenues.

Ceremonieel
Er was nog veel meer ceremonieel te zien in de
parade die volgde. Na de Fuseliers volgden vaandel, vaandelwacht en een delegatie van het Korps

Geflankeerd door twee generaals neemt Prinses Irene het defilé af
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Ieder jaar
Voorafgaand aan het defilé was een krans gelegd
bij het Koningin Wilhelmina Monument, door
loco-burgemeester Ries Smits en voorzitter
Hemmes. Prinses Irene en Hemmes legden een
tweede krans bij de herinneringsplaquette van
de Intocht van de Prinses Irene Brigade bij de
Grote Kerk aan het Kerkplein. Een nieuwe locatie
voor deze plaquette, die vanaf 1985 was aangebracht geweest aan het Oude Stadhuis aan de
Groenmarkt. Een ruimere plek, en dat is niet toevallig, volgens loco-burgemeester Smits:
“Het gemeentebestuur van Den Haag heeft dat
bewust gedaan. Ook voor ons is de herdenking
van de Bevrijding na 60 jaar nog steeds actueel.
Daarom zullen wij voortaan ieder jaar op 8 mei bij
deze plaquette samenkomen met schoolkinderen,
jongeren en ouderen uit onze stad en met de
Irenemannen, oude en jonge, om jaarlijks één moment stil te staan bij het herwinnen van de vrede
en de vrijheid in deze stad.”
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Heel veel ceremonieel was er te zien daar in Den Haag

Prinses Irene
Na de plechtigheid bij de plaquette nam de prinses ruim de tijd om de Oud-strijders van de
Brigade te ontmoeten. Er werd volop gelachen en
de mannen straalden:“hun” prinses was er weer
bij. De ontmoeting werd voortgezet tijdens de
ontvangst in het Oude Stadhuis, compleet met een
hapje en een drankje.

Zestig jaar herdenking Bevrijding Den Haag. De
stad blijkt nog steeds gastvrij en dankbaar.
Bovendien blijkt het geen laatste keer te zijn.
Ieder jaar op 8 mei zullen oude en jonge
Irenemannen op uitnodiging van het gemeentebestuur bijeenkomen bij de plaquette aan de
Grote Kerk.

Bijna 60 jaar geleden …............ Die ene arm…....……
Een ooggetuigenverslag van 60 jaar geleden
Het spookt door mijn hoofd, het was er ineens en
wil niet verdwijnen, ik zie het dagelijks voor mijn
ogen en ik vraag me af …was ik daar wel bij.
Verbeeld ik me het, is het inbeelding? Ik moet erbij geweest zijn anders kan ik toch niet dagenlang
steeds datzelfde beeld voor ogen krijgen?!
De kazerne waar we gelegerd zouden worden, zat
vol met “moffenmeiden”. Dan maar slapen vlakbij
de kazerne in leegstaande woningen. De bewakers van die “moffenmeiden” spraken over dat er
zich op de Waalsdorpervlakte veel had afgespeeld. Dat wilden wij wel eens zien.
Lopend van de kazerne – de weg op naar de
Waalsdorpervlakte.We passeren de bosrand
rechts, zien daar niet een niet verzorgde wildgroei, maar onze aandacht wordt al snel getrokken door een gedeelte dat er anders uitziet.
Bang voor mijnen, boobytraps, gaan we voorzichtig naar die plek en ineens worden we bepaald bij
1 één vanuit de grond omhoog stekende linkerarm.

Als 18 jarige militair - die in de oorlog wel dode
Duitse militairen heeft gezien, maar dan in uniform - schrik je je rot. Ligt daar iemand, die levend begraven is? Heeft hier misschien plaatsgevonden wat de bewaker van die moffenmeiden
ons vertelde?
We slaan alarm, er komt bewaking en wij gaan
weg. In de geschiedenisboeken staat vermeld dat
drie militairen van de Irene Brigade massagraven
ontdekten.
Later….. jaren in en rond die kazerne gewerkt,
nooit meer aan die dag gedacht, het leek uit je leven verbannen. Nu…..bijna 60 jaar geleden, rond
de 8e mei word je ineens weer volledig bepaald
bij dat van toen…..daar aan de rand van die bosjes en er tussen.
“Iets” waarvoor jaarlijks op die vlakte de klokken
luiden.Waarom komt het nu ineens in volle omvang terug en waarom niet elke keer als je het
beeld zag en in stilte voor jezelf mompelde:“ja,
die vonden wij daar”.
Vertel het verder, maar wie gelooft je? Wie gelooft
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Fusilladeplaats

al je verhalen? Er wordt de spot mee gedreven,
ook al voel je je “beschadigd”.
Vertel het verder, zegt de Minister President op

de Dam op 4 mei 2005 laat het ons weten opdat…..
Toespraken op 5 mei – in ’s Hertogenbosch en elders uitgesproken of op televisie – gaan zich langzaam vanuit het heden op de toekomst richten en
spreken over wat de gemeenschap moet doen en
waar reële behoefte aan is.Waardevol en goed
bedoeld.
Maar mijn verhaal van 60 jaar geleden, daarover
kan ik met niemand spreken. Ik weet zelfs niet
meer wie mijn 2 maten toen waren, waar ze vandaan kwamen, maar er wèl bij waren toen wij “die
arm” vonden.
Ik probeer mijn verhaal nu kwijt te raken, de druk
is van me af – ik voel me bevrijd..
Bedankt!! Eén van de drie.

De Regimentsadjudant een jaar in functie
Tekst: Stef Fridael,
Bataljons/Regimentsadjudant 17 Painfbat GFPI
(Noot van de redactie: Dit stuk is wegens plaatsgebrek
vorige keer niet opgenomen in de Vaandeldrager. De

Regimentsadjudant Stef Fridael

Regimentadjudant is dus al bijna anderhalf jaar in functie.)

Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik de
Regimentsadjudantenstok overnam van mijn
voorganger, Aooi Hein Asveld. Het was een koude
vrijdag in februari en als ik dit stukje schrijf kan
ik niets anders dan vaststellen dat het in februari
altijd koud is. Dat kou altijd een rol speelt in mijn
militaire leven weten inmiddels al veel
Regimentsgenoten. Het is dan ook regelmatig het
onderwerp van gesprek, gelukkig niet van spot.
Een kachel kan bij mij wonderen verrichten zelfs
in de woestijn.

Jongensdroom
Met deze baan is een jongensdroom uitgekomen.
Dit jaar is voorbijgevlogen en het is druk geweest
voor ons Regiment. Dat is te zien aan het jaarprogramma. Een Pantserinfanteriebataljon met daarnaast nog regimentsactiviteiten zal altijd een
compromis moeten vinden tussen het operationele optreden en de activiteiten van het regiment.
Allebei belangrijk.
Voor mij als Bataljons/Regimentsadjudant is het
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noodzakelijk om de zaken goed gescheiden te
houden. Zo vertegenwoordig ik bijvoorbeeld het
Bataljon in het Adjudanten Infanterie overleg,
maar ook als voorzitter van de ROOV in het overleg van de Stichting Brigade en Garde. Zo heb ik
het de ene keer over de loopbaansporen van de
onderofficier van de Infanterie en de andere keer
over de toekomst van ons regimentsblad De
Vaandeldrager.
Het belangrijkste is om prioriteiten te stellen.
Soms liggen die bij het Bataljon en soms bij het
Regiment. Later afreizen naar een oefening of eerder terugkeren, om invulling te geven aan mijn rol
als Regimentsadjudant, is dus een reële optie. Dit
was voor mij in het verleden echt ondenkbaar.
Hier moest ik duidelijk aan wennen. Om het op
deze manier te doen kan ook alleen maar als mijn
werkzaamheden voor iedereen duidelijk zijn en
als anderen bereid zijn soms wat taken over te nemen. Die steun krijg ik gelukkig van een aantal
collega’s en daar heb ik veel waardering voor.
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Het bataljon loopt als een trein
Als ik terugkijk zie ik dat het Bataljon loopt als
een trein en ook het Regiment profiteert hiervan.
We hebben het afgelopen jaar veel gedaan. Zo
zijn we een aantal keren op oefening geweest en
zijn we derde geworden bij de wedstrijden om de
BLS-cup. Er zijn grote regimentsactiviteiten geweest in het kader van 60 jaar bevrijding. Het
Regiment was eveneens present bij de begrafenis
van Prinses Juliana en Prins Bernhard.
Frankrijk, Engeland, Nederland en België.Van
koorduitreikingen tot Prinsjesdag, overal hebben
we het Regiment op een gedenkwaardige wijze
vertegenwoordigd. In de meeste gevallen met
vaandel en vaandelwacht, waar een regimentsadjudant als vaandeldrager natuurlijk direct bij betrokken is.

Voorbereidingen Charly Compagnie voor
Irak
De C-Cie werd toegerust om uiteindelijk uitgezonden te worden naar Irak waar ze op dit moment nog steeds zitten. De nadruk lag bij het optreden op niveau I/II en de omschakeling naar onbekend materiaal zoals softop MB’s. Een inspanning die bij de Bataljonsstaf en de C-Cie behoorlijk wat spanning had opgeleverd. Ik heb zelf mogen ervaren hoe het met de C-Cie in Irak gaat, zij
doen hun werk in Irak op een meer dan voortreffelijke wijze. Ik heb met trots en aan den lijve mogen ondervinden hoe groepscommandanten van
de C-Cie met hun groepen onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden hun werk op een zeer
professionele wijze doen. Ik heb me geen moment onveilig gevoeld tijdens ons bezoek, niveau
I/II was duidelijk in de hand. Maar ook de overige
disciplines bij de C-Cie waren goed geregeld.
Door het dragen van het invasiekoord en hun base
om te dopen tot Collijnsplaat wordt ook de
Regimentsgedachte in dat verre land uitgedragen.

om deze omslag binnen ons Bataljon te maken of
voor elkaar te krijgen, maar ik ben ervan overtuigd dat dit de enige manier is om ons personeel
op een hoger plan te krijgen. Bij mijn rondgang
en contacten met groepscommandanten constateer ik dat zij dit ook best wel graag willen maar
vaak gebonden zijn aan vastgestelde programma’s en de tijd die zij hiervoor krijgen. Het is in
elk geval een proces dat ik de komende tijd met
een positieve blik blijf volgen. Dat alles niet altijd
feilloos verloopt is in ons programma logisch,
maar door inzet en positief denken is daar vaak
weinig van te merken. Ik heb dan ook grote waardering voor diegene die er elke keer weer voor
zorgen dat de trein op de rails blijft. Zij zijn het die
altijd positief blijven denken en zoeken naar oplossingen om dat voor elkaar te krijgen wat we
voor elkaar willen krijgen. Zo is dus de lijfspreuk
van ons Regiment Volo et Valeo voor deze lui geen
loze kreet maar wordt door hen hier ook daadwerkelijk invulling aan gegeven.

Gebroken onderarm
We hebben gelukkig in het afgelopen jaar ook tijd
gehad voor gezelligheid en saamhorigheidsactiviteiten, zowel binnen de diverse
Regimentverenigingen maar ook onderling, waar
ik zelfs nog een gebroken onderarm aan heb
overgehouden. Daarom wil ik afsluitend iedereen
toch nog een boodschap meegeven. Door saamhorigheid kun je ontzettend veel bereiken, dat
weten we.We zullen ons dus allemaal moeten inspannen om het wijgevoel binnen ons Bataljon en
Regiment te versterken.We moeten er voor zorgen dat er geen eilandencultuur ontstaat. Maar
saamhorigheid krijg je niet alleen door gezellig
met elkaar aan de bar te zitten. Saamhorigheid
krijg je met name en vooral ook als je met elkaar
in de shit zit en er samen weer uitkomt!

Opleiding Niveau I/II
In mijn korte toespraak bij mijn functieoverdracht
heb ik al aangegeven mij zeer verantwoordelijk te
voelen voor de opleiding van Niveau I/II.
Groepscommandanten zouden wat mij betreft
veel meer verantwoordelijkheid moeten krijgen
om aan dit niveau invulling te kunnen geven. Zelf
een voortgangscontrole bijhouden en op basis
hiervan de training van hun personeel zelf plannen, voorbereiden en uitvoeren. Het valt niet mee

Zelfs met gebroken arm kun je je taak uitoefenen
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Regimentsweetjes
Ken je Wilhelmus?!
Op 29 april overhandigde Kolonel der Fuseliers
Arie Vermeij het boekje “Ken je Wilhelmus?! aan
Koningin Beatrix.

de prijs een leuk cadeautje waar u mee aan kunt
komen in plaats van de ‘afgezaagde’ fles wijn of
het boeket bloemen.
Het boekje is geschreven door E. (Bert) Hofman
Uitgeverij Groen, Heerenveen 2005
45 blz. (inclusief CD); € 9,95: ISBN 90-5829-535-4

Beterschap gewenst
Op 15 juni heeft de voorzitter van de Stichting
Brigade en Garde Generaal b.d. Guus van
Leeuwe, een open hartoperatie ondergaan. Dit is
zeer voorspoedig verlopen en de voorzitter werkt
druk aan zijn herstel.
Wij wensen hem daarbij alle goeds toe.

De doelstelling van de schrijver van dit boekje is
dat in de toekomst alle Nederlanders het volkslied mee kunnen zingen. De inhoud is dus toegankelijk voor alle Nederlanders, maar vooral gericht
op leerlingen van basisscholen en Nederlanders
die uit andere landen afkomstig zijn.
Hare Majesteit was zowel enthousiast over de
doelstelling als over het boekje zelf!
Volgens Kol Vermeij is het een leuk en gemakkelijk te lezen boekje dat zeker bij de opvoeding
van onze kinderen en mogelijk zelfs kleinkinderen niet mag ontbreken. Bovendien is het gezien

Generaal b.d. Van Leeuwe op
8 mei in Den Haag

Defilé Wageningen 5 mei 2005
Tekst: Maj der Fuseliers, Mark Heikoop,
Commandant A-Cie
Oorverdovend was het applaus in de straten. De
motoren van laag overvliegende helikopters en
vliegtuigen versterkten het lawaai. De muziekkorpsen speelden hun marsmuziek en de detachementen probeerden hun marsritme vast te
houden. Overal uitgelaten en vrolijke mensen die
de meer dan 5000 defilerende (oud)militairen
toejuichten.Vijf mei 2005 was de laatste keer dat
het traditionele defilé in Wageningen werd ge-
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houden, en dat hebben we geweten.Van heinde
en verre kwamen de deelnemers om 60 jaar na de
bevrijding ons land te bezoeken.
De rug nog zo recht mogelijk marcheerden zij
voorbij de massaal uitgelopen menigte.
De 140.000 bezoekers zagen de trotse mannen en
vrouwen voorbij lopen. Als zij ZKH prins Willem
van Oranje, die het defilé afneemt, passeren
rechtten zij de rug nog eens extra.Vervuld met
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trots voor wat zij voor ons land mochten en konden presteren.
Voor en na het defilé zie je op het tentencomplex
de gezellige drukte van de ‘old boys’ die elkaar
na lange tijd weer zien en van alles met elkaar te
bespreken hebben. De ‘groentjes’ hoeven maar
een vraag te stellen en vervolgens volgen de
meest spannende verhalen over de oorlog.. De fuseliers waren vertegenwoordigd door detachementen van oud-strijders en door de A-cie van
het 17e painfbat GFPI. Diverse stands en exposities van vooral WO II - materiaal en de diverse podia in de stad zorgden ervoor dat niemand zich
voor en na het defilé hoefde te vervelen.Van het
defilé genoot iedereen zichtbaar en met dezelfde
stralende zon waarmee de ochtend begon nam iedereen afscheid van Wageningen.Voor de meeste
voor de laatste keer. Maar de herinneringen aan
deze fantastische dag nemen zij allemaal mee.

A-Cie defileert in Wageningen

Regimentskalender 2005

DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

BIJZONDERHEDEN

25 aug

Regimentsdiner GFPI

Oirschot

Leden VVOGFPI & genodigden

27-28 aug

Kinderweekend en gezins BBQ

Oirschot

Leden Off en Oon verenigingen

06 sep

Bevrijding Beringen

Beringen

Vaandel, CCie + Oud-strijders

07 sep

Herdenking Indië

monument

Roermond RC, Oud-strijders GRPI en det SSVOSTCIE

18 sep

Herdenking/defilé bevrijding Eindhoven

Eindhoven

Oud-strijders KNBPI, detachement BCie “Jonge Veteranen
17 Painfbat GFPI”

20 sep

prinsjesdag

Den Haag

Vaandel, CCie

22 sep

regimentsbijeenkomst

Oirschot

1600 uur

23 sep

Beëdiging en Koordenuitreiking

Hedel

Vaandel, ACie

29 sep

Reünie 6 GRPI

Oirschot

6e bat GRPI/del bat ACie

06 okt

Reünie 4 GRPI

Oirschot

4e bat GRPI/del bat CCie

13 okt

Reünie 5 GRPI

Oirschot

5e bat GRPI/del bat SSVOSTCIE

27 okt

ROOV borrel in/uitdrinken

Oirschot

Leden ROOV aanvang 1600 uur

1 dec

regbijeenk

Oirschot

Sterfdag Prins Bernhard

2 dec

Beediging en koorduitreiking

Tilburg

SSVOSTCie

22 dec

ROOV borrel in/uitdrinken

Oirschot

Leden ROOV aanvang 1600 uur
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Bataljonsnieuws
Wapensysteem Gill
bij B-cie
Tekst: luitenant der Fuseliers, Bas Nieuwesteeg
De tijd dat vijandelijke pantservoertuigen uitgeschakeld moesten worden met een bazooka of TLV
ligt al weer ver achter ons. Geleide wapens hebben hun intrede gedaan en sinds kort beschikt het
17e pantserinfanterie bataljon GFPI over het
nieuwste van het nieuwste op anti-tank gebied.

Voordelen van dit wapensysteem zijn onder meer
“top attack” waarbij het dunnere pantser aan de
bovenzijde van de tank wordt aangegrepen.
Tevens beschikt het projectiel over een camera
die continue de locatie van het doel blijft berekenen, zodat de schutter na het afdrukken het doel
niet hoeft te volgen en gelijk kan verplaatsen wat
zijn veiligheid te goede komt, dit heet “fire & forget”. De maximale dracht is 2500 meter, het systeem weegt 26 kg en wordt bedient door twee fuseliers. De uitstekende waarnemingsmiddelen,
dag en nacht, kunnen tijdens uitzendingen bijvoorbeeld ook voor observatie worden gebruikt.
Met dit nieuwe wapensysteem is het B-MRAT peloton van het 17e pantserinfanterie bataljon GFPI
klaar voor de toekomst en inzetbaar binnen het
gehele geweldsspectrum.

Prins Bernhard Trofee
Tekst: Kap der Fuseliers, Robin van de Beemt

Draagbare fire & forget anti tank systeem Gill

Het draagbare fire & forget anti tank systeem Gill
is ontwikkeld in Israël en eind 2004 ingevoerd bij
de B-compagnie als eerste pantserinfanterieeenheid in de KL.
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Op 3 mei vonden de Schietkampioenschappen KL
plaats op het Infanterie Schietkamp. Dit jaar zou
ook de Prins Bernhard Trofee weer sinds lange
tijd worden uitgereikt. Ondanks het drukke oefenprogramma vaardigde 17 GFPI twee geweerteams en een pistoolteam af, waarbij de geweerteams in aanmerking konden komen voor de Prins
Bernhard Trofee.
Ieder team bestond uit vier schutters en een reserve schutter. De snelste tijd over drie schietoe-

De felbegeerde Prins Bernhardtrofee
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Wie van de teams gaat winnen?

feningen bepaalde welke acht teams aan de laatste ronde mee mochten doen.Wie in de laatste
ronde als eerste eindigde mocht zich KL
Schietkampioen 2005 noemen op het geweer of
pistool. De twee hoogst geëindigde geweerteams
van een eenheid zouden tevens winnaar zijn van
de Prins Bernhard Trofee. De Prins Bernhard
Trofee was helaas niet haalbaar voor 17 GFPI,
want die werd met overmacht gewonnen door 42
BLJ (1e en 3de plaats). Het eerste team van 17
GFPI eindigde op een vijfde plaats, een prestatie
om trots op te zijn in een klassement van 40 geweerteams.

LFX Bergen Hohne, vuurproef voor 17 Bataljonstaakgroep!
Tekst: Elnt der Fuseliers, Arnoud Mather
Het is woensdagochtend 11 mei. Een van de pantserinfanterie pelotons van 17 GFPI, aangevuld
met een tanksectie, staat klaar op de startlijn. Op
bevel van de teamcommandant gaan de zes voertuigen voorwaarts. Tijdens de ontplooide aanval
krijgen de tanks en YPRn PRI vijandcontact. De
voertuigen nemen posities in en schakelen met
overweldigende vuurkracht de doelen uit. Terwijl
de tanks en YPRn staan te vuren stijgen de
Fuseliers snel uit en verdwijnen ze in de bosrand.
De vijand, gesignaleerd door neveneenheden bevindt zich in het bos, duizend meter voor de voertuigen. Snel wordt de vijand onderkend. De pc
wijst de gpc de locatie vuurbasis aan en vertelt
hem de laatste details. Terwijl de vuurbasis naar

haar opstelling kruipt, maakt de rest van het peloton een omtrekkende beweging. Terwijl het peloton ontplooid, opent de vuurbasis het vuur. De gelijktijdige vuuropening van minimi’s, diemaco’s
en AT-4’s is indrukwekkend. Na het teken vuurverleggen komt het peloton ontplooid op de vijand
af. Na een kort vuurgevecht waarin de vijand nauwelijks terugvuurt, neemt het peloton de tijdelijke
consolidatie in. Nadat de vuurbasis het aanvalsdoel gezuiverd heeft, verplaats het peloton zich zo
snel mogelijk duizend meter voorwaarts om naast
de tanks en YPRn die nog steeds in vuur gevecht
zijn, opstelling in te nemen. De laatste vijandelijke
aanval wordt door de tanks,YPRn en uitgestegen
Fuseliers afgeslagen.

Gecombineerd optreden van tanks YPRn
PRI, mortieren, artillerie en genie
Bovenstaande actie is een van de twee niveau III
scenario’s die twee pelotons van de Acie en twee
van de Bcie tijdens de eerste week LFX succesvol
met scherpe munitie hebben uitgevoerd. Deze
scenario’s, die voor het eerst in deze vorm werden
uitgevoerd, vormden de basis voor de LFX IV/V
waaraan de 17 BTG (Acie, Aesk en SSVcie) deelnam van 18 t/m 20 mei. Deze LFX bestaat uit een
gecombineerd optreden van tanks,YPRn PRI, mortieren, artillerie en genie.
Na het vooroefenen op vrijdag 13 mei van de gehele LFX was het na het pinksterweekend zover. In
de nacht van 18 op 19 mei bereidden de vernielingsploegen van de genie met SKLn de te stellen
objecten voor.Vroeg in de ochtend nam een infanteriepeloton de veiligheidsbezetting op de
belangrijkste overgang in. Hierna doorschreed 17
BataljonsTaakGroep (BTG) om de eerste opstellingen van het vertragend gevecht in te nemen.
Een voor een werden de objecten door de genie
vernielingsploegen gesteld. Een sectie (van twee
infanterie groepen) beveiligde de vernielingsploeg op het laatste object. Op een afstand van
150 meter zagen de voertuigcommandanten de
SKL ontploffen. De brug was gesteld! Hierna werd
het vertragend gevecht gevoerd in de verschillende opstellingen. Het tankzware team bracht de
vijand middels een tegenaanval nog meer verliezen toe. Uiteindelijk werd het gevechtscontact
overgedragen en ging 17 BTG zich opmaken voor
de tegenaanval van de volgende dag.

Fuseliers beheersen hun drills
De tegenaanval was een indrukwekkend gezicht.
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17 BTG oefent in Bergen Hohne

Fuseliers verdwijnen in bosrand

Het bataljon manoeuvreerde met drie tankpelotons voor en drie infanteriepelotons achter richting het aanvalsdoel. Tijdens deze ontplooide,
moeilijke aanval waren af en toe de artillerie en
mortier inslagen in het aanvalsdoel zichtbaar.
Nadat de tanks door het aanvalsdoel gereden waren zuiverde de infanterie het aanvalsdoel. Onder
de indruk van zoveel geweld bleef de vijand in
sommige sectoren wel erg laag en was het vijand-

aanbod minder dan verwacht. Hoewel de tweede
week LFX voor de fuseliers minder uitdagend
was, kwamen de commandanten des te meer aanbod. In de eerste week hebben de fuseliers laten
zien hun drills zeer goed te beheersen. De twee
weken LFX zijn daarom een niet te missen ervaring geweest voor alle niveaus en hebben laten
zien dat 17 BTG er klaar voor is!

XXIII Lustrum Delftsche
Studentenweerbaarheid (DSW)
Tekst: Elnt der Fuseliers, Kenneth Oppermans,
PC Geneeskundig Peloton
Afdeling, geeft… acht! Over…. g’weer!
Bevelen schallen over de Grote Markt in Delft, terwijl militairen en studenten gehoorzaam hun geoefende exercitie toepassen.
Gouden knopen glimmen in het zonlicht en pluimen op uniformpetten wuiven in de wind. Het
bonte gezelschap van rode, blauwe en groene
uniformen bestaat uit militairen van ‘echte’ legeronderdelen (17 GFPI, 42 BLJ, KMA) en studentenweerbaarheden uit Delft, Leiden, Groningen en
Utrecht.
Aanleiding voor de parade is het 115-jarig bestaan van de Delftsche Studenten Weerbaarheid
(DSW). De DSW vierde het lustrum vrijdag 15
april met een ceremoniële inspectie, onder het
toeziend oog van vooraanstaanden uit de krijgsmacht, de burgerij en het studentencorps…
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Moeite met in de maat marcheren
Als de Delftenaren in hun bosgroene uniformen
het plein oplopen, heeft een enkele ‘Delftsche soldaat’ moeite om in de maat te blijven marcheren.
Toch hadden ze de week voorafgaande aan de ceremonie iedere dag geoefend.
De heren studenten zijn zelfs bewapend met een
geweer (FAL), maar zouden ze met hun, zoals zij
het zelf noemen:‘proppenschieter’ eigenlijk wel
iets kunnen raken? “Het staat in de wet dat de
Studentenweerbaarheid zich moet bekwamen in
de schietkunst. Elke maand oefenen ze op de
schietbaan met pistolen en geweren. Maar zodra
de oorlog uitbreekt, worden ze ontbonden”.

Inspectie van de troepen
Voor het stadhuis begint de muziekkapel van de
Koninklijke Luchtmacht aan het volgende nummer. Nadat het Studenten Vaandel in de looppas is
ingetreden, kan Luitenant-generaal van Baal,
Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, de inspectie van de troepen afnemen.
In zijn afsluitende speech benadrukt hij de band
die de studentenweerbaarheden onderhouden
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Van Baal inspecteert de troepen

met de parate eenheden van de krijgsmacht,
waarbij een wederzijds belang wordt nagestreefd. Ook haalt hij aan dat hij bij het volgende
lustrum graag ook vrouwen temidden van de opgestelde troepen wil zien staan. En wij maar denken dat er onder al die lange studentenharen ook
wat vrouwen verstopt zaten…

Na afloop van de ceremonie worden de deelnemers van 17 GFPI persoonlijk bedankt voor bewezen diensten door onze eigen regimentscommandant, de Luitenant-kolonel Luiten:“Het zag er
strak uit mannen! We hebben die studenten laten
zien hoe het moet…”

Geniet van een mooie Hoogsauerland-vakantie in het Veteranenhotel
Inbegrepen:
• Bij aankomst koffie & gebak
• Fles wijn op de kamer
• 7x overnachting in 2 persoonskamer (70% met balkon)
• 7x uitgebreid ontbijtbuffet
• 6x 3 gangenmenu ‘s avonds
• Op maandag 1x 4 gangen menu of bij mooi weer
barbecue
• prachtige rondrit door het Sauerland met de hotelbus en
een boottocht op een stuwmeer
• Bingo avond met leuke prijzen en vrije drankjes
• Gehele verblijf onbeperkt koffie & thee met zelfbediening
in Veteranenkazerne
• Huifkartocht (min. 10 pers.) door omgeving met paarden
• Plattegrond Sauerland
• Vrijkaart zwembad in Bad Fredeburg
• Gratis gebruik van sauna, fitness en massage ligstoel,
biljart, tafeltennis, minigolf in Bödefeld, jeu de boules en
bronwater-bassin
• Tennisveld en racket
• Gratis wandelroutes
• Gratis autoroutes
• Bij vertrek lunchpakket
• Sauerlandcard (gratis openbaar vervoer, met de bus)
Veranderingen zijn mogelijk
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Reis- en annuleringsverzekering
• Toeristenbelasting € 1,00 p.p. per dag
(ter plaatse betalen)
Fam. Gerbracht
Am Roh 2
57392 SchmallenbergWesternbödefeld
Tel.: 0049- 2977-268
Fax: 0049- 2977-709091
Email: HausSonnenblick@aol.com
www.Veteranenhotel-Sauerland.com

Kleine honden toegestaan op aanvraag (honden niet in de eetzaal)

Prijs: 7 Nachten €308,00 per persoon
(€44,00 per nacht.)
Aankomst iedere zondag vanaf
03 april 2005 tot 25 september 2005
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U herkent zich in het volgende:
• Langer werken of eerder stoppen met werken is voor mij nog zo ver weg;
• VUT, prepensioen & levensloopregeling; de overheid doet toch wat ze wil;
• Verandering van de WAO, loondoorbetaling in het tweede ziektejaar;
ik zie het wel;
• Sociale zekerheid & pensioenen interesseert mij niet; het valt toch niet bij
te houden;
• Et cetera.

U HOEFT NIET VERDER TE LEZEN!

U heeft interesse in ontwikkelingen op het gebied
van sociale zekerheid en pensioenen, maar de
materie is veelomvattend en complex. In dit geval
kan DFD Arbeidsvoorwaardenadvies u op de
hoogte houden. DFD Arbeidsvoorwaardenadvies
brengt een digitale nieuwsbrief uit met daarin
achtergrondinformatie en de laatste ontwikkelingen.
DFD Arbeidsvoorwaardenadvies is auteur van de
Wegwijzer Sociale Zekerheid Defensie en is tevens
als docent verbonden aan het ROI en
Kluwer Opleidingen.
U kunt zich eenvoudig aanmelden voor het E-news
Ontwikkelingen sociale zekerheid & pensioenen
door een mailtje te sturen naar ava@dfd.nl

Volop ontwikkelingen in de sociale zekerheid
Begrijpt u het nog? Zorg dat u op de hoogte blijft!
Assurantiën • Hypotheken • Arbeidsvoorwaardenadvies
Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: ava@dfd.nl • Internet: www.dfd.nl

