
Vaandel
dragerdrager 717171

dedede

Jaargang 20 - Oktober 2004

251796_Vaandel_71_omsl  29-09-2004  09:56  Pagina 1



LaatsteLaatste
kkeereer

VVooggelsangelsang

251796_Vaandel_71_omsl  29-09-2004  09:57  Pagina 2



Van de redactie
� Vaandeldragerfonds 2

Stichting Brigade en Garde
� “Le roi est mort, vive le roi!” en “partir c’est mourir un peu” 3

Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene
� In memoriam bestuurslid Piet van der Wal 4
� Van de voorzitter 5
� Nieuws van de penningmeester 6
� Nog even en dan....... 7

In memoriam 9

Vereniging van Indië-bataljons Garderegiment Prinses Irene
� Nieuws van de vereniging van Indië-bataljons Garderegiment

Prinses Irene 10

Vierde bataljon GRPI
� Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI 12

Vijfde bataljon GRPI
� Nieuws van het Vijfde Bataljon GRPI 12

Zesde bataljon GRPI
� Sireentje nr. 54 15

Zevende bataljon GRPI
� Bataljon Berdjalan nr. 52 16

Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI
� Nieuwe leden VVVGFPI, Fuseliers A-Compagnie

naar Irak en SFOR-5 18

Regimentsflitsen
� Erkenning, waardering, aandacht en respect 21
� Het mooiste Sinterklaascadeau 23
� Twee mannen die ons verenigen 25
� Van de nieuwe Regimentscommandant 26
� Regimentskalender 28

Bataljonsnieuws
� BLS Trofee Oriënteren 29
� De Vierdaagse van Nijmegen 2004 30

Genootschap Vrienden van de Fuseliers
� Genootschap neemt afscheid van

Regimentscommandant Jacobs 31

1

Colofon
Jaargang 20, nummer 71
De Vaandeldrager verschijnt
ieder kwartaal in een oplage
van 2.000 exemplaren en 
wordt verspreid via
controlled circulation

Hoofdredactie:
Hans Sonnemans
e-mail: j.sonnemans@chello.nl

Eindredactie:
Nelleke Swinkels - van de Vorst
e-mail: nellekeswinkels@planet.nl 

Redactie:
Lkol Harold Jacobs
Maj Henk de Boer

Redactieadres:
Redactie De Vaandeldrager
Postbus 33
5688 GZ Oirschot
tel. 040-2665662
e-mail: 17painfbat.st.s1.stooperszkn02@
rnla.mindef.nl

Vormgeving en druk:
Drukkerij Gianotten B.V.,Tilburg

© Copyright:
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene

Uitgave:
Drukkerij Gianotten B.V.,
Bredaseweg 61, Postbus 9228
5000 HE  Tilburg
telefoon: 013 542 50 50
fax: 013 535 91 75
email: info@drukkerijgianotten.nl 

Fotografie:
Fotoarchief museum Brigade en Garde
Prinses Irene
Nelleke Swinkels – van de Vorst
17Painfbat 
Sectie Communicatie,
13 Gemechaniseerde Brigade
Elnt Marcel Kerstens

Coverfoto:

Lkol der Fuseliers,Tim Luiten neemt het
commando 17Painfbat over

Website:
www.fuseliers.net

Inhoudsopgave

251796_Vaandel_71_bw  29-09-2004  10:08  Pagina 1



2

Tekst: Hans Sonnemans, hoofdredacteur

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is de com-
mando-overdracht over het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene en het 17e Pantserinfante-
riebataljon GFPI juist achter de rug. Lkol der Fu-
seliers Harold Jacobs heeft na 2 jaren en 8 maan-
den zijn functie overgedragen aan zijn opvolger,
Lkol der Fuseliers Tim Luiten. In deze Vaandel-
drager is hierover uiteraard weer veel te lezen.

De eerste Vaandeldrager “nieuw stijl” werd ge-
presenteerd in december 2001, juist toen  Jacobs
het commando overnam van Lkol Willem Verweij.
Harold Jacobs maakte daarna meteen deel uit van
de redactie van de Vaandeldrager. Hij zag onmid-
dellijk in dat een blad als de Vaandeldrager
enorm belangrijk is voor alle leden van het regi-
ment en indirect voor het bataljon. Hij wilde daar-
om meteen deel uitmaken van het team dat ver-
antwoordelijk is voor de inhoud van het blad. Er
ontstond een prima samenwerking waar alle re-
dactieleden met een goed gevoel op terug kijken.

In de afgelopen periode is er veel gebeurd rond-
om het blad de Vaandeldrager. Alle geledingen
van het regiment, de leden van de diverse vereni-
gingen, hebben zeker moeten wennen aan de
nieuwe inhoud en het delen van “hun eigen hoek”
in het blad. Dat dit proces goed is verlopen, be-

wijst een bijzonder positief uitgevallen lezerson-
derzoek, waarvan we uitslag twee nummers gele-
den hebben gepresenteerd. Eén van de aanbeve-
lingen uit dat onderzoek, een iets minder luxe uit-
gave van het blad, hebben we met ingang van dit
nummer doorgevoerd. Het papier van het blad is
nu iets dunner en daardoor wat goedkoper.

Dit brengt mij op de slechte financiële start van
ons verenigingsblad. Het aantal te plaatsen adver-
tenties werd wat te optimistisch ingeschat, waar-
door de financiële exploitatie in gevaar kwam.
Gelukkig kon het dreigende gevaar worden afge-
wend. Om het blad ook de voor de toekomst te ga-
randeren besloot de Regimentscommandant, in
overleg met het bestuur van de Stichting Brigade
en Garde Prinses Irene, alle leden van het regi-
ment een brief te schrijven en hen te vragen een
extra bijdrage voor het zogenaamde “Vaandel-
dragerfonds” te storten.
Eventuele toekomstige tekorten bij de exploitatie
van het blad kunnen hieruit worden aangezuiverd.

De reacties op deze brief van Regimentscomman-
dant Jacobs overtrof ieders meest optimistische
verwachtingen. Ruim 600 leden (dit is meer dan
30% van het totaal) heeft een gezamenlijk bedrag
gestort van ruim €10.000,-! Ik denk dat deze le-
den de scheidend Regimentscommandant geen
mooiere nalatenschap voor het regiment hadden
kunnen geven.

Een greep uit de schriftelijke reacties:“Bedankt
voor al uw goede werk!”, J. van der Sar, Nieuw

Van de redactie

Vaandeldragerfonds

Hoofdredacteur Hans Sonnemans

Lkol Jacobs voor de laatste keer met “zijn”Vaandel
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Tekst: Guus van Leeuwe
Voorzitter Stichting Brigade en Garde

“Le roi est mort, vive le roi!” riep men in het verle-
den wel bij het aantreden van de nieuwe koning
na het overlijden van zijn voorganger.Wij zouden
dat met enige aanpassing ook kunnen toepassen
bij het vertrek en aantreden van een Regiments-
commandant. Uiteraard heten wij de nieuwe com-
mandant, Lkol der Fuseliers T. Luiten, welkom bin-
nen onze gelederen en wensen wij hem alle suc-
ces en krijgsmansgeluk toe, maar ik wil me hier
toch vooral richten tot de vertrekkende, Lkol der
Fuseliers H.A.J.M. Jacobs.
Allereerst, Harold, van harte gelukgewenst dat jij
niet hoefde te sterven om te kunnen worden opge-
volgd, maar uit eigen ervaring weet ik nog heel
goed met hoeveel pijn in het hart ik afscheid moest
nemen en dat zal ongetwijfeld ook bij jou het geval
zijn. Ook daarvoor hebben de Fransen een prachti-
ge en kernachtige uitdrukking:“partir c’est mourir

un peu” (vertrekken is als een beetje doodgaan).
Dit is niet de juiste plaats om jouw verdiensten voor het ba-
taljon en het regiment breed uit te meten, maar ik wil je
graag, en ik ben er van overtuigd namens velen te spreken,
van harte dank zeggen voor jouw grote en tomeloze inzet
voor alles wat met het militair- en Fuselier-zijn te maken
heeft.Werkelijk niets was je te veel of te dwaas als het jouw
eenheid met alles wat daarbij hoort betrof en je durfde nog
al eens je nek uit te steken. Met heel veel genoegen denk ik
onder meer terug aan de geweldige inzet van “jouw” batal-
jon in Bosnië waar ik, samen met enige andere bezoekers,
van heb kunnen kennisnemen. En laten we wel zijn, juist om
die operationele inzet gaat het immers.Veel geluk en vol-
doening wensen we je in jouw verdere carrière!

Van een geheel andere orde is de geweldige respons die we
van de lezers van De Vaandeldrager tot dusver mochten ont-
vangen op de oproep van onze aftredende commandant om
ook voor de langere termijn het voortbestaan van “ons
blad” te ondersteunen. In het stuk van hoofdredacteur Hans
Sonnemans vindt u hierover meer informatie.

Stichting Brigade en Garde
“Le roi est mort, vive le roi!”en “partir c’est mourir un peu”

Zeeland.“Het zou zeker jammer zijn als het blad
om financiële redenen niet meer zou worden uit-
gegeven!”, J. van Duren, USA.“Het blad is voor mij
nog steeds een band met het verleden waar ik mij
nog steeds in verbonden voel”, P. Hendriks,
Australië.“My pleasure!”, J. Sann, USA.“Om naar
de reünie te komen gaat eigenlijk niet meer, maar
des te meer wordt de Vaandeldrager erg gewaar-
deerd”, J. Alblas, Canada.“Wat mij bijzonder inte-
resseert in de Vaandeldrager is het nieuws over
de oude makkers.Verder artikelen zoals “Brief uit
Irak”. Onze jongens doen toch maar goed werk!”,
J. Klaarveld.“I will do my best to continue to sup-
port you”, P. Kornmehl, Australië.

Voor de redactie van het blad, is dit natuurlijk ook
een geweldige opsteker en een morele steun.
Heel hartelijk dank hiervoor!

Als redactie nemen we afscheid van Harold
Jacobs, redactielid in een bewogen periode. Een
prachtig einde van een periode en, belangrijker

Gezocht! Adressen!Gezocht! Adressen!Gezocht! Adressen!
Bij het invullen van de acceptgiro’s is er toch nog het een
en ander mis gegaan. Enkele leden hebben in hun en-
thousiasme vergeten hun adresgegevens in te vullen.
Hierdoor kan het bedrag niet door de penningmeester
worden geïnd. Hieronder volgt een lijstje met nummers.
Als uw uw bank- of girorekeningnummer herkent, wilt u
dit dan schriftelijk doorgeven.

2197599 t.b.v € 10,- 1319728 t.b.v € 10,-
4854264 t.b.v € 5,- 1068636 t.b.v € 10,-
2894752 t.b.v € 5,- 0953557 t.b.v € 10,-
3006978 t.b.v € 15,-

Uiteraard staat het rekeningnummer van het Vaandel-
dragerfonds nog steeds open voor bijdrages. Giro-
rekening 13.88.70.934 ten name van St. Brigade en Garde
Prinses Irene te Apeldoorn onder vermelding van
“Vaandeldragerfonds”.

nog, het begin van een goede toekomst voor het blad waar
hij zich mede voor heeft ingezet. Harold bedankt!
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Tekst: Rudi Hemmes, voorzitter van de ver-
eniging van Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene

Met verslagenheid hoorden wij eind augustus dat
onze medebestuursmakker Piet van der Wal aan
een slopende ziekte was overleden.
Piet was in hart en nieren marinier. Dat is hij altijd
gebleven, ook toen hij al lang de Koninklijke
Marine had verlaten.Voor ons, oud-strijders, was
Piet een goed mens, altijd klaar om anderen te
helpen. Altijd een grap, ondanks zijn reuma. En
Piet was een kunstenaar. Hij was een voortreffelijk
schilder. Hij schonk onlangs nog aan ons museum
een schitterend schilderij getiteld “Mariniers in
de nevels van de Normandische kust”.
Als marinier in oorlogstijd stond Piet altijd klaar
om anderen te helpen.Toen hij in de Middelland-
se Zee dienst deed aan boord van een Nederland-
se torpedojager en een Spitfire vlak bij het schip
werd neergeschoten, sprong Piet pardoes over-
boord om de vlieger te redden. Piet was een moe-
dig man.
Met een groot detachement mariniers kwam Piet
in Engeland de Prinses Irene Brigade versterken
en hij werd met onze Brigade in 1944 in Norman-
dië aan land gezet. En Piet werkte moedig mee
aan de bevrijding van Europa. Piet volgde zijn
idealen, met inzet van zijn leven. Hij heeft steeds
het algemeen belang laten prevaleren boven zijn
eigenbelang. Hij vond dat hij gewoon moest doen
wat gedaan moest worden voor zijn vaderland.
Piet is daarbij gewond geraakt, waarvoor hij het

draaginsigne gewonden heeft gekregen.
Na de oorlog vond hij het heerlijk zijn oude strijd-
makkers te ontmoeten. Hij was een vaste gast op
onze jaarlijkse reünie en naar herdenkingen ging
Piet steevast mee.
Op de vijftigste verjaardag van D-day, tien jaar
geleden, was hij mee naar Normandië en kon nog
precies aanwijzen, waar hij in een schuttersput
had gezeten. Piet was dit jaar graag mee gegaan
naar de viering van de zestigste verjaardag in
Pont Audemer en Arromanches, maar helaas vond
de dokter het niet verantwoord dat hij de lange
busreis zou ondernemen.
Piet kwam in het bestuur van onze Vereniging ui-
teraard om de belangen van de mariniers binnen
onze gelederen te dienen.Wij waardeerden hem
om zijn eerlijkheid, rechtvaardigheid en open-
heid. Soms vonden wij hem al te bescheiden, als
hij zich weer zorgvuldig uit de schijnwerpers
hield. Hij heeft zich zo lang mogelijk ingezet, ook
toen die slopende ziekte bij hem werd vastge-
steld. De behandelingen die hij moest ondergaan
leken de symptomen te onderdrukken, maar de
bijwerkingen waren heel naar. Piet heeft dat man-
moedig doorstaan tot hij te veel verzwakt was en
het einde voor hem onvermijdelijk was.
Zijn medebestuursleden hebben hem in Breda op
treffende wijze naar zijn laatste rustplaats gedra-
gen.
Wij verliezen in Piet een toegewijd bestuurder,
die veel voor onze vereniging heeft gedaan en wij
zullen hem vreselijk missen. Piet was een goed
mens en een dapper man.Wij treuren om zijn

In Memoriam bestuurslid Piet van der Wal

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”

Vereniging van Oud-strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
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Van de voorzitter

Landstrijdkrachten en wij hebben Overste Luiten
veel succes en veel krijgsmansgeluk gewenst in
zijn mooie nieuwe functie. Hij kan rekenen op
onze volledige medewerking.

Op 6 september werd de 60ste verjaardag van de
bevrijding van Beringen op feestelijke wijze ge-
vierd. Het begon al om 10 00 uur met de gebruike-
lijke kerkdienst. Daarna de mars naar het monu-
ment, de kranslegging, de speech namens het ge-
meentebestuur en namens onze vereniging, de
mars terug en een broodjesmaaltijd in de Kardijk.
Voor deze feestelijke gelegenheid was er daarna
nog een academische zitting en de opening van
een fototentoonstelling en een receptie. Onze ver-
eniging was met tien man vertegenwoordigd en
de Belgen vonden ook dat prachtig.
Een week later zijn wij nog een keer terugge-
weest om de veteranen van de Welsh Guards te
ontmoeten, die naar het vasteland van Europa wa-

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

Elders in deze Vaandeldrager leest u dat eind au-
gustus onze medebestuursmakker Piet van der
Wal aan de gevolgen van een slopende ziekte is
overleden. Het voltallige bestuur was op zijn be-
grafenis aanwezig om hem naar zijn laatste rust-
plaats te begeleiden en An, de kinderen en klein-
kinderen de kracht toe te wensen dit verlies te
dragen.
Ook kregen wij bericht dat in Zuid-Afrika Gabriël
de Jongh is overleden. Het is niet gebruikelijk om
alle overledenen in deze rubriek te vermelden,
maar Gabriël verdient een uitzondering te zijn.
Hij was niet alleen een oude strijdmakker, maar
een uitzonderlijk begaafd kunstenaar, die zijn on-
schatbare werk over de oorlogstijd aan ons muse-
um heeft geschonken. De regimentsmess is ge-
sierd met reproducties van zijn werk, waardoor hij
heel lang in onze herinnering zal voortleven.
De Regimentsborrel op 1 juli en de beëdiging op
2 juli werden door weinig leden van onze vereni-
ging bezocht. Als u de regimentskalender leest
zet zo’n datum dan in uw agenda. U weet dat u bij
elk evenement van ons Regiment van harte wel-
kom bent.
Het Garde Regiment Grenadiers en Jagers vierde
uitgebreid de 175ste verjaardag en daar werd uw
voorzitter bijzonder bij betrokken. Het was goed
om te zien hoe enthousiast de burgerij van
Arnhem was, toen de Grenadiers en Jagers door
het centrum van de stad defileerden.
Op 20 augustus droeg Overste Jacobs het
Commando over het Garde Regiment Fuseliers
Prinses Irene over aan Overste Luiten.Wij hebben
Overste Jacobs daarbij hartelijk bedankt voor de
wijze waarop hij de oud-strijders steeds heeft be-
trokken bij elke regimentsgebeurtenis.Wij heb-
ben hem veel succes gewenst in zijn nieuwe func-
tie in de staf van de Bevelhebber der

De oude en nieuwe Regimentscommandant

heengaan, wij zijn dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend en wij zijn er trots op dat hij een
der onzen was.
Piet dank voor alles, rust in vrede 
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Tekst: Henk van Beers

Contributie betalingen voor leden van de
Indië bataljons Prinses Irene.

Na verschillende malen te hebben gevraagd om
de contributie te betalen aan het onderdeel waar
u bij gediend hebt, dan wel waarmee u uitgezon-
den bent geweest, blijkt een en ander nog steeds
problemen op te werpen.
Iedereen kan zich nog kunnen herinneren bij
welk onderdeel werd gediend in het voormalige
Ned. Oost Indië. Het onthouden van satoe, doea,
tiga, ampat lima, anem toedjoe enzovoort, zijn we
echt nog niet verleerd. Kun je dat echter niet meer
herinneren, tida tahoe apa apa, probeer dan via
een maat te weten te komen welk onderdeel het
was.
Als je dat gedaan hebt, pak dan de Vaandel-
drager. Daarin vind je gegarandeerd van prak-
tisch elk onderdeel wel één of meerdere artike-
len. In die artikelen wordt ook meestal wel de
naam van een bestuurder of een giro- of bank-
nummer vermeld.
Concentreer je daarop en stuur je schrijven en de
overmaking van contributie of de financiële bij-
drage voor een reünie daar heen.

Op deze manier wordt het voor ieder wat gemak-
kelijker en behoeft de penningmeester van een
andere organisatie niet via Oirschot te achterha-
len bij welk onderdeel je behoorde om vervol-
gens ook nog eens over het kleine bedrag  over
en weer te moeten  bellen of schrijven.
Trima kasi banjak.

Contributie betalingen voor leden van de
V.O.S. KNBPI

Zoals in Vaandeldrager 70 is aangegeven, zullen
na het verschijnen van Vaandeldrager 71
de brieven over afschrijving als lid van de vereni-
ging de deur uitgaan naar hen die 2 jaar of langer
hun contributie niet hebben betaald.
Ieder lid kan op de adresdrager zien tot en met
welk jaar men heeft betaald, al dan niet met de
aanduiding M voor het jaartal, hetwelk aangeeft
dat u de vereniging hebt gemachtigd jaarlijks een
bedrag - door u aangegeven – te doen afschrijven
als jaarlijkse contributie.
Wanneer u ons niet hebt gemachtigd en graag zelf
uw opdracht tot betalen uitschrijft, let dan goed
op de codering boven uw naam op de adresdra-
ger van de Vaandeldrager. Staat er nu nog 2003,
dan wordt het hoog tijd uw bijdrage voor 2004 te

Nieuws van de penningmeester

ren gereisd voor een toer langs hun battle fields
en de week ervoor niet in Beringen konden zijn.
Erg gezellig, maar erg kort.
Op 18 september waren wij zoals gebruikelijk
aanwezig in Eindhoven voor de feestelijke her-
denking van de bevrijding en op 19 september
vertegenwoordigd bij de herdenking van Market
Garden in Oosterbeek waar Hare Majesteit
Koningin Beatrix aanwezig was. Na zestig jaar een
bijzondere gebeurtenis.
Zo zullen veel leden van onze vereniging ook aan-
wezig zijn bij de herdenking van de bevrijding
van Bergen op Zoom op 27 oktober en op die van
Tilburg op 28, 29 en 30 oktober. U hebt daarover
bericht gehad van onze secretaris.
Het worden drukke dagen, maar het is geweldig
om er bij te zijn en nog geweldiger als wij er bij
kúnnen zijn. Ik hoop dat velen de reis naar Bergen
op Zoom en Tilburg zullen ondernemen.
Ik kijk naar u uit.Kranslegging bij het monument in Beringen op 6 september

6
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betalen. De normale betaling vindt statutair plaats
begin van het jaar. Alleen op die manier hopen we
einde jaar “schoon” het nieuwe jaar in te gaan.
Excuus voor mijn aanhoudend vragen, het is ge-
woon nodig dat we elkaar bij de les houden!

De penningmeester zoekt naar nieuwe
wegen …….

Speciaal voor onze leden, verspreid wonend bui-
ten Nederland.
Er zijn mogelijkheden om vanuit uw eigen woon-
kamer, met gebruikmaking van uw eigen bank-
nummer, de contributies te betalen van onze ver-
eniging.
Uw bankrekening, alsook onze bankrekeningen,
hebben een IBAN nummer (international
bank account number). Wellicht dat deze infor-
matie kan leiden tot  voorkoming van achterstan-
den in de contributiebetaling   
Please  ask your local bank about these possibili-
ties and paying your contribution with 
EURO money.
Our IBAN nr concerning our giro number is: NL03
PSTB 0001 9995 33 – Ver Oud Str. Kon. Ned Brig.

Prinses Irene – Zevenbergen.
If you want to sent your money to our bankaccount
with RABObank please address to
IBAN nr: NL89 RABO 0334 2067 15.V.O.S Prinses
Irene, Zevenbergen
We are waiting and looking forward to hear from
you by sending us your contribution by bank.We
wish you all the best, good health and good luck.
Comrades in arms are greeting you.

Tot slot
Dit is een oproep aan onze leden in het buiten-
land. Het is gebleken dat in de United States en
Australië diverse telefoonnummers van onze le-
den gewijzigd zijn in verband met koppelingen
van vaste telefoonaansluitingen naar de zogehe-
ten cell phones, (mobiele telefoons). Dit gaat
soms gepaard met problemen en leidt uiteindelijk
tot een gewijzigd telefoonnummer. Willen die le-
den van de KNBPI over zee, die een ander tele-
foonnummer hebben, dit onverwijld aan de pen-
ningmeester meedelen zodat hij het nieuwe num-
mer in alle adresbestanden kan aanpassen. Zo
blijven adresbestanden up to date!
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Tekst: Henk van Beers

Ja, en dan…… dan zal op heel veel plaatsen in het
Zuiden des lands het 60 jarige bevrijdingsfeest
losbarsten. Het is nu al bekend dat veel plaatsen
na dit jaar zo’n feest niet meer zullen vieren om-
dat de oud-strijders van toen niet meer in staat
zijn over te komen of deel te nemen aan de diver-
se feesten.
Het gedichtje dat ik maakte rond de bevrijdings-
feesten in mei van dit jaar heb ik er maar even bij
betrokken omdat datgene dat daarin genoemd is,
zich nu ook opdringt aan velen. De meeste leze-
ressen en lezers weten zich nog goed te herinne-
ren wat er tijdens de dagen rond en op de bevrij-
dingsdag heeft afgespeeld en ook in de daaraan
voorgaande jaren heeft plaatsgevonden dan wel
is voorgevallen.
Bevrijd worden, bevrijd zijn. Gemakkelijk uit te
spreken, maar wel twee aparte begrippen.
We werden bevrijd, niet zomaar, daar is strijd aan
voorafgegaan. U hebt op de t.v. gezien hoe

Nederlandse oud-strijders benoemd werden tot
ridder in de orde van het Legioen van  Eer in
Frankrijk en met hen nog vele vertegenwoordi-
gers van alle deelnemende militaire eenheden
aan de landingen in Normandië juni 1944.
Niet alle (vaak jonge, maar ook oudere) militairen
die daar geland zijn, hebben de veldslagen over-
leefd. Ze hebben in die strijd hun leven gegeven
zodat wij konden worden bevrijd. Hun familie,
vrienden en bekenden zullen steeds aan dat offer
denken, hun geliefden kwamen niet meer terug 
Bevrijd worden geeft ook aan dat er iets van ons
werd afgerukt, we werden bevrijd van dingen die
we moesten doen maar die ons tegen de borst
hebben gestuit.
We behoefden ons niet langer schuil te houden op
gevaar van te worden opgepikt en afgevoerd te
worden naar plaatsen waar de bezetter mankracht
hard nodig had om de oorlogsvoering te laten
voortduren.
Leven zonder dwang, leven zoals je het toch wel
graag wilde. Leven nog wel met distributiekaar-

Nog even en dan………..
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Tekst: Henk van Beers

Herdenken, twee minuten stilstaan en denken aan 
alles wat eens over 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.

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.

We kunnen weer leven, weer zorgen, maar ook herdenken
Denken aan wat anderen deden, dankbaar gedenken.

Velen lieten hun leven in de strijd voor die vrijheid 
Hen gedenken, hen noemen, hen ons danklied gewijd.

Zij gaven het beste, zij gingen zonder te beleven   
Daarom zijn deze woorden voor hen geschreven.

Bevrijding, bevrijding van, bevrijding totBevrijding, bevrijding van, bevrijding totBevrijding, bevrijding van, bevrijding tot

ten en bonnen, maar er was meer te krijgen dan
voorheen.
Wèg met verduisteringsgordijnen, weg met
Spaanse ruiters op de wegen, wèg met houtgas-
generatoren, wèg surrogaat koffie en andere min-
der prettig smakende doch wel noodzakelijke
voedingsartikelen, wèg met platte uit autobanden
gesneden fietsbanden, wèg met zwarte fietslamp-
jes met een klein gleufje in het midden, wèg met
klompschoenen, ja wèg met alles dat ons in ban
had.
Bevrijd worden gaf je een kick, je was door het
dolle heen en vierde feest, soms met op de ach-
tergrond vragen naar minder prettige dingen.
Waar bleef mijn man, mijn vader, mijn broer, mijn
zuster die werden afgevoerd of hadden moeten
vluchten? Hoe zag ons huis, ons land eruit nadat
we moesten vluchten omdat er oorlogstuig op

neer kwam of nadat we ruimte moesten maken
voor plannen van de bezetters? Ook in eigen krin-
gen was er ondanks blijdschap – leed. Daarbij
worden we in deze komende dagen weer be-
paald. Oud leed, oude wonden, ze zijn dicht maar
de naweeën worden nog steeds gevoeld. Het is
goed ook daar de komende dagen bij stil te staan.
Ondanks dat en wellicht juist daardoor kunnen wij
de komende weken tegemoet gaan.We hebben
een hele grote periode van vrijheid gekend, we
zijn ermee opgegroeid, we leven er nog steeds
middenin. Dankbaarheid voor herkregen, her-
wonnen vrijheid is zeker waard om uit te spreken
bij een herinnering. Laten we onze bevrijders
daarbij niet vergeten. Laten we God danken dat
Hij het mogelijk maakte dat door het bloed en le-
vens van velen van hen wij nu mogen leven in
deze tijd. Hele fijne dagen toegewenst.
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In memoriam

VOSKNBPI
B.Hillebrand 25 juni 2004 Zwanenburg
J.Winia 24 Juni 2004 Nijmegen 
J.Tiemstra 12 juli 2004 Nijmegen
Mw. E.Merrienboer 24 juli 2004 Bergen op Zoom
Mw.W.Letschert 30 Juli 2004 Tilburg
Mw. J.Suiker – Boesjes 31 juli 2004 Canada
Mw. G.Bos – Sannes 02 augustus 2004 Deventer
Mw. A van den Ameele 07 augustus 2004 Zoetermeer
Mw. J.van der Weijden 08 augustus 2004 Wemeldinge
H.de Heer 15 augustus 2004 Rotterdam
Mw. J.v.Eijck - v.d.Heijkant 18 augustus 2004 Rijen
P.van der Wal 30 augustus 2004 Breda

Vereniging van Indië-bataljons van het Garderegiment Prinses Irene
P. Kranenburg (3de Bat. GRPI) 13 augustus 2004 Oegstgeest

Vierde Bataljon GRPI
R. Mulder 17 mei 2004 Den Haag
J. Frieszo 12 juli  2004 Assen
H. Postma 25 juli  2004 Wijnjewoude

Zesde Bataljon GRPI
T. Sanders 10 juni 2004 Eindhoven
H. van Triest 19 juli  2004 Twello

Zevende Bataljon GRPI
W.A. Mellema (4e Cie) 20 mei 2004 Cannington (Aus)
H.Trip (Staf Cie) 26 juni 2004 Brunssum
C. Ligtvoet - op ’t Hoog (Staf Cie) 09 augustus 2004 Oisterwijk
A. Bontenbal 07 augustus 2004 Oenkerk.
J.G. Hoencamp 22 augustus  2004 Emmeloord.

VVOGFPI
P.Th. Langenberg 28 juli 2004

Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden
van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en 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!
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Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW ZEVENAAR
0316 524002

Vereniging van Indië-bataljons van het
Garderegiment Prinses Irene

Erecouloir op Prinsjesdag

Tekst:Wim ter Horst

Net als vorig jaar zal het Veteranen Platform een
erecouloir verzorgen op Prinsjesdag op dinsdag
21 september 2004 in Den Haag.
Elke vereniging, die bij het Veteranen Platform is
aangesloten, kan deelnemers opgeven.

Uw secretaris heeft een 20-tal geïnteresseerde
Irene - Veteranen opgegeven voor dit erecouloir.
Het Veteranen Platform schrijft verder:
“Let wel: U geeft een aantal leden van uw vereni-
ging op.Vanuit het Bureau ceremonieel ontvangt
het Veteranen Platform de sterkte van een ge-
wenst veteranendetachement. Op basis van die
gegevens worden de leden van uw vereniging
primair geplaatst conform een procentuele af-
vaardiging.
Als één of meer van uw leden zich afmeldt, zal in
eerste instantie door het Veteranen Platform wor-
den gezocht naar een vervanger vanuit uw eigen
vereniging.
Echter, wanneer dat niet (direct) lukt, heeft het
vullen van het detachement prioriteit boven
Invulling door een lid uit dezelfde vereniging.
Hierdoor kunnen er afwijkingen ontstaan van het
eerdergenoemde uitgangspunt.”
De geselecteerde deelnemers hebben uiterlijk
de eerste week van september bericht van het
Veteranen Platform ontvangen, inclusief een vrij -
vervoerbewijs.
De secretaris hoort na Prinsjesdag graag wie er
dit jaar heeft mogen “staan”.
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Veteranendag

Tekst: Theo van Alst

Van het Veteranen Platform uit Doorn ontving ie-
dere aangesloten veteranenorganisatie een ver-
zoek om een enquêteformulier in te vullen over
het voortbestaan van het Defilé in Wageningen,
ieder jaar op 5 mei en het organiseren van
Veteranendagen.
Zoals bekend is de eerste Veteranendag (try-out)
gehouden op 3 juni j.l.in Utrecht en jaarlijks zal
deze dag plaats gaan vinden op 29 juni, de ver-
jaardag van Z.K.H. Prins Bernhard.
De vraag is moet “Wageningen” dan vervallen ???
(foto Wageningen)
Aan de hand van de uitslag van deze enquête, die
vóór I september 2004 ingestuurd moest worden,

Dit mag niet verloren gaan!

Tekst:Wim ter Horst

Met ingang van 1 juli 2004 is de Internetsite van
de Koninklijke Landmacht uitgebreid met een

Internetsite Koninklijke Landmacht

“post-actievensite”.Op deze site worden ook
Veteranenaangelegenheden behandeld.
De site is te bereiken onder de naam
www.landmacht.nl/oudmedewerkers.
Door deze site te bezoeken blijft u op de hoogte
van alles wat met Veteranen te maken heeft.

wil het Veteranen Platform een zo gedegen moge-
lijk advies aan de Staatssecretaris van Defensie
uitbrengen.
Over de voortgang van deze “actie” zult U onge-
twijfeld te zijner tijd in Checkpoint kunnen lezen.

Stichting tichting tichting Fondsenwerving Militaireilitaireilitaire
Oorlogs- en Dienstslachtoffers.orlogs- en Dienstslachtoffers.orlogs- en Dienstslachtoffers.

S FMO
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.
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Tekst: Theo van Alst

Alle voorbereidingen voor onze Bataljonsreünie
die gehouden wordt in de thuishaven van het
Regiment in Oirschot zijn nu achter de rug, zodat
wij op donderdag 7 oktober hopelijk weer een
prettige dag mogen beleven.
Een paar honderd veteranen zullen elkaar weer
ontmoeten zo van:“wat zie jij er goed uit“ en af en
toe denken:“je valt me toch tegen” (Och ja, we
worden wat ouder hé !!!!)
Na de officiële opening om 11.00 uur, waarbij wij
ook kennis kunnen maken met de nieuwe
Regimenstcommandant Overste Tim Luiten, volgt
het dodenappel bij het monument waar wij onze
42 gesneuvelde Sobats zullen herdenken door
een krans te leggen.

Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI

Garderegiment

1946-1950
Reünie Commissie

4e Bataljon

Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW Zevenaar
0316 524002

Reünie op
donderdag 7 oktober 2004

Voor velen van ons is deze jaarlijkse ontmoeting
een belevenis die men niet graag wil missen, im-
mers onze Indië - tijd is toch een indrukwekkende
periode in ons leven geweest!!
Daarom, als het even kan: kom naar Oirschot.
Iedereen zoekt iedereen en kijkt naar oude mak-
kers uit!
Ook zullen enkele familieleden van onze gesneu-
velden aanwezig zijn. Dat vinden wij als reünie-
commissie een goede zaak.Als u directe familie
van onze gesneuvelden kent nodig hen dan via uw
secretaris uit (dit in verband met de organisatie).
Helaas missen wij op deze reünie weer enkele van
onze kameraden. Hiervan hebben wij de laatste
maanden definitief afscheid moeten nemen. Hun
namen staan in deze Vaandeldrager op de pagina
In memoriam vermeld.
Wij hopen u in grote getale te verwelkomen op 7
oktober.

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@home.nl

Reünie op donderdag 13 oktober 2005
De eerstvolgende reünie van ons bataljon (5-
GRPI) zal worden gehouden volgend jaar op don-
derdag 13 oktober 2005 in de gen. Maj. De Ruyter
van Steveninckkazerne te Oirschot. Nadere gege-
vens over programma, aanmelding en prijs vol-
gen in een van de komende Vaandeldragers.

Défile langs het monument ter nagedachtenis aan gevallen kameraden
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Noteer alvast deze datum en let op, dus niet dit
jaar maar volgend jaar.

Oproep om kopij
Zo langzamerhand raakt de voorraad kopij voor
de Vaandeldrager, waarover de reüniecommissie
kan beschikken, uitgeput. Er zit vast en zeker bij
de veteranen van ons bataljon een schat aan ver-
halen over voorvallen die in dagboeken en ande-
re geschriften zijn opgetekend en die herinnerin-
gen vaan onze Indië-tijd oproepen. Laat anderen
ook daarvan genieten en stuur uw kopij in aan het
secretariaat van 5-GRPI, liefst verlucht met veel
foto’s.

Padang, haven aan de Oceaan
In de jaren 1947-1950 kon de plaats Padang nau-
welijks als stad worden aangeduid, ’t was meer
een uit de kluiten gewassen dorp. Sedert ons ver-
trek is er wel ’t een en ander veranderd, velen van
ons hebben dat bij een bezoek aan Midden-
Sumatra zelf kunnen waarnemen. Er werd ons een
toeristische folder over Padang in handen ge-
speeld, die wel wat jaren oud is, maar die toch laat
zien, dat er ’t een en ander veranderd is.We willen
u de tekst daarvan niet onthouden, die als volgt
luidt:

Padang is de provinciehoofdstad van West-
Sumatra en de voornaamste toegang tot de
Minangkabause hooglanden. De stad, met een be-
volking van bijna 500.000 inwoners, heeft zich het
laatste decennium met meer dan tien procent per
jaar uitgebreid, en zijn haven, zes kilometer ten
zuiden van de stad, is de grootste van de westkust
van Sumatra. Schepen leggen hier aan om rubber,
kaneel, koffie, thee, nootmuskaat, triplex, rotan,
cement en steenkool (uit Ombilin in de hooglan-
den) in te laden. De belangrijkste bezienswaar-
digheid van Padang is het Provinciaal Museum
(Museum Negeri Adhityavarman), Jl Pangeran

Diponegoro 10. Het museum ligt in een park en is
in de traditionele Minangstijl (Gajah Maharam)
gebouwd. De collectie omvat prehistorische voor-
werpen, postzegels, geïmporteerd keramiek, ma-
nuscripten, moderne kunst en etnografische vitri-
nes over de Minangkabau en de volken van de
Mentawai-eilanden (voor de kust van Padang).
Een afdeling is gewijd aan voorwerpen die ver-
band houden met Minangkabause ceremoniën
zoals bruiloften, begrafenissen en de inhuldiging
van dorpsleiders; een andere toont voorwerpen
die bij de landbouw, ambachten, de islamitische
eredienst en andere dagelijkse activiteiten wor-
den gebruikt. Het culturele centrum Taman
Budaya aan de overkant van de straat, organiseert
regelmatig tentoonstellingen.

Historisch Padang
Padang heeft interessante oudere stadswijken,
vooral Kampung Cina (Chinatown), ten zuiden van
het centrale zaken- en hotelgebied met huizen
van rond de eeuwwisseling, is de moeite waard.
Begin de wandeling bij Jl. Hiligoo en loop naar het
zuiden langs Jl. Pondok en Jl. Niaga. Deze straten
zijn het domein van Chinese kruidenverkopers en
koffiehuizen met opvallende ingelegde tegels,
hardhouten vloeren en meubels van djatihout. Sla
aan het zuidelijk einde van Jl. Niaga rechtsaf en
loop langs de rivier door het muara (riviermond)
district, voorbij het oude koloniale havengebied
waar nog steeds kleine vrachtboten afmeren.
Slenter langs eeuwenoude pakhuizen vol geurige
kaneel en andere specerijen, die wachten om
naar Jakarta en Singapore verscheept te worden.
Deze kade beleefde haar glorietijd in de twinti-
ger jaren, toen de koffieproductie in de
Mingangse hooglanden haar hoogtepunt bereik-
te. Met de hand bediende veerboten steken van
hieruit de traag stromende Batang Arau over, met
haar talrijke kleine bootjes een bezienswaardig-
heid op zich. Aan de overzijde loopt een voetpad
naar de Chinese begraafplaats op de heuvel, met
een prachtig uitzicht over de kade en de stad. De
heuvel, Bukit Monyet (Apenberg) was een geliefd
object voor de 19de-eeuwse Nederlandse schil-
ders.Ten westen ervan staat de perfect gevormde
Gunung Padang, als wachter bij de monding van
de Batang Arau. Een pad naar boven leidt naar het
park Siti Nurbaya, met resten van een bunker en
het Nederlandse trigonometrische punt voor de
allereerste verkenningen van West-Sumatra. Een
kanon uit de Tweede Wereldoorlog onderaan deMoskee aan de Batang Arau
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kust liggen. Alle eilanden bieden schaduw, maar
bij vloed is er vaak nog maar een smalle strook
zand tussen het water en de rotsen. Het meest
westelijke eiland, Sirindah, levert weinig scha-
duw, maar heeft als enige geen rotsbodem, zodat
hier gewandeld kan worden. Alle eilanden wor-
den door prachtige witte zandstranden omgeven,
soms onderbroken door rotsuitstulpingen of grote
keien, en allemaal zijn ze omringd door kleurrijke
koraalriffen. Hier krioelt het van de kleine vissen,
in lengte variërend van twee tot dertig centime-
ter. Ze vertonen een ongelooflijke kleurenpracht,
van felblauw en groen tot combinaties van geel,
turkoois, roze en bruin. De riffen worden lang-
zaam maar zeker verwoest door koraalvissers,
maar de eilanden zijn nog steeds kleine paradijs-
jes. Neem snorkelspullen, eten en drinken mee.
Een ander aantrekkelijk strand, Pasir Jambak ligt
ten noorden van Padang voorbij het vliegveld. Ga
er met een rechtstreekse bemo naartoe, of kijk uit
naar het bord “Pasir Jambak” ongeveer twee kilo-
meter voorbij het vliegveld, en sla daar linksaf.
De laatste kilometers van de ingang tot aan het
strand moeten lopend worden afgelegd; er wordt
een kleine toegangsprijs geheven.

De zee op
Veel boten die in Padang voor anker liggen zijn
vrachtboten die heen en weer varen tussen
Padang en de Mentawai-eilanden. Door de onre-
gelmatige diensten bereiken maar weinig reizi-
gers de Mentawai hoewel er bijna dagelijks
vrachtboten uit de haven vertrekken voor een
vier- tot tiendaagse tocht langs de eilanden. Ze le-
veren moderne goederen af zoals IndoMie (in-
stantmi) en sardines in blik, in ruil voor streekpro-
ducten en volkskunst.Voor hen die bereid zijn
zich niet te storen aan de reputatie van de zeelui,
die wijd en zijd bekend staan als onbeschaamde
schurken is dit een onvervalst Indonesisch avon-
tuur; slapen onder een sterrenhemel op de
Indische Oceaan en ongerepte eilanden met een
fascinerende traditionele bevolking bezoeken.

heuvel, controleert nog steeds de toegang tot de
haven.

Stranden en koraaleilanden
Vanaf Gunung Padang leidt een pad langs de kust
in zuidelijke richting (vier kilometer) naar het
populairste strand van de streek: Air Manis (Zoete
Wateren). Het strand is vanuit de stad ook rechtst-
reeks per minibus bereikbaar; geen pretje op
zondag, want dan is hij overvol. Bij eb kan een
wandeling worden gemaakt naar een klein ei-
landje vlak voor de kust. Op het strand biedt
Bapak Chili eenvoudige accommodatie en ge-
rechten. Het restaurant aan de zuidkant van het
strand is beter en heeft ook redelijk geprijsde ka-
mers. Het strand grenst aan een vissersdorp en is
verbonden met een populaire legende over een
jonge man van nederige afkomst, Malin Kundang,
die een rijke overzeese handelaar werd.Toen zijn
moeder hoorde dat hij met zijn schip was terug-
gekeerd, bereidde ze zijn lievelingseten en ging
hem in haar mooiste kleding begroeten. Malin
Kundang schaamde zich echter voor zijn moeder,
die inmiddels oud en tandeloos was geworden, en
wier beste kledij slechts uit lompen bestond. Hij
deed net alsof hij haar niet kende en gaf zijn be-
manning opdracht haar weg te jagen. Zijn moe-
ders hart brak en ze vervloekte hem.Toen het
schip vertrok, begon het te weerlichten en te don-
deren, en het schip zonk. Alle opvarenden ver-
dronken en veranderden in steen; een koraalfor-
matie op het strand getuigt hiervan. Het dorpje
Bungus, 25 kilometer ten zuiden van Padang (on-
geveer 45 minuten per bemo), ligt aan een prach-
tige baai met rustig water en een mooi (betaald)
strand, dat gedeeltelijk bij een vakantieoord
hoort. Een nadeel van deze plek is de nabijheid
van een triplexfabriek en het gebrek aan scha-
duw. Huur in Bungus een kleine vlerkprauw om de
koraaleilanden te bezoeken die een uur uit de

Cultuur op Sumatra
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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. 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. GRPI

Reünie op dinsdagReünie op dinsdagReünie op dinsdag
23 september23 september23 september

Tekst: Jan Elbers

In alle daarvoor in aanmerking komende bladen
is vermeld dat op 23 september jl onze jaarlijkse
reünie zou worden gehouden.We hebben er “dus
alles aan gedaan om de leden van ons bataljon
hiervan op de hoogte” te stellen. Dank zij de me-
dewerking van de Staf van ons Regiment was het
busvervoer van de treinreizigers van station
Eindhoven naar de Kempenzaal in Oirschot v.v.
weer prima geregeld.

Het is voor ons, als reüniecomité dan ook bijzon-
der triest om te moeten melden dat toen ik 10 au-
gustus de balans van het aantal aanmeldingen op-
maakte dit er slechts 60 van de tot ons Bataljon
behorende personen betrof. Natuurlijk spreekt
onze leeftijd een woordje mee en kunnen er aller-

lei kwalen optreden, waardoor je niet meer zo mo-
biel bent, als je dat zou willen. Maar niet voor
niets werd in het laatste S-Ireentje, in Vaandel-
drager 70, erop gewezen, dat je desgewenst je zou
kunnen laten vergezellen door een familielid of
kennis, zodat de reis naar Oirschot niet al te ver-
moeiend zou zijn.
De leden van het comité gaan zich ernstig bera-
den of we op de ingeslagen weg door zullen gaan
of het bijltje er bij neer leggen.
Dat laatste doen wij liever niet, maar als onze in-
spanningen worden beloond met zo’n lage op-
komst, dan hebben wij helaas geen keus. Het ant-
woord ligt in handen van alle sobats van het 6e
Bataljon G.R.P.I.
Dit is een verhaal in mineur, maar ik moest dit wel
even kwijt aan onze sobats.Wij hopen er het beste
van.
(Bij het ter perse gaan van de Vaandeldrager wa-
ren er 125 aanmeldingen voor de reünie van 23
september, red.)

Tenslotte
• hopen wij elkaar op 23 september toch weer

ontmoet te hebben in Oirschot.
• wensen wij onze zieke sobats een spoedig alge-

heel herstel toe.
• doen wij onze groeten toekomen aan de

Bataljonsvrienden in het Buitenland.
• eindigen wij met de hartelijke groeten van:

Harry, Piet, Fred en Jan.

S – Ireentje nr. 54S – Ireentje nr. 54S – Ireentje nr. 54 15

S – Ireentje nr.54S – Ireentje nr.54S – Ireentje nr.54
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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

Teus Meijer (Sociaal contactpersoon voor de regio Zuid West Nederland), Orchislaan 10 

3233 VE  Oostvoorne.

Postbankrekening: 4347 en Bankrekening 53.25.29.650, beiden ten name van Bataljon

Berdjalan, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen.

Tekst: Jo van der Weerd

Het bestuur is onderbezet.Wij hebben binnen het
bestuur nog steeds een open plaats voor de taak
van penningmeester. In “De Vaandeldrager” heb-
ben wij daar al twee keer aandacht aan besteed.
In het laatste nummer zelfs heel uitgebreid.
Wij zijn dan ook heel blij dat één van onze sobats
heeft gereageerd en (nog onder voorbehoud) de
taak van penningmeester op zich wil nemen.
Binnenkort hebben we een gesprek waarin hope-
lijk een en ander vaste vorm krijgt. Door de va-
kantie is dit enige tijd uitgesteld. In de volgende
Vaandeldrager, die aan het eind van dit  jaar ver-
schijnt, verwachten wij u hierover meer te kunnen
vertellen.

Reünie 2005
Inmiddels is de datum voor de volgende reünie
vastgesteld op woensdag 20 april 2005.
Zet u deze datum alvast in uw agenda.
Onze secretaris,Wim ter Horst, zal u hierover in
zijn artikel meer vertellen.

Sociale contacten
De sociale contacten werden tot voor kort ver-
zorgd door het bestuur. Hieronder verstaat het
bestuur ook het bezoeken van jubilea, waarvoor
we van onze dienstvrienden vaak een uitnodiging
krijgen, het bijwonen van een uitvaart enzovoort.

Het bestuur kan in de toekomst alleen midden-
Nederland als haar verzorgingsgebied bedienen.
Al enige tijd verzorgt Teus Meijer het zuidelijke
en westelijke deel van Nederland.Wij hebben het
gebied niet nauwkeurig afgebakend, maar het
omvat in grote lijnen de eilanden.
Wij zoeken voor dit werk nog enkele mensen.We
denken aan de volgende delen van Nederland:
• Groningen, Friesland en Drenthe,
• Zuid-Holland en Noord-Holland,
• Brabant en Limburg.
Vooral in blijde en in droevige tijden hebben we
elkaar nodig.Wij merken dat onze aanwezigheid
altijd heel erg op prijs wordt gesteld.
Het bestuur vertrouwt erop dat u haar daarin wilt
bijstaan.

Van de voorzitter
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20 april 2005
Op woensdag 20 april 2005 houden wij onze 17e
Reünie. Vanaf 1980 zijn er dus al weer zestien ge-
weest. Ze zijn allemaal met liefde georganiseerd
door de reüniecommissie  van 7 GRPI. De leden
van deze commissie zijn niet meer dezelfden als
bij het begin. Helaas zijn ons meerdere bestuurs-
leden ontvallen in de afgelopen jaren. U hebt het
diverse keren in de rubriek In memoriam kunnen
lezen. Eén is er echter vanaf het eerste uur bij en
dat is Willem Bruger. De andere (helaas maar
twee) bestuursleden zijn actief vanaf respectieve-
lijk1989 en 1994, toch ook al weer een respecta-
bele tijd.
U hebt in het artikel van de voorzitter gelezen, dat
er zeer waarschijnlijk een derde bestuurslid bij-
komt, maar er is nog  steeds behoefte aan meer
leden, die bereid zijn een bepaalde functie op
zich te nemen, vandaar dat ik de oproep van de
voorzitter, voor regionale  contactpersoon c.q.so-
ciaal medewerker, nog eens extra onderstreep.
De reünie vindt weer plaats in de Generaal-
Majoor de  Ruyter van Steveninckkazerne te
Oirschot.
De bekende Kempenzaal is weer open vanaf 9.30
uur. De koffie “met iets erbij” staat dan weer voor
u klaar en wij hopen er dan weer een heel gezelli-
ge dag van te maken.

U kunt voor deze reünie weer vrij vervoer per
trein aanvragen bij het Veteraneninstituut, Postbus
125, 3940 AC te Doorn, telefoon 0343-474147.
Bij Checkpoint van december 2004 zit hiervoor
een aanvraagformulier. Het Regiment zorgt weer
voor busvervoer vanaf het NS station in Eindhoven
naar de kazerne in Oirschot.
Het programma voor deze dag moet nog worden
gemaakt, dus daarover nu nog geen nadere infor-
matie, maar onze bekende verloting is er in elk
geval.

In het 4e kwartaal van dit jaar krijgt u allemaal
een uitnodiging per brief voor deze dag, met
daarbij een aanmeldingsformulier, dat wij dan
graag zo snel mogelijk van u terug ontvangen.
Uiteraard kunt u zich nu ook al aanmelden bij
onze secretaris Wim ter Horst, Emmalaan 15, 7204
AT te Zutphen, bij voorkeur schriftelijk, waarbij
vermeld dient te worden:
Uw naam en adres, het aantal personen, eventuele
prijsjes voor de verloting en of u komt met eigen
vervoer of met het openbaar vervoer.
De verschuldigde bijdrage à € 8,75 per persoon
kunt u overmaken op onze rekening bij de Post-
bank of ABN-AMRO (zie katern boven aan de pa-
gina).
In verband met de bezuinigingen op Defensie zijn
de reünie richtlijnen verder aangescherpt en
mede doordat veel zaken toch in prijs zijn ver-
hoogd, zijn we helaas genoodzaakt om de entree
prijs voor de reünie opnieuw te verhogen.
Feitelijk zou een verhoging tot € 10,– per persoon
nodig zijn geweest, maar omdat dit naar onze me-
ning procentueel een te grote stijging  zou wor-
den, gaan we dit in twee keer doen. De reünie
2005 wordt dus € 8,75 entree per persoon en de
volgende in het najaar 2006 € 10,– per persoon.
Uiteraard hopen we weer op een grootschalige
opkomst, dus kom allemaal  en laten we de
vriendschapsbanden, die bijna 55 jaar geleden
werden gesmeed weer opnieuw aanhalen.

Herinnering uit de Tropentijd

Tekst: Jacomine Schrover

Het is weer één van de zoveelste trieste zomerda-
gen, als ik het idee krijg iets te schrijven voor de
Vaandeldrager. Het is naar aanleiding van een

wandeling, die mijn  man ( Henk - ) en ik onlangs
maakten langs de dierentuin in onze woonplaats
Emmen.
De apen in de dierentuin zijn altijd erg luidruch-
tig. Af en toe kun je ze in het centrum van Emmen
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horen schreeuwen.
Vaak komt dan weer de Indië-, Nieuw Guinea- en
speciaal de Manokwarietijd weer ter sprake. Zo
gaat dit bij oud Indië-gangers, alle belevenissen
worden door een ieder meermaals in gesprekken
herhaald.Veel gelachen  en soms met een beetje
weemoed terugdenkend aan de tijd, die voor de
meesten de grootste belevenis in hun leven is ge-
weest.
Hier volgt een belevenis van mijn man, hij heeft
het mij meerdere malen verteld, maar naar ik aan-
neem niet aan “zijn jongens”. Eigenlijk vond hij
een beetje schandelijk, dat hem het volgende
voorval moest gebeuren.
Hij had af en toe de gewoonte om, op Java, in zijn
eentje het oerwoud in te trekken om een paar dui-
ven te schieten voor de soep, wat dan ook wel luk-
te. Helaas werden er niet altijd duiven geschoten,
maar richtte het oog zich op een aap, echter niet

met het oogmerk om op te eten. Het schot raakte
de aap en deze sprong hard gillend en krijsend
van de pijn weg. Dat…….was niet de bedoeling.
En geloof het of niet, tot op de dag van vandaag
hoort hij nog het huilen van die aap en heeft hij er
nog steeds grote spijt van.
NB. Henk Schrover was destijds 1e Luitenant en
Commandant van de 4e Compagnie van
7 GRPI te Manokwarie en later in Soerabaja
Officier Sociale Dienst.

Tekst: Kol der Fuseliers, Arie Vermeij,Voorzitter
Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI

In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over
de (oprichting van de) Vereniging Veteranen
Vredesmissies GFPI en per nummer zullen wij
een missie van onze (toekomstige) leden belich-
ten. In dit nummer wordt teruggeblikt op de mis-
sie SFOR-5 gekenmerkt door de Vrede en
Wederopbouw door 17 (NL) Mechbat GFPI.

Verenigingsnieuws
De ontwikkelingen die vanuit het bestuur van de
VVVGFPI te melden zijn, omvatten niet zo heel

veel spannends.Toch willen we u op de hoogte
houden van een paar ervan.
Ten eerste heeft ons bestuurslid ledenadministra-
tie Mevr Nicole Hooft van de Sectie S1 van 17
Painfbat GFPI inmiddels vanuit de elektronische
adressenbestanden veel aanmeldingsformulieren
verzonden.Wij zijn verheugd dat er al vele posi-
tieve reacties teruggekomen zijn. Maar we missen
er ook nog veel! Primair is de doelgroep vetera-
nen 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

Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI

Voorzitter: Kolonel Arie Vermeij,Waterruit 56, 2804 PD Gouda,
Secretaris: Majoor Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom
Penningmeester: Nicole Hooft, Angoulemehof 24, 5627 LH Eindhoven 

Nieuwe leden VVVGFPI,
Fuseliers A-Compagnie naar Irak en SFOR-5
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aanmeldingsformulier maken, deponeer het dan
niet in het ‘ronde archief’, maar geef het door aan
een andere jonge veteraan met wie u samen op
uitzending werd gestuurd. 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 in-
middels echt met sprongen toeneemt. Inmiddels
is het ledental gegroeid tot circa 150, maar we
verwachten er uiteraard nog veel meer!
Ten tweede neemt de bekendheid van onze jonge
vereniging snel toe, mede als gevolg van de arti-
kelen in de diverse (vak)bladen. Dit leidt regel-
matig tot positieve reacties.
Ten derde bedanken wij de scheidende
Regimentscommandant Lkol Jacobs voor alles wat
hij voor ons regiment heeft  betekend en wensen
hem veel succes en vooral arbeidsvreugde toe in
zijn nieuwe functie in het Haagse.Tevens heten wij
welkom onze nieuwe Regimentscommandant de
Lkol Luiten; geen onbekende voor ons als
Fuseliers.Wij wensen hem veel krijgsmansgeluk
en arbeidsvreugde toe in deze schitterende func-
tie!
Ten vierde spijt het ons u te moeten mededelen
dat onze penningmeester Maj Reijer Holtmanns
zijn functie heeft moeten neerleggen.Wij respec-
teren zijn besluit vanwege de ons bekende rede-
nen, maar betreuren het gemis van zijn enthou-
siaste en dynamische inbreng. Het was kort maar
krachtig; daarvoor dank! Mevr Nicole Hooft neemt
(voorlopig) het penningmeesterschap over, het-
geen momenteel goed is te combineren met de
ledenadministratie.

Fuseliers naar Irak!
Binnenkort verwelkomen wij ook Irak-veteranen
in ons regiment. De regering heeft besloten de
missies SFIR-4 en SFIR-5 door te laten gaan. Als
versterking van SFIR-5 zal de C-compagnie van 17
Painfbat GFPI worden toegevoegd aan het 11e
Luchtmobiele bataljon dat de kern van 5 (NL)
Infbat SFIR gaat vormen. Dit wordt dus een uitzen-
ding van een unieke garde-eenheid van
Fuseliers, Grenadiers en Jagers.

Ten slotte wordt er door de korporaal Jelle
Weidema nog steeds hard gewerkt aan onze ei-
gen 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.fuse-
liers.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.

SFOR-5
Het is alweer 5 jaar geleden dat het gros van 17
(NL) Mechbat GFPI als rotatie SFOR-5 op 27 au-
gustus 1999 in Oirschot bijeen was. Daar vonden
toen naast een soort reünie allerlei festiviteiten
plaats, zoals de uitreiking van het herinnerings-
boek (o.a. aan de BLS) en de opening van het
nieuwe museum. De missie die wij in Bosnië uit-
voerden, werd gekenmerkt door Vrede en
Wederopbouw. Hier hebben we met z’n allen hard
aan gewerkt. Het eerste deel van onze taak omvat-
te een puur militaire opdracht:“Het garanderen
van rust en vrede in het bataljonsgebied”. Die
taak werd professioneel met ‘zero tolerance’ en
regelmatig onder wat spanningen uitgevoerd. Die
spanningen kwamen vooral voort uit de beveili-

De vroegere Commandopost Hotel Babanovac nu in gebruik als hotel,

restaurant en disco toont ook de positieve ontwikkeling in Bosnie aan
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teranen in de breedste zin van het woord (aan-
dacht, waardering, hulp/begeleiding bij proble-
men, 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.

Het leidende trio van SFOR-5 PBC maj Henk Laurens, BA (nu Elnt)

Louis Vervoort en BC (toen Lkol) Arie Vermeij

ging van het ICTY-onderzoek, Operatie FASTNET,
de brand op Novi-Travnik en niet te vergeten alle
acties en operaties die wij uitvoerden om de rust
in de Republika Srpska te handhaven tijdens de
NAVO-aanvallen op de Federale Republiek
Joegoslavië op grond van de situatie in Kosovo.
Het tweede deel van onze taak was gelegen in “de
assistentie bij de wederopbouw van Bosnië”. Aan
de ambitieuze plannen die we hiervoor bouwden
en uitvoerden heeft ook eenieder van ons vanuit
zijn of haar functie een steen(tje) bijgedragen. Dit
werk varieerde van de beveiliging van de terug-
keer van vluchtelingen, het verzamelen van infor-
matie voor de uitvoering van al die plannen door
de groepen op patrouille, tot het optreden als ‘di-
plomaat’ naar de lokale autoriteiten of de interna-
tionale organisaties. Op dit terrein hebben we
met z’n allen veel bereikt. Hiervoor waren de lo-
kale autoriteiten en de bevolking ons erg dank-
baar.
Tijdens mijn werkbezoek twee maanden geleden
kon ik tot mijn vreugde met eigen ogen constate-
ren dat onze inspanningen (en die van onze voor-
gangers en opvolgers) zeker niet tevergeefs zijn
geweest. Rondrijdend in ons voormalige batal-
jonsgebied proefde ik een sfeer die je ook in an-
dere Balkanlanden vindt.Travnik, Novi-Travnik,
Sisava en Knezevo zagen er weer normaal uit als
stadjes op de Balkan met veel bedrijvigheid in de
vorm van huizenbouw, nieuwe wegen en nutsbe-
drijven, veel kleine bedrijfjes, winkels en een
bloeiende horeca. Onze commandopost Hotel
Babanovac te Sisava was weer in gebruik als ho-
tel, restaurant en disco!
Conclusie: we hebben ons niet voor niets inge-
spannen. Als we ons verenigen in de VVVGFPI,
kunnen we over die tijd nog eens napraten op de
eerstvolgende reünie. Als bataljonsleiding van
SFOR-5 willen de plaatsvervangend bataljons-
commandant Maj Laurens, en bataljonsadjudant
(inmiddels) Elnt Vervoort en ik iedereen die met
ere het invasiekoord heeft gedragen het advies
geven:“wordt lid van de VVVGFPI!”
Als reminder brengen wij nogmaals de doelstel-
lingen van onze vereniging onder uw aandacht:
De band tussen de jonge veteranen onderling en
de nog actief dienende militairen, gediend heb-
bende in of  bij vredesmissies waar ook ter we-
reld – 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 ve-

Babanovac vanuit de lucht gezien
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Regimentsflitsen

“Erkenning, waardering, aandacht en respect”
Terugblikken met Regimentscommandant Lkol der Fuseliers, Harold Jacobs

Tekst: Hans Sonnemans

De laatste representatieve taak van
Regimentscommandant Harold Jacobs was zijn
aanwezigheid bij de boekpresentatie van
Brigadegeneraal der Fuseliers b.d. Rudy Boekholt
op 14 augustus j.l op het landgoed Bronbeek bij
Arnhem. Het boek,“In het gareel, memoires van
een Indisch zondagkind”, beschrijft de persoon-
lijke geschiedenis van een zeer vooraanstaand
Fuselier met een Indische achtergrond en grote
verdiensten voor de Indische gemeenschap in
Nederland. Zowel de locatie, de persoon van
Boekholt, als de gelegenheid spreken Jacobs
enorm aan en zijn bijna typerend voor hem.
Ze hebben te maken met de twee regimenten
waarbij hij zeer betrokken is, in verschillende rol-
len, namelijk het Regiment Van Heutsz en het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Zijn aan-
wezigheid bij de boekuitreiking is voor hem een
vanzelfsprekende en plezierige taak waarvan hij
geniet, evenals de vele tientallen andere gelegen-
heden waarbij hij “zijn” regiment mocht verte-
genwoordigen.

Regiment Van Heutsz
Tot 2001 diende Harold Jacobs als infanterieoffi-
cier bij het Regiment van Heutsz. Als jongste luite-
nant werd hij al geraakt door de verhalen van de
veteranen van het Koninklijk Nederlands Indisch
Leger en het Nederlands Detachement bij de
Verenigde Naties in Korea (“Van Heutsz” batal-
jon), waarvan het regiment de tradities voortzet.
Als compagniescommandant bij 48 Painfbat
brengt hij de geschiedenis van de mannen in
Indië en Korea over op zijn mensen. In latere func-
ties, onder meer als S4 bij 13 Mechbrig in

Oirschot en als docent bij het Instituut Defensie
Leergangen blijft hij het Regiment Van Heutsz
trouw.

Eerste kennismaking met de Fuseliers
Zijn eerste echte kennismaking met de Fuseliers,
is meteen heel bijzonder. In november 2001 wordt
hij uitgenodigd om mee te gaan met de jaarlijkse
herdenking in Congleton en Wolverhampton en
als “voorbereiding” op zijn nieuwe functie als re-
giments- en bataljonscommandant van 17
Painfbat GFPI. Op historische grond, in 

Wolverhampton, ontvangt hij uit handen van
Generaal Rudi Hemmes zijn invasiekoord en
wordt zijn formele overgang naar het regiment,
waarvan hij een half jaar later commandant zal
worden, bevestigd. Een emotionele gebeurtenis,
waaraan hij graag terugdenkt.
Van Heutsz en Fuseliers, twee heel verschillende
regimenten, maar beiden met een levende tradi-
tie en actieve veteranen. Bovendien zijn de vaan-

Generaal Hemmes reikt in november 2001 het Fuselierkoord uit aan Harold

Jacobs
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dels van de twee regimenten versierd met de
Militaire Willemsorde, al is die van het Regiment
Van Heutsz opgemaakt conform model van het
KNIL. Het regiment Van Heutsz zal altijd een warm
plekje blijven houden in het hart van overste
Jacobs. Iets van de tradities van zijn voormalige
regiment heeft hij echter in de afgelopen jaren
kunnen toevoegen aan die van de Fuseliers, na-
melijk het gebruik van de bel aan het monument
bij dodenherdenkingen. Bij het Regiment Van
Heutsz werd hiervoor al veel langer de zogenaam-
de Korea-bel gebruikt.

Terugkeer naar het Regiment Van Heutsz zit er
echter niet meer in voor deze scheidend
Regimentscommandant. Hij is, naar eigen zeggen,
voor altijd besmet met het oranjeblauwe virus,
daar, op het terrein van het voormalige kamp
Wrottesleypark bij Wolverhampton.Van zwart
(Van Heutsz) naar oranjeblauw dus!

Terugblik
Als Jacobs terugblikt op de afgelopen periode,
dan beschouwt hij dit als “de mooiste twee jaren
en acht maanden van mijn militaire carrière”. Een
enorm drukke periode als regiments- en batal-
jonscommandant, dat wel. Met een zeer geslaag-
de uitzending naar Bosnië als hoogtepunt, een
grootse herdenking in Normandië en twee
Koninklijke begrafenissen als enkele opvallende
voorbeelden. Een erg lange periode ook, met
twee jaar en acht maanden is Jacobs de langst in
functie zijnde regimentscommandant op één na.
De Lkol B.Wijtenburg blijft met twee periodes van
in totaal 9 jaar en 3 maanden in de jaren vijftig en
zestig van de vorige eeuw, onverslaanbaar!
Een mooie periode dus, maar natuurlijk ook met
minder mooie gebeurtenissen, bijvoorbeeld  de

ontwikkelingen rondom een zwaar uit de hand ge-
lopen ontgroeningzaak bij het bataljon. Bovenal
echter het overlijden van twee Fuseliers. Jacobs:
“Het verlies van eigen mensen is toch het ergste
wat er is. Dat geldt uiteraard voor de twee actieve
militairen maar ook voor de vele veteranen die we
de afgelopen jaren hebben verloren.”
Het verlies van veteranen en de stijgende gemid-
delde leeftijd van de nog overgeblevenen, onder-
streept de visie van Harold Jacobs dat het regi-
ment ook verplichtingen heeft.“Het voortzetten
van hun tradities betekent ook hen ondersteunen
als zij zelf niet meer in staat zijn bepaalde (vereni-
gings)taken uit te voeren. De afgelopen twee ja-
ren zijn we begonnen met het “schaduwen” van
hun ledenbestanden (binnen het verzendbestand
van de Vaandeldrager, red) om de continuïteit van
hun verenigingen te garanderen.”
Onder de paraplu van Stichting Brigade en Garde
Prinses Irene hebben de afgelopen jaren al die

Nieuwe traditie, gebruik van de bel bij dodenherdenkingen

De grote appèlplaats in Bugojno, Bosnië

Toespraak voor de veteranen tijdens de reünie

van 7 GRPI op 2 oktober 2003
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verschillende verenigingen een plek gevonden.
Eén van die verenigingen, de Fuseliers en
Korporaalvereniging (FKV) zal binnenkort for-
meel worden opgeheven. Geen verlies, volgens
Jacobs,“de FKV voorziet niet in een behoefte. De
jonge Fuseliers worden in hun actieve diensttijd
“verzorgd” door het bataljon. Als zij het leger ver-
laten, in de meeste gevallen na deelname aan een
vredesmissie, kunnen zij toetreden tot de recent
opgerichte Vereniging Veteranen Vredesmissies
GFPI.” Deze VVVGFPI, samen met het
Genootschap Vrienden van de Fuseliers, ziet
Jacobs als het belangrijkste “groeipotentieel” van
het verenigingenbestand van de Stichting.
“De VVVGFPI is nu al een voorbeeld voor andere
verenigingen voor jonge veteranen binnen de KL.
Het Genootschap moet als jonge loot aan de stam
nog even de goede plek vinden. Als men echter
de leden iets kan bieden, dan zie ik in het
Genootschap een belangrijke steun voor het regi-

ment en een grote behoefte.”

Bedelbrief
Eén van zijn de laatste (regiments)acties was het
schrijven van een “bedelbrief” (deze term komt
van het Regiment Genietroepen, red.) voor steun
aan het Vaandeldragerfonds. Door het storten van
een vrijwillige bijdrage door de leden van de ver-
schillende verenigingen, hoopte het bestuur van
de Stichting een extra steunfonds op te richten om
de financiële problemen van het verenigingsblad
de Vaandeldrager in de toekomst beter het hoofd
te kunnen bieden. Jacobs voerde deze actie uit en
hoopte op een totaalopbrengst van zo’n 
€ 2500,-. Het werd echter bijna het vijfvoudige…
Als regimentscommandant maar ook als redac-
tielid, betekende dit een geweldige afsluiting van
een bijzondere, drukke maar vooral hele mooie
periode onder zijn motto:“Erkenning, waarde-
ring, aandacht en respect”.

“Het mooiste Sinterklaascadeau”
Commando-overdracht Garderegiment Fuseliers en 17 Painfbat GFPI

Tekst: Hans Sonnemans

“Partir, c’est mourir un peu.Weggaan is als een
beetje doodgaan. Ik zal jullie allemaal missen,
maar met een gerust hart draag ik nu het com-
mando over aan de Overste Luiten.” Het waren de
laatste woorden van Luitenant-kolonel der
Fuseliers Harold Jacobs als commandant van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en het 17e
pantserinfanteriebataljon GFPI.
Op die vrijdagmiddag 20 augustus 2004 droeg
hij, met het overhandigen van het regimentsvaan-

del aan Luitenant-kolonel der Fuseliers Tim
Luiten, zijn commando over.“Het mooiste
Sinterklaascadeau dat ik ooit heb gekregen”
(hiermee verwijzend naar de 6e december 2001,
de dag waarop hij het commando overnam van
overste Willem Verweij) bleek veel mooier dan hij
zelfs maar had kunnen dromen!

Weergoden
De weergoden waren de oude en nieuwe regi-
mentscommandant zeer gunstig gezind.Tijdens
het vooroefenen op vrijdagmorgen “leken we wel
Mariniers”, aldus Majoor Andy van Dijk. Hij leid-
de de gehele ceremonie en had daarom van tevo-
ren maar even naar de Luchtmacht gebeld voor
actuele info over de weersontwikkelingen. Die
berichten bleken positief en, nog beter, de werke-
lijkheid die middag ook.

Ondanks de vakantieperiode was de belangstel-
ling zoals gebruikelijk bij een dergelijke belang-
rijke Fuseliers gebeurtenis groot. De
Opperstalmeester van de Koninklijke Stallen,
Kolonel Wassenaar, en Lkol Ten Anscher, adjudant
van Hare Majesteit, waren namens de Chef van hetOverhandiging Regimentsvaandel
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Militaire Huis van HM de Koningin aanwezig. De
Koninklijke Vereniging van Ridders der Militaire
Willemsorde was vertegenwoordigd door haar
voorzitter, Ridder den Ouden.Verder was onder
de vele gasten, de heer Van Lier, burgemeester
van de gemeente Noord en Zuid Beveland, waar-
toe Colijnsplaat behoort. De traditievoortzetters
van de Brigade Piron, het Regiment Bevrijding 5e
Linie, waren aanwezig met een delegatie, onder
leiding van hun commandant, Lkol stafbrevethou-
der Housen.

Na het intreden van de vaandelwacht in ceremo-
nieel tenue, begon de gebruikelijke ceremonie.
Ditmaal niet op het veld tegenover het regiments-
monument maar op “de plaat” daar in de buurt
(voor de insiders: de locatie waar in 2001 de
feesttent stond t.g.v. het 60-jarig bestaan. Hier
stonden alle eenheden van het parate
Fuselierbataljon opgesteld, met bovendien een
grote delegatie van de stafcompagnie van 13
Mechbrig (als onderdeel van het regiment); in to-
taal ruim 600 militairen. De Johan Willem Friso ka-
pel zorgde voor de muzikale omlijsting.

Traditiebeleving en eenheidsgevoel
Een trotse Harold Jacobs blikte in zijn speech te-
rug op de achter hem liggen periode, maar vooral
richtte hij zich tot de 600 militairen die voor hem
stonden opgeteld:“Mannen en vrouwen in alle
rangen en standen met hun eigen taken en verant-
woordelijkheden. Allemaal met hun specifieke rol
in het vervullen van onze opdrachten. Daar staat
de gevechtskracht van het bataljon. Met jullie had
ik iedere opdracht aangedurfd en aangekund.”
Als regimentscommandant onderstreepte hij nog
eens de waarde van traditie voor een gevechts-
eenheid:“De verbondenheid van de jonge
Fuseliers met de oud-strijders, veteranen en oud-
gedienden schept een sfeer waarin jong van oud
leert en omgekeerd (…).Traditiebeleving schept
eenheidsgevoel, trots en de wil om je als eenheid

positief te onderscheiden. Daarnaast heeft het
een wervend karakter en dat is niet onhandig in
deze tijden. Het bewijs dat het werkt ziet u hier
voor u staan. Ook bij onze uitzending waar niet al-
leen cavaleristen, genisten, eoders, maar ook
Bulgaren en Roemenen het invasiekoord droegen,
omdat ze bij ons onder bevel stonden. Dat bindt
mensen letterlijk en figuurlijk.”

Met het overdragen van het vaandel aan zijn op-
volger overste Tim Luiten, was de commando-
overdracht een feit. Daarna volgde nog een kleine
ceremonie, namelijk het overdragen van de regi-
mentshanger van de echtgenote van de regi-
mentscommandant, door mevrouw Jacobs aan
mevrouw Luiten. Deze hanger is in 1973 geschon-
ken door de generaal Van Daalen. De hierbij be-
horende bloemen werden bijna vergeten maar de
nieuwe regimentscommandant kon nu voor de
eerste keer rekenen op het meedenken en de
doortastendheid van zijn plaatsvervanger.

Zegen voor de eenheid
In zijn toespraak bedankte overste Luiten zijn
voorganger.“Jij hebt met passie gewerkt en jouw
adagium: Aandacht,Waardering, Erkenning &
Respect getuigen van een toewijding aan het per-
soneel en het Regiment die haast moeilijk valt te
evenaren (maar ik ga een goede poging doen).”
Luiten blijkt zeer bekend te zijn met het 17e batal-
jon (toen nog Regiment Chassé) omdat hij daar in
1985 voor het eerst deel van uit maakte.“Het ba-
taljon werd rijk aan regimentstradities want zij
maakte diverse wisselingen mee; van Regiment
Chassé naar Limburgse Jagers naar uiteindelijk
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Pas met
het voortzetten van de tradities van de laatste be-
gon het echte regimentsgevoel bij dit bataljon en
even later ook de ststcie van de 13e brigade, te
beklijven (…).Vrij snel raakte iedereen geestdrif-
tig over het Regiment en ook ik koester sindsdien
het regiment en haar tradities. Ik heb het verschil
kunnen zien en verzeker u: een rijke
Regimentstraditie als die van ons is een zegen
voor de eenheid.”
Met een drukke receptie, na afloop van de cere-
monie, werd deze commando-overdracht beslo-
ten. Bedankjes en attenties (uiteraard veel in alco-
holische vorm) voor de oude regimentscomman-
dant, felicitaties en goede wensen voor de nieu-
we. Bedankt Harold Jacobs! Succes Tim Luiten!
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De Vereniging van Officieren der Garde Fuseliers
“Prinses Irene” kwam dit jaar op donderdag 9
september in Oirschot bij elkaar  voor hun jaar-
vergadering en aansluitende vriendschappelijk
maaltijd.Voor deze maaltijd worden ook altijd
vertegenwoordigers uitgenodigd van het
Garderegiment Grenadiers en Jagers en van het
Regiment Bevrijding-5 Linie uit België.Tijdens het
diner is er voldoende tijd en ruimte voor een aan-
tal toespraken. Een van de speeches dit jaar was
die van de Regimentscommandant Luitenant kolo-
nel Stafbrevethouder Roger Housen van het
Regiment Bevrijding-5 Linie.Werd bij de inlei-
ding nog gelachen om de grapjes die de
Regimentscommandant maakte, even later was
het doodstil en kon je een speld horen vallen. De
redactie meent u deze toespraak niet te mogen
onthouden. Oordeelt u zelf!

Geachte Voorzitter, Geachte aanwezigen,
Nederland – België:
Jullie hebben een Koningin – Wij een Koning;
Jullie hebben Johan Cruyff – Wij Eddy Merckx;
Jullie hadden 22 medailles in Athene – Wij.... ook
een zeker aantal;
Eten, dat is een broodje kroket en een glas melk
bij jullie – wij spreken over dineren en souperen
en bij ons gaat het over foie gras, bisque d’hom-
mard en een Château Petrus;
Nederlands en enkel Nederlands bij jullie –
Vlaams en Frans en Duits en Antwerps en Oost-
Vlaams en West-Vlaams en Limburgs en Brabants
en.... bij ons;
Een tikkeltje calvinistische gestrengheid – een
heel groot stuk Bourgondisch genieten zuid van
de grens;
Organisatie en structuur in Nederland – Je plan
trekken in België;
De Brusselse Grote Markt – tegenover het Leidse
plein in Amsterdam;
Manneke Pis bij ons – en ....de Walletjes bij jullie;
De KMS, een school voor onderofficieren in
Nederland – een school voor officieren in België.

Zoveel verschillen, zovele andere accenten, zove-
le punten die ons –Nederlanders en Belgen- an-
ders maken...
Doch tegelijk, zovele dingen die ons verenigen.....

“Twee mannen die ons verenigen…..”

En één in het bijzonder.
Wij worden verenigd door mensen, door mannen.
Speciaal vanavond.

Twee mannen die tiener waren tijdens de uitlo-
pers van de grote Depressie in de jaren 30. Een
periode gedurende dewelke economische wan-
hoop een steeds maar weerkerende plaag was.
Een periode gekenmerkt door grote golven van
migratie, binnen Europa en er naar buiten.
Mannen op zoek naar een loon om de volgende
dag te overleven. Jongelingen die de school ver-
lieten om te gaan werken – en niet om een eigen
wagen of videogame te kopen. Mannen die stop-
ten met studeren om genoeg te verdienen en alzo
hun families het einde van de week te laten halen.
En dan, juist op het ogenblik dat de economische
heropleving aan het einder kwam gluren, begon
de Tweede Wereldoorlog. Een sterk en meedo-
genloos regime dat heel beslist opereerde om –
middels militaire kracht – de ideeën van vrijheid
en politiek en etnisch pluralisme van de kaart te
vegen. Jonge mannen die juist getest waren ge-
weest door de grote Depressie, werden opnieuw
getest. Doch dit maal op de slagvelden van West-
Europa. In de lucht, ter zee en op het land, train-
den zij eerst en vochten nadien. Aan mekaars zij-
de – dikwijls hand in hand. Meer dan drie jaar
lang, dag in en dag uit. In Groot-Brittannië, via de
Normandische kust, doorheen België tot in
Nederland.
Het was een heel gespannen, gevaarlijke en vi-
brerende tijd. De wereldtoekomst stond op het

“Twee mannen die ons verenigen”
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spel. En dit in een periode van hun leven waarin
hun tijd zou moeten gevuld zijn geweest met de
beloningen van startende carrières en het geluk
van het jonge familieleven, hun nachten gevuld
had moeten zijn met liefde en onschuldig avon-
tuur, waren deze jonge mannen aan het vechten
om te overleven – hun overleving en deze van
onze landen.
Zij slaagden door buitengewone akten van moed
en heroïsme. Door volharding, toewijding, opoffe-
ringsgezindheid en kameraadschap.
Jonge mannen afkomstig van kleine boerderijen
vanop het platteland, vanop de voetpaden van
grote steden, vanachter de muren van universitei-
ten, uit werkplaatsen en havendokken.

Beslist en overtuigd.
Zij hebben ons vrede en vrijheid geschonken.
Persoonlijke vrede en vrijheid en deze voor onze
landen. Niets minder.

Ik zou daarom vandaag, 60 jaar later, uw applaus
willen vragen voor twee prominente vertegen-
woordigers van deze Grote Generatie.Twee man-
nen die ons verenigen, Nederlanders en Belgen,
de Brigade Irène en de Brigade Piron.

Generaal Rudi Hemmes en Generaal Robert
Tabary.

Dank u.

Lkol Stafbrevethouder van het Regiment Bevrijding-5 Linie

Tekst: Lkol der Fuseliers, Tim Luiten
Bataljons- en Regimentscommandant

Op 20 augustus jongstleden heb ik het commando
overgenomen van ons Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene en het 17e Pantserinfanteriebataljon
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Langs deze weg wil ik oud-strijders, veteranen en
al diegenen die betrokken zijn bij het Regiment
danken voor hun aanwezigheid bij de plechtig-
heid. De warmte die u hierbij heeft getoond ma-
ken dat ik, mijn vrouw Karin en mijn dochters
Maartje (9jr) en Lieke (7jr) ons welkom voelen.

Van de nieuwe Regimentscommandant

Lkol der Fuseliers, Tim Luiten

De nieuwe Regiments-

commandant met zijn vrouw

Karin en dochters Maartje en

Lieke.
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Vanaf deze plaats wil ik nogmaals de luitenant-ko-
lonel Jacobs bedanken voor alles wat hij de afge-
lopen periode voor het regiment en bataljon heeft
betekend. Harold, jij hebt als commandant met
grote inzet en enthousiasme gewerkt. Jij hebt dit
met passie gedaan en jouw adagium: Aandacht,
Waardering, Erkenning & Respect getuigen van
een toewijding aan het personeel en het regiment
die haast moeilijk valt te evenaren.

Boerenbataljon
Toen ik op 17 augustus 1985, precies 19 jaar gele-
den, deze kazerne betrad en mij meldde bij het
17e Pantserinfanteriebataljon, toen nog regiment
Chassé en bekend als een zogeheten boerenba-
taljon, kon ik nog niet vermoeden hier zoveel later
weer terug te keren als commandant van ditzelfde
bataljon.
Niet vermoeden, maar wel altijd gehoopt want al
vanaf de eerste dag heb ik me hier thuis gevoeld.
Bijna onafgebroken heb ik tot en met het einde
van 1993 dit bataljon leren kennen als een goede
en betrouwbare eenheid. Eerst als Pelotonscom-
mandant (2e pel A-Cie), daarna Plaatsvervangend
Compagniescommandant (A-Cie), Hoofd Sie S2
en tenslotte Compagniescommandant (C-Cie).
Later als S3 van 13 Mechbrig werd ik, weliswaar
vanaf de zijlijn, opnieuw betrokken bij het reilen
en zeilen van het Regiment.
Het bataljon werd rijk aan regimentstradities want
zij maakte diverse wisselingen mee; van
Regiment Chassé naar Limburgse Jagers en uit-
eindelijk naar Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene. Als regiment Chassé kende het bataljon
nauwelijks een regimentsgevoel en had maar wei-
nig merkbare tradities (ik kan ze mij in ieder ge-
val niet herinneren). Dat werd licht beter met de
overgang naar Limburgse Jagers, maar pas met
het voortzetten van de tradities van Het Regiment
Fuseliers Prinses Irene begon het echte regi-
mentsgevoel bij dit bataljon en even later ook de
Ststcie van de 13e Gemechaniseerde Brigade, te
beklijven. Diegenen van u die deze tijd nog heb-
ben meegemaakt, en ik heb er velen weer ont-
moet, kunnen zich dat nog wel herinneren.

“Ik hoorde ergens bij….”
Vrij snel raakte iedereen geestdriftig over het
Regiment en ook ik koester sindsdien het regi-
ment Fuseliers Prinses Irene en haar tradities. Dat
kwam soms door heel kleine dingetjes.Toen ik in
93-94 op uitzending was in Bosnië en mij als enige

Fuselier temidden van Aan- en Afvoertroepers
bevond, gaf de door de regimentscommandant
aan mij gestuurde brief op regimentbriefpapier
mij al een warm gevoel: ik hoorde ergens bij.
Ik heb het verschil kunnen zien en ik verzeker u:
een rijke regimentstraditie als die van ons is een
zegen voor de eenheid en haar personeel. Het
Regiment en alles waar het voor staat is voor onze
parate eenheid een bindende factor. Het doet
daarnaast  recht aan de prestaties die de oud-
strijders, veteranen en oudgedienden van het
Regiment in het verleden hebben geleverd; dat
hoeft u maar te vragen aan de vele oud-strijders,
veteranen jong en oud en oudgedienden, die we
gelukkig nog steeds rijk zijn.

Op dit moment ben ik nog volop bezig met de na-
dere kennismaking met het Regiment en bataljon.
Op het moment dat ik dit artikel schrijf zijn we,
m.u.v. de C-Cie, op oefening in Vogelsang.
Ondanks het af en toe slechte weer, het zeer moei-
lijke terrein en de inspanningen van de (oefen-
)tegenstander tref ik mensen aan die doorzetten
met hun opdracht, professioneel hun werk doen
en plezier hebben in het vak.

Een ding is mij nu al duidelijk: voor het bataljon
ligt een turbulente, uitdagende en enigszins onze-
kere tijd. Onze C-Cie is volop bezig met haar op-
werkprogramma en vertrekt in november, met
SFIR 5, naar een roerig Irak.Wie weet welke op-
drachten er nog voor de rest van ons bataljon in
het verschiet liggen. Het Regiment daarnaast kent
een jaar met vele activiteiten en floreert als nooit
tevoren.

In Brabant wordt wel eens gezegd:“Nie goe, maor
wel gezellig”. Ik geloof niet dat dit geldt voor
onze eenheid. Het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene en het 17e Bataljon G.F.P.I. zijn:
Goed én gezellig!

Volo et valeo! 

Oefenen in Vogelsang
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE BIJZONDERHEDENDATUM ACTIVITEIT LOCATIE BIJZONDERHEDENDATUM ACTIVITEIT LOCATIE BIJZONDERHEDEN

18 sep Herdenking/defilé Eindhoven Oud-strijders KNBPI,
60 jaar bevrijding Eindhoven detachement “Jonge Veteranen 17 Painfbat GFPI”

21 sep Prinsjesdag Den Haag Erecompagnie (BCie) op het Binnenhof;

23 sep Reünie 6e Bat GRPI Oirschot 6e Bat GRPI/Delegatie bat & Vaandelwacht

24 sep Herdenking Thorn tevens Thorn Oud-strijders KNBPI,Vaandelwacht & Erecie (60 man)
Co-overdracht Bat Bevrijding

07 okt Reunie 4e bat GRPI Oirschot 4e Bat GRPI/Delegatie bat

07 okt In-uitdrinken Offvereniging Oirschot 16.00 u in Regimentsmess Congleton
17 Painfbat GFPI

08 okt Beëdiging Oirschot Ontvangst 13.00 u;
ceremonie om 14.00 u

13 okt Koorduitreiking Ccie (SFIR) Oirschot Ontvangst vanaf 13.00 u in Regimentsmess Congleton
en ceremonie om 14.00 u

14 okt In-/uitdrinken ROOV Oirschot Congleton

21 okt Regimentsbijeenkomst Oirschot Regimentsmess Congleton (16.00 – 20.00 uur)
(tevens afscheid PBC)

27 okt Herdenking en defilé Bergen op Zoom Oud-strijders KNBPI & Erecie (samengesteld)

27 okt Herdenking “De Schot” Tilburg Oud-strijders & Deputatie SSVOstcie
30 okt Herdenking & Kranslegging 60 jaar bevrijding Oud-strijders & Erecie (samengesteld)

“De Vaandeldrager”en defilé + Vaandelwacht

06 nov Herdenking Wolverhampton Wolverhampton Oud-strijders en deputatie bat

09 dec Regimentsbijeenkomst Oirschot Regimentsmess Congleton (16.00 – 20.00 uur)

10 dec Beëdiging Oirschot Regiment

16 dec In-/uitdrinken ROOV Oirschot Tevens Algemene Ledenvergadering

07 jan Regimentjaardag Oirschot Gehele Regiment

20 apr Reunie 7 GRPI Oirschot Oud-strijders 7 GRPI/del bat

14 apr Lustrum Delftsche Delft Erecompagnie
Studentenweerbaarheid

29 april Bloemenhulde ’s Gravenhage Delegatie bataljon
H.M.de Koningin

01 mei Defilé 60 jaar bevrijding Den Haag Erecie/vaandelwacht

04 mei Herdenkingen Tilburg Tilburg:SSSVOstcie
Colijnsplaat Colijnsplaat:CCie
Hedel Hedel:ACie

05 mei Defilé Wageningen Wageningen Delegaties (+) bataljon en Regiment

06 sep Bevrijding Beringen Beringen Erecie + Oud-strijders

07 sep Herdenking Indië monument Roermond RC,Oud-strijders GRPI en det SSVOstcie

09 sep Regimentsdiner GFPI Oirschot Leden VVOGFPI & genodigden

18 sep Herdenking/defilé bevrijding Eindhoven Oud-strijders KNBPI,detachement “
Eindhoven Jonge Veteranen 17 Painfbat GFPI”

29 sep Reünie 6 GRPI Oirschot 6e bat GRPI/del bat

06 okt Reünie 4 GRPI Oirschot 4e bat GRPI/del bat

13 okt Reünie 5 GRPI Oirschot 5e bat GRPI/del bat

Regimentskalender 2004/2005
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Tekst: tweede Luitenant der Fuseliers, Remko
Colier.

Zoals iedereen inmiddels wel zal weten is een van
de speerpunten van onze BC dit jaar een zo goed
mogelijke plek veroveren binnen de BLS trofee.
Daarom werd er natuurlijk ook met een team
deelgenomen aan de KL-cup oriënteren waar
weer de nodige punten verdiend konden worden.
Onder leiding van teamcaptain Kapitein Patrick
Diesch is in aanloop naar deze KL-cup een uitge-
breid trainings- en selectieprogramma doorlo-
pen. Dat de verwachtingen hoog waren mag dan
ook geen geheim zijn.
Op 16 juni was het zover, vanuit Vogelsang vertrok
’s avonds een gemotiveerd team vol goede moed
naar Nederland. Nadat we aangekomen waren is
iedereen snel gaan slapen om de dag erna zo fit
mogelijk aan de start te verschijnen. Een dag la-
ter, 17 juni, vertrokken we, gekleed in het nieuwe
trainingspak van het bataljon naar de Einderhei
bij Valkenswaard. Daar aangekomen was het al
gezellig druk en zijn we met de laatste voorberei-
dingen voor de start begonnen. Zaken zoals wijzi-
gingen op de kaart ten opzichte van de realiteit,
verboden gebieden, startprocedure, registratie-
methode en tal van andere zaken werden nog
doorgenomen. Nieuw voor ons was de registratie-
methode die elektronisch plaatsvond in plaats
van met de oude vertrouwde prikkaart. Dat dit ons
later nog behoorlijk de das om zou doen konden
we toen nog niet bevroeden.
Om 10.00 uur was het zover, de eerste lopers gin-
gen van start. Omdat de BLS trofee in teamver-
band plaats vindt was het oriënteren in estafette-
vorm gegoten waarbij er per team drie lopers in-
gedeeld waren. Bij de eerste wissel was duidelijk
dat het helemaal niet slecht ging. Sgt1 Stuurman
van het heren 1 team lag op een derde plaats ter-
wijl Fus1 Lievaart van ons damesteam op kop lag
en een flink gat geslagen had met de rest van het

damesveld. Duidelijk was ook dat het parcours
erg snel was door de vele bospaden die de
Einderhei doorkruisen waardoor de echte lopers
maximaal aan hun trekken kwamen.
Helaas sloeg later het noodlot toe. Na de finish
bleek namelijk dat zowel het heren 1 team als het
heren 2 team gediskwalificeerd waren. Dit was
voor een groot deel te wijten aan onduidelijkheid
over het elektronische registratiesysteem en het
ontbreken van het controlesysteem daarvan. Dit
was natuurlijk een forse domper. Gelukkig hoor-
den we ook al snel dat het damesteam in ieder ge-
val wel een goede prestatie had neergezet en zij
mochten dan ook met de tweede prijs terugkeren
naar Vogelsang. Ook heeft het seniorenteam nog
84 punten voor de BLS trofee weten te scoren.
Zodoende stonden we niet helemaal met lege
handen.Wel jammer natuurlijk dat de damespres-
tatie niet meetelt voor de BLS trofee, en voor de
volgende keer geldt dat we ons niet nog een keer
laten beetnemen door het elektronische systeem!
Maar goed, al met al kunnen we terugkijken op
een sportieve, gezellige, maar vooral ook leerza-
me wedstrijd.

BLS trofee Oriënteren

Het oriënteringsteam in het nieuwe tenue. V.l.n.r. Aooi van Dijk, Sgt

Heesters, Sgt Finke, Fus1 Jansen, Fus1 Lievaart, Kap Breteler, Fus1

Burggraaf , Aooi Paijens, Kpl1 Kaal, Sgt1 Stuurman, Tlnt Colier, Kap Diesch

Bataljonsnieuws
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Ook in 2004 hebben weer Fuseliers van ons regi-
ment deelgenomen aan de Vierdaagse van
Nijmegen. Niet alleen door deel te nemen aan de
wandeltocht zelf maar ook door de logistieke en
geneeskundige steun die wederom door ons ba-
taljon werd uitgevoerd. In februari toen de eerste
trainingen van start gingen was de belangstelling
zo groot dat er twee detachementen werden inge-
schreven. Helaas moest dit door oefeningen,
steunverleningen en blessures uiteindelijk wor-
den teruggebracht tot een detachement. Maar
daarin waren wel bijna alle
eenheden van het bataljon
vertegenwoordigd. Onder lei-
ding van de Sm Van Ginderen
van de Bcie, die voor de 8ste
keer meedeed werden de

De Vierdaagse van Nijmegen 2004

Marcheren door Nijmegen

Overste Jacobs reikt de Vierdaags kruizen uit

vele kilometers in en rond Nijmegen iedere dag
weer afgelegd. De noodzakelijke verzorging werd
door de SSVOSTCIE op voortreffelijke wijze uitge-
voerd en zo bleef het aantal uitvallers beperkt. Bij
aankomst in het kamp Heumesoord werd een in-
spectie van de biertent bij de ingang nooit over-
geslagen.Velen vonden hier de noodzakelijke
motivatie om de volgende dag weer van start te
gaan. Uiteindelijk was het de Overste Jacobs die
met het uitreiken van de Vierdaagse kruizen de
mannen en vrouwen aan de finish kon feliciteren.
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Tekst: Hans Sonnemans

Op woensdagavond 14 juli kwam een deel van het
bestuur van het Genootschap bijeen voor een
speciale vergadering met een bijzondere gast,
namelijk scheidend regimentscommandant
Harold Jacobs. Hij  had de uitnodiging aangeno-
men om op deze avond bij het bestuur aan te
schuiven op een bijzondere locatie, namelijk in de
gezellige woonkeuken van Stichting Op de Misse
in Oirschot, het domein van Herman en Mieke
Dirksen.

Voorzitter Jan van Lieverloo lichtte de reden van
zijn aanwezigheid hier toe. Het bestuur van het
Genootschap wil op passende wijze afscheid ne-
men van deze Regimentscommandant.“Harold
Jacobs heeft het Genootschap een warm hart toe-
gedragen. Zeer belangrijk, want het Genootschap
is eigenlijk pas goed ontstaan in zijn periode als
commandant. Hij heeft de groei van het

Genootschap gestimuleerd, onder meer door het
beschikbaar stellen van zijn vergaderfaciliteit en
door het uitnodigen van de leden van het
Genootschap bij regimentsbijeenkomsten.”

Stichting Op de Misse
Natuurlijk had het Genootschap ook afscheid kun-
nen nemen tijdens een andere gelegenheid op
een andere, militaire locatie, zo vervolgde van
Lieverloo. Het Genootschap staat onder meer voor
maatschappelijke betrokkenheid van en bij het
Garderegiment Fuseliers. Het bestuur geeft daar
meteen invulling aan door het werk van Herman
en Mieke Dirksen te steunen, binnen hun stichting
Op de Misse, een vakantiekamp voor jongeren
met een (meervoudige) handicap. 17 Painfbat
GFPI stelt “hulptroepen” ter beschikking voor de
opbouw en afbraak van de tenten voor dit kamp.
Het was daarom niet meer dan logisch om de
scheidend regimentscommandant uit te nodigen
en hier dit bijzondere werk van de familie Dirksen
eens te bekijken.
Natuurlijk bleef het niet alleen bij vriendelijke
woorden die avond. Het bestuur had ook gezorgd
voor een passend cadeau voor de overste, waar-
mee hij het regiment kan uitgedragen. Na de kof-
fie en het formele deel van de bijeenkomst, begaf
het gezelschap zich naar het achter het gebouw
gelegen kampeerterrein van Stichting Op de
Misse.
Stichting Op de Misse is een initiatief van Herman
en Mieke Dirksen. In de maanden juli en augustus
stellen ze een groot deel van hun particuliere ter-
rein ter beschikking. Een bijzonder terrein, gele-
gen achter een monumentale Oirschotse boerde-
rij van rond 1700.
Per kampweek kunnen hier zes jongeren met een
meervoudige handicap, onder begeleiding van
zes begeleiders, genieten van het kampterrein
langs het weiland met de paardenstal en de riet-
gedekte hooimijt. Er zijn daar geiten, rondschar-

Genootschap Vrienden van de Fuseliers

Genootschap neemt afscheid
van Regimentscommandant Jacobs

Voorzitter Jan van Lieverloo bedankt de scheidende Regimentcommandant
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relende kippen, herten en natuurlijk paarden.
Even kunnen ze weg uit de bekende instelling, en
zich even één voelen met de natuur. Er kunnen
zelfs huifkartochten worden gemaakt, voor de jon-
geren uiteraard een geweldige belevenis.

Legergroene snoezeltent
Enthousiast vertelde Mieke Dirksen over het unie-

ke werk van de stichting en de ervaringen van de
tijdelijke kampbewoners. Gezeten in de zoge-
naamde “snoezelruimte” luisterden de regiments-
commandant en de bestuursleden geboeid naar
haar verhalen. De “snoezelruimte” is een soort re-
laxruimte, ingericht in een legergroene tent. Men
kan hier genieten van rustgevende muziek, licht-
effecten, liggen in luie stoelen of een matras; kort-
om je even wanen in een andere wereld.
Uren later vertrok het gezelschap weer van deze
bijzondere plek. Een plaats waar twee bijzondere
mensen, leden van het Genootschap, hun prachti-
ge bezit tijdelijk willen delen met medemensen
die daar zo’n behoefte aan hebben. Het kost hen
veel tijd, geld en inspanning, maar ieder jaar weet
Stichting Op de Misse weer enkele tientallen jon-
geren de vakantie van hun leven te bezorgen. Een
initiatief dat de steun van het Genootschap en het
Garderegiment Fuseliers meer dan waard is!

Voor meer informatie: Mieke Dirksen,
hdirksen@tiscali.nl, 0499 574735.

In de legergroene snoezeltent bezorgen Herman en Mieke Dirksen gehandicapte medemensen een onvergetelijke vakantie
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“Perfect geregeld,
ik wist niet dat DFD ook auto’s verzekert”

“Wij hebben onze auto’s verzekerd via DFD”, zeggen zowel

Amber Groep als Marcel Dekker. “Nee, niet deze Mercedes

Benz”, vervolgt Groep, “die is van de baas. Toen ik vijf 

maanden geleden mijn rijbewijs haalde bij Defensie en mijn

eerste auto, een VW Golf kocht, heb ik die direct laten 

verzekeren door DFD”. Ook Marcel is tevreden over de 

autoverzekering van DFD. Voor hem is het al de tweede wagen

die hij verzekert via DFD. Met zijn eerste auto, een sportief

uitgevoerde Ford Escort kón hij zelfs nergens anders terecht.

Bent u ook geïnteresseerd in een autoverzekering via DFD?

Vraag dan snel een offerte aan en overtuig uzelf of DFD ook u

een passend aanbod kan doen.

Offerte aanvragen kan via:

(040) 20 73 100 of via internet: www.dfd.nl. 

Zorg er voor dat u de gegevens van uw auto en 

eventueel huidige verzekering bij de hand heeft.

Tel: (040) 20 73 100

E-mail: dfd@dfd.nl

Internet: www.dfd.nl

Assurantiën • Hypotheken • Arbeidsvoorwaardenadvies
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