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Van de redactie
De doorstart van een verenigingsblad naar
een regimentsblad
Hans Sonnemans, hoofdredacteur.
De allereerste Vaandeldrager verscheen in maart
1985 “als officieel orgaan van de Vereniging van
Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene”.
De veteranen van het Nederlandse onderdeel
binnen het grote geallieerde bevrijdingsleger
(opgericht in 1941 in het Verenigd Koninkrijk)
kregen na bijna 40 jaar behoefte aan een eigen
verenigingsblad.
In de loop der jaren groeide het lezerspubliek.
Het blad bleek ook interessant voor familieleden
van deze veteranen, die vaak niet op hoogte waren van de belevenissen van hun (groot)vaders.
De militairen die onder de vlag van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene de traditie
van de in 1945 opgeheven eenheid voortzetten,
bleken ook steeds meer tot de lezers van het blad
te gaan behoren. De redactie van het blad speelde hierop in: de Vaandeldrager vervulde een
brugfunctie voor de oude en de nieuwe generatie.
Na ruim 15 jaar kan de Vereniging van Oud
Strijders van de Irene Brigade het eigen verenigingsblad niet langer meer in stand houden en
heeft het blad overgedragen aan de Stichting
Brigade en Garde Prinses Irene. Op een meer
professionele manier kan het blad een doorstart
maken tot een volwaardig regimentsblad.
Wat houdt dat in zo´n regimentsblad? In het mission statement van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene spreekt heel duidelijk “het gevoel”
en “de trots” die het Regiment wil uitdragen: naar
de veteranen, naar de eigen actieve militairen,
naar de Koninklijke Landmacht en de gehele
Krijgsmacht en zelfs naar de gehele Nederlandse
samenleving.Voor het uitdragen van dat gevoel,
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maar ook voor een goed begrip tussen de verschillende geledingen van het Regiment, is communicatie uiteraard uiterst belangrijk. Die rol
hoopt het nieuwe regimentsblad
“de Vaandeldrager” te gaan vervullen.
De Vaandeldrager wordt het blad van de veteranen van de Prinses Irene Brigade en de Indië-bataljons. Maar ook van de nieuwe veteranen, namelijk de jonge militairen die gedurende hun diensttijd worden uitgezonden naar verschillende gebieden in de wereld om daar hun bijdrage te leveren aan het instandhouden van de vrede. Het blad
zal aandacht besteden aan actuele zaken maar
ook aan de geschiedenis. Er zullen artikelen verschijnen over de pracht en praal rondom ceremoniële diensten en het Koninklijk Huis maar ook
over de alledaagse belevenissen van de gewone
militair.
Kortom, de Vaandeldrager wil het positieve imago
en het bijzondere karakter van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, haar oude
en jonge veteranen en haar actief dienende militairen graag uitdragen binnen en buiten de
Koninklijke Landmacht.
Voor mijzelf persoonlijk is het goed te weten dat
het vroegere verenigingsblad waarvan ikzelf ruim
11 jaar redacteur was kan doorgroeien tot een
groter en professioneler regimentsblad. Jammer
is alleen dat mijn grote penvriend Willem van der
Veer, met wie ik vele jaren lang een correspondentie in het blad voerde, hier heeft moeten afhaken. In eerste instantie was het zeker de bedoeling dat hij zijn medewerking zou blijven verlenen, in een eigen rubriek. Helaas werd Willem in
mei van dit jaar getroffen door een hersenbloeding. Hoewel hij al weer druk bezig met de revalidatie en herstel, is het onwaarschijnlijk dat hij op
korte termijn weer achter de schrijfmachine
klimt.Willem, sterkte en beterschap!

Stichting Brigade en Garde
Prinses Irene

Vaandeldrager Godsgeschenk voor Stichting
Brigade en Garde
Tekst: Generaal b.d. Guus G.M. van Leeuwe
Voorzitter Stichting Brigade en Garde
De leden van de Vereniging van Oud Strijders van
de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses
Irene hebben enige tijd geleden een moeilijke
beslissing moeten nemen. Zij stonden voor de
keuze: opheffen van de Vaandeldrager òf doorgaan met uiteraard een andere formule. Geleid
door hun uitgesproken voorkeur voor continuïteit,
hebben zij gekozen voor het overdragen van de
verantwoordelijkheid voor de Vaandeldrager aan
“de Stichting”. De reden dat een keuze moest
worden gemaakt spreekt denk ik wel voor zichzelf: als je er immers 60 jaar geleden al bij hoorde, dan is het logisch dat het zo langzamerhand
moeilijk wordt om het blad te blijven uitgeven.
Het werd dus met andere woorden tijd dat de jongere “Garde” het roer ging overnemen.
Wij, leden van het bestuur van de Stichting
Brigade en Garde, zijn er blij mee dat gekozen
werd voor het voortbestaan van de
Vaandeldrager, maar wij zijn zeker niet de enigen
die er zo over denken. Nu alle verenigingen binnen het regiment sinds niet al te lange tijd formeel ook samen werken binnen die stichting
komt het bijna als een godsgeschenk dat we nu
gaan beschikken over een eigen middel om de
broodnodige onderlinge communicatie tot stand
te brengen. De Vaandeldrager is vanaf nu het blad

voor iedereen die onder de naam Irene dient of
heeft gediend èn, uiteraard, lid is van een van de
bij de stichting aangesloten verenigingen.
Tegelijkertijd is het echter ook een uitdaging
voor diezelfde leden van de verenigingen. De
Vaandeldrager zal door alle groeperingen, jong
en oud, binnen het regiment moeten worden gevuld, wil het een blad worden waarin ieder het zijne/hare kan vinden. De structuur van de nieuwe
redactie waarborgt die kwaliteitseis naar mijn
mening en ik heb het volste vertrouwen in de leden van het redactieteam onder de bezielende
leiding van onze oude en nieuwe hoofdredacteur,
Hans Sonnemans, die nagenoeg in zijn eentje op
voortreffelijke wijze de Vaandeldrager gedurende vele jaren heeft gedragen.
Bij de produktie van de vernieuwde Vaandeldrager is ook voor een professionelere opzet en
een andere drukker gekozen, hetgeen ongetwijfeld leidt tot een ander uiterlijk. Het lijkt mij dat
aan alle randvoorwaarden voor een goede toekomst van de Vaandeldrager is voldaan. Ik wens
de redactie veel succes toe bij de doorstart en ons
zelf veel leesplezier.
Tenslotte maak ik graag van de gelegenheid gebruik om alle lezers/lezeressen een hele goede
Kerst en een voorspoedig 2002 toe te wensen.
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Vereniging van Oud-strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene

Secretariaat:
Noordsingel 23
4611 SB Bergen op Zoom
0164 241119

De Vaandeldrager in een nieuw jasje
Dit artikel schreef ik een paar dagen na de
schandalige, laffe aanvallen van terroristen in
de Verenigde Staten. Ik wil daarom op deze
plaats mijn medeleven betuigen met de slachtoffers van die afschuwelijke gebeurtenissen.
Het is goed dat de wereld zich zo éénstemmig
heeft uitgesproken tegen elke daad van terreur
en eensgezind is in de bestrijding ervan. Het is
te hopen dat de daders kunnen worden opgespoord en dat dit schurkentuig zijn gerechte
straf niet zal ontgaan.

Tekst: Generaal b.d. Rudi Hemmes
Voorzitter van de Vereniging van Oud-strijders van
de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
In de Vaandeldrager van december 2000 ( nummer 59 ) vroeg ik u naar de Buitengewone
Algemene Vergadering in Oirschot te komen op
11 januari van dit jaar.Wij zouden dan spreken
over het onderzoek, dat door de heren Herbrink
en Pannenborg was uitgevoerd naar de mogelijkheid van het voortbestaan van de Vaandeldrager.
Om uw geheugen wat op te frissen: de conclusie
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van hun onderzoek luidde:“Willen wij zeker zijn
van het voortbestaan van de Vaandeldrager, dan
moeten wij ons “alleen-eigendomsrecht“ opgeven en de verantwoordelijkheid voor de uitgifte
van het blad met anderen delen”.
Het bestuur heeft op de Buitengewone Algemene
Vergadering van 11 januari voorgesteld naar deze
conclusie te handelen en ons “eigendomsrecht ”
over te dragen aan de Stichting Brigade en Garde.
Hierin zijn alle organisaties van oud-strijders van
de Prinses Irene Brigade en het Garderegiment
Prinses Irene alsmede alle Fuseliers verenigd. De
Vergadering stemde met dit voorstel in. Het bestuur heeft daarop een brief geschreven aan het
bestuur van de Stichting Brigade en Garde, waarin het “eigendomsrecht” van de Vaandeldrager
aan die Stichting werd overgedragen, opdat alle
organisaties die deel uitmaken van de Stichting
Brigade en Garde gezamenlijk zorgdragen voor
het voortbestaan van de Vaandeldrager. Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde heeft die
verantwoordelijkheid aanvaard.
Het eerste wat u daarvan hebt gemerkt was dat de
volgende Vaandeldrager (nummer 60) werd uitgegeven als programmaboek van de officiële herdenking van het 60-jarig bestaan op 12 april van
dit jaar. Daarna was het een hele tijd stil en iedereen vroeg zich af waar de volgende Vaandeldrager bleef. Maar nu ligt dan nummer 61 vóór u.

Voor ons is van belang dat Hans Sonnemans tot
hoofdredacteur is benoemd en dat het bestuur
mevrouw Nelleke Swinkels bereid heeft gevonden redacteur voor onze vereniging te zijn.
De Algemene Vergadering heeft hier op 20
september mee ingestemd.
Nelleke Swinkels woont in Best en heeft als communicatieadviseur gewerkt bij de gemeente Best,
het Samenwerkingsverband Midden-Brabant en
bij de Concernstaf van de gemeente Tilburg.
Zij verzorgde al sinds langere tijd mediatrainingen in het Katholiek Militair Vormingscentrum bij
aalmoezenier van Lieverloo. Jan van Lieverloo
heeft haar aangezocht om de festiviteiten van het
60-jarig-jubileum mede te organiseren. Nelleke is
als zodanig ook mee geweest op de reis naar
Engeland in april van dit jaar, waar het bestuur
haar die week heeft leren kennen. Zij is zeer geïnteresseerd in alles wat de Brigade betreft en wil
zich gaarne voor ons inspannen. Het bestuur heeft
groot vertrouwen in Nelleke en wenst haar veel
succes.
Van de officiële herdenking op 12 april en onze
reis naar Engeland, Frankrijk en België vindt u elders een verslag. Ik wil hier niet over het voortreffelijk georganiseerde jubileum uitweiden. Alleen
wil ik namens ons allen Prinses Irene nogmaals
danken voor Haar aanwezigheid. Daardoor was
het voor ons dubbel feest .Wij zijn ook de
Regimentscommandant en allen die zich voor het
jubileum hebben ingespannen, buitengewoon
dankbaar en wij kunnen dat niet genoeg herhalen.
Op 6 september waren wij met twintig man aanwezig bij de kerkdienst en de mars naar het monument ter gelegenheid van de herdenking van
de bevrijding in Beringen. De burgemeester en
de zes aanwezige schepenen vonden het weer
heel plezierig om ons te treffen bij deze sfeervolle bijeenkomst.
Dinsdag 18 september hebben we met een aantal
veteranen acte de présence gegeven bij de herdenking van de bevrijding in Eindhoven. Een korte impressie hiervan vindt u elders in deze
Vaandeldrager.
De Algemene Vergadering van 20 september en
de reünie waren een groot succes.Wij hebben tijdens de Algemene Vergadering al met een enkel
woord afscheid genomen van Majoor Aerts, die in
het Midden Oosten een functie voor de Verenigde

Kranslegging in Normandië, bij chateau St Come, tijdens de monumentenreis Europa

Naties gaat vervullen.Wij doen dat op 6 december nog eens, bij zijn officiële afscheid. Majoor
Aerts heeft zich sinds 1992 in al zijn functies bij de
Fuseliers bijzonder voor ons ingespannen.Wij
zijn hem dankbaar voor de wijze waarop hij dat
voor ons heeft gedaan en wij wensen hem het allerbeste in het Midden Oosten.Wij vertrouwen er
op dat wij hem nog vaak in ons midden zullen
zien.
Ter gelegenheid van Poppy-Day in het eerste
weekend van november, zijn uw voorzitter en secretaris naar de herdenking op het kerkhof in
Wolverhampton geweest. Daar ook heeft overste
Jacobs zijn oranje blauwe Irenekoord ontvangen.
De heren Herbrink en Bakx gingen een week later
naar Congleton.
Op 6 december geeft overste Verweij het commando over het Garde Regiment Fuseliers Prinses
Irene over aan overste Jacobs.Wij danken overste
Verweij voor alles wat hij voor de oud-strijders
heeft gedaan en wensen hem veel succes in zijn
verdere carrière.Wij hopen dat wij met overste
Jacobs een even plezierige verstandhouding zullen hebben.
Op 7 december is er een koorduitreiking in
Colijnsplaat, waar de basisschool is geadopteerd
door de C Compagnie van het 17e. Ik hoop dat er
weer veel oud-strijders van onze vereniging zullen zijn.
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Het jaar loopt weer ten einde. Ik hoop dat u allen
een goede jaarwisseling zult beleven. Ik wens u,
met allen die u dierbaar zijn, een gelukkig en
vooral gezond 2002.
Dit was het dan weer. Tot nu toe stond mijn bijdrage aan de Vaandeldrager altijd als eerste in ons
blad. Dit is wellicht de laatste keer dat u mijn bijdrage daar direct kunt vinden.Van nu af is het de

redactieraad die uitmaakt waar welke bijdrage
wordt geplaatst. Ik wens de Stichting Brigade en
Garde heel veel succes met de Vaandeldrager en
ik hoop dat zij erin slaagt het blad nog vele jaren
vier maal per jaar in onze brievenbussen te krijgen.
Ik kijk er naar uit!

In memoriam Harry Davis
Tekst: Rudi Hemmes
Hoewel wij al lang wisten dat ons erelid Harry
Davis een ongelijke strijd voerde tegen een ongeneeslijke ziekte, kwam het bericht van zijn overlijden in maart 2001 toch geheel onverwacht.
Verscheidene leden van onze Vereniging van
Oud-strijders waren aanwezig bij de crematie in
Utrecht om afscheid te nemen van Harry.
Het leven van Harry werd beheerst door de
Tweede Wereldoorlog. Toen de oorlog uitbrak
woonde Harry in Suriname. Hij meldde zich onmiddellijk bij de Nederlandse strijdkrachten en
kwam via Canada in 1941 in Engeland bij de daar
net opgerichte Prinses Irene Brigade. Hij werd
opgeleid tot parachutist, maar heeft nooit als zodanig in actie hoeven te komen. Hij werd ingedeeld bij de 1e Gevechtsgroep en na jaren van
training in augustus 1944 overgebracht naar het
strand van Normandië. De veldtocht door
Frankrijk, België en Nederland kwam hij goed
door.
Velen in de Brigade leerden Harry kennen doordat hij graag zong. Met zijn geschoolde stem heeft
hij ongelooflijk veel mensen plezier gedaan en
ook na de oorlog heeft hij nog vele jaren gezongen. Velen zijn daarvan getuige geweest in de
Engelse kerk.
Harry zette zich steeds in voor anderen. Nimmer
werd er vergeefs een beroep op hem gedaan en
hij deed zijn werk zeer consciëntieus. Het is dan
ook geen wonder dat de Koningin hem onderscheidde met de Oranje Nassau.
Harry werd sociaal medewerker van onze vereniging en van de Stichting die het fonds beheert,
dat in Engeland was gesticht om hulpbehoevende
Brigadeleden te helpen. Hij heeft deze functies
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met veel inzet vervuld en werd terecht door onze
vereniging benoemd tot erelid.
Soms was hij geweldig eigenwijs en kon hij zich
enorm ergeren aan zaken die hem niet aanstonden, maar hij was altijd recht door zee en deed of
zei nimmer iets achter iemands rug.
Harry was een Brigade-man die iedereen kende
en die door allen enorm werd gewaardeerd. Ook
bij de jonge Fuseliers van het Garde Regiment
Fuseliers Prinses Irene was Harry een graag geziene gast. Fuseliers van SFOR 5 noemden in 1998
een kamp in Bosnië naar Harry: het “Harry Davis
Kamp”. Dat heette wel gauw “Camp Davis”. Zo
werd ook in Bosnië zijn naam vaak genoemd.
Harry is geveld door een vijand die niet te overwinnen was.Wij zullen hem allemaal missen.
Hoeveel meer zullen Joan en de kinderen en
kleinkinderen Harry missen.Wij wensen hen de
kracht toe dit verlies te dragen.
Harry dank voor alles, rust in vrede.

Aanbieding schilderij
Prins Bernhard
Tekst: Nelleke Swinkels - van de Vorst
Tijdens de reünie op 20 september van dit jaar
overhandigde mevrouw Netty Looringh van
Beeck, een door haar geschilderd portret van
Z.K.H. Prins Bernhard aan de penningmeester
van de Stichting Brigade en Garde, Jan van der
Meer. Mevrouw Looringh van Beeck schilderde

Overleden leden Vereniging van Oud Strijders Kon. Ned.
Brigade Prinses Irene
“Met diep leedwezen namen wij kennis van het overlij-

Prof.dr.H.van Oort

den van de volgende leden van de Vereniging van Oud

Mw. H.Dietvorst - Klock

Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade

I.v.Elsacker

“Prinses Irene”.

Mw. B.du Pre - Hovestad

Bilthoven

04-04-2001

Bergen op Zoom

04-05-2001

Engeland

05-05-2001

Rhenen

10-05-2001

Dinxperlo

13-05-2001

Tilburg

25-05-2001

Bergen op Zoom

16-06-2001

Hellevoetsluis

21-06-2001

Mw. Disveld-Klein Hesselink
A.Kaal

Pretoria

08-11-2000

Mw.Vrijnsen-Munsters

Deurne

29-11-2000

L.Brouwers

Mw. E.Pappenheim-van Pelstein Aerdenhout

15-12-2000

M.v.d.Wetering

Driebergen

17-12-2000

J.Schreurs

Rotterdam

01-01-2001

Mw. J.Mulders - Courtois

A.van Wijk
Mw. M.J.in ‘t Veen
F.Mechielsen
Mw. G.Bennaars Lammers

Mw. M.Smeulders-Ligtvoet

Vlissingen

02-01-2001

G.Dikken

Bergen op Zoom

02-01-2001

F.Klockenbrink

J.Huisman
Mw. J.Heinen - van Woezik

Engeland

04-01-2001

I.van der Wieken

Wijchen

10-01-2001

L.Bas

J.van Dreven

Arnhem

17-01-2001

H.Visser

J.Tiemersma

Amerika

20-01-2001

M. Rodrigues Pereira;

J.van den Beuken

Voorburg

24-01-2001

Mw. J.Jansen - Dost

H.Hertel

Eibergen

04-02-2001

J.Koenders

Wijchen

14-02-2001

L.van ’t Hooft

Den Haag

17-02-2001

J.Hoogstraten

J.Heinen
W.Koenraats
Mw. H.Reemer - Janvier

Bergen op Zoom

20-02-2001

T.v.Stockum

Mw. C.Vanderkar - Katz

Engeland

01-03-2001

J.P. Dieffenbach

G.Bon

Den Haag

01-03-2001

G. Groothuyse

S.Kloots

Zuidhorn

02-03-2001

J. van den Heuvel

Mw. Samuels - Brusse Doeser

J. Starink

Hoensbroek

22-06-2001

Purmerend

23-07-2001

Hengelo

28-07-2001

Engeland

19-08-2001

Antwerpen

25-08-2001

Brussel

01-09-2001

Zuid Afrika

21-09-2001

Verenigde Staten

24-09-2001

Beerta

29-09-2001

Hoensbroek

01-10-2001

Schaijk22-10-2001
Leidschendam

23-10-2001

Engeland

29-10-2001

België

datum onbekend

Nijmegen

20-11-2001

St. Anthonis

20-11-2001

Velp

25-11-2001

Pijnacker

03-03-2001

M.Haarsma

Arnhem

07-03-2001

A.Wijnen

Leende

07-03-2001

Bij overlijdensgevallen (van leden van bovengenoemde

W.Homeijer

Duiven

09-03-2001

vereniging) graag bericht aan:

Putten

22-03-2001

F.J. Bakx,

Enschede

22-03-2001

De Nieuwe Schans, Middenweg 1 - 5, 4841 RP Prinsenbeek

H.Davis
Mw. G.J.Post - Brokken

het portret naar een zwart-wit foto van de Prins,
gemaakt in de periode dat de Irenebrigade in
Engeland verbleef.
Prins Bernhard is op het schilderij vermoedelijk
30 of 31 jaar oud. Netty Looringh van Beeck heeft
al jaren een sterke band met de Prinses
Irenebrigade en een grote belangstelling voor
het museum Brigade en Garde. Dat bracht haar op
het idee om het door haar gemaakte schilderij
aan te bieden aan het museum. De leden van de
afdeling Bergen op Zoom hebben ervoor gezorgd
dat het portret werd ingelijst. Conservator Hans
Sonnemans was blij verrast met dit genereuze ge-

Mevrouw Netty Looringh
van Beeck – Franken en
Jan van der Meer met
het schilderij van Z.K.H.
Prins Bernhard

baar van mevrouw Looringh van Beeck. Inmiddels
heeft het een mooie plaats gekregen in het museum in Oirschot.
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Herdenking bevrijding Eindhoven
Tekst: Nelleke Swinkels – van de Vorst
Als kersverse redacteur van de Vaandeldrager
vroeg Generaal Hemmes mij of ik hem wilde vergezellen naar de 18 Septemberherdenking in
Eindhoven. Een verzoek waar ik graag op in ging.
Zo arriveerden wij in de vooravond van de achttiende september op het gelijknamige plein in
Eindhoven. Een week na de afschuwelijke aanslag
op het World Trade Center in New York ontbraken
de Amerikaanse veteranen door de gebeurtenissen in hun vaderland. Ze waren echter meer dan
ooit aanwezig in de gedachten van de andere bezoekers. Zowel burgemeester Welschen van
Eindhoven als waarnemend ambassadeur
Fendrick van de Verenigde Staten stonden stil bij
de laffe aanval op Amerika.“Die verschrikkelijke
beelden zijn voor altijd op onze netvliezen gebrand” aldus Fendrick. Als geboren New Yorker
zal ik nooit wennen aan de skyline van New York
zonder de Twin Towers. De Amerikaan benadrukte verder dat de VS en Nederland dezelfde waarden delen, zoals liefde voor de vrijheid. In de
Tweede Wereldoorlog hebben beide landen samen de verschrikking van de Duitse bezetting
overwonnen. Burgemeester Welschen verwoorde
zijn ontzetting over de aanslag als volgt:“Vorige
week kwam de hel terug op aarde. Niet in een
land ver weg maar in het land dat zich als het symbool ziet van de vrijheid. In het land dat ons in
1944 heeft bevrijd.” De herdenking van die bevrijding in 1944 draagt dit jaar vanwege de aanslagen dan ook een sober karakter.Vast onderdeel van het programma is het ontsteken van het
bevrijdingsvuur op het Stadhuisplein na afloop

Waarnemend ambassadeur R. Fendrick van de Verenigde Staten spreekt de
bezoekers van de 18 Septemberherdenking toe. Burgemeester R. Welschen
van Eindhoven (rechts) hoort toe. (Foto Freekje Groenemans)

van het defilé. Het defilé is zoals ieder jaar een
manifestatie van saamhorigheid, oud-strijders
van de Irenebrigade en de Indiëbataljons,
Engelse veteranen en een enkele Amerikaan, lokale verenigingen uit de stad, verschillende muziekkorpsen, evenals de voertuigen van Wheels
trekken in een indrukwekkende stoet aan het publiek voorbij. Ook de legerplaats Oirschot is bij
de herdenking aanwezig met twee pelotons
SFOR-soldaten die in actie waren in voormalig
Joegoslavië. Ik zie menig oranje-blauw fluitkoord
van de Fuseliers meelopen. Een van hen, korporaal Hendriks zegt later: ”Het was mooi om de
oud-strijders te zien glunderen bij dit hele gebeuren, eraan denkende dat zij het waren die ons vele
jaren geleden met dit materiaal bevrijd hebben”.
Na afloop van het defilé, de toespraken en het leggen van de krans was ervoor de veteranen nog
een ontvangst op het stadhuis.

Het is nog lang geen tijd om het hek te sluiten!
Tekst: Tony Herbrink
Waar zijn onze leden? Wat een rare vraag hoor ik
jullie al zeggen. De adressen zijn toch bekend, de
Vaandeldragers worden rondgestuurd!! Dat is helemaal waar. En toch moet die vraag worden ge-
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steld. Onze reünie van 20 september werd zeer
matig bezocht. Bij de herdenking van de bevrijding van Eindhoven op 18 september liep de vertegenwoordiging van de Prinses Irenebrigade
maar met negen mensen mee in het defilé.
Voorheen was dat nog drie of vier keer zoveel.

Natuurlijk is het zo dat wij allemaal ouder worden,
dat het niet meer zo gemakkelijk is om te lopen,
laat staan te marcheren, maar…….zijn er dan
maar zo weinig oud-strijders die nog overweg
kunnen met de beentjes?
Het moet toch echt mogelijk zijn dat er meer leden op onze reünies komen, die onder het genot
van een kop koffie of een borrel nog graag sterke
verhalen vertellen of het leuk vinden die verhalen
van de makkers te aanhoren of, als het te gek
wordt, te corrigeren. Het doel van onze reünies is
om elkaar te ontmoeten, te ervaren dat we elkaar
niet vergeten zijn, dat we kunnen zien en horen
wat er zoal gebeurd in en door het Garderegiment. Om zo onze tradities levend te houden en
voort te zetten. Laten wij gezamenlijk proberen
om het aantal aanwezigen bij reünies en andere
gebeurtenissen zo groot mogelijk te laten zijn.

Het is nog lang geen tijd om het hek achter de
Vereniging van Oud-Strijders te sluiten.Wij zijn
samen leden van een unieke brigade. Zo is er
maar één binnen de Koninklijke Landmacht.Wij
samen moeten zorgen dat de leden van die brigade, verenigd in de Vereniging van OudStrijders, zichtbaar aanwezig zijn bij die herdenkingen waarbij wij thuis horen. Natuurlijk weet ik
dat onze leden behoren bij een uitstervend ras,
maar de Vereniging van Oud-Strijders kan nog
vele jaren mee en dat moeten wij, zo lang als het
kan, ook laten zien. Laat onze vereniging niet in de
steek.We hebben samen teveel meegemaakt om
de ontstane band nu los te laten. Ik hoop u in grote
getale te zien bij de volgende bijeenkomst van
Oud-Strijders van de Koninklijke Brigade Prinses
Irene.

Contributie in Euro’s
Tekst: Henk van Beers
In de maand juni hebben we – omdat de Vaandeldrager niet verscheen – alle leden een aantal
brieven gezonden. Eén van die brieven bevatte
een woord van de voorzitter over de gewijzigde
vorm van contributie-inning waarmee we in 2002
van start gaan. Bij die brief was een machtigingsformulier gesloten met het verzoek dat per omgaande te retourneren aan de penningmeester –
dat is voor iedereen het eenvoudigste.
Jammer genoeg bleek in de maand september
dat de helft van het aantal leden deze machtiging
nog niet had geretourneerd. Daarom werd aan die
leden nogmaals een brief en een machtigingsformulier gezonden met wederom het verzoek dat
formulier in te vullen en terug te sturen aan de
penningmeester. Tegelijk werd de vraag gesteld
om – bij het niet willen invullen van het machtigingsformulier – de penningmeester even te laten
weten waarvoor men zou kiezen.
Inmiddels is de maand november ook alweer
voorbij en ruim 100 leden cq donateurs hebben
nog niets van zich laten horen. Nu rest voor de
penningmeester alleen nog de maand december
2001 om alles klaar te krijgen ter verzending aan
de Postbank.Voorwaar geen kleinigheid want al-

les moet volgens het model van de Postbank worden ingevuld en verzonden. De penningmeester
is niet ongeduldig geworden, maar wil wel graag
op tijd de zaak rond hebben.
Wanneer de penningmeester op 15 december
2001 uw machtigingsformulier nog niet heeft ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat u – te rekenen
vanaf 1 januari 2002 – zelf zorg draagt voor het tijdig betalen van uw contributie over het jaar 2002
en volgende jaren.
Wanneer u al contributie voor komende jaren
hebt overgemaakt, dan zal er over die jaren of dat
jaar geen contributie-inning plaats vinden.
Mocht u zich toch nog willen aanmelden, dan
wordt de aanmelding na 15 december 2001 ingevoerd voor het jaar 2003.
Een acceptgiro sturen past niet meer in het nieuwe systeem van contributie-inning.
Ruim 5% der leden / donateurs - zowel in
Nederland als daarbuiten - heeft de contributie
over 2000 en of 2001 nog niet betaald.
Ieder heeft - over het jaar tot en met wanneer er
betaald was - bericht gehad. Graag zie ik uw storting tegemoet. Denkt u wel aan het invoeren van
de ingangsdatum van de nieuwe munteenheid?
Een groet van de penningmeester voor u allen in
de hoop dat u het hem niet al te moeilijk zult
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maken. Als het betalen van de verenigingscontributie voor u een probleem is, neem dan contact
op met de penningmeester (tel. 0168 - 336238).

Iemand die graag lid wil blijven, maar het financieel niet kan bolwerken, willen wij graag helpen
om “bij de club te blijven”.

Poppy-Day in Congleton
Tekst: Tony Herbrink
Zondag 11 november 2001 was Poppy-day in
Groot Brittannië en dus ook in Congleton, waar de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
werd geformeerd. Sinds jaar en dag wordt de herdenking van de gesneuvelden van de eerste en
tweede wereldoorlog bijgewoond door een vertegenwoordiging van de Vereniging van Oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene.
Het monument in Congleton, Aalmoezenier Van Lieverloo sprak in april tij-

Nu, in het jaar 2001, 60 jaar na de oprichting van
de brigade, was onze vereniging vertegenwoordigd door de heren Frans Bakx en Tony Herbrink.
In Congleton vond de herdenking plaats bij de
Cenotaph, vlakbij de Town Hall.
Klokslag 11.00 uur werd twee minuten stilte in
acht genomen en volgde de kranslegging.
Namens de Vereniging van Oud-strijders mocht ik
met nog heel veel andere organisaties een krans
leggen.
Aan het slot van deze herdenking werd door de
vertegenwoordiger van de British Legion de bekende acclamatie ten gehore gebracht.
“They shall grow not old, as we, that are left, grow
old.
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of te sun and in the morning,
WE WILL REMEMBER THEM.”
Vanaf de Cenotaph begaven alle deelnemers zich
naar de kerk, waar een gebedsdienst werd gehouden.De voorganger gaf in een toespraak de
betekenis weer van het dragen van de “poppy”
(de klaproos) op de kleding.
Ik geef het in het kort weer.
1. De poppy doet ons stilstaan bij de velen, die
hun leven gaven voor het terugkrijgen van vrede
en vrijheid en doet ons dank betuigen aan die gesneuvelden.
2.De poppy geeft ons te verstaan dat wij zorg dienen te hebben en te geven aan allen, die weliswaar de oorlog overleefden, maar wel met veel
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dens de monumentenreis een gebed uit ter nagedachtenis aan de slachtoffers van WO II.

problemen, verdriet en handicaps verder door
het leven moeten gaan.
3. De poppy legt op ons de verplichting om al het
mogelijke te doen om oorlog en ontreddering te
voorkomen.
Drie grote verantwoordelijkheden, waarvan ook
wij die nu leven ons bewust moeten zijn.
Als u zich afvraagt waarom een “Poppy”als herdenkingsteken?
Lees het onderstaande vers van John McCrea
“Ïn Flanders fields the poppies blow between the
crosses, row on row....
We are the dead, shot days ago.We lived, felt
down, saw sunset glow.We shall not sleep, though
poppies grow in Flanders fields.
De herdenking werd afgesloten met een bijeenkomst in een kantine waar, elk jaar opnieuw, een
echte gemoedelijke, gezellige, Brabantsaandoende sfeer heerst en waar door de autoriteiten telkens weer opnieuw heel duidelijk wordt
gesteld dat de aanwezigheid van een afvaardiging van de Vereniging van Oud-strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene,
niet alleen hogelijk wordt gewaardeerd, maar
meer nog als een onmisbaar element van de herdenking wordt gezien en beleefd.

Vereniging van Indië-bataljons van het
Garderegiment Prinses Irene

Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW ZEVENAAR
0316 524002

Nieuwe Vaandeldrager voorziet in een behoefte
Tekst: Jan Elbers, voorzitter van de Vereniging
van Indië-bataljons van het Garderegiment
Prinses Irene
Na een grondige voorbereiding is het er toch van
gekomen!!
De diverse geledingen van ons regiment kunnen
vanaf vandaag hun mededelingen en wetenswaardigheden berichten via de nieuwe
Vaandeldrager. Op deze manier kunt u kennis nemen van nieuws en activiteiten van de verschillende verenigingen die bij de Stichting Brigade
en Garde Prinses Irene zijn aangesloten.
Ik vertrouw er op dat dit contactblad in een behoefte zal voorzien en door iedereen gewaardeerd zal worden.
Zij, die hieraan de nodige tijd en moeite hebben
besteed ben ik dan ook bijzonder erkentelijk
voor hun inspanningen.
De samenstellers wens ik heel veel succes toe!

zich daar voor aanmelden bij onze secretaris, de
heer Th.J. van Alst vóór 1 maart 2002. Het telefoonnummer is: 0316 – 524002.
Voor meer informatie over onze activiteiten verwijs ik u naar de Regimentskalender elders in dit
blad.

De leden van onze vereniging wil ik graag attenderen op de algemene bestuurs- en ledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag
14 maart 2002 in de kazerne in Oirschot. U kunt
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Tentoonstelling Muziek, Oorlog + Vrede in Leger museum
Delft
Tekst: Wim ter Horst
Van 28 september 2001 tot en met 1 april 2002 is
in het Legermuseum te Delft de tentoonstelling
Muziek, Oorlog + Vrede te zien. Het is een spectaculaire expositie waarin de wederzijdse invloed
van oorlog en muziek (cultuur) door de eeuwen
heen wordt getoond en ten gehore gebracht.
Het Legermuseum brengt met Muziek, Oorlog
+Vrede een boeiend, multimediaal overzicht van
vier eeuwen oorlogs- en muziekgeschiedenis .
Bekende en minder bekende muziek in verschillende genres passeert de revue: van het
Wilhelmus, Lully, Haydn en Beethoven tot Marlene
Dietrich en John Lennon. Een acht minuten durende audiovisuele experience, theatrale opstellingen, schilderijen, foto’s en instrumenten, en uiteraard veel muziek maken een bezoek aan deze
tentoonstelling tot een bijzondere ervaring.
Meer actuele informatie biedt de speciale website www.muziekoorlogvrede.nl .

Op deze site staan ook een aantal concerten aangekondigd, zoals:
Op donderdag 7 februari 2002:
PARKANAYI KWARTET
Reacties op geweld: Muziek van na de Tweede
Wereldoorlog voor strijkkwartet.
en
Op donderdag 7 maart 2002:
ARTHUR SCHOONDERWOERD, fortepiano
17e en 18e eeuws strijdgewoel op toetsen: bataille,
marsen en strijdliederen.
Deze concerten vinden plaats in de Van der
Mandele zaal van Stedelijk Museum Het
Prinsenhof, aan het Agathaplein 1 in Delft.
Kosten per concert f. 35,-- = € 15,88
Reserveren: alleen bij het Legermuseum, afdeling
Communicatie & Presentatie
Telefoon: 015-2150549.

Herdenking Roermond
Tekst: Wim ter Horst.
Zeven september is elk jaar weer een grote dag
voor de vele Indië Veteranen. Dan komen ze in
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grote getale per bus of te voet naar het zuiden van
Nederland, naar het mooie stadspark in
Roermond, waar het Nationaal Indië Monument
staat.
Het is hier dan weer vol met grijze doffers en duiven, die elk jaar toch maar weer met duizenden
de reis naar Roermond maken om hun makkers uit
de jaren 1945-1962, die niet meer terugkeerden
naar hun vaderland, te gedenken.
Het bestuur van 7 GRPI is, indien mogelijk, ook
elk jaar daarbij vertegenwoordigd. Ook dit jaar
gingen Jo en Cor,Wim en Hetty en Willem met het
openbaar vervoer (gratis verstrekt door de SDV)
naar Roermond.
Vanwege de jaarlijks terugkerende perikelen bij
de NS, die kennelijk niet in staat zijn om grote aantallen reizigers op tijd naar Roermond te vervoeren zijn we dit jaar om 7.30 uur uit Zutphen ver-

trokken om toch zeker om 12.00 uur op de plaats
van bestemming te zijn.
Deze keer kwam de trein keurig op dienstregeling - tijd in Roermond aan, zo rond half tien. Na
een lekkere kop koffie, waar we echt de tijd voor
konden nemen, zijn we te voet naar het park gegaan, hebben daar onze standaard opgesteld,
stoeltjes er om heen en genoten van de erwtensoep met worst. Het smaakte prima.We waren
echt niet de eersten, de pendelbussen reden al af
en aan. Geleidelijk kwamen er steeds meer mensen van 7 GRPI en andere onderdelen bij ons om
een praatje te maken. Je merkt toch dat er elk jaar
weer meer veteranen van7 GRPI in Roermond
aanwezig zijn en dat is goed, maar het kan altijd
nog beter.
De plechtigheid, die om 13.30 uur zou beginnen
werd enigszins vertraagd, omdat om die tijd een
sobat werd getroffen door een hartstilstand en na
reanimatie met de ambulance met loeiende sirene, begeleid door een motorescorte van de politie, naar het ziekenhuis werd gebracht. Hij leeft
nog maar zijn toestand is ernstig, meldde een
sombere stem via de geluidsinstallatie.
Met meer dan 10.000 veteranen zaten wij daar te
luisteren naar het welkomstwoord van de voorzitter van de Stichting; het openingsgebed door de
Aalmoezenier b.d. J. van Aggelen en een toespraak van de Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken.
Helaas is Pierre Huyskens nog niet zo ver hersteld, dat hij dit jaar weer zijn declamatie kon laten horen en mogelijk zal hij dit in de toekomst
ook niet meer kunnen.
De voordrachtskunstenares Lenie Marlherbe heft
zijn taak (voorlopig) overgenomen, waarbij zij onder andere zei:
“Vele woorden zijn al geschreven, vele woorden
zijn al gezegd.

Woorden over het waarom, woorden over het
daarom.”
Of zoals zij verder declameerde, omdat:
“er veel te veel jonge doden zijn,
om ongestoord te kunnen dromen”.
Indrukwekkend was weer het eerbetoon, dat de
Koninklijke Luchtmacht bracht, door met 4 straaljagers in de “Missing Men formatie” over het
Monument te vliegen.
Het Koninklijk Hertens Mannenkoor bracht prachtige liederen ten gehore en de Johan Willem Friso
Kapel speelde sfeervolle muziek.
Tijdens de 1 minuut stilte kon je een speld op de
grasbodem horen vallen. Onvoorstelbaar hoe stil
meer dan 10.000 Veteranen kunnen zijn.
Bij het vlagceremonieel werden (staande) twee
coupletten van het Wilhelmus gezongen en ook
dit jaar werd er op een dusdanige wijze meegezongen, dat het tot ver in de omtrek hoorbaar
moet zijn geweest.
Na de kranslegging, waarbij toch om en de nabij
100 bloemstukken werden gelegd, volgde
het sluitingsgebed en een defilé langs het
Monument, Eretafels en de Zuilengalerij.
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Contactblad van het 6e Bataljon Garderegiment “ Prinses Irene “

Reüniecomité:
Jan Elbers, Kluizeweg 264, 6815 EJ Arnhem, tel.
026-3514227
Martien Karens, L. Springerlaan 68, 7425 CA
Deventer, tel. 0570-658789
Leen Lugthart,Vosmaerstraat 3, 6824 NM Arnhem,
tel. 026-3611318
Harry Vleeming, St.Willibrorduslaan 8, 6931 ES
Westervoort, tel.026-3118271
Rekening bij de Rabobank Arnhem onder no.
15.86.65.996 t.n.v. Reüniecomité
Gironummer 19.30.405 t.n.v. Reüniecomité 6 GRPI
te Arnhem.

Nieuw contactblad
U zult wellicht het Oranje kaftje van ons contactblad wel missen!!.
Ook wij moeten nog even wennen aan deze verandering. Maar er wordt ons wel het nodige werk uit
handen genomen, nu drukkerij Gianotten de verzending van de nieuwe Vaandeldrager gaat verzorgen. Het scheelt ons een halve dag om de
adreslabels op de boekjes te plakken, deze daarna te tellen en het geheel plus de nodige bescheiden naar het postkantoor te brengen.
Het enige wat ons nu nog te doen staat, is de mutaties van overlijden en verhuizen tijdig door te geven. Om er voor te zorgen dat De Vaandeldrager
in de juiste brievenbus valt, is het noodzakelijk,
dat u het ons op tijd laat weten als u gaat verhuizen.
Wij hopen dat u spoedig gewend zult zijn aan het
nieuwe contactblad, waarin u ook berichten uit
andere geledingen van ons Regiment zult kunnen
lezen.
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Vergadering reüniecomité
Het reüniecomité vergaderde op 27 september
j.l. Doordat Nel Kakebeen haar werkzaamheden in
het reüniecomité heeft beëindigd, was er een
vacature ontstaan in het Algemeen Bestuur van de
Vereniging van Oud-strijders van de Indië-bataljons van het Garderegiment “Prinses Irene”.
Als haar opvolger in het Bestuur werd in de vergadering van 27 september benoemd: Harry
Vleeming.
Nel Kakebeen was ook gemachtigd om betalingsopdrachten voor bank- en girorekening te tekenen. Deze taak zal nu worden overgenomen door
Leen Lugthart.
Verder kwam in de vergadering de voorbereiding
van onze 16e reünie op 5 september 2002 nog aan
de orde, alsmede het vertrek van de
Regimentscommandant, Lkol.Verweij en Majoor
Aerts op 7 december aanstaande.

In memoriam
Ook in dit nummer moeten wij u helaas weer berichten van het overlijden van bataljonsvrienden,
te weten:
Cornelis Tuip uit Heemskerk op 16 juni 2001
Johan Verlint uit Leiden op 26 juni 2001
Petrus C.A.Vester uit Voorhout op 7 juli 2001
Lambertus Voorhaar op 9 juli 2001
Th. Tax Amsterdam, datum niet bekend
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en
sterkte toe bij het verwerken van het verlies van
hun dierbaren.
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Post
Wij ontvingen van de heer J.W. de Leeuw , de zoon
van onze bataljonscommandant, de volgende
brief:
Zeer geachte Heer EIbers,
In het laatste exemplaar van het S-Ireentje las ik, dat
de opzet van het contactblad zal worden gewijzigd.
Door de jaren heen heb ik het wel en wee van de leden van het bataljon van mijn vader met interesse
gevolgd.
Ik constateerde echter voor mijzelf, dat de afstand
tot het bataljon groter en groter werd. Het lijkt mij
daarom een goed moment nu afscheid te nemen. Ik
dank u van de redactie voor al het werk, dat u hebt
verricht en wens u allen alle goeds toe.
Met vriendelijke groeten,
J.W. de Leeuw.

Promotie Parade Eenheid
Tekst : Detachement-commandant M. Karens
Sobats,
Het was moeilijk om P.R. werk te doen bij de 5
Indië-bataljons, omdat een paar bataljons geen
contactblad hebben.Hierdoor konden we jullie helaas niet allemaal bereiken.
Gelukkig komt hier nu verandering in, want ook de
Indië-bataljons zijn betrokken bij het detachement.
Het is jammer, dat er zo velen zijn, die dit niet meer
mogen beleven.
Door de nieuwe Vaandeldrager komen wij vanaf
vandaag wat meer te weten van de andere bataljons. Op deze manier ontstaat er meer openheid
tussen de diverse bataljons. En hebben we daardoor meer mogelijkheden om de Parade Eenheid
te promoten. Ons detachement doet het goed en de
samenwerking is als vanouds, zoals het ook zovele
jaren was in de Tropen.Toch is er nog plaats in de
groep, omdat ook wij uitvallers kennen. Daarom
stellen wij de volgende vraag: Zijn je benen nog in
staat om een stukje te lopen of een tijdje stil te
staan? Als dat zo is geef je dan op voor het detachement.
De erkenning voor wat je gedaan hebt, ver van huis
en gedurende een lange tijd met alle gevaren van
dien, geeft je absoluut een kick.
Wat te doen ???
Bel voor meer informatie over de Parade Eenheid.
Informatie over kleding, baret en andere zaken ontvang je na aanmelding.
Laat dus eens wat van je horen!!!
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Namens de V.O.S. Indië-bataljons G.R.P.I.
M. Karens en J. Rechts.
L. Springerlaan 68, 7425 CA Deventer, tel. 0570658789

Goede wensen
Wanneer dit nummer bij U in de brievenbus
glijdt, loopt het al weer aardig in de richting van
Kerstmis en Nieuwjaar. Daarom willen de leden
van het reüniecomité van de gelegenheid gebruik
maken om u allen heel fijne Kerstdagen, een gezellige Oudejaarsviering en al het goede voor het
jaar 2002 toe te wensen. In het bijzonder een goede gezondheid !

Tenslotte
• wensen wij onze zieken een spoedig algeheel
herstel toe.
• verzoeken wij U bij verhuizing ons tijdig Uw
nieuwe adres toe te zenden.
• dient U te weten, dat onze activiteiten mede mogelijk worden gemaakt door de opbrengsten van
de bank- giro loterij. Uw deelname hieraan wordt
daarom van harte aanbevolen.
• doen wij onze hartelijke groeten toekomen aan
onze bataljonsvrienden in het buitenland.
• eindigen wij met de hartelijke groeten van:
Harry, Leen, Martien en Jan.
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Regimentsflitsen

Monumentenreis Europa 1 tot 7 april 2001
Tekst: Henk Hendriks
Op 11 januari 2001 was het 60 jaar geleden dat in
Congleton, een stadje in Chesire, Engeland, de
Koninklijke Nederlandse Brigade werd opgericht.
Ruim acht maanden later, op 27 augustus 1941,
overhandigde Koningin Wilhelmina in het kamp
Wrottesley Park, nabij Wolverhampton, aan die
Brigade een vaandel en voegde aan de naam van
de brigade, de naam van haar kleindochter
Prinses Irene toe.
De commandant van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene vond dat de zestigste verjaardag
van de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses
Irene” een extra accent moest krijgen. Hij nodigde 18 veteranen, 18 jonge fuseliers, en een vijftal
andere gasten uit om samen met hem,Vaandel en
Vaandelwacht een reis te maken naar de geboorteplaats Congleton en naar de plaats waar voor de
Brigade een kampement was ingericht,
Wolverhampton.Vervolgens zou de opmarsweg

Vertrek uit Oirschot
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van Normandië naar Nederland worden gevolgd
om alle plaatsen aan te doen die in het Vaandel
van de Brigade en het Garderegiment staan vermeld.

Zondag 1 april 2001
Na in barak 24 van het 17de Pantserinfanterie bataljon Garde Fuseliers Prinses Irene gelaafd te
zijn met koffie, vertrokken we even na 9 uur per
luxe touringcar naar Stoke on Trent, Engeland.
In Veurne werd de lunch gebruikt om vervolgens
via Calais en Kanaaltunnel de “doorsteek” naar
Engeland te maken. Aalmoezenier Jan van
Lieverloo had ervoor gezorgd dat de patroon van
de reizigers, Sint Christoffel, alle busreizigers onder zijn hoede nam. Hij gaf iedereen een sleutelhanger met daaraan de beeltenis van deze heilige. Voor eenieders tijdverdrijf had hij ook nog
een boekje met gebeden en gedachten. De voorzitter van de Vereniging van Oud-strijders bleef
niet achter. Hij had ook een sleutelhanger voor iedereen, die de kleuren van de Brigade levendig
moeten houden, oranje en blauw.
Terwijl de trein met een vaart van 120 kilometer
door de Kanaaltunnel richting Engeland ging,
kwam men tot de ontdekking dat oud-strijder Van
Hoving niet in de bus aanwezig was. Na de lunch
in Veurne was Van Hoving, net als vele anderen,
een eindje gaan wandelen en tegelijkertijd ook
even een kerk gaan bekijken. Doordat hij een andere uitgang nam raakte hij de weg kwijt. Hij wist
gelukkig het restaurant waar geluncht was te vinden en de restauranthouder was zo goed om hem
spoorslags met de auto naar Calais te brengen. In
Calais was intussen geregeld dat Van Hoving met
de trein meekon naar Folkestone alwaar een van
de begeleidende auto’s op hem stond te wachten.
Zonder de portemonnee te hoeven trekken en ook

Mars naar het monument

Herdenking Wolverhampton

nog als VIP behandeld worden. Hulde aan de restauranthouder en de mensen van de Kanaaltunnel. Van Hoving stond ons toen we in Stoke on
Trent aankwamen breed lachend op te wachten.
Iedereen was happy dat het allemaal toch nog terechtgekomen was. In het prachtig ingerichte
Moat House Hotel werd ons een voortreffelijke
maaltijd voorgezet. De smulpapen uit Nederland
lieten zich de maaltijd echt goed smaken. Na de
maaltijd bleek nog niemand echt moe te zijn en
werd er nog “enige” whisky geproefd!

Maandag 2 april 2001
Het was net als in 1940 en 1941. Reveille op een
onchristelijk uur van half 7. Maar om het programma af te kunnen werken, moest er vroeg gestart
worden. Na een heerlijk Engels ontbijt gingen wij
op weg naar Congleton, waar we even na 9 uur
aankwamen op een grote parkeerplaats. De Town
Mayor of Congleton, councillor Douglas Parker en
de Borough Mayor, councillor R. Lowe, een detachement W.A.A.F.-cadets van het Air Training
Corps, en de plaatselijke TV waren aanwezig om
ons te begroeten.Voorafgegaan door doedelzakspelers, afkomstig uit Manchester, werd naar de
Cenotaph gemarcheerd, waar de plechtigheid
plaats zou vinden. Na intreding van het Vaandel
volgden toespraken van de burgemeester, van
onze voorzitter generaal Hemmes, van de commandant van het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene, de overste Verweij en van aalmoezenier Jan
van Lieverloo. Allen blikten op hen eigen wijze terug op het gegeven dat 60 jaar geleden de
Brigade werd opgericht en geformeerd in

Mr. John Mellor

Congleton. Na het leggen van de kransen, de Last
Post en het uittreden van het Vaandel, begaven we
ons naar het nabijgelegen stadhuis waar de
Irenevlag fier aan de stadhuistoren wapperde.
Heel attent van het gemeentebestuur.
Tijdens het nuttigen van koffie en versnaperingen
richtte overste Verweij het woord tot de Town
Mayor en bood hem een herinneringsbord (Delfts
blauw met een Oranje rand) aan, waarvan er
slechts zestig zijn gemaakt. Hierop zijn onder
meer de wapenfeiten van de Brigade vermelden.
De overste vertelde dat dit bord het tweede
exemplaar uit de serie was. Bord nummer één is
uiteraard voor Prinses Irene. Er waren veel geanimeerde gesprekken in het gemeentehuis, vooral
met die oud-strijders, die hun bestaan in
Congleton hebben opgebouwd. Uit al die gesprekken bleek heel duidelijk dat het zeer wordt
gewaardeerd dat er elk jaar rond 11 november
enkele oud-strijders aanwezig zijn om samen met
de bevolking de gesneuvelden te herdenken.
Na een uurtje rijden werd gestopt voor de lunch
in New Castle under Lyme in het Jarvis Clayton
Lodge Hotel.
Ons laatste bezoekadres voor die dag was
Wolverhampton. Op de begraafplaats aan
Jeffcock Road liggen 23 Nederlandse militairen
van de Irenebrigade begraven. Op die begraafplaats werd een herdenkingsdienst gehouden. Bij
aankomst werden we ontvangen door de heren
Mellor en Collins. Ook waren er een aantal standaarden aanwezig van de British Legion en plaatselijke verenigingen van oud-strijders. De plechtigheid was hetzelfde als die in Congleton met dat
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verschil dat in plaats van de “Last Post” de “exhortation” door John Mellor werd uitgesproken.
They shall grow not old
As we that are left, grow old.
Age shall not weary them
Nor the years condemn.
At the going down of the sun
And in the morning
We will remember them.
Tot slot werden de volksliederen gespeeld. Na de
herdenking in Wolverhampton werden we ontvangen in het Civic Centre, in de zogenaamde
“Mayor’s Parlour”. De mayor, councillor T. Singh
sprak ons toe. Overste Verweij bedankte hem en
bood de burgemeester gedenkbord nummer 3
aan. Na de terugkeer in het hotel opnieuw een
voortreffelijk diner en gezellig samenzijn.

Dinsdag 3 april 2001
Reveille om 6 uur want er stond een lange reis op
het program. Na het prima Engelse ontbijt vertrokken we enkele minuten over 8 om via de
Kanaaltunnel naar Frankrijk te rijden. De lunch
werd nog genuttigd in Engeland in het Tollgate
Hotel in Kent. Ongeveer 12 uur later arriveerden
we in Hotel Eden Park in Pont l’ Eveque, na eerst
nog een plaquette van de Prinses Irenebrigade in
het plaatsje te hebben bekeken. Ook hier had de
Irenebrigade een beetje bijgedragen aan de bevrijding van de stad. Bij het diner was ook Lkol
Van Dijk van de Nederlandse Ambassade uit
Parijs aanwezig. Hij zou ons de volgende dag vergezellen. Uiteraard moest er Calvados gedronken
worden, hét lijfdrankje van de Fuseliers. Ondanks
de forse prijs voor het borreltje trakteerde eerst

de regimentscommandant en daarna overste van
Dijk op het kostelijk glaasje. Hoeveel er die avond
nog gedronken is staat niet in de analen, maar het
was behoorlijk rumoerig hoog in het hotel!

Woensdag 4 april 2001
Als er een traditie is, dan moet er ook naar gehandeld worden, dus weer om 6 uur reveille! Na een
Frans ontbijt en een rit van anderhalf uur arriveerden we om kwart over negen in Courseulles
sur mer, waar een deel van de brigade aan wal
kwam. Na een kwartier vervolgden we onze weg
naar Arromanches waar drie gevechtsgroepen
van de brigade waren geland. Helaas was er niet
voldoende tijd om het museum te bezoeken.
Verder ging het naar de Pegasus brug. Hier veroverden en hielden Britse luchtlandingstroepen
(parachutisten) en personeel van de “gliders” de
brug in hun bezit ondanks felle tegenaanvallen
van de Duitsers. Na een voortreffelijke lunch in
het bij de brug gelegen restaurant vertrokken we
naar Chateau St. Come, waar de brigade de vuurdoop onderging en de eerste verliezen leed. De
Britse troepen, waarvan de stellingen werden
overgenomen, betitelden deze plek als “Hellfire
Corner”. Bij het kasteel vond een plechtige herdenking plaats, met toespraken van generaal
Hemmes en Lkol Verweij. Ook hier werd een krans
gelegd. De jonge fuseliers waren zeer geïnteresseerd in de belevenissen van de oud-strijders die
hier in 1944 het een en ander hadden meegemaakt. Hierna naar Pont Audemer, waar een volgende herdenking op het programma stond. Na
opstelling bij het monument ook hier de gebruikelijke plechtigheid. Na afloop in het stadhuis
vloeide de champagne rijkelijk. Het vierde bord
werd aan de loco-burgemeester overhandigd, die
dat zeer waardeerde. Rond half 6 begaf ons gezelschap zich weer naar het hotel voor het diner en
natuurlijk een glaasje Calvados.

Donderdag 5 april 2001

De Calvados van Overste Van Dijk smaakte prima!
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Vandaag laten we Frankrijk achter ons, op weg
naar Beringen in België. De reis wordt onderbroken in Marke om te lunchen. In Beringen bij het
monument, vlakbij de plaats waarin 1944 een
brug lag over het Albertkanaal, opnieuw een herdenking met toespraken van de burgemeester,
generaal Hemmes en overste Verweij. Hoewel niet
voorzien nodigde de burgemeester ons uit voor
een drankje in het gemeentehuis van Beringen.
Na deze ontvangst zetten wij koers naar

Voor de laatste dag van onze reis stonden nog bezoeken aan Tilburg en Hedel op het programma.
Na aankomst in het Paleisraadhuis in Tilburg werden wij in de oude raadszaal getrakteerd op koffie
en een worstenbroodje. Omdat de burgemeester
niet beschikbaar was voor 10 uur werd er een film
gedraaid, getiteld “De bevrijding van Tilburg”,
samengesteld door Schotse cineasten.
Generaal Hemmes wees de burgemeester er in
zijn toespraak op dat de film niet de rol die de brigade bij de bevrijding van Tilburg heeft gespeeld
tot uiting bracht. En dat de film niet goed gevallen
was bij het gezelschap. Hij verzocht dringend dit te

corrigeren, wat burgemeester Stekelenburg toezegde. Ook hier een toespraak van overste Verweij
en de overhandiging van het zesde bord. Na de
toespraken legden generaal Hemmes en de burgemeester gezamenlijk een krans bij het monument
van de Vaandeldrager, tegenover het stadhuis.
Van Tilburg naar Rosmalen, waar in het Wapen van
Rosmalen de lunch werd gebruikt. Direct hierna
naar Hedel, de plaats waar de laatste gevechtendoor de brigade werden geleverd, vlak voor het
einde van de oorlog. Bij het bevrijdingsmonument
werd de herdenkingsceremonie gehouden, bijgewoond door een klas schoolkinderen. De burgemeester van Maasdriel, waar Hedel nu onder valt,
hield een imponerende, stijlvolle toespraak,
waarin hij het vestigen van een bruggenhoofd
vlakbij de verkeersbrug als symbool gebruikte.
Hij wees er op dat er ook een brug is geslagen
tussen oud-strijders, fuseliers en inwoners van
Hedel en benadrukte dat de tradities ten allen tijden gehandhaafd zullen blijven. Zij vormen een
blijvend deel van de plaatselijke folklore. Ook de
burgemeester kreeg van overste Verweij het herinneringsbord aangeboden.
Tenslotte nog de terugkeer naar de kazerne in
Oirschot, waar wij in dezelfde kamer van gebouw
24 van het 17de Painfbat Garde Fuseliers Prinses
Irene, de reis begonnen. Onder het genot van een
laatste glaasje Calvados werd afscheid genomen
van de reisgenoten. In zijn laatste toespraak benadrukte Lkol Verweij dat de reis voorbeeldig was
verlopen, dat hij trots was op “zijn” oud-strijders en
“zijn” jonge fuseliers en dat hij de reis met enorm
veel plezier had georganiseerd. Zowel generaal
Hemmes als generaal Van Leeuwe beaamden dit
en bedankten, namens alle oud-strijders, hem en
zijn staf, voor het initiatief en de uitvoering van de
reis. Schrijver dezes sluit zich hier voor 100% bij
aan. Het was in één woord gezegd: fantastisch!

Kranslegging Tilburg

Hedel

Beringen

Nederland. Bij de grensovergang België/Nederland in Bergeijk stopten wij even bij het monument, dat daar geplaatst is. Het memoreert de opmars in het kader van “Operatie Market Garden”,
die op 17 september 1994 begon en waaraan ook
de Prinses Irenebrigade deelnam. Rond 18 uur arriveerden we in de Generaal Majoor de Ruyter
van Steveninckkazerne waar een voortreffelijke
“bamihap” klaar stond. Heerlijk na een lange reis.
In de Treffer werd nog een gezellige avond doorgebracht.

Vrijdag 6 april 2001
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Van pantergang tot vaandelmars
Aooi Hein Asveld, regimentsadjudant en vaandeldrager
Tekst: Hans Sonnemans
De Vaandeldrager is de naam van dit regimentsblad. Het blad is in 1985 vernoemd naar het beeld
voor de gevallenen van de Prinses Irene Brigade,
dat sinds 1955 in Tilburg staat. De kunstenaar en
maker van dat beeld, baron Speyaart van Woerden, koos destijds niet toevallig voor de vaandeldrager als symbool voor de Brigade. Een vaandel
van een onderdeel staat immers voor de tradities
en geschiedenis van een onderdeel. De onderofficier die dit vaandel draagt, draagt hiermee symbolisch het onderdeel, het regiment, en datgene
waar het voor staat, in zijn armen. Bij de Prinses
Irene Brigade was die eerste Brigadeadjudant
Aoo Wim Dado. Na hem werd deze taak vervuld
door de regimentsadjudant van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Sinds 26 januari 2001 wordt deze functie vervuld
door Aooi Hein Asveld. Eigenlijk is deze adjudant
al wandelende regimentsgeschiedenis. In zijn
jonge jaren vervulde hij zijn eerste functies bij 13
Painfbat GFPI in Schalkhaar. Toen in 1991 duidelijk werd dat de traditie van 13 Painfbat zou over-

Hein Asveld in actie tijdens de regimentscross
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Vaandelwacht in Beringen tijdens Europareis (april 2001)

gaan naar 17 Painfbat, vervulde Asveld de functie
van Compagnies-sergeantmajoor bij A-compagnie 17 Painfbat, op dat moment nog Regiment
Limburgse Jagers. Juist deze compagnie zou een
belangrijke rol gaan spelen bij de traditieovergang. De dienstplichtigen van de compagnie zouden paraat worden gesteld als Fuseliers en hun
hele diensttijd onder deze vlag doorbrengen.
Het illustere driemanschap van de compagnie,
destijd Kap M. Duvekot, Elnt M. Jakops en CSM H.
Asveld begon al begin 1992 als “Limburgse
Fuseliers” stemming te maken. Niet tot ieders plezier traden ze al met gemengde regimentssymbolen naar buiten. Hoogtepunt in die periode was
ongetwijfeld de reis naar Normandië waar op het
strand van Arromanches de sjaaltjes en emblemen van de Limburgse Jagers werden verwisseld
voor die van de Fuseliers.
Na een reorganisatie van de compagnieën (1994)
werd Asveld Compagniesadjudant bij dezelfde Acompagnie en droeg met veel plezier het
Fuseliersgevoel uit. Of dat nu was tijdens het dagelijkse werk, of verkleed als Paashaas, Sinterklaas of als Pater van de Orde van de Wellustige
Fuselier. Overigens is deze orde inmiddels opgeheven. Eind 1996 vertrek hij met de compagnie
naar Bosnië in het kader van SFOR1. Zelfs daar
draagt hij het oranje-blauw uit maar niet alleen
dat: de plaatselijke schooljeugd in Knezevo leerde van hem de “high-five”!

In 1997 verruilt hij A-cie voor de Stafstafcompagnie van 13 Gemechaniseerde Brigade en wordt
daar compagniesadjudant. Niet alleen blijft hij
hiermee op het Oirschotse zand maar ook nog
eens binnen het regiment want Ststcie 13
Mechbrig maakt sinds mei 1995 deel uit van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Van eind 1998 tot de zomer van 1999 maakt
Asveld even een “uitstapje”. Hij ruilt zijn functie
met een collega en vertrekt als CA van het C-team
van 17 (NL) Mechbat GFPI weer naar Bosnië in het
kader van SFOR5.
Asveld is een gedreven sportman en langeafstandloper. Uiteraard staat hij altijd aan de start
bij de regimentscross en heeft deze al enkele malen kunnen winnen.
En dan, sinds januari van dit jaar dus, regimentsadjudant van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene. Een op en top professionele onderofficier, een echte “troepenman”, die van de nodige ludieke optredens houdt, verandert op slag als
hij als Vaandeldrager het stafgebouw van het bataljon verlaat. Helemaal strak, gezicht en houding;
iedere beweging van armen en benen doordacht
en gecontroleerd, correct. Het moet allemaal
“kloppen”. Een ware transformatie. De man met
de pantergang (zoals door een collega treffend

“De Vaandeldrager”

verwoord) verandert in een strakke en stramme
vaandeldrager, een Garderegiment met een
Britse afkomst helemaal waardig!

Fuseliers in het Midden Oosten
Tekst: Maj der Fuseliers, Carlo Tempelaars
Nu inmiddels iedereen denkt dat uitzendingen te
maken hebben met de Balkan, vinden we twee
Fuseliers op een plaats waar je ze niet snel zult
verwachten: het Midden Oosten.
De Majoors der Fuseliers Henk Laurens en Carlo
Tempelaars zijn / waren geplaatst als waarnemer
voor de Verenigde Naties in het Midden Oosten.

Toevallig
Ergens medio 1999 moet het geweest zijn, dat
beiden, zonder het van elkaar te weten, solliciteerden op een waarnemersfunctie in het Midden
Oosten. Het zou hierbij niet gaan om een gewone
uitzending, maar om een plaatsing voor een jaar
of meer, waarbij het gezin mee zou mogen. Het

gezin meenemen en toch een militair uitdagende
job hebben, dat leek wel wat.
Wat schetst de verbazing? Beide worden aangenomen en geplaatst! Vanaf februari 2000 Majoor
der Fuseliers Tempelaars voor 1 jaar en vanaf augustus 2000 Majoor der Fuseliers Henk Laurens
voor 1 jaar.

Verhuizen
Voor ze het in de gaten hadden, waren ze allebei
geplaatst en verhuisd. Beiden kregen dezelfde
plaatsingen in Israël en volgden elkaar op. Eerst
een baan als waarnemer op de Golan hoogvlakte,
tussen Syrië en Israël.Vervolgens een baan in
Libanon. De gezinnen bleven wonen in Israël, respectievelijk in de plaatsen Tiberias en Nahariya.
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Gezin
Het meenemen van het gezin was natuurlijk absoluut anders. De scholing moest bijvoorbeeld geregeld worden (naast enorm veel andere details).
Het plan werd opgepakt om de studie door de
echtgenotes te laten begeleiden met behulp van
een onderwijspakket uit een gespecialiseerde
onderwijsinstelling. Het versturen van proefwerken ging met E-mail, fax of post. Het systeem
bleek te werken, zeker ook door de inzet van de
respectievelijke echtgenotes Monique en Gertie.

UNMO
En dat allemaal voor die baan als UNMO (United
Nations Military Observer). De rol van de UNMO
is het ongewapend observeren en rapporteren
aan de Verenigde naties.

Historie
De Golan hoogvlakte is reeds lang geleden door
Israël bezet. De hoogvlakte is vanwege zijn strategisch belang altijd al betwist.
Toen in 1973 op Yom Kippoer (de heiligste rustdag van de Joden) alle buurlanden van Israël de
aanval openden, is de strijd op Golan hoogvlakte
van grote betekenis geweest. Het was het theater
van de grootste tankslag in de moderne geschiedenis. Syrië viel aan met een viervoudige overmacht van 1600 tanks. De toen moderne T62 werd
voor het eerst ingezet. Israël verdedigde met 400
voornamelijk gemoderniseerde Centurion tanks.
De strijd op de Golan hoogvlakte is tegen de
logica in, door Israël gewonnen. Een Pyrrusoverwinning. Beide zijden, Syrië en Israël leden
enorme verliezen. De Israëlische verdedigende
tankbrigade werd nagenoeg tot op de laatste man
geheel vernietigd. Pas na het bijtrekken van
mobilisabele eenheden keerde het tij voor Israël.
Hoe je deze strijd ook bekijkt, het Israëlische militaire vakmanschap heeft hen de overwinning gegeven. Simpele, maar belangrijke zaken als initiatief, doorzettingsvermogen, opofferingsbereidheid en goed leiderschap hebben waarschijnlijk
de doorslag gegeven.
Nu is het rustig in de Golan. Gelukkig maar. Toch
wordt de Golan telkens weer besproken in vredesonderhandelingen en hoor je het gebied regelmatig in het nieuws.

Libanon

Het eerste deel in de Golan was voor beide majoors behoorlijk rustig. Dat is maar goed ook, want
als je de situatie op de Golan begrijpt dan weet je
dat het minste of geringste incident tot een catastrofale oorlog kan leiden. Op de Golan hoogvlakte zijn een aantal waarnemingposten waar vanuit
de overeengekomen bestandslijnen in de gaten
gehouden worden.Verder worden er patrouilles
gereden en inspecties gedaan.
Het bleek een zeer aparte ervaring om een kijkje
te nemen binnen het Israëlische leger. Maar nog
verbazingwekkender was het om het Syrische
leger te inspecteren.
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Juist tijdens de plaatsing van onze beide Fuseliers
is Israël teruggetrokken uit het bezette deel van
Libanon. U kunt zich voorstellen dat dit een enorme verandering was. Tweeëntwintig jaar had
Israël het Zuiden van Libanon bezet. In Libanon
gebeurt van alles. Zeker net na de terugtrekking
van Israël was er een machtsvacuüm waar de
alom aanwezige strijdgroepen Hezbollah en Amal
zich prima op hun plaats voelden.
De Hezbollah wierp zich na de terugtrekking van
Israël op als de overwinnaar. Zij claimden dat ze
Israël verslagen hadden. De waarheid ligt ergens
in het midden. De Israëlische premier Barak had
gewoon zijn verkiezingsbelofte uitgevoerd. Hij
beloofde daar weg te gaan. Het was lang genoeg
geweest.

De Hezbollah, op zijn beurt, had een goede verklaring voor het vertrek van de Israëli’s. Dat was
afgedwongen door hun jarenlange aanvallen en
bomaanslagen. Israël was door hen weggedreven
omdat het onder meer geen jonge levens meer op
het spel wilde zetten.
Beide zijden hadden gelijk en beiden wonnen in
deze situatie. Zo gaat het altijd in het Midden
Oosten. Iedereen wint maar ook iedereen verliest. Concreet resultaat voor de Fuseliers: werk
genoeg.

Evacuatie
Tot grote verbazing van iedereen bezocht in
september 2000 premier Sharon, de Al Aksa moskee in het Palestijns deel van Jeruzalem. Daarmee
ontketende hij een storm van protest en tevens de
start van de tweede Intifada.
De start van deze Intifada was zo heftig dat de
Verenigde Naties besloot om alle gezinnen te
evacueren. Door de Operationele Staf van de
Bevelhebber (OPS BLS) werden de gezinnen naar
Nederland gehaald.
Dit stond natuurlijk niet in het plan van beide
families. Tenslotte was er gekozen om met de
familie uitgezonden te worden. Na ruim een
maand in Nederland geweest te zijn konden de
families weer terugkeren. Deze evacuatie had
uiteraard wel de nodige gevolgen, bijvoorbeeld
voor de scholing en de motivatie van de kinderen
om weer terug te gaan.

het Midden Oosten wordt ook Majoor Peter Aerts
volgend jaar daar geplaatst. Dat is op zijn minst
voldoende om te concluderen dat de Fuseliers
ook een missie hebben in het Midden Oosten!

Snel voorbij
Beide families zijn het er over eens. Het is een
unieke ervaring op alle gebieden. Het is zeer leuk
om internationaal te werken niet alleen voor de
militairen maar ook voor hun gezinnen. Het klimaat in het Midden-Oosten is geweldig.Voor sommigen een beetje te warm in de zomer, maar alles
went. Het kennismaken met verschillende culturen in het Midden Oosten opent je de ogen. Het
verstevigt voor de militair maar ook voor zijn
gezin de realiteitszin. Het wegnemen van vooroordelen is nu veel gemakkelijker.
Inmiddels is het gezin Tempelaars al weer teruggekeerd. Voor hen zit de tijd er op. De familie
Laurens blijft nog een tijdje.

Naschrift
Alsof het Fuseliergehalte nog niet genoeg is in
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Terugblik op 60 jaar GFPI
Beeldverslag van de reünie op 12 april 2002
Tekst: Hans Sonnemansnemans
Het was koud, de ceremonie op het veld duurde
lang en de spoorwegen hadden juist deze dag uitgekozen voor een stakingsactie… Maar het werd
een geweldige dag, er waren heel veel bekenden
en: ZIJ was ook aanwezig. Mevrouw Irene van

Lippe Biesterfeld, voor deze dag weer Prinses
Irene en Koninklijke Hoogheid, was een stralend
middelpunt van een groots feest. Regimentscommandant Willem Verweij en voorzitter van de
werkgroep Majoor Peter Aerts kijken voldaan terug op deze dag, en met hen vele honderden oudstrijders en (oud) Fuseliers.

Vervoer op nostalgische legervoertuigen, in dit geval een DAF 328

Een trotse regimentscommandant reikt de Prinses een mede door hemzelf samengesteld jubileumboek uit.

De burgemeester van Congleton in traditioneel gewaad. Rechts van hem mevrouw B.
Mulder - Gemmeke, voorzitter van de Vereniging Dragers Militaire Willermsorde.

24

Een welkom in stijl!

De voorzitter van de Vereniging van Oudstrijders van de Irene Brigade, generaal Ruud
Hemmes, legt samen met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene een krans.

Fuseliers, opgelijnd op het veld.

Majoor Peter Aerts begroet een oudstrijder.

Een overzicht van de drukte in de tent

Prinses Irene in gesprek met veteranen van de Prinses Irene Brigade

Het defilé na afloop van de plechtigheid
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Hofleverancier van vredestroepen
Tekst: Maj der Fuseliers, Joost Doense
Sinds 1996 is het oranje-blauwe Invasiekoord een
bekend verschijnsel op de Balkan. Anno 2001 is
17 Painfbat GFPI wederom hofleverancier van vredestroepen. Ditmaal voor het eerste lustrum van
de SFOR (Stabilization FORce) in Bosnië
Herzegovina.
Mijn naam is Joost Doense en ik ben Commandant
B-Cie 17 Painfbat GFPI.Was ik in1996
Plaatsvervangend Teamcommandant B-Team
IFOR-2, bij deze missie ben ik Commandant BTeam SFOR-10. Toen was het 17 (NL) Mechbat
GFPI, nu is het 11 (NL) Mechbat “Regiment
Huzaren van Sytsama”. Met het langzaam in zicht
komen van het einde van deze uitzending schrijf
ik mijn hoofdstuk voor de geschiedenis van
Fuseliers in den vreemde.
Twee van de drie pantserinfanteriepelotons, het
anti tankpeloton en het stafpeloton BCie werken
vanuit Dutch Base Bugojno (DBB). Het derde infanteriepeloton BCie, één infanteriepeloton ACie en
het anti tankpeloton ACie vanuit Tiger Base te
Novi Travnik.Verder zitten op deze en andere bases diverse “losse” Fuseliers. Sommigen afkomstig van 17 Painfbat GFPI, anderen van StstCie 13
Mechbrig of anderszins behorend tot het
Regiment.
De taak van de NAVO-vredesmacht SFOR
(Stabilization FORce) is nog steeds drieledig.

Handhaven van een veilige en stabiele omgeving
Concreet: zorgen dat de strijdkrachten zich aan
de vredesbepalingen van Dayton houden en dat
de (ruim begrip) algemene situatie rustig blijft.
Verstoringen van de openbare orde vallen niet
binnen ons mandaat. Dit is een zaak van de lokale
autoriteiten. De samenwerking met de strijdkrachten is over het algemeen uitstekend. Met diverse vormen van ordeverstoringen hebben we
echter steeds meer te maken.
Een voorbeeld is een eerstesteenlegging van een
moskee in etnisch-Servisch gebied waarbij ook
Vips zijn uitgenodigd. Bescherming van deze Vips
valt wél binnen onze taak. Ons beveiligingsplan
moet dit overlappen met dat van de lokale autoriteiten voor het geval dat zij er niet in slagen de si-
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tuatie onder controle te houden. Bij dit voorbeeld
waren uiteindelijk ca. acht eenheden van compagniesgrootte betrokken…
Mijn eenheid doet geen ME taken en is daar ook
niet voor opgeleid. Het is op zijn zachtst gezegd
uitdagend om het grijze gebied tussen helemaal
niets doen en “donkergroen” militair optreden
(met een hoog geweldsniveau) in te vullen.

Verzamelen van informatie
Kennis is macht en kennissen zijn machtiger.
Daarom hebben we overal onze kontakten (civiel,
militair, handel, industrie, kerk) en praten we ook
regelmatig met al die mensen. Kennis zorgt er ook
voor dat je op potentieel instabiele of bedreigende situaties kan inspelen en draagt daardoor bij
aan onze eigen veiligheid.
Elke dag komt heel veel informatie binnen op
heel veel gebied. De kunst is om tussen al deze informatie verbanden te leggen en er conclusies uit
te trekken of voorspellingen over te doen. Dit vereist flexibiliteit, creativiteit en inzicht van al het
betrokken personeel. Het maakt niet uit of ze patrouillecommandant, inlichtingenverzamelaar of
liaison officier zijn. Dat het werkt bewezen we recent door een schijnbaar loos gerucht over een illegale wapenopslagplaats nader te onderzoeken.
Met een gericht onderzoek toonden we aan dat er
daadwerkelijk sprake was van zo’n opslagplaats,
gaven aan welke personen erbij betrokken waren
en ontdekten tevens een aantal bedenkelijke verbanden met (ogenschijnlijk) bonafide overheidsorganisaties.

Waar mogelijk ondersteunen we de (civiele)
wederopbouw
We doen dit door diverse projecten te ondersteu-

nen (advies mbt bedrijfsplannen, beschikbaar
stellen van (overheids) fondsen voor wederopbouw, stimuleren van politieke ontwikkeling en
voortdurende coördinatie met de grote internationale organisaties hier (VN UNHCR, OHR,
OVSE).
We doen meer dan alleen maar geld uitgeven. Bij
ondersteuning van de opbouw van een school
leggen we bijvoorbeeld vooraf vast dat de school
multi-etnisch gebruikt moet worden.We maken
zoveel mogelijk gebruik van lokale aannemers en
ondersteunen op die manier ook weer de economische ontwikkeling. Actueel is ons “winterisatieproject”. Patrouilles inventariseren kleinschalige
humanitaire projecten (daken, ramen, sanitair,
etc.). Daarna beoordelen (bouw-) technische specialisten of het te realiseren is waarna geld en/of
middelen worden vrijgemaakt. Op deze manier
kunnen we ook wat betekenen voor de “gewone”
man of vrouw.
De werkzaamheden bestaan uit de zg “Normal
Framework Operations”(NFO). Dit betekent het
uitvoeren van allerlei soorten patrouilles, binnen
vijftien minuten een “Quick Reaction Force” (QRF)
kunnen uitbrengen en onze bases in bedrijf houden.

niegroep met rupsvoertuig, een ziekenauto (rups
en/of wiel), een ploeg die autowrakken kan
“openknippen” en een bergingsvoertuig. Dat we
geen (grote) ongelukken hebben meegemaakt
mag absoluut een verdienste van onze chauffeurs
worden genoemd.Veel lokale bewoners rijden
hier alsof ze hun rijbewijs bij een pak waspoeder
cadeau hebben gekregen.
Andere activiteiten zijn diverse specifieke opdrachten en operaties zowel in ons eigen gebied
als daarbuiten. Dit varieert van de al eerder genoemde moskee tot het begeleiden van gigantische konvooien met wapens en munitie of (actueel!) het opvoeren van onze aanwezigheid in het
gebied als gevolg van internationale politieke
spanning.

Bases
Behalve de grote bases in Bugojno en Novi
Travnik zij er ook nog twee kleinere. Romeo Nul
Alfa” (R0A) van het Ateam en “Klein Beringen”
(KB) van het BTeam. R0A is een relayeerstation
voor radioverkeer en gelegen in het Vlasic-gebergte op de grens van de Moslim-Kroatische
Federatie en de Servische Republiek.

De patrouilles controleren de kazernes in ons gebied, bezoeken de markten, kriskrassen door de
steden en dorpjes en praten met Jan en alleman.
Hun opdrachten variëren van het laten zien van
onze aanwezigheid tot het in kaart brengen van
religieuze structuren en alles wat daar tussen ligt.
De QRF kan zo nodig snel optreden in situaties
met een hoog geweldsniveau. Daarnaast wordt zij
ook ingezet bij (verkeers) ongelukken. Het is in
feite een soort mini-team: een infanteriegroep
met zowel een rupsvoertuig als een jeep, een ge-
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peloton gelegerd worden. Behalve in een operationele functie voorziet deze Base ook in een stuk
personeelszorg omdat het de groepen/ secties/pelotons prima bevalt om een week zelfstandig op te treden.

Oranjeblauwe regimentstraditie

Majoor der Fuseliers Joost Doense neemt het bord van de gemeente
Beringen in ontvangst

De stad Jajce ligt ca. 40 km noord van onze thuisbasis in Bugojno. Klein Beringen is primair bedoeld om de omlooptijden voor geneeskundige
verzorging zo kort mogelijk te houden. De vaste
bezetting hiervan bestaat uit medisch personeel
onder leiding van de “Burgermeester van Jajce”,
een algemeen militair verpleegkundige. De
wacht en QRF wordt gevormd door een infanteriegroep. Daarnaast wordt het huis soms gebruikt als
patrouillebasis en kan er zo nodig een compleet

Ook al is de kern van het Mechbat een
Tankbataljon, de oranjeblauwe Regimentstraditie
wordt zeker niet vergeten. Dat het Invasiekoord
het bindend element is, blijkt duidelijk uit het
logo van mijn Team. Het naambord van Beringen
siert, naast de onderdeelsvlag, de leefruimte van
de Fuseliers op Base Bugojno. Hetzelfde geldt
voor “Vogelkop op Base Novi Travnik.“Klein
Beringen” tenslotte, noemde ik al.
Conform de wens van de Generaal Hemmes hebben de Fuseliers het Koord waardig en met trots
gedragen. Kordaat, maar ook creatief en inventief
en altijd en in alles professioneel. Een maand na
afsluiten van dit artikel zal het hele Mechbat weer
thuis zijn. Na vijf maanden uitzending vind ik dat
absoluut niet erg. Ik kijk terug op een geslaagde
missie. Onze verdienste.

Koorduitreiking nieuwe regimentscommandant
Tekst: Nelleke Swinkels - van de Vorst
Op 2 november vertrok een delegatie van het bestuur van de Vereniging van Oud Strijders samen
met Lkol.Verweij, maj Aerts en de BA Hein Asveld
naar Wolverhampton. Ook de nieuwe bataljonsen regimentscommandant Lkol Jacobs bevond
zich in dit illustere gezelschap. Op het kerkhof in
Wolverhampton worden ieder jaar in het eerste
weekend van november de gesneuvelde militairen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog herdacht. Voorafgaand aan de herdenking reikte generaal Hemmes het oranjeblauwe fuselierkoord
uit aan overste Jacobs, die op 6 december in
Oirschot het stokje overneemt van Willem
Verweij. Hemmes deed dit op welhaast gewijde
“Irenegrond” .Op de plek waar 60 jaar geleden, in
1941, de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses
Irene haar naam kreeg en van Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina een vaandel kreeg uitgereikt; Wrottesly Park. Er is nu niets meer over van
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de plek, waar toen de mannen van de Irenebrigade gelegerd waren.
Generaal Hemmes memoreerde dat het in al die jaren dat hij de koorden nu uitreikt nog niet was voorgekomen dat er een koorduitreiking plaatsvond in
Wolverhampton. Dat het koord daarna rijkelijk besproeid werd met Calvados laat zich raden.

Generaal Rudi Hemmes reikt het Fuselierkoord uit aan Lkol Harold Jacobs

De “Vogelkop” in Novi Travnic
Contacten met fuseliers, ingedeeld bij 11 (NL) Mechbat SFOR 10

Delen uit correspondentie van Fuseliers, zoals gepubliceerd in het contactblad van 7-GFPI, het bataljon dat hun symbool “de Vogelkop” uit Nieuw
Guinea, aanbood voor de base van het “Fuseliersteam” in Novi Travnic (Bosnië).
“Ik zal mezelf kort even voorstellen. Mijn naam is
de tweede luitenant D.A.A. van Berkel (buiten
werktijden gewoon Dennis ). Sinds twee jaar zit ik
als PC-AT peloton bij de Acie van 17 Painfbat.
En momenteel zit ik in het mooie Bosnië op uitzending met SFOR 10.Voor de mensen die op de
viering van het 60-jarig bestaan van regiment
waren; ik was de persoon die het bord “Vogelkop”
van de secretaris van de reüniecommissie Wim
Terhorst in ontvangst mocht nemen op het voetbalveld. En ja, daar ben ik toch wel trots op. De
band tussen de oud-strijders en de huidige generatie Fuseliers heeft voor mij persoonlijk veel
betekenis.”

Uitleg van een deskundige over de “Vogelkop”

“Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit de
zogenaamde voetpatrouilles. Dan kom je echt te
weten wat er zoal speelt bij de mensen en krijg je
een beetje meer begrip voor de situatie waar je je
in bevindt. Met een tolk en wat handen- en voetenwerk kom je dan precies te weten wat je weten
wilt. De meeste mensen hier staan ook positief tegenover SFOR. Al verschillende malen zijn er
groepen bij mensen op de koffie geweest nadat
ze daar waren uitgenodigd. Dat zijn allemaal ervaringen die de onze jongens waarschijnlijk nog
lang bij zullen blijven. Het is ook te hopen dat iedereen straks op een mooie uitzending terug kan
kijken. Aan het weer en de natuur zal het in ieder
geval niet liggen!”

“Ik ben de sergeant Van Seters en ik ben momenteel werkzaam als groepscommandant op de base
NOVI TRAVNIK in Bosnië bij eenheid 4 . Ik was een
van de gelukkigen die mee is geweest op de monumentenreis naar JAVA. Ik heb die reis als zeer
indrukwekkend en educatief ervaren en er is me
heel veel van bij gebleven. Ik heb het dan met
name over de gesprekken die ik met de oude maten heb gehad.Waar menige jonge strijder “uitplokte” gingen de maten vrolijk verder met hun
ervaringen en hun verhalen en ook de grensverleggende busreizen waren op geen enkele manier van invloed op de motivatie en de flexibiliteit
van de oud-strijders.”

“Ondertussen heeft de “Vogelkop” zijn vaste
plaats op het kamp gevonden na de nodige
onderhandelingen met de teamcommandant.
Op de plek waar ie nu hangt, op de middelste
van de drie Fuseliers slaapvertrekken, hangt ie
voor iedereen die er de waarde van inziet
perfect. Met behulp van de Genie is er een prachtige kast omheen gemaakt, zelfs inclusief verlichting! “

“Nu zitten de jonge strijders in een uitzendgebied
en ook wij moeten onze verplichte patrouilles lopen en ook wij moeten soms slikken en weer doorgaan. Velen van ons beseffen niet altijd hoe moeilijk het is om flexibel te zijn en te blijven en dat is
nou net iets wat ik geleerd heb van de oude maten.”
“Nu ik hier zit denk ik wel eens aan die gesprekken als ik wat klachten hoor over het eten of de
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zonder vrouw, vriendin of familie, zoals wij dat nu
ook beleven. De Vogelkop die wij mee hebben
gekregen, heeft daarom ook een speciaal plaatsje
bij ons. Hij hangt bij de ingang van het chalet, zodat iedereen die binnenkomt eraan herinnerd
wordt.”

Reactie van het thuisfront op berichten
vanuit Novi-Travnic!!
Namens 7 GRPI:Wim ter Horst

“Vogelkop” in Novi Travnic

opdrachten en elke keer denk ik wat het toch
goed zou zijn geweest als een ieder die hier zit
ook even met een oud-strijder zou kunnen praten
en ook die ervaring zou kunnen krijgen die ik heb
gehad.”
“Met gepaste trots vertellen wij dan ook hier op
het kamp wat het bord VOGELKOP betekent en
leggen wij aan de overige manschappen uit waarom het bord juist hier hangt. Over het algemeen
zijn ze verrast en wij voegen daar aan toe dat er
een goede band bestaat tussen de oud-strijders
en ons bataljon en daar zit bij elke fuselier een
glimp van trots bij.”
Ik ben de Fuselier Bart Heller. Ik ben werkzaam
bij de A-Cie van het 17e Painfbat GFPI. Nu ben ik
op uitzending met 11 (NL) Mechbat SFOR 10. Mijn
werkzaamheden zijn daardoor ook veranderd.
Normaal ben ik Mag-schutter. Nu zorg ik voor het
handhaven en controleren van de vrede en veiligheid in een bepaald gebied. Dat doen we door patrouilles te rijden of te lopen en als het kan per
heli. Ook helpen we, door het uitdelen van SFOR
bladen aan de burgerbevolking, mee aan de
SFOR Information Campaign. Hierbij praten we
ook met de bevolking over de diverse onderwerpen die hierin worden behandeld.”
“We namen een stuk traditie uit Oirschot mee: de
Vogelkop die ons gegeven is door de oud-strijders van het 7e GRPI, die in Nieuw-Guinea waren
gelegerd. Zij hadden daar werkzaamheden ongeveer gelijk aan die van ons hier. Zij zorgden daar
toen voor rust en orde in dat gebied.Ver van huis
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“Wachtlopen is kennelijk ook een groot deel van
de taken, die aan de Fuseliers zijn toebedeeld en
dan de nodige patrouilles. Inderdaad, in dit opzicht zijn er veel raakvlakken tussen ons (50 jaar
geleden) en jullie nu in 2001. Patrouille lopen heb
ik zelf heel weinig gedaan, omdat ik in
Manokwarie als telegrafist achter onze (niet mobiele ) 248 radio set zat.”
“Patrouilleren is kennelijk toch wel heel belangrijk in dat gebied, ook op Nieuw Guinea gebeurde
dat heel veel, maar ja de manier waarop is natuurlijk niet te vergelijken, gezien het materieel, waar

men in 2001 over beschikt en dat, wat wij in 1950
in Nieuw Guinea ter beschikking hadden. Bij ons
was het vervoer per Higgins boot en dan verder te
voet, maar het doet toch goed om van jullie te horen, dat de voetpatrouilles bijzonder op prijs worden gesteld, vanwege het contact dat hierdoor
met de lokale bevolking ontstaat. Uit de verhalen,
die mijn collega’s vertelden, na terugkomst van
een vaak dagenlange patrouille bleek altijd dat
het contact met de lokale bevolking (die soms
nog maar zelden een blanke hadden gezien) tot
de hoogtepunten van de patrouille behoorden.”
“Heel belangrijk vind ik het dat niet alleen
Dennis zijn verhaal doet, maar ook de bijlage van
de Fuselier Bart Heller geeft zeer goed de verbondenheid aan, die de jeugdige Fuseliers voelen en hoog houden ten opzichte van de
Oudgedienden. Ook wij Veteranen zijn trots op
jullie en erg gelukkig met de prettige en fijne samenwerking. De andere Fuselier, die ook zijn bijdrage leverde aan de berichtgeving uit Novi

Travnic is de sergeant Van Seters. Ook uit zijn
woorden blijkt maar weer eens de verbondenheid tussen de oude maten en de jonge strijders.”
“Mannen en vrouwen Fuseliers, het ga jullie allemaal goed daar op de Balkan en wij hopen jullie
allemaal aan het eind van dit jaar gezond en wel
terug te zien in Oirschot.
Namens 7 GRPI: Wim ter Horst”

Staatsbezoek Koning en Koningin van Spanje
Tekst: Maj der Fuseliers, Emil Kaspers
Op dinsdag 23 oktober heeft het Regiment deelgenomen aan de Interservice Erewacht op vliegveld
Valkenburg. Dit vanwege het staatsbezoek van het
Spaanse Koningspaar aan Nederland.
De Koninklijke Landmacht werd vertegenwoordigd
door het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Verder bestond de Erewacht uit een detachement
Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, de
Koninklijke Marechaussee en een saluutbatterij
bestaande uit vier 25 ponders.
De Koninklijke Militaire Kapel verzorgde de muziek.
Om negen ‘s morgens kwam het detachement
Fuseliers aan en werd er na het nuttigen van een
broodje en een kop koffie omgekleed in het welbekende ceremoniële tenue.
Om 11.25 uur trad ons Vaandel, deeluitmakend
van de Vaandelgroep, in en om 11.45 uur zette de
Spaanse koning voet op Nederlandse bodem.
Precies op dat moment werden er 21 saluutschoten afgevuurd.Vervolgens namen Hare Majesteit
Koningin Beatrix en de koning van Spanje plaats

op het podium. Na het ten gehore brengen van de
volksliederen werd de erewacht gemeld aan de
Spaanse Koning en vervolgens geïnspecteerd
door Koningin Beatrix en haar Spaanse gast.
Na de inspectie vertrok het gezelschap naar
Amsterdam.
Ook hier heeft het Regiment weer laten zien waarom we niet zomaar een Regiment zijn maar een
Garderegiment. Een Regiment om trots op te zijn.

Inspectie van de erewacht
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Herdenking bevrijding Beringen
Tekst: Kap der Fuseliers, Pieter Grijpstra
Op donderdag 6 september vond de jaarlijkse
herdenking van de bevrijding van de stad
Beringen in België plaats. Na de lunch genoten te
hebben op de kazerne in Oirschot, vertrok een
delegatie oud-strijders tezamen met een detachement fuseliers van zowel het 17e bataljon als van
de Stafstafcompagnie van de 13e Brigade naar de
stad Beringen. Natuurlijk was ook het vaandel en
de vaandelwacht aanwezig. Omstreeks drie uur ’s
middags begon de heilige mis in de kerk van
Beringen-Centrum. Na de mis werd de stoet opgesteld op het plein voor de kerk, om vervolgens
af te marcheren naar het monument in de

Oud-strijders staan opgesteld bij het monument

Uitzicht op de Gouden Koets
Tekst: Kap der Fuseliers, Pieter Grijpstra
Op de derde dinsdag van september leverde het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene dit jaar
traditiegetrouw de ereafzetting op het Binnenhof.
Deze keer was de C-cie belast met de uitvoering
van de ereafzetting. Om het gevraagde aantal
manschappen te halen werd een beroep gedaan
op de A-cie. Na vele uren vooroefenen vertrok het
detachement ‘s ochtends vroeg met de bus naar
Rijswijk, waar normaliter het ceremoniële tenue
aangetrokken zou worden. Na de aanslagen op 11
september was echter besloten om dit jaar
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Opmars van het Vaandel

Brugstraat. Hier vond de plechtigheid plaats en
zou er nog een krans gelegd worden namens het
Garderegiment. Door omstandigheden kon dit
echter niet plaatsvinden die middag. Gelukkig is
dat de volgende dag alsnog gebeurd. Na de ceremonie vertrok de stoet richting de markt, waar de
bus klaar zou moeten staan om ons naar de receptie in buurthuis “de Kardijk” te Beverlo te brengen. Dit vergde enige tijd, de bus had namelijk
wat moeite om te keren en bij de kerk terecht te
komen. Al met al is het allemaal toch nog goed gekomen, zodat de inmiddels dorstige oud-strijders
en fuseliers hun dorst konden lessen in het buurthuis.

Prinsjesdag sober te houden, dus het tenue deze
dag was het dagelijks tenue. Het Depot
Ceremoniële Tenues bleef echter het verzamelpunt van waaruit de detachementen naar Den
Haag vertrokken. Hier trad het vaandel en de
vaandelwacht van ons garderegiment in besloten
kring in. Na de nodige liters koffie gingen we
richting Den Haag, ditmaal onder begeleiding
van een aantal motoragenten, zodat we ruim op
tijd op de Lange Vijverberg aankwamen.Vanaf
hier werden voegde onze Regimentscommandant
zich bij ons en kon de stoet vertrekken naar het
Binnenhof. Eenmaal opgesteld op het Binnenhof
begon de daadwerkelijke uitvoering van de ereafzetting en werd duidelijk dat het vooroefenen
zijn vruchten had afgeworpen. De gewapende
exercitie verliep heel goed en de fuseliers stonden er zeer strak bij. Ook deze keer gaf het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene een mooi
visitekaartje af. Er werd natuurlijk wel wat ge-

vergd van het uithoudingsvermogen van de fuseliers, maar met het mooie uitzicht op de gouden
koets mocht dit de pret niet drukken!

Traditie bindmiddel van de eenheid
Exitinterview met Luitenant-kolonel der Fuseliers Willem Verweij en
Majoor der Fuseliers Peter Aerts
Het is redelijk uniek te noemen wanneer een Regimentscommandant en zijn rechterhand de PBC tegelijk vertrekken.Toch gebeurt dit op 6 december aanstaande. Op
die dag nemen Lkol Willem Verweij en PBC Maj Peter (Peer) Aerts in Oirschot afscheid van “hun” bataljon: 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene. Reden voor de Vaandeldrager om in gebouw 24 van het 17de eens een
praatje te gaan maken met het illustere tweetal.

Tekst: Nelleke Swinkels – van de Vorst
Historie
Willem Verweij ging na zijn opleiding bij de KMA
naar 42 Painfbat. In 1987 werd hij geplaatst bij 13
Painfbat GFPI in Schalkhaar. Door reorganisaties
bij de Koninklijke Landmacht werd dit bataljon in
1992 opgeheven en gingen de tradities over naar
17 Painfbat, op dat moment nog Limburgse Jagers.
Juist die tradities trekken hem het meeste aan omdat hij vindt dat traditie bindt.Willem: ”Traditie is

essentieel voor taken die onder druk moeten worden uitgevoerd.Veteranen en hun verdiensten zijn
een wezenlijk onderdeel van het Regiment. De organisatie van het Regiment moet zo ingericht zijn
dat zij daar deel van uitmaken. Alleen op die manier kunnen wij de tradities overdragen aan de
jonge Fuseliers”. Na de Stafdienst en HMV werkte
hij o.a. in Heidelberg, is ook nog twee keer uitgezonden naar Bosnië en werd uiteindelijk op 17
september 1999 regimentscommandant en bataljonscommandant.
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RC Willem Verweij

PBC Peter Aerts

Peter Aerts kwam in 1986 voor de eerste keer met
17 Painfbat aanraking. In 1991 heeft hij de overgang van de Limburgse Jagers naar het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene van dichtbij meegemaakt en samen met de toenmalige bataljoncommandant Lkol Noordzij er zijn steentje
aan bijgedragen. Toen, is hij zoals hij zelf zegt, besmet geraakt met het Fuseliersvirus. Peer:“ Als je
op zo’n grote legerplaats zit dan wil je je als
Regiment onderscheiden. Daarmee kweek je tegelijkertijd ook onderdeelstrots aan en dat is van
levensbelang voor de voortzetting van de traditie”.
Na de overgang ging Peer verder aan de studie en
werd voor de Europese Unie uitgezonden. Later
werd hij majoor bij de Directie Personeel en
Organisatie en kwam in 1997 terug bij het 17de als
Hoofd Logistiek en vanaf 1 november 1999 als
Plaatsvervangend Bataljonscommandant, naast
Willem. Dat was niet helemaal toevallig, want ze
hadden samen de opleiding tot Infanterieofficier
gevolgd in Harderwijk en kenden elkaar uit die
tijd.

Infanterie gaat om mensen
Willem:“Ik heb in de afgelopen twee jaar dat ik
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als Regimentscommandant hier gewerkt heb geprobeerd mijn mensen te motiveren en te stimuleren. Ik zie dat ook als mijn taak. Eerste aanspreekpunt moet de commandant zijn. Als commandant
moet je van mensen houden. Het gaat in de
Infanterie om mensen. Er moet een sfeer ontstaan
waarin jouw manschappen in eerste instantie dingen willen doen omdat het leuk is, niet omdat het
moet. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze in
hun waarde gelaten worden. Rangen vind ik niet
zo belangrijk, het zegt iets over verantwoordelijkheden niet over waarden. Dat neemt natuurlijk
niet weg dat een schutter wel moet kunnen schieten, want anders kun je niet werken. Ik stuur
graag op het individu, eerste de enkele man, het
warme lichaam. Ik ben van mening dat je op bataljonsniveau het familiegevoel moet realiseren
niet op het niveau van de Koninklijke Landmacht.
Mijn werk is 70% troepen schouwen en 30% bureauwerk. Dat is voor mij waar het om gaat en ik
realiseer me heel goed dat dit kan omdat je een
PBC als rechterhand hebt die het net andersom
invult. 70% bureauwerk en 30% troepen schouwen en daarmee de voorwaarden schept voor een
goed functioneren van het totale bataljon.”
Peer: ”Logisch die verhouding maar ook voor mij
is het werken met mensen, het meest interessant.”

Van dienstleger naar beroepsleger
Zowel Willem als Peer zijn tevreden over de overgang van een dienstleger naar een beroepsleger.
“Natuurlijk is er in het begin enige scepsis geweest, maar we merken steeds vaker dat deze
mannen en vrouwen de juiste motivatie hebben.
Ze willen zèlf, niet omdat ze gedwongen worden.
Deze mensen kun je meteen het vak leren. Ze krijgen binnen de KL een goede opleiding.Wij zijn
heel tevreden over de huidige BBT-ers.We zien
graag de tendens dat deze mensen naar Oirschot
komen om bij het 17de ingezet te worden”.

Reünie 60 jaar GFPI
Op mijn vraag wat voor hen beiden het absolute
hoogtepunt is geweest in de afgelopen twee jaar
dan komt er als uit één mond: 12 april, de viering
van 60 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene. Iets meer dan een jaar hebben de voorbereidingen geduurd. In maart 2000 na een eerste
brainstormsessie in de vergadering van de
Stichting Brigade en Garde was het motto voor het
feest gevonden:“Simpel met vlag en wimpel”. Er
werd een jubileumcommissie geformeerd met de

opdracht om een groot feest te organiseren met
als uitgangspunt: er komt een appèl, een defilé en
een hele grote tent om te borrelen.

Monumentenreizen
Daarnaast werden er twee monumentenreizen georganiseerd om de tradities van het regiment op
een heel bijzondere wijze over te dragen op de
jonge Fuseliers. In februari van dit jaar reisde een
gezelschap veteranen met jongstrijders naar
Indonesië, terug naar de tijd van de
Indiëbataljons. Onvergetelijk voor hen die mee
zijn geweest. Eenzelfde reis werd in april 2001 gemaakt met de veteranen van de Irenebrigade. Zij
gingen “back to the roots” in Engeland en beleefden de invasie in Normandië opnieuw, nu in gezelschap van jonge Fuseliers die niet genoeg kregen van de verhalen van weleer.
Willem:” Ik ben er van overtuigd dat je mensen in
hun dagelijks werk kunt stimuleren door niet alleen met je mond te belijden wat de tradities zijn,
maar door het je Fuseliers mee te laten beleven.
Vanuit dat licht bezien hebben we de monumentenreizen dan ook georganiseerd. Ik ben trots op
mijn jonge Fuseliers die zich bij allebei de reizen
het Regiment waardig hebben gedragen”.

Simpel met vlag en wimpel
Mijn eerste kennismaking als communicatieadviseur bij het 17de was tijdens een vergadering van
de werkgroep 60 jaar GFPI. Ook ik ben toen geïnfecteerd geraakt met het Fuseliersvirus. Het enthousiasme en de bereidheid om er een onvergetelijke dag van te maken voor diegenen die ooit
onder de naam Irene gediend hebben was enorm.
Ik heb mijn ogen uitgekeken hoe iedereen, zonder er veel woorden aan vuil te maken, zijn zaakjes keer op keer, iedere vergadering opnieuw,
weer voor elkaar had.Volgens mij bedoelen ze
dat met de “ precisie van een militaire operatie”.
Dit alles onder de bezielende leiding van de PBC
die, als voorzitter, de organisatie van het geheel
strak in handen had en af en toe al bulderend riep
dat het allemaal toch niet zo moeilijk moest zijn
want het motto was immers:“Simpel met vlag en
wimpel.” Daarnaast liepen de dagelijkse werkzaamheden gewoon door en moest het jaarprogramma normaal afgewerkt worden.
Terugkijkend op die dag vinden beiden dat het
de inspanning dubbel en dwars waard is geweest.
Gelukkig geen kritiek. Alle bezoekers enthousiast, geweldige reacties op de website en als on-

betwist hoogtepunt voor de veteranen het bezoek
van “hun” Prinses Irene. Jammer van de treinstaking anders hadden nog meer mensen kunnen
genieten van een onvergetelijke dag.

Genootschap Vrienden van de Fuseliers
Een nieuwe loot aan de stam van de Stichting
Brigade en Garde is het Genootschap Vrienden
van de Fuseliers. Tot stand gekomen dankzij de
inspanningen van het tweetal. Een logisch gevolg
van de wil om de tradities van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene te waarborgen vinden zij.
Willem en Peer hierover:“De verenigingen die tot
nu toe deel uit maakten van de Stichting Brigade
en Garde hebben leden die statutair gerechtigd
zijn toe te treden. Er is echter een hele grote
groep mensen die het Garderegiment een warm
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hart toedragen maar dat niet kunnen uiten.
Bovendien sterven sommige verenigingen op den
duur uit. Dat is niet anders.
Er zijn links te leggen tussen de Tweede
Wereldoorlog, de strijd in Indonesië, de Koude
Oorlog en IFOR/SFOR. Duizenden mensen die onder de Irenevlag zijn uitgezonden.
Het Genootschap kan randvoorwaarden bieden
om die traditie te handhaven.
Willem:” Mijn grootste wens zou zijn dat het goede relatienetwerk, wat door het Genootschap ontstaat, uiteindelijk mijn mensen wat te bieden
heeft. Het zou toch prachtig zijn als ik de mannen,
die van het 17de uitstromen de burgermaatschappij in, bij Brabantse bedrijven kan onderbrengen.
Dat die bedrijven mijn mensen graag willen hebben omdat ze bij het 17de gediend hebben”.

Jammer dat het er op zit!
Dat is de conclusie van beide heren.Willem gaat
voor zover bekend naar Den Haag, iets wat hij als
“noodzakelijk kwaad” beschouwt. Zijn hart ligt
nou eenmaal bij een parate club en zijn wens is
dan ook terug te komen in Oirschot.
Willem:” Binnen het Garderegiment is het over,
geweest.Wat blijft is de borreltafel en de nevenfuncties binnen het Regiment. Een daarvan is redactielid van de Vaandeldrager en zoals de traditie zegt, waarnemend Regimentscommandant bij
afwezigheid van de nieuwe commandant. Maar
dan uitsluitend bij representatieve gelegenheden.
Peer wordt uitgezonden naar het Midden Oosten.
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Hij vertrekt in januari 2002 en blijft naar verwachting anderhalf jaar weg. Het invasiekoord gaat
mee, want eens een Fuselier, altijd een Fuselier.
En een goede emailverbinding. Onontbeerlijk
voor de nevenfuncties die hij blijft uitoefenen;
Redactielid Vaandeldrager en secretaris van het
Genootschap.
Peer’s toekomstwens:“Als ik het mag zeggen,
graag terug naar Oirschot. Commandant
Schoolbataljon is een droomwens”.

Afscheid
Op 6 december nemen RC en PBC dus afscheid,
enigszins ongewoon, allebei tegelijk en vanuit het
oogpunt van continuïteit niet wenselijk misschien,
maar zeggen beiden:“Nu heeft de nieuwe leiding,
Regimentscommandant LKol Jacobs en Maj van
Dijk, een jaar de tijd om de uitzending van hun bataljon gezamenlijk voor te bereiden. In november
2002 wordt het 17de geroepen om haar vredestaken uit te oefenen, net zoals hun voorgangers dat
deden.
Terugkijkend zegt Peer:”We hebben een goede
tijd gehad. Het was meer dan alleen van acht tot
vijf militair zijn. Ik draag het Regiment een heel
warm hart toe, net als mijn commandant. Ik vind
het geweldig dat hij mij in de gelegenheid stelt
om op zijn Commando-overdracht ook mijn afscheid te vieren. Dat is de reden dat ik mijn familie en vrienden uitgenodigd heb. Om ze iets mee
te geven van de warmte die zo kenmerkend is
voor de traditie van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene”.

Regimentskalender 2002
17 Painfbat GFPI 1992 - 2002
DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

BIJZONDERHEDEN

11 januari
11 januari

Regimentsjaardag
Gardebijeenkomst

Oirschot
Oirschot

22 februari
14 maart
14 maart

Beëdiging
Regimentsbijeenkomst
ALV VOSIB

Oirschot
Oirschot
Oirschot

April/mei

Balken en Sterrenborrel

Delft

5 april

Koorduitreiking

Beringen (BE)

Week 16 / 17/ 13

Reünie 7 GRPI

Oirschot

28 april / 01mei
4 mei

Bloemenhulde H.M.
Herdenkingen
Colijnsplaat /

’s Gravenhage
Tilburg /

5 mei
Week 22 / 21 / 16

DefiléWageningen
ALV + Reünie VOS KNBPI

Hedel
Wageningen
Oirschot

31 mei
03-21 juni
28 juni

Beëdiging
RHINO-DRAWSKO
Koorduitreiking

Oirschot
Polen
Tilburg e.o.

10 juli

17 Painfbat GFPI
Buitengewoon appèl
Regimentsbijeenkomst
Verlofperiode bataljon
ALV+Verenigingsmaaltijd
VVOGFPI
Reünie 6 GRPI

Oirschot

Regiment
Delegaties regiment,
Delegaties Garde Grenadiers en Jagers
Bataljon + Ststcie 13 Mechbrig
Regiment
ALV Vereniging Oud-strijders indiëbataljons
Garde Prinses Irene
Delftsche Studentenweerbaarheid, Delegatie
bataljon
d.z.v. Bcie
Bataljon + Ststcie 13 Mechbrig, delegatie KNBPI
7e Indiëbataljon Garderegiment Prinses Irene
voorkeur 17 april
Delegatie batatljon
Tilburg: Ssvostcie
Colijnsplaat: Ccie
Hedel: Acie
Delegaties (+) bataljon en regiment
Vereniging Oud-strijders Koninklijke
Nederlandse BrigadeNBPI, del bataljon
Voorkeur 29 mei
Bataljon + Ststcie 13 Mechbrig
Oefening 17 Painfbat GFPI
d.z.v. Ssvostcie
Bataljon + Ststcie 13 Mechbrig, delegatie KNBPI
10 jaar 17 Painfbat GFPI
Bat en StStcie 13 X, Delegaties regiment

15 juli – 18 aug
30 augustus
week 36 / 35 / 37
6 september
6 september
7 september

Oirschot

Bataljon
Officieren regiment

Oirschot

6e Indiëbataljon GRPI
voorkeur 5 september
Bcie + delegatie KNBPI
Bataljon + StStcie 13 Mechbrig
Delegatie Indiëbataljons GRPI
Cogp Bataljon
Erewacht ..Cie Bataljon
Delegaties bataljon en regiment
Formatie 17 (NL) Mechbat GFPI
Delegaties KNBPI, Indiëbataljons GRPI
d.z.v. bataljon
17 (NL) Mechbat GFPI
combineren met laatste regimentsbijeenkomst
4e Indiëbataljon GRPI
voorkeur 03 oktober
Delegatie KNBPI, Delegatie regiment

17 september
18 september
18-27 september
26 september
26 september

Herdenking Beringen (BE)
Beëdiging
Herdenking Indiëmonument
Prinsjesdag
Defilé Eindhoven
Eindoefening SFOR 13
Afsluiting eindoefening
Koorduitreiking

Den Haag
Eindhoven
Vogelsang
Vogelsang
Vogelsang

week 40 / 44 / 37

Reünie 4 GRPI

Oirschot

november

Herdenking
Wolverhampton
Rotatie SFOR 13

Wolverhampton
Oirschot

ALV ROOV
ALV Officiersvereniging 17

Oirschot
Oirschot

4-21 november

Beringen
Oirschot
Roermond

17 (NL) Mechbat GFPI
Delegatie KNBPI, Indiëbataljons
Regimentsonderofficiersvereniging GFPI
Officiersvereniging 17 Painfbat GFPI

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende wil graag aan een van de bovenstaande evenementen deelnemen:
Regimentsjaardag 11 januari 2002 / Regimentsborrel 14 maart 2002

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam: ..............................................................Adres:....................................................................Plaats:.......................................
Lid van Vereniging:.........................................................................................................Aantal personen:.......................................
Inzenden naar: Sie S1 17 Painfbat GFPI, Regimentsadministratie, Postbus 33, 5688 ZG OIRSCHOT
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De taak van de regimentsjongste
Tekst: Elnt der Fuseliers, Jeroen Schouten
Over één taak van de regimentsjongste bestaat in
ieder geval duidelijkheid. De traditie schrijft voor
dat hij tijdens de jaarlijkse verenigingsmaaltijd
van de VVOGFPI het woord mag richten tot de leden.
Dit jaar, op 31 augustus, was het mijn beurt.
Het is hierbij zaak om met deze toespraak de aanwezigen te boeien, is dit namelijk niet het geval
dan loop je als regimentsjongste al gauw de kans
om “hier en daar” onderbroken te worden door
“scherpe of cynische” opmerkingen van collegae
die vrijwel allemaal al eens in dezelfde schoenen
hebben gestaan…

Regimentsjongste, wat is dat nu eigenlijk?
In het verleden werd de taak van de regimentsjongste nogal eens omschreven als “het koffertje
van de regimentscommandant dragen”, wat zoiets
impliceert als “een half jaar het pispaaltje zijn”
echter niets is minder waar.
Hoewel misschien niet duidelijk omschreven is er
mijns inziens voor de regimentsjongste is wel degelijk een belangrijke taak weggelegd, immers:
de regimentsjongste vertegenwoordigt het regiment en is aanspreekpunt voor eenieder wanneer
het om regimentsaangelegenheden gaat.
Het is derhalve zaak dat de regimentsjongste zich
verdiept in de geschiedenis en de traditie van ons
regiment om zo te kunnen dienen als vraagbaak
voor jongere collegae.Wanneer hij het regiment
vertegenwoordigt, of het nu om een kranslegging
bij het monument in Tilburg gaat of om een koorduitreiking in Hedel, dient hij vanzelfsprekend op
de hoogte te zijn van de rol van ons regiment op
deze plaats.
Is dit nu allemaal wel zo belangrijk?
Zeker weten! Als jongste garderegiment bewaken
wij een stukje traditie, deze traditie staat in verband met wapenfeiten, krijgshistorische gebeurtenissen die nog redelijk “vers” in het geheugen
liggen. Immers niet voor niets worden jaarlijks
onze “natte koorden” nog uitgereikt door oudstrijders.
Wie eenmaal zijn “natte koord” heeft gehaald
draagt dit koord met trots, niet omdat hij dit zelf
heeft natgemaakt, maar omdat dit koord een stuk
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verbondenheid toont juist met die ene oud-strijder die op zijn beurt de Irene Brigade vertegenwoordigt, waaraan wij onze traditie hebben te
danken en waarvoor wij hen nog steeds dankbaar
zijn. De tradities die ons regiment rijk is houden
wij als Fuseliers daarom met trots in stand!
Ter afsluiting, zoals beloofd de toespraak die ik
heb gehouden tijdens de maaltijd van de
Vereniging van Officieren van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene.

Volo et Valeo
Een week geleden ontving ik een waarschuwingsbevel, waarin mij te kennen werd gegeven vanavond het woord tot u te moeten richten.
Op de, naar mijn idee terechte en zeer begrijpelijke vraag, waarover deze toespraak dan wel zou
moeten gaan werd door mijn opdrachtgever, kap
Grijpstra nogal “vaag” gedaan. Ook navraag bij
de PBC verschafte mij weinig helderheid, sterker
nog, hoe meer navraag ik deed, hoe onduidelijker
een en ander voor mij werd.
Aangezien de afgelopen acht maanden voor mij
geheel in het kader stonden van de SMO infanterie, en ik in deze acht maanden van oud ondervrager ben omgetoverd tot een ware infanterist “IN
WORDING” zocht ik de welbekende “ZACHTE
STEEN” die de afgelopen acht maanden bij elke
evaluatie weer werd aangehaald maar eens op.
Ik besloot om te OTVOEM-en:
Een week heb ik er over gedaan om mijn opdracht te analyseren, te bezien wie nou eigenlijk
mijn doelgroep is, hoe mijn eigen kennis kon bijdragen tot het kiezen van een onderwerp wat nu
juist U op deze plaats, op dit tijdstip zou kunnen
interesseren en waarvan U misschien nog iets zou
kunnen opsteken.
Diverse onderwerpen heb ik de revue laten passeren, even nog heb ik overwogen om deze toespraak
in het Russisch te houden, omdat het mij waarschijnlijk toch niet zou lukken om u te boeien …
Uiteindelijk bracht de bataljonscommandant mij
“In Tenebris Lucens” – wat zoveel betekent als
“Het licht in het duister” en tegelijkertijd het
Credo is van mijn oude eenheid en liefde, 101 MI
Peloton:
“Volo et Valeo” – Ik wil en ik kan: het credo van
het regiment waartoe ik mij sinds eergisteren

officieel mag rekenen, het credo dus van eenieder die hier vanavond aanwezig is, het credo van
… Emile Ratelband ????
Zonder u verder te willen boeien met mijn persoonlijke successtory, of u een manier te geven
waarop u wellicht vanavond van het roken zou
kunnen komen wil ik toch wat dieper ingaan op
dit credo:“Volo et Valeo” – ik wil en ik kan.Want
hoewel de betekenis hiervan maar op één manier
is te vertalen, is de interpretatie ervan wellicht
voor eenieder verschillend.
“Volo et Valeo”, ik wil en ik kan
Ook ik, als regimentsjongste zie dit credo niet
graag vergeleken met de op persoonlijk succes
gebaseerde TSJAKKA-lijfspreuk van een commerciele NLP-goeroe. Ik heb in dit credo een diepere
betekenis gevonden, immers:
Wanneer we dit credo koppelen aan een doelstelling die we SAMEN nastreven, maakt dit ons sterker en dan zijn we in staat om samen dingen te bereiken.
De betekenis die ik dus aan “Volo et Valeo”geef is:
Als we samen willen, dan kunnen we ook DAT bereiken wat we SAMEN nastreven.
En als officier behorend bij dit garderegiment, zal
ik dit ook uitdragen.

Traditie
En dan traditie… Wat is nou eigenlijk traditie?
Op welke manier wordt dit vertaald en belangrijker nog, hoe wordt dit geïnterpreteerd en beleefd?
Traditie heeft in eerste instantie te maken met respect, respect naar elkaar en naar eenieder die
ons is voor gegaan.
In de tweede plaats heeft traditie te maken met
het uitdragen van een identiteit en een stukje trots
Ten derde heeft traditie zeker te maken met verbondenheid.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat een juiste invulling van een combinatie van respect, identiteit
en verbondenheid VERTROUWEN schept.
En wat dat betreft ben ik het roerend eens met de
woorden van de PBC: “Traditie is het bindmiddel
van een eenheid”.

Ik wilde deze toespraak graag besluiten met een
stukje traditie.
Als luitenant der Fuseliers heb ik mij de tekst van
het Fuselierslied vanzelfsprekend direct eigen
gemaakt. Het is mij echter nog niet gelukt om de
juiste melodie ervan te achterhalen.
Ik wil U, allen fuseliers derhalve verzoeken mijzelf
en mijn collegae die net als ik pas kennis hebben
gemaakt met dit bataljon hierin te steunen.
Daarom wil ik u vragen om op te staan en ons
nieuwkomers het Fuselierslied te leren, waarmee
ik dit woord tot u tevens afsluit.

FUSELIERSLIED

Wij zijn Fuselier

Vol trots hier in ons Brabantse land.

Irene is de naam

Van ’t Regiment in ’t Oirschotse zand.

Oud strijders gaan ons voor

Dat geeft ons moed en berenkracht.

Goed voorbeeld doet goed volgen.

Van Fuseliers wordt dat verwacht!
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“Genootschap Vrienden van de Fuseliers”
Tekst: Aalmoezenier Jan van Lieverloo, voorzitter
Maj der Fuseliers, Peter Aerts, secretaris
Onlangs vierde het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene haar 60 jarig bestaan. Een grootse
reünie met veel oude bekenden. Natuurlijk! Want
eenieder die gediend had onder de naam “Irene”
kon zich opgeven voor die reünie.
Onder de bezoekers waren dus niet alleen veel
oud fuseliers, maar ook veel mensen die geen
“fuselier” zijn, maar wel gediend hebben onder
de naam “Irene” en op de een of andere manier
zich steeds bij de fuseliers betrokken hebben gevoeld en nog steeds voelen.
Bijvoorbeeld:
• burger en militair personeel uit de Schalkhaar
tijd;
• militairen van de Genie,Verbindingsdienst,
Technische Dienst en Geneeskundige dienst, gediend tijdens IFOR-2, SFOR-5, KFOR-2 of
SFOR-10;
• de dienstplichtig sergeant Geneeskundige troepen, de “foef”, koks of monteurs die bij het 13e of
17e diende(n), de journalist die steeds schreef
over het Garderegiment, de (bataljons)arts, de
aalmoezenier, maar ook
• de burgemeester van Wolverhampton,
Congleton of Pont Audemer, Beringen, Tilburg of
Hedel……
Allemaal voorbeelden van mensen rondom het
Garderegiment die er een band mee hebben.
Een veelgehoorde kreet op de reünie was dan ook:
“Goh, wat lang geleden, dit moeten we vaker
doen!”
En zo ontstond het idee ook deze mensen rond het
Garderegiment te verenigen, want op de een of
andere manier was het er in het verleden niet van
gekomen om lid te worden van een van de reeds
bestaande verenigingen (bijvoorbeeld onderofficieren, officieren of oud-strijderverenigingen) of
kon men gewoonweg geen lid worden omdat men
“statutair” geen “fuselier” was.
Welnu na 60 jaar Garderegiment kan iedereen die
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het Garderegiment een warm hart toedraagt, zich
erbij betrokken voelt en die traditiehandhaving in
de breedste zin van het woord aanspreekt, lid
worden van het:
“Genootschap Vrienden van de Fuseliers”
Een nieuwe loot aan de stam van de Stichting
Brigade en Garde Prinses Irene.
Leden van het Genootschap betalen een bijdrage
van 13 Euro (per jaar) maar krijgen er veel voor
terug:
• Zij ontvangen het nieuwe regimentsblad “de
Vaandeldrager”;
• Zij worden uitgenodigd voor activiteiten van het
Regiment (bijvoorbeeld de regimentsjaardag, regimentsbijeenkomsten, het bijwonen van een
koorduitreiking);
• Zij worden uitgenodigd voor activiteiten van het
Genootschap;
• Zij worden uitgenodigd voor activiteiten georganiseerd door 17 Painfbat GFPI om te zien hoe het
huidige bataljon opereert;
• Zij kunnen een reünie organiseren onder “de
vlag” van het Garderegiment;
• Zij hebben gratis en opbeperkt toegang tot het
Museum.
Kortom meer dan voldoende om het lidmaatschapsgeld waar te maken. Bovendien wordt met
uw bijdrage ook de Stichting Brigade en Garde
Prinses Irene gesteund die op haar beurt weer
een bijdrage levert aan het museum.
Het Genootschap kent geen onderscheid in rang
of stand. Geen onderscheid in militair of burger.
En natuurlijk staat gezelligheid hoog in het
“Genootschaps” vaandel.
Een lidmaatschap wordt u van harte aanbevolen
door:
Rudi Hemmes Oud-strijder Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene /
Voorzitter van de Vereniging Oud strijders KNBPI

Guus van Leeuwe oud Regimentscommandant
en C-13 Painfbat GFPI / Voorzitter Stichting
Brigade en Garde Prinses Irene
Cees Nicolai oud Regimentscommandant en C13 Painfbat GFPI /Voorzitter Vereniging Officieren
Garde Fuseliers Prinses Irene
Willem Verweij oud C-Ccie 13 Painfbat GFPI /Regimentscommandant van het Garderegiment en
C-17 Painfbat GFPI
Peter Aerts oud Regimentskapitein 17 Painfbat
GFPI / Regimentscoördinator van het
Garderegiment en Plv C-17 Painfbat GFPI
Hans Sonnemans Conservator Museum / Eindredacteur regimentsblad “De Vaandeldrager”

Jan van Lieverloo oud Aalmoezenier 17 Painfbat
GFPI en IFOR-2
Reier Holtmanns oud Plv-Hfd Personeel 17
Painfbat GFPI
Nelleke Swinkels Communicatieadviseur
Werkgroep 60 jaar GFPI / Redacteur regimentsblad “De Vaandeldrager”.
Wordt lid van het Genootschap en zie het aanmeldingsformulier elders in dit blad.
Doe het nu!
“Genootschap Vrienden van de Fuseliers”

Interesse in een lidmaatschap?
Vul onderstaande gegevens in en u ontvangt van ons een inschrijfformulier
met daarop nadere informatie over bijvoorbeeld het lidmaatschap en de betalingsvoorwaarden. Bovendien kunt u dan ook uw dienstverleden (uiteraard
geheel vrijblijvend) aangeven of melden op welke andere wijze u interesse
heeft in het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Knip deze kaart uit en stuur hem in
ongefrankeerde enveloppe naar:
Secretarie 17 PAINFBAT GFPI
t.a.v. Genootschap
Antwoordnummer 1009
5688 ZW OIRSCHOT
of mail deze gegevens naar:
17.GFPI@12move.nl
t.a.v. Genootschap

✄
Ik ontvang gaarne nadere informatie over het Genootschap
Vrienden van de Fuseliers.
Mijn persoonlijke gegevens:
Naam + voorletters:

Straat:

Postcode + woonplaats

telefoon:

E-mail:
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Bataljonsnieuws
Amphibius Recce oftewel optreden in waterrijkgebied
Tekst: Smi der Fuseliers Rene van Herp
Mij wordt regelmatig de vraag gesteld: wat doen
jullie eigenlijk? We horen nooit iets van jullie. Het
antwoord zal steevast hetzelfde zijn: zo hoort het
dus ook, buiten het feit dat we onopvallend dienen te opereren ben ik van mening dat je zonder
stoere verhalen en uiterlijk vertoon ook je werk
kan doen. De mensen waarvoor we werken, de
Bataljonscommandant en de Sie S2, weten wat we
kunnen en hebben alle vertrouwen in ons en dat is
meer dan voldoende.
Bij wijze van uitzondering dus nu een keer een
verslag van een oefening welke gehouden is gedurende de periode van 27 t/m 31 augustus j.l.
De naam van de oefening was AMPHIBIUS RECCE
oftewel het optreden in waterrijk gebied. En
welk gebied leent zich hiervoor het beste: de
Brabantse Bieschbos en omgeving.
Op maandag 27 juli is het verkenningspeloton vetrokken met wielvervoer naar de haven van Hank.

Daar aangekomen is de bevelvoering opgestart
voor de oefening en tegelijkertijd heb ik samen
met Smi van der Schoot twee Slauchboten opgehaald bij de vaarschool GOC en zijn we naar de
locatie van het peloton gevaren.Van hieruit ging
het al kaartlezend naar de werkhaven in de
Bieschbos. Hier was tijd om de tijdelijke onderkomens in te richten en wat rust te nemen en voor
sommigen het moment om even te zwemmen. Dit
leverde prompt bezoek op van de Rijkspolitie te
water omdat het schijnbaar toch normaal is dat je
in de omgeving van burgers ook zwembroeken
draagt?? De avond/nacht en daaropvolgende ochtend stonden in het teken van het kaartlezen op
het water waarbij gebruik werd gemaakt van stafen waterkaarten. Als je dit niet gewend bent kan
ik je verzekeren dat dit toch redelijk wat voeten in
de aarde had. De laatste verplaatsing terug naar
Hank ging dwars door de Bieschbos op handkracht waarbij ook de tijd was om te genieten van
dit unieke stukje Nederland en ook het historisch
en militair belang niet werd vergeten.
Het tweede en overgrote deel van de oefening
was tactisch, dat wil zeggen dat twee ploegen de
opdracht kregen om een door eerdere verkenningen opgevallen locaties uitgebreid in kaart te
brengen. Beide ploegen kozen voor een andere
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opzet: A wilde zoveel mogelijk te voet infiltreren
met als risico al zwemmend het water oversteken.
De C ploeg namen juist wel hun boten mee. Beide
ploegen werden na een vaartocht met de
Slauchboten van een dik uur (wat best vermoeiend is op druk vaarwater met ongeveer 50 km per
uur) aan land gezet om vandaar uit de infiltratie
uit te voeren met voor de A ploeg als doel Fort
Creveceur, en voor de C ploeg de GOC vaarschool. Na een toch wel zware nacht voor beide
ploegen werd tegen de ochtend het bericht van
hen ontvangen dat ze op de locatie waren gearriveerd. De OP’s waren gereed en operationeel.Van
donderdag op vrijdag 31 augustus moest er tot
middernacht worden waargenomen. Op regelmatige tijden melden en gegevens spuien richting
PC, dit alles middels de TDT zodat de uitzendingen zo kort mogelijk zouden zijn. Het werd allemaal zeer goed uitgevoerd wat zeker te merken
was in de CP waar met moeite alle info verwerkt

kon worden. Om middernacht werd het bevel gegeven om de OP’s los te laten, de ex-filtratie op te
starten en zich te melden tussen 06.00 en 06.30
op de locatie vanwaar men werd opgehaald. De
mannen waren daar precies op tijd en aan sommige gezichten te zien had dat de nodige moeite gekost. Hierna gingen de groepen naar de vredeslocatie en volgden, debriefing en het onvermijdelijke onderhoud.
Het optreden op het water wordt niet zo vaak beoefend, jammer maar het kan door het drukke
programma haast niet anders. Dat dit wel degelijk
een optie is leert een blik op elke willekeurige
stafkaart. Ik ben dus van mening dat in deze week
veel noodzakelijke vaardigheden zijn aangescherpt. Terwijl ik dit stukje schrijf zijn we al weer
bezig met de oefening OVERLEVEN op het GEVECHTSVELD in de ruimste zin van het woord.
Misschien iets voor een volgende Vaandeldrager!

Shell Shock….?
Tekst: Elnt Gemma Coenen
Een schok was het zeker voor iedereen die op 17
augustus op de verzorgingslocatie Oirschot
langskwam, er stond een gebouw in de brand en
overal daar omheen schreeuwden mensen van de
pijn en zag men bloed. De toeloop was erg groot
en er liepen drie keer zoveel meer toeschouwers
dan slachtoffers rond.
Wat was er aan de hand…? Het geneeskundig
personeel van 17 Painfbat had die week een oefening waarbij zij nu eens niet de ondersteuning
voor een oefening leverden, maar zelf ondersteund werden met een echte eigen oefening.
Deze keer werd er niet toegekeken op een schietbaan voor het geval dat… Nee, de gehele week
maakte de genezerikken de buurt om en nabij het
gebied Kessel-Oirschotse heide onveilig.
Er werd verplaatst, gecamoufleerd, gewonden
werden geholpen, gedecamoufleerd, opnieuw
verplaatst, gecamoufleerd enzovoort. Zelfs toen
de opc plotseling (?) verdween omdat hij het niet
meer aankon, ging het werk gewoon door.

De verkenners hadden nog nooit zo vaak onder
beschieting gelegen en waren nog nooit zo vaak
in hun eigen hindernissen getrapt als in die week,
want het was een komen en gaan van bloedende
en schreeuwende verkenners op de BHP. Een goede training voor het geneeskundig personeel en
het bleek dat zij hun mannetje c.q. vrouwtje wisten te staan. Bloedingen werden gestopt, pleisters
geplakt en tegenwerkend personeel werd eenvoudig op de grond gewerkt en vastgebonden
alsof het niks was.
Een zeer geslaagde oefening die zeker terug gaat
komen….. al is het alleen maar om de rest van het
bataljon te laten zien dat ook genezerikken meer
kunnen dan toekijken……
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Fuseliers go the limit
Tekst: Kpl der Fuseliers, Tom Hendriks
Dat was de naam van de oefening, maar de fuseliers van de Ssvostcie 17 Painfbat gingen de laatste week van mei veel verder in het Limburgse
landschap.
Ondanks alle MKZ tegenslagen werd er deelgenomen aan een goed gevuld programma. De
hoofdmoot was grensverleggend, maar natuurlijk
speelden samenwerking en gezelligheid ook een
grote rol.
Uitkijkend vanaf de Wilhelmina toren in Valkenburg genoot menigeen van het stralende zonnetje
om daarna in de diepte te springen. Hierna werd
er, na het genot van een drankje op het nabij gelegen terras, een ritje gemaakt in de rodelbaan.Voor
sommigen gold het motto “remmen is niet mannelijk” waardoor de snelheid tot grensverleggende
hoogtes steeg. Maar gelukkig ging alles goed.

De meningen verschillen over wat nu het zwaarste
was deze week. Kajakken op de Maas waarbij een
enkeling zich toch aan een verfrissende duik
waagde, overnachten in de mergelgrotten bij
Geulhem waar menigeen wegvluchtte voor de zagende geluiden van zijn grotgenoot of klimmen
en klauteren in een grot waarbij de damp van de
persoon afsloeg als hij eindelijk na 20 meter boven kwam. Misschien was het wel het mountainbiken waarbij sommigen toch echt de weg kwijt
raakten met al die heuvels. Of toch de kazematten
waarbij een enkeling wel de ingang terug kon
vinden, maar de uitgang niet.
Zeker is dat iedereen genoot van een drankje en
een hapje bij de afsluitende barbecue en uiteindelijk werd aan 50 personen een klimspeld uitgereikt.
Grenzen zijn weer verlegd en de bodem is gelegd
voor volgend jaar als we hopelijk nog verder gaan
dan “beyond”.

De nieuwe Charlie compagnie:
geen Pluto maar beren!
Tekst: Kap der Fuseliers, Pieter Grijpstra
Toen de oude C-cie in mei 2000 overging naar
Havelte om het 44ste bataljon te vullen, was het al
bekend dat er ergens in 2001 een nieuwe Charliecompagnie opgericht zou gaan worden. In april
dit jaar kwamen de eerste fuseliers al binnen bij
het bataljon; deze werden tewerk gesteld bij de
A-cie, gezien het feit dat er nog maar een beperkt
aantal kaderleden aanwezig was bij de C-cie. In
mei nam de compagnie gebouw 212 weer in gebruik en ondertussen groeide het aantal kaderleden en fuseliers.Velen werden al ingezet tijdens
de MKZ-crisis. Op het moment dat dit stukje geschreven is, is het eind oktober en de compagnie
heeft al een sterkte van over de 100 man. Op 5 december zal de compagnie officieel intreden bij
het bataljon en het compagniesfanion wat tot nu
toe bij de regimentscommandant op zijn bureau
heeft gestaan in ontvangst nemen.

44

Mascotte
De oude C-cie had Pluto als mascotte, toen de
nieuwe compagnie opgericht zou gaan worden,
kwam de compagniescommandant met het voorstel om de mascotte een beer te laten worden. Ten
eerste past dit natuurlijk beter tussen de “A-tijgers” en de “B-eagles”. Ten tweede omdat de Ccie een beregoede compagnie is. Maar wat natuurlijk de belangrijkste overweging was, is de
volgende zin uit het Fuselierslied:
“Oud-strijders gaan ons voor, dat geeft ons moed
en berenkracht”!
Vandaar dat de Charlie-compagnie tegenwoordig
door het leven gaat als de Berencompagnie!

Historie
Streven naar perfectie
Museum Brigade en Garde Prinses Irene in de toekomst
“Geregistreerd Museum”
Tekst : Hans Sonnemans

daan en tevreden. Museum en Brigade Prinses
Irene kan er weer voor jaren tegen!

Groot onderhoud
Na een paar maanden voorbereiding ging het begin juni dan toch echt gebeuren: beide museumgebouwen van het museum op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne zouden
worden aangepakt in verband met noodzakelijk
groot onderhoud.
Dat klinkt drastisch en dat was het ook: de daken
van de beide gebouwen moesten er helemaal af.
Twee nieuwe daken, met nieuwe dakpannen,
nieuwe hemelwaterafvoeren, een goede dakisolatie en asbestverwijdering.Verder zou de hele
“buitenboel” een grondige schildersbeurt krijgen.
Op zich heel mooi natuurlijk. Maar als je net een
verhuizing en herinrichting van het museum achter de rug hebt (opening van gebouw 8 in september 1999 en gebouw 28 in mei 2000) dan komt
zo´n karwei toch weer als een hele uitdaging voor
het vrijwilligersteam. Gelukkig was het niet nodig
om de beide gebouwen helemaal leeg te ruimen.
Het afdekken van de hele inventaris en het nemen
van allerlei voorzorgsmaatregelen was echter wel
hard nodig. Immers, het verwijderen van de beide
daken zou voor veel stof- en vochtproblemen kunnen zorgen.Voeg daarbij nog de problemen rondom de normale openstelling van het museum (het
museum bleef open gedurende de hele operatie)
en het is duidelijk dat er weer een wissel op de
vrijwilligers getrokken gaat worden.
Twee maanden later is alles achter de rug. Ja, er is
heel veel rommel ontstaan en het ging niet even
goed allemaal. Het museum beschikt inmiddels
over de twee mooiste daken op de hele kazerne
en de hele buitenkant staat er weer helemaal
“strak” bij.Vrijwilligers en conservator zijn vol-

Voorlopige inschrijving in het Nationaal
Museum Register
Wat is een museum eigenlijk? Volgens de ICOM
(International Council of Museums) is hiervan de
definitie:
“Een permanente instelling ten dienste van de
gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk
voor het publiek, niet gericht op het maken van
winst, die de materiële getuigenissen van de
mens en zijn omgeving verwerkt, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover
informeert voor doeleinden van studie, educatie
en genoegen.”
Maar wie mag zich eigenlijk “museum” noemen?
De Nederlandse Museum Vereniging en de
Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten hebben het project “museumregistratie”
ontwikkeld. Musea kunnen zich vrijwillig opgeven voor een uitgebreide toetsing, waarin de beleidsonderdelen worden doorgelicht en de
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Zoals het er nu naar uitziet zal het museum binnenkort de erkenning als “Voorlopig
Geregistreerd Museum” ontvangen. Dit betekent
dat in principe de zaken in orde zijn maar dat men
drie jaar heeft om nog een aantal zaken op het
goede niveau te brengen. In het geval van
Museum Brigade en Garde betekent het dat er
nog wat aandacht moet worden geschonken aan
de registratie van de collectie.
De erkenning als Voorlopig Geregistreerd
Museum is echter al een hele stap, zeker als men
bedenkt dat het museum dit als tweede historische verzameling van de Koninklijke Landmacht
(van de 24) bereikt.

bedrijfsvoering inzichtelijk wordt gemaakt. Een
instelling die door deze toetsing heen komt wordt
ingeschreven in het Nationaal Museum Register
en mag zich een “Geregistreerd Museum
” noemen.
Museum Brigade en Garde Prinses Irene heeft
eind vorig jaar het vragenformulier ingediend,
compleet met alle (ruim 40 !) bijlagen. Bestuur en
conservator vinden het belangrijk om een
Geregistreerd Museum te worden. Het geeft aan
dat men streeft naar een professionele organisatie
en geeft vertrouwen tegenover derden in het geval van bruikleen, schenkingen, legaten of subsidies.

Colijnsplaat en luitenant Havelaar
Tekst: Hans Sonnemans
C-compagnie 17 Painfbat GFPI heeft al zo´n acht
jaar banden met het dorp Colijnsplaat. In dit dorp
op het Zeeuwse Noord-Beveland voerde de
Verkenningsafdeling van de Irene Brigade in 1944
een actie uit, waarbij luitenant Havelaar om het leven kwam. Een aantal monumentjes herinneren
hier nog aan.

Brigade. Het wordt een bewakingstaak in
Zeeland, onder bevel van de commandant van de
52ste Lowland Division.Vijf dagen later vertrekt
de Verkenningsafdeling (de “Recce”) naar de
nieuwe bestemming: Noord-Beveland. De
Verkenningsafdeling wordt ingekwartierd in
Colijnsplaat. De bevolking is gevraagd om de
Nederlandse militairen in te kwartieren. De soldaten zijn royaal met wit brood, scheepsbeschuit,
blikjes vlees en boter...

De Verkenningsafdeling
9 november 1944. Brigadecommandant De Ruyter
van Steveninck, juist bevorderd tot kolonel, ontvangt orders voor de nieuwe taak van zijn Irene
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Eerste luitenant Jan Jacob Havelaar is commandant van één van de twee Carrier-troops van de
Verkenningsafdeling. De zeven carriers (licht ge-

pantserde rupsvoertuigen) van zijn troop staan
geparkeerd in de Voorstraat.
Havelaar, geboren op 19 maart 1910 in Rotterdam,
is een Engelandvaarder.Voor de oorlog had hij als
vrijwilliger dienst genomen bij de
Vaartuigendienst. Tijdens de bezetting monsterde
hij aan als “tremmer” (stoker) op een schip dat
voor de Duitsers voer, bestemming Zweden. Bij
aankomst daar ontsnapte hij. Na de nodige avonturen was hij per vliegtuig naar Engeland gebracht. Zoals alle Engelandvaarders werd ook hij
door Koningin Wilhelmina ontvangen. Bij die gelegenheid gaf hij te kennen dienst te willen nemen bij de Prinses Irene Brigade. Met die Brigade
was hij in augustus in Normandië geland.

Havelaar sneuvelt
25 november. In de vroege morgen worden de officieren en mannen van de Recce, die liggen te
slapen in de hotels Zeelandia en de Patrijs, gewekt door twee Zeeuwse boeren, M. Neerhout en
M. Fortuin. De eerste is een evacué uit Zierikzee,
ondergebracht op de hoeve van Cor de Regt. Hij
vertelt dat een groep Duitsers, zwaar bepakt en
gezakt, zo’n 30 man, vanuit Schouwen met een
bootje zijn geland. De groep heeft bij de hoeve
van De Regt een wagen meegenomen en is op
weg naar het dorp. Fortuin bevestigt het verhaal.
Hij is boerenknecht in dienst van De Regt. Hij was
op weg naar de hoeve toen hij de Duitsers zag naderen. Onmiddellijk is hij gekeerd en over het
land bereikte hij het dorp. Daar kwam hij
Neerhout tegen, ook op weg om de Irene Brigade
te waarschuwen.
Het kost de beide mannen moeite om kapitein
Immink te overtuigen. Tenslotte besluit hij het zekere voor het onzekere te nemen en hij geeft luitenant Havelaar bevel naar de hoeve van De Regt te
gaan.. Neerhout moet mee, om de weg te wijzen.
Bij de afwateringssluis in Colijnsplaat komen ze
de Duitsers tegen. Er worden lichtkogels afgevuurd.
De Duitse groep trekt zich terug. Het is inmiddels
laag water geworden en daardoor onmogelijk om
snel met hun boot van het eiland te komen. In de
buurt van de hoeve aan de West-Zeedijk graven
ze zich in.
De troop van Havelaar nadert hen zo dicht mogelijk.
De mannen verlaten de carriers en kruipen naar de

dijk. De luitenant richt zich boven op de dijk op, om
met zijn verrekijker, de situatie te observeren.
Onmiddellijk valt hij terug, getroffen in het hoofd,
door wat een toevalstreffer moet zijn geweest.
De strijd brandt daarop los. Er wordt steun gevraagd en gekregen van een Engelse artilleriebatterij, opgesteld bij Nieuwland. De bewoners
van de hoeve van De Regt hebben dan al te horen
gekregen dat ze zo snel mogelijk in de kelder
moeten. Het eerste schot van de Engelse artillerie
valt boven op de kruin van de dijk. Na enkele
schoten, staan de Duitsers op, hun handen in de
lucht. Twee van de groep van 25 zijn gewond, hun
commandant is gedood.
Ook Havelaar is overleden, eerste hulp heeft niet
mogen baten. Zijn lichaam wordt op een boerenwagen gelegd, op wat stro, een zeil erover. Zo
trekt de stoet het dorp in.Voorop de gevangen genomen Duitsers, daarachter de boerenkar.
De bevolking van Colijnsplaat trekt zich het lot
van de ongelukkige luitenant aan. Er wordt gepro-
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beerd geld in te zamelen voor een kist. Hiervoor
krijgt men geen toestemming: een soldaat moet
zo worden begraven. Dit gebeurt de volgende
zondag op de Algemene Begraafplaats.
Bij de verhoren van de Duitsers wordt pas duidelijk hoe groot de ramp had kunnen zijn als hun opzet zou zijn geslaagd. Grote hoeveelheden springstof worden aangetroffen bij hun uitrusting. De
bedoeling was om de afwateringssluis op te blazen en hiermee grote delen van het eiland onder
water te zetten.Verder zou de mannelijke bevolking moeten worden samengedreven in de Ned.
Hervormde Kerk om daarna die kerk op te blazen.
De Verkenningsafdeling verlaat Colijnsplaat op
31 december en vertrekt naar Kats. Luitenant
Havelaar blijft achter, op de Algemene
Begraafplaats. Pas na de capitulatie van de Duitse
troepen op 5 mei 1945, bereikt het droeve nieuws
zijn echtgenote en familie. Enige maanden later
wordt zijn stoffelijk overschot overgebracht naar
het familiegraf in Hillegersberg, Rotterdam.

Het monument
In 1947 wordt een voorstel voor een monument ingediend bij het Secretariaat der Provinciale
Commissie voor Oorlogs- of Vredesgedenktekens
in Middelburg. Het geld hiervoor is al in december 1944 ingezameld door de inwoners van
Colijnsplaat. Het voorstel wordt goedgekeurd en
beeldhouwer J. Bijsterveld uit Delft vervaardigt
het monument.
Vijf jaar later, op 25 november 1949, wordt het monument onthuld.Vrijwel de gehele plaatselijke
bevolking is hierbij aanwezig. De voorzitter van
het comité, burgemeester A.A. Schuit, leest een
brief voor van de weduwe van luitenant Havelaar,
die niet bij de plechtigheid aanwezig kan zijn.
Verder zijn er telegrammen van de waarnemend
commandant van de Brigade, generaal Pahud de
Mortanges, en kapitein Immink. De Commissaris
van de Koningin in Zeeland, jhr.mr. A.F.C. de
Casembroot, onthult hierna het monument door
het wegtrekken van een Engelse en een
Nederlandse vlag. Mr. C.H. Muntz uit Rotterdam,
een zwager van Havelaar, spreekt een dankwoord
namens de familie.

Havelaarstraat
Eind 1952 wordt besloten om de gehele gemeente
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Kortgene, omvattende de dorpen Kortgene,
Colijnsplaat en Kats, van nieuwe straatnaambordjes te voorzien. In een brief aan de weduwe H.
Havelaar-Koch, de moeder van Havelaar, laat burgemeester Schuit weten:
“Bedoelde commissie heeft gemeend de nagedachtenis aan wijlen Uw zoon luitenant Havelaar
nog meer levendig te kunnen houden door een
der hoofdstraten van het dorp Colijnsplaat naar
hem te noemen en deze straat de Havelaarstraat
te noemen. Zoals U bekend is, werd destijds te zijner nagedachtenis een monument onthuld in de
voorgevel van de Ned. Hervormde Kerk te
Colijnsplaat. Deze straat loopt langs genoemde
kerk.”
Hiermee krijgt Colijnsplaat zijn Havelaarstraat.
Geen ceremonie of onthulling deze keer, dat niet.

De helm aan de kerk
We schrijven juni 1982. De weduwe van Havelaar,
mevrouw C.A. van Wijk-Dutilh, brengt een bezoek
aan Colijnsplaat. Ze brengt de helm van de gesneuvelde luitenant mee, die tot die tijd was aangebracht op zijn graf aan Rotterdam. In een gesprek met de burgemeester verzoekt ze hem een
passende locatie te vinden voor die helm. Het gemeentebestuur stelt voor, na overleg met de kerkenraad van de Ned. Hervormde Gemeente, om
de helm aan te brengen aan de kerk, bij het monument.
Eind december 1982 plaatst mevrouw van Wijk
het hoofddeksel op de aangebrachte steun bij de
gedenkplaat. Ze noemt het “een rustig idee” dat
de helm een bestemming heeft gekregen.“Ik hoef
me er geen zorgen meer over te maken”.
Mevrouw van Wijk-Dutilh komt op 4 mei 1987
weer naar Colijnsplaat. Op die dag adopteren de
kinderen van de twee Colijnplaatse basisscholen
“Open Hof” en “Het Stellenplankier” het monument bij de kerk. De adoptie gebeurt op initiatief
van de Stichting Februari 1941 en heeft vooral een
symbolische betekenis. Het gaat erom dat door
dit project de aandacht wordt gevestigd op oorlogsslachtoffers, de achtergronden enz. De kinderen krijgen het verhaal van luitenant Havelaar, de
Verkenningsafdeling en “hun” monument te horen. Mevrouw van Wijk legt samen met de kinderen bloemen bij het monument.

