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Van de redactie
Volop herdenkingen
Tekst Hans Sonnemans
Het is 30 maart 2004: weer stond een erecompagnie Fuseliers aangetreden op de Markt in Delft
voor een Koninklijke begrafenis, namelijk die van
Prinses Juliana. Hun aanwezigheid daar getuigde
weer van de band van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene bij deze bijzondere en
droeve gebeurtenis. Ze stonden er strak bij, onze
Fuseliers in hun prachtige rode uniformen.
De viering van de Nationale Bevrijdingsdag,
5 mei 2004, was heel anders van aard.
Regimentsleden uit alle geledingen, veteranen
van de Prinses Irene Brigade, de Indië-bataljons
en van de recente Vredesmissies, defileerden in
Wageningen gebroederlijk voor Z.K.H. Prins
Bernhard. Zo kort na het overlijden van zijn echtgenote, stond de Prins daar weer, bij deze gelegenheid zelfs getooid met een groene baret.
Hiermee gaf hij aan nog altijd erg betrokken te
zijn bij de Nederlandse (oud)militairen.
Maar voor de viering van de bevrijdingsdag,
hoort het gedenken van de doden, een dag eerder.Veteranen en vertegenwoordigers van het
Garderegiment Fuseliers waren onder meer aanwezig in Tilburg, Hedel en Colijnsplaat. Ook de
traditie van gezamenlijk herdenken werd hiermee
weer voortgezet.
Op 3 juni kwamen de oud-strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene in
Oirschot bijeen voor hun jaarlijkse reünie. Ook
hier was weer aandacht voor hun gesneuvelde
makkers, tijdens het traditionele dodenappel.
Enkele dagen later was een groep oud-strijders
van de Brigade en een detachement van hun traditievoortzetters van het Garderegiment aanwezig bij de grootschalige herdenking van de
Invasie in Normandie, nu 60 jaar geleden. Een
unieke gebeurtenis waarbij onder meer de voor-
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Hoofdredacteur Hans Sonnemans

zitter van de Vereniging Oud-strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene,
Rudi Hemmes, op een geweldige en verdiende
wijze in het zonnetje werd gezet. Uit handen van
de president van Frankrijk ontving hij de hoogste
Franse onderscheiding.
Volop herdenkingen dus, en ook in deze
Vaandeldrager zal hiervan uitgebreid verslag
worden gedaan. Terugblikken dus, maar de aanwezigheid van de jonge veteranen van het
Garderegiment geeft ook een goed geval voor de
toekomst. Een levendige traditie, zoals die van de
Fuseliers, geeft de garantie dat dergelijke herdenkingen nog lang zullen worden voortgezet.
Prins Bernhard zal volgend jaar voor het laatst het
Wageningse defilé afnemen, zo is inmiddels aangekondigd. Bij de 60e herdenking van de capitulatie van de Nazietroepen in Nederland, wil hij
zijn rol afsluiten. De veteranen zullen echter blijven marcheren, nog jarenlang!

Redactiesamenstelling
Inmiddels is de samenstelling van de redactie gewijzigd. Majoor Emil Kaspers heeft een andere
functie gekregen buiten het bataljon. Op de KMS
in Weert zal hij ongetwijfeld de traditie van de
Fuseliers blijven uitdragen. Zijn plaats in de redactie heeft hij in ieder geval moeten opgeven.
Majoor Henk de Boer, bepaald geen onbekende
bij het regiment, neemt zijn redactiefunctie over.
Emil, bedankt voor je inzet en enthousiasme!
Henk, welkom en succes!
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Stichting Brigade en Garde
D-Day en Lezersenquête
Tekst: Guus van Leeuwe
Voorzitter Stichting Brigade en Garde
D-Day, 6 juni 1944 - 2004
Als ik dit schrijf is het bijna zover. Op 6 juni zullen
we herdenken dat D-Day 60 jaar geleden plaats
vond. Een gedenkwaardige gebeurtenis die, terecht, groots zal worden herdacht. Uiteraard heeft
ons Regiment daarin een rol te spelen, opnieuw
voorgegaan door de oud-strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene.
Moed zullen we daarbij wellicht niet echt nodig
hebben, maar waarschijnlijk wel de veelvuldig
bezongen berenkracht, al was het maar om de
nodige “calvadoszen” te kunnen verstouwen.
Verslagen van die gebeurtenis treft u in dit nummer natuurlijk aan.

Lezersenquête
De vorige keer heb ik beloofd terug te komen op
de lezersenquête die we eind 2003 hebben gehouden. Een verslag daarvan van de hand van
Hans Sonnemans stond al in ons vorige nummer
(69) maar, zoals daarin door mij al aangekondigd,
zouden we er in de vergadering van de Stichting
Brigade en Garde proberen conclusies aan te ver-

binden. Ieder die dat artikel nog in zijn hoofd
heeft of het er nog eens op na leest zal zich niet
verbazen over de bevindingen van het stichtingsbestuur.
Samengevat luiden die:
• Wij zijn erg blij met de zeer hoge respons; bijna
25% is veel hoger dan waarop bij menige andere enquête wordt geantwoord;
• Wij zullen onderzoeken wat de “opbrengst” zal
zijn als we het blad minder luxe uitgeven, maar
wel met behoud van de huidige kwaliteit;
• Wij voelen ons gesterkt door te gaan met de
“Vaandeldrager” aangezien een ruime meerderheid van de antwoorden ons in die richting
steunt;
• De bereidheid van 79% van de respondenten bij
te dragen aan het in stand houden van de
Vaandeldrager vinden we zo geweldig, dat we
dat gelijk willen aangrijpen voor een steunactie.
Ook al kunnen we door de subsidie die we krijgen momenteel het hoofd net boven water houden, het is altijd prettig als we wat meer armslag
krijgen. Onze Regimentscommandant doet daartoe binnenkort een oproep, waarvan wij hopen
dat u die net zo ruimhartig zult steunen als u in
de enquête hebt toegezegd.
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Vereniging van Oud-strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Voorzitter: R.W. Hemmes,Thorbeckelaan 74, 2564 BS ’s-Gravenhage
Secretaris: F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom
Penningmeester: H. van Beers, Pr. Clausstraat 60, 4761 AM Zevenbergen
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht
aan, sociaal medewerker: Fr. Bakx, Postbus 80, 4840 AB Prinsenbeek.
Gironummer 1.999.533,“Ver. van Oud Strijders v.d. Kon. Ned. Brigade Prinses Irene”

Herdenken en vieren
Tekst: Rudi Hemmes, voorzitter van de vereniging van Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Koninklijke Onderscheiding voor penningmeester Henk van Beers
Sinds Vaandeldrager 69 is uitgekomen is er veel
gebeurd. In de eerste plaats het feit dat onze penningmeester, Henk van Beers, in Zevenbergen op
29 april een Oranje Nassau heeft gekregen. Ik wist
van mevrouw (Jo) van Beers dat Henk dan feestvarken zou zijn. Ik ben dus namens u allen naar
Zevenbergen gegaan om daar van de
Burgemeester te horen wat Henk allemaal heeft
gedaan. Behalve dat hij zich dagelijks inspant
voor onze vereniging, waarvoor hij ook nog in het
bestuur van het Veteranen Platform zitting heeft, is
hij bestuurslid van de woongemeenschap, waar Jo
en Henk deel van uitmaken. Henk is ook daar de
vraagbaak en de hulp in nood. En dan deed hij
ook nog jarenlang van alles voor de kerk. Het is
geen wonder dat het oog van de regering op hem
is gevallen om hem te eren. Het was een feestelijke bijeenkomst, waarbij de voorzitter van het
Veteranen Platform ook aanwezig was.Wij wensen Henk en Jo toe dat zij nog lang aan die feestelijke dag zullen terug denken.

Vier en vijf mei, herdenken en vieren
Op 4 mei mocht uw voorzitter samen met de voorzitter van het Veteranen Platform, namens alle veteranen, de krans leggen bij het monument op de
Dam ter ere van de gesneuvelde militairen.
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Koninklijke onderscheiding voor Henk van Beers

Ook voor Frans Bauer was er een onderscheiding

Op 5 mei was het weer feest in Wageningen. De
Prins droeg de baret van de commando’s, het
weer werkte mee, iedereen marcheerde als in zijn
beste dagen en het was geweldig dat er weer zoveel jonge mensen op de been waren. Die kwamen natuurlijk op het bevrijdingsfestival in
Wageningen af, maar toen de herdenking begon
was alles stil op het festivalterrein. Alle jonge
mensen verzamelden zich achter de afzetting van
het defilé en zij klapten zich de handen stuk als er
weer een groep voorbijtrok.Volgend jaar komt de
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Prins voor het laatst het defilé afnemen en dan zal
het nog wel voller zijn.

Chevalier de la Légion d’Honneur
Op 1 juni was er groot feest op de Franse ambassade in Den Haag. Ter gelegenheid van de zestigste herdenking van D-Day had de Franse
President elf Nederlanders, die aan de gevechten
in Normandië hadden deelgenomen, benoemd tot
Chevalier de la Légion d’Honneur of in het
Nederlands: Ridder in het Legioen van Eer. Het
was een heel plechtige gebeurtenis, waarbij vijf
mannen van de Motor Torpedo Boten en vijf van
de Prinses Irene Brigade werden geridderd.Van
ons waren dat onze Erevoorzitter, Jonkheer
J.J.G.Beelaerts van Blokland en de heren A.M
Herbrink, J.Kooijman, A.Loontjes en W.J.Vaders.

Ik moest daar melding maken van het feit dat niemand had gereageerd op mijn oproep, in de vorige Vaandeldrager, om hulp aan penningmeester,
secretaris en sociaal werker. Dat betekent dat wij
wellicht binnen niet al te lange tijd minder aandacht aan onze leden kunnen schenken. Een toch
wat droeve gedachte.Verder verliep de vergadering voorspoedig zonder bijzonderheden en we
stonden op tijd buiten om onze gevallen makkers
met een stijlvol dodenappèl te gedenken. SBS6
maakte daar een treffende reportage van, die velen van ons zullen hebben gezien.

De heren Herbrink en Van der Meeren legden de krans bij het monument

D-Day in Normandië

Jonkheer J.J.G. Beelaerts van Blokland krijgt de onderscheiding opgespeld
door de Franse ambassadeur

De ambassadeur hield een mooie speech en er
waren heel wat hoge gasten, die het tot een heel
bijzonder feest maakten. De ambassadeur deelde
mede dat de elfde onderscheiding zou worden
uitgereikt bij de herdenking in Normandië door
President Chirac zelf. Uw voorzitter was de gelukkige en ik kan u verzekeren, dat er dan wat met je
gebeurt.
De kranten, de radio en de televisie moeten dan
alles van je weten en je komt tijd te kort. Gelukkig
kon ik SBS6 op 3 juni op onze reünie in Oirschot te
woord staan.

Drie juni, reünie
Op onze reünie waren ongeveer honderd mensen.
Het aantal loopt elk jaar wat terug.Wij begonnen
met het herdenken van de sinds de vorige reünie
overleden leden en echtgenoten, opdat die de
hele dag in onze gedachten konden blijven.Wij
verliezen elk jaar meer leden. Dat was ook een
beetje het thema van de Algemene Vergadering.

Op 5 juni vertrokken achttien oud-strijders van de
Prinses Irene Brigade, elf man van de Motor
Torpedo Boten, drie marinemannen van de Floris
en de Soemba en drie man van 320 Squadron in
een bus van Defensie naar Normandië om daar de
volgende dag de herdenkingen bij te wonen.
Door wat vertraging onderweg kwamen wij pas
om tien uur ’s avonds in het hotel in Le Havre aan.
Op 6 juni stonden wij om 09.30 uur aangetreden in
Pont Audemer tegenover onze Fuseliers, in hun
ceremoniële tenue, met Vaandel. Hare Majesteit
Koningin Beatrix en de Franse Minister President
Rafarin inspecteerden de Nederlandse en Franse
troepen. Zij legden een krans bij het monument
naast het gemeentehuis, waarna een receptie
volgde. Hare Majesteit nam alle tijd om met allen
een gesprek te hebben en het was voor iedereen
een feest.
Begeleid door twee gendarmes op de motor gingen wij daarna naar Arromanches, waar de officiële herdenking plaatsvond, in aanwezigheid van
alle betrokken staatshoofden.

Nederlandse TV slaat plank goed mis
Het was een misser van de Nederlandse TV om
maar de helft van die herdenking uit te zenden en
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om die helft dan ook nog van commentaar te voorzien – als er niet doorheen werd gepraat over andere zaken dan de in beeld gebrachte herdenking in Normandië – door een verslaggever die
zich niet had voorbereid en schandalig onzorgvuldig commentaar leverde. De sfeer van de herdenking kwam daardoor op de Nederlandse TV
niet tot haar recht. Gelukkig hebben onze
Zuiderburen meer inschattingsvermogen voor
zo’n situatie en gevoel, respect en waardering als
het om veteranen gaat en die zonden de hele herdenking uit. Het is jammer om zo negatief over
deze Nederlandse Tv-uitzending te moeten schrijven, want ik heb met de schrijvende pers, de radio en de televisie bijzonder goede ervaringen
gehad in die dagen. Allen waren erg enthousiast
en zeer betrokken. Kennelijk lag het dus aan de
onverschillige commentator Philip Frerichs dat de
zondagmiddaguitzending van de herdenking niet
tot haar recht kwam.

het autoraampje opende en uit het raam naar ons
zwaaide. Ik durf te zeggen, dat niemand de hele
middag zijn tranen kon bedwingen.
En voor mij was natuurlijk het allermooiste dat ik
voor het oog van de hele wereld, als eerbetoon
aan onze Prinses Irene Brigade, in Arromanches,
op de plaats waar ik als soldaat van de verkenningsafdeling van de Brigade in1944 landde, door
President Chirac de versierselen kreeg opgespeld van Chevalier de la Légion d’Honneur, compleet met accolade.Wat een dag, wat een moment, wat een eer.

Emotionele herdenking in Arromanches
In Arromanches was het een emotionele herdenking met vele hoogtepunten. Ik noem er enkele:
de aanwezigheid van zoveel staatshoofden, waaronder de Duitse Bondskanselier, die daarmee
aangaf dat de Duitsers van nu de 6e juni 1944 zien
als het begin van hun bevrijding van de nazi’s; het
minutenlange applaus door die Staatshoofden
voor de opgestelde veteranen; de voortreffelijke
organisatie en het fantastisch verzorgde geluid;
de prima verzorging, tot en met water en zonnebrandcrème voor degenen die in de zon zaten; de
geweldige rede van President Chirac, waarin de
overgang doorklonk van “en nu verder voor de
vrede met z’n allen”; het defilé van de actieve militairen die de tradities van de onderdelen van
toen voortzetten, waarbij alle deelnemers zich
van hun beste kant lieten zien en wij konden constateren dat onze Fuseliers ook bij dit defilé voor
niemand onderdeden; het imposante luchtdefilé
en het voorbijvaren van geallieerde schepen; het
ontroerende tafereel daarna op de Tv-schermen,
geweldig ondersteund door een koor van wel
honderd mannen en vrouwen; de speech van één
van de Normandische burgemeesters; het ontroerende verhaal van een gids uit één van de musea;
het sentimentele lied in het Frans en Engels door
een beeldschoon meisje; de bloemen die aan de
veertien zojuist gedecoreerden werden aangeboden; het einde met het langdurige applaus voor
alle veteranen; onze Koningin die bij Haar vertrek

President Chirac speldt Rudi Hemmes de versierselen op van Chevalier de
la Légion d’Honneur

Het hele gezelschap Nederlandse veteranen was
dankbaar die geweldige herdenking te hebben
mogen meemaken. Dankbaar dat Defensie ons
daartoe in staat stelde en dat majoor van Dijk het
zo goed had geregeld. Dankbaar dat voorzitter en
directeur van het Veteranen Platform deze reis
hadden georganiseerd.

Nog vele feestelijkheden te gaan…
En er ligt nog zoveel vóór ons. De Regimentsborrel op 1 juli; de beëdiging in Oirschot op 2 juli;
de overdracht van het commando van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene door Overste
Jacobs aan Overste Luyten op 20 augustus; de herdenking van de bevrijding van Beringen op 6 september; daarna een defilé met strijdmakkers uit
Wales, ook in Beringen, op de 13e september; de
herdenking van Market Garden in Oosterbeek en
Eindhoven op 17 en 18 september; de herdenking
van de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 en
die van Tilburg op 30 oktober.
Er zijn dus nog veel gelegenheden om elkaar te
ontmoeten en vele feestelijkheden die wij kunnen
opluisteren. Ik hoop dat velen van ons daarbij
kunnen zijn.
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Nieuws van de penningmeester
Tekst: Henk van Beers
Nog steeds blijven leden, begunstigers, donateurs of hoe u genoemd wilt worden, achter met
betalingen. Het is verre van leuk om als penningmeester steeds te moeten gaan “schooien “ om de
centen binnen te krijgen.
In een tijd van bezuinigingen, stijgende prijzen en
dergelijke moeten ook bij de vereniging betalingen plaats vinden en dan is het prettig dat de penningmeester niet tegen de bodem van de schatkist aan hoeft te kijken.
Omdat het voor velen moeilijk is of wordt om zelf
bij te houden tot wanneer men heeft betaald, zijn
we een aantal jaren geleden overgestapt op het
incassosysteem.
U machtigt ons jaarlijks de geldende contributie
of het bedrag dat uzelf hebt aangegeven “tijdig”
van uw rekening af te doen schrijven. Dat is
meestal aan het begin van ieder kalenderjaar.
Velen verleenden medewerking, anderen bleven
achter en hebben gekozen voor het zelf jaarlijks
overmaken van hun contributie, waardoor niet altijd tijdig of helemaal niet wordt betaald. Bij
Vaandeldrager nr. 69 hebben we getracht op de
adreslabel een duidelijk leesbare aanduiding te
geven, zodat iedereen kon/kan zien tot en met
wanneer hij of zij heeft betaald.
De drukker zette de regel onderaan de adreslabel, deze keer wordt alsnog getracht de regel boven de naam te krijgen. Zoek dus even op uw
adreslabel en controleer in ieder geval de gege-

vens die daarop vermeld staan.
M 2004 betekent dat u ons hebt gemachtigd en de
betaling plaatsvond t/m 2004.
De aanduiding met alleen maar 2004, betekent
dat u zelf hebt zorggedragen voor contributie afdracht.
De aanduiding 2005 geeft aan dat u reeds vooruit
hebt betaald, 2003, 2002 of lager geeft aan dat u
achterstand hebt met betalen. In het laatste geval
verzoeken wij u dringend een pen en overschrijvingsformulier te pakken en de niet betaalde contributie over te maken (zie gegevens boven de rubriek V O S Prinses Irene).
Na september houden we weer een algehele controle en blijken er dan nog hiaten te bestaan dan
treedt het bestuursbesluit in werking “niet betaald gedurende 2 jaar of meer, afvoeren als lid”.
U kunt ons ook vragen voortaan middels het incassosysteem te mogen meedraaien, dan bent u
altijd bij met betalen.Wanneer u meedraait in het
incassosysteem en er doen zich onverhoopte omstandigheden voor, dan behoeft er slechts één berichtje aan de penningmeester te worden gezonden en op uw verzoek wordt uw naam afgevoerd
van de lijst en volgen geen incasso-inningen
meer.
Bovenstaande regels gelden alleen voor de leden van de oude Prinses Irene Brigade en niet
voor leden van de Indië Bataljons Prinses
Irene, u dient bij eigen eenheid betalingen te
doen.

Bevrijding en vrijheid
Tekst: H. van Beers
Herdenken, twee minuten stilstaan en denken aan
Alles wat eens over ons en velen is heengegaan.
Vrijheid, oorlog, bezetting, honger, moord, gas,
Vluchten, ondergrondse, onderduiken, valse pas.
Elders, na lange tijd van trainen, opleiding, inzet tot de strijd
Geallieerde invasie, vechten, opmars, bevrijding wijd en zijd.
West Europa leeft weer op, plannen maken tot wederopbouw
Grote inzet gevraagd, vuur in de haard, rook door de schouw.
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Wonden likken, zoeken naar mensen, antwoorden blijven uit
Vragen naar het waarom, hopen en wachten op enig geluid
van of over geliefden, maten, collega’s, nimmer enig teken
voorbij, over en uit, onze gedachten blijven ergens steken.
Toch weer opleving, nieuw geluid, nieuw begin, doorgaan
Werk aanpakken, dankbaar zijn, niet stil blijven staan.
Velen lieten hun leven in de strijd voor die vrijheid
Hen gedenken, hen noemen, hen ons danklied gewijd.
We kunnen weer leven, weer zorgen, maar ook herdenken
Denken aan wat anderen deden, dankbaar gedenken.
Zij gaven het beste, zonder de vrijheid te beleven
Daarom moeten deze woorden worden doorgegeven.

Herdenken en vieren in 2004
Tekst: Frans van der Meeren
Onderstaand vindt u nogmaals de lijst met activiteiten waaraan wij in 2004 willen deelnemen.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de secretaris. Het telefoonnummer vindt u hieronder.

6 september 2004

Beringen

Verzamelen in Oirschot om 0.900 uur.
Hiervoor kunt u zich opgeven bij de secretaris Frans van der Meeren: tel.0164 – 241119.

13 september 2004
Verzamelen in Oirschot om 0.900 uur. Defilé met de strijdmakkers uit Wales
Hiervoor kunt u zich opgeven bij de secretaris Frans van der Meeren: tel.0164 – 241119.

17 september 2004

Herdenking Market Garden

Nadere gegevens volgen nog
Hiervoor kunt u zich opgeven bij de secretaris Frans van der Meeren: tel.0164 – 241119.

18 september 2004

Eindhoven

Verzamelen in Oirschot om 17.00 uur.
Hiervoor kunt u zich opgeven bij de secretaris Frans van der Meeren: tel.0164 – 241119.

27 oktober 2004

Bergen op Zoom

Verzamelen in Bergen op Zoom, tijdstip nog niet bekend, nadere gegevens volgen nog.
Hiervoor kunt u zich opgeven bij de secretaris Frans van der Meeren: tel.0164 – 241119.

30 oktober 2004

Tilburg

Voor de festiviteiten in Tilburg kon u zich inschrijven bij Leon Timmermans van het
Oranjecomité in Tilburg: tel.013 - 4676820.

8
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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
J.Bos
L.van der Veer
G.Huys
G.de Jongh
A.Pol
Mw. M.Lammers-Sluijmers
F.Mouwen
J.Hollestelle
K.van Gaans
Mw. T.Houben-van Diermen
B.v.Hulsel
J.Landa
H. Houben

10 februari 2004
07 maart 2004
10 maart 2004
11 maart 2004
17 maart 2004
03 april 2004
28 april 2004
02 mei 2004
03 mei 2004
07 mei 2004
11 mei 2004
29 mei 2004
11 juni 2004

Deventer
Badhoevedorp
Rep.Z.Afrika
Rep.Z.Afrika
Zwolle
Rosmalen
Bergen op Zoom
’s-Gravenhage
Bergen op Zoom
Maastricht
Valkenswaard
Bergen op Zoom
Maastricht

18 april 2004

De Bilt

23 maart 2004
09 juni 2004

’s-Gravenhage
Hollandsche Rading

31 maart 2004
12 april 2004
28 april 2004
april 2004

Heeze
Bussum
Zwaagdij-Oost
IJmuiden

26 februari 2004
22 maart 2004
31 maart 2004
3 april 2004
17 april 2004
21 april 2004
22 mei 2004

Kekerdom
Lekkerkerk
Borculo
Gennep.
Zevenaar
Dongen
Eindhoven

Vierde Bataljon GRPI
J.B. van Gerwen (SMA 4e Cie.)

Vijfde Bataljon GRPI
Ir. A.M. van Oortmerssen
A.H. van der Velde

Zesde Bataljon GRPI
J.G.I. Bosman
G.H.A. de Groot
Th.N.Verdonk
J.J. van Leeuwen

Zevende Bataljon GRPI
H.Strikkeling (4e Cie)
A.W. Deelen (1e Cie)
P. Pleijte (Staf)
K.Derks (1e Cie)
W.H.E.Weenink (4e Cie)
P.J.F. van der Aa (Staf)
P.M. Stoop (4e Cie)

9
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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.

Ere Couloir bij de begrafenis van HKH Prinses Juliana
Tekst: Wim ter Horst
Helaas waren er maar weinig veteranen van
“Irene” bij deze plechtigheid aanwezig.Veel minder dan bij de begrafenis van ZKH Prins Claus.We
hebben niet kunnen achterhalen, wat hiervan de
oorzaak is geweest. Mogelijk zijn diegenen, die
bij de uitvaart van Prins Claus zijn geweest, nu op
voorhand niet uitgenodigd en jammer genoeg
waren dit handjevol Irene mensen ook nog over
verschillende pelotons verdeeld.

Th. Van Alst in gesprek
met generaal b.d. R.Hemmes

Het Topsportcentrum van het Feijenoord stadion
was deze keer niet beschikbaar voor overnach-
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ting, reden waarom er is uitgeweken naar het stadion zelf, waar op de eerste verdieping mevrouw
Elma Brokking, directeur van het Veterenen
Platform, persoonlijk de geselecteerde deelnemers inschreef en doorverwees naar de betreffende pelotonscommandant, die één verdieping hoger aan de deelgenoten van zijn peloton
(er waren er drie) een bed aanwees.

Waardige inzet van iedereen
Nadat we een voortreffelijke rijstmaaltijd hadden
genoten, heette generaal Koomen in de loop van
de avond de aangetreden veteranen van harte
welkom en zei verheugd te zijn, dat zo’n groot
aantal oude en jonge veteranen aanwezig waren.
Hij rekende op een waardige inzet van iedereen
temeer omdat de parate militairen zich veelal aan
de veteranen conformeren. Hierna hebben wij
met drie consumptiebonnen en een ontbijtbon op
zak, de avond van 29 maart doorgebracht.
De ruimte, bestemd voor de overnachting, was
kleiner dan in het Sportcentrum. Er werd nu,
noodgedwongen, gebruik gemaakt van een aantal
stapelbedden en er was bij de bedden geen
plaats voor een stoel om te zitten of eventueel je
kleren op te leggen. Er was geen gelegenheid tot
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douchen, daarvoor zou je naar het Sportcentrum
moeten lopen (’s morgens om zes uur reveille).
Het was dus enigszins behelpen in de aanwezige
dames- of herentoiletten met (meestal) niet meer
dan een drietal vaste (koud water) wastafels.
Nadat om 23.00 uur de lichten werden gedoofd,
werd het geleidelijk aan stil in de slaapruimtes,
maar of een ieder veel geslapen heeft, dat betwijfel ik, want velen hebben de reveille van zes uur
niet afgewacht en liepen om 4.30 uur al op zijn
hardst naar de toiletten voor een wat “Spartaans”
ochtendtoilet.
Het ontbijtbuffet was uitstekend verzorgd en gezond gevoed en wel gingen we om half acht naar
buiten om nog eens de nodige commando’s door
te nemen, alsmede de nodige (en onnodige) exercitieproeven te oefenen.

Driehonderd veteranen, driekwart kilometer Ere Couloir
Na de uitreiking van een lunchpakket werden de
bussen opgezocht en geleidelijk aan vertrokken
wij richting Delft en stopten we op een parkeergelegenheid nabij het Instituut Defensie
Leergangen. Hier werden de driehonderd veteranen in twee geledingen opgesteld langs de route,
met een onderlinge afstand van ongeveer 5 meter, zodat over een afstand van ongeveer drie

kwart kilometer het Ere Couloir door veteranen
werd gevormd.
Het was een enorme en complexe organisatie om
in totaal al die veteranen en parate militairen per
bus in een kort tijdsbestek van Rotterdam naar
Delft te vervoeren, waardoor een gedeeltelijke afsluiting van de A13 en volledige afsluiting van alle
op- en afritten naar Delft niet te voorkomen waren.
Zelfs een tankstation en de IKEA waren niet bereikbaar.
Nadat het Ere Couloir was gevormd was het nog
ruim een half uur wachten voordat de indrukwekkende rouwstoet voorbij kwam en passende eer
kon worden bewezen, waarbij als pluspunt mag
worden vermeld, dat wij stonden opgesteld op
een plek, waar de stoet twee keer voorbij kwam.
De eerste keer vanuit richting den Haag naar het
gebouw van Defensie Leergangen. Hier vervolgde de stoet, aangevuld met de koets waarin
Koningin Beatrix, Prinses Irene, Prinses Margriet
en Prinses Christina zaten, haar route en passeerde voor de tweede keer.
Terugkijkend op deze dag mogen we concluderen, dat de veteranendelegatie zich weer van haar
beste kant heeft laten zien en op zeer waardige
wijze afscheid heeft genomen van hun Prinses, nu
weer Koningin Juliana.

Harrie Vleeming nieuwe voorzitter Vereniging van Indië
bataljons
Tekst: Theo van Alst.
Op dinsdag 20 april j.l. werd de Algemene
Bestuurs-en Ledenvergadering gehouden in de
welbekende kazerne te Oirschot.Van alle vijf
Bataljons waren vele veteranen aanwezig, alsmede ons erelid kol. H. van der Louw en de
Regimentscommandant LKol H. Jacobs.
De bestuursverkiezing was deze keer een moeilijk item, omdat onze voorzitter Jan Elbers (6e Bat)
zich wegens gezondheidsperikelen niet meer beschikbaar stelde voor deze functie.Vanaf de oprichting van onze vereniging heeft hij de functie
van voorzitter bekleed, nu al weer tien jaren. De
secretaris bedankte hem namens allen voor zijn
volledige inzet en het nemen van alle verantwoordelijkheid, alsmede voor de prettige samenwer-

Gaande en komende man

king in het Dagelijks Bestuur. Na een lange discussie stelde het AB - lid H.Vleeming (6e Bat) zich
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beschikbaar het voorzittersschap op zich te willen
nemen, zij het voorlopig voor een jaar.
Deze oplossing verkreeg ieders goedkeuring. De
nieuwe voorzitter werd door de secretaris geïnstalleerd. Jan Elbers zal als AB - lid de vereniging
blijven dienen.
Om de taken van de nieuwe voorzitter wat te verlichten werd J. Beckers (4e Bat. ex.Welfare-manager) uit Eersel bereid gevonden de vergaderingen van de Stichting Brigade & Garde te gaan bezoeken als vertegenwoordiger van onze Indië bataljons.
Enkele dagen daarna is J. Beckers als zodanig
geïnstalleerd en heeft J. Elbers, onder dankzegging voor zijn inzet aldaar, afscheid genomen.
Verder was aftredend het AB - lid Fr. Mulder (5e
Bat), vice-voorzitter en permanent afgevaardigde
in Doorn bij het Veteranen Platform.
Met algemene stemmen mag hij deze taken, onder dankzegging, blijven vervullen.
De gebruikelijke notulen en jaarverslagen van
Secretaris en Penningmeester werden besproken
en onveranderd door de aanwezigen goedgekeurd.
De zittende kascommissie gaf de Penningmeester
W. ter Horst decharge voor het gevoerde beleid.
M. Jansen (5e Bat) en M. Karens (6e Bat) zullen ko-

mend jaar de boekhouding van de
Penningmeester controleren. Als reserve werd J.
Regts (5e Bat) aangewezen.
De kranslegging voor onze vereniging in
Roermond op dinsdag 7 september zal dit jaar
worden verzorgd door het 6e Bat, terwijl twee
Veteranen van het 7e Bat op 4 mei bij de
Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam aanwezig zullen zijn om mede de Ere Couloir te vormen.
H. Maas uit Leende (4e Bat) heeft een verzoek ingediend om op de tafels van het Monument in
Roermond de 92 namen van onze gesneuvelde
makkers van de 5 Indië bataljons Prinses Irene
toe te voegen. Nu heeft ieder bataljon een plaquette met een eigen gekozen tekst. Hoewel alle
namen op de zuilen en op de computer staan in
Roermond en ook op het monument in Oirschot
genoemd zijn wil de Regimentscommandant
Jacobs - na een lange discussie - de mogelijkheid,
de plaats en de kosten onderzoeken in Roermond.
Wij houden u via “De Vaandeldrager” op de hoogte.
Na de vergadering werden we uitgenodigd de
lunch te gebruiken, waarna iedereen, met moderne wapens, zijn “schietkunsten” kon testen.

4 mei, dag van de Nationale Dodenherdenking
Tekst Theo van Alst
Heel Nederland herdenkt op 4 mei alle slachtoffers uit de oorlog 1940 – 1945, de gesneuvelden
in het toenmalige Nederlands Indië en ook die
van de latere vredesmissies naar diverse landen.
In Amsterdam is het hoogtepunt altijd de aanwezigheid van de Koninklijke Familie: Koningin
Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander en Prinses
Maxima.
Na een korte plechtigheid in de kerk volgde de
kranslegging op de Dam bij het Monument.
Veteranen vormen ook daar een Ere Couloir en
natuurlijk zijn daar Irene mannen aanwezig. Dit
jaar waren twee veteranen van 7 Irene aanwezig
te weten Ph. de Bruijn en T. Ploeg, alsmede J. Regts
(namens de Vomi) en enkele veteranen van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene.
Rudi Hemmes legde samen met de voorzitter van
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het Veteranen Platform namens alle veteranen een
krans. Theo van Alst maakte de foto.

Ere Couloir op de Dam
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Publiek van alle generaties langs de kant

Defileren voor de Prins

Wageningen 2004
Tekst: Wim ter Horst
Woensdag 5 mei 2004 was de Parade Eenheid van
de Vosibgrpi, met ongeveer veertig veteranen,
weer present in Wageningen om deel te nemen
aan het defilé voor ZKH Prins Bernhard. De deelname was dit jaar weer groter dan vorig jaar. Zo’n
4200 veteranen waren present en werden ontvangen in de grote tent op de Junushof. Het lijkt er
echter op, dat de tent niet meegroeit met het aantal deelnemers. De lange tafels en stoelen stonden dit keer zo kort op elkaar, dat er bijna geen
gelegenheid was om tussen de stoelen en tafels
door te lopen.
Gelukkig werkten de weergoden mee en was het
buiten, uit de wind en in de zon, goed toeven. Het
publiek was ook weer in grote getale opgekomen
om het defilé gade te slaan.
De politie heeft ongeveer 90.000 toeschouwers
geteld. Het publiek bestond niet alleen uit ouderen, die WO II nog hebben meegemaakt. Neen,
alle generaties waren er vertegenwoordigd, van
heel jong tot (heel) oud. Het applaus dat deze menigte gaf droeg de veteranen als vanzelf van begin tot eindpunt. De drukte was zo erg, dat het in
sommige straten niet mogelijk was om in rotten
van vier te marcheren. Tot tien rijen dik stond het
publiek langs de kant.Vóór Hotel de Wereld stond
ZKH Prins Bernhard, in een speciaal voor hem ont-

worpen katheder het defilé af te nemen. Het was
weer als vanouds. De Prins heeft te kennen gegeven dit volgend jaar nog één keer te willen doen
en er dan om begrijpelijke redenen mee wenst te
stoppen. Laten we hopen, dat het hem gegeven
wordt dat deze wens van hem in vervulling gaat.
Ons is gebleken, dat op scholen al in een vrij
vroeg stadium aandacht wordt besteed aan het
begrip “Vrijheid”. Eén en ander bleek ons tijdens
een stilstand in het defilé, omdat een heel lief
klein meisje naar Martin Karens, de commandant
van onze Parade Eenheid, toe stapte en hem een
briefje overhandigde met de volgende inhoud:
“Voor jullie allemaal, bedankt dat u allen ons
land bevrijt heeft.
Wij zijn hier allen erg blij om en danken u daar
hartelek voor.
Ik ben een Nederlands meisje, ik ben zes jaar
en zit in groep drie.
Van Laura Vos, Heelsemseweg 6, 6721 GS
Bennekom.”

Wij, als défilerenden, vonden dit van zo grote
klasse, dat wij dit graag in de Vaandeldrager publiceren.
De Heer A. Thoen, schoonzoon van een deelnemer aan dit defilé maakte een fotoreportage.

13
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Landelijke KL Dag voor Indië veteranen in Utrecht
Tekst: Wim ter Horst
Op 3 juni 2004 zijn duizenden Indië Veteranen naar
de Jaarbeurshallen in Utrecht getogen om de
Landelijke KL Dag, speciaal voor Indië Veteranen bij
te wonen.
Het was een grandioze dag, op een voortreffelijke
wijze georganiseerd door de mannen en vrouwen
van de 13e Gemechaniseerde Brigade onder leiding van kolonel (Fuselier) van der Louw. Dat was
grote klasse.
De toespraak van Luitenant-generaal M.L.M. Urlings
werd beloond met een groot applaus.
Men had voor deze happening een ceremoniemeester ingehuurd, te weten de heer T. Jorna, bij ons
allen bekend van het Nationaal Indië Monument, die
ons, met de inhoud van zijn speech, zo diep in ons
hart heeft getroffen, dat hij meerdere keren moest
onderbreken voor een daverend applaus vanuit de
zaal.
De inrichting van de Jaarsbeurshallen was perfect.
De opstelling van de lange rijen tafels in de hallen,
de onderlinge ruimte tussen de stoelen en tafels, het
was voor ons, toch allemaal 75 jaar en ouder, een
verademing om zo royaal te kunnen zitten.
(Bij de parade in Wageningen zijn we dat anders gewend…maar dit terzijde).

Veteranen van 4 Irene, de heren J. Dantuma en C. Karels
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De bediening aan tafel, te beginnen met de koffie
met cake, de frisdrank en daarna de geserveerde
rijstmaaltijd en de gratis drankjes, het was allemaal
perfect in orde en van grote kwaliteit. De vriendelijkheid en behulpzaamheid van het bedienend
personeel en de geüniformeerde helpers straalden
een klant(veteraan)vriendelijkheid uit van het
hoogste niveau.
De optredens van Wieteke van Dort en het Gamelan
Orkest brachten de nodige (nostalgische) sfeer, die
op deze dag niet mocht ontbreken. Uiteraard is het
niet mogelijk, dat een artiest de gehele hal kan bespelen, maar de grote beeldschermen aan de zijwand brachten uitkomst. Helaas schoot de techniek
hier soms iets te kort en zagen we irriterende teksten over het beeldscherm flitsen. Maar kleine tekortkomingen zijn er om verholpen te worden, daar
is een try-out immers voor.
Wij hebben met zijn allen een grandioze dag gehad
en ik ben ervan overtuigd, dat deze geluiden overal
in Veteranenkringen zullen doordringen en ik zie
dan ook gebeuren, dat door deze “mond-tot-mond”
reclame, volgend jaar op 29 juni vier hallen bezet
zullen zijn.
Nogmaals , een groot compliment aan de organisatoren en namens de (Irene) Indië Veteranen hartelijk dank voor deze geweldige dag.
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Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI
Garderegiment

1946-1950
Reünie Commissie
4e Bataljon

Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW Zevenaar
0316 524002

Tekst: Theo van Alst
In memoriam Joop van Gerwen
Op 19 april j.l. ontvingen wij het tragische bericht
dat Joop van Gerwen uit De Bilt op 84 jarige leeftijd was overleden. In onze Indië periode was hij
SMA van kapitein Kattekamp (4e Cie.) In de 60-er
en 70-er jaren organiseerde hij, als administrateur
van ons 4e Bataljon de reünies in Schalkhaar. Op

Onthulling monument in Oss
Na jaren van voorbereiding was het op zaterdag
17 april dan zover, dat het grote monument in Oss
plechtig onthuld kon worden. Op het monument
onder de tekst:Vrijheid – Verdraagzaamheid Vrede stonden twaalf namen van gesneuvelden in
Nederlands Indië en vele namen van hen die
sneuvelden tijdens de mobilisatie en bij verzetsactiviteiten. Het monument is prachtig uitgevoerd.
Jan Gremmen, destijds Jeepchauffeur van de 2e
Cie. uit Oss had zitting in de voorbereidingscommissie en mocht, samen met de secretaris van
onze reüniecommissie, Theo van Alst, een krans
leggen. Jan Gremmen had over de onthulling verteld op een reünie van de 2e Cie. in de Harskamp
op 30 maart. De daar gehouden collecte bracht
zoveel op, dat hij een mooie krans kon laten verzorgen, natuurlijk met een lint in de kleuren oranje en blauw.

Bataljonsreünie op donderdag 7 oktober
Zoals al eerder in De Vaandeldrager vermeld zal
de Bataljonsreünie dit jaar worden gehouden op
donderdag 7 oktober in onze thuishaven op de
kazerne in Oirschot.
Noteer deze datum in uw agenda als u dat nog niet

doktersadvies moest hij hiermede in1988 stoppen. Dit besluit viel hem zwaar, want hij had zich altijd voor ons veteranen voor de volle honderd procent ingezet. Op verzoek van
kap Kattekamp werd Theo van Alst (2e Cie) uit Zevenaar,
bereid gevonden deze taak over te nemen en dat doet hij
nog steeds.
Joop van Gerwen was voor de oorlog reeds in dienst en
daardoor drager van het Mobilisatiekruis. In de bezettingsjaren 40 - 45 was hij actief in het Verzet en heeft vele gevaarlijke opdrachten uitgevoerd. Hiervoor werd hij onderscheiden met het Verzetsherdenkingskruis. In onze Indië periode raakte hij gewond, zodat hij ook het Draaginsigne voor
gewonden uitgereikt kreeg. Op vrijdag 23 april vond zijn
uitvaart plaats in de RK Kerk te De Bilt, waarna de crematieplechtigheid volgde in “Den en Rust” te Bilthoven.
Zowel tijdens de kerkdienst als in het crematorium waren veteranen van ons bataljon aanwezig. Moge hij rusten in vrede.

Elk jaar vele kleine reünies naast de
Bataljonsreünie
In “De Vaandeldrager” nummer 69 werd al verteld over het
Carrierpeloton, dat al twintig keer bijeen kwam. Ook de veteranen van de PAG en Mortieren komen trouw ieder jaar
bijeen in de Kumpulan Bronbeek in Arnhem. Ook onze officieren komen hier jaarlijks bijeen. De mensen van de 2e
Cie. treffen elkaar ieder jaar in De Harskamp, terwijl de 4e
Cie. elkaar treft in Ede in de Herfst. De 4e Cie. heeft echter
besloten dit jaar de laatste bijeenkomst te houden omdat
helaas de “bezetting” sterk afneemt.
Ook de MT-Chauffeurs treffen elkaar ieder jaar op woensdag voor Hemelvaart, op toerbeurt bij iemand thuis en dit
jaar was dat bij Sergeant Timmermans in Ouderkerk aan de
IJssel. Onze Parade-eenheid, de Veteranen die present zijn
op 5 mei in Wageningen en op 18 september in Eindhoven
voor de Bevrijdingsfeesten komen op donderdag 25 november bijeen in Bronbeek bij Arnhem.

heeft gedaan. Uit het bovenstaande kan men concluderen
dat de onderlinge band, ontstaan in 1946-1950, eerder sterker wordt dan dat deze gaat verslappen.
Onze leeftijd gaat een grote rol spelen! Daarom: als je
enigszins kunt kom dan naar een reünie, want iedereen
kijkt naar iedereen uit!!!
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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

Een komisch misverstand
Tekst: A.J.M. v.d. Elsen
Toen wij in 1947 werden opgeroepen om onze
dienstplicht in Indië te vervullen, werden wij verplicht een nieuwe taal te leren: het Maleis, een instructietaal, ontdaan van bijna alle grammaticale
aspecten die het Nederlands voor buitenlanders
zo moeilijk maken. Toch was die taal, die door de
meeste Indonesiërs werd vertaan, voor ons onmisbaar voor het rechtstreekse contact met de bevolking. De lessen, twee uur per week, werden zowel in de kazerne als aan boord van de schepen
naar Indië door KNIL officieren gegeven. De tijd
was dus wel erg kort maar we leerden de meest
gangbare woorden en begrippen. Het schoot niet
erg op doch toen we eenmaal in Indonesië waren,
stonden we verbaasd, dat onze voorgangers van
het bataljon Zeeland in twee jaar die taal, in onze
oren, vlot spraken.
We deden ons best om het tawarren (afdingen)
onder de knie te krijgen en dat viel tegen, de telwoorden bezorgden ons de meeste hoofdbrekens. Maar al doende leert men
snel. Later werd ik aangewezen
voor een vervolgcursus V.P.T.L.
(Voorschrift Politiek Politionele
Taak Leger) en Maleis. De deelnemers kregen een echt leerboek
en na een week of zes moesten we
een heus examen afleggen in het
AMVJ - gebouw in Padang.

Examen doen in het AMJV gebouw
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Dit ging tussen de gewone dienst door. Achteraf
hoorden we dat de hele zaak in gang was gezet
omdat het hoofdkwartier in Batavia wilde weten
hoe het na een half jaar met onze taalkennis stond.
De praktijk bleek anders en gaf soms aanleiding
tot heel komische misverstanden, zoals het volgende.‘s Morgens rond elf uur was het koffie halen aan de keuken.

Keuken in een buitenpost

Naast mij stond toevallig de motordrijver van het
elektrisch aggregaat, een oorlogsvrijwilliger van
2-14 RI, die op zijn demobilisatie zat te wachten. Ik
kreeg de gevraagde melk in mijn mok met koffie,
dikke blikjesmelk. De technicus liet ook melk in
zijn beker lopen en zei tegen de keukenkoelie,
soesoe baby. Hij liet gemakshalve het woord boeat (voor) weg. De koeli, die ons bediende, verstond het woord baby verkeerd en dacht dat er
babi (varken) was gezegd. Nee zei hij tidah babi,
sapi, soesoe sapi koeienmelk. Dit gebeurde eind
januari 1948 in Sigoentoer Moeda op WestSumatra, toen wij anderhalve maand in Indonesië
waren. Sindsdien is bij ons de baby een babi ketjil
en in een dolle bui noem ik mijn jongste kleindochter nu nog wel zo: babi ketjil, klein verkske.
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S – Ireentje nr.53

Contactblad van het 6e Bataljon Garderegiment “ Prinses Irene “

Reüniecomité
Het reüniecomité wordt gevormd door:
Jan EIbers, Kluizeweg 264, 6815 EJ Arnhem, tel 026-3514227.
Harry Vleeming, St.Willibrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort
tel.026- 3118271.
Piet Peters, Kasteelsepad 7, 6686 EX Doornenburg. tel. 0481423410. Fred Muskee, Eilandplein 266, 6922 EP Duiven. tel.
0316- 280014.
Rekening bij de Rabobank, Arnhem onder nr. 15.86.65.996,
alsmede een girorekening onder nr. 19.30.405. Beide rekeningen staan ten name van Reüniecomité 6e Bat. GRPI

Onze 18e reünie op
donderdag 23 september
Op donderdag 23 september hopen wij elkaar weer te ontmoeten in de Genmaj. de Ruyter van Steveninck -kazerne te
Oirschot.
De leden van het reüniecomité nodigen u en uw partner
gaarne uit om deze reünie te bezoeken, teneinde weer wat
bij te praten over het verleden en de toekomst.Tussen 9.00
en 10.30 uur wordt u in de Kempenzaal verwacht, alwaar de
koffie, thee met een warm worstenbroodje voor u klaar staat.
Mocht u slecht ter been zijn of andere problemen hebben en
u wilt de reünie toch graag bezoeken, dan kan wellicht uw
zoon of dochter of een kennis u naar Oirschot rijden.
Vanzelfsprekend is deze persoon van harte welkom.
Ook de weduwen zijn van harte welkom op onze reünie. Ook
zij kunnen zich laten vergezellen door een familielid of kennis. De weduwen kunnen een vrij vervoerbewijs aanvragen
bij de Stichting Dienstverlening Veteranen, Postbus 250,
3940 AG te Doorn. In dit verzoek dient u te vermelden: de
datum en de plaats van de reünie.
Door de zorg van ons Regiment zal weer busvervoer geregeld worden van Station Eindhoven naar de Legerplaats
Oirschot.Wel dient u er rekening mee te houden, dat de bus
om uiterlijk 9.45 uur vanaf station Eindhoven vertrekt.
Indien u van dit busvervoer gebruik wilt maken, dan dient u
dit vóór 1 augustus kenbaar te maken aan Jan EIbers. Dit kan
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zowel schriftelijk als telefonisch geschieden. Jan Elbers
Kluizeweg 264, 6815 EJ Arnhem, tel 026-3514227.

Programma
Om ongeveer 11.00 uur zal Jan EIbers de reünisten welkom
heten, waarna het woord gevoerd zal worden door de nieuwe Regimentscommandant. Hierna begeven wij ons naar het
monument om onze achtergelaten vrienden te gedenken,
alsmede hen, die sedert onze terugkeer uit de Tropen zijn
overleden. Na de kranslegging en het hijsen van de vlag,
wordt deze plechtigheid besloten met een stille tocht langs
het Vaandel met Vaandelwacht en het monument, waarna wij
ons weer begeven naar de Kempenzaal, alwaar de bar inmiddels geopend is.
Omstreeks 14.00 uur gaan wij weer genieten van een nasi maaltijd. Het ligt in de bedoeling om de reünie omstreeks
16.00 uur te beëindigen.Wij verwachten, dat het een geslaagde dag zal worden!

Bijdrage
De bijdrage in de kosten van deze reünie, alsmede voor de
kosten van de Vaandeldrager, zijn vastgesteld op € 10,00 per
persoon. Een hogere bijdrage in de vorm van een gift, zal
door ons zeer op prijs worden gesteld. Betaling kan geschieden op de in de aanhef vermelde bank- of girorekening. U
wordt dringend verzocht om op uw betalingsopdracht het
aantal personen te vermelden, die de reünie zullen bezoeken. Deze gegevens hebben wij nodig voor de keuken en
voor de op te stellen naamlijst voor de wacht.
Uw betaling zien wij gaarne vóór 1 augustus tegemoet.

Tenslotte:
• hopen wij op 23 september a.s. weer vele bekenden te mogen begroeten.
• wensen wij onze zieke sobats een spoedig herstel toe.
• doen wij onze groeten toekomen aan de sobats in het buitenland.
• eindigen wij met de hartelijke groeten van Harry, Piet, Fred
en Jan.
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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. 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.

Van de voorzitter
Tekst: Jo van der Weerd
Boekhouder gezocht
Solliciteren op een advertentie om aan werk te komen is in deze tijd een vrij hopeloze bezigheid. Er
reageren vaak enkele honderden gegadigden op
een vacature. Het is voor de sollicitant een moeizame klus. Ook voor de werkgever is het moeilijk
om uit zo’n groot aanbod de juiste man of vrouw te
kiezen.
Dit luxe probleem kennen wij niet.
In “de Vaandeldrager” van eind maart sloot ik
mijn artikel af met een oproep:
“Binnen het bestuur hebben we nog steeds een
openstaande plaats.
We hebben nog niemand kunnen vinden die de
taak van penningmeester op zich wil nemen.
Wij zoeken iemand die een eenvoudige boekhou-

ding kan bijhouden en eenmaal per jaar een jaaroverzicht kan maken.”
En wat denkt u, uit hoeveel belangstellenden
moesten wij kiezen?
Heel goed geraden, wij kregen geen enkele aanmelding binnen.
Er moeten toch heel veel jongens van ons bataljon
zijn die tijdens hun dagelijks werk iets op het gebied van boekhouding hebben gedaan?
Onze secretaris/penningmeester,Wim ter Horst,
doet dit bestuurswerk al vijftien jaar. En hij is bereid om zich voor ons bataljon te blijven inzetten.
Hij is echter te zwaar belast. Na het overlijden van
Henk Krist is deze bestuursplaats niet weer ingevuld.Wij zijn al enkele jaren bezig om een geschikte penningmeester te vinden.
Jullie laten ons de kar toch niet alleen trekken?

In memoriam Karel Derks
Op 3 april 2004 is Karel Derks overleden. Hij was
al enige tijd ziek maar zijn overlijden kwam voor
ons toch nog onverwacht.
Velen van u zullen hem kennen. Hij was, samen
met zijn vrouw Tonny, al vele jaren een trouwe
hulp tijdens de reünie in Oirschot.
Karel was ook lid van de Parade Eenheid van de
Indië Bataljons. Met deze eenheid was hij altijd
aanwezig op 5 mei in Wageningen waar Prins
Bernhard op die dag een parade afneemt. Ook
was Karel altijd aanwezig, met de Parade Eenheid,
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in Eindhoven op 18 september, ter herdenking
van de bevrijding van de stad Eindhoven in 1944.
De crematieplechtigheid heeft plaats gevonden
op woensdag 7 april in de aula van crematorium
“Rijk van Nijmegen” te Beuningen.
Tijdens deze plechtigheid stond er een erewacht
van zijn oude dienstvrienden naast de kist.
Namens ons bataljon heb ik in een toespraak proberen te verwoorden wat Karel voor ons bataljon
heeft betekend.
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Datum volgende reünie
De datum voor de volgende reünie is nog niet
vastgesteld.Wij kunnen al wel zeggen dat deze
zal worden gehouden in april 2005. In de eerst
volgende Vaandeldrager, die eind september
2004 verschijnt, zullen we bekend maken op welke datum de reünie wordt gehouden.
Toen we ons eigen blad nog hadden deden we
daar een aanmeldingsformulier in. Het is niet mo-

gelijk om zo’n formulier in de Vaandeldrager te
doen, omdat het maar in een gedeelte van de oplage moet. Alleen in de bladen voor de lezers van
ons bataljon. Daarom krijgt u in het laatste kwartaal van dit jaar, per brief, een aanmeldingsformulier toe gestuurd.
We hopen weer op een groot aantal gegadigden.

Nieuw Guinea: ongerepte jungle,
Vreedzaam militair handwerk
Tekst: Wim ter Horst.
Eentonig dagelijks menu, maar goede
gezondheid
Onder bovenstaande kop verscheen in het
“Lichtspoor” van 29 juli 1950 het volgende artikel
over 7 GRPI van de hand van de redacteur van
“Lichtspoor” te Djakarta.
“Aan een Oceaan, gekleurd als op prentbriefkaarten, met het blauwste blauw en het groenste
groen, dat men zich kan denken, met een kust,
waar het oerwoud zijn uitlopers tot ver in zee
steekt, beschermd door koraalriffen, ligt Nieuw
Guinea. Een woest en ruig bergland met op sommige plaatsen onafzienbare moerassen, een tropisch klimaat, dat men over het algemeen dragelijk kan noemen. Hier en daar valleien en kuststroken, die vruchtbaar schijnen en mogelijkhedenvoor het vestigen van kolonisten, waarvan op een
enkele plaats dan ook reeds gebruik is gemaakt.
Verspreid in het binnenland en vooral langs de
kust, enkele bestuursplaatsen. In de kustplaatsen,
Fak Fak, Sorong, Manokwari en Hollandia (Ifar) en
op een enkel eiland ( Doom en Biak) voor de kust

mannen van de Nederlandse Strijdkrachten: 434
Bataljon van het Garde Regiment Prinses Irene
der Koninklijke Landmacht en enige technische
groepen uit het KNIL.”
Het hele verhaal is veel te groot om in de
Vaandeldrager op te nemen, maar het staat in zijn
geheel afgedrukt in “Ambassadeur Titulair” op de
pagina’s 63 t/m 69.
In “Het Lichtspoor” stonden echter een paar foto’s
afgedrukt, die ik u niet wil onthouden.
Met dank aan J.Koster (Staf Cie) uit Meppel, die
deze stukken nog in zijn verzameling had.

De basis Hollandia - niet uit de lucht, maar

De wacht van het Kloofkamp in het geweer voor

vanaf de omringende bergen af gezien

de Commandant
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Veteranenzaken

Nieuws van het Veteranen Platform
Tekst: Henk van Beers
Tijdens de recent gehouden vergadering van de
Stichting Veteranen Platform is allereerst aandacht geschonken aan de invulling van vacatures
binnen het bestuur.
De vacature vice-voorzitter werd bij 1e stemming
direct al ingevuld, maar daardoor ontstonden wel
tegelijk 2 vacatures en wel die van 1e secretaris
en 2e secretaris. Daar zal tijdens een volgende
vergadering in worden voorzien. Tussentijds worden de werkzaamheden waargenomen door de
directeur van het Veteranen Platform.
Het is tijd het Veteranenbeleid onder de loep te
nemen en na te gaan waar wijzigingen, aanpassingen en dergelijke nodig zijn. Daarvoor is de
oud-inspecteur der Veteranen aangezocht en die
wilde aan de hand van zijn ervaringen (na ruim
10 jaar inspecteur der Veteranen te zijn geweest)
graag met de leden van het Veteranen Platform

Drie generaties veteranen
gebroederlijk naast elkaar op
de vergadering van het
Algemeen Bestuur van het
Veteranenplatform
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van gedachten wisselen. Er verandert niets aan
het huidige beleid, het betreft eventuele wijzigingen dan wel aanvullingen, aangepast aan tijd en
situaties.
Besturen van reüniecommissies doen er goed aan
te letten op in rekening gebrachte personeelskosten bij de aanbieding van offertes voor te
houden reünies.
Er zijn gewijzigde situaties opgetreden bij de
“catering”. De raamregeling reüniefaciliteiten is
echter niet veranderd. Het nieuwe systeem “PARESTO”, aangestuurd door het Ministerie van
Defensie moet daarop nog inspelen.
Na het defilé in Wageningen op 5 mei hebben
deelnemende organisaties een vragenlijst toegezonden gekregen.Vul deze formulieren in en
zendt ze terug, zodat aan de hand van verkregen
antwoorden zonodig verbeteringen, wijzigingen
en wat dies meer zij kunnen worden aangebracht.
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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

Fuseliers naar Irak?
Tekst: Kol der Fuseliers, Arij Vermeij
Voorzitter Vereniging Veteranen Vredesmissies
GFPI
In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over
de (oprichting van de) Vereniging Veteranen
Vredesmissies GFPI en in iedere Vaandeldrager
zullen wij een missie van onze (toekomstige) leden belichten. In dit nummer wordt teruggeblikt
op de missie SFOR-1 gekenmerkt door de A-compagnie optredend als A-team in Knesevo.

Verenigingsnieuws
Op 2 april kwamen wij als voltallig bestuur van de
VVVGFPI weer in vergadering bijeen. Er werd
weer vlot vergaderd en slagvaardig afspraken gemaakt en besluiten genomen. Heel veel spannends valt er voor u als lezer niet te melden. Toch
wil het bestuur u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Ten eerste beschikt de Sectie S1 van 17 Painfbat
GFPI inmiddels over de elektronische adressenbestanden van bijna alle missies van (delen) van
ons bataljon. U ontvangt dus binnenkort de aanmeldingsformulieren in de bus. Primair wordt de
doelgroep veteranen benaderd die inmiddels de
actieve dienst hebben verlaten, daarna worden de
(niet) Fuseliers buiten 17 Painfbat GFPI benaderd
en vervolgens de overige potentiële leden. Mocht
u zelf al lid zijn of anderszins geen gebruik van
het aanmeldingsformulier maken, deponeer het
dan niet in het “ronde archief”, maar geef het
door aan een andere jonge veteraan.
Bijvoorbeeld aan die “jonge aalmoezenier” die nu
bij de Genie werkt, of die man met dat mooie invasiekoord boven zijn bureau bij Staf OPCO, of die
collega van 200 Bevo- en Transportbataljon die in
1999 als lid van onze Bevocie ons zo goed van

klasse I (voedsel) voorzag. Kortom, kijk om u heen
en maak al die kameraden die ooit samen met ons
op uitzending gingen lid van de VVVGFPI!
Verheugend nieuws is ook dat het aantal leden inmiddels echt met sprongen toeneemt. Ook bij
onze stand op de Open Dagen van de Koninklijke
Landmacht in de RvS-kazerne te Oirschot hebben
veel jonge veteranen zich aangemeld. Minstens zo
verheugend waren overigens de vele zeer positieve reacties van onder andere de ‘oude’ veteranen van GFPI en andere regimenten en de
Libanon veteranen, in de trend van:“Hartstikke
goed; wij hadden ons ook kort na de uitzending
moeten verenigen.Wij zijn er helaas veel te laat
aan begonnen”.
Als reminder brengen wij nogmaals de doelstellingen van onze vereniging onder uw aandacht:
De band tussen de jonge veteranen onderling en
de nog actief dienende militairen, gediend hebbende in of bij vredesmissies waar ook ter wereld
– daarbij registratief ingedeeld bij het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene – in stand te houden en/of te verbeteren;
Het behartigen van de belangen van de jonge veteranen in de breedste zin van het woord (aandacht, waardering, hulp/begeleiding bij problemen, erkenning en respect);
De band tussen de leden van de vereniging met
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene in
stand te houden en / of te verbeteren.

Fuseliers naar Irak?
Binnenkort Irak veteranen in ons regiment? Als
het aan Minister Kamp en de meerderheid van het
kabinet ligt, gaan de missies SFIR-4 en SFIR-5
door. De Tweede Kamer worstelt nog met de continuering van de missie in Irak. Als SFIR-5 doorgaat, zal hoogstwaarschijnlijk de C-compagnie
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van 17 Painfbat GFPI ter versterking worden toegevoegd aan het Luchtmobiele bataljon dat de
kern van NL Mechbat SFIR-5 gaat vormen.

Website
Ten slotte wordt er hard gewerkt door de
korporaal Jelle Weidema aan onze eigen website
www.vvvgfpi.nl en past Hans Sonnemans de algemene fuseliers website www.fuseliers.net aan met
informatie over onze vereniging.

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.

Infanteriecomponent van SFOR-1
was A Cie. 17 Painfbat GFPI
Tekst: Aooi Hein Asveld
Naar aanleiding van het artikel van Kol der
Fuseliers Hans van der Louw over de belevenissen van IFOR 2 in Vaandeldrager 69 wil ik niet
achterblijven voor wat betreft SFOR 1.Want ook al
bestond onze “moedereenheid“ uit cavaleristen
(101 Tank Bataljon), de infanteriecomponent werd
geleverd door de Acie 17 Painfbat GFPI.
In de loop van 1996 werd deze club “full speed“
opgeleid en vanaf half september onder bevel
geplaatst van 101 te Vogelsang. Alhier kon de BC
van 101 (toen Lkol de Wit ) zien wat het betekende
om een echte eenheid te zijn. (Herfstfeest, sportdag, er was bij de Acie geen houden aan).
Na een stevige eindoefening werd het sein op
groen gezet en kon men zich gereed gaan maken
om IFOR 2 zijnde 17 Painfbat GFPI af te lossen. Dit
geschiedde in december 1996.

De Acie werd verdeeld over de teams. Anderhalf
infanterie peloton kwam terecht in Novi Travnik
en de rest met het AT en stafpeleton als C-team
zijnde in Knezevo.Van hieruit werd onder meer de
base Maslovare (Obodnik) in bedrijf gehouden.
Het team heeft het nodige meegemaakt waarbij
vooral de strenge winter een belangrijke rol
speelde. Een ongeval medio februari 1997 waarbij twee genisten dodelijk verongelukten was een
behoorlijke domper. Een pauselijk bezoek aan
Bosnië was wel een highlight gedurende de zes
maanden. Een aantal dagen kon men toen meer
dan maximaal aan de bak.Wat regelmatig ons
werk vergemakkelijkte was het invasiekoord. De
locale bevolking was hier al aan gewend sinds
IFOR 2 en wij deden er dan ook ons voordeel mee.
Uiteindelijk is de Acie compleet teruggekeerd en
hebben zij zich daar op voortreffelijke wijze van
hun taak gekweten.
Zoals Kolonel van der Louw al aanhaalde in zijn artikel geldt het lid
worden van de VVVGFPI uiteraard
ook voor de mannen en vrouwen
van de Acie (SFOR 1). Jullie van
SFOR 1 zullen je er zeker thuisvoelen. Een plek die geboden wordt om
samen in woord en gedachten nog
eens terug te kijken. Tevens is er de
mogelijkheid om de sfeer te proeven van het huidige bataljon. Het is
zeker de moeite waard.
Tot weerziens in Oirschot.

Anderhalf infanteriepeloton in Novi Travnik
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Regimentsflitsen

“Partir c’est mourir un peu”
Tekst: Lkol der Fuseliers, Harold Jacobs,
Bataljons- en Regimentscommandant

Regimentsadjudant, die helaas bij de landing zijn
arm brak.

“Partir c’est mourir un peu”.Weggaan voelt als
een beetje doodgaan. Terwijl ik dit schrijf, besef
ik dat dit mijn laatste bijdrage aan de
Vaandeldrager is als Regimentscommandant van
dit fantastische Regiment. Twintig augustus zal ik
mijn commando overdragen aan Lkol der
Fuseliers Luiten. Mijn rugzak met mooie herinneringen en momenten om te koesteren is ruimschoots gevuld, met nog de 60 jarige herdenking
in Normandië in het vooruitzicht, waarover elders
in dit blad nog wordt bericht.
Gelukkig kan de BA nog wel het glas heffen

Samen D-Day beleven

Ook neemt het bataljon deel aan de sportdag van
ons zusterbataljon, Bataljon Bevrijding 5e Linie op
3 juni. Hopelijk verloopt deze dag zonder ongevallen.

Voetbalwedstrijd, speedmars en een
ongelukkige landing
De klassieker die weer in ere was hersteld, de
voetbalwedstrijd tussen onze officieren en onderofficieren, is helaas vroegtijdig gestaakt, na een
fantastische omhaal van onze Bataljons- en

Wij wensen hem een voorspoedig herstel! De
speedmars, die voorafging aan de voetbalwedstrijd, was vooral een uitputtingsslag met bovenmenselijke prestaties van de deelnemers.
Het bataljon staat op dit moment op een derde
plaats in het tussenklassement voor de BLS
Trofee. Een fantastische 2e plaats bij de speedmars en een 3e plaats bij het Diemaco schieten
zijn voor een paraat bataljon prestaties van formaat.

Stroomversnelling
Het bataljon is weer in een aardige stroomversnelling terechtgekomen.We hebben net de zeer
geslaagde Open Dagen Koninklijke Landmacht
achter de rug. Als onze politiek besluit de missie
in Irak, SFIR, te verlengen, zal onze C-Cie in oktober samen met 11 Luchtmobiel Bataljon meegaan
naar Irak. Op dit moment zitten al 8 man van ons
bataljon daar. 6 Mortieristen, een kok en de elnt
Aalbers die in deze uitgave verslag doet van zijn
missie.Voor SFIR 4, de aflossing van de huidige
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missie hebben we ook al weer een kok gepland
staan.
De recente aanslag op de sgt I Dave Steensma
heeft eenieder nog eens met de neus op de feiten
gedrukt, waar wij met onze missies mee te maken
kunnen krijgen.
Wat er verder nog in het vat zit voor het bataljon is
op dit moment nog ongewis, maar het zou allemaal wel eens sneller kunnen gaan met uitzendingen dan de meesten denken.

Bezoek bij Hare Majesteit en Ridderdiner
Ondertussen heb ik u allen mogen vertegenwoordigen bij het Ridderdiner, het jaarlijkse diner van
dragers van de militaire Willemsorde. Normaal

gesproken is daar ook Prins Bernhard bij aanwezig, maar die moest dit keer helaas, vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. Hij heeft
dat weer ingehaald door in Wageningen prominent aanwezig te zijn. Onze Oud-strijders en onze
C-Cie. liepen er weer fantastisch bij!
Ook is er weer een delegatie van het Regiment op
bezoek geweest bij Hare Majesteit, Koningin
Beatrix.
Zoals de Regimentskalender aantoont zal het
Regiment dit jaar regelmatig bij 60 jarige herdenkingen en bijeenkomsten aanwezig zijn.
Het doet mij deugd dat al vele ‘jonge’ veteranen
lid zijn geworden van onze nieuwe vereniging,
Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI. De geschiedenis heeft geleerd dat als je ‘later’ nog iets
wilt, je nu de band vast moet houden en versterken. Hiermee leggen we ook de basis voor de toekomst van het Regiment, het instandhouden van
tradities en de band met ‘nieuwe’ oud-strijders.
Ik wens al mijn veteranen veel geluk en gezondheid voor u en de uwen. Ik dank u allen zeer voor
de fantastische samenwerking en hoop u in de
toekomst nog vaak te zien. Ik ben er niet alleen
trots op dat ik Commandant ben van mijn
Fuseliers, maar dat ik ook van en voor de Oudstrijders uw Regimentscommandant mocht zijn.
Volo et Valeo!

Een delegatie van het Regiment op bezoek bij Hare Majesteit

Fuseliers in den vreemde
Tekst: Elnt der Fuseliers, Ferry Aalbers
Brief uit Irak
Geachte collega’s Fuseliers!
Sinds 16 maart bivakkeer ik in de provincie Al
Muthanna, het zuidelijkste en warmste gebied van
Irak. Mijn taak hier is het trainen en monitoren van
een ICDC compagnie in de plaats Ar Rumaytah. In
dit artikel maak ik u duidelijk wat ICDC precies is
en geef ik u een beschrijving van mijn dagelijkse
werkzaamheden hier.
De afkorting ICDC staat voor Iraqi Civil Defence
Corps. Deze naam roept al meteen de vraag op of
het om een legereenheid gaat of om een civiele
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dienst. Civiel is het zeker niet, want de structuur
van deze dienst heeft een militaire opbouw. Ook
loopt het personeel van ICDC in militaire uniformen en zij zijn bewapend met klein kaliber wapens. Maar een legereenheid mag het zeker niet
genoemd worden en dat heeft te maken met de
taakstelling. Dit korps heeft namelijk als taak de
Iraqi Police lokaal te ondersteunen bij haar werkzaamheden. Het gaat dan voornamelijk om het uitvoeren van patrouilles door de stad en in de buitengebieden, het bemannen van Mobile Check
Points en het begeleiden van civiele konvooien.

Vredescompagnie
In Ar Rumaytah is de Alfa compagnie van ICDC
gestationeerd, ook wel de vredescompagnie ge-
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noemd. Deze compagnie heeft circa 130 personen
in de voeding die alle gelegerd zijn in een gloednieuwe kazerne aan de rand van de stad. Een jaar
geleden zijn de Mariniers begonnen met het rekruteren en opleiden van het personeel van deze
compagnie, momenteel worden zij operationeel
ingezet.Van de opleiding moet u zich niet veel
voorstellen. Deze bestaat uit 3 weken training,
waarin basic onderwerpen als schietlessen, excercitie, contactdrills, checkpoint en patrouille lopen behandeld worden. Tijdens de training zijn
de besten eruit gehaald en gebombardeerd tot
sergeant of korporaal. De officieren komen van de
Militaire Academie of zijn afkomstig uit het oude
leger.
Momenteel voert de compagnie iedere dag patrouilles uit in de omgeving van Ar Rumaytah. Elke
patrouille wordt begeleid door Coalition Forces,
door ons dus. Door de intensieve begeleiding
proberen wij het niveau van de verschillende
groepen omhoog te krikken. Dit blijkt noodzakelijk, want zeker voor de groepscommandanten is 3
weken opleiding gewoonweg te kort. Training on
the job dus!

Elnt der Fuseliers, Ferry Aalbers in Ar Rumaytah

Naast het begeleiden van deze patrouilles zijn wij
bezig de compagnie te voeden met allerlei materiele zaken. In de eerste plaats gaat het om basis
artikelen die zij nodig hebben om hun taak uit te
kunnen voeren. Daarnaast zijn er nog “luxe” artikelen die we proberen voor hen te regelen. Het
aangeven van prioriteit aan artikelen levert dan
vaak interessante discussies op tussen de Iraakse
compagniesstaf en ons. Ook het opslaan en onderhouden van de artikelen is een van de logistieke zaken waar we ons intensief mee bemoeien.
Het begrip SPEAR is hier bijna een vloekwoord en
op honderd patronen meer of minder kijkt men

niet. Gelukkig zien we dat deze zaken steeds beter worden opgepakt,

Slapen in een boogtent met airco
Ikzelf ben gelegerd op de compound van het
Bravo Team 42e Bataljon Limburgse Jagers, even
buiten Ar Rumaytah. Een klein kamp bestaande
uit een compagnie aangevuld met verschillende
subeenheden. Helaas zijn er op dit moment te
weinig prefabs dus slapen we nog even in een
boogtent met airco, sinds kort ook met een schaduwzeil. Dit laatste is noodzakelijk om het heteluchtoveneffect te voorkomen. Het begeleiden
van de ICDC compagnie doe ik samen met 4 andere personen, afkomstig van diverse landmachtonderdelen. Onze werkzaamheden voeren wij uit
in shifts, 6 dagen in de week zowel overdag als ’s
nachts.Vrijdag is hier een heilige dag en worden
er bijna geen patrouilles uitgevoerd.
Al met al een druk programma dus, waarbij het
klimaat steeds meer om de hoek komt kijken.
Momenteel is het nog prettig voorjaarsweer met
middagtemperaturen van 35 graden Celcius. Het
feit dat veel mensen hier nog in truien lopen geeft
al een ernstig vermoeden over de toekomstige
weersgesteldheid! In alle opzichten is alertheid
hier geboden, niet alleen richting de omgeving
maar ook naar jezelf. Blijven drinken, smeren en
eten, anders leg je het hier af.
Over het algemeen kan ik zeggen dat het rustig is
in de provincie Al Muthanna. Hoewel de beelden
over Irak die op het nieuws verschijnen verontrusting opwekken lijkt het erop dat dit gebied als
uitzondering geldt. Dit ligt enerzijds aan de bevolking hier, men wil opbouwen en geen nieuw
conflict. Anderszijds levert de open houding van
de Nederlandse troepen richting de Irakese bevolking aanzienlijk veel krediet op. Dat merk je
dagelijks als je hier door Rumaytah rijdt, de mensen zwaaien en steken de duim omhoog.
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de
post die ik tot nu toe heb mogen ontvangen, bedankt!
Salam Eleikum
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Fuseliers in Afghanistan ”Working 4 Peace”
Tekst: Lkol der Fuseliers, Peter Aerts
Met ingang van 11 augustus 2003 heeft NATO de
verantwoordelijkheid voor de ISAF missie in
Afghanistan overgenomen van het 1 GE/NL
Corps. In tegenstelling tot de SFIR missie in IRAK
wordt er helaas niet zo veel aandacht besteed aan
deze missie. Echter op dit moment bevinden zich
ongeveer 150 NL militairen in Afghanistan en in
het bijzonder in Kabul en omgeving. Het grootste
deel bestaat uit personeel van het 1(NL)
Helikopter Detachement AH-64D. Zij zijn gestationeerd op het vliegveld van Kabul (KAIA).
Daarnaast werken er nog ongeveer 20 individueel
geplaatste militairen op het hoofdkwartier van
ISAF, in het centrum van de stad. En onder dit aantal bevinden zich ook vier (oud) Fuseliers. Ja, ja
Fuseliers in den vreemde “Working 4 Peace”.
Reden genoeg om hier even bij stil te staan en een
kleine reünie te organiseren...... Helaas ontbrak
de Calvados, echter het fuselierkoord had iedereen op de man en dus konden we vol trots op de
foto..... Uiteraard hebben we naderhand een ander soort borreltje gedronken en het Fuselierlied
uit volle borst ten gehore gebracht!
Volo et Valeo !

Van links naar rechts op de foto treft u aan:
Sgt 1 der Fuseliers Charles Hilberts:
Laatste functie bij 17 Painfbat GFPI;
Stafonderofficier Sie 2/3 (1997 – 2000)
Lkol der Fuseliers Peter Aerts:
Laatste functie bij 17 Painfbat GFPI; PBC (1999 – 2001)
Kap Chris Hamers:
Beëdigd bij 17 Painfbat GFPI (feb 2003);
Laatste functie bij Ststcie 13 Mechbrig: Brigadejurist (2002 – 2003)
Kpl 1 Eloy Andriessen:
Laatste functie bij 17 Painfbat GFPI; Bcie, 3e Pel,
Chauffeur YPR (1999 - 2000)

Hoog bezoek in Kabul

“Alex van Oranje” bezoekt fuseliers
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“Prinses Irene” bewijst Prinses Juliana laatste eer
Tekst: Sgt1 Igor van Rooijen
IOT’er Acie 17 Painfbat GFPI
Op dinsdag 30 maart j.l. vond de bijzettingplechtigheid plaats van H.K.H. Prinses Juliana.Vanaf paleis Noordeinde in Den Haag werd de kist met het
stoffelijk overschot van ons voormalig staatshoofd
per koets vervoerd naar de Nieuwe Kerk in Delft
alwaar zij werd bijgezet in het familiegraf van de
Oranjes. De route die de koets aflegde, was afgezet met duizenden militairen. De A-compagnie
van ons bataljon, aangevuld met een peloton van
de C-compagnie, vervulde een zeer belangrijke
taak in dit geheel. De in totaal 102 Fuseliers- gestoken in hun markante ceremoniële tenue vormden op de Markt in Delft een in het oog springend
deel van de ereafzetting.
De dag zelf begon voor de Fuseliers al vroeg. Op
menig legeringkamer ging rond 04.00 uur de
wekker al af.Vijftig minuten later stond iedere
deelnemer met medebrengen van ‘de emmer met
puntmuts’ (inmiddels een bekend en essentieel
fenomeen voor dergelijke plechtigheden!) ge-

reed voor het compagniesgebouw van de A-compagnie. Niet alleen de deelnemers stonden er;
zelfs de bussen waren al gearriveerd. Na een korte tussenstop bij de wapenkamer reden de bussen de kazernepoort uit richting Rijswijk. De
meeste van ons sprokkelden onderweg nog wat
nachtrust bij elkaar.

Puik stukje exercitie
Bij Rotterdam had zich inmiddels een lange file
gevormd maar voor de bussen met de militairen
was een rijstrook vrijgehouden dus de reis kon
zonder noemenswaardige hindernissen voortgezet geworden. De voorlopige eindbestemming
was een sporthal in Rijswijk waar de ceremoniële
tenues hingen en waar men zich om kon kleden.
De wachttijd daar werd benut met het nuttigen
van het ontbijt. Dit keer samengesteld uit 100%
ontdooide broodjes. Na de op tijd aanwezige bussen de tweede meevaller voor die dag!
Rond 09.30 uur moest iedereen, inmiddels omgekleed, de bus in. De volgende bestemming lag
vlak bij het centrum van Delft. Daar aangekomen
werd de eenheid opgesteld en afgemarcheerd

Exercerende Fuseliers in ceremonieel tenue
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Duizenden mensen en geen geluid bij aankomst van de koets

naar de Grote Markt. Onderweg naar de Markt
hadden zich wel al wat kijklustigen langs de route
opgesteld maar er waren ook nog grote lege
plekken. Dat veranderde nadat we het straatje
achter het stadhuis binnenmarcheerden.Vele rijen dik stonden toeschouwers daar te wachten.
Ook op de Markt zelf was het erg vol.
Wetende dat duizenden ogen op ons gericht waren, werd een puik stukje exercitie afgeleverd en
de eenheid onder leiding van de CA naar haar
plek gedirigeerd.We waren de eerste eenheid
die haar positie innam. Later volgden de KMA,
KIM en de vaandelwacht van het Korps Mariniers.

Doodse stilte
(Lang) wachten is inherent aan dit soort ceremonies maar gelukkig kregen we voldoende afleiding in de vorm van bussen en limousines met genodigden. Door onze opstelling hadden we daar
prima zicht op. De gasten stapten uit en werden
ontvangen in het stadhuis waarna zij over de loper
die zich voor ons bevond de Markt overstaken
naar de Nieuwe Kerk.Vele bekende en onbekende Nederlandse en buitenlandse gasten trokken
aan ons voorbij waaronder het voltallige kabinet,
politieke oudgedienden en leden van buitenlandse Koninklijke Huize. Het publiek achter ons
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schepte er duidelijk hoorbaar genoegen in om de
juiste prinses onder het door betrokkene gedragen hoofddeksel te ontwaren. Overigens ging de
wind nog met zo een hoofddeksel aan de haal. Dat
was niet in het protocol voorzien!
Sobere marsmuziek van de Koninklijke Militaire
Kapel en een lange stoet van militairen te voet
kondigden de aantocht van de baar aan. Niet lang
daarna schalden de commando’s “geeft acht” en
“presenteer geweer”door de straten en over de
Grote Markt. De met paarse stof omhulde koets
met daarop de baar van Prinses Juliana - voorafgegaan door ere-escortes te paard van politie en
cavalerie - arriveerde. Op het moment dat de
koets voor de Nieuwe Kerk halt hield, was het
doodstil. Duizenden mensen en geen geluid; niet
anders te omschrijven dan “indrukwekkend”.
Nadat de baar de kerk ingedragen was, sloten de
deuren en vond de bijzettingplechtigheid plaats
die u allen waarschijnlijk op televisie heeft gevolgd. Nadat de erewacht van de Mariniers het
marktplein had verlaten, eindigde ook ons eerbetoon aan de gestorven vorstin. Nog eenmaal marcheerden wij door de straten van Delft tussen een
langgerekt lint van militairen en leden van de
Studentenweerbaarheden waarna voor ons een
einde kwam aan een historische dag.
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Regimentskalender 2004/2005

DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

BIJZONDERHEDEN

01 juli

Regimentsbijeenkomst

Oirschot

Regimentsmess Congleton; 16.00 – 20.00 uur

02 juli

Beëdiging Oirschot Regiment

Week 30 - 33

Verlofperiode bataljon

20 aug

Commando-overdracht

Bataljon
Oirschot

GFPI en 17 Painfbat GFPI

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

28-29 aug

Kinderweekend

Vogelsang

ROOV/offver 17 Painfbat GFPI

06 sep

60 Jaar bevrijding

Beringen

Beringen Erecie + Oudstrijders

07 sep

Herdenking Indië monument

Roermond

RC, Oudstrijders GRPI en det SSVOstcie

09 sep

Regimentsdiner GFPI

Oirschot

Leden VVOGFPI & genodigden

13 sep

Herdenking

Beringen

Bcie Oudstrijders & del bat

16 sep

In-/uitdrinken ROOV

Oirschot

Regimentsmess Congleton

17-19 sep

Herdenking 60 jaar

Arnhem e.o.

Detachement 17 Painfbat GFPI

Eindhoven

Oudstrijders KNBPI,

Operatie Market Garden
18 sep

Herdenking/defilé 60 jaar
bevrijding Eindhoven

detachement “Jonge Veteranen 17 Painfbat GFPI”

21 sep

Prinsjesdag

Den Haag

BCie

23 sep

Reunie 6e Bat GRPI

Oirschot

6e Bat GRPI/Delegatie bat & Vaandelwacht

24 sep

Herdenking Thorn tevens

Thorn Oudstrijders KNBPI,Vaandelwacht & Erecie

Co-overdracht Bat Bevrijding

(60 man)

07 okt

Reunie 4e bat GRPI

Oirschot

4e Bat GRPI/Delegatie bat

27 okt

Viering 60 jaar bevrijding

Bergen op Zoom

Oudstrijders KNBPI & Erecie (Bcie)

27 okt

Herdenking “De Schot”

Tilburg

Oudstrijders & Delegatie Bat

30 okt

Herdenking & Kranslegging

Oudstrijders & Erecie + Vaandelwacht

“De Vaandeldrager”
60 jaar bevrijding
06 nov

Herdenking Wolverhampton

Wolverhampton

Oudstrijders en delegatie bat

16 dec

In-/uitdrinken ROOV

Oirschot

Tevens Algemene Ledenvergadering

07 jan

Regimentjaardag

Oirschot

Iedereen

13 apr

Reunie 7 GRPI

Oirschot

Oudstrijders 7 GRPI/del bat

01 mei

Defile 60 jaar bevrijding

Den Haag

Erecie/vaandelwacht
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Regimentsweetjes
Wist u dat het Regiment trots is op:
• Sgt1 Vellekoop; hij kreeg op dinsdag 11 mei
2004 de bronzen medaille met oorkonde voor
langdurige, eerlijke en trouwe dienst;

• Het speedmarsteam van 17 GFPI die in een fantastische tijd van 26 minuten en 17 seconden de
tweede plaats bezetten bij het KL Kampioenschap Speedmars en na deze prestatie in de top
drie staan voor de BLS trofee.

• Onze Minimi schutter Fus1 Anouska Lievaart, die
heeft deelgenomen aan het Militair Wereldkampioenschap Cross Coutry in Libanon. Ze liep
de 5 km Cross in 19.05 minuten behaalde daarmee een 35e plaats bij de wereldtop
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ROOV borrel
Op 13 mei was er weer een ROOV bijeenkomst in
de Regimentsmess Congleton. Deze middag
moesten een viertal rode patten aan de rode
patten commissie bewijzen dat zij een goede
Gardeonderofficier zijn van ons Regiment.Voor
hen was de dag al vroeg begonnen om 07.00 uur
was het vertrek gepland van een veldtocht die
leidde langs plaatsen waar onze koorduitreikingen plaatsvinden. Na de nodige Calvados, uitvoeren van opdrachten en heel lang verplaatsen
waardoor het in tijd helaas niet meer mogelijk
was om af te sluiten in het museum, werden zij aan
het eind van de dag op traditionele wijze ingedronken door de Regimentscommandant.
De Van Groenesteijn beker en de Calvados ontbraken ook hierbij niet. In totaal zijn vijf Sgt’n toegetreden tot het korps Gardeonderofficieren GFPI
want ook de sgt1 Smit, een oud Limburgse Jager,
mocht de legendarische woorden uitspreken “ik
beloof een trouw Fuselier te zijn”. Tijdens deze
bijeenkomst werden ook een aantal nieuwe leden
welkom geheten en vertrekkende leden uitgedronken en werd ook een oude traditie van het
Regiment in ere hersteld. Het ereboek van het
Regiment heeft namelijk een plaats gekregen in
de Regimentsmess en de Regimentsadjudant zal
bij aanwezigheid, elke dag een blad van het boek
omslaan om degene die hierin vermeld staan te
eren. De Regimentscommandant hield hiervoor
een korte toespraak.Woorden als “aandacht, erkenning, waardering en respect” voor de gevallenen, maar ook het voorstel om dit boek in de toekomst uit te breiden waren voldoende om de zaal
doodstil te krijgen. Met het symbolisch omslaan
van de eerste bladzijde van het boek werd het officiële deel afgesloten en toen de hamburgers
werden verdeeld en de drankjes door de nieuwe
rode patten werden rondgebracht kon het feest
beginnen.We kunnen terugkijken op een gezellige borrel met een grote opkomst, dus op naar de
volgende.
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Genootschap Vrienden van de Fuseliers
Vrienden van het Genootschap bezochten Open Dagen KL
Tekst: Harry Paul Stassen
Vrijdagmiddag 14 mei waren leden van het
Genootschap Vrienden van de Fuseliers uitgenodigd om de Open Dagen van de Koninklijke
Landmacht te bezoeken.
Deze werden gehouden op de Ruyter van
Steveninck kazerne in Oirschot. De vrijdagmiddag was gereserveerd voor BoBo’s en VIP’s, dus
ook voor ons, vrienden van de Fuseliers.
In afwezigheid van de voorzitter, Jan van
Lieverloo, die in Lourdes was voor de militaire bedevaart, werden de gasten ontvangen door Hans
Sonnemans en Harry Stassen. Het was een select
gezelschap van zeven gasten waarvan er een zelfs
uit Groningen was gekomen. Het geplande programma hebben we op het laatste moment aange-

past en in plaats van een ontvangst in de
Regimentsbar Congleton werd er uitgeweken
naar de uitbouw bij het museum van Brigade en
Garde. Maar dit deed allemaal niet af aan een gezellige middag, waarbij een tocht werd gemaakt
langs de verschillende demonstraties van de
landmacht, onder andere de Genie, de Lucht
Mobiele Brigade, stukje van de luchtmacht, demonstratie van de “gele rijders” (de rijdende artillerie) met saluut schoten uit vier 25-ponders.
Na afloop was er nog een drankje bij “ons” museum, en werd de middag rond half vijf afgesloten.
De eerstvolgende bijeenkomst waar de leden van
het Genootschap elkaar kunnen treffen zal zijn op
vrijdag 20 augustus wanneer Overste Jacobs het
commando van “zijn” Regiment overdraagt aan de
Overste Luiten. Noteer dat dus vast in uw agenda!

Uit het museum
Nieuwe vitrines voor het museum
Van de projectorganisatie ODKL kreeg conservator Hans Sonnemans van het museum Brigade en
Garde, na afloop van de Open Dagen van de
Koninklijk Landmacht, twee vitrines aangeboden.
De projectofficier hoopt dat het museum er veel
plezier van zal hebben
Het museum Verbindingsdienst heeft de derde
vitrine in ontvangst mogen nemen.

Een trotse Hans Sonnemans bij de nieuwe vitrines
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Wegwijzer
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In tijden van veranderende regelgeving
is een ‘wegwijzer’ onmisbaar

Bij uitgeverij Kluwer is de vijfde versie van de
“Wegwijzer Sociale Zekerheid Defensie” verschenen.
Ook in de editie 2004 krijgen militairen en burgermedewerkers van Defensie in heldere taal uitleg over de
vele verschillende regelgevingen binnen Defensie op het
gebied van sociale zekerheid en pensioenen.
DFD Arbeidsvoorwaardenadvies, de auteur, legt in
duidelijke taal uit wat u ondermeer kunt verwachten bij
dienstongeschiktheid, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen, overlijden, hoe de UKW-regeling in
elkaar zit en ga zo maar door.

Verkrijgbaar
In alle gespecialiseerde boekhandels in Nederland kunt
u de wegwijzer kopen of bestellen. De Wegwijzer 2004
is verkrijgbaar onder ISBN nummer 90-1301-0423
Gereduceerde prijs voor vakbondsleden
DFD heeft een samenwerkingsovereenkomst met een
aantal vakbonden. Voor leden van die vakbonden is het
mogelijk de Wegwijzer tegen een gereduceerde prijs te
verkrijgen. Bezoek hiervoor de site van uw vakbond en bestel deWegwijzer voor € 9,75 i.p.v. € 13,50. Bestellen
via www.dfd.nl is ook mogelijk. U betaalt geen verzendkosten.
Tel: (040) 20 73 100
E-mail: dfd@dfd.nl
Internet: www.dfd.nl

