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VAN DE VOORZITTER:
De mannen en vrouwen van het 17e zetten in Bosnië de tradities van

onze Irene Brigade op voortreffelijke wijze voort. Dat klinkt een beetje als een
krantenkop, maar ik zeg dat zo omdat ik dat zelf heb kunnen constateren.

Ik had het geluk dat de Brigade Generaal van Diepenbrugge, de
Commandant van de 13e Brigade uit Oirschot, mij uitnodigde hem te vergezellen
toen hij in januari een bezoek bracht aan de Fuseliers in Bosnië.

Ik heb in Bosnie alle basiskampen en pelotonsposten van het 17e
MechBat GFPI bezocht. Met groot genoegen heb ik gezien dat de post die twee jaar
geleden Maslovare heette en daarna door een andere SFOR_ploeg Obodnik werd
genoemd, nu "H.J.DAVIS CAMP" is gedoopt, naar onze eigen Harry Davis,die wij
allen kennen als de sociale werker van de Fondsen tot verleden jaar. Harry heeft de
doop zelf in Oirschot verricht en het bord met de naam van het kamp onthuld, voor
het vertrek van het 17e naar Bosnië. De bezetting van het H.J.DAVIS CAMP is erg
trots op hun zelf verzonnen naam en gedraagt zich mede daardoor voorbeeldig.

Ik heb natuurlijk overal veel mensen gesproken. Ik heb dus zelf
kunnen constateren hoe de Fuseliers daar hun taak met grote plichtsbetrachting en
groot vakmanschap vervullen. Het is zeker daaraan te danken dat het in dat deel
van de Balkan rustig is.

Het was ook een groot genoegen te zien hoe allen onder bevel van de
Overste Vermeij het Invasiekoord met ere dragen en hoe het dragen van dat koord
de kameraadschap, de samenwerking, de saamhorigheid, het gevoel van eenheid
en de eensgezindheid van de mensen lijkt te bevorderen.

Natuurlijk heb ik geïnformeerd hoe het met de Fuselierspost ging en of
iedereen al post van een oudstrijder had ontvangen. Wie een brief of briefkaart had
gekregen was daarover enthousiast, maar helaas moest ik ook constateren dat heel
veel mensen nog geen berichtje hebben ontvangen. Ik heb gezien dat de huidige
militairen net zo blij reageren op post als wij dat indertijd deden, daarom wil ik U
nogmaals met klem vragen een kaartje naar een FUselier te sturen. Dat gaat via de
sectie 1 zoals U weet. Kijk anders nog even op pagina .... hoe dat moet.

Overal werd ik enthousiast ontvangen en rondgeleid en ik was
getroffen door het feit dat zoveel Fuseliers elke vorm van contact met oudstrijders
zo waarderen. Ik wens hen nogmaals veel krijgsmansgeluk, een goed verblijf in
Bosnie en een behouden terugkomst in mei.

Stuurt U nog een kaartje naar een Fuselier?

Rudi Hemmes.

Voorzitter Vereniging Oud Strijders Kon. Ned. Brigade "Prinses Irene"
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MISSERS:

Voorplaat
Eenoplettende lezer had het kunnen weten: de
foto op de voorplaat van het vorige nummer
was al eens eerder gebruikt. Inmiddels al wel
weer enkele jaren geleden en het is en blijft
een mooie foto .... Maar toch!

E-mailadres
Het was wat verwarrend: er werd twee keer
een verschillend emailadres gebruikt in de ru-
briek "Fuseliers op het Internet". Het enige
juiste adres is: sonnemans@fuseliers.net.

SamenstellingVaandeldrager
Het is al eens vaker gebeurd. in het verleden:
de drukker verwisseldeeen aantal pagina in het
blad. Daardoor werd een dubbele bestuurspa-
gina afgedrukt van twee verschillende vereni-
gingen. Slordig, vooral voor de redactie, want
voor de lezersbleek het niet te storend.

Ruim veertig Nederlanders ....

In de vorige Vaandeldrager stond een artikel
over de herdenking op Jeffcock Road Cemetry
te Wolverhampton, in november vorig jaar. In
dat artikel werd gemeld dat op dat kerkhof ruim
veertig Nederlandersliggen begraven.

De redactie werd door de heren Makkink en
Herbrink gecorrigeerd. Het gaat hier namelijk
om 23 Nederlandse militairen. Deze fout willen
we hierbij graag recht zetten.

De heer Herbrink stelt in zijn schriftelijk reactie
verder dat hier gaat om 23 militairen die allen
behoord zouden hebben tot de Prinses Irene
Brigade. Dit is echter niet juist.

2

De redactie heeft echter bewust gekozen voor
de omschrijving "Nederlandsemilitairen".

De generaal Noothoven van Goor ligt op het
kerkhof begraven. Hij was destijds Inspecteur
NederlandseTroepen en maakte dus zelf geen
deel uit van de Brigade. Verder zijn er 6 mili-
tairen begraven die overleden zijn in 1946 en
dus nooit tot de Brigade kunnen hebben be-
hoord. Zij zijn overleden in de periode dat het
kamp werd gebruikt voor het opleiden van Ne-
derlandse militairen voor de inzet in Nederlands
Indië. Er zijn dus minstens 7, en mogelijk meer,
militairen die dus formeel nooit deel hebben
uitgemaakt van de Irene Brigade maar die wel
Nederlanderswaren.

Kamp H.l. Davis

Met grote vertraging ontving de redactie een
artikel van de hand van de Eerste Luitenant der
Fuseliers E.G.H. van Ommen, pelotonscom-
mandant van het 2e peloton van het B-team.

"Gedurende lange tijd heb ik dit stuk willen in-
zenden. Er was mij namelijk beloofd dat ik snel
de foto's zou krijgen die op deze dag zijn ge-
maakt door de media groep. Zelfs in het uit-
zendgebied is mij dit nogmaals verzekerd. De
foto's zijn echter nog steeds niet geleverd dus
vandaar dat dit stuk met vertraging en zonder
foto's alsnog geleverd wordt met het verzoek
het te plaatsen in De Vaandeldrager".

Luitenant van Ommen meldt in zijn artikel dat
het kamp van het 2e peloton van het B-team te
Obodnik trots de naam draagt van Brigade-
veteraan H.]. Davis. Op de wachttoren van de
pelotonspost is het bord bevestigd dat Harrie
Davis op 19 oktober 1998 in Oirschot heeft
onthuld. In de vorige Vaandeldrager zijn bijna
alle gegevens uit het verhaal al in de orde ge-
weest vandaar deze korte vermelding.



HansSonnemans

Beste lezer(es),

Heel veel aandacht in dit
nummer voor de Fuse-
liers en hun ervaringen in
het uitzendgebied in
Bosnië. Voor alle duide-
lijkheid: dat wil niet
zeggen dat de redactie
minder aandacht gaat
besteden aan de his-
torische verhalen van de
leden van de Irene Bri-
gade en de Indië-ba-
taljons.

Op dit moment, eind maart, verblijft de Acie
van 17 Painfbat GFPI in Normandië, samen met
een groep oudstrijders van de Irene Brigade. In
de volgende Vaandeldrager kunt u alles hier-
over lezen.

Het blijkt echter dat veel
lezers heel benieuwd zijn
naar de verhalen uit

Bosnië. Bovendien willen we als redactie graag
aansluiten bij de actualiteit.

Redactie Vaandeldrager
Genm De Ruyter van Steveninckkazerne
Sectie 51 17 Painfbat GFPI
Postbus 90152 MPC 18C
5600 RD EINDHOVEN

STUUR EEN KAARTJE
NAAR EEN FUSELIER!

Het kan nog steeds: een kaartje sturen naar
een man of vrouw in het uitzendgebiedom hem
of haar een hart onder de riem te steken. Op
deze wijze kunt u uw belangstelling voor het
doen en laten van de Fuselierslaten blijken.

Het werkt als volgt: U stuurt een kaart met en-
veloppe. In de linkerbovenhoek vermeldt u:
"FUSELIERSPOST"en adresseert:

Sie S1
17 (NL) Mechbat GFPI
NAPO80
3509 VB UTRECHT

FUSELIERSSITE

Het adres van de site van het Museum Brigade
en Garde Prinses Irene en het Garderegiment
FuseliersPrinsesIrene op het internet is:
http://www.fuseliers.net.

Op de site worden ook foto's uit het uitzendge-
bied getoond. Even inloggen dus!
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Maurits, Prins van Oranje

De Erevoorzitter van de Vereniging van Oud
Strijders van de Koninklijke Nederlandse Briga-
de "Prinses Irene", Brigade-generaal der Cava-
lerie bd., Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland
heeft een boek geschreven over Prins Maurits
van Oranje.

"Dit unieke boek geeft de beschrijving hoe Prins
Maurits ons land redde uit een hachelijk gewor-
den militaire toestand, waarbij wij met onder-
gang werden bedreigd en onze zelfstandigheid
zouden hebben verloren. Wij versloegen, door
het beleid van Maurits, de grootmacht Spanje
en werden daarbij zelf een grootmacht."

Generaal Beelaerts is altijd bezig geweest met
militaire geschiedenis. Hij is auteur van het
boek "Vierhonderd jaar soldatenfamilie" . Verder
heeft hij diverse publicaties over de Tachtigjari-
ge Oorlog en het Hertogdom Gelre op zijn
naam staan.

De uitgave "Maurits - Prins van Oranje" is
schriftelijk te bestellen en kost f. 65,- + f. 10,50
verzendkosten.

Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland
Pja Korbeel 34
1261 LC BLARICUM

Postbank-giro 915697 t.n.v.
Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland

AGENDA:
HERDENKING NATIONALE CAPITULATIES
WAGENINGEN, 15 MEI 1999-02-28

Dit jaar zullen de oudstrijders van de Irene Bri-
gade, de Indië-bataljons en vertegenwoordigers
van het parate bataljon weer samen vertegen-
woordigd zijn.
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De leden van de Vereniging van Oud Strijders
van de Kon. Ned. Brigade "Prinses Irene" kun-
nen zich opgeven (voor 25 april) bij:
F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 SB BERGENOP ZOOM
Graag vermelden of u met of zonder partner
komt en of u gebruik maakt van eigen vervoer.

DODENHERDENKING TE COLIJNSPLAAT

Op 4 mei 1999 dodenherdenking bij het monu-
ment van Lt. Havelaar aan de Nederlands Her-
vormde Kerk te Colijnsplaat.

Oudstrijders van de Irene Brigade en
(oud)leden van het Garderegiment Fuseliers
zijn hierbij van harte welkom. Melden voor
19.30 uur op 4 mei in het zaaltje naast de kerk.

ALGEMENE LEDENVERGADERING EN RE-
UNIE VER. OUD STRIJDERS KON. NED.
BRIGADE "PRINSES IRENE"

Noteer alvast: 27 augustus a.s .. Nadere infor-
matie in het volgende nummer.

OPENING MUSEUM BRIGADE EN GARDE
PRINSES IRENE

FESTIVITEITEN TERUGKEER 17 (NL)
MECHBAT GFPI

Alle (oud) leden van het Garderegiment Fuse-
liers Prinses Irene en de oudstrijders van de
Irene Brigade zijn welkom op 27 augustus in
Oirschot.

ALGEMENE LEDENVERGADERING EN RE-
GIMENTSMAAL TIJD VERENIGING VAN
OFFICIEREN VAN HET GARDEREGIMENT
FUSELIERS PRINSES IRENE

Deze jaarlijks bijeenkomst is gepland op vrijdag
1 oktober a.s. Meer info in het volgende num-
mer.



11 JANUARI 1999:
EEN BIJZONDERE REGIMENTSJAARDAG

J.A. van der Louw, Luitenant-kolonel der Fuseliers/ Waarnemend Regimentscommandant

De meesten onder u weten dat 11januari 1941
wordt beschouwd als de oprichtingsdatum van
het regiment. Jaarlijks wordt dit feit op (of om-
streeks) 11 januari herdacht door de gevallen
leden van de voormalige Koninklijke Nederland-
se Brigade 'Prinses Irene' en de Indië Bataljons
van het Garderegiment Prinses Irene te geden-
ken. Tevens worden er tijdens deze zogenaam-
de "regimentsjaardag" sport- en schietwedstrij-
den gehouden.

Dit jaar stond deze dag ook in het teken van de
uitzending van 17 (NL) Mechbat GFPI-SFOR
naar Bosnië en Herzegowina. Vandaar dat ge-
kozen was voor een aangepast programma en
een gelijktijdige viering in Oirschot én Centraal-
Bosnië. Een verslag van de belangrijkste sctivi-
teiten door de waarnemend Regimentscom-
mandant.

Zoals altijd begon de Regimentsjaardag met
een Engels ontbijt, daarmee de eerste periode
van de Koninklijke Nederlandse Brigade in
Groot-Brittannië (1940-1944) symboliserend.
Zowel op de bases in Bosnië als in Oirschot
werden scrambled eggs, bacon, sausages en
beans (of iets wat erop leek ) geserveerd.

Vanaf acht uur 's morgens druppelden de eer-
ste gasten de Regimentsmess in Oirschot bin-
nen, waaronder weer veel oud-strijders van de
Irene Brigade en de Indië Bataljons. Nadat ik
iedereen had welkom geheten, ging het hele
gezelschap naar de filmzaal, die inmiddels in
gereedheid was gebracht voor het video-
gesprek met de PBC, Majoor Laurens, en de
Regimentsadjudant, Adjudant Vervoort. Gedu-
rende ongeveer een kwartier werden vragen op
hen afgevuurd over de taakuitvoering, het
weer, de kerst- en oudjaar-periode en noemt u

maar op. Vertegenwoordigers van de oud-
strijders, de commandant van het detachement
van het Bataljon Bevrijding "Se Linie" dat aan
de sportwedstrijden deelnam (en waarvan de
moedereenheid zich nu ook in Bosnië bevindt),
en de voorzitter van de Vereniging van Officie-
ren van het Regiment, Generaal-majoor Nicolai,
werden in de gelegenheid gesteld met de PBC
en BAin Sisavate spreken.

Aan het einde van het gesprek voegden ook de
Regimentscommandant, Luitenant-kolonel Ver-
meij (op verlof in Nederland), en zijn echtge-
note zich bij ons. Na de Majoor Laurens en de
Adjudant Vervoort uit naam van alle achterblij-
vers het allerbeste te hebben toegewenst voor
de resterende periode, was het naar buiten ge-
blazen voor de toespraak door de Regiments-
commandant en de dodenherdenking.

In aanwezigheid van opnieuw een groot aantal
oud-strijders, die zich door het relatief vroege
uur en de striemende kou niet hadden laten
weerhouden om naar Oirschot te komen, ging
de overste Vermeij in op de geschiedenis van
het Regiment en met name op de daden van de
Irene Brigade en de Indië Bataljons. Ter gele-
genheid van de Regimentsjaardag had hij een
Dagorder opgesteld, die dezelfde dag ook op
alle bases in Bosniëzou worden voorgelezen.

Met name voor al degenen, die wat minder be-
kend zijn met de geschiedenis van ons Regi-
ment, had hij de belangrijkste wapenfeiten nog
eens op een rij gezet. 17 (NL) Mechbat GFPI-
SFOR kent namelijk in haar geledingen een
groot aantal militairen van andere eenheden
van de Koninklijke Landmacht, die gedurende
de uitzending het Invasiekoord mogen dragen
en die mede daardoor in aanraking zijn geko
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Overste van der Louw reikt de prijs voor
de beste loper uit aan de Belgische kor-
poraal Sjef Maes.

men met ons Regiment Na het voorlezen van
de Dagorder werd vervolgens overgegaan tot
de dodenherdenking. Bij het monument werden
kransen gelegd door de voorzitter van de Vere-
niging van oud-strijders van de Irene Brigade,
Generaal-majoor b.d. Hemmes, door de voor-
zitter van de Vereniging van oud-strijders van
de Indië Bataljons, de heer Eibers, en door de
Regimentscommandanten een parate Fuselier.
De plechtigheid werd afgesloten met de 'last
post', als eerbewijs voor onze gevallen kamera-
den.

Nadat iedereen zich weer enigszins had opge-
warmd, maakten wij ons gereed voor de tradi-
tionele Regimentscross.Niet zoals altijd om de
Generaal Hemmes-trofee, want de Regiments-
commandant had besloten om in augustus a.s.
in aanwezigheid van het gehele bataljon te
strijden om de beide wisseltrofeeën (dus ook
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om de Generaal va
Besouwbeker voor het beste
schietteam). Er was nu immers
sprake van een oneerlijke strijd,
aangezien de ACie de meeste
deelnemers had en beide bekers
vrijwel zeker zou gaan winnen.
Wel was er een prijs voor de
beste individuele loper en tijdens
de sport- en schietwedstrijden
voor alle leden van het winnende
team.

Inmiddels was de zon
opgekomen en was sprake van
ideale omstandigheden om een
klein stukje te lopen. Het
startschot werd, zoals de laatste
jaren een traditie is geworden,
afgevuurd door een oud-strijder
van de Irene Brigade, de heer
(volgens sommigen Fuselier)
Jansen. Met verve kweet hij zich
weer van zijn taak en zo'n

tweehonderd lopers gingen enthousiast van
start. Onderweg bleek wel dat het Engelseont-
bijt sommigen nog wat zwaar op de maag lag
en het was opvallend dat zoveel jonge(re) mili-
tairen de strijd met deze "Haagse tijger" niet
aankonden. Het was overigens wel goed voor
mijn ego (nog bedankt voor het gezelschap,
Henk.....).

Na binnenkomst van de bezemwagen werd be-
gonnen met de sportwedstrijden en een com-
pliment aan het Sportbureau is zeker weer op
zijn plaats. Ondanks de late afmelding van een
paar teams was toch sprake van een goede or-
ganisatie en prima wedstrijden. Helaasmoesten
enkelen zich wel medisch laten behandelen; ik
hoop van harte dat het hen inmiddels weer
beter gaat Rond vier uur mocht ik de prijzen
uitreiken aan de beste individuele loper (na-
tuurlijk weer een lid van het Belgische deta-
chement; Fuseliers, wanneer winnen wij weer
eens?) en aan de leden van het beste team (af-
komstig van dus toch de ACie!).



Nadat ook de organisatie (met name de Kapi-
tein van Boxmeer van de Bataljonsstaf) was
bedankt, was het tijd om ons om te kleden en
aan het aperitief te beginnen. Voor mij was er
echter eerst nog werk aan de winkel, want er
moesten drie onderofficieren worden ingedron-
ken in het Regiment! In aanwezigheid van hun
collega's en de gasten van het Regiment, spra-
ken zij met verve de spreuk uit, waarmee zij
hun band met het Regiment bevestigden. Na
een stevige slok calvados uit de Adjudant
Groenesteijnbekerhoorden zij ook echt tot onze
Fuseliersfamilie.

Na het gezellige aperitief en weer een voor-
treffelijke maaltijd kwam er langzamerhand ook
weer een einde aan deze Regimentsjaardag.

We namen afscheid van de oud-strijders en de
oudere Regimentsgenoten, die ook dit keer
weer de weg naar het Oirschotse Zand hadden
gevonden. Opnieuw was typerend dat ons Re-
giment zo'n grote mate van saamhorigheid kent
tussen jonge en oude militairen, oud-strijders
en actief dienenden, Schalkhaar- en Oirschotfu-
seliers, leden van het Regiment en de gasten,
en nu dus ook tussen onze mensen in Bosnië
en de achterblijvers in Nederland en Oirschot.
Een duidelijker bewijs van het feit dat ons Re-
giment leeft, is niet denkbaar. Ik vond het ge-
weldig om weer eens temidden van mijn regi-
mentsgenoten te zijn, en ik hoop dat u ook een
prima dag heeft gehad. En aan alle regiments-
genoten, die er dit keer niet bij waren: kom
volgend jaar ook weer eens proeven van de
geweldige sfeer in het OirschotseZand!

Regimentsjaardag in Bosnië
Uit: Nieuwsformatie/ Bulletin voor Ned. militairen in het voormalig Joegoslavië

Nummer 3~ jaargang 4/ 22 januari 1999

Het is een bijzondere dag. Het is 11 januari. Op
deze dag viert het Garderegiment Fuseliers
PrinsesIrene zijn jaardag, en wel voor de S8ste
keer. Deze keer is het wel een heel bijzondere
jaardag. De kleine wijziging in de naam geeft
het aan. 17 Painfbat GFPI heet nu voor een
korte periode 17(NL)Mechbat GFPI. Het
grootste deel van de viering vindt dan ook in
het uitzendgebied Bosniëplaats.

Videoconference
Het programma tijdens de jaardag is vanwege
de omstandigheden enigszins aangepast. Op
base Sisava vindt in de morgen wel de
videoconference plaats, waarin er direct contact
is met de regimentsgenoten op de thuisbasis in
Oirschot. De organisatie en de realisatie van
deze conference is in handen van de Sectie 6
en verloopt zonder problemen. Er zijn
gesprekken met o.a. de overste van der Louw,
de waarnemend regimentscommandant, dhr.
Hendriks, vertegenwoordiger Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene, de
regimentsoudste de generaal majoor Nicolai en
dhr Eibers, vertegenwoordiger oud-strijders
Indië bataljons. Zij het op de achtergrond, was

ook de Bataljonscommandant, tevens
Regimentscommandant, de overste Vermeij
waar te nemen. Hij is momenteel op verlof en
gaf acte de présence in Oirschot. Over en weer
zijn felicitaties uitgewisseld. Ook zijn er door de
Belgische kameraden van het Bataljon van
Bevrijding/Se Linie de beste wensen voor de
rest van de uitzending uitgesproken. Deze
wensen zijn direct doorgebeld aan
Commandant-2BELU,de Luitenant-kolonel van
Orrnelinqen.

Dagorder
Om twaalf uur is op de diverse bases door de
base-commandanten traditioneel de dagorder
voorgelezen. Aansluitend is een minuut stilte
gehouden in nagedachtenis aan de gevallen
fuseliers tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In Knesevo en Novi Travnik is op gepaste, zij
het aangepaste, wijze de jaardag gevierd. Na
de traditionele Engelse brunch was de middag
ingeruimd voor diverse sportieve activiteiten.
Aan het eind van de middag is in de Bakokaop
base Sisavaeen receptie gehouden. De PBC,de
majoor Laurens, bracht samen met de
aanwezigen een toast uit op het Regiment.
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Geachteregimentsgenoten,

Sinds het uitkomen van het december nummer
van de Vaandeldrager is er weer veel gebeurd.
Van de belangrijkste zaken wil ik U, vanuit het
verre Bosnië, via deze weg deelgenoot maken.
Ondanks dat het toch een beetje vreemd was
om weer even terug te zijn in Oirschot, vond ik
het heerlijk om (samen met mijn echtgenote)
weer even in uw midden te zijn op de regi-
mentsjaardag jl, 11 januari. Het was ook fijn
om te constateren dat u allen het goed maakte
en dat de kameraadschapen gezelligheid in on-
ze regimentsmess 'Congleton' weer als van
ouds was.

Ook wil ik alle 'briefschrijvers' bedanken voor de
fuselierspost, dat is voor ons een belangrijk
contact met u als thuisfront (maar dat weet u
op z'n minst zo goed als wij). Voorzover er niet
persoonlijk is teruggeschreven: 'bedankt, wij
vonden en vinden het leuk'.

Er wordt hier nog steeds van hoog tot laag
hard en heel enthousiast gewerkt en de sfeer is
heel goed! Verder hebben wij over bezoek niet
te klagen, bijna alle hoogwaardigheidsbekleders
die enige relatie met ons bataljon hebben, zijn
op bezoek geweest of komen binnenkort. Deze
bezoekenzijn stuk voor stuk nuttig, maar voor-
al ook genoeglijk en vaak ook gezellig geweest.
Vooral natuurlijk het bezoek van onze Generaal
Hemmes (samen met Commandant 13 Mech-
brig Brigade-generaal Van Diepenbrugge en
Brigade-adjudant De Bresser). Verder wil ik
ook van deze gelegenheid gebruik maken om u
wat diepgaander te informeren over ons werk
hier in Bosnië.

Waarom is er nog een Nederlands batal-
jon in Bosnië Herzegovina; het is er toch
rustig?
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VAN DE REGIMENTS-
COMMANDANT
Volo et Valeo

Deze vraag wordt mij veelvuldig gesteld door
vertegenwoordigers van de Nederlandse media
en andere Nederlanders. Bovendien krijgen wij
de indruk uit bezoekenen andere contacten dat
ook onze landmacht en luchtmacht collegae
niet veel beeld en geluid hebben bij onze taak
hier. Daarom leek het mij een goed idee om in
een korte beschouwing antwoord op deze vraag
te geven.

Ten eerste wordt er vaak verwonderd gekeken
als wordt verteld dat er nog steeds een Neder-
lands bataljon aanwezig is, bestaande uit circa
1100 mannen en vrouwen. Doordat er (geluk-
kig) weinig spectaculairs gebeurd, wordt er
maar weinig aandacht aan deze eenheid be-
steed in de media. Is dat dan nog wel nodig,
zo'n grote eenheid in Bosnië, zou een tweede
vraag kunnen zijn. In centraal Bosnië is nu
ruim drie jaar een Nederlands bataljon aanwe-
zig; eerst als Implementation Force (IFOR) van
de vredesakkoorden van Dayton en momenteel
als Stabilisation Force (SFOR).De opdracht van
het bataljon luidt: "Het garanderen van de rust
en de vrede in het gebied van verantwoorde-
lijkheid" en "Het assisteren bij de (civiele) we-
deropbouw van Bosnië".

Daarnaast hebben wij de opdracht van onze
divisiecommandant (UK) Major General Watt
ook 'intelligence' als deel van onze missie te be-
schouwen. Naast de beantwoording van boven-
staande vragen, brengen wij nog de navolgen-
de bijzondere aspecten van ons optreden in
Bosnië voor het voetlicht: internationale sa-
menwerking, civiel-militaire samenwerking en
omgaan met de media.

Gebied van verantwoordelijkheid.
Onze Area of Operations (AO) omvat circa 3000
km2; van noord naar zuid circa 95 km en van
oost naar west ruim 30 km; dat is bijna de op-



De BC en de Minister van Defensie bij
een Chinookhelicopter in de omgeving Knezevo

pervlakte van de provincie Noord-Holland. Het
noordelijk deel - Republika Srpska (RS) - is erg
ruig; het lijkt op een combinatie van de Franse
Alpen en de Ardeche, maar dan met sneeuw,
ruige snel stromende riviertjes, steile rotswan-
den en afgronden en mooie denne- en sparre-
bossen. Momenteel is dit een winterlandschap,
waarin alle vuilnis, wasautomaten en autowrak-
ken langs de wegen en rivieren, die de afgelo-
pen zomer nogal negatief opvielen, onder een
mooie laag sneeuw liggen. Het zuidelijk deel -
Moslim-Kroatische Federatie (MKF) - is wat
glooiender, minder mooi en ruig en wat inten-
siever bebouwd.

In ons gebied wonen momenteel ruim 200.000
mensen; in de RS vooral Bosnische Serven en
in de MKFvooral Bosniacs(moslims) en Bosni-
sche Kroaten. Van de beroepsbevolking is, vari-
erend per gemeente, doorgaans meer dan 50%
werkeloos. Het gebied omvat 7 gemeenten va-
riërend qua inwoneraantal van circa 20.000 tot
60.000. Tussen de RS en de MKF ligt de Inter
Entity Border Line (IEBL); net zuid daarvan ligt
op het Vlasic-gebergte Sisava waar het batal-
jons hoofdkwartier is gevestigd (op 1250 m
hoogte).

terugkeren.

In ons gebied liggen twee
'hot spots' waar in de
oorlog veel is gebeurd en
waar komend voorjaar ook
weer minderheden van de
andere entiteiten moeten
kunnen terugkeren. De
eerste is de Vitez-pocket,
de grootste 'hot spot' van
de gehele Multinationale
Divisie South West (MND
SW); deze omvat delen van
de gemeenten Travnik,
Vitez, Novi Travnik en
Busovaca. De tweede 'hot
spot' is Kotor Varos waar
veel Bosniacs in Servisch
gedomineerd gebied willen

Het eerste deel van de opdracht: het ga-
randeren van de rust en de vrede.
Dit is een typisch militaire taak. Dezetaak vergt
voldoende middelen om de voormalig strijdende
partijen onder controle te houden. In het Ne-
derlandse gebied hebben we het dan over ruim
2000 parate militairen (Bosnische Serven, Kro-
aten en Bosniacs) en bijna 30.000 reservisten,
waarvan de wapens zijn opgeslagen in zoge-
naamde sites. Mobilisatie van genoemde reser-
visten kost overigens slechts variërend van en-
kele uren tot enkele dagen.

Door middel van het begeleiden van verplaat-
singen en oefeningen, het uitvoeren van pa-
trouilles, inspecties en controles van het opge-
slagen materieel en verplicht overleg van alle
partijen onder leiding van SFOR,zijn de voor-
malig strijdende partijen onder controle. Hierbij
wordt als stelregel voor de uitvoering gehan-
teerd: 'zero tolerance'. Dit betekent voor de
uitvoerder op de werkvloer, de sergeant, korpo-
raal of fuselier, dat de militaire eenheid die zij
moeten controleren, precies volgens de regels
moet handelen. Bijvoorbeeld bij een inspectie
van een site is iets goed of fout, er moeten bij-
voorbeeld 15 mortieren, 10 Saggers en 2000
geweren aanwezig zijn, een geweer meer of
minder is fout en levert een strafmaatregelop.
Voor de uitvoerder ter plaatse schept dat de



noodzakelijke duidelijkheid, er zijn daar tus-
senin dus geen mogelijkheden.

Om de voormalig strijdende partijen onder
controle te houden, beschikt het bataljon over
zwaar materieel, zoals Leopard-2 tanks, pant-
servoertuigen YPR-765 met kanon of antitank
raketten en zware mortieren. Deze zware mid-
delen zijn vooral preventief aanwezig, mede
hierdoor haalt geen van de partijen het in zijn
hoofd om weer naar de wapens te grijpen. De
lokale bevolking en zelfs de leiders van de di-
verse partijen geven gevraagd en ongevraagd
aan dat, indien SFORzou vertrekken, het con-
flict op korte termijn weer zou oplaaien.

Teneinde deze taak gedurende de gehele uit-
zending goed te kunnen blijven uitvoeren, wer-
ken wij ook in het uitzendgebied een oefenpro-
gramma af om getraind te blijven; uiteraard
voor zover de veiligheidssituatie en de vereiste
operationele inzet een oefenprogramma toelaat.

Het tweede deel van de opdracht: het as-
sisteren bij de (civiele) wederopbouw van
Bosnië.
Dit lijkt niet bepaald een taak voor een militaire
eenheid. Het Dayton vredesakkoord is echter
gebouwd op acht pijlers; de eerste pijler omvat
de hierboven genoemde militaire taak, het ga-
randeren van de veilige omgeving. De overige
zeven pijlers omvatten de terugkeer van
vluchtelingen, de wederopbouw van infra-
structuur en de economie, het herstellen van
bestuurlijke organisaties en de rechtsstaat, de
opbouw van een prcfessioneel politieapparaat,
de verkiezing van bestuursorganen, het ruimen
van mijnen en de begeleiding van de opbouw
van evenwichtig en een professionele krijgs-
macht.

Voor al deze aspecten van de wederopbouw
van Bosnië Herzegovina zijn circa 400 hulpor-
ganisaties in het land aan het werk. De coördi-
natie vindt vooral plaats door de Office of the
High Representative (OHR) o.l.v. Westendorp.
Daarbij gaat het vooral om de coördinatie op
beleidsmatig niveau. Echter de afstemming op
de werkvloer vergt ook veel coördinatie en
overleg. Zo is in het gebied van het Nederland-
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se bataljon, in centraal Bosnië, ook een coördi-
nerende rol weggelegd voor de militairen van
het Nederlandse bataljon. De hulporganisaties,
die zich vaak vanuit humanitair oogpunt of een
bepaalde ideologie inzetten voor de wederop-
bouw, zijn doorgaans projectmatig bezig. Daar-
bij ontbreken vaak de middelen en mogelijkhe-
den om het totale overzicht te behouden en al
die projecten op elkaar af te stemmen. Inmid-
dels heeft OHR een aantal Return en Recon-
struction Task Forces (RRTF's) ingesteld, maar
de afstemming blijft een uitdaging.

In dit kader is het huidige Nederlandsebataljon
druk bezig om zoveel mogelijk samen met ge-
noemde RRTF'sintegrale plannen op te stellen
per gemeente. In concreto worden er momen-
teel zeven plannen opgesteld voor de zeven
gemeenten in het Nederlandse gebied. Zo'n
plan bevat het aantal terugkerende of vertrek-
kende 'displaced persons' per gemeente, het
hiervoor benodigde aantal te repareren of te
herbouwen huizen en de benodigde algemene
infrastructuur zoals electriciteit, water, scholen,
etc. Ten slotte bevat zo'n plan ook het aspect
werkgelegenheid om de mensen weer in het
eigen levensonderhoud te laten voorzien. Om
zo'n plan op te stellen, is erg veel informatie
nodig. Die informatie wordt enerzijds geput uit
overleg met de vele hulporganisaties en de ge-
meentelijke instanties en anderzijds wordt de
benodigde informatie verzameld door militaire
patrouilles de juiste vragen te laten stellen in de
vele steden, dorpen en gehuchten. Zo leveren
vele van de circa 1100 militairen van het Ne-
derlandse bataljon een nuttige bijdrage aan de
totstandkoming van het integrale plan voor de
terugkeer van zo'n 10.000 tot 15.000 vluchte-
lingen in het Nederlandse gebied in centraal
Bosniëkomend voorjaar.

Overigens zijn er met Nederlandse (Pronk) gei-
den al d.z.v. de Nederlandse SFOR-bataljons
heel veel projecten in het kader van de (civiele)
wederopbouw uitgevoerd. Deze projecten vin-
den vooral plaats op het terrein van de alge-
mene infrastructuur, zoals scholen, ziekenhui-
zen, electriciteit en waterleiding.



Het derde element van de opdracht: In-
lichtingen.
In de voorbereidingsfase was reeds in de
'Commanders Intent' het verzamelen van in-
lichtingen als speerpunt opgenomen. Daarbij
werd ook aangegeven dat er een aspect extra
aandacht moest krijgen; namelijk het in kaart
brengen van de ongewenste invloed van militai-
ren op o.a. de politiek en andere niet militaire
processen of instanties.
Het doel hiervan was,
stagnatie in de "
wederopbouw te
voorkomen, door bij al te
schadelijke praktijken
achter de schermen, via
militaire en politieke lijnen
bepaalde 'foute' militairen
'buiten spel' te laten <>

0A
zetten.

e "

Toen wij begin november'
1998 het operatiegebied i

binnenkwamen, bleek dat
bij de wisseling van de
commandant van de
Multinationale Divisie
South-West (MND SW) dit
aspect als derde deel van de opdracht in het
nieuwe bevel aan de bataljons was opgenomen.
Kortom veel aandacht voor de ongewenste
vermenging van politieke, militaire en criminele
macht. Daarnaast hebben wij, naast de regulie-
re militaire inlichtingen behoefte voor het eerste
deel van onze opdracht, ook veel informatie
nodig voor de uitvoering van het tweede deel
van onze opdracht, het assisteren bij de (civie-
le) wederopbouw van Bosnië. Dat vergt inlich-
tingen over het aantal terugkerende of vertrek-
kende 'displaced persons' per gemeente, het
daarvoor benodigde aantal te repareren of te
herbouwen huizen, de benodigde algemene in-
frastructuur zoals electriciteit, water, scholen,
etc. Ten slotte hebben wij ook informatie nodig
over het aspect werkgelegenheid om de (terug-
kerende) mensen weer in het eigen levenson-
derhoud te laten voorzien. Alles bij elkaar is er
dus een grote inlichtingenbehoefte. Hieraan
wordt van hoog tot laag hard gewerkt.

Vermeldenswaardig hierbij is nog dat de regu-
liere patrouilles naast hun normale presentie in
het kader van 'showing the force' vooral ook
gesprekken voeren met de lokale bevolking
teneinde bovengenoemde 'civiele inlichtingen'
te verzamelen. Dit alles levert heel veel werk op
voor inlichtingenverwerkers. Momenteel wordt
alles op teamniveau geordend en gestructu-
reerd aangeleverd bij de sectie S2 van het ba-

taljon door functionarissen die dit er als ne-
ventaak bij doen. De ervaring heeft geleerd dat
dit onder de huidige omstandigheden niet meer
te trekken is, daarom komen er m.i.v. SFOR-6
per team twee fulltime functionarissen in de
teamintellcel.

Internationale samenwerking.
Zoals uit het voorgaande al blijkt, werken wij
dagelijks samen met vele nationaliteiten en
evenveel bijbehorende culturen. De lokale om-
geving bestaat uit BosnischeKroaten, Bosnische
Serven en Bosniacs(moslims). Deze drie lokale
entiteiten hebben op zich al geheel verschillen-
de culturen, hetgeen zich uit in mentaliteit, ge-
loof en dagelijkse gewoonten en omgangsvor-
men en niet te vergeten (politieke) doelstellin-
gen. Hier waren wij als uit te zenden eenheid
terdege op voorbereid, hetgeen essentieel is
voor het succes van een missie in dit land.
Daarnaast hebben wij natuurlijk via onze militai-
re commandolijn dagelijks te maken met de



NAVO-partners, waarbij de contacten met onze
Britse divisiecommandant Major General Watt
en zijn divisiestaf natuurlijk het intensiefst zijn.
Daarbij hebben wij een goed advies over ge-
nomen van onze voorgangers, om ons niet al te
zeer aan te passen richting de Engelse stijl en
omgangsvormen. Dit is een goed advies geble-
ken, want met inachtneming van de bekende
Engelse hoffelijkheid en beleefdheid, kunnen
wij met de Nederlandse openheid, creativiteit
en wijze van aanpak, uitstekend 'door de deur'
met onze Britse bazen en collegae.

Kortom wat internationale samenwerking be-
treft, is onze conclusie na drie maanden, dat je
jezelf moet blijven, maar wel rekening moet
houden met en in moet spelen op de culturele
verschillen. Op deze wijze benaderen wij ook
onze 'buren' in het operatiegebied en wij heb-
ben dan ook een goede relatie opgebouwd met
onze Duitse, Turkse, Poolse, Britse en Belgische
neveneenheden .

Civiel-militaire samenwerking (Cimic).
Het aspect cimic speelt hier in Bosnië wel een
heel bijzondere rol. Wij gaven het grote belang
ervan bij de bespreking van het tweede deel
van onze opdracht reeds aan. Teneinde tot een
duurzame vrede in Bosnië te komen, moet de
bevolking weer echt wat te verliezen hebben en
een positief beeld van haar toekomst hebben.

Uit de korte beschrijving over de wijze van uit-
voering van het tweede deel van onze opdracht
blijkt reeds de hoofdlijn van onze aanpak. Maar
wat betekent dat nu in de praktijk voor onze
organisatie en dagelijkse werkzaamheden. Op
organisatorisch gebied was cimic het in ons
bataljon bij de start van onze 'tour of duty' als
volgt georganiseerd. Op bataljonsnivau werd
deze taak uitgevoerd door de sectie SS die be-
stond uit drie majoors voor civiele aangelegen-
heden. Daarvan was er een hoofd en de andere
twee onderhielden respectievelijk in het noor-
delijk en zuidelijk teamvak namens de batal-
jonscommandant de reguliere contacten met de
civiele lokale autoriteiten. Ook was er per team
een civiele liaisonofficier, die aan deze contac-
ten meewerkte. Daarnaast had Nederland zich
verplicht om vier zogenaamde Tactical Sup-
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portteams te leveren aan de 'Cimic Taskforce'
van SFOR. Deze vier teams elk bestaande uit
een officier en een onderofficier hielden zich
vooral bezig met projecten, min of meer aange-
stuurd door de G5 van MND(SW). Zij deden dat
wel in het gebied van het Nederlandse bataljon,
maar er was niet echt een functionele of com-
mandolijn met het bataljon.

Deze situatie is in samenspraak met de divisie-
commandant en de G5 van MND(SW) aange-
past, met als doelstelling de cimic-organisatie
op bataljonsniveau wat slagvaardiger te maken
en er zodoende voor te zorgen dat de assisten-
tie van ons bataljon bij de wederopbouw opti-
maal verloopt. Momenteel ziet de drnic-
organisatie van ons bataljon er als volgt uit. De
baas van de organisatie is hoofd van de sectie
S5, die als een regulier sectiehoofd zijn plaats
binnen de bataljonsstaf heeft. De rest van de
sectie S5, de Tactical Supportteams en de
teamliaisonofficieren zijn verdeeld in twee 'tas-
kforces'. Een 'taskforce' voor het noordelijk
teamvak, bestaande uit hoofd sectie S5 RS die
leiding geeft aan twee Tactical Supportteams (4
man) en de teamliaisonofficier van het B-team.
Daarnaast ook een 'taskforce' voor het zuidelijk
teamvak, bestaande uit hoofd sectie S5 MKF die
leiding geeft aan twee Tactical Supportteams (4
man) en de drie teamliaisonofficieren van het
C-team, Logistieke compagnie en base Sisava.

Dit alles betekent dat er nu meer samenhang is
in de organisatie van cimic-activiteiten; de ba-
taljonscommandant stuurt via hoofd sectie S5
de 'cimic-taskforces' voor het noordelijk en zui-
delijk teamvak aan op het gebied van contacten
en projecten. Dit betekent dat er een betere
afstemming en sturing is van de drnic-
activiteiten en dat de synchronisatie ervan met
de militaire acties beter plaatsvind. In dit kader
proberen wij zodanig te sturen dat de projecten
in het kader van de wederopbouw vooral te-
rechtkomen in het gebied van die autoriteiten
die 'compliant' zijn; oftewel goed hun best doen
om invulling te geven aan hun verplichtingen
op grond van de uitvoering van de vredesak-
koorden van Dayton. Samenvattend durven wij
te stellen dat er op deze wijze structureler en
slagvaardiger wordt gewerkt aan de (civiele)



wederopbouw van Bosnië. Het enige wat vaak
nog ontbreekt is een adequaat kennisniveau;
cimic-personeel gaat slechts een week in Sara-
jevo op cursus, maar heeft doorgaans geen in-
houdelijk verstand van zaken als het om grote
projecten gaat. Ten eerste zou het cimic-
personeel verstand van een projectmatige aan-
pak moeten hebben; daar zijn korte cursussen
voor, ook binnen de KL. Ten tweede zou het
heel handig zijn als we in een cimic-team ook
specialisten (reserve-officieren) zouden hebben
die inhoudelijk kennis meebrengen op het ge-
bied van woningbouw, electriciteitsnetten en -
centrales, bedrijfsmatige aanpak voor de
(her)start van bedrijven, etc. Naar wij hebben
vernomen wordt op dit aspect binnen de KL
reeds actie ondernomen.

Media.
Teneinde ervoor te zorgen dat onze omgeving
weet wat wij doen en wat onze visie is, onder-
kennen wij dat een juiste benadering van en
samenwerking met de media heel belangrijk is.
Het omgaan met de media is hier in Bosniëeen
dagelijks terugkerend verschijnsel waar wij veel
waarde aan hechten en derhalve ook veel tijd in
steken. Daarin onderkennen wij verschillende
doelgroepen. Allereerst de interne communica-
tie binnen 17 (NL) Mechbat, waarvoor primair
ons eigen SFOR-blad'NieuwSFORmatie'dient.

Ten tweede willen wij onze boodschap over-
brengen aan de lokale bevolking en SFOR-
collegae van andere nationaliteiten, d.m.v. een
persconferentie voor de 1V- en radiostations en
de schrijvende pers, eens per drie weken. Ook
worden er circa negen radio-uitzendingen per
week verzorgd op de lokale zenders en brengen
wij belangrijke zaken onder de aandacht van
genoemde doelgroep in een gratis in grote op-
lage verspreid blad de Mostovi. Hiermee trach-
ten wij de opinie, de gevoelens en de houding
van de lokale bevolking t.o.v. het werk van
SFORen de gehele internationale gemeenschap
en de wederopbouw in zijn algemeen positief te
beïnvloeden.

Een derde doelgroep omvat de regionale media
in Nederland, waarbij de contacten met de me-
dia zich beperken tot Noord-Brabant en Zee-

land. De vierde doelgroep waar wij ons natuur-
lijk per telefoon en brief, maar ook via media
op richten, is ons civiele en militaire thuisfront.
Hiervoor gebruiken wij voor bepaalde gelegen-
heden een videoconferencingsysteem, maar in
zijn algemeenheid communiceren wij via de di-
verse bladen zoals: de Monitor, de Rhinoceros,
de Defensiekrant en natuurlijk ook De Vaandel-
drager. Ten slotte hebben wij natuurlijk te ma-
ken met de nationale media; deze beperken
zich voornamelijk tot 'spectaculair nieuws' zoals
een eerste bezoekvan onze minister aan Bosnië
in februari jongstleden. Contacten met de me-
dia zien wij als kansen om uit te dragen waar
wij voor staan. Geziende diversiteit en intensi-
teit van deze contacten vinden wij het essenti-
eel dat er voorafgaande aan de uitzending een
gedegen mediatraining heeft plaatsgevonden
voor de sleutelfunctionarissen van het bataljon.
Daarnaast is de opname van een mediagroep
binnen de bataljonsstaf van onschatbare waar-
de gebleken.

SLOT
Voordat ik dit nogal informatieve stuk afsluit (ik
hoop dat u het interessant vond), breng ik u
nog de hartelijke groeten over van mijn Belgi-
sche collega de Luitenant-kolonel Vanormelin-
gen van het Regiment Bevrijding Se Linie. Wij
hebben prima contacten en komen tot een
goede samenwerking hier in Bosnië. Ik denk
dat u als oudstrijders trots kunt zijn op de band
en de goede samenwerking van de traditiedra-
gers van de Koninklijke Nederlandse Brigade
PrinsesIrene en de BelgischeBrigade Piron.

Tenslotte hebben wij de afgelopen week een
zeer geslaagd en aangenaam bezoek beleefd
van onze Minister van DefensieDhr. De Grave.
Rest mij nog u heel veel gezondheid en alle
goeds toe te wensen en een hartelijke Fuse-
liersgroet over te brengen namens de ruim
1100 mannen en vrouwen van het 17 (NL)
Mechbat Garderegiment FuseliersPrinsesIrene.

A.T. Vermeij
Luitenant-kolonel der Fuseliers
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"Ik ben er trots op commandant te mogen zijn
van 13' Gemechaniseerde Brigade!"

Uit: Nieuwsformatie, Wekelijks bulletin voor Ned. militairen in het voormalig Joegoslavië
Nummer 36, jaargang 4, 5 februari 1999

Het is wel eens vermoeiend, al die bezoeken in
het inzetgebied. Het bezoek van commandant
13 GemechaniseerdeBrigade, brigade-generaal
Tony van Diepenbrugge, had toch wel een bij-
zonder tintje. Van 22 tot en met 26 januari be-
zocht hij en een zeer gemêleerd gezelschaphet
bataljon.

"Nu kan ik eindelijk uit eigen waarneming ver-
tellen hoe het met onze mannen en vrouwen in
het inzetgebied gaat", roept brigade-generaal
Tony van Diepenbrugge tijdens het ochtendap-
pèl op base Sisava.Tot die tijd moest de gene-
raal het thuisfront informeren door geschreven
berichten, telegrammen en met informatie van
derden. Tijdens bijeenkomsten van het Thuis-
frontcomité bestookten relaties hem dan ook
met vragen die hij nu met nog meer diepgang
kan beantwoorden.

kielzog
De generaal was niet alleen gekomen. In zijn
kielzog troffen we generaal-majoor b.d. Rudy
Hemmes (voorzitter oud-strijder Prinses Irene
Brigade), luitenant-kolonel Winkelman (reserve-
officier 103 verkenningsbataljon), ritmeester
Toon Hermens (plaatsvervangend hoofd Com-
municatie 13 Mechbrig), brigade-adjudant Toon
de Bresser,compagniesadjudant Jan Strijbosch
(13 Herstelcompagnie) en mevrouw Nicole van
Hout (journalist van het Eindhovens Dagblad)
aan.

"Ik ben vooral geïnteresseerd in de eventuele
spanningen die er in het noordvak zijn als het
gaat om de oplaaiende gevechten in Kosovo",
vertelt Nicole van Hout. Het is de derde keer
dat zij in het gebied is. Voorheen bezocht zij in
1996 het 17de bataljon tijdens IFOR 2 en in
1998 11 Tankbataljon tijdens SFOR 3. "Daar-
naast wil ik graag met militairen uit de omge-
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ving Eindhoven praten om hun ervaringen te
horen."

Obodnik
Het gezelschapvertrekt op zaterdag 23 januari
al vroeg richting pelotonsbase Obodnik. Daar
wacht het gezelschap een hartelijk ontvangst
door eerste luitenant Sander van Kan en serge-
ant-majoor Hans Mallens (resp. pc en opc le
peloton). "Dit is een ideale plek om te toeven",
vertelt Mallens, "je hebt met nagenoeg
niemand iets te maken, Je kunt zelfstandig ope-
reren. Alles wat je hier doet doe je voor jezelf
en dat schept een band."

In 1996 vervulde Adjudant Toon de Bresserde
functie van bataljonsadjudant van 17 (NL)
Mechbat GFPI tijdens IFOR 2. Hem valt een
duidelijke uitbreiding op bij de pelotonsbase.
"Wij zijn hier begonnen met alleen het huis dat
hier staat. Leuk om de vorderingen hier te mo-
gen zien."

grijpbaar
Ook brigade-generaal Van Diepenbrugge is een
uitzending niet vreemd. Ooit was hij Director
Joint operations team in Sarajevo. "In die tijd
ben ik wel eens bij een Nederlands bataljon op
bezoek geweest. Ik heb me toen moeten be-
perken tot het zuidelijk vak." Volgens de gene-
raal lijken de omstandigheden in Obodnik een
stuk minder luxe maar de sfeer maakt dat ge-
brek ruimschoots goed. "Ook het contact met
de lokale bevolking is veel intensiever, dat
maakt het werk een stuk grijpbaarder."

Terug in Sisava geniet het gezelschap op zon-
dag van een uitgebreide lunch alvorens te ver-
trekken naar het relaisstation Romeo-O-Alfa.
Nicolevan Hout praat eerst nog met een aantal
mortieristen. Het onderwerp is met name de
wintertraining. De heli-Iandingsite van de base



is de meest geschikte plek voor een foto want
daar ligt in ieder geval nog sneeuw. Op de
achtergrond spelen ouder met kinderen in de
sneeuw. "Het valt me op dat er zo'n duidelijke
vooruitgang in het gebied is, meer nog dan tij-
dens mijn vorige bezoek aan 11 Tankbataljon,"
aldus mevrouw Van Hout

invasiekoord
Van de aanwezigheid van een oud-strijder van
de Irene brigade moet je natuurlijk gebruik ma-
ken. Wat is er nou beter het invasiekoord uitge-
reikt te krijgen door de voorzitter van de Irene
brigade hier in Bosnië. Die eer vielen een aantal
mannen en vrouwen van de Batstaf en de Log-
cie. "Ik ben bijzonder onder de indruk van de
goede sfeer en de saamhorigheid binnen het
bataljon", vertelde generaal Hemmes hem des-
gevraagd. Hij genoot zichtbaar van hetgeen
hem allemaal werd voorgeschoteld, zelfs zozeer
dat hij zich door sergeant Audrey van Rooij liet
overhalen mee de dansvloer op te gaan in de
Mechbar.

professioneel
Het is een schitterende dag om er op uit te
gaan. In een BV verplaatst het gehele gezel-
schap zich naar boven naar het relaisstation. De
beperkte omvang waarin deze militairen moe-
ten werken is evenals in Obodnik indrukwek-
kend. Bijna net zo indrukwekkend als het uit-
zicht over de vallei. Genietend van een kop kof-
fie en de blakende zon praat het gezelschap
honderduit met de aanwezige militairen. "Ik
ben er trots op commandant te mogen zijn van
een brigade waar dit bataljon onderdeel van
uitmaakt" , zegt Van Diepenbrugge na afloop.
"Ik heb gezien dat het daadwerkelijk goed met
u gaat en dat iedere militair zich professioneel
opstelt." Ook de rest van het gezelschap was
vol lof over het functioneren van het bataljon.
"Met name de goede sfeer binnen het bataljon
viel me op", zegt generaal Hemmes."Ik ben blij
dat ik enkele invasie-koorden heb mogen uitrei-
ken en ik ben blij dat dit door iedereen met ere
gedragen wordt.", aldus de generaal.
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gade-generaal Dedden, en verschillende andere
genodigden nam overste Theo Vleugels het
woord: "Dit is bij uitstek een moment om terug
te kijken naar de afgelopen zes maanden. Ik
ben trots op wat we met zijn allen hebben ge-
presteerd en met name op de sfeer waarin dit
gebeurd. Bovenal ben ik opgelucht dat tot nu
toe ernstige ongelukken ons bespaard zijn ge-
bleven."

Commando-overdracht in november 1998
"Wij nemen een pittige taak van het

42ste bataljon over!"

Het is al weer bijna een half jaar geleden. Een
kwartaalblad als de Vaandeldrager kan nooit
actueel zijn. Toch is het de moeite waard om
even terug te blikken op de commando-
overdracht in november vorig jaar, toen het al-
lemaal begon voor 17 (NL) Mechtbat GFPL nnt
der Fuseliers 5tephan van der Wal berichtte:

"Overste Vermeij ik draag aan u over de ver-
antwoordelijkheid over een gebied dat in de af-
gelopen periode een opmerkelijke vooruitgang
heeft geboekt ... " Zo sloot luitenant-kolonel
Theo Vleugels op 15 november officieel de
tweede uitzendperiode van 42 (NL) Mechbat U
af. 17 (NL) Mechbat GFPI neemt, onder leiding
van luitenant-kolonel Arie Vermeij, vanaf die
datum de verantwoordelijkheid over het gebied
op zich.

In aanwezigheid van mevrouw Margriet Struif,
eerste secretaris van de Nederlandseambassa-
de met in haar portefeuille ontwikkelingssa-
menwerking, de Contingentscommandant, bri
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Pittige taak
In zijn toespraak blikte de commandant van 17
(NL) Mechbat GFPI op de toekomst. "Wij ne-
men een pittige taak van het 42ste bataljon
over," aldus Vermeij aan. Om deze taak goed te
kunnen volbrengen haalde hij drie belangrijke
thema's voor de komende zes maanden aan:
Uitstraling, Force Protection en Planning voor
het voorjaar.

"We moeten in alles laten zien dat wij profes-
sionele militairen zij, waarmee niet valt te
spotten" roept Vermeij over het thema uitstra-
ling. "Dit is dan tevens een bestanddeel van
onze eigen veiligheid. In het kader van Force
protection haalt hij onder ander aan een gedis-
ciplineerde omgang met wapens, de mijnend-
reiging en de verkeersveiligheid. De winter ziet
Vermeij als een goede tijd om internationale
organisaties, lokale autoriteiten en de bevolking
in het gebied van verantwoordelijkheid voor te
bereiden op de dingen die komen gaan in het
voorjaar. "Die periode moeten wij uitbuiten om
samen met alle internationale en lokale organi-
saties tot gedegen plannen te komen voor de
opstart na de winter. Daarbij zullen wij vooral
moeten investeren in de gezamelijke plannen
binnen de RegionalPlanningGroup."

De overste heeft vertrouwen in zijn bataljon:
Wij zijn goed voorbereid . . . Ik reken erop dat
jullie zullen volharden in onze lijfspreuk: Voleo
et Valeo (willen is kunnen)."



Snelle en professionele operatie
17(NL)Mechbat GFPI, Operatie "FAST-NET"

Uit: Nieuwstormstie. Wekelijks bulletin voor Ned. militairen in het voormalig Joegoslavië
Nr 34/ jaargang 4, 12 januari 1999

In opdracht van Commandant SFORvoert het
17(NL)Mechbat GFPI een snelle, professionele
actie uit. Hierrbij is een opslagplaats van de
HVO, het Kroatische deel van het Bosnische
leger in Vitez, door het C-team uit Novi Travnik
leeggehaald.

De actie is een maatregel van C-SFOR als
reactie op de benoeming en promotie van
zeven generaals bij de Kroatische zijde van de
federatieve strijdkrachten in Bonië-Herzegovina.
Om een professionele opbouw van het leger
van de Moslim Kroatische federatie te
garanderen dienen dit soort promoties en
benoemingen vooraf te zijn goedgekeurd door
C-SFOR. Dit is niet gebeurd, dus is besloten
twaalf opslagplaatsen van de eenheden die
direct in verband met deze hoge officieren
staan leeg te halen en het materiaal in beslag
te nemen. De operatie krijgt de naam 'FAST-
NET'. In tweede aanleg is het mogelijk dat
SFORertoe over gaat, het in beslag genomen
materiaal ook nog te vernietigen.

De 5-3 van het bataljon is de majoor Henrie
Doreleijers. Hij heeft mede de leiding over het
uit te voeren deel van de actie. "Een eerste
bericht is 's morgens op de OPS binnen
gekomen", vertelt de majoor. "De Engelsen
geven aan dat er een actie op komst is en
verzoeken nadere informatie over een aantal
sites: ...een antwoord binnen vijf minuten,
graag!" Hierna is het 'balletje' beginnen te
rollen.
De benodigde functionarissen komen bijeen en
maken een analyse van het
waarschuwingsbevel. Uitgangspunten zijn het
element verrassing, het elimineren van de

onzekere factoren en dat alles onder zeer grote
geheimhouding en tijdsdruk.

Rond het middaguur is er weer contact met de
Engelse divisie. Bij de daarop volgende sessie
van de staf is er personeel van de Sectie 4 en
de EOD bij aanwezig i.v.m. hun specialistische
inbreng. De gegevens uit het contact met de
MND-SW resulteren in een verdere analyse en
een eerste plan van aanpak. Het C-team, welke
uiteindelijk de actie zal gaan uitvoeren, wordt
verder geïnformeerd en kan zijn planning gaan
opstarten.

In de voorbereiding van de actie is er ook een
wezenlijk aandeel weggelegd voor de Sectie
5-2. De kapitein Marc Jacops, 5-2 van het
bataljon: "Om een inschatting van de reacties
van de HVO en de lokale bevolking te kunnen
maken was een risicoanalysevan groot belang.
Deze analyse is in het plan van aanpak
meegenomen."

Halverwegede middag is dan bekend om welke
site het gaat. Majoor Doreleijers: "De keuze van
het object voor de actie door het MND-SW is
uiteindelijk gedaan mede aan de hand van het
goede advies van adjudant Strohmaier van de
EOV-compagnie in Banja Luka. In het
voortraject van de actie is er regelmatig contact
met personeel van de EOV-compagnieen door
de eerdere controles, die om de 90 dagen
plaatsvinden, is er tamelijk veel inzicht in de
situatie op deze site."

Om 21.00 uur is er de bataljonsbevelsuitgifte,
waarbij men onderling de laatste info uitwisselt.
Enige tijd later komt de definitieve order van de



E gelse divisie binnen. Daarin ook de
aanwijzing tot verhoging van de 'alert-state'

n het bataljon en wel met ingang van
iddernacht.

oor het (-team begint de actie eigenlijk op
jdagavond om half twaalf met een

bevelsuitgifte. Aan duidelijkheid laat deze niets
wensen over. Peter van de Rotten is zeer

tevreden. "Een bevelsuitgifte zoals die moet
zijn, met tekeningen en controlevragen.
edereen wist exact wat hem te doen stond."

Zijn maat Arends Björn Arends beaamt dat,
Eengoed geoliede machine, dat was het."

et Anti tank peloton maakt deel uit van de
binnenringbeveiliging. De voertuigen rijden
kwart voor zeven de poort uit en om kwart over
zeven staan ze op de fabriek. "Ja, een 'site' is

ier even anders dan je in Nederland kan
erwachten. Het betreft hier een burger

springstoffenfabriek, de Vitisit,. met enkele
militaire gebouwen van de 3e ZDRUGop haar
errein en een militaire wacht ervoor", licht

majoor Marcel Duvekot toe. "Als de buitenste
ring gesloten is en zelfs de artillerie waarnemer
in opstelling staat zijn we de fabriek
binnengegaan. De wacht is totaal overdonderd
door de mededeling dat het een
onaangekondigdeinspectie betreft. Eerst als we

innen zijn, merkt hij dat er nóq een
ijzonderheidje is. Dàt hebben we hem maar

even vergeten te vertellen". Toch is er
medewerking en onvriendelijk gedrag blijft
gelukkig uit.

De Mercedessen van. het Anti tank peloton
rijden inderdaad als een geoliede machine naar
hun opstellingen. Precies zoals in de
bevelsuitgifte aangegeven is. Alle puzzelstukjes
vallen keurig in elkaar, en Van de Rotten is erg
te spreken over de gang van zaken. Ook Martin
Schoonderbeekvan het tirailleurpeloton, die in
een vier-tonner met box-pallets het terrein
opkomt, is tevreden. "Het eerste gebouw is een
soort hoofdkwartier. Daar zijn veel ordners en
een soort administratie weggehaald. Zelfs
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enkele Commodore-64-ers, die zie je in
Nederlandbijna niet meer.11

De haal- en ruimploeg is weinig in de weg
gelegd. Het is dan ook zaterdag. In de
gebouwen is een minimale bezetting aanwezig
en degenen die er zijn, zijn snel en vakkundig
van hun wapens ontdaan. Het tweede gebouw
blijkt materiaal van veel specialistischeraard te
bevatten van 3ZDRUG (divisie-achtige
omgeving). De in sommige gevallen bijna
nieuwe communicatieapparatuur is snel en
deskundig, in samenwerking met specialisten
van de EOV-compagnie, in de meegebrachte
box-pallets opgeslagen en afgevoerd. "Een
strakke actie", is de conclusie van
Schoonderbeek. "Toch nog drie uren, hoor",
vult van de Rotten aan "Ja", bevestigd majoor
Duvekot. "het lijkt korter, als je aan het werk
bent. Maar als je staat te wachten in de
beveiliging lijkt het weer lang. Er is in ieder
geval snel en hard gewerkt. Er is ook een
ondersteuningspioeg aanwezig met
gereedschap en hydraulisch materiaal om
eventueel deuren te openen die anders
gesloten voor ons zouden zijn. Dat heeft in veel
gevallen geholpen bij het zoeken naar de
sleutel.

Al met al is de actie om kwart over tien
afgelopen en is het materiaal voor evaluatie
afgevoerd en de beveiliging teruggenomen."

Majoor Andy van Dijk is SS-militair van het
bataljon. Een SS-militair verzorgt de liaison van
het bataljon met de Entity Armed Forces (de
voormalig strijdende partijen). De majoor is in
persoon van begin tot het eind van actie op het
object aanwezig geweest.
"De actie is zeer goed verlopen", vertelt hij.
"Voor het binnenkomen van het object was 4S
minuten gepland, maar mede door de
uitstekende voorbereiding van het (-team
stonden we in minder dan tien minuten
binnen. De HVO-militairen hebben zich uiterst
professioneel opgesteld en werkten goed mee.
De actie, waarbij het contact via de Liaison



Officier van de HVO-divisie (3ZDRUG) verliep,
kon daardoor overeenkomstig het bepaalde in
het Dayton Peace Agreement geweldloos
verlopen." De majoor vervolgt: "Ondanks deze
actie is de medewerking met de HVO
onveranderd. Ze hebben zich mogelijk
neergelegd bij de actie van SFOR, en maken
zeker geen verwijt naar het Bataljon".

"Na de actie is het materiaal overgebracht naar
base Sisava. Daar is het in samenwerking
tussen de Engelse en Nederlandse EOV uiterst
grondig onderzocht en bekeken op 'inlichtingen-
waarde"', zegt kapitein Jacops. "Al snel blijkt

. dan dat het hier gaat om informatie die zeer
gevoelig is voor het Bosnisch-Kroatische deel
van het federale leger. Verder geeft het
ingenomen materiaal goed inzicht in de
oorlogshandelingen van alle drie de entiteiten
tijdens de laatste fase van de oorlog" De
kapitein is uiterst tevreden over hoe de actie is
verlopen.

Na de actie is er direct contact met de lokale
autoriteiten. Ze zijn uitgebreid op de hoogte
gebracht van de actie en de reden ervan. De
reactie van de Kroatisch-Bosnische overheid
zou moeten zijn die van herroeping van de
benoemingen. Maar president Jelavic heeft tot
op heden nog niet gereageerd. Omdat in dit
land de reacties niet voorspelbaar zijn, gaat de
waakzaamheid omhoog. Al het SFOR-personeel
in het gebeid van MND-SW trekt uit voorzorg
de vesten aan en zet de helm op. Majoor
Doreleijers, 5-3 van het bataljon benadrukt:
"Over het algemeen is het rustig in het gebied.
Het blijft hier echter een kruidvat en ik vind het
knap dat een eenheid zo snel en professioneel
kan omschakelen naar echte actie. SFORheeft
even zijn tanden laten zien. Hierbij blijkt dat de
Entity Armed Forces (voormalig strijdene
partijen) respect hebben voor SFOR-person~1
op alle niveaus en er is duidelijk waardering
voor de professionele houding van het NL-
personeel."

Operatie FAST NET afgerond
Nieuwstormstie. nr. 3~ 12februari 1999

Commandant SFOR, generaal Meigs gaf op 9
januari j.1. de opdracht aan zijn MND's, om
diverse opslagplaatsen van het Kroatische deel
van het Federale leger leeg te halen. Hij gaf
deze opdracht als reactie op de eerdere
benoeming door President Jelavic van
verschillende Bosnisch Kroatische generaals
waar geen toestemming voor was gegeven
door commandant SFOR. Vanwege een
overeenkomst die is gemaakt tussen
commandant SFORen President Jelavic kreeg
het Nederlandse bataljon de opdracht het
geconfisqueerde materiaal op 29 januari j.1.
terug te geven.

Majoor Andy van Dijk, S5 militair van het
bataljon, is tevreden over de gang van zaken
die dag. "De actie is bijzonder goed verlopen.
We kregen donderdag de opdracht om het
materiaal terug te bezorgen bij de 3 Zdrug.
personeel van het CRCpeloton hebben zich erg
professioneel opgesteld en bijzonder
gedisciplineerd opgetreden. Showing the force
en force protection speelden een belangrijke rol
tijdens deze actie." Het personeel van de 3
Zdrug werkt over het algemeen toch goed mee.
"Dat klopt", vertelt Van Dijk, "Ze willen graag
aantonen dat ze zeer professionele militairen
zijn en beseffen dat het conflict zich op politiek
niveau afspeelde en geen gevolg was van hun
optreden."

Op 29 januari kwam om zeven uur 's ochtends
wederom een klein konvooi van Nederlandse
SFOR voertuigen aan voor de deur van de 3
Zdrug. Nee, niets aan de hand, we komen de
spullen terugbrengen. Binnen een half uur
stonden alle spullen weer bij de eigenaar en
konden de ontvangstpapieren getekend
worden. "Ik ben bijzonder tevreden over de
gang van zaken", zegt Van Dijk, "het perso~eel
van 3 Zdrug heeft zich de gehele periode
professioneelopgesteld.



Snoepjes in Blitar
J.B. van Gerwen werd in 1938 tot legeradministrateur opgeleid Tijdens de oorlogsjaren was hij acüef in
het verzet. Na de bevrijding meldde hij zich bij de Prinses Irene Brigade en werd opgeleid in Bergen op
Zoom bij de Aanvullingstroepen. Als Sergeant-Majoor Administrateur vertrok hij met het .:f Bataljon
Garderegiment Prinses Irene naar Nederlands Indië.

Blitar, Oost Java, 10 januari 1949

De 2e Politionele Actie eindigde voor het grootste
deel van het 4e Bataljon Irene in Blitar. De 1e
Compagnie bleef in Wlingi, bij een belangrijke
brug in de opmarsweg . Belangrijke steun kreeg
het bataljon van een deel van een eskadron van
de 2e afdeling van de Huzaren van Boreel. Maar
ook de Genie en vooral niet te vergeten de
ongeveer 7 man van de Mobiele Werkplaats
L.T.D. 83. De hard werkende mannen met de
"gouden handen". De vele mijnen en
trekbommen zorgden week na week voor veel
herstelwerk. Er was natuurlijk ook veel "total
loss".

Dagenlang waren we ingesloten en werden voor
een deel bevoorraad uit de lucht. Het eten werd
aan de omstandigheden aangepast. Ook de
inlichtingen kwamen uit de lucht, o.a. van de
Marine met hun amphibie Catalina's. Iedere
nacht was er weer een kans dat de bruggen
beschadigd werden door in de nacht geruisloos
aandrijvende vlotten met een springlading. Of
het houten wegdek brandde er af. De bevolking
was voor een deel gevlucht uit angst. Bovendien
werden de mensen nog bang gemaakt met
verhalen over die Blanda soldaten.

Toch was de toestand heel anders als in 1947 bij
de eerste politionele actie, toen het bataljon ten
oosten van Semarang was ingezet. Toen
kwamen, voorzichtig gedreven door ellende, de
vermagerde en met huidziekte (een soort schuft)
bedekte stakkers naar het gebied dat door ons
bezet was. Gelukkig kwam er ook rust en waren
er weer streken met twee oogsten per jaar.
Omstreeks oktober 1948 was er groot overleg
geweest over het watergebruik. Onze A-divisie
staf overlegde met de T.N.I. (het leger van de
republiek) en de Ankatan Laoet (Marine). De

20

communistische, moslim en andere strijdgroepen
waren niet bij dat overleg.

De beroerde toestand moest snel verbeteren. We
moesten trachten de angst bij de bevolking weg
te nemen. De commandant gaf opdracht om
biljetten te verspreiden en aan de bomen te
spijkeren met teksten als: "VRIJ BENT U, GEEN
GEVANGENE,KEERTERUG NAAR UW HUIZEN!"

Er moest dus een drukker gezocht worden.
Iemand moest dat gaan doen. Door de hele
toestand daar en de nachtelijke beschietingen,
ook met mortieren, kwamen velen slaap tekort.
Toen kreeg ik de opdracht, een sma die boven
de sterkte was. De nieuwe jonge compagnies
administrateur was er al vanaf oktober, die kon
dus zijn mentor wel missen en had bovendien
een uitstekende soldaat leklas schrijver.
Gelukkig had ik behalve de opleiding in 1938 tot
administrateur ook een infanterie training gehad
in 1945 in Bergen op Zoom. Bij de "Eigen Teelt"
van de Irene Brigade, vandaar was ik dus ook
een echte Ireneman!

Om Blitar in te mogen moest je altijd met
minstens 2 man zijn. Alleen liep je altijd een
grote kans om nooit meer bij de compagnie
terug te komen. Het bleek toch wel moeilijk een
twee man te vinden. Eén van de soldaten van
het peloton dat bij de compagnies staf gelegerd
was, zei uiteindelijk: "Ik ga wel mee!"

De eerste Chinese drukker die we vonden was
heel bang en zei niet te kunnen drukken. De
tweede drukker liet ons niet binnen maar liet ons
wachten in een prieel in de tuin. Hij moest het
eens gaan bezien. Wel vroeg hij meteen of we
thee wilden. Dat wilden we graag. Sinds kuni
1947 hadden we een aardig mondje Maleis leren
praten.



Na een poosje wachten kwamen er twee hele
mooiejonge Chinesevrouwen. Met thee en twee
grote 30 cm hoge stopflessen (daar kunnen de
mieren niet bij!), vol heerlijk koekjes. Ik denk dat
onze blikken naar die koekjes boekdelen
moesten hebben verraden. De meisjes lachten
heel lief naar ons. Voor mijn prestige kon ik
slechts enkele koekjes eten. De soldaat die bij
me was heeft er minstens20 gegeten....

Uiteindelijk kwam de drukker terug en beloofde
het werk uit te voeren. De kwaliteit van het
papier was zeer slecht maar er was gewoon niet
beter. Na enkele uren gingen we weer, met het
drukwerk, naar het kamp terug. De volgende
dag vroegen verschillende soldaten van het
peloton mij: "Majoor, als u weer naar die
drukkerij moet, mag ik dan mee?" Anderhalve
week later was het vinden van een tweede man
geen probleem...
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Vertaalde tekst van het bulletin van 10 januari
1949 (origineel aanwezig in het museum):

''MEN WORDT GEEN GEVANGENEMMR MAG
HUISWMRTS KERENMETEENGERUSTHART

Ieder lid van de T.N.L of gewapend lid van een
of andere eenheid, kan uit vrije wil zijn
vuurwapen inleveren bij een militaire post van
de Nederlandse Strijdkrachten. Hij wordt niet
gevangen genomen maar mag naar huis zonder
enig bezwaar.

Indien de vuurwapens niet kunnen worden
meegenomen maar wanneer men de vindplaats
kan aanwijzen, opdat deze in beslag genomen
kunnen worden door de Commandant van de
Nederlandse Strijdkrachten/ kan ook deze
aangever veilig huiswaarts keren.

Blitar, 10 Januari 1949

De Plaatselijk Militair Commandant"

Vertaling van het bulletin van 21 Januari 194~
hiernaast etçeoeed, origineel aanwezig in het
museum:

BEKENDMAKING

In de as leggen en andere onregelmatigheden
(sabotage) kan het volk schaden.

Het beschadigen van huizen en in brand steken
van regeringsgebouwen/ zoals het
Districtskentoor, is geen daad welke de
Nederlandse Strijdkrachten kan benadelen.
Dergelijke geweldadigheden gaan alleen ten
kosten van het volksbelang.

Het ondermijnen van wegen/ wat gevolg heeft
voor de pasar, betekent achteraf ook een
schadepost voor het volk.

Leden van loslopende bendes brengen
verwarring (verspreiding van leugenachtige
geruchten) met berichten dat de Nederlandse
Strijdkrachten het voedsel van het volk afpakt.
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Dit is niet waar, de verzending van voedsel
kleding en medicijnen kan hierdoor
gestagneerd worden.

De Nederlandse Strijdkrachten hebben hun
eigen voorraad voedsel en de verzending
hiervan in handen. Zij zijn dus niet afhankelijk
van voedseluit de omgeving.

Daarom kunt u dit niet tolereren, indien het
volksbelang wordt aangetast of schade
ondervindt.

Doe aangifte van dergelijke ongeregeldheden
bij de dichstbijzijnde post van de Nederlandse
Strijdkrachten en wees niet bang in het vervolg
behulpzaam te zijn bij het waken over de
veiligheid Uwer belangen en van anderen.

Ongeregeldheden brengen verwarring en
schade. Wederopbouw van de economie is één
van de voorwaarden voor het volksbelang.
Daarom is de hulp van een ieder zeer
belangrijk.

Blitar, 21Januari 1949

De Plaatselijk Militair Commandant



Son of Pluto
Mascotte en Held van het C-team

Elke eenheid binnen dit
bedrijf heeft wel een
eigen mascotte. Er zijn
echter mascottes die
door hun voorgeschie-
denis een bijzonder ver-
haal te vertellen hebben.
Onderstaand leest u over
onze alom geliefde en
hier en daar toch wel
stiekem gevreesde Pluto.

Op 10 juli 1987 zag Pluto
voor het eerst het le-
venslicht en werd direct
ingelijfd als Limburgse
Jager in de toenmalige C-compagnie van 17
Pantserinfanteriebataljon. Vanaf 1992 ging hij
als Fuselier door het leven en bereidde zich
evenals de rest van de compagnie in 1996 voor
op zijn eerste uitzending; IFOR Il. Net als ons
allemaal nam ook Pluto weemoedig afscheid in
hangaar A van de vliegbasis Eindhoven.

Ontvoering
Voor Pluto ging deze uitzending niet van een
leien dakje. Hij bezat een ereplaats onder een
plexiglas onderkomen in Knesevo. Dat veroor-
zaakte een hoop haat en nijd. Naakte jaloezie,
meer was het niet. Dit resulteerde uiteindelijk in
de ontvoering van onze trouwe viervoeter door
een "vogeldier" uit het zuidelijk vak. De kidnap-
ping van Pluto had een dusdanige invloed op
zijn gestel dat hij moest worden opgenomen in
het hospitaal.

Museum
Ondanks de inspanningen van het personeel
van het hospitaal ging het bergafwaarts met
Pluto. Uiteindelijk nam de compagnie admini-
stratieve actie om hem te repatriëren naar
Nederland. Daar bleek dat Pluto uiteindelijk
emotioneel en lichamelijk toch te zwak was om
verder te kunnen dienen (weggeteerd door
heimwee naar zijn geliefde compagnie).

Trouw als hij was wist
hij toch nog een laatste
dienst te bewijzen door
voor een waardige na-
komeling te zorgen. Dit
was de laatste dappere>;fi..'W;c @

daad die hij de
compagnie bewees
voordat hij een ere-
plaats kreeg in het
regimentsmuseum van
het Garderegiment.
Daar is hij tot op de
dag van vandaag te
bewonderen. Pluto,
een stripfiguur met als

kenmerken; dapper, ondeugend en vol energie,
een beest om nooit te vergeten.

Son of Pluto is geboren op 10 januari 1997 (één
dag voor de regimentsjaardag) en bezit zowaar
dezelfde kenmerken als zijn vader. Son of Pluto
draait alle zware oefeningen mee. Gaat mee
naar Polen, Klietz en Engeland en jaagt ondeu-
gend menig vriend of vijand de stuipen op het
lijf. Son of Pluto ondergaat ook de voorberei-
ding op SFOR5. Net als de rest haalt hij keurig
al zijn vaccinaties, hij krijgt zijn diploma Mine
Awarenessen mist geen enkele les.

Het laatste gerucht dat momenteel de ronde
doet is dat diezelfde "vliegende kip", vermomd
als adelaar, vanuit het noorden boven onze
base cirkelt en ook nu weer naargeestig op
zoek, echter dit keer naar onze geliefde Son of
Pluto. Nijd kent noch tijd, noch grenzen ...

NoviTravnik; 14 november 1998
Smi C.M.e. Robijns
(verzorger van Son of Pluto)
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Laat de BOEL de BOEL (of niet?)
Nteuwstonnetie, nr. 3~ 12februari 1999

Tradities staan hoog in het vaandel bij het Gar-
deregiment Fuseliers Prinses Irene. Enkele ja-
ren geleden hoorde de Bond voor Obstinate
Eerste Luitenants (de BOEL ) daar zeker ook
bij. Helaas is dit initiatief enigszins verwaterd,
tot een paar maanden geleden. Op uitnodiging
van de regimentscommandant van het Garde-
regiment kwamen de luitenants van de BOEL
en de regimentscommandant op 25 januari bij-
een om tot een dialoog te komen.

"Het doel van de BOELis op ludieke maar kriti-
sche wijze bij te dragen aan de sfeer binnen
het bataljon", vertelt eerste luitenant Boudewijn
Revis. Revis is de nieuwe 'primus interpares'
van de Bondvan Obstinate Eerste Luitenants.

Tot een aantal jaren geleden voorgegaan door
de toenmalig eerste luitenant Reijer Holtmanns,
raakte door gebrek aan eerste luitenants bin-
nen het regiment de activiteiten van de bond in
het slop. "Dat is nu wel anders", zegt Revis,
"we zijn weer ruimschoots voorzien in eerste
luitenants en dus in staat meer invulling te ge-
ven aan onze BOEL-stelling."

In een ontmoeting met de regimentscom-
mandant is op 25 januari j.1. geprobeerd tot
een dialoog te komen. "Nadat ik in 1997 aan
Reijer Holtmanns aangegeven had maar weinig
van de BOELgehoord te hebben ben, is het tot
november vorig jaar het stil geworden rond
deze organisatie", vindt de regimentscom-
mandant, luitenant kolonel Arie Vermeij. Vol-
gens eigen zeggen heeft hij er behoefte aan" ..
om ook op dat niveau te horen wat er speelt en
leeft." Voorafgaand aan de start van de uitzen-
ding werd door de bond te kennen gegeven
weer een actief bestaan te gaan leven. "Ik heb
tijdens een regimentsbijeenkomst aangegeven
dat wij nog van ons zouden laten horen", ver-
telt Revis.

De eerste keer ontvoerde de bond, als reactie
op een prikkelende uitspraak van de re-
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gimentscommandant, de pop gekleed in cere-
monieel Fuselierstenuedie in de meeting room
prijkte van base Sisava. Na een aantal 'prikke-
lende' brieven over en weer en nadat de BOEL
de pop ongeschonden had afgeleverd aan het
bataljon vond de commandant het tijd tot een
dialoog te komen.

"We hebben die avond onder het genot van de
'two-can-rule' over een aantal onderwerpen
gesproken", vertelt Vermeij. "Buiten het for-
mele om moet er ook iets gezegd kunnen wor-
den", zegt eerste luitenant Roger Baltes, "zo
kunnen we, zonder dat daar consequenties aan
verbonden zijn, zeggen wat ons echt dwars zit.
Daar is de BOELvoornamelijk voor opgericht en
de commandant weet dat."

"Ik heb ook voorgesteld om de naam BOELte
veranderen in BOL, Bond voor Obstinate Luite-
nants", zegt Vermeij, "maar de eerste luite-
nants gaven aan dat het toch een inbreuk zou
zijn van de traditie." "Nee", zegt Revis, "laat de
BOELde BOELmaar."

Naschrift van de conservator van
MUSEUMBRIGADEENGARDEPRINSESIRENE

Met ontsteltenis heb ik kennis genomen van de

I
ontvoering van de pop in Fuselierstenue door
de leden van de BOEL.Op verzoek van de re-
gimentscommandant is deze pop in bruikleer
afgestaan. De pop is door zorg van de mede-
werkers van het museum ingepakt en voorzich-
tig getransporteerd naar het uitzendgebied.

Indien de leden van de BOEL zich nog eerr
schuldig maken aan het ontvoeren van een on
schuldige etalagefiguur en bezit van het muse
urn, lijkt het me juist als zij gedwongen worder
levenslang jaarlijks een ruime financiële biidra
ge te geven aan het museum. Verder dient d
BOEL dan volledig te worden gewist uit d:
analen van het regiment en aan de vergetelh -,
te worden prijsgegeven



WIE, WAT EN WAAR ???
Een rubriek die openstaat voor al uw vragen over het verleden van de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene. Antwoorden en reacties graag naar de vermelde adressen of anders (schriftelijk) naar het
redactie-adres.

Drie reacties op foto's uit het vorige nummer.
Bovenste foto: links staat Ben v.d. Post uit St.
Johannesga en daarnaast Piet Stokman. De foto
is genomen op het Spui in Den Haag in 1945.
Antwoorden werden in gestuurd door Frans van
der Meeren uit Bergen op Zoom.

25

Op de onderste foto herkende mevrouw de Ligt
uit Vlaardingen haar overleden man A. de Lig.
Dik Dikkers uit Waalre herkende op die foto
zichzelf, tweede van links. Eerste van links is
sergeant Henk Versteeg, 3e van links is Stijger
(gesneuveld bij 1ilburg in 1944), 4e van links is
Polanen. Dikkers melde verder nog dat de foto
genomen moet zijn in Wolverhampton rond 1942.

Wie herkent er gezichten op de nieuwe foto's? Op
de foto rechts is nog te lezen: ''The Belgian
College, The Grange". Wie kan hierover iets
vertellen?
Verder is op de foto hieronder te zien dat een
Thompson machinepistool werd gedemonstreerd
(Tommygun). Dit behoorde toch niet tot de
normale bewapening van
de Brigade? Ook hierover
graag informatie.



De missie van het Garderegiment
Fuseliers 'Prinses Irene'

1. Het Garderegiment Fuseliers 'Prinses Irene' zet de traditie voort van de Koninklijke
Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'. Tevens houdt het de herinnering levend aan de krijgs~
verrichtingen van de Indië Bataljons van het Garderegiment 'Prinses Irene'. Het regiment
voert ook het predikaat "garde", waarmee de bijzondere band met het Koninklijk Huis en de
Nederlandse regering wordt benadrukt. Deze verbondenheid wordt zichtbaar door onder
meer het uitvoeren van ceremoniële diensten. Het regiment heeft: een niet weg te denken
plaats binnen de krijgsmacht en een positief imago binnen de Nederlandse samenleving.

2. Het Garderegiment Fuseliers 'Prinses Irene' bestaat uit professionele militairen met
een sterke onderlinge kameraadschap. Zij zijn trots op de goede prestaties van de
eenheden, waarvan het regiment de traditie voortzet of de herinnering levend houdt. Deze
trots op het succes van de Irene Brigade, de Indië Bataljons én de deelname aan
vredesoperaties vertaalt zich in een positieve houding van de militairen. De leden van het
regiment hebben het gevoel dat zij dienen bij een bijzondere eenheid. Zij stralen dat dan
ook uit in hun taakuitvoering.

3. De leden van het Garderegiment Fuseliers 'Prinses Irene' beschouwen het als een
voorrecht te dienen bij het regiment. Dit wordt onderstreept door de goede sfeer en de
saamhorigheid tussen de militairen. Zij dragen bovendien met trots het invasiekoord. Het
regiment ontplooit verschillende activiteiten, waarbij actief dienenden, oud-gedienden en
oud-strijders graag aanwezig zijn. Ook anderen, die zich met het regiment verbonden
voelen, nemen met plezier daaraan deel.

4. Het Garderegiment Fuseliers 'Prinses Irene' bewaart en actualiseert de geschiedenis
van het regiment. Het doet dat door zorg te dragen voor een museum en een monument
met daarop de namen van de gevallen Irene-militairen. Het regiment draagt haar
geschiedenis zo goed en zo vaak als mogelijk uit, binnen en buiten de krijgsmacht. Dit
stimuleert de beleving van de hiervoor genoemde doelstellingen. Dat zorgt er mede voor dat
het voortbestaan van het regiment als bijzondere landmacht-eenheid verzekerd is.
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Nadere toelichting bij
"missie van het regiment":

formulering van de missie komt tot uiting waar
het regiment voor staat en welke doelstellingen
worden nagestreefd, zodat vooral de jonge en
nieuwe leden van het regiment begrijpen wat van
hen wordt verwacht. Een belangrijke voorwaarde
voor het succes van de missie was in de ogen van
de werkgroep, dat het document bekend is bij alle
leden van het regiment en gedragen wordt door
alle geledingen binnen het regiment. In een

~ nieuwe editie van het zogenaamde
"'~~ "witt~ boekje" zal de missie van het regiment

De werkgroep was onder meer .r . 7~~:-=:·~. ovengens worden opgenomen.
van mening dat een .... W" \~.
regimentsvereniging een ~ ,,~!b;~De missie van het Garderegiment
bindende rol zou kunnen ft ~ ~ :·~M-\ ' Fuseliers Prinses Irene is in juni. )1tJ, -,.--vervullen tussen de .; ~~. '.I'r~,-~_/. /'\ \.;..,~. 1997 verstrekt aan een aantal
verschillende elementen van . '\.l- . \~''(~r---'\.\V / ~ functionarissen binnen 17
het regiment (oud-strijders, ""-. ~~~..,;~ i~"'~-~Painfbat GFPI met het verzoek
officieren, onderofficieren, ~~~ om de missie bekend te stellen bij de leden
korporaals en fuseliers/soldaten). Daarnaast van het regiment met wie zij regelmatig in
zou zo'n vereniging de regimentscommandant aanraking komen.

/" en zijn staf kunnen ontlasten bij de
voorbereiding en uitvoering van allerlei interne
en externe activiteiten, zoals reunies en
koorduitreikingen .

In 1997 is op verzoek van de toenmalige
Regimentscommandant door een werkgroep,
bestaande uit onder meer een aantal bij het
regiment betrokken officieren en onderofficieren,
nagedacht over de toekomst van het regiment.
Doelstelling van de Regimentscommandant was
vooral om het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene ook na het jaar 2000 voldoende levend en
actief te houden en daarmee de toekomst van het
regiment te garanderen.

Als uitvloeisel hiervan is de leiding van het
regiment sindsdien dan ook voortvarend
begonnen de "Stichting Brigade en Garde" om
te vormen tot een volwaardige regiments-
vereniging. Het is de bedoeling om in augustus
aanstaande, na de terugkeer van
17(NL)Mechbat GFPI-SFOR5, officieel de
Regimentsvereniging ten doop te houden.

Een andere conclusie van de werkgroep luidde
dat er behoefte was aan een document, dat
richting geeft aan de activiteiten van het regiment
en haar leden. Dit document, de zogenaamde
"missie", is hieronder weergegeven. In de

Nu de Regimentsvereniging bijna een realiteit is,
is het belang van eenheid van opvatting over ons
regiment en haar toekomst alleen maar
toegenqmen. Vandaar dat in deze editie van de
Vaandeldrager de missie van het Regiment is
gepubliceerd.

De redactie van de Vaandeldrager is benieuwd
naar uw reacties. Herkent u hetgeen is
opgeschreven en voelt u het net zo? Denkt u dat
wij, de leden van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene, ons zullen laten leiden bij alles wat
wij doen door deze stellingen? Kortom, wat is uw
mening over de missie van ons regiment? Dit is
uw kans om ook uw bijdrage te leveren aan de
toekomst van uw regiment. Laat deze kans dan
ook niet zo maar voorbij gaan en vertel ons wat u
ervan vindt!
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DAGBOEK VAN EEN TEAMCOMMANDANT
Majoor Marcel Duvekot; commandant van het Crteem, 17 (NL) Mechbat GFP~ base "Colijnsplaat'~ houdt

een dagboek bij van de dagelijkse gebeurtenissen. Enkele 'teerzsme, drukke maar leuke" dagen:

DINSDAG 08 DECEMBER 1998

Vandaag in alle stilte mijn opdracht geanaly-
seerd en een verkenningplan gemaakt. De mid-
dag vervolgens opuit getrokken om e.a. in het
gebied voor te bereiden (verkennnen). De ver-
kenning leidde tot een primeur. Boven in het
gebergte rondom de Vitez -pocket trof ik een
kerel met een doorgeladen M-57 geweer
(Oost-Europeesaanvalsgeweeruit jaren 50-60).
Hij schrok van ons en probeerde het snel in de
sneeuw weg te gooien. Ik reed zelf, het was
een smal stijl slinger paadje, en was vooral op
de weg geconcentreerd (sneeuwkettingen om
en omhoog ploeteren). In een flits realiseerde
ik me wat ik zag en gooide de Mercedez op de
rem.

Hoewel ik er misschienzelf ook wel van schrok
ben ik brutaalweg op hem toegelopen en heb
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het wapen inbeslaggenomen.
Hij was omstreeks 25 jaar en
maakte een wat sullige indruk.
Op dat moment baalde ik dat ik
geen tolk had meegenomen.
Met handen en voeten (Engels/
Duits had geen enkele zin) heb
ik hem verteld dat hij zijn
beklag kon doen bij de
plaatselijke politie, en na een
bewijsje van het afstand doen
van zijn wapen te hebben gege-
ven sukkelde hij ervandoor.
Voorlopig kon ik mijn club een
tastbaar bewijs laten zien . Ook
majoors op patrouille leveren
een resultaat! (het eerste
geconflicteerde wapen tijdens
ons verblijf.

DONDERDAG 10 DECEMBER 1998

Het (-team keerde terug van een geslaagde
opdracht. Met een groot deel van het tank-
peloton (ehd 1) van luitenant Hillen en het in-
fanterie-peloton (ehd 6) van luitenant Grijpstra
hadden we het ICTY-onderzoeksteam(interna-
tionaal tribunaal voor voormalig Joegoslavië)
beveiligd. De voorbereidingen waren met de
grootste geheimhouding uitgevoerd. TIjdens de
uitvoering waren er fuseliers op de locatie te
Ahmici die als een menselijk schild rondom ge-
tuigen en onderzoekers moesten optreden. In
de heuvels lagen scherpschutters voor het ui-
terste gevaL.. Het gebied was volledig onder
controle. Het ging namelijk om een zeer gevoe-
lig onderzoek i.h.k.v. de bewijsvoering tegen
zeer zware oorlogsmisdadigers.



Iedereen was opgelucht en blij dat het allemaal
zonder incidenten was verlopen. Het gros van
het Team keerde 1330 terug op de Base. Ook
de bataljonscommandant overste Vermeij
stond gereed om het team te feliciteren met de
prima uitvoering. Het liep echter even anders.

De sgt Latuparissa, die met zijn groep het
meest risicovolle werk had verricht, zag vlam-
men uit een tent slaan. Er werd vrijwel direct
groot alarm gemeld. Het tentenkamp van de
infanterie-pelotons stond in vuur en vlam! Van-
uit alle hoeken en gaten stroomde het perso-
neel toe. Er lagen nog mensen te slapen!
Gelukkig waren de in de haast gewekte uitsla-
pers (nachtwacht) op tijd in veiligheid. Al was
het in ondergoed en een slaapzakof dekbed.
Het vuur greep snel om zich heen . Ook de
tenten van het tank-peloton en de genie
moesten er aan geloven. Met man en macht
werden brandblussers leeggespoten in een hel-
se zee van vuur. Er bevonden zich de nodige
vaten brandstof in het legeringgebied. Er dreig-
de een catastrofe.

Zelf arriveerde ik omstreeks 1345 uur. Er werd
verwoede pogingen ondernomen om de brand
te blussen. Kader en kerels wilden met gevaar
voor eigen leven op zoek naar e.v.t. achterblij-

"vers in tenten. De enorme rookontwikkeling
maakte elke poging hiertoe onmogelijk. Het
vuur steeg meters hoog en het knalde en
knetterde in de tenten. We vreesden voor mu-
nitie en gevaarlijke stoffen. Tot overmaat van
ramp was de brandkraan bevroren (vorige
week nog volledig geïsoleerd). We stonden
machteloostegen zo'n overwicht aan geweld.

Omstreeks 1415 uur was de brand zo hevig dat
de naburige prefab's van het hospitaal begon-
nen te schroeien. Samen met de plv Team-
commandant, kapitein de Jong, besloten we al
de energie aan te wenden om nogmaals het
personeel te tellen inclusief de controle van het
buiten de base verkerend personeel. Bovendien
beseften we dat we al het vervoer uit het geva-
rengebied op de base moesten verplaatsen. Er

bevonden zich twee containers in wat inmiddels
een vuurzee was geworden. We twijfelden of er
munitie in zou zitten. Dit realiserend heb ik het
hospitaal opdracht gegeven om te evacueren.
Het zou bij een container explosie direct in de
gevarenzone liggen. Binnen no time lagen er
patiënten in de comcen-bunker. Terwijl de rest
een veilig heen komen in de algemene bunker
koos.

Tussendoor zijn natuurlijk de nodige meldingen
naar buiten gegaan. Het was van het grootste
belang dat het hogere niveau van dit drama op
de hoogte werd gesteld. Zo heeft de bc zelf het
nodige kunnen betekenen. Terwijl er buiten
door de Plv Tc en de Lo tussen de inmiddels
gealarmeerde lokale brandweer en eigen hulp-
verlening werd gecoördineerd, heb ik de coör-
dinatie en berichtgeving bewaakt. Zo zat er op
onze verbindingspost boven in de bergen een
groep die maar al te goed besefte dat ook hun
spulletjes de lucht in gingen. Uiteindelijk lukte
het om de zaak onder controle te krijgen.
Niemand was gewond en niemand miste.

Omstreeks 1430 uur was het herstel detache-
ment er in geslaagd om de brandkraan te ont-
dooien en werd er samen met de brandweer uit
de omgeving getracht de containers te koelen.
Langzaam, stukje bij beetje kon men het vuur
bezweren. Het betekende echter dat er niets
anders op zat, dan alles te laten uitlaten bran-
den. Alleen indammen had nog zin wat geluk-
kig lukte

Rondom 1500 uur hebben we het personeel
wat 'dakloos' raakte naar de keuken gestuurd.
Daar zat vervolgens iedereen met zijn eigen
verhaal, agressie of verdriet. Eerst als verdoofd,
daarna zich realiserend wat dit betekende. Al
les in vlammen opgegaan. Alleen de kleding die
men op dat moment aan had als laatste bezit...

Terwijl de niet-getroffenen het nablussen voor
de rekening namen zijn we snel aan een plan
voor noodlegering gaan werken. Gelukkig zou-
den we volgende week een 40 gasten te loge-
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ren krijgen, zodat de basis voor noodlegering
snel gelegd was. Echter nu stonden 120 man
op straat. De genie kon bij het hospitaalperso-
neel intrekken en voor het team vond de Hoofd
Inwendige Dienst een oplossing. Inmiddels was
er vanuit de diverse 'hoeken en gaten' van het
bataljon hulp onderweg, in welke vorm dan
ook. Matrassen,slaapzakkenenz.

In een aantal crisisteamsessies,waar ondertus-
sen de psycholoog, maatschappelijk werker, de
arts en de dominee deel van uit maakten, heb-
ben we stukje bij beetje het verdere verloop
georganiseerd: inventariseren van de schade,
en het groeperen van personeel naar ernst en
betrokkenheid. Er moest aanvullende info naar
Kmar, Bataljon, Contco enz. Verder regelden we
spoedig een aantal praktische zaken als het in-
zamelen van ondergoed, handdoeken, hemden,
tandenborstels enz. Er was plotseling aan alles
gebrek. Maar de solidariteit was groot.

Vanaf het moment dat de brand onder controle
was hebben de pelotonscommandanten de re-
laties op gebeld. Het is wonderwel gelukt om
het persbericht voor te blijven. In tweede in-
stantie heeft iedereen zelf ook nog kunnen bel-
len. Uiteraard was de opluchting groot en was
het moeilijk om het kort te houden.
Om 2030 uur hebben we, Be,Tc, en psycholoog
nogmaals al het personeel toegesproken.
Waarbij we probeerden duidelijk te maken wat
er op korte termijn te verwachten zou zijn. Er
was in Nederland inmiddels een PGU-
aanvullingsactie opgestart. Zaterdag zou het al
arriveren!

Echter veel belangrijker was de boodschap dat
ook wij ons realiseerden dat het persoonlijke
leed, de privé-schade, natuurlijk enorm was. Te
denken valt aan brieven, foto's, st. Nicolaas-en
kerstcadeaus. Allemaal herinneringen die niet
direct te vervangen zouden zijn. Juist dat enige,
wat het steuntje in de rug is in deze bijzondere
situatie, is nu verloren. Er zaten er veel dan ook
goed doorheen. Gelukkig heeft 'herstel' de
wacht overgenomen en zijn de meesten op tijd
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het mandje in gekropen. Dit was een dag OrT
snel te vergeten, hoewel het tegendeel zal blij-
ken.

VRIJDAG 11 DECEMBER1998

Op 11 december hebben we de draad weer or
gepikt. Het proces van aanvaarden en weer op-
krabbelen is begonnen. Uit alle hoeken stroom
de hulp en adhesie betuigingen toe. Er star'
een onderzoek van de Kmar samen met de ci-
viel politie. Als dat afgelopen is (in de middag:
zal er gelegenheid zijn om (georganiseerd) naai
persoonlijke bezittingen te zoeken. Er worder
nog enkele zaken gevonden; zoals een gouder
ketting en een trouwring. Vanaf drie uur zal dE
genie beginnen met de eerste afvoer naar dE
stort. Het kan niet snel genoeg uit het beek
verdwijnen.

In de morgen is de NOS gearriveerd om eer
uitgebreide reportage te maken. We bleken zei
over een uitstekende videoband van de totak
brand te beschikken, waar ze graag gebruil
van maakten. Helaas blijk al snel dat ze he
2000 uur journaal niet zullen halen. Dit omda
ze een technische storing in Zagreb hebben
Misschien zenden ze het zaterdag uit, hoewe
de nieuws waarde snel af zal nemen. voorlook
hebben wij wel goed nieuws! De BLSgaat ak-
koord met de aanschaf van prefabs. Voor einc
januari zal iedereen in deze vaste behuizin;
kunnen intrekken.

Voorlopig rest ons nog het nodige werk: er i:
tekort aan de meest gekke zaken, zo is er sne
voor iedereen badslippers gekocht. Bovendiel
moeten er diverse nieuwe paspoorten komen
wil het recuperatie verlof niet in gevaar komen
Verder is de vraag hoe dit allemaal vergoed ka
worden. We vertrouwen op een spoedige be
antwoording van veel van dit soort vrage
Gelukkig loopt er een thuisfront actie en zier
we met zoveel steun en goede intenties onze
toekomst met vertrouwen te gemoed. De veer
kracht is groot en eind goed, al goed.



STICHTING VETERANEN PLATFORM

Uw vertegenwoordiger bij het platform:
H. van Beers
Houtduif 26
5161 SG SPRANGCAPELLE
0416278267

f. lOOO,-REGELING: EEN NIEUWE RONDE,
EEN NIEUW GELUID EN NIEUWE KANSEN

Zoals gekend is er in de Vaandeldrager van de-
cember geschreven over de f. 1000,-regeling en
allerlei verwikkelingen daarom heen. Door het
CDA 2e kamerlid mevrouw van Ardenne werd
een amendement ingediend tegen de heersen-
de gedachte dat die uitkering alleen zou wor-
den uitgekeerd aan een bepaalde categorie mi-
litairen. Zij die een overheidspensioen ontvan-
gen worden buiten gesloten. In haar amende-
ment legde mevrouw van Ardenne de nadruk
op "erkenning van bewezen diensten".

Die "erkenningsgedachten" woog zwaar bij de
besprekingen in het parlement en leidde tot
reparatie van de eerst uitgegeven wet. Ook zij
die eerst waren uitgesloten zouden de f. 1000,-
moeten ontvangen. Een kamerbreed "OK" on-
dersteunde alle pogingen en de zaak werd in
gang gezet.

Allen die reeds een aanvraag hadden ingediend
voor de f. 1000,-regeling en daarop een afwij-
zende beslissing hebben ontvangen, zullen op-
nieuw benaderd worden (dus geen nieuwe
aanvraag indienen). Zij die alsnog in aanmer-
king willen komen, kunnen zich met een ver-
zoek daartoe melden bij:

Projectgroep Veteranenuitkering
Postbus 7000
6460 NC KERKRADE

Let dus wel op uw "saek"! 90.000 aanvragen
zijn reeds afgewerkt en men verwacht dat er
nog 25 tot 30.000 nieuwe aanvragen zullen
binnenkomen. Een woord van dank aan allen

die zich hebben ingespannen om dit doel te
bereiken is op z'n plaats.

CAMPAGNE ONDERSCHEIDINGEN

Met een geanimeerde en informatieve bijeen-
komst in de PJ.S. de Jongzaal van Defensie
Voorlichting in Den Haag werd de gezamenlijke
door de Sectie Onderscheidingen van dat mi-
nisterie en het Veteranen Platform gevoerde
campagne, die het de veteranen mogelijk
maakte om alsnog in het bezit te komen van.
een onderscheiding, afgesloten.

De heer Horbowiec hield een interessante cau-
serie over het decoratiebeleid in het algemeen
en de resultaten van de campagne in het bij-
zonder, waarin klip en klaar uit de doeken werd
gedaan hoezeer de resultaten alle moeite
waard waren.

De beide "voortrekkers": de heer P.V.E. Horbo-
wied, hoofd van de Sectie en de heer A. Kasius,
tweede secretaris van het Veteranen Platform
en namens die organisatie zeer betrokken bij de
campagne, kregen lof toegezwaaid.

De causerie is op aanvraag beschikbaar bij:

Sectie Onderscheidingen
Ministerie· van Defensie
Postbus 20701
2500 ES 's Gravenhage

Voor geïnteresseerden warm aanbevolen!

VETERANEN DAGEN

Koninklijke Marine:
Donderdag 1 juli, alle KM-veteranen
Koninklijke Landmacht:
Donderdag 2 september, doelgroep:
Alle Indië en Nieuw Guinea-veteranen
Koninklijke Luchtmacht:
Woensdag 15 en donderdag 16 september
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Beste Wi lIem
Briefwisseling met Willem van der Veer

oud-commando "van het eerste uur". auteur
van ootoasromans. voornamelijk handelend

over het verzet

Beste Willem,

In de vorige Vaandeldrager heb ik al gemeld dat
onze correspondentie nu al ruim zeven jaar duurt.
Onze lezerskring is in die periode behoorlijk wat
groter geworden. Immers, op dit moment
ontvangen ook de leden van de andere "Irene"
verenigingen het blad. Misschien is het daarom
wel eens leuk om nog eens terug te blikken op
het ontstaan van deze open correspondentie.

Ik zal zo'n jaar of twaalf zijn geweest toen ik het
boek "onder de vlag der commando's" las,
geschreven door ene Willem van der Veer. Het
was een roman gebaseerd op autobiografische
gegevens en verhalend over de ervaringen van
de mannen van (Dutch) 2 Troop Interallied
Commando gedurende de oorlogsjaren. Voor mij
was het de eerste keer dat ik iets las over het
optreden van Nederlandse militairen in het
geallieerde leger. Het boek maakte een grote
indruk op me en wakkerde mijn interesse naar
militaire geschiedenis alleen maar aan.

Veertien jaar later werd ik redacteur van de
Vaandeldrager. De auteur van het boek uit mijn
jongensjaren bleek lid te zijn van de Vereniging
van Oud Strijders. Ik belde hem op en stelde hem
voor om een vaste rubriek in het blad op te
nemen en hierin een soort open correspondentie
met hem te voeren. Enthousiast stemde hij met
het idee in. "Beste Willem" was ontstaan.

In de loop van de jaren namen we elkaar met
woorden onder vuur. Aanvankelijk was het de
bedoeling dat ik hem allerlei (serieuze) vragen
zou stellen maar het liep allemaal anders. Willem
startte een soort vervolgverhaal en mijn bijdrage
bestond voornamelijk uit het aanleveren van een
inleiding en het uitdelen van plaagstootjes. Deze
laatsten werden dan natuurlijk meteen weer door
onze auteur gepareerd. Momenteel is het de
meest gelezen rubriek van het blad. Willem, ik
hoop dat dit nog lang zo mag blijven!

Hans Sonnemans.
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Beste Hans,

Hartelijk dank voor je lovende woorden. Toch
moet mij, ondanks al mijn plagerijtjes, van het
hart, dat mijn bewondering evenzeer naar jou
uitgaat. Veertien jaren geleden (waar blijft de
tijd, waar blijft de tijd) ben je min of meer met
lege handen en vanwege je leeftijd zonder
oorlogservaring, bij de redactie begonnen.

Niet alleen zoals je ons lijfblad hebt opge-
bouwd, maar vooral ook de manier waarop je
als conservator een prachtmuseum hebt
gemaakt, waarop een ieder van ons met recht
trots kan zijn. Persoonlijk vind ik het regi-
mentsmuseum een der beste van ons land en ik
ken er enkele. Geen wonder dat de Genie aan
je begon te trekken, maar we zijn blij dat je
ook voor ons in de weer blijft.

Mijn felicitatie en ook vooral mijn complimenten
voor alles wat je op dat gebied hebt bereikt.
Ik hoop dat we nog lang mogen samenwerken,
in ieder geval tot in de volgende eeuw. Ziezo,
dat is er uit ....

April 1945. Willem van der Veer is als geheim
agent gedropt achter de vijandelijke linies. De
bevrijding van Westerbork door Franse para 5
staat voor de deur. Willem is op wty naar het
dorp om te voorkomen dat zijn vrienden die
langs het huis van de Duitse commandant wonen
slachtoffers zullen worden van de komende
gevechten. Onderwea neemt hij een enigszins
verward meisje mee/ achter op zijn tiets. en wordt
aangehouden door een Duitse wachtpost voor de
brug .....

Zo eindigde het verhaal in de laatste Vaandel-
drager inderdaad. De situatie was uiterst
precair. Vluchten kon niet meer. Ik kon nu
onmogelijk meer terug zonder de achterdocht
van beide wachtposten op te wekken. Ik tastte
in mijn binnenzak om het (valse) persoonsbe-
wijs te voorschijn te halen. De puntige bajonet
van de gefreiter was recht op mijn borst



gericht. Aan de overkant voor de garage stond
het vol met soldaten en landwachters.

Ik verwachtte dat ik weer het verhaal over
Scheveningen zou moeten opzeggen en dat
was wat er ook gebeurde, Blijkbaar hadden alle
Duitse wachtposten dezelfde opdracht om te
controleren of er wellicht Engelsengeïnfiltreerd
waren. Ik gehoorzaamde gedwee: "ik ga naar
Scheveningen."

De nerveuze gefreiter leek voor het moment
tevreden gesteld en wenkte ons dichterbij. Hij
wees op Greet die met een van pijn verwrón-
gen gezicht op het zadel van de fiets leunde.
Verbeeldde ik het mij of ging ze een rol spelen
om mij te helpen?

"Wie is dat meisje, wat mankeert haar", vroeg
de gefreiter, wijzend op het bebloede stoffige
verband. Zijn stem klonk al minder bars dan zo-
even. "Ik heb haar vanmorgen in de berm van
de weg gevonden, ze was gewond door een
luchtaanval. We zijn op weg naar de dokter,
maar ik kreeg een lekke band." De Duitser
wees in de richting van de kerktoren. "Waarom
ga je niet naar het veldlazaret, vlak naast de
kerk, daar kan zij verbonden worden." Zijn
stem klonk bijna vriendelijk nu. "Daar zal ik
graag gebruik van maken gefreiter, maar eerst
moet de band gerepareerd worden, deze jonge
vrouw kan met haar gewonde been die afstand
niet lopen"

De Duitser keek zorgelijk naar het bebloede
verband. "Je hebt gelijk, je kunt je band laten
plakken aan de overkant in de garage." Ik keek
bedenkelijk naar het gebouw waar het wemelde
van Duitsers en landwachters, die blijkbaar
allemaal wachtten om per schip vervoerd te
worden naar het noorden. "Het is daar veel te
druk", antwoordde ik, een wanhoopsgebaar
makend, "die mensen hebben geen tijd voor
ons." De gefreiter keek nog eens bezorgd naar
de gewonde vrouw. "Kom maar mee," sprak
hij, "ik zal het voor je regelen." Opgelucht
volgde ik, met de fiets aan de hand, de
behulpzame gefreiter, die regelrecht een al
bejaard uitziende landwachter aanklampte.

Het was een potsierlijke kleine dikke man. Zijn
te lange uniformjas stond gespannen over zijn
dikke buik. Zjjn korte zwarte beenkappen
stonden bol als kachelpijpen om zijn kuiten. Hij

droeg een dubbelloops jachtgeweer kruislings
over zijn rug, een reden waarom dit soort
lieden door de Nederlandse bevolking de
scheldnaam van Jan Hagel kreeg. De kleine
man leek somber gestemd, maar dat was in de
situatie waarin hij in deze fase van de oorlog
verkeerde, niet zo verwonderlijk. Als hij het
geluk had het einde van de oorlog te halen,
wachtte hem een jarenlange gevangenisstraf en
verachting tot het einde van zijn leven. Als zijn
stoppelbaard wat langer was geweest, had hij
door kunnen gaan voor een tot leven gewekte
tuinkabouter, die per ongeluk tussen de
mensen verzeild was geraakt. Het was duidelijk
zo'n mannetje waar iedereen naar pikt, zoals in
het hoenderhok altijd de kip met de laagste
rangorde wordt aangevallen.

"He, jij daar," zei de gefreiter, de tuinkabouter
op de schouder kloppend, "zoek eens wat
reparatiemateriaal bij elkaar in de garage en
plak de band voor deze mensen. Dit meisje is
gewond en moet zo snel mogelijk naar de
dokter." De kleine geüniformeerde dwerg klakte
servies met de hakken, salueerde alsof hijdé
laatste eer aan een dode bewees en verdween
toen schommelend in de garage. Twee minuten
later keerde hij terug met bandenspanners,een
teiltje water en solutie. Zwijgend zette hij mijn
fiets op de kop en nam de band af. Het
gewonde meisje Greet ging op een muurtje
zitten, nieuwsgierig aangestaard door sommige
soldaten. Ondanks de ernst van de toestand
amuseerde ik mij kostelijk. Mijn angst was een
beetje afgenomen omdat de gefreiter ons min
of meer onder zijn hoede had genomen.

De kleine landwachter zwoegde zuchtend de
warme zon. Hij zette zijn te grote uniformpet
achterover en veegde zich met een rode
zakdoek de zweetparels van het voorhoofd. Nu
en dan keek hij even op met een gezicht alsof
hij een slok azijn had geslikt. Het jachtgeweer,
dat hij kennelijk niet mocht afleggen, maakte
op zijn rug alle bewegingen mee als een baby
in een slendang.

Intussen gaf ik zo onopvallend mogelijk mijn
ogen goed de kost. Ik schatte het aantal
soldaten en landwachters op een paar honderd.
Het waren soldaten van allerlei onderdelen;
Grüne Polizei,S.O., Fallschirmjäger,cavaleristen
en gewone infanterie, blijkbaar allemaal
restanten van uit elkaar geslagen onderdelen.
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De meesten zagen er vermoeid uit, met een
stoppelbaard en donkere kringen onder de
ogen, alsof ze dagen achtereen in touw waren
geweest. Sommige soldaten liepen mank,
anderen droegen een arm in een mitella.

Dit was duidelijk een verslagen en gedemorali-
seerd leger op de terugtocht. Alleen de
officieren waren nog altijd gekleed in een
onberispelijk tenue, met glanzend gepoetste
laarzen. Met hun strenge Pruisischegelaatsuit-
drukking liepen zij hooghartig rond, alsof de
overwinning nog steeds binnen hun bereik lag.
Maar dit was wel een heel ander leger dan de
triomfantelijke indringers van nauwelijks vijf
jaar geleden.

De neerslachtige tuinkabouter had inmiddels de
band weer opgepompt en voelde met zijn
brede platte duimtoppen of de spanning
voldoende was. Zwijgend zette hij de fiets weer
overeind, waarna hij met hetzelfde vreugdeloze
gezicht de spullen weer terugbracht in de
garage. Wie had ooit kunnen denken dat mijn
fiets weer rijklaar zou worden gemaakt door
een lid van de landwacht, de meest gehate
organisatie welke Nederland bestond.

Greet zat weer zwijgend achterop. Ik vroeg mij
af wie zij in werkelijkheid was en wat er in haar
omging. Vijf minuten later fietsten we langs het
veldlazaret. Duitse ambulances met zieken en
gewonden reden af en aan. Even flitste het
door mij heen om Greet daar achter te laten
om haar wonden te laten verzorgen, maar
onmiddellijk verwierp ik die gedachte weer.

Waarom zou ik opnieuw contact met de
Duitserszoeken, terwijl ik er die morgen op een
zo wonderbaarlijke wijze tweemaal doorheen
was gerold ? Ik moest het lot niet tarten.
Bovendien moest ik zo snel mogelijk naar
Westerbork, dat ging voor alles. Het leven van
familie Stoel was in gevaar.

Bij de spoorwegovergang met gesloten bomen
zag ik dat ik toch nog een obstakel zou moeten
overwinnen. Midden tussen de twee gesloten
spoorbomen stond een boomlange Duitse
wachtpost met zijn Mausergeweer in de
aanslag. Op het eerste gezicht zag hij er
bijzonder onvriendelijk uit. Met zijn rood
puisterig gelaat onder de grote stalen helm zag
hij er uit als het prototype van de gevreesde
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Duitse soldaat. Terwijl hij de slagboom opende
ontmoetten onze blikken elkaar voor een
moment. Zijn staalharde koude ogen namen mij
zorgvuldig op, terwijl hij onmiddellijk de boom
weer liet zakken. In tegenstelling tot zijn
soortgenoten leek hij niet de minste belangstel-
ling voor het meisje te hebben. Ik voelde dat ik
het ditmaal niet gemakkelijk zou hebben, vooral
niet omdat ik klem zat tussen twee gesloten
spoorbomen.

"Ausweis" brulde de soldaat die de rang van
gefreiter droeg. Zijn stem klonk onaangenaam
en dreigend. Zweetdruppels parelden onder zijn
grauwe helm door en vormden een kronkelig
spoor door zijn stoppelbaard. Hij stonk naar
okselzweet. Ik overhandigde hem mijn vals
persoonsbewijs. Hij bestudeerde het identiteits-
bewijs nauwkeurig en hield het nog eens extra
in het felle zonlicht.

"Van der Venne, bent U dat zelf?" (v.d.Venne
was mijn valse naam) "Jawel." antwoordde ik,
"twijfelt U daaraan?" Ik hoopte dat hij de
onzekerheid in mijn stem niet zou opmerken.
"De foto ontbreekt Herr van der Venne,
iedereen kan met deze ausweis rondlopen en
zeggen dat hij Herr van der Venne is." Ik werd
aardig in het nauw gebracht en besloot hoog
spel te spelen, mijn laatste kans.

"Dat klopt Herr gefreiter, kijkt U maar naar de
datum; deze ausweis is nog maar enkele
maanden oud en het moet U toch bekend zijn
dat in Nederland geen film en fotopapier meer
krijgen is." Maar de man was niet gemakkelijk
te overtuigen.

"Zonder foto is voor mij geen controle mogelijk,
Herr van Venne. Ik heb strikte consignes, daar
sta ik hiervoor. U zult met mij meemoeten naar
de Ortseemmandant." Dit werd menens. Ik
keek naar Greet die met een van pijn verwron-
gen gezicht tegen de spoorboom leunde.
Wanhopig zocht ik naar een oplossing uit deze
uiterst precaire situatie. Ik moest, koste wat
het kost, zorgen dat ik op tijd in Westerbork
arriveer om de familie Stoel te redden. Maar
voorlopig was ik gevangen tussen twee dichte
spoorbomen met een boosaardige Duitser die
zijn Mauserdreigend op mij gericht hield en mij
toeblafte dat ik garresteerd was. Plotseling
kwam er hulp van een zijde waarvan ik het
allerminst had verwacht .



UIT DE OUDE (FUSELIERS)DOOS

Reacties:

De eerste reactie op de foto's van de vorige
kwam binnen per e-mail en was van de Lkol der
FuseliersHans van der Louw. Hij schreef onder
meer:

"De foto van de commando-overdracht gaat
duidelijk over de commando-aanvaarding van
de toenmalige Lkol P. Kloeg. Wie de man is van
wie hij het commando overneemt, weet ik niet
uit mijn hoofd (schande!) maar even kijken in
het witte of het oranje boekje biedt de oplos-
sing (net als de datum). De tweede foto betreft
een bataljonsappel waarop tenminste 3 (plv)
compagniescommandanten te herkennen zijn:
van Ulden, Bokhoven en Beekhuizen. Op basis
van Beekhuizen (Elnt) zou ik zeggen: eind 70-
er/begin 80-er jaren. Voor hen staat, denk ik,
de PBC(mij onbekend) maar de drie genoem-
den zullen hem zonder meer kunnen identifice-
ren. Wie de man in gevechtstenue is, ook geen
idee, maar het betreft hier volgens mij gewoon
een Nederlanderen geen Amerikaan." .

Reactie nr. twee kwam binnen per fax en was
afkomstig van de Lkol der Fuselier J.c. Kruide-
nier:

"De bovenste foto toont de Lkols Kloeg en
Kuypers. Wie aan wie overdroeg weet ik niet
meer. Periode eind jaren 70. De onderste foto
toont (en farce) van rechts naar links de Kaps
v. Ulden en Bokhoven en de Elnt Beekhuizen.
Het appel wordt ingenomen door Kap Witten.
Periodeeind jaren 70.

De Amerikaanse militair is één van de officieren
van een in Duitsland gelegerde Amerikaanse
compagnie. Deze was gedurende circa een
maand uitgewisseld met één van onze eigen

compagnieën. "Smeuïg" detail: één van de
soldaten van deze Amerikaanse compagnie
pleegde zelfmoord in een van de legeringsge-
bouwen van de Westenbergkazerne. Het
Amerikaanse leger kende toen nog een fors
drugsprobleem, hetgeen ook in dit geval een
forse rol speelde."

De derde reactie kwam per brief en was van
een trouwe lezer en groot kenner van de
"Westenbergse" periode, namelijk de Lkol der
FuseliersD. Keuning:

"De eerste foto betreft het overhandigen van
het Regimentsvaandel tijdens de overdracht
van het commando door de Lkol C. Kuypers
(links) aan de Lkol P.A.M. Kloeg (rechts) op he
sportveld van de Westenbergkazerne. Het
jaartal weet ik niet exact maar het moet
waarschijnlijk 1977 of 1978 zijn geweest; het
oranje boekje kan hierover ongetwijfeld
uitsluitsel geven.

De tweede foto dateert uit de tweede helft van
1978 toen een Amerikaanse eenheid voor een
korte tijd was gelegerd in de Westenbergkazer-
ne. De reden hiervan is mij niet meer bekend.
Wellicht ten overvloede nog even de namen
van de vier Nederlanderse officieren: v.l.n.r,
Kap Wilten, (US officier), Elnt Beekhuizen, Kap
Bokhovenen Kap van Ulden."
Tenslotte kwam de vierde reactie van Mevrouw
H.C. Hurts uit Voorburg. Zij herkende op de
foto van de commando-overdracht "de Heer
Peter Kloeg, thans Brigade-generaal bd,
wonend in Twello. Wie weet is het zo!" Na het
lezen van alle reacties kunnen we wel stellen
dat het inderdaad zo is. De redactie greep
alleen het al eerder genoemde oranje boekje
voor de datum: 22 maart 1978.
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Twee nieuwe foto's ditmaal.
Waarschijnlijk gaat het hier om een
scheidend regimentscommandant. Op de
Onderste foto is op de achtergrond Genm
der Fuseliers Th. Van Besouw te
herkennen.

De betrokken overste krijgt een
afbeelding van de tamboer overhandigd.
Deze traditie (eigenlijk gebruik) is
inmiddels in onbruik geraakt. Wie kan
hierover iets meer vertellen?
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VERENIGING VAN ·OFFICIEREN
DER GARDE FUSELIERS

Geachte leden van de WOGFPI,

Dit is de eerste keer dat ik mij als secretaris van
de WOGFPI tot u kan richten via de
Vaandeldrager. Ik hoop dat ik op weg naar het
millennium, maar uiteraard ook gedurende de
jaren daarna dit regelmatig kan en mag doen.

Op 11 januari hebben wij weer met groot
succes de jaarlijkse Regimentsjaardag gevierd
op de Genmaj De Ruijter van Stevenickkazerne.
Ondanks de afwezigheid van een groot
gedeelte van het parate bataljon, dat bezig is
met haar taakuitvoering in het voormalig
Joegoslavië, kunnen we spreken van een zeer
geslaagde dag (zie ook elders in deze
Vaandeldrager).

In overleg met de Regimentscommandant is er
besloten dat de volgende algemene
ledenvergadering en de Regimentsmaaltijd
weer op een vrijdag zullen worden gehouden.
Noteert u alvast de datum in uw agenda:
vrijdag 1 oktober 1999.

Op vrijdag 13 november 1998 is een deputatie
van onze vereniging aanwezig geweest bij de
kameraadschappelijke maaltijd van ons
zusterregiment Grenadiers en Jagers. Deze
deputatie bestond uit onze voorzitter, Genmaj
CH. Nicolai, Res Lkol b.d. J. van der Meer en
Maj D. Vuik.

De deputatie wordt zo breed mogelijk uit het
ledenbestand van de WOGFPI samengesteld
en bestaat in principe uit een opperofficier oud
regimentscommandant, een actief dienende
officier en een reserve officier. Indien u in de
toekomst graag eens een keer deel uit wenst te
maken van een dergelijke deputatie, laat dat
dan weten aan ondergetekende. Vooral het
vinden van een reserve officier is voor het
bestuur wel eens een probleem. Ik roep u

daarom op als lid van de WOGFPI actief te
participeren bij de activiteiten.

SecretarisWOGFPI
J. Meijer
De Strekel 28
8332 JN Steenwijk
0521 - 512498

Op 27 januari 1999 is, na een periode van
ziekte, de Majoor der FuseliersJ. B. R. Rutgers.
in zijn vertrouwde omgeving vredig in zijn slaap
overleden. Het bestuur wenst zijn vrouw Gerda,
zijn kinderen en familie veel sterkte bij de
verwerking van dit verlies.

Op 25 maart 1999 neemt Luitenant-kolonel der
Fuseliers D. Keuning afscheid als Adjudant van
Hare Majesteit de Koningin. Overste Keuning
verlaat per 1 april de Koninklijke Landmacht
met functioneelleeftijdsontslag. Twee maanden
later zal hij worden benoemd tot Intendant van
het Koninklijk Paleis en Particulier Domein
Soestdijk.

Het bestuur van de WOGPI feliciteert de Bgen
der Fuseliers M.A. van Ulden met zijn nieuwe
functie als plaatsvervangend commandant van
de 1 Div' "7 december". Bgen Van Ulden gaat
deze functie m.i.v. 1 juli 1999 vervullen

Nieuw adres Elnt J.W.A. Nuis
Churchilldreef 11
6716 HK Ede
0318 - 632265

Opgezegdals lid van de WOGFPI

ResMaj A.L. Speijers
KapJ.G. Bakker
Tint R. Stet
De heer J.G.M. Jurgens

37L~~ _



BESTUUR

VERENIGING VAN OFFICIEREN

DER

GARDE FUSELIERS

PRINSES IRENE
Voorzitter: Genm. der Fuseliers C.H. Nicolai

Vogellaan 25
2352 EA LEIDERDORP

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

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

Correspondentieadres: Hfd. Sie 1 17 Painfbat GFPI
Genm. de Ruijter van Steveninckkazerne
MPC 75A
Postbus 90.152
5600 RD EINDHOVEN

Tel. PIT 040 2665660
MDTN *06 549 5660

Fax: PIT 040 2665664
MDTN *06 549 5664

Gironummer van de Vereniging: 22.65.299
T.a.V. Penningmeester WOGFPI
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MUTATIES I ADRESWIJZIGINGEN
Vereniging van Oud Strijders

Kon. Ned. Brigade Prinses Irene
Alkan, H.
Burgers, N.
Beuken-v.d. Linden, mw.
Dietvorst-Klock, mw. H.
Drenth-Craanen, mw. M.
Driel, mw. van
Gras, J.D.

overleden
overleden
overleden
nw. adres
nw. adres
moet zijn
overleden

Hogeveen, H.J.
Hovestad, A

Jansen-v.d. Vaart, mw.
Jong-v.d. Ham, mw.
Koenders-Jansen, mw.
Laarhoven , J. van
Langenberg, W. v.d.

Mulder -Golscheijn
Schot, C.
Sloots-Swint, mw. E.
Stam, F.
Starink, J.
Tiersen, J.A
Waal, M.J. van der

moet zijn
overleden
overleden
moet zijn
nw. adres
nw. adres
overleden

postcode is
overleden

overleden
overleden
overleden
overleden
nw. adres

Wulp-Quaak, mw. B. v.d.
Zeehandel aar, F.J.

nw. adres
overleden

te Oslo, op 3':'12-98
te Vlijmen op 26-02-99
te Voorburg, 22-01-99
Ansjovislaan 384, 4617 AZ BERGEN OP ZOOM
Ida Boudier Bakkerhof 10, 1321 CR ALMERE
Adams, mw. H.A
te Breda op 23-01-99
Opnemen mw. E. Gras-v.d. Duyn Schouten
2291 XT WATERINGEN
te Veenendaal op 03-02-99
Opnemen mw. AC. Hovestad-Both
te Leiden op 24-01-99
te Westdene RSA op 29-12-98

.te Hoensbroek op 04-01-99
te Eindhoven op 09-12-98
2 West View, Church Street, Highley Shropshire,
GB-WV166NA
Mulder-Goldsteijn, mw. L
te Kruiningen op 24-12-98
te Assen op 24-01-99
9 Heron Place
Aalscholversingel 94, 6883 BG VELP
Het Rondeel 24, 4524 GA SLUIS
te Hellevoetsluis op 13-12-98
Opnemen mw. M.J. van der Waal-Langendoen
Wilgenplein 502, 2951 ES ALBLASSERDAM
te Eastchester USA op 10-10-98

VAN DE PENNINGMEESTER
Er is bij de verzending van de Vaandeldrager
iets veranderd omdat we te maken krijgen met
eisen welke worden gesteld door de PTT.

De adressen binnen Nederland leverden geen
problemen, die worden door de computer goed
en gesorteerd op postcode uitgedraaid. Onze
leden in het buitenland kennen een andere
postcode, en daarop is het computer bestand
niet afgestemd. Wie schetst onze grote
verbazing toen er rond de jaarwisseling veel
schutbladen werden teruggestuurd of briefjes
werden ontvangen, waaruit bleek dat de
afleveringen van de Vaandeldrager vertraagd
waren doordat de ZIP code niet goed was
gebruikt en de vermelding van het jaartal onder
de naam de zaak nog meer gecompliceerd had
gemaakt.

We hebben met ingang van 1999 het
adresbestand daarom weer gewijzigd en
aangepast aan de internationaal voor het
buitenland gestelde regels. Voortaan staat het
jaartal tlm wanneer u uw contributie hebt
betaald boven uw naam. De adressering moet
nu overeen komen met de regels per land.
Wanneer dat nog niet het geval is of aanvulling
nodig heeft, stuurt u dan de secretaris of mij
even een briefje. We proberen alles zo te
regelen dat u tijdig de Vaandeldrager ontvangt

Henk van Beers, penningmeester
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VERENIGING VAN OUD STRIJDERS
VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE

BRIGADE "PRINSES IRENE"
Bestuursleden: Functionarissen:

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

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

Voorzitter
R.W. Hemmes
Thorbeckelaan 74
2564 BS DEN HAAG
070-3683566

Sociaal medewerker
FJ. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
076-5420530

Vice-voorzitter
J.L.M. van den Bergh
Verdilaan 27
4837 CL BREDA
076-5613711

P.R.- Medewerker/ Redactie "Vaandeldrager":
Hans Sonnemans
p/a 17 Painfbat GFPI
Postbus 90.152 MPC 75A
5600 RD EINDHOVEN
040255 3711

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

Contactadressen in het buitenland
Heyman Roet
Hilda Ramstraat 23
2600 AN1WERPEN - BERCHEM
BELGIE 09-32-3-2390012

Penningmeester
H. van Beers
Houtduif 26
5161 SG SPRANG CAPELLE
0416-278267

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

F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
076-5420530

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

G. Lourenz
Messiaanpark 25
5653 JS EINDHOVEN
040-2510286

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

P.J. van der Wal
Huiserf 12
4824 HR BREDA
076-5416151

J.B. Peyrot
110 Carriage Drive
06033 GLADSTONEBURY
CONNECTIClJT USA

Hans Sonnemans
Europalaan 11
5504 GD VELDHOVEN
0402553711

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

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

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

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

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

Wij zijn Fuselier

Vol trots hier in ons Brabantse land.

Prinses Irene is de naam

Van 't Regiment in 't Oirschotse zand.

Oud strijders gaan ons voor

Dat geeft ons moed en berenkracht.

Goed voorbeeld doet goed volgen.

Van Fuseliers wordt dat verwacht!


