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Stichting Brigade en Garde
Er gebeurt een heleboel binnen en rond ons Regiment!
Tekst: Guus van Leeuwe
Voorzitter Stichting Brigade en Garde
Het jaar 2004 is nauwelijks twee maanden oud als
ik dit schrijf en er is nu alweer een heleboel gebeurd binnen en rond ons Regiment. Zo vierden
we de Regimentsjaardag, de 63ste, op welke verjaardag de nieuwe loot aan de stam van het regiment zich (volgens mij) voor het eerst naar buiten
manifesteerde tijdens de kranslegging bij ons

dat de kazerne in Schalkhaar al ruim 10 jaar geleden werd afgestoten. Het tekent de goede sfeer,
samenhang en betrokkenheid van toen dat we
ook nu weer met een 40-tal (oud) officieren, onderofficieren en zelfs enkele burgermedewerkers
genoeglijk samen wilden zijn. Ik ben onze “gouden spelddrager” Herman Wesselink en zijn kompaan Henny Meyerink zeer erkentelijk voor hun
jaarlijkse inzet om deze happening mogelijk te
maken.
Maar ook de toekomst werpt zijn schaduw vooruit.
Ik denk met name aan de herdenking op 6 juni
van dit jaar. Het zal dan 60 jaar geleden zijn dat de
invasie plaats vond op de stranden van
Normandië. Ik kan me voorstellen dat velen van
de oud-strijders van de Brigade er reikhalzend
naar uitzien om die gebeurtenis nog een keer te
kunnen bijwonen. Zo lijkt dit jaar weer een druk
en gedenkwaardig jaar te gaan worden.

Leden van de VVVGFPI leggen krans bij het monument

monument. In de vorige Vaandeldrager hebt u al
over de VVV GFPI (Vereniging Veteranen
Vredesmissies GFPI) kunnen lezen, dus nadere
toelichting lijkt niet meer nodig. De Stichting
Brigade en Garde heet de vereniging op deze
plaats van harte welkom en wenst haar een voorspoedige groei en uiteraard veel activiteiten en
succes toe.
Op 30 januari nam Regimentsadjudant Hein
Asveld afscheid en werd opgevolgd door Stef
Fridael, geen onbekende binnen ons Regiment.
Hein het ga je goed, welkom en succes Stef!
Eind februari kwamen de “Vrienden van de
Westenbergkazerne” weer voor hun jaarlijkse bijeenkomst tezamen in de kazerne in Eefde, waarnaar we helaas al vele jaren moeten uitwijken om-

In het vorige nummer van de Vaandeldrager werd
u opgeroepen aan een lezersonderzoek deel te
nemen. Gelukkig hebben velen daarop gereageerd. Met u ben ik zeer benieuwd naar de resultaten die de hoofdredacteur in zijn bijdrage zal
bespreken. Tijdens de eerstkomende vergadering van de Stichting Brigade en Garde zullen we
proberen er conclusies aan te verbinden.

Adj Asveld draagt zijn stokje over aan zijn opvolger
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Van de redactie
Lezersonderzoek Vaandeldrager
Tekst: Hans Sonnemans, hoofdredacteur
In het vorige nummer, tegen het einde van het jaar
2003, heeft u in de Vaandeldrager een los vel met
een lezersonderzoek kunnen aantreffen. Een
noodzakelijk onderzoek, want het blijkt voor de
redactie moeilijk om een goed beeld te krijgen
van de tevredenheid van de lezers. Zeker ook,
omdat de doelgroep behoorlijk heterogeen is.
Het gaat weliswaar om mensen die deel uitmaken
van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
(actief of postactief), of die minimaal “iets” met
het regiment hebben, maar de leeftijden liggen
erg ver uit elkaar. De redactieleden waren daarom erg benieuwd naar de resultaten van het onderzoek.

Veel reacties
Allereerst was het aantal binnengekomen formulieren erg groot, groter dan verwacht. In totaal
kwamen er 393 retour. Een grove verdeling hierin: 62 van de Vereniging van Oud-strijders KNBPI;
259 van de veteranen van de Indië-bataljons (2
van 3-GRPI, 67 van 4-GRPI, 50 van 5-GRPI, 60 van
6-GRPI en 80 van 7-GRPI), 33 van de Vereniging
van Officieren GFPI en daarnaast nog 39 van de
overigen zoals de ROOV en het Genootschap.
Op de vraag naar de frequentie van het lezen van
de Vaandeldrager, gaf 93% aan het blad altijd te
lezen. 68% leest het blad uitvoerig, 23% minder
uitvoerig, slechts sommige artikelen.
De leesbaarheid blijkt goed te zijn: zo oordeelt
95% van de lezers. Het blad wordt mooi gevonden
(92%) en de verhouding tussen tekst en foto’s
blijkt goed te zijn (78%).Wel merken velen op dat
het blad erg luxe is afgewerkt (druk en papiersoort) en dat hierop mogelijk kan worden bezuinigd. De frequentie van verschijning, vier maal
per jaar, wordt door de lezers als voldoende ervaren (86%).
In het onderzoek wilden we graag weten of men
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Hoofdredacteur Hans Sonnemans

een beter beeld heeft gekregen van het
Garderegiment Fuseliers. Hierop antwoordde
62% met “ja”. Bij degenen die hierop “nee” aangaven (27%), werd vaak aangetekend dat men al
een goed beeld had.

Eigen verenigingsblad
Op de vraag of men liever een eigen verenigingsblad zou lezen in plaats van de Vaandeldrager,
antwoordde 16% met “ja”, 56% met “nee” en 28%
had hierover geen mening. Afgezet in individuele
antwoorden over de verschillende verenigingen
ontstaat het volgende beeld:
KNBPI:
ja (24%)
nee (41%);
4-GRPI:
ja ( 6%)
nee (69%);
5-GRPI:
ja ( 6%)
nee (66%);
6-GRPI:
ja (30%)
nee (40%);
7-GRPI:
ja (23%)
nee (55%).
Velen blijken dit echter een moeilijke vraag te
vinden, gezien het grote percentage dat hierover
geen mening heeft.
Op de vraag of men wil extra wil betalen om de
Vaandeldrager in stand te houden, antwoordt bijna 79% van de lezers bevestigend. 44% wil hiervoor 5 euro betalen, 14% 7,50 euro en 21% zelfs
10 euro.

Rapportcijfer
Als laatste punt van dit lezersonderzoek presenteren we het gemiddelde rapportcijfer dat de lezers
aan het blad hebben toegekend: namelijk 8,07.
Een aardige opsteker voor het redactieteam!
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Zeer velen hebben van de gelegenheid gebruik
gemaakt om hun opbouwende kritiek en complimenten aan de redactie door te geven, door middel van toegevoegde opmerkingen en soms ook
hele brieven.“Men hoort er weer bij!”,“Als ie
komt, dan gaat het gas uit en ga ik lezen.”
Geslaagd!”“Ga zo door, good job!” Maar ook:
“Sireentje wordt node gemist”,“Te hedendaags,
meer historie.”

Het mag duidelijk zijn dat het redactieteam blij is met de resultaten
van het onderzoek. Het blijkt dat we
er aardig in slagen de toch zo heterogene groep, die het
Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene vormt, te bedienen. De kritische noten zullen worden meegenomen. Het resultaat hiervan
zult u zeker merken.

De behoefte aan meer geschiedenis in het blad en
meer oudere foto’s uit de tijd van de Irene Brigade
en de Indië-bataljons blijkt zeker te bestaan.

Vereniging van Oud-strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Voorzitter: R.W. Hemmes,Thorbeckelaan 74, 2564 BS ’s-Gravenhage
Secretaris: F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom
Penningmeester: H. van Beers, Pr. Clausstraat 60, 4761 AM Zevenbergen
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht
aan, sociaal medewerker: Fr. Bakx, Postbus 80, 4840 AB Prinsenbeek.
Gironummer 1.999.533,“Ver. van Oud Strijders v.d. Kon. Ned. Brigade Prinses Irene”

De toekomst van de Brigade
Tekst: Rudi Hemmes, voorzitter van de vereniging van Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Het jaar 2003 eindigde fantastisch voor de leden
van onze vereniging die zich hadden opgegeven
voor de busreis naar Normandië. Na een voorspoedige rit werden wij verrast met een zeer verzorgd diner in het hotel in Arromanches, waar ook
werd overnacht.Voor we gingen slapen genoten
we nog van een bijzonder gezellige
Calvadosbijeenkomst. De volgende morgen werden, na een voortreffelijk ontbijt, koorden uitgereikt aan 160 fuseliers aan het strand en in de middag werd een plaquette onthuld bij het kasteel St.
Come. Daarna weer naar huis.Wel vermoeiend,
maar een heerlijke ervaring, waarvoor wij de

“Een zeer verzorgd diner”
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maar weinig oud-strijders zo’n dag in Oirschot bij
kunnen wonen, want de Fuseliers doen er alles
aan om ons bij alle activiteiten te betrekken.

Uitreiken van de koorden in Arromanches

Regimentscommandant, die ons dit alles aanbood, geweldig dankbaar zijn.

Monument bij Chateau St. Come

Assistentie van het bestuur gezocht
Het jaar 2004 begon met de Regimentsjaardag: de
feestelijke herdenking van de oprichting van de
Brigade in januari 1941. Het is jammer dat nog

Ons bestuur beraadt zich dan ook over de toekomst.Wij raken allen op leeftijd en als wij de vereniging zo lang mogelijk willen blijven besturen
dan moeten wij ook rekening houden met ziekte
van bestuursleden.Wij willen zo lang mogelijk
voor de leden regelen dat zij de Vaandeldrager
krijgen, dat aan evenementen kan worden meegedaan en dat aandacht wordt besteed aan het
wel en wee van onze leden. De belangrijkste functionarissen die onze vereniging draaiende houden zijn penningmeester, secretaris en sociaal
medewerker en die zouden best wat kalmer aan
mogen doen.Wij worden geweldig geholpen
door het Regiment dat ons ledenbestand bijhoudt, maar wij zijn op zoek naar assistenten voor
die bestuursfunctionarissen, waarvan de taken in
grote trekken zijn: innen van contributie; bijwonen vergaderingen van Veteranen Platform; zorgen dat mutaties in het ledenbestand worden
doorgegeven; bijeenroepen van mensen voor
evenementen; correspondentie voeren; acties bij
jubilea, ziekte en overlijden van leden.
Wij zoeken die assistenten van penningmeester,
secretaris en sociaal medewerker bij voorkeur in
Brabant, want alle drie bestuursleden wonen in
West Brabant (respectievelijk in Zevenbergen,
Bergen op Zoom en Prinsenbeek).
Als wij niemand kunnen inschakelen van onze
oudstrijdersvereniging, zoeken wij naar assistentie van het Genootschap “Vrienden van de
Fuseliers” en als wij helemaal niemand bij onze
leden of het Genootschap meer kunnen vinden,
zal het Regiment de bestuurstaken uiteindelijk
voortzetten, maar niet de acties bij ziekte, jubilea
of overlijden.Wij hopen dat wij onder onze leden
voldoende medewerkers kunnen vinden.
Geïnteresseerden graag opgeven bij Frans van
der Meeren, onze secretaris.

Herdenking Normandië in juni

Herdenken tijdens de Regimentsjaardag

4

Er is in 2004 weer van alles te beleven voor onze
vereniging. Op 6 juni 2004 is er een herdenking in
Normandië, waar onze leden naar toe kunnen die
daar met de Prinses Irene Brigade in augustus
1944 zijn geland. Op 6 juni 2004 is ook een happening in Den Haag. Daar wordt het honderdjarig
bestaan van de Scheveningse haven herdacht met
een landing van Mariniers en Fuseliers op het
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strand.Voor beide evenementen opgeven bij de
secretaris.
Op 4 mei zullen wij zijn vertegenwoordigd bij de
herdenking op de Dam in Amsterdam.
Op 5 mei defileert een detachement van onze vereniging in Wageningen voor Prins Bernhard en op

3 juni organiseren wij weer onze reünie in
Oirschot.
Voor alle evenementen opgeven bij onze secretaris, die al uw aanmeldingen graag tijdig ontvangt.
Ik hoop dat velen zich zullen melden. Ik kijk naar
u uit.

De Steunfondsen van de Prinses Irene Brigade (deel 3, slot)
Tekst: Reserve maj der Fuseliers bd., Simon van
Kampen
In Vaandeldrager 63 en 64 werden de eerste delen
gepubliceerd van een terugblik over het ontstaan
van de Steunfondsen van de Prinses Irene Brigade.
Hier volgt het slot.

De fusie van het Generaal Noothoven van
Goor Fonds en het Studie- en Steun Fonds
“Prinses Irene”.
In 2002 was het zestig jaar geleden dat het
Generaal Noothoven van Goor Fonds werd opgericht. Gezien de doelstelling was het een zogenaamde aflopende stichting, omdat er na het
overlijden van de laatste Nederlandse militairen
die gedurende de oorlog in Engeland in de
Landmacht hebben gediend of hun nabestaanden
niemand meer in leven zou zijn om iets aan uit te
keren.
Aangezien er veel overeenkomsten waren in de
doelstellingen van het Generaal Noothoven van
Goor Fonds en het Studie- en Steun Fonds Prinses
Irene werd door de besturen van beide fondsen
besloten de twee fondsen onder te brengen in
één stichting. Door een statutenwijziging werd de
samensmelting van de twee fondsen op 1 februari
1985 in een notariële akte vastgelegd, waarin de
oprichtingsdatum van het oudste fonds, het
Generaal Noothoven van Goor Fonds, 28 september 1942 werd aan gehouden. Hierdoor is bereikt dat de naam van
Generaal Noothoven van
Goor blijft voortleven en
de overgebleven gelden
een goede bestemming
kunnen blijven krijgen,
ook in de toekomst.
Generaal Noothoven van Goor

Ik ben het laatst overgebleven bestuurslid van de
stichting die het allemaal heeft meegemaakt.
Hoewel de twee fondsen verschillende besturen
hadden, heb ik als secretaris/ penningmeester
van het Noothoven van Goor Fonds op werkniveau
jarenlang samengewerkt met de secretaris/ penningmeester van het Studie- en Steun Fonds. Eerst
met G.A.Struyk in Zutphen en later met C.P.Hurts
in Den Haag, totdat na fusie van de twee fondsen
mr. A.H.Vermeulen, oud reserve majoor van de
Fuseliers, deze functie heeft overgenomen. De
Steunfondsen zijn dus direct uit de Brigade voortgekomen.

De sociale medewerkers
Het Bestuur van het Generaal Noothoven van Goor
Fonds heeft steeds gebruik gemaakt van een rapporteur die het bestuur adviseerde omtrent een
aanvraag om steun. Het bestuur is altijd gelukkig
geweest met die sociale medewerkers, die zich
vrijwillig hebben ingezet om bijstand te bieden.
De eerste was de legendarische Wachtmeester
(later Adjudant) Van Buren, van de kiosk in
Wolverhampton, die vele jaren dit werk heeft gedaan.Verdere namen die mij te binnen schieten
zijn Klockenbrink, Dirne, van Gestel, van
Hensbergen en, na het samengaan met het andere
fonds Harry Davis. Na diens overlijden is dat nu
geworden Frans van der Meeren, secretaris van
de Vereniging van Oud-strijders van de Brigade.

Het huidige Fonds
De doelstelling van de Stichting Steunfonds
“Prinses Irene” en Generaal Noothoven van Goor
Fonds luidt kort samengevat: financiële steun verlenen, waar dit naar het oordeel van het bestuur
noodzakelijk blijkt te zijn, aan:
– leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade
“Prinses Irene”, hun weduwen en kinderen voor
zover deze nog geen 18 jaar zijn;
– leden van de bataljons van het Garde Regiment
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“Prinses Irene”, die in de jaren 1946-1962 in het
voormalig Nederlands Oost Indië hebben gediend, hun weduwen en kinderen voor zover
deze nog geen 18 jaar zijn;
– leden van het Garde Regiment Fuseliers
“Prinses Irene”; hun weduwen of hun minderjarige kinderen, voorzover deze nog geen 18 jaar
zijn;
– het Garde Regiment Fuseliers “Prinses Irene“
voorzover dat betrekking heeft op het handhaven en voortzetten van de tradities van de
Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses
Irene”.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat momenteel uit:
• R.W.Hemmes, Generaal Majoor Klu bd, oud lid
van de Brigade, voorzitter;
• H.P.Stassen, Reserve Luitenant Kolonel der
Fuseliers, secretaris;
• J.van der Meer, Reserve Luitenant Kolonel der
Fuseliers, penningmeester;

• A.M.Herbrink, Kolonel der Fuseliers bd, oud lid
van de Brigade, 2de secretaris;
• S.M.N. van Kampen, Reserve Majoor der
Fuseliers bd, oud lid van de Brigade;
• De Commandant van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene .
• Coördinator Steunfondsen: F.J.J. van der Meeren,
adviseur van het bestuur, oud lid van de Brigade

Fondsenwerving
Wat betreft de werkzaamheden van het Fonds het
volgende:
De middelen van de fondsen zijn nooit groot genoeg geweest om periodiek uitkeringen te doen.
Gelukkig zijn de sociale voorzieningen in
Nederland zodanig dat dit ook niet nodig is. Toch
zijn er soms hiaten, waarin het Fonds door een
eenmalige uitkering kan helpen. Gezien de toenemende uitzendingen van Fuseliers naar het buitenland streeft ons bestuur ernaar meer inkomsten te verwerven om ook in de toekomst onze
aanvullende taak te kunnen blijven vervullen.

Afdoening steunaanvragen bij de Stichting Steunfonds
“Prinses Irene” en het Generaal Noothoven Van Goor Fonds
Algemeen
Om te voorkomen dat aanvragen om steun bij de
“Stichting Steunfonds ‘Prinses Irene”en
“Generaal Noothoven van Goor” fonds, hierna te
noemen “de Steunfondsen” in het gedrang raken,
is het nodig om een vaste werkwijze aan te houden. In het verleden is het voorgekomen dat aanvragen terecht kwamen bij de penningmeester,
bij de secretaris, bij de voorzitter of bij de sociaal
medewerker van de Vereniging van
Oud-strijders. Om dit te voorkomen is het goed
dat eenieder weet wat de gedragslijn is.

Indienen van aanvragen voor financiële
steun:
1. Zij, die van oordeel zijn in aanmerking te komen voor financiële steun uit de Steunfondsen,
dienen daarvoor een aanvraag in bij de coördinator Steunfondsen.
In de aanvraag zal aangegeven moeten worden of er reeds pogingen zijn ondernomen om
elders (bijvoorbeeld bij de gemeente) ondersteuning te verkrijgen.
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2. De coördinator Steunfondsen bericht aan de
verzoeker dat zijn/haar aanvraag is ontvangen
en dat deze zo spoedig mogelijk zal worden
behandeld door het dagelijks bestuur van de
Steunfondsen. Indien dat mogelijk is zal daarbij worden aangegeven hoe lang het zal duren.
3. De coördinator Steunfondsen gaat na of de
steunverlening door de Steunfondsen noodzakelijk en verantwoord is, nadat hem is gebleken dat elders geen financiële steun verkregen kan worden.
4. Na vaststelling van de wenselijkheid tot steunverlening zendt de coördinator Steunfondsen
de aanvraag, met zijn advies, aan de secretaris
van de Steunfondsen, die er op zijn beurt zorg
voor draagt dat de aanvraag in het dagelijks
bestuur aan de orde komt.
5. Na behandeling van de aanvraag door het dagelijks bestuur draagt de secretaris van de
Steunfondsen er zorg voor dat de aanvrager
van de steunverlening in kennis wordt gesteld
van het besluit van het dagelijks bestuur van
de Steunfondsen. Hij stuurt tevens een afschrift
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van die brief aan de coördinator
Steunfondsen.
6. Indien het dagelijks bestuur van de
Steunfondsen heeft besloten een geldelijke
steun te verlenen, zal de penningmeester ter-

zake opdracht verstrekken aan de bank.
De coördinator Steunfondsen is:
F.C.van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB
Bergen op Zoom

Mededelingen van uw secretaris
Tekst: Frans van der Meeren
Reünie 3 juni 2004:

Programma reünie op 3 juni:

Opgave voor de reünie vóór 1 mei bij het
Ontvangst
09.00 – 10.00
secretariaat, Noordsingel 23 4611 SB
Opening
10.15
Bergen op Zoom, onder vermelding van het
ALV
10.30
aantal personen of u komt met eigen verDodenherdenking 11.30
voer, dan wel met het openbaar vervoer en
Gezellig samenzijn 12.15 – 13.30 (eigen rekening)
het eventuele dieet.Vervoer vanaf het staMaaltijd
13.30 – 14.30
tion Eindhoven is geregeld tussen 8.45 en
Gezellig samenzijn 14.30 – 16.00 (eigen rekening)
9.45 uur. Terug naar het station kunt van
Sluiting
16.00
15.30 –16.00.
De kosten van de reünie bedragen 3 Euro per persoon. Dit bedrag kunt u overmaken naar:
giro 1999533 t.n.v.“Ver. van Oud Strijders v.d. Kon.Ned. Brigade Prinses Irene”, Pr.Clausstraat 60
4761 AM Zevenbergen.
Als u voorafgaand aan de algemene ledenvergadering inzage in de vergaderstukken wil dan verzoek ik u dit te vermelden bij uw opgave voor de reünie.
Periodiek aftredend zijn de navolgende bestuursleden: H.van Beers en G.Lourenz.
Hebt U interesse in een bestuursfunctie dan kunt u dit vóór 1 mei bekendmaken bij de secretaris,
voorzien van 10 handtekeningen van nog actieve leden.

Nieuws van de penningmeester
Tekst: Henk van Beers
De contributie voor het jaar 2004 (nog steeds
€10,-) zal bij degenen die ons gemachtigd hebben begin februari 2004 van de rekening zijn afgeschreven. Wanneer u ons niet of nog niet gemachtigd heeft, wilt u dan zo goed zijn om uw contributie als u dat nog niet heeft gedaan nu per ommegaande over te maken op giro 1999533 t.n.v.
“Ver. van Oud Strijders v.d. Kon.Ned.Brigade
Prinses Irene”, Pr.Clausstraat 60 4761 AM
Zevenbergen.
Tot wanneer ben ik bij met betalen, moet ik nu wel
of niet betalen of geschiedt dat allemaal automatisch? Vragen die met de regelmaat van de klok
bij de penningmeester binnenkomen. Om al die
vragen te voorkomen, hebben we getracht het u

allemaal wat gemakkelijker te maken.
Wanneer u de Vaandeldrager uit de plastic tas
heeft gehaald, kijk dan eerst even op de adresdrager (en mocht die al in het ronde archief zijn
terechtgekomen, haal hem er dan even uit).
Boven uw naam treft u een codering aan van de
letter M gevolgd door een paar cijfers of alleen
een combinatie van cijfers. De letter M herinnert
u eraan dat u de vereniging een machtiging heeft
verleend, de cijfers verwijzen voor iedereen naar
het jaartal tot en met wanneer de contributie is afgedragen/ ingehouden.
Is dat jaartal lager dan 2004, dan is dat voor u een
hint om pen en overschrijvingsformulier te pakken en de contributie over te maken over de jaren
liggend tussen uw cijfercombinatie en het jaar
2004.
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In Memoriam Jonkvrouwe Henriëtte Beelaerts van Blokland-Schorer
Tekst: Rudi Hemmes
Juist vóór het ter perse gaan van deze Vaandeldrager ontvingen wij het bericht dat 23 februari
op 85-jarige leeftijd is ingeslapen de echtgenote
van onze Erevoorzitter, Brigade Generaal bd der
Cavalerie Beelaerts van Blokland. Het paar trouwde in 1947 en zij was 57 jaar zijn steun en toeverlaat in Apeldoorn, Parijs, Brussel en Oosterbeek.
Zij was een intelligente gelovige vrouw, die zich
altijd heeft ingezet voor anderen en overal hielp

waar zij kon.
Wij hebben haar leren kennen als een lieve, sterke persoonlijkheid, die genoot van het leven. Zij
was erg geïnteresseerd in alles wat de Prinses
Irene Brigade betrof en vooral in de leden van
onze vereniging van oud-strijders.
Wij condoleren onze Erevoorzitter en zijn kinderen en kleinkinderen en wij wensen hen sterkte
bij het verwerken van dit verlies.

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

VOSKNBPI
Mw. P.van Beveren-Suurmond
Mw. A.de Greef- Broeren
W. van de Langenberg
M. Appelboom
J.Verhage
Mw. A. Oosterveld-Williams
J.de Vries
Mw. A.de Vries-Gaasbeek
Mw. H.de Jongh-Kent
N. Lammers
Mw. L.Pannenborg-Stutterheim
Mw. S.Lips- Cambien
B. Dechesne
A. Brugman
Jkv.H.Beelaerts van Blokland-Schorer

06 oktober 2003
14 oktober 2003
16 november 2003
17 november 2003
01 november 2003
01 december 2003
04 december 2003
04 december 2003
december 2003
14 januari 2004
07 januari 2004
17 januari 2004
12 februari 2004
17 februari 2004
23 februari 2004

Middenbeemster
Best
Engeland
Antwerpen
Steenwijk
Bornerbroek
Barneveld
Doetinchem
Antwerpen
Heemstede
Geldrop
Breda
Aerdenhout
Nijmegen
Oosterbeek

01 december 2003
28 december 2003
27 januari 2004

Roosendaal
Delft
Purmerend

15 januari 2004

Vlaardingen

11 januari 2004
14 januari 2004

Zelhem
Puttershoek

Vierde Bataljon GRPI
G. Nagelkerke (4e Cie)
S. van Dop (2e Cie)
F.Toorenburg (Stafcie)

Vijfde Bataljon GRPI
A. Korpershoek

Zesde Bataljon GRPI
H.J. Lovink
J. Buizer

8
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Zevende Bataljon GRPI
J.W. Naeff (1e Cie)
J.Keinemans (3e Cie)
J. Hanskamp (4e Cie)
J. Ossel (3e Cie)
C.A. de Vos (4e Cie)
(dokter) J.J. de Lange (4e Cie)
mevr.J.W.de Lange-Landberg,
echtgenote van J.J.de Lange
J.J. Oorschot (Staf Cie)
A.Jansen (3e Cie.)

20 november 2003
03 december 2003
10 december 2003
27 december 2003
30 december 2003
04 januari 2004

Baarn
Nederhemert
Apeldoorn
Brummen
Woerden
Amsterdam

04 januari 2004
08 februari 2004
24 februari 2004

Amsterdam
Benschop
Apeldoorn

25 januari 2004

Zutphen

17 Painfbat, B.Cie
D. van den Andel

Vereniging van Indië-bataljons van het
Garderegiment Prinses Irene
Stichting
tichting Fondsenwerving Militaire
ilitaire
Oorlogsorlogs- en Dienstslachtoffers.
Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW ZEVENAAR
0316 524002

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

Uitnodiging Algemene Bestuurs- en ledenvergadering
Tekst: Jan Elbers, voorzitter van de Vereniging
van Indië-Bataljons
Het bestuur van de Vereniging van Indië-Bataljons
nodigt u uit om de Algemene Bestuurs- en
Ledenvergadering bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden op:
dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in
“Congleton”de Bataljonskoffiekamer van ons
Regiment.
Congleton kunt u bereiken, op het kazerne terrein
te Oirschot, via de weg, die langs het heliveld en

het bataljonsbureau (geb. 24) loopt, aan het einde
van deze weg, rechtsaf.
Op kosten van de vereniging zal u een lunch worden aangeboden. Na de lunch kunnen we een uurtje gebruik maken van de schietsimulator, waarna
we nog royaal vóór de avondspits naar huis terug
kunnen rijden
Wij hopen op een grote opkomst op deze vergadering en in de schietbioscoop.
Geeft u vóór 15 april even door aan onze secretaris, of wij op uw aanwezigheid kunnen rekenen,
Theo van Alst, tel.nr. 0316-524002.

9
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Website Oorlogsgravenstichting
Tekst: Theo van Alst
Ook deze stichting gaat met haar tijd mee en heeft
een eigen website op Internet.
Hier staan allerlei wetenswaardigheden over hun

werk en mededelingen over de
diverse erevelden vermeld, alsmede hun jaarverslagen en andere wetenswaardigheden. U
vindt de website op : http://www.ogs.nl.

Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI
Garderegiment

1946-1950
Reünie Commissie
4e Bataljon

Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW Zevenaar
0316 524002

Reünie 2004 op donderdag 7 oktober
Tekst: Theo van Alst
Uw reüniecommissie kwam op 21 januari van dit
jaar bijeen om zich te beraden over de plannen
van het komende jaar. Op donderdag 7 oktober
2004 zal wederom onze jaarlijkse reünie worden
georganiseerd in onze thuishaven: Oirschot .
Er zijn wat signalen ontvangen om de tijden op
zo’n dag wat te veranderen, gezien de grote afstand die door velen moet worden overbrugd.
Met de staf van het Regiment is hierover gesproken. Ook zij hebben natuurlijk een dagindeling en
zijn ons op vele punten graag ter wille, echter
schuiven met de tijden van de kranslegging en
dodenherdenking met Vaandel en Vaandelwacht
is niet mogelijk. Ook in de keuken komt men in de
problemen als de rijstmaaltijd op een andere tijd
geserveerd zou moeten worden.
Het blijft dus zoals al zovele keren: officiële opening om 11 uur.
Noteer vast in uw agenda: donderdag 7 oktober
2004 Bataljonsreünie in Oirschot.

10

In de zomermaanden ontvangt iedereen een uitnodiging, waarna u het inschrijvingsformulier met
de voor uw reüniecommissie zo belangrijke gegevens kunt indienen.

Samenstelling reüniecommissie
In de samenstelling van onze reüniecommissie
heeft een mutatie plaatsgevonden.
Ben Fiering uit Duiven (Ost.Cie) heeft als bestuurslid bedankt.Wij zijn hem dank verschuldigd voor zijn inzet gedurende de ongeveer 15
jaar dat hij zitting had in ons comité.
Bart Petersen (1e Cie) uit Oosterhout, tel. 0162456215, werd, op onze uitnodiging, bereid gevonden zijn plaats in te nemen. Bart heeft al enkele
jaren geassisteerd bij het “inchecken” van de
deelnemers op een bataljonsreünie in Oirschot.
Wij heten hem van harte welkom en hopen dat hij
vele jaren veel plezier aan dit werk zal mogen ondervinden.
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Reünie carrierpeloton
Tekst: Joh Mes

Twintig maal reünie carrierpeloton

Lang geleden werd er door het Vierde Bataljon
GRPI éénmaal in de vier jaar een reünie gehouden te Schalkhaar. Als men dan een keer verhinderd was duurde het 8 jaren alvorens je elkaar
weer zag.Vandaar dat toen het idee geboren is om
als carrierpeloton om de twee jaar, later werd dat
ieder jaar, bij elkaar te komen. Onze eerste pelotonsreünie was op 8 mei 1976 bij de St. Jozef Kerk
te Arnhem. Sinds lange tijd houden wij als carrierpeloton onze jaarlijkse reünie in de stad van onze
opkomst in 1946. Dit jaar op 17 april 2004 vieren
wij onze twintigste reünie in de ons wel bekende
St.Walburgius Basiliek aan de Beekstraat te
Arnhem.
De opkomsten werden en worden door iedereen
bezocht, behalve de afzeggingen door familieomstandigheden en door ziekte.
Het carrierpeloton is echt een bijzonder peloton,
want van hoog tot laag was en zijn we present.
Hoelang wij het nog volhouden? Wij (Simon en
Joh) maken ons daar nog niet druk over we zien
wel! Hierbij onze welgemeende groeten aan allen
van het Vierde Bataljon GRPI.

We waren plm. 20 jaren oud, dat wij opkwamen
om ons op de carrier, bren en geweer te bekwamen.
Onze opkomst toen was in Arnhem met velen
allemaal vreemde Nederlanders uit alle delen.
Hier zijn wij toch, zoals we waren
maar nu zijn wij oude geminachte veteranen.
Het is alweer ruim vijftig jaren geleden
dat wij terug kwamen uit een ver verleden.
Langzaam dringt het door bij hogerhand
dat wij vochten voor Koningin en Vaderland.
Wij willen graag die erkenning, die wij verdienen
omdat wij voor Koningin en Vaderland dienden.
Onze opleiding was hard en goed we werkten ons
suf
dat kwam door ene pelotonssergeant Duf.
Waar kwam die naam vandaan, ik, prakkiseer me suf
kwam dat van “kom aan, denk er om ik stamp je
Duf!”?
Al met al de jaren zijn voorbij gevlogen dat is waar
het resultaat van toen is nu hier, zie maar.
Twintig maal reünie als carrierpeloton
iederéén van ons kwam als hij kon.
Onze herinneringen aan de Indië jaren die blijven
zeker weten tot aan ons einde zal dat blijven.

Brencarrier
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Nieuws van het Vijfde Bataljon GRPI

Reüniecommissie 5-GRPI
Secretariaat:
H.A.M. (Ine) Speelberg-Hermans
Eikenlaan 13, 6063 BM Vlodrop,
tel. 0475-404404
ine.speelberg@tiscali.nl

Nieuws van het Vijfde Bataljon
De cabaretgroep de Blubbertrappers van 5-GRPI
voerde in augustus 1948 het treurspel “Bloed en
liefde” van Godfried Bomans op in Padang. In dit
stuk stond onder meer de geschiedenis van
Amalia van Solms centraal. De geboorte van prinses Catharina-Amalia in december 2003 was voor
Gerrie en Klaas Visser aanleiding om in hun
Indië-archief te duiken en het programma van
deze voorstelling te voorschijn te halen. Zie hier
een kopie van het originele programma.

12
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S – Ireentje nr.52

Contactblad van het 6e Bataljon Garderegiment “ Prinses Irene “

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

Algemeen
Allereerst willen wij iedereen hartelijk danken
voor de goede wensen, welke wij hebben ontvangen ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar.
En dat waren er dit jaar heel veel!! Sommigen gaven de leden van het comité een pluim voor de organisatie van de jaarlijkse reünie. Ook werd
de medewerking van het Regiment geroemd o.a.
voor de stijlvolle herdenking bij het monument.
Wij zijn voornemens om op de ingeslagen weg
door te gaan, hoewel wij ons bewust zijn dat de
leeftijd een woordje mee gaat spreken.
We zijn tenslotte praktisch allemaal 75-plussers.

nu reeds in Uw agenda te noteren, zodat dit niet
vergeten kan worden.

Tenslotte:
• Vestigen wij er uw aandacht op, dat de
Algemene Bestuur- en Ledenvergadering van de
Vereniging van Oud Strijders van de Indië –
Bataljons G.R.P.I. gehouden zal worden op dinsdag 20 april 2004. Nadere informatie vindt u
elders in dit nummer.
• Wensen wij onze zieken een spoedig algeheel
herstel toe
• Zenden wij onze hartelijke groeten aan onze
bataljonsvrienden in het buitenland.
• Verzoeken wij bij verhuizing ons uw nieuwe
adres tijdig toe te zenden
• Eindigen wij met de hartelijke groeten van:
Harry, Piet, Fred en Jan.

De 18e Bataljonsreünie
De 18de bataljonsreünie staat gepland voor donderdag 23 september 2004. Nadere mededelingen volgen nog.Wij verzoeken u om deze datum

S – Ireentje nr. 52
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Nieuws van het Zevende
Bataljon, Bataljon Berdjalan
Reüniecommissie van het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene,
Jo van der Weerd,Voorzitter, Houttuinen - Noord 33, 7325 RE Apeldoorn, tel. 055-3662338,
Wim ter Horst, Secretaris/Penningmeester, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, tel. 0575519207, 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.

Een nieuw logo
Tekst: Wim ter Horst
Het contactblad van 7 GRPI verscheen voor het
eerst in oktober 1980.
Tot en met 1984 was de omslag versierd met de
bekende “Kroon” en daaronder de gegolfde band
met de aanduiding “Prinses Irene”.
In 1985 kreeg het contactblad een naam en wel
“Bataljon Berdjalan”. De omslag was verder voorzien van alle plaatsnamen, waar 7 GRPI gelegerd
is geweest. Dit bleef zo tot en met 1991.
Het toenmalige bestuurslid (wijlen) Gor Huyben

heeft in1992 een nieuw ontwerp gemaakt met de
bekende “Verkenner” onder de palmbomen. In
1994 deed aan de binnenzijde de “Kroonduif” zijn
intrede bij het voorwoord en dat is zo gebleven
totdat we zijn gaan participeren in de
Vaandeldrager. In de beginjaren 2002 en 2003 zijn
we dit blijven gebruiken, maar nu willen we wel
weer eens een nieuwe outfit en hebben daarvoor
een paar kleurrijke vogels van Internet geplukt.
Wij menen dat door het inbrengen van deze twee
Paradijsvogels ons Nieuw Guinea verleden goed
tot zijn recht komt.

Van de voorzitter
Tekst: Jo van der Weerd
De jaarwisseling ligt al weer enkele weken achter
ons en we hebben een flink begin gemaakt aan
het nieuwe jaar. Ik weet niet hoe het u vergaat
maar het lijkt mij soms alsof de dagen en jaren
steeds sneller gaan. Een week, een maand, een
jaar is zo voorbij.
Onze secretaris zal in dit blad een artikel schrijven over de opkomst van ons bataljon, nu 55 jaar
geleden.Wat was alles toen nog primitief in de kazerne. Een kale houten vloer, een ruw houten tafel
met twee banken en een grote zwarte kolenkachel. Dat was alle luxe die we daar hadden. Ja,
over die tijd zijn leuke dingen te vertellen. Ik ben
zelf ook heel erg benieuwd wat voor oude herinneringen Wim ter Horst nog uit zijn geheugen kan
opdiepen.
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Het is een goede gewoonte geworden dat wij op
onze reünie twee personen van de andere GRPIbataljons uitnodigen. Omgekeerd krijgen ook wij
altijd een uitnodiging. Zo houden wij een goed
contact en zien ook hoe de anderen hun reünie organiseren. Ongemerkt steken we iets op dat we
ook bij ons kunnen toepassen, of zij ontdekken
iets bij ons.
Het bestuur heeft na een reünie altijd een rustige
periode.Voor die tijd is het altijd erg druk maar
als de reünie is geweest, dan valt de hoge werkdruk in eens terug tot het afhandelen van wat kleine zaken die geregeld moeten worden.
Deze rustige tijd hebben we nu achter ons.We beginnen aan de eerste voorbereidingen voor de
volgende reünie in het voorjaar van 2005.
Binnen het bestuur hebben we nog steeds een
openstaande plaats.We hebben nog niemand
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kunnen vinden die de taak van penningmeester
op zich wil nemen.Wij zoeken iemand die een
eenvoudige boekhouding kan bijhouden en éénmaal per jaar een jaaroverzicht kan maken. Om de
reisafstanden zo gering mogelijk te houden den-

ken wij aan iemand die niet te ver van Zutphen en
Apeldoorn af woont.
Voelt u hiervoor, of weet u iemand waarvan u
denkt dat hij/zij hiervoor geschikt is, geef het aan
ons door.
Allen een goede gezondheid gewenst.

1949………………HERINNERING………………2004
Tekst: Wim ter Horst
Het is dit jaar 55 jaar geleden, dat “Ons Bataljon”
geformeerd werd. Hier volgt een opsomming van
mijn herinneringen aan die opkomst, opleiding
en vertrek naar Indië in 1949.
“Op 3 maart 1949 kwamen in Arnhem op diverse
locaties, zoals Menno van Coehoorn ,
Saxen Weimar en Golf Links, een duizendtal jonge
mannen bij elkaar, die waren opgeroepen om hun
militaire dienstplicht te vervullen.

Een “radio-oefening”in de buurt van Huissen (Gelderland)

voorzijde met daarin vaak een straatklinker “. Die
straatklinker was nodig, zo werd ons voorgehouden om aan de voor- en achterzijde een evenredige verdeling van het gewicht te krijgen. Uiteraard
moest het geweer ook mee.
Vastleggen personalia bij de formatie van het
bataljon

Zij vormden samen het 7e Bataljon Garde
Regiment Prinses Irene.
Het was een opleiding, die behoorlijk streng was.
Er werd ons wel geleerd wat discipline is. De eerste twee weken mocht je beslist niet naar huis,
want in zo’n korte periode kon ons niet worden
bijgebracht, voor welke officier of onderofficier je
moest groeten en op welke wijze dat moest gebeuren. Die eerste opleiding ging een zestal weken door en dat betekende exercitie en marcheren, (dit laatste was aan de schrijver van dit verhaal niet besteed, hij “telgangde”.)
Daarnaast per peloton verschillend de eigen gespecialiseerde opleiding, zoals “Radio- en
Telefonie en Telegrafie, motor- en autorijlessen,
wapenkunde zoals PAG en mortieren. In het algemeen nog veel theorie geweer en marsen lopen
meestal met volledige bepakking en dat hield in:
“een volgepakte rugzak en patroontassen aan de

Geen bezemwagen
Zo werd er dan een mars gelopen, vele kilometers
lang.Viel er iemand uit, dan was er geen bezemwagen, je moest dan zelf maar zien, dat je weer in
de kazerne kwam.
Er gaat zelfs een verhaal rond, dat zo’n uitvaller
eens een lift kreeg van een agrariër met paard en
wagen. Daar werd hij opgemerkt door een militair, die bevoegd was rapport te maken. Die uitvaller kreeg een “douw”, niet omdat hij liftte,
maar omdat hij als Gardesoldaat op een “strontkar” meereed.
Op vrijdagavond was het altijd verplicht poetsen,
het geweer moest brandschoon gemaakt worden,
alle koperwerk op je baret en aan je koppel moest
glimmen als een spiegel en daarbij mocht zelfs de
achterzijde niet worden vergeten, want:“op drie
hoog achter, wonen ook mensen”, was een geijkte uitdrukking toentertijd.
Op zaterdagmorgen was er nog steeds dienst,
hetzij een veldloop of schietoefeningen op de
schietbaan. Daar moest je dan schieten met het
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wapen, dat je de avond tevoren brandschoon had
gemaakt. In ons peloton is het een keer gebeurd,
dat op een vrijdagavond laat één van de rekruten
alle asbakken in de kamer geleegd heeft en de
peuken in een willekeurige geweerloop heeft gepropt. De andere ochtend op de schietbaan bij
“inspectie geweer” sprong de dienstdoende adjudant bijna uit zijn vel toen hij niet door die bewuste loop kon kijken en helemaal toen hij met de
pompstok die peuken eruit drukte.

Tropenopleiding in de Harskamp
Na de eerste opleiding werd iedereen overgeplaatst naar de legerplaats de Harskamp. Hier
werd begonnen met de tropenopleiding en de
echte schietoefeningen, met onder meer het gooien van handgranaten. Hier werden we zo goed als
mogelijk voorbereid op ons vertrek naar– en verblijf in de tropen, waarvoor ook onderofficieren
van het KNIL waren ingeschakeld.
Na een paar weken “inschepings”verlof vertrokken we dan op 28 september in vrachtauto’s zogeheten “drietonners” vanuit de Harskamp naar

Ede, waar we op een trein werden gezet, die ons
naar Rotterdam bracht. Daar lag de “Volendam”,
een schip van de Holland Amerika Lijn, ingericht
als troepentransportschip, dat ons in 28 dagen
naar Padang bracht. De bootreis was voor de
meeste van ons een eerste kennismaking met de
zee. De reis verliep heel voorspoedig op een kleine aanvaring in het Suezkanaal en een storm(pje)
in de buurt van Sabang na. De vele daguren werden zoveel mogelijk besteed aan “theorie geweer” en “Maleise les” en omgekeerd. Gelukkig
waren er ook figuren aan boord die voor de nodige entertainment zorgden, zoals :“De Volendammer Kermis”. Ook de aankomst van

Volendammer Kermis (Het Pierement van “Harry de Gluipert”)

Een volgepakte drietonner op weg naar de trein en boot.
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“Neptunus”, bij het passeren van de evenaar, was
een leuke afwisseling in de dagelijkse sleur. Op
26 oktober gingen wij aan land en werden ingehaald door ons zusterbataljon 5 Irene. In
Vaandeldrager nummer 67 staat hierover een artikel. Na een zestal weken op diverse plaatsen op
Sumatra gelegerd te zijn geweest, werd het
Bataljon weer verzameld en het overgrote deel
vertrok met de LST of Thedens naar Nieuw
Guinea, waar het weer uit elkaar werd gehaald en
gelegerd in respectievelijk Fak-Fak, Sorong,
Manokwarie, Biak, Hollandia en Ifar. Onze belevenissen aldaar staan o.a. beschreven in
“Ambassadeur Titulair”.
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Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI

Voorzitter: A.T.Vermeij,Waterruit 56, 2804 PD Gouda,
Secretaris: F.E.Th.J. van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom
Penningmeester: R.A. Holtmanns, Dordognelaan 140, 5627 HJ Eindhoven

Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI
echt uit de startblokken
Tekst: Kol der Fuseliers, Arij Vermeij
Voorzitter Vereniging Veteranen Vredesmissies
GFPI
In de rubriek Veteranenzaken vindt u de komende
periode verenigingsnieuws over de (oprichting
van de) Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI
en per nummer zullen wij een missie van onze
(toekomstige) leden belichten. In dit nummer
wordt teruggeblikt op de missie IFOR-2 gekenmerkt door “Vrede en verkiezingen”.

Verenigingsnieuws
Op de Regimentsjaardag (9 januari 2004) werd er
niet alleen herdacht en op feestelijke wijze de
verjaardag van het Regiment gevierd. Namens de
jonge veteranen van onze vereniging werd eveneens een krans bij het monument gelegd.

Namens de VVVGFPI werd tijdens de Regimentsjaardag een krans gelegd

Er was nog een ander heuglijk feit: zo goed als het
voltallige bestuur van de VVVGFPI kwam in ver-

gadering bijeen. Het was geen stoffige vergadering; er werden constructief en slagvaardig afspraken gemaakt en besluiten genomen (ook met
het oog op de aansluitende deelname aan de regimentsborrel). U zou zich als lezer natuurlijk kunnen afvragen wat er te melden valt van zo’n vereniging in oprichting. Toch wil het bestuur u op de
hoogte houden van de ontwikkelingen.
Ten eerste is ons bestuur, na reeds in het vorige
nummer van de Vaandeldrager te zijn voorgesteld, uitgebreid met nog een echte veteraan
Mevr. Nicole Hooft (SFOR-13) van de Sectie S1 van
17 Painfbat GFPI. Zij zal ook een cruciale rol spelen in onze ledenadministratie.
Ten tweede is onze vereniging toegetreden tot het
Veteranen Platform, bovendien zijn wij geaccepteerd door het Veteraneninstituut en ingeschreven
in het Reünieregister. Daarbij kunnen wij trots zijn
op onze status van eerst opgerichte jonge veteranenvereniging (na de Libanongangers).
Ten derde zijn wij inmiddels aangemeld bij de
Kamer van Koophandel, de Stichting Brigade en
Garde en zijn wij geaccepteerd als deelnemer in
ons regimentsblad de Vaandeldrager. Een andere
nuttige uitgevoerde activiteit is de aanvraag van
subsidie bij de SFMO.
Nu de organisatie grotendeels staat, gaan wij ons
vooral richten op u als (toekomstige) leden. Dit
betekent dat wij nu werken aan een gedegen
communicatieplan, om iedereen - extern en intern – op de hoogte te stellen dat de VVVGFPI er
is, wat onze doelstellingen zijn en wat wij dus concreet voor onze (toekomstige) leden kunnen betekenen. Dit moet er natuurlijk toe leiden dat u zich
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in grote getale als lid gaat aanmelden; dan pas
kunnen wij ons nut echt bewijzen. Een mooi bericht is ook dat reeds enige tientallen u zijn voorgegaan in de aanmelding als lid. Heeft u vragen of
wilt u meer informatie, neem dan contact op met
een van de bestuursleden (zie colofon), of surf

dan naar de website www.fuseliers.net. U kunt
zich ook gewoon (ook via de mail) aanmelden als
lid van de VVVGFPI bij de Sectie S1 van 17
Pantserinfanteriebataljon GFPI in Oirschot of bij
de secretaris vvvgfpi@home.nl.

IFOR-2 ,“Vrede en Verkiezingen”
Tekst: Kol der Fuseliers, Hans van der Louw
Commandant 17 (NL) Mechbat GFPI – IFOR-2
Beste militairen van 17 GFPI (IFOR-2),
Het lijkt al weer een eeuwigheid achter ons te liggen, maar bijna acht jaar geleden werden wij uitgezonden naar Bosnië als het tweede
Nederlandse IFOR-bataljon. Na een (volgens de
huidige normen) kort maar intensief voorbereidingsprogramma – ja ik weet het, sommigen spraken van een “uitzending voor de uitzending” - namen wij de verantwoordelijkheid voor de Area of
Operations (AOR) over van 42 BLJ. Na de kennismaking met het gebied, de bewoners en vooral de
(voormalig) strijdende partijen konden we eindelijk aan het werk. Op patrouille – bereden en te
voet – en door het inrichten van check-points, op
inspectie in weapon storage sites en door
“showing the force”. En daarbij droegen wij allemaal het invasiekoord.Voor de eerste keer sinds
de oud-strijders kort na de oorlog het koord toegekend hadden gekregen, werd het tijdens een
operationele inzet gedragen! Het invasiekoord
dat wij droegen, fuselier, huzaar, genist, genezerik, en noem maar op, was echt een bindende factor. En we droegen het met trots, nadat velen van
jullie het in Vogelsang bij de eindoefening hadden gekregen uit handen van een oud-strijder van
de Irene brigade. Bij de bevolking en de autoriteiten in het uitzendgebied maakten wij grote indruk, maar dan vooral door onze kordate, consequente en professionele taakuitvoering. Toen later opnieuw fuseliers naar het zelfde gebied gingen, was de reactie dan ook vaak:“Daar zijn die
militairen met de koorden weer; dan zit het wel
goed”.Voor mij als commandant fantastisch om te
horen, maar vooral een groot compliment voor jullie, want jullie hadden het eigenlijke werk gedaan.

Rol bij de verkiezingen van september 1996
Hoogtepunt van onze uitzending was uiteraard
onze rol bij de verkiezingen van medio september 1996.Werkelijk het hele bataljon was op pad
die dag, ook koks en monteurs zorgden voor een
ongekende presentie in de AOR. Samen met de
Bataljonsadjudant, Adj de Bresser, was ik al om
een uur of vier op reis gegaan en wat ik zag, gaf
mij een heel goed gevoel.Veel mensen die voor
de eerste keer sinds de oorlog weer gingen stemmen en daarmee de eerste stap zetten naar een
normaal bestaan. En wij die dat (mede) mogelijk
maakten. Gelukkig verliep de dag in grote rust,
zelfs in Jajce waar men zich van tevoren zorgen
over had gemaakt.Wij hebben ons steentje bijgedragen aan de vrede en veiligheid en ik heb zelf
vorig jaar toen ik op bezoek was bij SFOR-13
(waarvan de kern opnieuw bestond uit Fuseliers),
kunnen vaststellen dat het nu echt beter gaat in
Bosnië. In sommige streken beter dan in andere,
maar steeds meer huizen hebben daken, de winkels raken voller en kinderen gaan weer naar
school. Dat is dus mede jullie verdienste want jullie hebben de basis gelegd voor wat er vandaag
gebeurt!

Kol Van der Louw
in 2003 terug bij
hotel Babanovac
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Lid worden van VVVGFPI
Inmiddels is het initiatief genomen om een
Vereniging van Jonge Veteranen (VVVGFPI) op te
richten en ik hoop van harte dat velen die onder
de vlag van GFPI uitgezonden zijn geweest – dus
ook de huzaren, genisten, genezerikken en anderen – lid van deze vereniging zullen worden. En
dat deze vereniging ons van IFOR-2 een plek kan
bieden waar we samen kunnen terugkijken op die
indrukwekkende periode in ons leven: onze uitzending van juni tot en met december 1996 als
IFOR-2, met het invasiekoord om de linkerschouder. Ik wens het bestuur toe dat de VVVGFPI een
bloeiende vereniging wordt en roep alle oud-leden van 17 GFPI (IFOR-2) van harte op om er lid
van te worden. En mocht je nog mensen kennen
van IFOR-2, benader ze dan om ook lid te worden.
Het wordt echt de moeite waard, daarvan ben ik
overtuigd! Ik verheug mij erop jullie in de nabije
toekomst weer eens te zien in Oirschot!
“Steeds meer huizen hebben daken…”

Regimentsflitsen

Krijgshistorie,Vaandeldoek en Personeelsperikelen
Tekst: Lkol der Fuseliers, Harold Jacobs,
Bataljons- en Regimentscommandant
Normandië
We hebben weer een paar mooie momenten achter de rug. Een fantastische week in Normandië
met het Regiment. Krijgshistorie, grensverleggend, monumentonthulling in St. Come en een indrukwekkende koorduitreiking door onze oudstrijders in Arromanches, waarbij de burgemeester ook aanwezig was. Jonge Fuseliers hebben
nog meer beeld en geluid gekregen bij de historie van ons roemruchte Regiment.
Toespraak Regimentscommandant in Arromanches voorafgaand aan koorduitreiking
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Regimentsjaardag en afscheid
“Vaandeldrager”

Personeelszorgen

Dit was de laatste keer dat onze Regimentsadjudant Hein Asveld als Vaandeldrager optrad.
Dit keer met het nieuwe Vaandel.Vanwege slijtage
is het oude Vaandel vervangen. Op het nieuwe
Vaandel zijn de teksten van de Cravattes opgenomen op het Vaandeldoek. Zo staan nu de
Vaandelplaatsen van de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene en van de Indiëbataljons op
een Vaandeldoek.
Met een mooie happening en een goedbezochte
en gezellige receptie hebben wij afscheid genomen van Hein Asveld en heeft Stef Fridael de
functie van bataljons- en Regimentsadjudant
overgenomen.

De dreiging van gedwongen ontslagen voor ons
personeel is grotendeels weggenomen. De grootste klappen gaan vallen bij het burgerpersoneel
(voor ons zijn dat onze drie burgers bij de sectie
1) en bij chefhofmeesters en koks. De bevorderingsmogelijkheden bij onderofficieren en officieren komen gelukkig niet in het gedrang. Alleen
de mogelijkheden voor onderofficieren om uitloper te worden en bij majoors om luitenant-kolonel
te worden zullen zeer beperkt zijn.Voor luitenantkolonels en kolonels zullen de komende jaren
maar zeer beperkte bevorderingsmogelijkheden
zijn. Dit is ook logisch gezien de afslanking van de
top en de staven.
Als bataljon zullen wij alles in het werk stellen om
de mensen die het betreft maximaal te ondersteunen. Zo weten we nu ook dat wij ons bevoorradingspeloton in 2005 of 2006 kwijt gaan raken als
gevolg van de implementatie van Fysieke
Distributie. Het geneeskundig peloton zal in dezelfde periode overgaan naar 13 Geneeskundige
Compagnie in het kader van efficiency. Onze 2e
waarnemingsgroep bij de compagnieën zal in
2005 overgaan naar 11 Afdeling Rijdende
Artillerie. Het eerst zullen we echter te maken
krijgen met de invoering van een geheel nieuw
personeelssysteem, waardoor op termijn onze
sectie 1 tot één kapitein (hopelijk nog een adjudant erbij) zal worden gereduceerd en de taken
deels worden geautomatiseerd en gecentraliseerd.
In de komende periode zullen de besluiten worden genomen welke opleidingen vanuit het
Opleidings- en Trainingscommando worden overgeheveld en uiteindelijk door de eenheid zelf zullen worden uitgevoerd.

Het laatste woord is voor Adj Asveld

Ondertussen zijn we volop bezig met Opleiding
en Training en voeren we heel erg veel steunverleningen uit. Daarnaast voeren we de pilot BattleField Management System (BMS) uit, waarbij een
deel van onze voertuigen wordt voorzien van een
geautomatiseerd systeem, waarmee we de commandovoering kunnen versnellen en verbeteren.
In maart vertrekken een aantal mensen van ons
bataljon naar Irak, met 42 BLJ voor demissie SFIR
3.Waarschijnlijk gaan er ook nog enkele mensen
naar Bosnië, in het kader van SFOR 16.Wij wensen
hen veel succes met hun missie! In de Vaandeldrager houden we u op de hoogte.

Ook kijken we terug op een zeer geslaagde
Regimentsjaardag, waar onze A-Compagnie met
het grootste deel van de prijzen aan de haal ging.

De Genmaj Hemmestrofee is dit jaar voor de A-Cie

Steunverlening
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Open Dagen Koninklijke Landmacht
en D-day
Noteert u maar vast in de agenda: 15 en 16 mei
Open dagen Koninklijke Landmacht hier in
Oirschot. Ik hoop u allen te ontmoeten!
Het is nu ook formeel dat er een detachement
Veteranen, een erecompagnie, de Vaandelwacht
en een muziekkorps zullen deelnemen aan de festiviteiten op 6 juni in Normandië, ter herdenking
van 60 jaar D-day.

Op 6 juni zal een andere compagnie van ons schitteren op het strand van Scheveningen, samen met
het Korps Mariniers.
Kortom, het gaat fantastisch goed met ons
Regiment en ons Bataljon. Drukke tijden hebben
we voor de boeg. Maar met de prima sfeer en spirit in onze club kunnen we alles aan.
Volo et Valeo!

Open Dagen Koninklijk Landmacht
Tekst: website Koninklijke Landmacht

Wil je van dichtbij militairen in actie zien? Een
kijkje nemen in hoogwaardige technische gevechtsvoertuigen? Of zandhappen en zweten op
de hindernisbaan en abseilen van een twintig meter hoge klimtoren? Dit kan allemaal tijdens de
Open Dagen Koninklijke Landmacht op 15 en 16
mei op legerplaats Oirschot.
Met als thema ‘De Koninklijke Landmacht, paraat en wereldwijd inzetbaar’ staan de poorten
van de Generaal-majoor de Ruyter van
Steveninckkazerne in Oirschot wagenwijd open
voor het publiek.Verschillende eenheden van de
Koninklijke Landmacht, maar ook de andere
krijgsmachtdelen, geven je een goed beeld van
hun taken, zowel nationaal als internationaal. Zo
zijn er diverse demonstraties van onder andere 13
Gemechaniseerde Brigade waarbij tanks en infanterie gezamenlijk optrekken. Een hele andere
demo is die van het Korps Commandotroepen namelijk: contraterreuracties. Eveneens spectaculair is de gezamenlijke demonstratie van infanterie en helikopter van 11 Luchtmobiele Brigade.
Naast deze demonstraties in het zogenaamde
‘Land of the Warriors’ is er ook genoeg militair
materieel van heel dichtbij te zien. Dit kan in de
andere ‘lands’: vergelijkbaar met sectoren zoals
in een attractiepark.

Wat is er te doen?
Zo is er een grote diversiteit aan transportmiddelen te bekijken in ‘Land in Motion’ en wat te denken van technische hoogstandjes in ‘Technoland’?
In ‘Protectionland’ is te zien dat de Koninklijke
Landmacht niet alleen in internationaal verband
optreedt zoals in Irak, Afghanistan en BosniëHerzegovina maar ook binnen de Nederlandse
grenzen. Daarnaast is er genoeg te doen voor jou.
In ‘Adventureland’ een hindernisbaan nemen en
je hoogtevrees testen op de klimtoren. Een introductie in verdedigingssporten, onder begeleiding duiken voor kinderen hoort daar zeker bij.
Kortom de Open Dagen op 15 en 16 mei geven jou
een goede indruk van de nationale - maar zeker
ook internationale taken van de Nederlandse militairen.

Hoe kom ik er?
Tijdens de Open Dagen is er vanaf de stations
Best en Eindhoven geregeld vervoer naar de kazerne. Onderweg stoppen de bussen ook bij verschillende grote parkeerplaatsen in de omgeving
van de kazerne om bezoekers op te halen. Kom je
op de fiets dan kun je deze stallen in de rijwielstalling bij de poort.
De toegang is gratis!

Meer informatie?
Bovenstaande informatie vindt je op www.landmacht.nl/opendag/ Je kunt deze site regelmatig
bezoeken voor een update over de Open Dagen.
Tijdens de Open Dagen zelf kun je hier op de
landmachtsite foto’s, reacties van bezoekers en
andere informatie bekijken.
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Oproepen!
Wie kent deze stok
Deze prachtige stok is gevonden door res.
Lkol Broerse en terugbezorgd bij het
Regiment.Wie (her)kent hem??
Inlichtingen zijn in te winnen bij de PBC,
maj A. van Dijk.

Regimentsvlinderstrikken
Momenteel wordt bekeken of het haalbaar is om
weer vlinderstrikken in de regimentskleuren te
laten maken (voor bijvoorbeeld op het avondtenue).
Richtprijs voor deze strik (materiaal: zijde!!!) zal
omstreeks 13 euro bedragen.
Willen zij die geïnteresseerd zijn dit voor 15 april
2004 kenbaar maken bij Tlnt R. Colier, PC 2e pel
B-cie, tel. 040-2665762 of 06-54953043. Privéemail kan ook: remko.colier@wanadoo.nl. Bij voldoende belangstelling zullen ze vanaf medio mei
te koop zijn bij het Museum Brigade en Garde
Prinses Irene.

Houdoe en bedankt!
Unieke regimentsadjudant neemt afscheid
Tekst: Hans Sonnemans
Na ruim drie jaar was het dan zover: adjudantinstructeur der Fuseliers, Hein Asveld vertrekt uit
het Oirschotse Zand. CSM van de Alfa compagnie
“Limburgse Fuseliers” (in de periode van de
overdracht van 13 naar 17 Painfbat in 1992), CA
van diezelfde compagnie tijdens SFOR1, CA van
Stafcompagnie 13 Mechbrig GFPI, CA van Charlie
team tijdens SFOR5 en tenslotte drie jaar lang een
kleurrijke Regimentsadjudant (ook tijdens
SFOR13).

Sint Nicolaas, paashaas of pater
Het is 30 januari, een koude vrijdagmiddag, als
zich voor het regimentsmonument een bont gezelschap verzameld voor de formele functieoverdracht. Een grote groep burgers en militairen,
maar hiertussen ook Sint Nicolaas in eigen persoon en een drietal paters, gehuld in bruine pijen.
De aanwezigheid van deze heren heeft alles te
maken met deze man “met twee gezichten” zoals
regimentscommandant Lkol Harold Jacobs hem in
zijn speech noemt.
Zijn eerste gezicht komt met name tot uitdrukking
in zijn presentatie als Vaandeldrager van het regiment. Een strak gezicht, bloedserieus en enorm
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“Een strak gezicht, bloedserieus en geconcentreerd”

geconcentreerd. Als sportman, een fanatieke loper (o.a. marathon van Eindhoven) “ook al rookt
hij net zo hard als hij loopt” aldus Jacobs. Het andere gezicht slaat op zijn vele voordrachten, veelal in rijmvorm, liefst gehuld in een fantasiekostuum, zoals dat van Sint Nicolaas, de Paashaas of
als pater van een niet nader te noemen orde. Op
deze zeer humoristische wijze leverde hij bij allerlei gelegenheid, op geheel eigen wijze, een
enorme bijdrage aan de sfeer binnen het bataljon.
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Adj Asveld dirigeert “zijn” regiment voor de laatste keer
Een Britse kazernebel uit de periode van de Tweede Wereldoorlog, wordt vernoemd als

Protocol doorbreken
Asveld roemt die sfeer binnen de eenheid, met
zijn “mennekes en vrouwkes”, een goede wijze
van omgaan met elkaar, met alle rangen en standen. Natuurlijk weet hij het protocol rondom de
functieoverdracht weer te doorbreken door spontaan “unplugged” het regimentslied te gaan zingen met alle aanwezigen. Een welgemeend applaus klinkt dan ook op, als hij zijn toespraak
beëindigd en de stok overdraagt aan zijn opvolger, de adjudant Stef Fridael.
De receptie na afloop is zoals gebruikelijk weer
een soort van reünie van (oud)bataljons en regimentsleden. Felicitaties zijn er voor de nieuwe regimentsadjudant Fridael, bepaald geen onbekende voor het regiment. Hij was onder meer CA tijdens de uitzending van de Alfa compagnie in
KFOR2 verband. Hij is ook de ontwerper van het
bekende logo van “60 jaar GFPI”.

“adjudant Asveld bel” en krijgt een plaatsje in de regimentsmess Congleton.

Natuurlijk sloot Asveld de dag op passende wijze
af. Met een gedicht, gehuld in jurk, met vleugels
en kerstslingers rondom zijn lichaam, heeft hij
nog wat passende woorden voor een aantal aanwezigen. Met deze “engel” verlaat een kleurrijke
en unieke adjudant het Oirschotse Fuseliersnest.
Hein, succes op de KMS en “houdoe en bedankt!”

REGIMENTSLIED
Wij zijn Fuselier
Vol trots hier in ons Brabantse land.

“Engel Asveld”

Irene is de naam
Van ‘t Regiment in ‘t Oirschotse zand.
Oud strijders gaan ons voor
Dat geeft ons moed en berenkracht.
Goed voorbeeld doet goed volgen.
Een Fuselier die altijd lacht, ha, ha, ha.
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Regimentskalender 2004

DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

BIJZONDERHEDEN

26 maart

Beëdiging

Oirschot

Bataljon + Ststcie 13 Mechbrig

31 maart

In-uitdrinken ROOV

Oirschot

Congleton

01 april

Gardeborrel GFPI & GGJ

Oirschot

De Treffer 16.00 – 20.00 uur

20 april

ALV VOSIB

Oirschot

Congleton; Ontvangst 10.00/10.30 – 13.00 uur

29 april

Koorduitreiking

Colijnsplaat

d.z.v. CCie, delegatie KNBPI

ALV VOSIB GRPI

Oirschot

Vereniging Oud-strijders Indiëbataljons Garde
Regiment Prinses Irene

April/mei

Balken en Sterrenborrel

Delft

Delftsche Studentenweerbaarheid, Delegatie bataljon

28 april / 01mei

Bloemenhulde H.M.

’s Gravenhage

Delegatie bataljon

4 mei

Herdenkingen

Tilburg /
Colijnsplaat /
Hedel

Tilburg: Ssvostcie
Colijnsplaat: CCie
Hedel: ACie

5 mei

Defilé Wageningen

Wageningen

Delegaties (+) bataljon en Regiment

13 mei

In-uitdrinken ROOV

Oirschot

Congleton

14-16 mei

Open Dagen Koninklijke
Landmacht

Oirschot

18 mei

Voetbalwedstrijd Off/Oof

Oirschot

Congleton

22 mei

Herdenking Indië monument

Tilburg

Del SSVOstcie

03 juni

Reunie KNBPI

Oirschot

KNBPI/Delegatie bat

06 juni

Herdenking Scheveningen

Scheveningen

Bataljon

05-07 juni

Herdenking 60 jaar D-Day

Normandië

Det Oudstrijders, Acie en Vaandelwacht

01 juli

Regimentsbijeenkomst

Oirschot

Regimentsmess; 16.00 – 20.00 uur

Week 30 - 33

Verlofperiode bataljon

-

Bataljon

Commando-overdracht
GFPI en 17 Painfbat GFPI

Oirschot

Genodigden, Regiment, Oudstrijders
KNBPI,VOSIB,VVVGFPI & Genootschap

28-29 augustus

Kinderweekend (planning)

Vogelsang

ROOV/offver 17 Painfbat GFPI

09 september

Regimentsdiner GFPI

Oirschot

Leden VVVOGFPI & genodigden

16 september

In-uitdrinken ROOV

Oirschot

Congleton

23 sep

Reunie 6e Bat GRPI

Oirschot

6e Bat GRPI/Delegatie bat

07 okt

Reunie 4e bat GRPI

Oirschot

4e Bat GRPI/Delegatie bat

27 okt

Viering 60 jaar bevrijding

Bergen op Zoom

KNBPI & Erecie

27 okt
30 okt

Herdenking “De Schot”
Herdenking & Kranslegging
“De Vaandeldrager”
60 jaar bevrijding

Tilburg

Oudstrijders & Delegatie Ba
Oudstrijders & Erecie + Vaandelwacht

16 december

In-uitdrinken ROOV

Oirschot

Tevens algemene ledenvergadering

Voor aanmelding of informatie over bovenstaande evenementen kunt u terecht bij:
secretariaat 17 Painfbat GFPI.Tel. 040 – 2665663.
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Bataljonsnieuws
FUS 2 DAVE VAN DEN ANDEL
Geboren: Kalomo, Zambia, 07 juni 1984
Overleden: Zutphen, 25 januari 2004

Tekst: maj. der Fuseliers, Henk de Boer
Commandant Bravo Compagnie
Met verbijstering hebben wij vernomen dat op 25
januari 2004 de Fuselier der 2e klasse Dave van
den Andel is overleden. Dave was in 2001 opgekomen bij Schoolbataljon-Zuid en heeft daar de
Amo met goed gevolg doorlopen. Tot juni 2002
volgde hij de opleiding tot boordschutter en werd
hij de 25mm schutter van het 2e peloton van de
Bcie 17 Painfbat GFPI. Hij stond daar bekend als
een fanatiek sporter en correcte militair. Als de
boordschutter van de Romeo groep kreeg hij al
snel de bijnaam ‘Croki’ vanwege zijn voorliefde
voor chips in het bivak. Hij was een fysiek inzetbare, maar een ietwat stille jongen, die door zijn
plaatsvervangend groepscommandant veel werd
begeleid en opgevangen. Toch waren er problemen waar hij mee worstelde en die bleken steeds
moeilijker op te lossen. De hulp en zorg die wer-

den aangeboden konden niet voorkomen dat hij
zich steeds meer in zichzelf terugtrok. Helaas
heeft hij voor een definitieve oplossing voor zijn
problemen gekozen om uiteindelijk de rust te vinden die hij zocht. Zijn familie, vrienden en kameraden zullen hem missen.Wij, zijn collega’s blijven hem herinneren als de stille maar betrouwbare en correcte militair die hij was bij de Bcie.

Dave van den Andel

Marnehuizen door (A-) Teamwork weer in eigen handen
Tekst: Elnt A. Mather, Kpl1 M. de Boer, Kpl G. van
Lieshout
Acie, 17 GFPI
Optreden in Verstedelijkt Gebied (OGV)
Marnehuizen, 12 tot en met 23 januari 2004
Met (verbazingwekkend) weinig spierpijn van de
regimentsjaardag van vrijdag 9 januari 2004, vertrok de Acie op maandag 12 januari richting
Marnehuizen. Om de vijand te verwarren bestond
de Acie deze keer uit (slechts) twee pantserinfanterie pelotons, een tankpeloton, een geniepelo-

ton, een verkenningspeloton en natuurlijk een
stafpeloton. Na een busrit van ongeveer 3 uur
kwamen we aan bij het einde van de wereld; het
oefenterrein Marnewaard. De harde en koude
wind en de soms horizontale regen mochten de
pret niet drukken.Vol goede moed werden de
voertuigen beladen, de miles ingeschoten en het
OVG materiaal (hooligantool, knie- en armbeschermers, schepbrancards en dergelijke) uitgereikt. A-team 17 GFPI was er klaar voor!

Groepsdrills
De dinsdag stond in het teken van de groeps-
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drills. De bewoners van het dorp Marnehuizen
werden dan ook opgeschikt door kreten als:
“Binnen links/rechts, deur front raam rechts, commandant bij”! Na deze korte herhaling was het
woensdag en donderdag tijd voor pelotonsacties.

Optreden in Verstedelijkt Gebied, onder andere zuiveringsacties in deze
huizen.

Kreten als: “Binnen links/rechts, deur front raam rechts”

Met tanks en YPRen werden verschillende
“strong- en keypoints” met geweld ingenomen.
Hierna was het tijd voor de eerste teamactie.
Zaterdag om 0.900 uur bliezen de eerste tanks
richting de oordrand, direct gevolgd door de
YPRen van de gevechtspelotons. De, door de gevechtstrein, misleidde vijand moest alles in het
werk zetten om het A-team te stoppen. Het mocht
echter niet baten; om 12.30 uur was de vijand verslagen en waren hun strongpoints (versterkte huizen) ingenomen. Onze gewonden werden door
onze, blijkbaar erg goede, Zulu, weer helemaal
opgelapt.

Stappen in Groningen
Zaterdagavond konden de aangeleerde skills,
drills en hooligantools even op de kazerne gelaten worden en konden we gaan stappen in
Groningen. Na kort en hevig stappen was het zondag weer tijd voor het echte Optreden in
Verstedelijkt Gebied. Maandag om 0.900 stond
het A-team weer op de startlijn! Beide pantserinfanteriepelotons gingen, ondersteund door de
genie en tanks, agressief voorwaarts. Naast elkaar
zuiverden beide pelotons vele huizen in een nog
nooit geëvenaarde snelheid.
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De doorgaande weg werd, na hevige gevechten,
veiliggesteld. Door het uitbrengen van patrouilles
en wachtposten kon deze weg ook ‘s nachts in
onze handen blijven. De QRF (stafpeloton), hoefde gelukkig maar 1 keer in actie te komen om de
vijand te verjagen. Een geslaagde actie dus!
Na een paar uurtjes slaap begon de laatste actie
woensdag om 0.400 uur. Te voet denderden infanteristen, genisten en tankers door het oord om radio- en telefonie op te sporen en te vernietigen.
De plaatselijke bevolking probeerde dit te voorkomen. Door deze burgers mondeling of fysiek
van ons gelijk te overtuigen, lukte het om binnen
twintig minuten de opdracht te voltooien. Net zo
snel als gekomen, verdwenen we weer uit het
oord; een hele snelle en onverwachte aanval uiteindelijk!
In de bus terug bleek dat het toch een fysiek behoorlijk pittige oefening was geweest. Het weer
zat niet altijd mee, maar het A-team heeft uiteindelijk met agressie en fanatisme de vijand verslagen en haar opdrachten tot een succes gemaakt!
Leerzame, maar vooral mooie twee weken.
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Winnen is belangrijker dan meedoen…
Tekst: Majoor der Fuseliers, Roland de Jong
C-Acie 17 Painfbat GFPI
Vrijdag 19 december 2003. 17 Painfbat GFPI gaat
bijna in zijn geheel op kerstverlof. Bijna. De A-cie
heeft namelijk andere plannen. Zo’n verlof is
slechts een hinderlijke onderbreking van de
dienst en in plaats van je vol te vreten kun je veel
nuttiger dingen doen. De Regimentsjaardag staat
weer voor de deur en we hebben ons voorgenomen het motto van de A-cie eer aan te doen. In het
diepste geheim zijn er trainingskampen, hoogte
stages, schietoefeningen en teambuilding sessies
georganiseerd. Of dat zinvol was? Ik kan nu een
gloedvol betoog houden maar één plaatje zegt
vaak meer dan duizend woorden dus bekijk de
foto aandachtig.
Toch heeft dit succes ook een keerzijde. In ons
compagniesgebouw struikel je over de bekers en
andere prijzen. De vitrinekast is door het succes
van 9 januari en dat van voorgaande jaren overvol. Er is nu geen tafeltje meer vrij om fatsoenlijk
je kop koffie op te zetten.Wij zijn dus naarstig op
zoek naar mensen of eenheden (B-cie?) die een

De kasten te klein voor alle trofeeën; de jongedame in het midden,
met lichtblauw jack is Fus1 Anouska Lievaart.

vitrinekast over hebben zodat de “Hemmes
Trofee”, de “Van Besouw Beker” en de “Wisseltrofee” een plaats kunnen krijgen die ze verdienen.

Nederlands Militair Kampioenschap Cross Country
Tekst: Majoor der Fuseliers, Roland de Jong
C-Acie 17 Painfbat GFPI
Op 28 januari 2004 werd in ‘t Harde het
Nederlands Militair Kampioenschap Cross
Country gehouden. Hierbij werd ons bataljon vertegenwoordigd door de Minimi schutter Fus1

Anouska Lievaart van de A-cie. Na een zeer spannende strijd wist ze de hand te leggen op de zilveren medaille. Met deze uitstekende prestatie heeft
ze ook haar deelname aan het Militair Wereldkampioenschap afgedwongen. Deze wedstrijd zal
worden gehouden op 3 maart in Libanon.We houden u op de hoogte.

Monument Charly Compagnie in St. Come onthuld
Tekst: Aooi E.B.D. Backx, CA Charlie”Beren”cie
Ruim een jaar geleden is door de toenmalig CA
(Marijn Verbaant) en PCC (Pieter Grijpstra) van
de Charlie “Beren”cie het idee ontstaan om voor
de Ccie een eigen monument te ontwerpen en dit
een historisch plaatsje te geven. De vraag was
echter waar ga je dat dan plaatsen? Bekend was

dat in het jaarprogramma 2003 in december de
raadselachtige kreet “Fuseliers back to the Roots”
stond, een oefening die zou plaats vinden in
Normandië. Na enig navraag bleek dat er een
koorduitreiking en een cultureel programma zou
worden aangeboden. Zo werd het plan geboren
en besloten dat ons monument zou worden verbonden aan het plaatsje St. Come (met de C van
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Ccie), waar tijdens de landing in Normandië de
Commando Post en veldhospitaal was gesitueerd.

Monument “geslagen” in Bosnië
Omdat de eenheid tijdens het ontstaan van dit
plan nog in Novi-Travnik was in verband met de
uitzending SFOR-13, werd de plaquette die het
monument moest sieren daar lokaal uitbesteedt.
Na een “misslag” (die nu het huidige CA kantoor
siert) werd het tweede exemplaar goed bevonden
en na rotatie met SFOR-14 veilig overgebracht
naar het Oirschotse zand, alwaar het enige tijd
veilig op het bureau van de CC (Marc Jacops)
heeft gelegen.

de Ccie opgevangen en gelegerd en was er gelegenheid voor sociale activiteiten.
Op de dinsdag ging de gehele eenheid een culturele strandwandeling maken in het kader van de
landing op de stranden van Normandië.

“Een aardig woordje Frans brabbelen…”
De “vierhoek van de Ccie (Marc Jacobs, Arno
Storm, Ron Koot en ik) gingen met MB en een
vrachtwagen met een kraan erop (ALK) met al het
“bouw” materiaal naar St Come. Er moesten daar
nog zaken worden gedaan met de lokale autoriteiten om het plaatsen van ons monument mogelijk te maken. De “ouwe” en “nieuwe” BA (Stef
Fridael) verleenden assistentie.
Dat dit allemaal niet zo soepel verliep zult u vast
wel begrijpen.

De plaquette die
het monument siert

De tekenkunsten van Marc Jacops leverden in de
aanloop naar “Fuseliers back to the Roots” een
bouwtekening en een bestek op van het monument, compleet met paaltjes, kettingen en siergrind. De CC is daarna aan de gang gegaan met
allerlei instanties om al het nodige voor elkaar te
krijgen om zijn ontwerp te realiseren.
Tijdens de voorverkenning voor de oefening in
Normandië door toenmalig BA (Hein Asveld), Hfd
S-3 (Jos Geelen), toegevoegd S-4 (Rene v Herp) en
toenmalig toegevoegd S-2 ( Frank van der Schoot)
is er door de BA contact gelegd met mevrouw
Valérie Parkinson (eigenaresse van het huisje
waar destijds de Commando Post gevestigd was )
en verscheidene foto’s geschoten om “ons” te laten zien waar en wat er mogelijk was.

“Back to the Roots”
Toen het tijdstip van vertrek naar Frankrijk eindelijk daar was (op zondag zeven december) ben ik
met de SMaj Opleidingen van de Ccie (Smi Ron
Koot) met de MB volgeladen met schoppen, worteldoek etc in de richting van Normandië gegaan
om kwartier te maken en daar links en rechts wat
te verkennen.‘s Maandags is het merendeel van
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“Een aardig woordje Frans brabbelen”

Omdat onze “ouwe” BA een aardig woordje Frans
kan brabbelen en met de landeigenaar, de heer
Migeut (na koffie en wat echte Calvados), het een
en ander rond kreeg, werd overeen gekomen dat
we een stukje van zijn grond mochten gebruiken
voor het plaatsen van het monument, echter…
Het monument moest dicht tegen een aldaar aanwezig hek geplaatst worden zodat er geen plek
meer was voor de vier paaltjes met kettingen. (de
heer Miguet zou zijn gras niet meer kunnen maaien en was bang dat het een lelijke verschijning
zou worden). De paaltjes en ketting sieren nu de
vlaggenmast waar trots elke morgen bij het ochtendappèl de Charlie”Beren”vlag wordt gehesen
en na het eindappel weer gestreken.
Nu kon de vierhoek met volle overgave aan de
slag om het monument gereed te maken. Tijdens
de werkzaamheden bleek, dat we behoorlijk wat
grind te kort kwamen dus ook dat moest nog in
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kort tijdsbestek lokaal worden geregeld; uiteindelijk is het eindresultaat werkelijk schitterend.

Officiële onthulling
Op de woensdag werd er tijdens de culturele
rondleidingen van het bataljon ook St. Come aangedaan waar iedereen het monument alvast te
zien kreeg, met uitzondering van het personeel
van de Ccie. Deze zagen het monument voor het
eerst tijdens de officiële onthulling op de donderdag waarbij de burgemeester van St. Come, mevrouw Parkinson, de Vaandelwacht, een delegatie
van de oud-strijders en enkele overige gasten
aanwezig waren. Gedurende de onthulling werden enkele toespraken gehouden en werd door
de oud-strijders nog een krans ter herinnering
aan de gevallenen gelegd.

Na de onthulling bij het monument

Na het officiële deel was er voor eenieder nog
een Calvados, frisje of een biertje.
De oud strijders werden uitgenodigd door mevrouw Parkinson om mee te gaan naar haar huis
en daar nog wat rond te kijken en een glaasje
Calvados te nuttigen waarna eenieder weer in de
bus gleed en met een goed en tevreden gevoel de
thuisreis aanvaardden.
De Charlie”Beren”cie heeft nu zijn eigen monument.
Met dank aan allen die hun (beste) beentje voor
hebben gezet.

De Vaandelwacht treedt in bij de onthulling van het monument

Mevrouw Valérie Parkinson wordt toegesproken door de BA

Oud-strijders op het terras van de voormalige CP met op de achtergrond de
Normandische vallei
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Historie
Een oud-regimentscommandant vertelt…. (deel 2)
Tekst: Hans Sonnemans
Ook in deze Vaandeldrager weer herinneringen
van een oud-regimentscommandant. In dit maartnummer deel 2 van de terugblik van de voorzitter
van de Stichting Brigade en Garde, Brigadegeneraal b.d. Guus G.M. van Leeuwe
Dan de traditieoverdracht van 13 naar 17 Painfbat
GFPI in 1992. Er is een verschil tussen de
“Westenbergse” en “Oirschotse” beleving van de
traditie. Hoe heb je in die tijd de overgang ervaren?
Laat ik beginnen met te vermelden dat ik zo opgelucht was dat ons regiment kon blijven bestaan,
dat ik er niet zoveel problemen mee had dat het
naar Oirschot zou gaan. Natuurlijk vond ik het
jammer dat we de intimiteit van een “eigen” kazerne moesten gaan missen met alle daaraan verbonden emoties en achterlating van vele goede
bekenden en vrienden. Niet voor niets wordt de
jaarlijkse bijeenkomst van de Vrienden van de
Westenbergkazerne altijd zeer goed bezocht! Ik

Overname commando 13 Painfbat GFPI van Lkol Bevers, op 22 juni 1984.
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vind het lastig om materieel gezien verschillen in
traditiebeleving te benoemen.Wel is duidelijk dat
er een nog veel hechtere en intensievere band
tussen de oud-strijders van de Brigade met het
bataljon en dus ook het regiment is ontstaan,
waaraan gelukkig tegenwoordig ook de IndiëBataljons in toenemende mate meedoen. Een ander enorm verschil is wel dat die relatie met de
veteranen van toen ook veel intenser door de
Fuseliers wordt ervaren en beleefd, door koorduitreikingen en dergelijke.
In 1994 wordt je gevraagd als voorzitter van de
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene. Op dat
moment vooral een stichting die zich bezig houdt
met de exploitatie van het museum. De stichting
ontwikkelt zich in de jaren daarna tot een platform
van alle “Fuselierverenigingen”, onder meer door
het uitgeven van het verenigingsblad “de
Vaandeldrager”. Hoe kijk je terug op die periode?
Waar staan we nu als stichting en wat kan er in de
komende periode nog verbeteren?
Je hebt gelijk, aanvankelijk was het vooral het museum dat de klok sloeg. Ik weet niet meer precies
wanneer en door wie binnen het bestuur van de
stichting de gedachte ging leven dat we ons zouden moeten verbreden in ons takenpakket. Als ik
de gedachte daarachter kort samenvat dan ging
dat ongeveer als volgt: Onze veteranen worden
ouder en ouder en er komt een tijd dat ze gedwongen zullen zijn hun verenigingen op te heffen of aan anderen over te laten (in feite heb je
zoiets eigenlijk al met de Vaandeldrager zien gebeuren, maar daarover misschien later nog een
paar woorden).Wij vonden als stichting onze
plicht dat we een platform zouden moeten zijn om
de individuele veteranen die dan geen vereniging meer zouden hebben op te kunnen vangen
en de steun en zorg te kunnen verlenen die ze tot
dan toe van hun eigen verenigingen hadden gehad.

239836_Vaandel_69_bw

15-03-2004

11:50

Pagina 31

Onthulling Plaquette Den Haag aan oude stadhuis ter gelegenheid van 40
jaar bevrijding Den Haag in mei 1985

Toen we dat hadden gerealiseerd kwam de 60 jarige herdenking van de oprichting van de
Brigade en impliciet het Regiment aan de orde en
werd de stichting in feite de organisator van het
festijn, waarvoor overigens het bataljon de belangrijkste uitvoerder en dagelijkse begeleider
bleef. Maar bij een dergelijke herdenking wil je
allen die ooit onder de naam Irene hebben gediend bereiken en daartoe was het nodig om alle
geledingen in de stichting te laten zijn vertegenwoordigd. Het was een prachtige dag voor allen
denk ik. Naar mijn idee begint het ook binnen de
verschillende verenigingen, in ieder geval binnen
de besturen, toch meer door te dringen dat we
niet alleen eigen verenigingen moeten hebben,
maar dat we allen ook deel uit maken van een groter geheel.
Wat ik graag zou willen is dat we de grote versnippering die we kennen laten varen en dat men over
de grenzen van zijn eigen clubje heen kijkt en
probeert waar mogelijk tot grotere samenwerking met de anderen te komen. Ik noem het maar
het Irenegevoel, omdat met name voor de
Indiëveteranen wellicht meer aanspreekt dan
Fuseliergevoel..

beschouwd, betekent het zoiets als “algemeen”.
Als je dat consequent doortrekt ben ik van mening dat je uiterlijk in principe geen onderscheid
moet maken tussen generaals, behalve wellicht
tussen operationele en niet-operationele generaals. Maar dat idee hadden we in Nederland allang achter ons gelaten.We kenden dus generaals
van de Genie, de Administratie, de AAT, de
Cavalerie. Het deed mij pijn dat de Cavaleristen
zich als generaal konden en mochten tooien met
hun eigen regimentsemblemen en wij bij de
Infanterie moesten Infanterie algemeen emblemen dragen. Ik was het daar dus absoluut mee oneens en ben blij dat dat is veranderd.
In augustus 2003, enkele maanden geleden, werd je
de Gouden Fuselierspeld uitgereikt voor je verdiensten voor het regiment, met name als voorzitter
van de stichting.Waar heeft het bijbehorende certificaat een plaats gekregen, met andere woorden:
wat betekent deze onderscheiding voor je?
Het is natuurlijk flauw om te zeggen, maar het bijbehorende certificaat moet ik nog ontvangen.
Misschien helpt dit interview? Ik vind het moeilijk
om te zeggen wat het voor me betekent. Ik zie het
als een erkenning van het feit dat ik inderdaad al
weer 10 jaar voorzitter van de Stichting ben, maar
dat kan het niet alleen zijn. Ik ben dan ook verheugd dat de leden van de Vereniging van
Officieren hiermee in ieder geval enige meerwaarde in mijn werk hebben gezien. Het stimuleert me zeker om het dan ook nog maar een tijdje
te blijven doen. Laat ik het zo kort samenvatten: ik
ben er best een beetje trots op dat ik met de gouden speld mag rondlopen.

In 1995 was je als actieve brigadegeneraal aanwezig in Hedel, bij de 50ste herdenking van de gevechten aldaar. Op dat moment was je een van de
eerste infanteriegeneraals met een regimentsembleem op de baret, en niet dat van “infanterie algemeen” zoals tot dan gebruikelijk. Met een eeuwenoude traditie werd in die periode gebroken.Vind je
het goed dat een generaal zijn regiment op deze
wijze uitdraagt en het niet beperkt tot zijn wapen?
Voorzitter oud-strijders Brigade, genm Klu bd Hemmes, reikt het 1e speldje

Kijk eens, als je het woord generaal op de keper

van zijn vereniging uit aan een niet-lid uit
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Uit het museum
Vaandeldrager in Vught
Tekst: Hans Sonnemans
Op een woensdagmiddag kwam hij en met zijn
zoon in het museum, de 87-jarige A.J. Gertsen uit
’s-Hertogenbosch. Ze waren al eens eerder in het
museum geweest en hadden daar enkele fanions
gezien. Thuis bleken ze ook nog het een en ander
te bewaren. Na dat bezoek besloten ze dit te willen aanbieden aan het regimentsmuseum.
Uit de plastic tas kwamen maar liefst drie fanions
te voorschijn. Een exemplaar voorzien van het regimentsembleem: de banderol met Prinses Irene
erin. De andere twee voorzien van het Infanterie
embleem, zwaard, schild en spreuk “Multi Cedo”.
Gertsen legde uit dat de fanions afkomstig zijn
van het 1e Depot Infanterie, destijds gevestigd in
de Frederik Hendrikkazerne te Vught.

Eerste (Garde) Depot Infanterie
Het 1e Depot Infanterie was tussen 1953 en 1965
een basisopleiding voor infanteristen. De daar
opgeleide militairen werden vervolgens verdeeld
over de parate bataljons van de Garderegimenten
Grenadiers, Jagers en Fuseliers.Vandaar ook wel
de benaming 1e (Garde) Depot Infanterie. De opleiding bij het Depot Infanterie is te vergelijken
met die bij de huidige schoolbataljons. Groot verschil echter in die tijd was wel dat de traditiehandhaving van het regiment ondergebracht was
bij de Depots en niet bij het parate bataljon (in het
geval van de Fuseliers het 411e bataljon in
Schalkhaar). Het regimentsbureau (met de regimentscommandant, het vaandel en het (daar opgerichte) museum) bevond zich dus op de
Frederik Hendrikkazerne te Vught.

De vaandelwacht, met Gertsen als vaandeldrager, met op de achtergrond de duidelijk herkenbare gebouwen van de Frederik Hendrikkazerne in Vught.
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Vandaag de dag is er nog maar heel weinig bekend en bewaard gebleven over die “Vughtse”
periode van het regiment. De fanions zijn dus een
erg leuke aanvulling voor de collectie.

Vaandeldrager van het Garderegiment
Gertsen weet nog veel over die tijd te vertellen.
Zo is hij zelf begin jaren zestig vaandeldrager van
het Garderegiment Fuseliers is geweest. Enkele
foto’s komen te voorschijn en ook deze zijn een
aanwinst voor de fotocollectie. Ze tonen de vaandelwacht, met Gertsen als vaandeldrager, met het
eerste, van de Irene Brigade afkomstige vaandel,
met op de achtergrond de duidelijk herkenbare
gebouwen van de Frederik Hendrikkazerne. In
die gebouwen, de voormalige garages, is nu een

depot van het Geniemuseum gevestigd.Voor de
conservator van het museum komen hier dus enkele werelden helemaal samen (de conservator is
werkzaam als museummanager van het
Geniemuseum).
De vader van Gertsen maakte gedurende de oorlogsjaren deel uit van de Irene Brigade en vervulde daar ook een tijd de functie van vaandeldrager. Zelf diende hij al voor de oorlog als onderofficier. Trots vertelt hij dat Theo van Besouw
(generaal-majoor der Fuseliers b.d., dienstplichtig sergeant bij de Irene Brigade) bij hem diende
als korporaal…
Een bijzondere woensdagmiddag in het museum,
met bijzondere schenkingen en verhalen..

Vrijwilligers gevraagd
Tekst: Hans Sonnemans
Museum Brigade en Garde ontwikkelt zich tot een
klein maar professioneel museum. Al jaren werkt
daar een vrijwilligersteam. De werkzaamheden
zijn divers; rondleidingen verzorgen, de museumwinkel bemannen maar ook werken aan de collectieregistratie.
Het museum is iedere woensdag geopend, dus
dan worden de meeste werkzaamheden verricht.
Maar ook ’s avonds wordt soms gewerkt, aan de

collectieregistratie of aan de herinrichting.
Natuurlijk zijn er ook “oproepkrachten” die het
museum openen voor bezoeken op afspraak en
voor reünies en dergelijke.
Op dit moment zijn we op zoek naar enkele mensen die dit team zouden willen versterken. Heeft u
wat tijd over, neem dan eens vrijblijvend contact
op voor een gesprek of loop binnen op een
woensdag tussen 10.00 en 16.00 uur in gebouw 8
op de Genm de Ruyter van Steveninckkazerne in
Oirschot.

Museum Brigade en Garde in Oirschot
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www.dfd.nl
Assurantiën • Hypotheken • Arbeidsvoorwaardenadvies
DFD De Financiële Dienstverleners is een landelijk
werkend, onafhankelijk assurantiebedrijf, gespecialiseerd
in financiële dienstverlening aan de overheid en Defensie
in het bijzonder.

Maar u kunt bij DFD ook terecht voor:
• Pensioenen
• Hypotheken
• Alle andere vormen van verzekering

DFD is een begrip in de militaire markt. Zij geeft
objectieve en onafhankelijke voorlichting en adviezen
over regelingen bij Defensie en over de verzekeringen die
de militair zelf moet regelen. Het productenpakket bestaat onder meer uit de volgende, speciaal voor
militairen ontwikkelde producten:

DFD Arbeidsvoorwaardenadvies (AVA)
Binnen de DFD Groep is AVA gespecialiseerd in
arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en pensioenen.
AVA geeft u als (overheids)werkgever, uw personeelsfunctionaris(sen) of uw personeel uitleg over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie in de vorm van advies, ondersteuning, themadagen en voorlichtingen. Daarnaast is
AVA als kerndocent verbonden aan het ROI en Kluwer
Opleidingen. Ook zijn zij auteur van de Wegwijzer
Sociale Zekerheid Defensie (MP 32-800).
AVA maakt arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en
pensioenen voor u en uw personeel inzichtelijk!

•
•
•
•
•
•

Ongevallenverzekering (ook tijdens uitzending)
Inboedelverzekering (voor de legeringskamer of base)
Aansprakelijkheidsverzekering
Doorlopende reisverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Autoverzekering

Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: dfd@dfd.nl • Internet: www.dfd.nl

