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Hans Sonnemans, hoofdredacteur

In het vorige nummer van deVaandeldrager werd
de nieuwe opzet en de uitgebreide lezerskring
van het blad gepresenteerd.Een verenigingsblad
van deVereniging van Oud- Strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade“Prinses Irene”
vormt om tot een regimentsblad.Oud-Strijders
van de voormalige Brigade delen“hun”blad met
officieren, onderofficieren, korporaal en fuseliers
van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Het Sireentje van het 6e bataljon Garderegiment
Prinses Irene ging deel uitmaken van de
Vaandeldrager nieuwe stijl.De club van Jan
Elbers, tevens voorzitter van deVereniging van
Indië-bataljons van het Garderegiment Prinses
Irene, zette hiermee als eerste“Indië-reüniever-
eniging” van het Garderegiment de stap in de
nieuwe constructie.

Tot onze grote vreugde volgden nog een aantal
andere verenigingen,namelijk die van het 4e ba-
taljon, het 5e bataljon en het 7e bataljon
Garderegiment Prinses Irene.Het blad van het
Bataljon Berdjalan gaat hiermee dus op in de
Vaandeldrager, voor de andere twee bataljons is
het een eerste kennismaking met het vereni-
gings- en regimentsblad.Deze nieuwe lezers heet
ik daarom namens het redactieteam van harte

welkom. Ik hoop dat zij zich thuis zullen voelen in
de lezerskring en dat deVaandeldrager snel
“eigen” zal worden.

Voor de redactie is het natuurlijk een uitdaging
om al die verschillende lezers,weliswaar alle-
maal verenigd rondom het vaandel van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, een her-
kenbare inhoud van het blad te bieden.Wij doen
ons best om iedereen aandacht te geven.Hopelijk
is het ook interessant om eens iets over de ande-
ren te lezen:de andere veteranen,de jonge
Fuseliers. Ervaringen in Normandië, in de jungle
van Java of in de bergen van Bosnië zijn uiteraard
heel verschillend maar ook herkenbaar.

Ik wens u veel leesplezier!

Van de redactie

Welkom Indiëveteranen!
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Tekst: Guus van Leeuwe
Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Voor u ligt alweer het tweede nummer van de ver-
nieuwdeVaandeldrager.Wat is het een prachtig
blad geworden. Ik heb de leden van de redactie-
commissie daarmee al bij verschillende gelegen-
heden kunnen complimenteren,maar ik doe dat
op deze plaats graag nog een keer.Een geweldi-
ge prestatie,waar ook ons Regiment veel eer mee
inlegt.

Maar waarin zitten dan die uitdagingen die boven
dit artikel staan, zult u zeggen? Ik zal u er slechts
een paar noemen.Allereerst moeten we het finan-
cieel proberen rond te krijgen.Het eerste ver-
nieuwde nummer was aanzienlijk duurder dan het
oude blad en heeft een flink gat in de begroting
geslagen.Allemaal willen we toch dat er 4 num-
mers per jaar worden uitgebracht.Onlangs is
daarover nog uitvoerig gesproken in het bestuur
van onze Stichting en we zien wel lichtpuntjes.
Een daarvan is gebaseerd op uw hulp! Er zijn on-
der u nogal wat mensen die deVaandeldrager
dubbel ontvangen,omdat men is opgenomen in
de bestanden van meer dan een vereniging,b.v.
de KNBPI èn deVVOGFPI, zoals ikzelf onder ande-
re. Als diegenen die het betreft zich nu eens van
een van de lijsten zouden laten afschrijven dan

zou dat al gauw honderden Euro’s per keer sche-
len (een blad kost ons zo’n 4 Euro,waarvan 1.5
Euro porti!). En we weten allen dat vele kleintjes
nog steeds een grote maken.U kunt er dus ook
zelf aan bijdragen!
Laat ons even weten door middel van email of fax
via welke vereniging u deVaandeldrager wilt ont-
vangen, dan zorgt de redactie ervoor dat u in een
ander bestand bij de drukker niet meer voor-
komt.
Email:mswi@tref.nl
Fax: 0499 -374444

Er is nog wel een uitdaging te vinden waaraan U
Uw bijdrage kunt leveren. Zo’n mooi blad moet
ook gevuld worden,en het liefst natuurlijk met ar-
tikelen die voor meer dan een beperkte lezers-
groep interessant zijn. Schrijf dus ook eens wat
over uw ervaringen.

Uiteraard zijn er nog heel wat uitdagingen op te
sommen,maar die liggen vrijwel allemaal bij de
redactie op het bordje,die ik hierbij dan ook veel
wijsheid en sterkte toewens en de steun van het
bestuur van de Stichting waar mogelijk toezeg. Ik
wens ons allen tot in lengte van jaren een
Vaandeldrager toe waarop we net zo trots kunnen
zijn als nu, en voor de korte termijn wens ik u allen
veel leesplezier.
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Stichting Brigade en Garde
Prinses Irene

Een vernieuwde Vaandeldrager,
een nieuwe uitdaging!
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Tekst : Generaal-majoor Kees Nicolai

Voor mij en wellicht ook voor vele anderen kwam
volledig onverwacht het bericht, dat op 14 maart
jl. de luitenant-generaal bd J.P. (Hans)Verheyen is
overleden.
Hoewel Hans pas relatief laat tot de gelederen der
Fuseliers is toegetreden,namelijk toen hij in 1975
bataljons- en regimentscommandant werd, heeft
hij zich vanaf het begin ontpopt als een Fuselier in
hart en nieren.
Zowel als Regimentscommandant,maar later met
name ook als voorzitter van zowel deVVOGFPI als
de Stichting Brigade en Garde heeft hij grote ver-
diensten gehad voor het Regiment GFPI in de
breedste zin van het woord.
Het meest in het oog springend is waarschijnlijk
zijn rol geweest als pleitbezorger voor de samen-
werking tussen de diverse regimentsverenigin-
gen onder de overkoepelende vleugels van de
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene.

Als mens heeft hij zich in mijn ogen,
naast vele andere prijzenswaardige
kwaliteiten,met name gekenmerkt als
een warm persoon met oprechte be-
langstelling voor zijn medemens.Een
eigenschap,die hem bij uitstek ge-
schikt maakte voor de functies van onder andere
Directeur Personeel KL en Inspecteur-generaal
der Krijgsmacht.
Een eigenschap ook,die maakt dat wij allen hem
zeer zullen missen.
Onze gedachten gaan daarbij natuurlijk ook uit
naar zijn echtgenoteWilhelmien en zijn kinderen
en kleinkinderen.
Ons medeleven gaat naar hen uit en wij wensen
hen alle nodige kracht toe om dit droeve verlies te
dragen.

Hans,bedankt voor alles wat je voor ons hebt mo-
gen betekenen, rust in vrede.

In memoriam Hans Verheyen

Tekst: Rudi Hemmes

De Nederlandse militairen,die in de meidagen
van 1940 via ZeeuwsVlaanderen,België en Noord
Frankrijk terugtrokken naar Brest,werden naar
Engeland overgebracht door de veerboot Prinses
Beatrix. Zij werden ondergebracht in een tenten-
kamp in Porthcawl. Bij aankomst op het station in
Porhcawl werden zij vriendelijk ontvangen door
een in Engeland wonende Officier, Luitenant
Kolonel Noothoven van Goor,die even later werd
benoemd tot Inspecteur der Nederlandse
Troepen.Deze maand is het zestig jaar geleden
dat Generaal Majoor G.B.Noothoven van Goor in
Engeland overleed (12 maart 1942).

Enige maanden later (26 september 1942) werd
een fonds opgericht ter ondersteuning van de na-
gelaten betrekkingen van Nederlandse soldaten
in Engeland.Als eerbetoon aan Generaal

Noothoven van Goor werd dit fonds naar de gene-
raal genoemd, zodat zijn naam zou blijven voortle-
ven in de historie van de Nederlandse
Landmacht.
Wij zullen de herinneringen van die tijd, opgete-
kend door de toenmalige Reserve Luitenant
S.M.N.van Kampen,één van de officieren van de
Brigade die nauw bij het fonds was betrokken, in
een volgendeVaandeldrager opnemen.Het leek
ons juist om u daarover te berichten in dit maart-
nummer van deVaandeldrager,dat uitkomt zestig
jaar na het overlijden van Generaal Majoor
Noothoven van Goor.

Geschiedenis van de Steunfondsen

Generaal Majoor Noothoven van Goor



4

Tekst: Rudi Hemmes, voorzitter van de
Vereniging van Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene

Dat was nog eens een geweldig begin van het jaar
2002 met het sprookjeshuwelijk van onze Kroon-
prins met Maxima op 2 februari. Ik hoop dat u er
net zo van hebt genoten als ik.Wij wensen Prins
en Prinses een goede toekomst en heel veel ge-
luk.

Evenementen
Het afgelopen jaar was voor onze vereniging vol
evenementen.Er waren de“normale”, zoals de
viering van de verjaardag op 11 januari, de her-
denkingen in Amsterdam,Beeringen, Eindhoven,
Tilburg, Wolverhampton en Congleton en de uit-
reiking van invasiekoorden.Het jaarlijkse défilé
voor Prins Bernhard inWageningen op 5 mei ging
helaas niet door, vanwege de mkz-crisis.
Gelukkig was er het eerbetoon voor de Prins, ter
gelegenheid van Zijn negentigste verjaardag in
de tuin van Paleis Soestdijk,dat wij niet zullen
vergeten.
Toch was het evenement, dat als hoogtepunt van
het afgelopen jaar in onze herinnering blijft, na-
tuurlijk de viering van de 60ste verjaardag van
onze Brigade,met die fantastische herinnerings-
reis naar Engeland en deVaandelplaatsen,met als
besluit die grote reünie in de kou.De Overste

Verwey heeft al veel dankbetuigingen gekregen
voor de wijze waarop het Regiment die viering
had georganiseerd.Wij hebben dat bij zijn af-
scheid nog eens dunnetjes over gedaan.De nieuw
benoemde Regimentscommandant,Overste
Jacobs hebben wij op die 6e december veel geluk
in zijn nieuwe functie gewenst.
Majoor Aerts, die in al die jaren bij het Regiment
ons steeds zo terzijde heeft gestaan, nam op die-
zelfde decemberdag afscheid.Wij hebben hem
die dag een vulpen cadeau gedaan,die hij altijd
al had willen hebben.Nu kan hij ons op de hoogte
houden hoe het hem vergaat in het Midden
Oosten,waar hij gaat werken als waarnemer voor
deVerenigde Naties.

Nieuwe Vaandeldrager
Voor onze leden was de grootste verandering het
afgelopen jaar de nieuweVaandeldrager.Het was
waarschijnlijk voor velen even wennen,dat het
blad niet meer door ons wordt uitgegeven.Toen
bleek wat een prachtige uitgaveVaandeldrager
nummer 61 is geworden,was voor ieder duidelijk
dat de nieuwe redactie er iets heel moois van
heeft gemaakt.Wij zijn heel gelukkig dat Nelleke
Swinkels namens onze vereniging zitting heeft in
de redactie.Wij vertrouwen er op dat zij die hoge
standaard kan behouden en wensen de redactie
veel succes met het uitbrengen van vier
Vaandeldragers per jaar.Wij hopen ook dat er

Secretariaat:
Noordsingel 23
4611 SB Bergen op Zoom
0164 241119

Hoogtepunten van 2001 en een vooruitblik

Vereniging van Oud-strijders Koninklijke

Nederlandse Brigade Prinses Irene



Bosnië wordt uitgezonden.Voor de uitzending zul-
len weer onderdelen aan ons 17e worden toege-
voegd om het als 17 (NL) MECHBAT GFPI te kun-
nen laten optreden.De koorduitreiking aan de
nieuw gedetacheerde militairen zal in Oirschot
plaatsvinden op 26 september.Dat belooft weer
heel bijzonder te worden.Als u daarbij kunt zijn
moet u dat vooral in uw agenda noteren.Bij het af-
scheid, vóór het vertrek naar Bosnië in november,
zal onze vereniging ook zeker weer zijn vertegen-
woordigd.

En natuurlijk zijn er de“normale”evenementen.
Ik hoop dat velen kunnen deelnemen aan het dé-
filé voor Prins Bernhard inWageningen (5 mei),
de koorduitreikingen in Beringen (5 april) en
Tilburg (28 juni), de herdenking in Beringen (6
september) en het bevrijdingsdéfilé in
Eindhoven (18 september). En na lezing van het
artikel van Tony Herbrink op pagina 8 in de vori-
geVaandeldrager komt u natuurlijk naar onze
jaarlijkse reünie in Oirschot op 29 mei.

Ik kijk naar u uit.
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snel sponsors worden gevonden,want de nieuwe
uitgave is beduidend kostbaarder dan de vorige
en voor ons bijna niet te betalen.

Natuurlijk moeten wij wennen aan het nieuwe be-
leid van de redactie. Rubrieken die wij vroeger
publiceerden, zoals 40- en meerjarige huwelijks-
feesten, bedankjes voor cadeaus en dergelijke,
worden vanwege de gelijkvormigheid voor alle
verenigingen niet meer opgenomen.Wel zullen
wij u laten weten als ons leden van onze vereni-
ging zijn ontvallen, of als er andere mutaties zijn
te melden.

Het is een vooruitgang dat in deVaandeldrager
het jaarprogramma van het Regiment wordt gepu-
bliceerd.Wij kunnen tijdig rekening houden met
evenementen die we willen bijwonen.Wees wel
attent op het feit dat er soms wijzigingen moeten
worden aangebracht. In deze tijd van onverwach-
te uitzendingen weet een krijgsman nooit waar hij
aan toe is.

Jaarlijkse reünie en 10 jaar Garderegiment
in Oirschot

Onze jaarlijkse reünie en onze algemene verga-
dering houden wij op 29 mei. Ik hoop dat velen
die dag naar Oirschot zullen komen, zeker na het
stuk van Tony Herbrink in de vorige uitgave van
deVaandeldrager.
Op 10 juli vieren wij weer een jubileum.Het is dan
10 jaar geleden dat het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene van Schalkhaar naar Oirschot ver-
huisde. Dat was toen voor de leiding van het
Garderegiment Prinses Irene aanleiding om de
banden met de oud-strijders op een andere ma-
nier aan te halen.Dat hebben onze leden gewel-
dig op prijs gesteld.Er is daardoor een geheel
andere invulling gegeven aan het begrip traditie
overdracht.

Voor de huidige leiding van het Regiment is het
aanleiding om die dag te vieren met een buiten-
gewoon appél en een regimentsbijeenkomst. Ik
hoop dat velen ook op 10 juli de feestelijke vie-
ring van die 10 jaren zullen bijwonen.De kans dat
het weer beter zal zijn dan op de jubileumreünie
vorig jaar is natuurlijk heel groot.

Koorduitreiking en uitzending
Het is al bekend dat het 17e Pantser Infanterie
Bataljon in november voor de derde maal naar

Rudi Hemmes overhandigt een vulpen aan Majoor Aerts.
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Overleden leden Vereniging van Oud Strijders
Kon. Ned. Brigade Prinses Irene

“Met diep leedwezen namen wij kennis van het
overlijden van de volgende leden van de vereni-
ging van Oud Strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade“Prinses Irene””.

C.Horstman Canada 06-07-2001

Mw.G.van Pelt van Amerongen Zeist 05-12-2001

W.de Graaf Vinkenveen 13-12-2001

Mw.W.WijnenWolterbeek Leende 08-01-2002

Mw. J. Bogers Horst Apeldoorn 12-01-2002

H. Schenkel Harderwijk 15-01-2002

J.Haazen Amersfoort 18-01-2002

Bij overlijdensgevallen (van leden van bovenge-
noemde vereniging) graag bericht aan:
F.J. Bakx, Postbus 80
4840 AB Prinsenbeek

Tekst: Frans van der Meeren

Ook in dezeVaandeldrager staat de Regiments-
kalender 2002 weer afgedrukt.
Op deze kalender wordt aangegeven op welke
data er activiteiten gepland zijn,waarbij de aan-
wezigheid van leden van onze vereniging op
prijs wordt gesteld.Deze activiteiten zijn gemerkt
met de lettersKNBPI.

De kalender geeft de volgende activiteiten aan
die voor onze leden van belang zijn:
Vrijdag 5 april 2002, Koorduitreiking Beeringen
Zondag 5 mei 2002,DefiléWageningen
Woensdag 29 mei 2002, Reünie Oirschot
Vrijdag 28 juni 2002, Koorduitreiking Tilburg
Vrijdag 6 september 2002, Herdenking Beeringen
Woensdag 18 september 2002, Herdenking
Eindhoven
Donderdag 26 september 2002, Koorduitreiking
Oirschot
Wilt u aan één of meerdere activiteiten deelne-
men, dan kunt u zich minimaal 1 maand van te vo-
ren, schriftelijk, aan melden bij het secretariaat.

DefiléWageningen
Wilt u deelnemen aan het jaarlijkse defilé op
Zondag 5 mei teWageningen?
Meldt u zich dan vóór 15 april schriftelijk bij het
secretariaat onder vermelding van:
Ik kom: � alleen
of �met partner/ begeleider
Ik kom: �met eigen vervoer
of �met openbaar vervoer
U krijgt dan tijdig uw parkeerkaart of vervoerbe-
wijs toegestuurd.
InWageningen moet u zich tussen 11.30-12.30 uur
melden in de grote tent.

Koorduitreikingen
Op vrijdag 5 april a.s zijn er in Beringen koorduit-
reikingen en op vrijdag 28 juni in Tilburg.
Leden die aanwezig willen zijn bij genoemde uit-
reikingen moeten zich tot uiterlijk 14 dagen vóór
de uitreiking,schriftelijk, aanmelden bij het se-
cretariaat.

Reünie en ALV op 29 mei 2002
Voor de opgave van de reünie op 29 mei zie el-
ders in dit blad.

Aanmelding evenementen
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Tekst: Tony Herbrink

Het overkomt mij nogal eens dat mij gevraagd
wordt iets te vertellen over Congleton,de geboor-
teplaats van onze bijzondere, unieke brigade,de
enige brigade van de Koninklijke Landmacht, die
in oorlogstijd,buiten Nederland, is opgericht in
hetVerenigd Koninkrijk.
En dan heb ik het over de Koninklijke Nederland-
se Brigade“Prinses Irene ”.
Heel vaak wordt mij dan verweten dat ik overdrijf
wanneer ik Congleton zo nadrukkelijk op de
voorgrond plaats.Men zegt dan dat de
Irenebrigade nog veel meer legerplaatsen heeft
gehad in Engeland enWales,dan alleen
Congleton.Aan die andere plaatsen besteed ik
aanmerkelijk minder aandacht,met uitzondering
vanWolverhampton.
Helemaal waar! Maar daarvoor is dan ook wel een
hele goede reden.

Waarom verdient Congleton wel onze bijzondere
aandacht? Ik meen te mogen zeggen dat
Congleton de plaats is,waar op 11-01-1941 de
Koninklijke Nederlandse Brigade werd geboren.
In algemene zin mag gezegd worden dat een ge-
boorteplaats altijd een bijzondere plaats inneemt
in de geschiedenis van de boreling en als regel
ook wat meer aantrekkingskracht heeft dan een
willekeurige andere plaats.Mijn opvatting is dat
zulks des temeer geldt wanneer er sprake is van
een min of meer uniek geval.
In Congleton liggen onmiskenbaar onze“roots”.
Dat geldt niet alleen voor oud-strijders,die in
1940 en 1941 in Congleton waren ondergebracht,
maar even zo vrolijk en beslist voor degenen,die
op een later tijdstip lid werden van die brigade
en voor allen,die dienden en dienen onder het
Vaandel van onze Brigade en van het huidige
Garderegiment Fuseliers “Prinses Irene ”.
Het in ere houden van de geboorteplaats
“Congleton”hoort bij de voortzetting van de tra-
ditie van de Koninklijke Nederlandse Brigade
“Prinses Irene ”.
Heel graag hoop ik dat bovenstaande ontboeze-
ming het onnodig maakt om in de toekomst de
waarde en plaats van Congleton binnen de gele-
deren van de oud-strijders te moeten verdedigen.

En....met jullie welnemen,wil ik een volgende
keer gaarne iets meer vertellen over de geschie-
denis van Congleton.

De Irenebrigade en haar“roots”

Verzamelen voor de opmars naar Cenotaph voor de dodenherdenking.

Voorjaar 1941, Prins Bernhard inspec-

teert de Koninklijke Nederlandse

Brigade in Congleton.

Het monument in Congleton, Aalmoezenier Van Lieverloo sprak in april tij-

dens de monumentenreis een gebed uit ter nagedachtenis aan de slacht-

offers van WO II.
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Tekst: Frans van der Meeren

Op woensdag 29 mei 2002 vindt in de Ruyter van
Steveninckkazerne in Oirschot de reünie en alge-
mene leden vergadering 2002 van de vereniging
van Oud-strijders KNBPI plaats.
Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:

Ontvangst tussen 09.00 – 10.00 uur
Welkom door de voorzitter om 10.00 uur
Algemene Ledenvergadering van 10.15 – 11.15
uur
Dodenherdenking van11.30 – 12.00 uur
Gezellig samenzijn van 12.00 – 13.30 uur
Gezamenlijke maaltijd van 13.30 –14.30 uur
Vervolg gezellig samenzijn van 14.30 – 16.00 uur
Sluiting om 16.00 uur

De vergaderstukken voor de algemene ledenver-
gadering, zoals de notulen 2001 en de begroting

2002 en dergelijke kunnen schriftelijk worden
aangevraagd bij het secretariaat.
De aftredende bestuursleden,de heren
N.v.Zalinge en F.v.d.Meeren, zijn beiden herkies-
baar.
Vóór 1 mei 2002 kunt u kandidaat bestuursleden
opgeven.Deze opgave moet vergezeld zijn van
minimaal 10 handtekeningen van geregistreerde
leden.

Vóór 1 mei 2002 kunt u onderstaand aanmel-
dingsformulier sturen naar het secretariaat.
Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom

Reünie leden Vereniging van Oud-strijders KNBPI

Parkeren in de parkeervakken, denk aan boete cq wegsleepregeling.

Het is de bedoeling dat u de kosten voor de reünie,Euro 5,-- p.p.; voldoet vóór 1 mei 2002
door overschrijving op gironummer 1.999.533 t.v.n.penningmeesterVOS,Pr.Clausstraat 60, Zevenbergen.

A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

Ondergetekende komt graag naar de reünie en de algemene ledenvergadering

Naam:

Hoeveel personen:

Met eigen vervoer? � ja � nee

Hebt u bij verplaatsing hulp nodig? � ja � nee

Volgt u een dieet? � ja � nee

Zo ja,wat voor een dieet?

(Zet een kruisje door wat van toepassing is)
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Tekst: Jan Elbers, voorzitter van de vereniging
van Indiëbataljons van het Garderegiment
Prinses Irene

Op 6 december van het vorig jaar hebben wij af-
scheid genomen van de Regimentscommandant,
Luitenant-kolonelWillemVerweij.
Vanwege zijn vele verdiensten voor ons werd hij
benoemd tot erelid van onze vereniging.Het
Dagelijks Bestuur,bestaande uit Jan Elbers,Wim
ter Horst en Theo van Alst hebben op 6 december
in Oirschot de bijbehorende oorkonde aan
OversteVerweij uitgereikt met daarin de volgen-
de tekst:

“Het Algemeen Bestuur van deVereniging van
Oud Strijders van de Indië Bataljons van het
Garde Regiment Prinses Irene heeft besloten,
Luitenant-kolonel der FuseliersW.J.M.Verweij,
commandant van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene te benoemen tot erelid van haar ver-
eniging vanwege:
• Zijn grote betrokkenheid bij onzeVereniging in
zijn geheel en bij de diverse Bataljons afzonder-
lijk, hetgeen onder meer is gebleken uit zijn aan-
wezigheid bij de diverse reünies;
• Zijn inspanningen om het contactblad“ De

Vaandeldrager”van de Koninklijke Nederlandse
Brigade“Prinses Irene”om te vormen tot een
Regimentscontactblad,waarvan elke geleding
van het regiment gebruik kan maken;
• Zijn zeer gewaardeerde initiatief om de Monu-
mentenreis 2001 naar Indonesië te organiseren,
compleet metVaandel enVaandelwacht, om een
eerbetoon te brengen aan de op 5 Erevelden
op Java achtergebleven sobats uit de jaren

Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW ZEVENAAR
0316 524002

Vereniging van Indië-bataljons van het

Garderegiment Prinses Irene

RegimentscommandantWillemVerweij erelid van de
Vereniging van Indiëbataljons

Jan Elbers overhandigt de oorkonde aan de scheidende

Regimentscommandant Willem Verweij.
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Tekst: Theo van Alst

In het jaarverslag van 2000 maakte ik al gewag
van de voorbereidingen van de 3 grote evene-
menten in 2001, te weten:
• de monumentenreis naar Indonesië, in februari;
• het jubileumfeest op 12 april i.v.m.het 60 jarig
bestaan van ons Regiment;
• de toevoeging van het Genootschap“Vrienden

van de Fuseliers”aan de Stichting Brigade en
Garde Prinses Irene.
In dit achtste jaarverslag van onze vereniging een
korte terugblik op het vorige verenigingsjaar.
De al eerder genoemde monumentenreis naar
Indonesië werd ondernomen van 26 februari tot 5
maart.Het gezelschap bestond uit 21 personen,
de Regimentscommandant OversteW.Verweij
met assistentie van Majoor P.Aerts, deVaandel-
wacht, bestaande uit 8 militairen, compleet met
het Irenevaandel en 11 Indië-Veteranen, van ieder
bataljon 2 sobats met als waarnemend voorzitter,
uw secretaris Theo van Alst.
De eerste dag werd de groep officieel ontvangen
door de ambassadeur mr. S. Baron van Heemstra,
de militair attaché Kol. J.T.T.M.Bilderbeek, zijn as-
sistent wachtmeester P.J.M.Kuip en de Directeur
Nationale Oorlogsgravenstichting van het kantoor
in kantoor Jakarta.
Op geheel Java werden in één week tijds, op 5
Erevelden kransen gelegd,dodenappèls gehou-
den met eerbetoon doorVaandelwacht, hoornbla-
zer en onze 11Veteranen aan alle 92 gesneuvelde
sobats van“Irene”, alsmede aan de ruim 6.200
soldaten,die wij in de jaren 1946- 1950 in het
voormalig Nederlands Indië achter hebben moe-
ten laten.

2001 werd grandioos lustrumjaar

Groepsfoto bij de Nederlandse Ambassade in Djakarta

1945-1950,waarbij 11 IndiëVeteranen acte de
présence mochten geven;
• Zijn grote inzet bij de organisatie van de jubi-
leumreünie ter gelegenheid van het 60-jarig be-
staan van het Regiment,met als hoogtepunt de
aanwezigheid van HKH Prinses Irene;
• zijn gevoel voor traditie, hetgeen mocht blijken
uit de benaming van diverse kampementen tij-
dens uitzending van ( een deel van het) Bataljon,
vanwegeVredesmissies”.

Op dezelfde dag nam ook de ons zeer bekende
Majoor Aerts afscheid van het Regiment.Hij gaat
de komende tijd naar het Midden-Oosten en
mocht van ons een zeer speciale kalender ontvan-
gen met foto’s van de Indonesiëreis.Theo van Alst en Wim ter Horst reiken de speciale Monumentenkalender uit

aan Majoor Aerts



Het was op ieder Ereveld steeds erg emotioneel
en indrukwekkend.
In diverse bladen,waaronder het programma-
boek,Vaandeldrager nummer 60, werd een uitge-
breid verslag vermeld, zodat ik met dit globale
overzicht kan volstaan, echter niet zonder onze
zeer oprechte dank uit te spreken voor alle in-
spanningen van ons Regimentscommando,die
deze geweldige reis mogelijk hebben gemaakt.

Ten tweede wil ik noemen de grandioze viering
van het 60-jarig bestaan van ons Regiment op
donderdag 12 april in de kazerne te Oirschot.
De gehele dag was uitstekend voorbereid; jam-
mer echter, dat door de treinstaking heel veel
Irene-mensen verstek moesten laten gaan.
Hoogtepunt was ongetwijfeld de aanwezigheid
van H.K.H.Prinses Irene.
Regimentscommando:ook voor deze viering onze
hartelijke dank.
Als derde item wil ik noemen de oprichting van
het Genootschap“Vrienden van de Fuseliers”
Een zesde geleding binnen de Stichting Brigade
en Garde Prinses Irene.

Dit Genootschap is zeer welkom binnen onze ge-
lederen. Immers,personen,die niet organiek bij
andere geledingen zijn ondergebracht kunnen
zich hierbij aansluiten en zullen zich hierbij al
zeer snel thuis voelen.
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Stichting Fondsenwerving Militaire
Oorlogs- en Dienstslachtoffers.

S FMO
DeVereniging van Oud Strijders Indië Bataljons
van het Garde Regiment Prinses Irene ontvangt
jaarlijks een subsidie van bovengenoemde
stichting.
Deze stichting verkrijgt haar middelen uit de
opbrengsten van de Bank-Giroloterij.
Uw deelname aan deze loterij wordt vanaf deze
plaats dan ook van harte aanbevolen.

Bussum Bridgehead
De Stichting Militair Depot organiseert elk jaar in
samenwerking met de Stichting Feest- en
Gedenkdagen Bussum en de gemeente Bussum,
de Gooise bevrijdingsmanifestatie “Bussum
Bridgehead”.Dit is een meerdaags militiar-histo-
risch evenement rond de 5e mei.
Het evenement vindt al jaren plaats op het oefen-
rampterrein Crailo, onderdeel van de Kolonel
Palmkazerne in Bussum.Op deze locatie wordt
door de Stichting Militair Depot met medewer-
king van diverse groepen eenW.O.II verzamel-
/opvangkamp georganiseerd voor geallieerde
eenheden.
Voor dit evenement schreven zich in 2001 onge-
veer 300 deelnemers in met zo’n 75 historische
voertuigen.De deelnemers zijn allemaal gekleed
in originele kleding uit die periode.Ook alle uit-
rustingsstukken, zoals tenten en persoonlijke uit-
rusting zijn origineel.Het kamp lijkt tijdens die
dagen wel een levend museum.De deelnemers
komen niet alleen uit Nederland,maar ook uit
Engeland.

Programma van Operation“Windmill” in
2002

Op vrijdag 3 mei is er de traditionele bevrijdings-
rondrit door het Gooi.Gelet op het speciale ka-
rakter van 4 mei zijn alleen interne activiteiten
gepland.Hiervoor worden alle “oude”en“jonge”
veteranen met hun partners uitgenodigd om van
11.00 uur tot 17.00 uur een kijkje te komen nemen
op het kamp.Op vertoon van hun veteranenpas
zijn zij van harte welkom.Zondag 5 mei tenslotte
is het kamp voor het publiek geopend.Er is een
compleet functionerend hoofdkwartier ingericht,
er zijn demonstraties met verbindingsapparatuur
en een werkende veldkeuken, trialdemonstraties
met motorfietsen en exercitie-demonstraties.

Routebeschrijving
U bereikt het kamp via de A1, afslag Blaricum.
Meer informatie krijgt u bij de Stichting Militair
Depot,Mackaylaan 23, 1412 CN Naarden.
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Tekst:Theo van Alst

Bataljonsreünie op 3 oktober 2002
Het 4e Bataljon G.R.P.I. zal op donderdag 3 okto-
ber 2002 weer een bataljonsreünie organiseren in
de Genmaj de Ruyter van Steveninckkazerne in
Oirschot.
De opkomst in voorgaande jaren kan bevredi-
gend genoemd worden,doch telkens“duiken”
weer sobats op,die vele reünies daarvoor niet
aanwezig waren.
De vreugde bij het weerzien van“ouwe jongens”
is dan natuurlijk des te groter.
Een dergelijke veteraan zei:“Ik heb toch wel veel
gemist om voorgaande keren niet te komen; in het
vervolg kom ik zolang ik kan !!”
Bedenk: Iedereen kijkt naar iedereen uit!

In 2002 zullen ook weer enkele veteranen van de
“MobieleWerkplaats”uit Blitar aanwezig zijn. Zij
zoeken uiteraard hoofdzakelijk contact met het -
destijds - “rijdende personeel” .
In de zomermaanden worden de uitnodigingen
met het dagprogramma en de daarbij, voor ons
reüniecomité benodigde inschrijfformulieren
verzonden.
Wij hopen weer op een grote opkomst.

Voorzitter reüniecommissie Rob van Kervel
overleden

De nieuwsbrief van december j.l. lag verzend-
klaar toen wij het schokkende bericht ontvingen,
dat onze voorzitter Rob van Kervel plotseling op 4
december was overleden.

Ruim 20 jaren heeft hij op rustige,bekwame en
doordachte wijze leiding gegeven aan ons
Comité.
In onze Indië-tijd was hij Luitenant bij de derde
Compagnie.
Na onze demobilisatie isVan Kervel in dienst ge-
bleven en heeft later als Luitenant - Kolonel
(Overste) de dienst verlaten.
Op zaterdag 8 december waren vele collega-
officieren en een afvaardiging van ons Reünie-
comité, alsmede enkeleVeteranen op de crematie
in Schagen aanwezig.
Het was een stijlvolle, indrukwekkende,emotio-
nele plechtigheid.
Ook was Rob vanaf de oprichting in 1994
Algemeen Bestuurslid van deVereniging van de
5 Indiëbataljons GRPI.
Reden voor onzeVoorzitter Jan Elbers uit Arnhem
om ook bij de crematie aanwezig te zijn.

In memoriam
In dit verband vermelden wij ook de namen van
onze vrienden,die ons in
2000/2001 zijn ontvallen:
L.Albers Amsterdam
Ab Batenburg Spijkenisse
N. van Gog Monnickendam
J.Harmelink Velp
L. van Iperen Oss
W. Iriks Ede
C. Janssen Steenwijk
J. Jennissen Echt
G.Koot Handel
A.de Koster Herwijnen

Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI

Garderegiment

1946-1950
Reünie Commissie

4e Bataljon

Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW Zevenaar
0316 524002
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Y.Minnema St.Annaparochie
J.Noordermeer Naaldwijk
W.Nulkens De Zilk
J.Olsthoorn Naaldwijk
K. Ploegman Emmeloord
Th. van Reem Arnhem
H.Rooks Aalten
J. Stam Utrecht
J.Uiterdijk Weesp
H.v.d. Laar Helmond

Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe het
verlies van hun dierbaren te kunnen verwerken.
Dat zij allen rusten in vrede.

Nieuwe voorzitter van ons Reüniecomité
Na enig zoeken heeft het Reüniecomité van het 4e

Bataljon GRPI een opvolger gevonden voor Rob
van Kervel.
De heer J. Kerssemakers uit Helmond is bereid
deze taak op zich te nemen.
Ook zal hij als algemeen bestuurslid van de
Vereniging van de 5 Indië-Bataljons GRPI Rob van
Kervel opvolgen.
Op de Algemene Bestuurs- & Leden-
Jaarvergadering op donderdag 14 maart
in Oirschot is hij als zodanig geïnstalleerd.
Om Uw geheugen wat op te frissen over de vraag
waar de heer Kerssemakers in Indië mee bezig
was is:Hij was Luitenant van het Mortierpeloton,
Oost Compagnie.
Wij wensen hem hartelijk welkom,veel succes
maar ook veel plezier in zijn nieuwe taken ten be-
hoeve van onze vereniging.

Huwelijk Prinses Máxima en PrinsWillem-Alexander,
een ooggetuigenverslag

Tekst: Paul Aalbersberg, 4e Bataljon GRPI

Op 25 januari 2002 viel er een brief in de bus dat
wij van het veteranencontingent geselecteerd wa-
ren als deelnemer aan de ereafzetting bij het
Koninklijk Huwelijk.We moesten ons op 2 febru-
ari voor 9.00 melden in de hal van het Centraal
Station waar wij door een militair werden verwe-
zen naar de veerdienst, die ons naar de Marine-
kazerne bracht. In een grote tent moesten wij ons
melden.Daar stond ook een groot scherm zodat
we het huwelijk in de Beurs van Berlage en later in
de Nieuwe Kerk goed konden volgen.Na koffie en
broodjes was het tijd om te verzamelen en een
kleine oefening te houden.Er werden van het ve-
teranencontingent ongeveer twee pelotons (50
mannen en enkele vrouwen) opgesteld.
Om 11.30 stond de bus klaar om ons naar de Munt
te brengen waar we werden opgesteld voor de
ereafzetting.Rond 13.15 rijdt de Gouden Koets
voorbij.“Geef acht,breng groet,”
Na afloop marcheren we via deVijzelstraat naar
de bus en zijn om 14.30 weer terug in de
Marinekazerne.Het was een prachtige dag,mooi
weer, fijn publiek en een goede organisatie.Het
was fijn om in Amsterdam te zijn.

Rijtoer in de Gouden Koets

Leve het Bruidspaar
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De Vaandeldrager nieuw orgaan voor 5de
Bataljon GRPI

Met de uitgifte van deze editie van de
Vaandeldrager is dit blad ook het orgaan gewor-
den voor de publicatie van alle wetenswaardighe-
den van en voor de oud-strijders van 5-GRPI, zo-
als de aankondiging voor een reünie en regi-
mentsevenementen waaraan kan worden deelge-
nomen.
Aangezien dit blad vier keer per jaar gaat ver-
schijnen is het ook mogelijk om overlijdensbe-
richten eerder dan voorheen bekend te maken.
De uitgifte van de Irene-Soos komt hiermee te
vervallen maar als herkenning van het specifieke
nieuws van 5-GRPI zal het oude logo van de Irene-
Soos worden gehandhaafd. Ieder kan zijn herin-
neringen, ervaringen of reisverslagen laten pu-
bliceren via ons contactadres.

In memoriam

Met leedwezen namen wij, na de reünie van 12
april 2001, kennis van het overlijden van:
Th.J. Esselink te Meddo 03-10-2000

G.Hamstra te Harderwijk 17-07-2001

J.P.Kuijs te Anna Paulowna 25-07-2001

J.P. Barendregt te Maassluis 12-12-2001

A.den Besten te Hoogezand 23-12-2001

A.J. Slief te Loenen 01-02-2002

Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe het
verlies van hun dierbaren te kunnen verwerken.
Dat zij allen rusten in vrede.

Nieuws van het Vijfde Bataljon GRPI

Reüniecommissie 5-GRPI

Secretariaat:
H.A.M. (Ine) Speelberg-Hermans
Eikenlaan 13, 6063 BMVlodrop,
tel. 0475-404404
ine.speelberg@voetbal.nl

Ereveld Candi in Semarang

Bloemen om te gedenken
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Volgende reünie in september 2003
De volgende reünie hopen wij in september 2003
te kunnen houden.Overleg met de regiments-
coördinator en de regionaal militair commandant
zal binnenkort plaats vinden. Zodra een definitie-
ve datum is vastgesteld zal deze in deVaandel-
drager gepubliceerd worden.

Monumentenreis Indonesië
Op de reis naar Indonesië (van 26 februari tot 5
maart. 2001), ter gelegenheid van het 60-jarig be-
staan van het regiment,werd de
Regimentscommandant vergezeld van twee oud-
strijders van ieder Indië-bataljon.Van 5-GRPI wa-
ren dat de heren J.F La Poutre en F.J.Mulder. Zij
bezochten de erevelden waar onze makkers be-
graven liggen.Op veler verzoek hierbij hun na-
men, plaatsen van overlijden en de erevelden
waar zij begraven liggen.

5 Bat GRPI december 1947 - mei 1950 Gesneuvelden

Naam Voorl. Rang Datum Plaats Ereveld Grafnr.

Versteegen A.P. Sld 060449 Djokja Pandu-Bandung VI-368

Pennings P.A. Sld-5 RS 260448 Makassar Candi-Semarang B-63

v.d.Hout G. Sld-1 5 RS 010349 Djokja Candi-Semarang C-49

deVries P.C.A. Sgt 5 RS 121248 Semarang Candi-Semarang C-250

de Mots K. Sld 5 RS 270249 Djokja Candi-Semarang C-51

Penters F. Sld 110148 Soengei- Leuwigajah- V-194

Beramas Bandung

v.d. Spek G. Kpl 190248 Bandar Boeat idem V-1138

Scheffer J. Sld 160848 Padang idem V-1163

v.Dijk W.T. SMA 191148 Padang idem IV-156

v.Hussen A.H.J. Sld 201248 Loeboek- idem IV-94

Soelasih

Klein Gotink A. Sld 201248 idem idem IV-73

Smits E. Sld 020449 Soempoer idem V-1130

v.d.Houten A. Sld-I 050449 Galagah idem IV-90

de Ridder M.C. Sld-I 060449 Solok idem V-162

v.d.Wal J. Sld 020549 Alahanpandjang idem V-1086

Stortelder H.G. Sld 050749 Fort de Kock idem V-1111

Huygen A Sld 020749 Selajo (Solok) idem IV-96

Detachement Indiëveteranen gereed voor kranslegging op een van de

Erevelden.
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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.
HarryVleeming, St.Willibrorduslaan 8, 6931 ES
Westervoort, tel. 026-3118271.
Rekening bij Rabo-bank Arnhem onder no.
15.86.65.996 ten name van Reüniecomité 6 GRPI
Girorekening; 19.30.405 ten name van Reünie-
comité 6 GRPI te Arnhem.

Vaandeldrager ook ons contactblad!
Uit de vele telefonische reacties van onze sobats,
is ons gebleken dat, het contactblad van het
Regiment,“DeVaandeldrager” in goede aarde is
gevallen.Het is dan ook een behoorlijk boekwerk
geworden,waarin veel foto‘s werden geplaatst.
Het is naar onze mening een contactblad gewor-
den, een Garderegiment waardig.
Vanzelfsprekend waren er ook enkele negatieve
berichten hierover, omdat het zo bekende oranje
S-Ireentje node gemist werd.Daar staat echter te-
genover dat men ook op de hoogte wordt gehou-
den van nieuws van alle geledingen van ons
Regiment

Verzending Vaandeldrager
Nu de verzending van deVaandeldrager door de
drukkerij wordt verzorgd, zitten wij met een pro-
bleem. Als wij een bericht van overlijden van één
van onze bataljonsvrienden ontvingen,werd in
het adressenbestand de naam van de weduwe op-
genomen.
In het eerstvolgende S-Ireentje werd dan een
briefje geplakt met de volgende inhoud:

“Geachte Mevrouw,
Bijgaand doen wij U ons contactblad“S-Ireentje”
toekomen.Wij hebben aangenomen,dat toezen-
ding hiervan op prijs zal worden gesteld,waardoor

de band met het bataljon,waarvan Uw echtgenoot
ook deel heeft uitgemaakt,behouden blijft. Indien U
echter geen prijs meer mocht stellen op toezending
(waarvoor wij alle begrip hebben) wilt U ons dit
dan laten weten.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,
het reüniecomité”.

Dit is door de nieuwe manier van verzenden niet
meer mogelijk.Vandaar een vriendelijk verzoek:
Wanneer u in deze situatie komt te verkeren,dan
betekent dit voor ons dat u automatisch in ons
adressenbestand als weduwe wordt opgenomen,
tenzij u ons bericht zendt, dat u geen prijs stelt op
toezending.
Wij hopen dat dit voor iedereen duidelijk zal zijn.

Zestiende reünie van het 6e Bataljon GRPI
Van het Regionaal Commando Zuid inVught heb-
ben wij bericht ontvangen dat toestemming werd
verleend om op donderdag 5 september 2002
onze 16e reünie te houden in de ons bekende ka-
zerne in Oirschot.
De nodige details moeten nog geregeld worden,
maar wij verwachten,dat wij het programma in
het komende nummer te kunnen vermelden.
Noteer deze datum nu reeds in Uw agenda!
Probeer ook oud-collega’s uit de tropentijd aan te
sporen om ook eens onze reünie te bezoeken.Ook
naar hen wordt uitgekeken!
Bovendien worden er voorbereidingen getroffen
om ieder,die de reünie bezoekt, een herinnering
aan te bieden.

Commando-overdracht
Op 6 december j.l.werd het commando over
Bataljon en Regiment door Luitenant-kolonel
W.J.M.Verweij overgedragen aan Luitenant-kolo-
nel H.A.J.M. Jacobs.Het is altijd weer een indruk-
wekkende plechtigheid,die veel belangstelling
trekt.Ook onze bekende Majoor Peter Aerts nam
op deze dag afscheid van het Regiment.Hij is be-
noemd tot waarnemer in het Midden-Oosten.

S – Ireentje nr.45

Contactblad van het 6e Bataljon Garderegiment “ Prinses Irene “
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Zijn opvolger is Majoor F.C. van Dijk.Tijdens de
hierna volgende receptie werd o.a. het woord ge-
voerd door Jan EIbers, als voorzitter van de Oud-
strijders van de Indië-bataljons.Voor zijn grote
verdiensten voor onze vereniging werd Overste
Verweij benoemd tot Erelid van onze vereniging.
De hierbij behorende oorkonde werd aan hem
uitgereikt (zie elders in dit blad).
Wij vertrouwen er op dat wij met de nieuwe func-
tionarissen eenzelfde goede relatie mogen erva-
ren als welke wij met hun voorgangers hebben
gehad.

Regimentsjaardag 11 januari 2002
Reeds vroeg in de morgen moesten wij vertrek-
ken, omdat wij om 9.00 uur in Oirschot werden
verwacht.Om 9.30 uur was de herdenkingsplech-
tigheid waarbij kransen werden gelegd namens
de Brigade,namens de Indië – bataljons en het
Regiment.Als bijzonderheid kan worden vermeld
dat de bel bij het monument werd geluid vóór en
na de 1 minuut stilte.
Op die dag waren er sport- en schietwedstrijden
voor het huidige bataljon.

In memoriam
Helaas moeten wij ook in dit nummer het overlij-
den melden van :
J.Weterman op 3 september 2001 uit Nieuw-
Zeeland. In onderstaande briefwisseling krijgt u
meer informatie over het overlijden van Joop
Weterman.
K.Hassink op 20 oktober 2001 uit Overdinkel.
M.deWith uit Bleskensgraaf
MevrouwM.Dop uit Spakenburg
A.Honingh uit Putten
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en
sterkte toe bij het verwerken van het heengaan
van hun dierbaren.

Post
Van:A.P. (Teun) van Toor
Aan:De leden van het reüniecomité.
Toen mijn vrouw en ik begin september thuiskwa-
men van vakantie lagen er 2 emails op ons te
wachten van de familieWeterman uit Nieuw-
Zeeland.
In de op 17 augustus verzonden email liet Joop
Weterman o.a.weten dat het hem,enkele kleine
ongemakken daargelaten,goed ging. In dat
schrijven stond hij nog stil bij het overlijden van
“onze”BepVoorhaar medio juli van dit jaar.
De tweede mail van 31 augustus daarop volgend
was van Lida,de echtgenote van Joop.
Zij deelde ons daarin mee,dat Joop de week er-
voor na een zware hartaanval was opgenomen in
de intensive care van het ziekenhuis.De vooruit-
zichten waren zeer somber.Kort daarop volgde
het bericht, dat Joop op 3 september was overle-
den. In de latere emailwisselingen heeft Lida mij

gevraagd om dit overlijden door te geven aan de
redactie van S-Ireentje waaraan ik bij deze graag
voldoe. Joop,die op 21 september 73 jaar zou wor-
den, was én in Indië (KobakWiroe) én later in
Nieuw-Zeeland een buitengewoon betrokken wa-
penbroeder. Als het even kon waren hij en zijn
vrouw op onze reünies en hij ging dan het liefst
even langs bij de sobats, die niet in staat waren de
reünie bij te wonen.Voor het geval er nog sobats
zijn die Lida en de kinderen in verband met het
overlijden van Joop willen condoleren gaat hierbij
het huisadres.
Mw.L.Weterman, 59 Fington Avenue,Manurewa -
Auckland -New Zealand.

Wij als reüniecomité hebben LidaWeterman een
condoleancebrief gezonden en kregen onder-
staand bericht terug.

Aan:de Heer EIbers.
Zeer hartelijk dank voor Uw kaart. Joh was twee
keer op de reünie met mij en heeft genoten van
het weerzien van oude kameraden en speciaal
Teun,die ons bracht.Het was fijn dat wij Teun en
Bets meermalen hebben ontmoet en zelfs gelo-
geerd hebben bij hen. Joh heeft hard gewerkt,
maar de laatste 16 jaren zijn wij gaan rentenieren
en hebben wij genoten van vele vakanties over-
zee; onze kinderen en vooral onze kleinkinderen.
Joh is echt te jong gestorven en ik had hem nog zo
graag willen houden voor 30 jaar zeker.Maar he-
laas na die zware hartaanval,waardoor zijn linker
hartspier niet meer werkte,was het beter voor
hem om te gaan,want kwaliteit was er toen niet
meer, ofschoon zijn verstand nog geweldig was.
Wij,mijn familie en ik willen U en het bataljon van
harte fijne Kerst toewensen en een gezond en ge-
weldig 2002 voor U en familie.
In dank, LidaWeterman.

Bedankt voor alle goede wensen
De leden van het reüniecomité willen de sobats
hartelijk danken voor de vele kaarten met goede
wensen,welke wij ter gelegenheid van de jaar-
wisseling mochten ontvangen.
Wij hebben dit zeer op prijs gesteld!.

Tenslotte
• wensen wij onze zieken een spoedig algeheel
herstel toe.
• verzoeken wij om bij verhuizing ons tijdig Uw
nieuwe adres toe te zenden.
• dient U te weten,dat onze activiteiten mede mo-
gelijk worden gemaakt door de opbrengsten van
de bankgiroloterij. Uw deelname hieraan wordt
daarom van harte aanbevolen.
• doen wij onze speciale groeten toekomen aan
onze vrienden in het buitenland.
• eindigen wij met de hartelijke groeten van:
Harry, Leen,Martien en Jan.
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Tekst: Jo van der Weerd, voorzitter

Lijfblad“Bataljon Berdjalan”
Met enige weemoed hebben wij afscheid geno-
men van ons lijfblad “Bataljon Berdjalan”, waarin
wij probeerden goed contact te onderhouden met
onze oude sobats.Maar wat er voor in de plaats
komt mag er zijn.“DeVaandeldrager”,die vier-
maal per jaar bij u in de bus zal vallen, is een
prachtig blad.

Van harte beterschap
Met Ria Krist, de vrouw van onze op 19 februari
2000 overleden voorzitter Henk Krist, gaat het niet
zo goed.Alles wat ze doet kost haar veel inspan-
ning. Zij is 24 uur per etmaal afhankelijk van zuur-
stof en heeft daardoor allerlei thuiszorg nodig.Als
er ruimte is hoopt ze te worden opgenomen in een
verzorgingstehuis of verpleegtehuis.Wij wensen
haar veel sterkte toe.
Ook Diny Bruger,de vrouw van ons medebe-
stuurslid, sukkelt al lang met haar gezondheid.
Wij wensen ook haar, vanaf deze plaats, veel
sterkte toe.

In Memoriam
Op 10 december 2001 heeft mevr.M.C.van
Diepen - Smit telefonisch doorgegeven,dat haar
man S.J. van Diepen (Staf Cie) op 11 september j.l.
is overleden. In verband met deze droeve omstan-
digheden is verzuimd om ons een condoleance
kaart te sturen.Wij hebben haar alsnog onze deel-

neming betuigd en zij wenst gaarne lid te blijven
van onze club,hetgeen wij altijd bijzonder op
prijsstellen.
Op 1 januari 2002 is overleden H.Blom ( 1e Cie).
Henk Blom was een trouwe reüniegast en ook hem
zullen wij dus niet meer zien.De Reünie
Commissie heeft een uitgebreide condoleance
kaart gezonden enWilly Kamp heeft privé,maar
ook namens 7 GRPI de uitvaartplechtigheid bijge-
woond.
Via John Elst werd het bestuur verwittigd van het
overlijden van Cees Pouw.Cees was mede-
oprichter van ons Reüniecomité en was hier tot
april 1988 voorzitter van.Vanwege zijn ziekte
heeft hij toen de voorzittershamer neergelegd en
hij werd op de eerstvolgende reünie na zijn aftre-
den benoemd tot Erelid van onze club.Wij heb-
ben mevrouw Pouw een condoleance kaart ge-
stuurd.
Op 2 februari 2002 is overleden Chris Hartman
(4e Cie).Chris was al een tijdlang ernstig ziek en
wist dat hij niet meer beter kon worden.De cre-
matie vond plaats op 6 februari 2002 te Dieren,
waarbij een achttal oude sobats, al dan niet met
echtgenote aanwezig waren.Namens 7 GRPI
sprak uw secretaris een klein afscheidswoord.
Op 7 februari 2002 is overleden J.J.Hamstra
(2e Cie).Hamstra was ook een trouwe reünie be-
zoeker, maar helaas kon hij onze“50 jaar gele-
den” bijeenkomst al niet meer bijwonen in ver-
band met zijn gezondheid.Uw voorzitter Jo van
derWeerd heeft samen met JoopWoesink de uit-
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Reüniecommissie van het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene,
Jo van derWeerd, voorzitter,Houttuinen - Noord 33, 7325 RE

Apeldoorn, tel. 055-3662338,Wim ter Horst, Secretaris/

Penningmeester, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, tel. 0575-519207

Email:wg.terhorst@chello.nl,Willem Bruger,Europalaan 62, 6991

DD Rheden, tel. 026-4953186 Postbankrekening: 4347 ten name van

Bataljon Berdjalan,Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen.

Bankrekening:ABN-AMRO 53.25.29.650 ten name van Bataljon

Berdjalan,Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen.



19

vaartplechtigheid bijgewoond.Vanuit zijn vrien-
denkring was A.E. van ‘t Hoog (2e Cie) aanwezig.
Op 18 februari 2002 is overleden P.van Gulik,des-
tijds 1e Luitenant en Compagniescommandant van
de 2e Cie. Luitenant van Gulik was al jaren ziek en
aan huis en bed gekluisterd.Hij heeft dan ook de
laatste jaren onze reünies niet meer kunnen be-
zoeken.
Namens 7 GRPI waren Jo en Cor van derWeerd,op
de herdenkingsdienst aanwezig.
Wij wensen de nabestaanden de nodige kracht en
sterkte toe om dit grote verlies te dragen.
Mogen zij rusten in vrede.

Inschrijving reünie
Tekst:Wim ter Horst

17 april komt steeds dichterbij.Wij hebben bij
lange na niet alle leden kunnen inschrijven voor
deze dag,dus mensen wie tot nog toe verzuimd
heeft zich op te geven kan dit nu alsnog doen,
maar dan wel heel snel,want vóór 1 april moeten
alle gegevens in Oirschot zijn.Er zijn er ook nog
een aantal,die zich wel hebben opgegeven,maar
nog niet de € 7,00 per persoon hebben betaald.

In ons laatste nummer van Bataljon Berdjalan hebben wij een aantal treinen genoemd die resp.om 9.55 uur en
10.09 uur in Eindhoven aankomen.Deze komen dus te vervallen.
Hiervoor komen de navolgende treinen in de plaaats:

Den Helder Vertrek 06.41 uur Spoor 3 Richting Alkmaar

Amsterdam(C) Aankomst 08.01 uur Spoor 19b hier overstappen

Amsterdam(C) Vertrek 08.07 uur Spoor 5b Richting Utrecht Centraal

Eindhoven Aankomst 09.39 uur Spoor 1

Groningen Vertrek 06.38 uur Spoor 3b Richting Zwolle

Amersfoort Aankomst 08.24 uur Spoor 7 hier overstappen

Amersfoort Vertrek 08.27 uur Spoor 6a/b Richting Utrecht Centraal

Utrecht (C) Aankomst 08.42 uur Spoor 7a/b hier overstappen

Utrecht (C) Vertrek 08.47 uur Spoor 15a Richting ‘s Hertogenbosch

Eindhoven Aankomst 09.39 uur Spoor 1

Leeuwarden Vertrek 06.36 uur Spoor 4 Richting Zwolle

Amersfoort Aankomst 08.24 uur Spoor hier overstappen

Amersfoort Vertrek 08.27 uur Spoor 6a/b Richting Utrecht Centraal

Utrecht (C) Aankomst 08.42 uur Spoor 7a/b hier overstappen

Utrecht (C) Vertrek 08.47 uur Spoor 15a Richting ‘s Hertogenbosch

Eindhoven Aankomst 09.39 uur Spoor 1

Voor de reizigers vanuit Enschede,betekent dit, dat zij de trein van 6.58 uit Enschede moeten nemen en niet die van
7.28 uur.
De eerste pendelbus vertrekt vanaf station Eindhoven om 9.20 uur,de volgende bussen vertrekken zodra ze vol zijn en
de laatste bus vertrekt om 9.45 uur.
Op het Station in Eindhoven staan één of twee fuseliers, die u naar de bussen verwijzen.

Maak dit voor de grote dag nog even in orde.De
penningmeester is u dankbaar.

Aandachtspunten
Op een aantal punten wil ik hier toch nog graag
de nadruk vestigen:
• Draag allemaal s.v.p. je naambadge zodat je be-
ter herkenbaar bent voor oude sobats wier geheu-
gen niet meer zo goed is als ruim 50 jaar geleden.
• Speciaal voor“treinreizigers”.Het busvervoer
op onze vorige reünie in 1999 liep‘s morgens voor
geen meter.Vele treinreizigers kwamen te laat,
waardoor wij later begonnen en het de hele och-
tend zwoegen en rennen was om de verloren tijd
in te halen.Daarom hebben wij de vertrektijden
van de pendelbussen nu zo geregeld,dat men al-
lemaal vóór de opening van de Reünie in de zaal
aanwezig kan zijn.Die opening is om 10.30 uur.
• Speciaal voor de“eigen vervoer”gasten.Denk
er aan,dat u het boekje“Bataljon Berdjalan”
achter de voorruit van uw auto hebt liggen.Dat
vergemakkelijkt uw toegang tot het kazerne
terrein.Ook hier staat een fuselier aan de poort
en verder volgt u de bewegwijzering.
• Breng allemaal uw goede humeur mee en wij
zorgen ervoor,dat u weer een onvergetelijke
dag hebt.
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Tekst : Hans Sonnemans

Langzaam loopt het terrein vol met genodigden,
familie en vrienden van de nieuwe en de scheide-
nde regimentscommandant.Op deze plaats stond
acht maanden eerder een grote feesttent ter gele-
genheid van 60 jaar Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene.Nu geen tent en eigenlijk ook geen
feest.Het is tijd om afscheid te nemen van de twee
hoofdrolspelers van dat grootse evenement, na-
melijk Luitenant-kolonel der FuseliersWillem
Verweij en zijn illustere plaatsvervanger,Majoor
der Fuseliers Peter Aerts.Uiteraard zullen hun op-
volgers, Luitenant-kolonel der Fuseliers Harold
Jacobs en Majoor Andy van Dijk een warm
Brabants welkom krijgen,maar even wennen
wordt het wel!
Majoor Peter Aerts treedt voor de allerlaatste
maal op als paradecommandant.Als de Adjudant-

Generaal (Generaal-majoor der Fuseliers Leen
Noordzij, de eerste“Oirschotse” regimentscom-
mandant), Mevrouw J.Mulder-Gemmeke
(VoorzitterVereniging Dragers van de Militaire
Willemsorde),burgemeester Pommer (gemeente
Maasdriel,waartoe Hedel behoort) de Generaals
en oud-regimentscommandanten zijn ingetreden,
kan de ceremonie aanvangen.De vaandelwacht
marcheert op,meldt zich en treedt in. De komen-
de en gaande regimentscommandant marcheren
op en de paradecommandant meldt het regiment
aangetreden en in orde van inspectie.

Afscheidsspeech
In zijn afscheidsspeech blikt oversteWillem
Verweij uiteraard terug op de grootse reünie van
12 april 2001.De reis langs de vaandelplaatsen
van de Irenebrigade en de reis naar de erebe-
graafplaatsen op Java vormden voor hem toch de
hoogtepunten van het jubileumjaar.

Hierna ging de scheidende commandant in op
zijn beleving van het commandant zijn.“Mijn
voorganger de oversteVermeij zei tegen mij, toen
ik het commando van hem overnam,dat de be-
langrijkste zaken zijn: vakmanschap, vooruitden-
ken en het bewaken van de sfeer.Hij heeft gelijk
gehad,deze drie zaken zijn voor mij essentieel
geweest om te kunnen doen waarvoor ik ben aan-
genomen. Een gevechtseenheid opleiden, trainen
en, indien gevraagd, inzetten.”

“Een infanterie-eenheid draait niet om staal, die-
sel en granaten.Een infanterie-eenheid draait om
mensen die onze systemen bemannen,onderhou-
den en bewaken.Die mensen staan tegenover mij,

Regimentsflitsen

Commando-overdracht Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene en 17 Painfbat GFPI 6 december 2001

De komende en gaande man



21

600 in getal.Mannen en vrouwen in alle rangen en
standen met hun eigen taken en verantwoordelijk-
heden. Allemaal met hun specifieke rol in het ver-
vullen van onze opdrachten.Daar staat de ge-
vechtskracht van het bataljon.”

Traditiebeleving schept eenheidsgevoel
“Naast bataljonscommandant was ik ook
Regimentscommandant.
De Regimentscommandant bewaakt het behoud
van de tradities en vormt het actieve deel van het
Regiment. Een thuishaven voor de oud-strijders
en veteranen.Nu zult u denken dat heeft toch niets
met vechten en oefenen te maken? Het tegendeel
is waar.
De verbondenheid van de jonge Fuseliers met de
oud-strijders, veteranen en oudgedienden schept
een sfeer waarin jong van oud leert en omge-
keerd. Die verbondenheid is uiterlijk zichtbaar
doordat de jonge Fuseliers het voorrecht hebben
gekregen het invasiekoord te dragen.
Traditiebeleving schept een eenheidsgevoel,
trots en de wil om je als eenheid positief te onder-
scheiden. Daarnaast heeft het een wervend ka-
rakter en dat is niet onhandig in deze tijden.Het
bewijs dat het werkt ziet u hier voor u staan.”

Ook nam oversteVerweij afscheid van zijn plaats-
vervanger: “Peer, jij hebt het mogelijk gemaakt
dat ik commandant kon zijn zoals ik het wilde. Ik
gaf richtlijnen en randvoorwaarden, jij stuurde de
staf aan. Zo had ik alle tijd om bij mijn ondercom-
mandanten en mensen te zijn. Ik ben je hier zeer
dankbaar voor.Daarnaast ben je vanaf 1992 in di-
verse functies van onschatbare waarde geweest
voor het Regiment.De grootse viering van het 60-
jarig bestaan was jouw verdienste. Je gaat nu een
nieuwe uitdaging aan in het Midden-Oosten en
wordt opgevolgd door MajoorVan Dijk, ook een
Fuselier in hart en nieren, in wie ik het volste ver-
trouwen heb.”

Mooiste Sinterklaascadeau
Met de symboliek van het overdragen van het
vaandel van het Garderegiment Fuseliers aan de
nieuwe commandant, overste Jacobs werd de
commando-overdracht formeel een feit.
Volgens overste Jacobs is dit commando het mooi-
ste Sinterklaascadeau dat hij ooit heeft mogen
ontvangen. In zijn twee weken inwerkperiode
heeft hij al de indruk gekregen terecht te zijn ge-
komen bij het paradepaardje van de Koninklijke

Landmacht.“Een Regiment met een rijke en le-
vende traditie. Ik dank oversteVerweij en
Generaal Hemmes,die ervoor hebben gezorgd
dat ik in Engeland,op de plek waar Koningin
Wilhelmina het Regiment haar naam en vaandel
gaf, dat ik op deze plek het Fuselierskoord heb
mogen ontvangen, uit handen van deVoorzitter
van de Oud-strijders,Generaal Hemmes.Onder
het genot natuurlijk van de nodige calvados.”
Overste Jacobs blikt in zijn speech vooruit naar
het komende jaar.Het 10-jarig bestaan van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene in
Oirschot in juni.De uitzending naar Bosnië in het
kader van SFOR13.Het belooft weer een uitda-
gende periode te gaan worden.

Zilveren collier
De plechtigheid werd afgesloten met het overdra-
gen van het zilveren collier van de echtgenote van
de scheidende commandant aan de echtgenote
van de nieuwe commandant.“In 1973 schonk de
toenmalige Regiments- en Bataljonscommandant,
de Lkol van Dalen, een zilveren collier aan zijn
echtgenote,met het embleem van ons Regiment.
Sinds die tijd wordt dit collier bij commando-
overdrachten overgedragen aan de echtgenote
van de nieuwe commandant. Bij officiële gelegen-
heden en plechtigheden wordt dit sieraad gedra-
gen en is de vrouw naast de commandant als zo-
danig herkenbaar.”

Inhakend op een bekende reclamespot sluit over-
ste Jacobs zijn speech af met de uitnodiging
“Biertje?”aan alle genodigden, familie en beken-
den. Deze biertjes en andere drankjes werden
kort daarna dan ook genuttigd tijdens de drukke
receptie in “De Treffer”.

Ons werk is gedaan!



Tekst: Nelleke Swinkels - van de Vorst

Personalia
Regimentscommandant Harold Jacobs is geboren
in Helmond in 1962.Getrouwd met Miranda,
woont in Kaatsheuvel en heeft twee kinderen Luc
van 7 en Marieke van 5.
Hij speelt competitie volleybal en voorheen voet-
bal en hockey.
Harold is trouw supporter van PSV.

PBC Andy van Dijk is geboren in 1960 in Bergen
op Zoom,waar hij opgroeide en na vele omzwer-
vingen weer woont,met echtgenote Claudia.
Andy heeft 3 kinderen; Finnian een jongen van11
jaar,Delilah een meisje van 8 jaar en Duncan de
jongste van 7 jaar.Alle drie de kinderen zijn ge-
boren in Eindhoven in de tijd dat hij bij 17
Painfbat diende.Een deel van zijn hobby’s (spor-
ten/zoutwatervissen/motorrijden) hangt inmid-
dels aan de wilgen vanwege het overvolle week-
endprogramma van de kids.Die moeten dan voet-
ballen, hockeyen, judoën naar verjaardagen en
nog veel meer. Zo blijft er alleen voor lezen nog
wat tijd over.

Carrière
Beiden hebben al een keur aan functies binnen
het leger vervuld.Een greep hieruit.
Harold is na de KMA in 1984 als pelotonscomman-
dant begonnen bij 48 Painfbat Regiment van
Heutsz in ’s-Hertogenbosch.Hij werd in ’92-’93 als
United Nations Military Observer (UNMO) uitge-
zonden naar voormalig Joegoslavië. In 1995 keer-
de terug bij 13 Mechbrig als hoofd van de sie 4
van de Brigade,met als mijlpaal de grote oefe-
ning ‘Rhino Drawsko’ in Polen.
Begin 2000 werd hij hoofd sectie G3 bij de Opera-
tionele Staf van de BLS in Den Haag.Volgens
Harold een fantastische periode met o.a.KFOR-2,
SFOR 7-11,NECBAT,TFH,Unficyp 4-6,CMAC,
FEDMAC,UNTSO. In deze periode is onder ande-
re ook het SFOR Mechbat en NSE gestroomlijnd,
zijn bases samengevoegd en is de base Bugojno
gebouwd.

Maar het voorlopige hoogtepunt in zijn loopbaan
is toch wel het overnemen van het Regiment en 17
Painfbat GFPI op 6 december 2002, voor een pe-
riode van 3 jaar.
Jacobs:“Zoals ik al in mijn toespraak heb verteld,
ligt mijn hoogste prioriteit bij het personeel en
het thuisfront.Mijn motto is dan ook:“als het tus-
sen de oren goed zit, komt de rest vanzelf!”
Vandaar dat sfeer zo belangrijk is. Ik heb het ge-
voel terecht te zijn gekomen in een warme en
hechte familie met fantastische professionele col-
lega’s. Een eenheid die trots is op haar tradities
en wat zij voor haar oud-strijders mag betekenen.
Wij gaan samen mooie en uitdagende tijden tege-
moet!Volo etValeo!”
Andy maakte de eerste koorduitreiking in
Normandië mee in 1992, een zeer memorabele en
indrukwekkende reis. Er waren overal in Frankrijk
blokkades door vrachtwagenchauffeurs en hij be-
geleidde een bus met oud-strijders.
Ook hij werd diverse keren uitgezonden en in
1998 werd hij aangewezen voor een functie als S5
militair bij SFOR 5 met ….jawel 17 Painfbat GFPI.
Na die uitzending werd ik maj GLLS/OPN bij de
Sie S3 13 Mechbrig en sinds 6 december 2001 dus
Plaatsvervangend Bataljons Commandant 17
Painfbat GFPI.
Andy:“Mijn doelstelling is om in deze periode
een solide basis te leggen voor de toekomst van
onze“jonge veteranen”en dus toekomstig“oud-
strijders”. Mannen en vrouwen die uitgezonden
zijn geweest - of worden - met 17 Mechbat GFPI en
zij die uitgezonden zijn geweest onder leiding van
een andere eenheid of op een andere soort missie
zijn geweest.Om de band met hen in stand te hou-
den en hen een thuis te geven voor de toekomst.
Velen van deze jonge veteranen zijn nu in een pe-
riode in hun leven waarin zij zich richten op hun
militaire of civiele carrière en eventueel het op-
bouwen van een gezin,waardoor de behoefte aan
reünies met betrekking tot uitzendingen nog niet
zozeer de aandacht heeft.De taak om de basis
voor de toekomst te leggen ligt dus nu bij ons.De
eerste verandering die u inmiddels heeft kunnen
constateren is een prominentere rol voor de
”Uitzendvlag” tijdens de diverse ceremoniën van
het Regiment”.
De redactie wenst beiden veel succes in de ko-
mende periode!
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Wie geeft leiding aan het nieuwe team van ’t Regiment in
’t Oirschotse zand?

Regimentscommandant

Harold Jacobs.

PBC Andy van Dijk



4 maart 2002, Dag Nelleke,
Zoals beloofd een foto.Helaas geen digitale foto‘s
van onderweg! Accu leeg en de oplader zat na-
tuurlijk in de verhuisdozen...........Desalniettemin
een foto van de overdracht van de functie van
Senior Netherlands Observer/Senior Netherlands
Representative NL Detachement UNTSO (oftewel
afgekort SNO/SNR NL DET UNTSO).
Een mond vol. Zoals je ziet blijft de functie in de
“familie”want de ene fuselier draagt het over aan
de andere.Unieke ervan is dat wij (Henk Laurens
en ik) inmiddels nu voor de derde keer achter-
eenvolgens de functie aan elkaar overdragen.
Officieel neem ik het van hem over per 1 maart
2002.Het observeerwerk start morgen in Libanon.
Mijn “oude”werkterrein zou je kunnen zeggen.
Als jonge luitenant (CommandantVerkennings-
peloton) heb ik in 1980 en 1981 in ongeveer de-
zelfde omgeving rondgezworven.Dus wie weet
kan ik nog oude herinneringen ophalen. Ik heb er
in ieder geval zin in.We zijn goed voorbereid en
het team waar ik in kom te werken riekt naar een
Bourgondische inslag.
Welnu,dit was het tot zover.
Mijn reisverhaal komt er aan.

Sjalom,Peer

12 maart 2002,
Weer een berichtje vanuit Israël.

Inmiddels ben ik al aardig gesetteld; na trainin-
gen in Jeruzalem en Nahairya zit mijn eerste zoge-
naamde OP-dienst er al op. Zoals aangegeven op
mijn kaart woon ik in Nahairya (Noord Israël) en
werk ik in Zuid Libanon.Ongetwijfeld volgen jul-
lie allemaal het nieuws en het ziet er inderdaad
niet al te rooskleurig uit.De hotspots bevinden
zich in en rondom Jeruzalem en natuurlijk de
Gazastrook. Je ziet het elke dag op tv en leest de
Jerusalem Post maar het leven gaat hier gewoon
door en het is gelukkig niet zo dat je elke dag be-

zig bent “met”het geweld.Het klinkt raar maar
“life goes on”.... en zo denkt ook de Israeliër er
over! Alhoewel je hier zeker merkt dat men lang-
zaamaan genoeg heeft van het harde optreden.
Het vertrouwen in Sjaron neemt af, ook omdat het
zeer veel mensenlevens kost. (Wel haast een un-
derstatement voor deze intifada!).
Het werkterrein van UNTSO,en dan speciaal de
Observer group waar ik in zit,werkt in Zuid
Libanon.Wij observeren de zogenaamde BLUE
LINE (BL).Na de terugtrekken van Israël uit
Libanon is er een“grens”afgesproken en voorals-
nog respecteren alle partijen genoemde BL.Het
werk is zeer interessant en zoals zo vaak bij dit
soort missies ontmoet je natuurlijk collega’s uit
verschillende landen (22!), hetgeen al een uitda-
ging op zichzelf is.Wat te denken van taal en cul-
tuurbarrières. Daarnaast geeft het je de gelegen-
heid om“on the ground”met de bevolking van
gedachten te wisselen.En natuurlijk zijn in deze
regio alle partijen uit het verleden vertegenwoor-
digd. Hezbollah,Ammal,El Fattah,maar ook in-
middels het geformeerde Libanese leger (..) en
natuurlijk de andere kant IDF (Israelian Defence
Force).
Welnu dit lijkt me voorlopig wel genoeg.Next
time some pictures van de AO (Area of
Operations) en natuurlijk van het normale leven
(25-30 graden en vlak aan het strand moet vol-
doende zijn!!!!).

Een hartelijke groet aan allen, Sjalom,
Peer
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“Onze”Fuselier in het Midden-Oosten

Op 6 december 2001 nammaj Peter Aerts afscheid van het 17e Bataljon GFPI om voor

minstens anderhalf jaar een functie te gaan vervullen als waarnemer in het Midden-

Oosten.Wij volgen hem via de e-mail op de voet en berichten in iedereVaandeldrager

over“onze” fuselier in het Midden-Oosten.

Mijn nieuwe werkplek Functieoverdracht, het blijft in de “familie”
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE BIJZONDERHEDEN

April/mei Balken en Sterrenborrel Delft Delftsche Studentenweerbaarheid,Delegatie bataljon

5 april Koorduitreiking Beringen (BE) d.z.v.Bcie

Bataljon+Ststcie 13Mechbrig,

delegatie KNBPI

17 april Reünie 7 GRPI Oirschot 7e Indië-bataljon Garderegiment Prinses Irene

28 april / 01mei Bloemenhulde H.M. ’s Gravenhage Delegatie bataljon

4mei Herdenkingen Tilburg/ Tilburg:Ssvostcie

Colijnsplaat/ Colijnsplaat:Ccie

Hedel Hedel:Acie

5mei DefiléWageningen Wageningen Delegaties (+) bataljon en Regiment

29mei ALV + ReünieVOS KNBPI Oirschot VerenigingOud-strijders KNBPI,deel bataljon

31mei Beëdiging Oirschot Bataljon + Ststcie 13Mechbrig

03-21 juni RHINO-DRAWSKO Polen Oefening 17 Painfbat GFPI

28 juni Koorduitreiking Tilburg e.o. d.z.v.Ssvostcie

Bataljon + Ststcie 13Mechbrig,delegatie KNBPI

10 juli 17 Painfbat GFPI Oirschot 10 jaar 17 Painfbat GFPI

Buitengewoon appèl Bat en StStcie 13 X,Delegaties Regiment

Regimentsbijeenkomst

15 juli – 18 aug Verlofperiode bataljon - Bataljon

30 augustus ALV +Verenigingsmaaltijd

VVOGFPI Oirschot Officieren Regiment

5 september Reünie 6 GRPI Oirschot 6e Indië bataljon GRPI

6 september Herdenking Beringen (BE) Beringen Bcie + delegatie KNBPI

6 september Beëdiging Oirschot Bataljon + StStcie 13Mechbrig

7 september Herdenking Indië-monument Roermond Delegatie Indiëbataljons GRPI

Cogp Bataljon

17 september Prinsjesdag Den Haag Erewacht ..Cie Bataljon

18 september Defilé Eindhoven Eindhoven Delegaties bataljon en Regiment

18-27 september Eindoefening SFOR 13 Oirschot Formatie 17 (NL)Mechbat GFPI

26 september Afsluiting eindoefening Oirschot Delegaties KNBPI, Indiëbataljons GRPI

26 september Koorduitreiking Oirschot d.z.v.bataljon 17 (NL)Mechbat GFPI

combinerenmet laatste regimentsbijeenkomst

3 oktober Reünie 4 GRPI Oirschot 4e Indië bataljon GRPI

november HerdenkingWolverhampton Wolverhampton Delegatie KNBPI,Delegatie Regiment

4-21 november Rotatie SFOR 13 Oirschot 17 (NL)Mechbat GFPI

Delegatie KNBPI, Indiëbataljons

ALV ROOV Oirschot RegimentsonderofficiersverenigingGFPI

ALVOfficiersvereniging 17 Oirschot Officiersvereniging 17 Painfbat GFPI

17 Painfbat GFPI 1992 - 2002

Regimentskalender 2002

Aanmeldingsformulier

Ondergetekende wil graag aan een van de bovenstaande evenementen deelnemen:

DefiléWageningen, 5 mei / 10 jaar 17 Painfbat (doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam: ..............................................................Adres:....................................................................Plaats:.......................................

Lid vanVereniging:.........................................................................................................Aantal personen:.......................................

Inzenden naar: Sie S1 17 Painfbat GFPI, Regimentsadministratie, Postbus 33, 5688 ZG OIRSCHOT
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De Fuseliers en Korporaals vereniging

17 Painfbat GFPI

Tekst: Kpl der Fuseliers, Chris van Os

Niet alleen deVaandeldrager was een tijdje gele-
den toe aan een frisse doorstart, dit gold zeker
ook voor de Fuseliers en KorporaalsVereniging
17 Painfbat GFPI (FKV).De vereniging kampte
reeds geruime tijd met een onderbezet bestuur,
wat resulteerde in een tekort aan georganiseerde
activiteiten en een vermindering in naamsbe-
kendheid. De FKV verloor zelfs bijna haar be-
staansrecht, ware het niet dat een trouwe schare
betalende leden dit hebben voorkomen.We mo-
gen in deze ook zeker niet de inspanningen van
de ex-voorzittersYvonne Manders en Monique
Petit vergeten, zij hebben de laatste drie jaar met
minimale hulp van anderen het voortbestaan van
de vereniging gewaarborgd.
Wat is er recentelijk dan veranderd? Majoor Aerts,
destijds Plaatsvervangend Commandant van 17
Painfbat GFPI,heeft zich eind 2001 sterk gemaakt
voor een hernieuwde FKV.Driftig werd er gezocht
naar potentiële bestuursleden en die werden ook
gevonden.Er kwam een nieuw bestuur bestaande
uit voorzitter Fus1 Den Hartigh,penningmeester
Fus1Van As en secretaris Kpl van Os.Ook de
Fuseliers Smeets,Verschuren,Lenior en de Kpl van
Nistelrooij hebben zich bereid getoond onder-
steunende en organisatorische activiteiten te wil-
len ontplooien ten behoeve van de vereniging.
Gezamenlijk gaan we werken aan de realisatie van
de diverse doelstellingen van de FKV.

Waar draait het om bij de FKV?Vooropstaand pro-
beren wij met name de saamhorigheid tussen de
Fuseliers en Korporaals, zoals wij die allemaal
kennen op groepsniveau, uit te breiden naar ba-
taljonsniveau. In 2002 zullen er diverse gezellige
activiteiten georganiseerd worden waarvan wij
hopen dat ze dit gewenste effect zullen opleveren.
Naast het saamhorigheidsgevoel zullen we ook

proberen de betrokkenheid bij het Garde-
regiment Fuseliers Prinses Irene te stimuleren.
17 Painfbat GFPI is niet zomaar een eenheid maar
een Regiment met gevoel voor traditie wat blijkt
uit de relaties die steevast worden onderhouden
met de oud-strijders,de uitgave van regiments-
blad“DeVaandeldrager”en het vorig jaar groots
gevierde 60-jarige jubileum.Wil je na je actieve
diensttijd nog steeds feeling houden met het
Regiment dan is het lidmaatschap bij de FKV te-
vens een uitstekende manier om het “eens een
Fuselier – altijd een Fuselier!”waar te maken.
Ondertussen begint de doorstart zijn vruchten af
te werpen.Het feest van 19 februari 2002 leverde
niet minder dan zo’n 40 nieuwe leden op! Het be-
stuur beraadt zich inmiddels alweer over de ko-
mende happening,die niet lang op zich zal laten
wachten.Vanaf 30 mei zal er steeds gelijktijdig
met de onderofficieren een ledenborrel gehou-
den worden,een uitgelezen mogelijkheid ommet
het bestuur in conclaaf te gaan over toekomstige
activiteiten.Verder zijn er voorzichtige plannen
betreffende de invoering van een ledenpas waar-
mee je korting kunt krijgen bij bijvoorbeeld de
O&O.
Ben of was je een Fuselier of Korporaal bij 17
Painfbat GFPI of de StStCie van 13 MechBrig?
Aarzel dan niet om lid te worden,het fraaie wel-
komstgeschenk trekt je wellicht over de streep.
Voor allerhande vragen rondom de FKV en het
lidmaatschap kan men terecht bij de diverse be-
stuursleden.
De secretaris is tijdens werkuren te bereiken op
telefoonnummer 040-2665659.

Een nieuw begin

Vlnr.: Fus1 Verschuren, Fus2 Van As,

Fus1 Den Hartigh en Kpl Van Os.
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Na de bevlogen woorden

van Generaal Hemmes is

het tijd voor Calvados.

Een aandachtig gehoor in

het museum.

Tekst: Hans Sonnemans

“Vrienden van het eerste uur”, zo kunnen de ruim
twintig personen die op donderdagmiddag 14
maart bijeenkwamen in Museum Brigade en
Garde Prinses Irene in Oirschot zich zeker noe-
men. Allemaal hadden zij gereageerd op het arti-
kel in de vorigeVaandeldrager,waarin het
GenootschapVrienden van de Fuseliers zich voor
de eerste keer presenteerde.Na aanmelding was
een uitnodiging voor een eerste presentatie van
het Genootschap in de bus gevallen.Middelpunt
van dit zeer gemengde gezelschap was ongetwij-
feld, generaal-majoor b.d.Ruud Hemmes, voorzit-
ter van deVereniging van Oud Strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade“Prinses Irene”
en warm pleitbezorger van het genootschap.

Ruud Hemmes opende de bijeenkomst in “zijn”
museummet een toelichting over de Prinses Irene
Brigade en de traditie hiervan die tot de dag van
vandaag wordt voortgezet door het Garderegi-
ment Fuseliers Prinses Irene.De voorzitter van het
Genootschap, aalmoezenier Jan van Lieverloo,
presenteerde het bestuur van het genootschap en
ging nog eens in op het ontstaan en de doelstel-
lingen van deze nieuwe loot aan de stam van
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene.

Je zou zo zeggen, verenigingen genoeg.Toch zijn
er echter velen die weliswaar 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. Bovendien zijn er
verenigingen die binnen een aantal ja-
ren misschien niet meer kunnen blijven
bestaan.Voor al deze mensen,“vrienden
van de fuseliers”en oud-leden van een
opgeheven vereniging,wil het genoot-
schap een ”thuis”bieden:een manier
om zich te verenigen, elkaar te ontmoe-
ten, op de hoogte te blijven van het wel

en wee van de Fuseliers en het Regiments-
museum te steunen.

Jan van Lieverloo riep de aanwezigen op zich de-
finitief in te schrijven als lid.Voor de bijdrage van
13 Euro per jaar krijgt men het regimentsblad“de
Vaandeldrager” in de bus,wordt men uitgenodigd
voor activiteiten van het regiment (regimentsjaar-
dag, regimentsbijeenkomsten,bijwonen koord-
uitreiking) en van het Genootschap.Deze eerste
kennismakingsbijeenkomst is al een voorbeeld
van zo´n activiteit.

Conservator Hans Sonnemans leidde het gezel-
schap door het museum.Hij ging graag in op vra-
gen over de geschiedenis van de Brigade en het
Garderegiment en over objecten in de vaste pre-
sentatie van het museum.

Na enkele gezellige uurtjes in het museum,be-
zochten de gasten de regimentsbijeenkomst die
eveneens op deze dag was gepland. Hier konden
de vrienden van de Fuseliers kennismaken en bij-
praten met de actief dienende militairen van het
Garderegiment Fuseliers, verzameld in mess“de
Treffer”.Onder het genot van een hapje en een
drankje kon worden geproefd van de sfeer “in het
Oirschotse Zand”.
Daarna werd aangeschoven bij een maaltijd aan-
geboden in het bedrijfsrestaurant van de kazerne
en werd op een toepasselijke wijze de eerste bij-
eenkomst van het nieuwe genootschap afgesloten.

Genootschap ontvangt voor de eerste maal haar vrienden

“Genootschap Vrienden van de Fuseliers”

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

spreekt de vrienden toe.
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Tekst: Tlnt der Fuseliers, Michiel Thijs

Op 7 december was het weer zover,de koorduit-
reiking te Colijnsplaat.
7 december 1957 was de datum waarop de 1e di-
visie ‘7 december’ is opgericht. In 1959 kwamen
de Garde Fuseliers hierbij,waarna de paraatstel-
ling van deze divisie was voltooid.Dus alleen al
vanwege dit historische feit hadden we geen be-
tere datum kunnen uitkiezen.

Ccie geen onbekende in Colijnsplaat
Voor de inwoners van Colijnsplaat was de Ccie
van het Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene
inmiddels geen onbekende meer.Twee keer eer-
der had hier al een koorduitreiking plaatsgevon-
den. De vorige keer, op 16 maart 2000,waren ook
de leerlingen van de Christelijke basisschool
Open Hof en de openbare basisschool Stelle
Platsven hierbij betrokken.Er waren toen wat
sportevenementen en een mooie tokkelafdaling
van de silo’s georganiseerd,wat natuurlijk prima
in de smaak is gevallen bij de leerlingen.
Op 20 juni van het afgelopen jaar hebben de
scholieren de Genm.de Ruyter van
Steveninckkazerne in Oirschot bezocht om daar
kennis te maken met onder andere de hindernis-
baan en wat andere activiteiten georganiseerd
door de Ccie.En nu op vrijdag 7 december trof-
fen we elkaar weer in Colijnsplaat.

Monument Luitenant Havelaar
Om 08.00 uur is de bus met oud-strijders onder
begeleiding van Sgt 1 Duchateau vanaf Oirschot
naar Colijnsplaat vertrokken,met als tussenstop
Bergen op Zoom om daar nog enkele oud-strij-
ders op te halen.De rest van het personeel is om
08.45 uur vertrokken en rond 11.00 uur was ieder-
een aanwezig in Colijnsplaat.Voor de kantine van
het dorpshuis werden de Fuseliers opgesteld
waarna ze door AooiVerbaant werden afgemar-

cheerd richting het monument ter ere van
Luitenant I.J.Havelaar,bij de kerk midden in
Colijnsplaat.Deze Luitenant sneuvelde tijdens
een noemenswaardige actie op 25 november
1944.Een Duitse patrouille van 26 man landde op
Noord-Beveland met als bedoeling bepaalde wa-
terwerken te vernietigen.Een boer waarschuwde
de Brigade waarna de verkenningsafdeling de
patrouille oprolde.Hierbij sneuvelde Luitenant I.J.
Havelaar.

Modder en erwtensoep
Nadat alle Fuseliers stonden opgesteld en de
Vaandelwacht was ingetreden begon Generaal
b.d.Hemmes met zijn toespraak.De leerlingen
van de basisscholen en de lokale bevolking wa-
ren bij deze bijzondere happening aanwezig.Na
de toespraak van Generaal Hemmes en Overste
Jacobs begon de ceremonie.De oud-strijders
reikten de koorden uit en daarna werd er door ie-
dereen de befaamde Calvados gedronken.
Aansluitend marcheerde de eenheid onder lei-
ding van kap.Grijpstra richting de haven.De
kersverse Overste Jacobs voorop aangezien ook
hij zijn koord nog nat moest maken.Bij de jachtha-
ven aangekomen stond de AooiVerbaant al onder
aan de boothelling tot aan zijn middel in het water

Bataljonsnieuws

Koorduitreiking te Colijnsplaat op 7 december 2001



te wachten om er voor te zorgen dat iedereen wel
ver genoeg het water in zou gaan.Het was dan
ook een prachtig gezicht om iedereen het water in
te zien marcheren, om de AooiVerbaant heen en
weer terug de helling op. Sommigen wilden er ze-
ker van zijn dat het koord echt gedoopt werd en
zwommen nog een extra rondje door de haven.
Waar echter geen rekening mee was gehouden
was het feit dat het eb was, het water dus erg laag
stond en dat er zoveel modder lag dat iedereen
tot aan zijn middel in de drek wegzakte.Gelukkig
dat iedereen schone kleren bij zich had en nadat
iedereen zich had omgekleed marcheerde de

eenheid naar het Dorpshuis waar de warme erw-
tensoep al stond te wachten.Naast de erwtensoep
was er natuurlijk ook de nodige drank aanwezig
en dat smaakt prima na zo’n koude duik.
Om kwart over twee stonden de bussen weer
klaar om te vertrekken, iedereen had zich prima
vermaakt en genoeg gedronken om lekker te
kunnen slapen tijdens de terugweg in de bus.Het
weer is ons ook goed gezind geweest,blauwe
lucht, stralende zon,wel wat frisjes maar ach.
Mooi op tijd was iedereen weer in Oirschot, om te
kunnen gaan genieten van het weekend.
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Oud-strijders reiken koord uit En dan het water in!

Oefening IJsbeer van 25 tot en met 30 november 2001

Tekst: Tlnt der Fuseliers, Mark Maas

Op zondagmorgen 25 november was het dan zo-
ver, de C-cie 17 GFPI ging op oefening IJsbeer sa-
men met een deel van de A-Tijgercie.Deze oefe-
ning vond plaats in de omgeving van Lenggries in
Duitsland en werd geleid door Hydroalpin, een
Duitse organisatie die gespecialiseerd is in ad-
venturous training.Daar aangekomen werd de

Cie in tweeën gesplitst en werd er een wisselpro-
gramma opgestart.

Programma
Het programma zag er als volgt uit:
• twee dagen optreden onder koude omstandig-
heden;
• de volgende twee dagen stonden in het teken
van het leren skiën.

De groep waar ik in ingedeeld zat ging zich de
eerste twee dagen bezighouden met het optreden
in koude omstandigheden.Nadat we maandag-
ochtend naar Ohlstadt waren gebracht en kennis
hadden gemaakt met de instructeurs vertrokken
we te voet, omhangen met rugzak en slaapzak,de
bergen in.De eerste meters waren voor iedereen
nog wel te overzien maar toen we, als we niet uit-
keken, tot ons kruis in de sneeuw zakten werd het
voor menig lid van de C-cie een behoorlijke GVA
om de eindbestemming te bereiken.
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Iglo’s bouwen
Na een paar uur gelopen,of moet ik zeggen ge-
kropen, te hebben waren we aangekomen op een
locatie die geschikt was om iglo‘s te maken voor
de overnachting.Na een korte uitleg hoe we nu ei-
genlijk zo’n iglo moesten maken gingen we gretig
aan de slag.Een aantal Fuseliers zaten helemaal
in de rol van IJsbeer en probeerden er ook op te
gaan lijken.Velen van ons kwamen erachter dat je
een iglo niet te groot moet maken,er moet name-
lijk ook nog een dak op van sneeuw.Maar ach, zo-
als het een goed Fuselier betaamd is hij niet voor
één gat te vangen,een aantal aan elkaar bevestig-
de poncho‘s kan ook goed dienst doen als dak.
Ook met minimaal zes personen in zo’n kleine
iglo slapen bleek voor een aantal onmogelijk.Na
een paar uur te hebben liggen draaien hadden ze
toch maar besloten om te vertrouwen op de goe-
de slaapzak en zijn ze buiten gaan liggen.Onze
CA had er met zijn groep,heb ik me laten vertel-
len, nog meer moeite mee.Hij was na de over-
nachting in de iglo dusdanig de draad kwijt dat hij
de gehele dag niet eens in de gaten had dat hij
een verkeerde Meindl aanhad van een collega die
een paar maten kleiner was dan de zijne.Het ge-
volg was dat zijn teen nu blijvend blauw is.
Nadat we de volgende morgen de nodige sneeuw
hadden gesmolten en de gevechtsrantsoenen tot
ons genomen hadden gingen we verder om de
top van de berg te bedwingen.Het uitzicht daar-
boven was werkelijk waar prachtig.We vonden
het jammer dat we geen mistlampen bij ons had-
den.Vervolgens begon de afdaling.Het was niet
van tevoren afgesproken maar het leek erop dat
iedereen als snelste beneden wilde zijn.De in-
structeurs hadden zelf moeite om ons bij te hou-
den. Dat was ook niet gek want verschillende
mannen hadden er een sport van gemaakt om zo
snel mogelijk naar beneden te rennen en op het
moment dat de benen niet sneller konden, zich te

laten vallen om vervolgens als een sneeuwpop
weer op te staan om verder te gaan.Beneden aan-
gekomen stapten we weer in de bus om terug te
rijden naar Lenggries waar we na het avondeten
ons tegoed hebben gedaan aan het nodige bier.

Skiën op de Zugspitse
Nu was voor ons het moment aangebroken om te
gaan skiën.Hiervoor moesten we uitwijken naar
de Zugspitse omdat er in Lenggries te weinig
sneeuw lag. In groepjes van een man of acht kre-
gen we les van ski-instructeurs die ons de fijne
kneepjes van het skivak leerden om veilig naar
beneden te komen.De meesten onder ons vonden
dat ons GVT toch echt niet genoeg camouflage
bood.Na slechts een halfuur op de ski’s te hebben
gestaan had het overgrote deel de camouflage al
aangepast aan het, volgens ons veel betere,
sneeuwcamo patroon.Afgaand op de verhalen en
grappen van die avond had iedereen genoten en
was het een zeer geslaagde dag geweest.Ook de
volgende dag gingen we weer skiën.Terwijl som-
mige nog moeite hadden om in één keer boven te
komen in de sleeplift,waren andere al zover om
een sprong over een metershoge schans te ma-
ken, het waarschuwingsbord“Nur für snowboar-
der” werd niet in ogenschouw genomen.

Fraaie salto
Onze CA had op deze bewuste schans al bewezen
dat de karatetrap van Louis van Gaal echt wel te
evenaren was, hij maakte er zelfs nog een fraaie
salto bij.De val daarna was maar bijzaak.De eer-
ste die de sprong,onder begeleiding van een in-
structeur, zou maken was een korporaal uit mijn
peloton.Hij voelde zich te groot om eerst een me-
ter of vijftien naar beneden te skiën alvorens af te
stevenen op de schans.Halverwege bedacht hij
zich en probeerde te remmen,dat lukte.Hij raakte
uit balans en smakte tegen de schans aan. Zijn

Fuseliers on top: links en rechts van de vlag, Adjudant Marijn Verbaant en

Kapitein Pieter Grijpstra.

Op de top: de Zugspitse bedwongen.



Beregoede week
Vrijdag hebben we opgeruimd, ingepakt en zijn
we teruggereisd naar Nederland waar we ’s
avonds om zeven uur aankwamen.De doelstellin-
gen zijn gehaald, iedereen kijkt terug op een
week waarbij we heel wat afgelachen hebben
maar ook vooral veel geleerd.De beren en tijgers
hebben een beregoede week gehad.
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Prepare Fuselier
Tekst: kap. der Fuseliers, Ronald Berentsen

Regen, regen en nog eens regen,dat was het
weerbeeld bij de opstart van de oefening
“Prepare Fuselier”. In Schleiden kon je niemand
meer droog aantreffen maar nadat de vtgn op
“Walberhof”gestald stonden begon geheel on-
verwacht het zonnetje te schijnen.
Dit zonnetje kwam de Acie ten goede omdat het
toch weer even geleden was dat de cie weer
“groen”kon gaan oefenen. Laten we het zo zeg-
gen: “De trotse tijgerin heeft in het afgelopen jaar
een keer een welp geworpen en is daarna in wel-
verdiende retraite gegaan.”
En met de welp gaat het goed,ondanks dat zij het
een en ander aangeleerd dient te krijgen en dat is
normaal.We zijn per slot van rekening allemaal
geboren en niet opgericht, toch?

Bokkensprongen
Even een chronologie in notendop van uitgevoer-
de acties:
• beoefenen OVG (optreden in oorden);
• bereden optreden zowel met als zonder vijand
en opstelling kunnen innemen en loslaten.
Dit ziet er solide uit maar het welpje maakte ook
bokkensprongen en dat is weliswaar koddig om
naar te kijken maar dient “ongenadig”gecorri-
geerd te worden.Dit resulteerde in een onver-
wachte opdracht om het oefenoordWollseifen”
maar eens aan te vallen, een actie vanuit het
zadel.Als er een filmploeg het idee had opgevat
om te komen filmen (b.v. voor wervingsactivitei-
ten) dan had de KL er in de toekomst niet slecht
voorgestaan.Het leek ietwat op“Band of
Brothers”en zulke series doen het goed voor het
moreel.Dat is nooit weg voor een compagnie die
net uit de wieg is.

Het weer bleef mooi en de Acie kon dus gerust
buiten spelen, hetgeen zijn hoogtepunt heeft ge-
had in de opstelling Foxtrot 1.4 alwaar het welpje
voor het eerst een nacht in de opstelling moest
verblijven conform het tactische bevel.Om ver-
volgens ‘s morgens op een onchristelijk uur te
moeten verkassen naar een trap 1 verkende wis-
selopstelling.

Het welpje had er kennelijk zin in,want het afbre-
ken ging rap en de ciestaf zag dat het goed was.
Kortom het Alfa welpje heeft alle potentie om een
grootse Tijger te worden en dat geeft de infante-
rist moed.
Volo etValeo

schouder was hierbij uit de kom geraakt en hij
moest afgevoerd worden.De verklaring van de
korporaal was dat hij Kuchtmobiel miste en dat hij
weer wilde vliegen,hij heeft zijn zin gekregen.De
rest van de groep bedankte begrijpelijk voor de
eer en zochten hun vertier ergens anders.
Eén van de doelstellingen was in ieder geval ge-
haald, de hele eenheid kon zich verplaatsen op
de latten.
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Tekst: Hans Sonnemans

Een nieuwe rubriek in deVaandeldrager waarin
een oud-regimentscommandant herinneringen op-
haalt. Dat kan door een interview of een door hem-
zelf of de redactie geschreven stuk.Centraal staan
altijd de herinneringen aan de periode dat hij, als
regimentscommandant van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene,een stempel kon en mocht
drukken op de beleving van de regimentstraditie.

Op vrijdag 7 april 1972 nam Luitenant-kolonel der
Fuseliers A.P.A. van Daalen het commando over
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en het
13e Pantserinfanteriebataljon GFPI over van
Luitenant-kolonel der Fuseliers C. van der Kun.
Overste van Daalen werd daarmee tevens kazer-
necommandant van deWestenbergkazerne in
Schalkhaar, een combinatie van functies die op dit
moment niet meer denkbaar is.

Van Daalen was een Fuselier in hart en nieren,
hoewel beëdigd bij een ander infanterieregi-
ment. Hij behaalde in 1947 zijn HBS-B diploma aan
het lyceum in Breda.Daarna kwam hij op als ge-
woon dienstplichtige in de Legerplaats Oirschot.
Na een opleiding tot reserve-officier gevolgd te
hebben in Breda en Ermelo,werd hij in 1948 be-
noemd tot vaandrig.Na vier maanden vertrok hij
al weer naar Koninklijke Militaire Academie in
Breda om te worden opgeleid tot beroepsofficier,
in de eerste naoorlogse KMA opleiding.Op 4 sep-
tember 1950 werd hij beëdigd als tweede luite-
nant bij het Regiment Infanterie Oranje
Gelderland.Van mei 1953 tot eind november 1959
werd hij geplaatst bij het 411e, later het 13e batal-
jon infanterie Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene, en hiermee verwisselde hij van regiment.

Erewacht Ridderzaal
Prinsjesdag 1955 was een bijzondere gebeurte-
nis.Vanwege het verblijf van de mariniers in het
buitenland,mochten de Fuseliers de erewacht
voor de Ridderzaal leveren, iets wat normaal altijd
aan het Korps Mariniers voorbehouden is.De eer-
ste luitenant van Daalen was op dat moment com-
mandant van het 1e peloton en stond bij deze
unieke gebeurtenis in het rode pak.
Enkele jaren later, op 9 en 10 juli 1959, trad hij op
als commandant van de Erecompagnie bij het be-
zoek van Zijne Majesteit, Koning Boudewijn van
België.Kapitein van Daalen werd door de koning
onderscheiden als Ridder in de Orde van de
Belgische Kroon.Uiteraard moest de kapitein wel
toestemming vragen om het ereteken aan te ne-
men en te dragen op het uniform. In maart 1960
ontving hij bericht dat de toestemming werd ver-
leend en dat hij een uittreksel uit het desbe-
treffende besluit kon verkrijgen“door het over-

Historie

Een oud-regimentscommandant vertelt…
Generaal-majoor der Fuseliers bd A.P.A. van Daalen

Overste van Daalen in gevechtstenue



32

gewoonten en gebruiken werden in een compact,
16 pagina’s tellend,boekje vastgelegd.Hierin valt
o.a. te lezen dat de regimentscommandant op-
treedt als beheerder van het museum,dat de ge-
schiedschrijving moet worden vastgelegd in jaar-
lijks te maken plakboeken en het gebruik van het
geboortevaantje in de officiersmess.Maar ook de
gang van zaken rondom erewachten en het in- en
uitdrinken van officieren werd hiermee duidelijk
vastgelegd.Het valt wel op dat er in die tijd alleen
gesproken wordt over de officieren en hun rol bin-
nen het Garderegiment.

In december 1972 brachten Prinses Irene en Prins
Carlos voor het eerst sinds jaren een informeel
bezoek aan het bataljon in Schalkhaar.Overste
van Daalen had een heel programma georgani-
seerd. Zo werd de prinses onder meer uitgeno-
digd haar“verbindingsprocedurevaardigheid”
te tonen door via een radio te verzoeken aan de
C-compagnie om op te rijden.De compagnie ver-
zorgde een feilloze show door metYP-408’s, drie-
tonners en jeeps het kazerneplein op te rijden.Dit
alles was zeer goed te zien vanuit de ramen van
de fuselierskantine,boven de poort, op de eerste
verdieping.

De prinses kreeg bij deze gelegenheid ook een
ingelijst origineel van de kerstkaart aangeboden,
namelijk “de Tamboer”.De tekening toont een
tamboer in het ceremoniële tenue van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en is ge-
maakt door,destijds,majoor Jan Spiering.Deze te-
kening is nog jarenlang gebruikt, als reproductie
uiteraard,bij het afscheid van een officier bij het
bataljon.

Op 31 augustus 1973 kwam een einde aan het
commando van overste van Daalen.Op die dag
droeg hij het vaandel over aan luitenant-kolonel
der Fuseliers J.M. Scheltinga. In zijn afscheidstoe-
spraak sprak overste zijn verontrusting uit over de
houding van vele Nederlanders tegenover de
krijgsmacht.“Grote delen van het Nederlandse
volk stellen de afkeer van een oorlog boven de
beveiliging van onze vrijheid. Zij sluiten hun ogen
voor de realiteit in de huidige wereld.Ondanks
de ontspanning,die heeft geleid tot de Oost-West
verdragen, zijn er thans in Oost-Duitsland, in ver-
gelijking met 1968, 1500 tanks meer aanwezig.”
Dit deel uit zijn toespraak illustreert heel duide-
lijk een ander tijdperk, een Koude Oorlog die

maken van een bedrag van f. 1,-- op postreke-
ningnummer….van de Comptabel ambtenaar van
het Ministerie van Defensie.”

Regiments- en bataljonscommandant van de
Fuseliers
Na de studie aan de Hogere Krijgsschool en een
aantal staffuncties, keerde luitenant-kolonel van
Daalen dus na bijna 13 jaar terug bij het parate
Fuselierbataljon, nu als regiments- en bataljons-
commandant.
DeVereniging van Officieren van het
Garderegiment Fuseliers en het parate bataljon
Fuseliers waren in die periode nog zeer betrok-
ken bij het wel en wee van het huisgezin van
Prinses Irene en Prins Carlos.Op 21 november
1972 werd met een tweetal deputaties een bezoek
gebracht ter gelegenheid van de geboorte van
Prinses Marguerithe en Prins Jaime.
De regimentscommandant werd bij die gelegen-
heid onder meer vergezeld door brigadegene-
raal Th. J. van Besouw, en eerste luitenant D.
Keuning.Er werden twee geboortelepeltjes aan-
geboden, uiteraard voorzien van het regiment-
sembleem.

Dat was echter nog niet alles. Prinses Irene mocht
bij die gelegenheid ook het eerste boekje
“Traditieën,gewoonten en gebruiken”van de
Garde Fuseliers in ontvangst nemen.De overste
had dit boekje geschreven, samen met kapitein A.
Vos.Een aantal zaken op het gebied van traditie,

Parade na afloop van de commanda-overdracht op 7 april 1972. De overstes

van der Kun en van Daalen zien een YP-408 langsrijden met aan boord het

vaandel en de vaandelwacht.



De regimenscommandant in ceremonieel tenue

Mevrouw de Ruyter van Steveninck en overste van Daalen in het museum.

Prinses Irene geeft de voertuigen per radio het verzoek om op te rijden.

toen nog niet was gestreden.
Bij zijn afscheid introduceerde overste van Daalen
de fuseliershanger voor de echtgenote van de re-
gimentscommandant. Deze zilveren hanger werd
overgedragen door de echtgenote van de schei-

dende commandant aan de echtgenote van de
aantredende commandant.Op deze wijze kon zij
herkenbaar zijn bij evenementen met een regi-
mentskarakter.

Verder werd deze dag gebruikt om het nieuwe
museum te openen.Overste van Daalen had zich
hiervoor ingezet.Mevrouw B.M.P.de Ruyter van
Steveninck mocht, drie dagen voor haar 75ste ver-
jaardag, als eerste de nieuwe presentatie op de
zolderverdieping van het stafgebouw bekijken.

In oktober 1976 werd de Kolonel der Fuseliers
van Daalen commandant van de 43ste

Pantserbrigade en daarmee Brigade-generaal
der infanterie.De fuselierspatjes verdwenen van
het uniform omdat volgens een oeroude traditie
een generaal alleen tot eenWapen kon behoren
en niet een Regiment. Pas 20 jaar later werd hier-
mee gebroken, zodat we nu ook generaals der
Fuseliers hebben.




