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Van de redactie
“Scherpe geest en ongebroken moreel”
Tekst: Hans Sonnemans, hoofdredacteur
In dit nummer blikken we terug op de viering van
65 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene op
13 januari van dit jaar. Een bijzondere dag, waarbij veel (oud)Regimentsleden, jonge en oudere
veteranen in het Oirschotse Zand aanwezig
waren.Veel bekende gezichten, dus het reüniegehalte was uiteraard hoog. Toch mistte ik veel
bekenden die er bij de vorige herdenking, vijf
jaar geleden nog wel bij aanwezig konden zijn.

“Beste Willem”
Eén van hen is Willem van der Veer. Elf jaar lang
hadden hij en ik een eigen rubriek in dit blad,
onder de kop “Beste Willem”. Hierin voerde de
jonge redacteur Hans Sonnemans, een open correspondentie met Willem van der Veer, oud-commando, Indië- en Koreaveteraan, schrijver van een
hele reeks oorlogsromans. In Vaandeldrager
nummer 60, 17e jaargang, van april 2001 (tevens
het programmaboekje van het feest bij gelegenheid van 60 jaar GFPI), sloten wij onze correspondentierubriek af.
Gelukkig is Willem, tachtiger en drager van de
dapperheidonderscheiding de Bronzen Leeuw,
nog steeds onder ons. Enkele jaren geleden werd
hij, tot dan toe - zeer vitaal en actief - getroffen
door een attaque. Hierdoor raakte hij eenzijdig
verlamd en belandde in een rolstoel. Momenteel
heeft hij een prachtige kamer in de “Zuidervaart”
in Alphen aan de Rijn.
In december zocht ik hem daar op. Het was geweldig om te zien dat zijn geest nog altijd scherp is
en zijn moreel ongebroken. Hij heeft zelfs heel
recent nog een publicatie afgeleverd, namelijk
een museumbrochure voor het Marechausseemuseum te Buren, onder de titel “In het hol van de
leeuw”. Hierin verhaalt hij over zijn belevenissen
tijdens en na zijn dropping boven Drenthe in het
najaar van 1944.

We hebben uitgebreid bijgepraat, die decembermiddag. Alle trouwe lezers van onze rubriek
breng ik hierbij zijn groeten over. Het gaat goed
met Willem van der Veer, alleen kan hij door zijn
handicap niet meer zo gemakkelijk aanwezig zijn
bij herdenkingen en reünies. Ik heb aan je gedacht Willem, bij de herdenking op 13 januari.

Terugblikken en vooruit kijken
In dit nummer blikken we dus terug op regimentsactiviteiten maar we kijken ook vooruit.
Nog dit najaar zullen onze Fuseliers zich opnieuw
inzetten voor de vrede, ditmaal in Afghanistan.
Gelukkig is hier nu duidelijkheid over en ligt een
lange periode van geruchten en onduidelijkheid
achter ons.
De leden van het Garderegiment Fuseliers zullen
onze mannen en vrouwen moreel steunen bij deze
ongetwijfeld moeilijke missie. Regimentsblad de
Vaandeldrager zal hieraan uitgebreid aandacht
besteden.
Ik wens u veel leesplezier.
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Stichting Brigade en Garde
Koudeoorlog veteranen, nieuwe term voor oude bekenden!
Tekst: Guus van Leeuwe
Voorzitter Stichting Brigade en Garde
Op vrijdag 13 januari herdacht ons Regiment het
feit dat het 65 jaar geleden (om precies te zijn op
11 januari 1941) werd opgericht. Meer dan in andere jaren werd gehoor gegeven aan de oproep
van de Regimentscommandant om op die verjaardag aanwezig te zijn.Weliswaar lang niet zoveel
als vijf jaar geleden bij de 60 jarige herdenking
van de oprichting, maar toch genoeg om een positieve indruk achter te laten (de stichting Brigade
en Garde en het Regiment moesten aanzienlijk
gas terugnemen ten opzichte van de vorige viering, maar we hebben ons voorgenomen om over
vijf jaar weer wat dieper in de buidel te tasten).
Tijdens het appél bij de aanvang van de viering
waren, naast de eenheden van het Regiment, en
de gebruikelijke delegaties van Oud Strijders van
de Kon.Ned. Brigade Prinses Irene, de
Indiëbataljons en het Belgische zusterregiment
Bevrijding/5e Linie, dit maal ook een aantal
“Jonge Veteranen” en vertegenwoordigers van
de, ik noem dat gemakshalve maar, de
”Koudeoorlog periode” aanwezig.

Kranslegging
Ik vond het erg bemoedigend enige tientallen van
de laatstgenoemde categorie aanwezig te zien,
allereerst omdat ik namens hen een krans bij ons
monument mocht leggen ter herdenking van de
omgekomenen in die periode.Weliswaar kent
deze tijd geen gesneuvelden, maar het is terecht
dat ook aan hen die omkwamen tijdens de
uitoefening van hun (dienst)plicht bij oefeningen,
verplaatsingen en dergelijke weer aandacht
wordt geschonken. Deze krans onderstreepte ook
dat we eens extra aandacht wilde geven aan deze
gehele, zo vaak vergeten categorie. Zij immers
stond gedurende vele tientallen jaren paraat tegen een bedreiging van de vrede in ons deel van
de wereld en wordt nu, door alle uitzendingen van
het afgelopen decennium, een beetje verwaar-
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Kransen ter herdenking

loosd, omdat de aandacht – niet geheel ten onrechte - uitgaat naar de zogenaamde jonge veteranen.

Vrienden van de Westenbergkazerne
Terwijl ik dit schrijf, heb ik ook de uitnodiging
weer thuis gekregen voor een volgende bijeenkomst van de “Vrienden van de Westenbergkazerne”, zonder uitzondering mensen die (ook)
thuishoren in de categorie waarover ik hierboven
heb geschreven, en die ook deel hebben uitgemaakt van ons Regiment of er nog toe behoren.
Tot degenen die niet op de 13e januari aanwezig
waren, zou ik willen zeggen:“Kom bij een volgende gelegenheid ook eens naar Oirschot; je zult er
met Bourgondische gastvrijheid worden ontvangen en oude kameraden kunnen ontmoeten!”

Nieuwe vredesmissie op stapel
Tenslotte nog dit: een dag of 10 geleden is het politieke besluit eindelijk gevallen voor de nieuwe
missie in Afghanistan.“Ons 17e Painfbat GFPI zal
de tweede aflossing zijn (nog dit najaar!).We zullen er zeker nog uitgebreid op terugkomen, maar
ik wil onze mannen en vrouwen in ieder geval
alvast een goede voorbereidingstijd en heel veel
sterkte toewensen.
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Vereniging van Oud-strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Voorzitter: R.W. Hemmes,Thorbeckelaan 74, 2564 BS ’s-Gravenhage
Secretaris: F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom
Penningmeester: H. van Beers, Pr. Clausstraat 60, 4761 AM Zevenbergen
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht
aan bestuurslid: Nelleke Swinkels – van de Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best,of
nellekeswinkels@planet.nl. Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels
te sturen.
Gironummer 1.999.533,“Ver. van Oud Strijders v.d. Kon. Ned. Brigade Prinses Irene”

Evenementen en festiviteiten
Tekst Rudi Hemmes,Voorzitter van de Vereniging
van Oud – Strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
De 65ste verjaardag.
Het begin van januari 2006 was zoals je het elk
jaar zou wensen. Het weer was niet al te winters en
onze verjaardag werd grandioos gevierd. Ik wens
u allen toe dat het u voor de rest van dit jaar in de
familiesfeer ook goed zal mogen gaan.
Het Regiment had die vijfenzestigste verjaardag
fantastisch georganiseerd. De dag begon met een
buitengewoon appel, waarbij alle gevallenen van
Brigade en Regiment werden herdacht. Dat appel
was voor velen kennelijk te vroeg, maar voor de
aanwezigen was het een geweldig begin van de
dag, dat grote indruk maakte.
Verder was er door het Regiment voor gezorgd
dat er voor iedereen wat uit zijn eigen diensttijd
was te genieten. Zo waren er films uit alle perioden van de geschiedenis van Brigade en
Regiment.Verder was het de moeite waard om te
zien hoe er werd gesport door de Fuseliers en er
waren demonstraties van oude, maar ook van de
modernste wapens en ook dat was zeer de moeite
waard. Dank en hulde aan de organisatoren.

In het gelid voor het Regimentsappél

strijdersorganisaties, maar dat verschijnsel hebben wij al eerder geconstateerd. Ik hoop wel dat
al onze leden met evenveel genoegen terugzien
op die tijd waarin de band tussen onze oud-strijders is gesmeed. Een babbeltje met makkers van
toen zou voor veel mensen een heerlijk uitje zijn,
maar dat is moeilijk te organiseren, want wie voor
het ene evenement niet mobiel genoeg is, is dat
waarschijnlijk ook niet voor een ander.

Beëdiging en koorduitreiking in Den Haag.
Wij zijn niet meer zo mobiel.
Je kon op die verjaardagviering natuurlijk wel
weer merken dat onze leden tot de oudste categorie veteranen behoren. Er waren minder leden
van onze vereniging dan van de andere oud-

Zoals u al is bericht organiseert het Regiment op
vrijdag 17 maart, in samenwerking met de
Gemeente Den Haag, in de ochtend een beëdiging bij de plaquette, die herinnert aan de
binnenkomst van de Prinses Irene Brigade in Den
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Nederland zijn NATO verplichtingen zal nakomen. De Fuseliers zijn aangewezen om, als tweede detachement, eind van dit jaar naar
Afghanistan af te reizen om daar in geallieerd verband vrede en veiligheid te brengen, waarmee de
Fuseliers opnieuw de traditie van de Brigade
voortzetten.Wanneer het afscheid zal zijn en waar
de laatste koorden dan zullen worden uitgereikt
hoort u ongetwijfeld nog.
Wij hopen dat “onze” jongens en meisjes een nuttige en goede tijd tijdens hun missie zullen beleven. En bovenal hopen wij dat allen weer heelhuids thuiskomen met een schat aan ervaringen.
Babbelen met oude maten

Evenementen in mei en juni.
Haag op 8 mei 1945. In de middag is er een koorduitreiking in Scheveningen op het Soldaat van
Oranje Strand. Een unieke gelegenheid om elkaar weer eens in grijze broek en donkere blazer
(met koord en onderscheidingen) te treffen. In de
volgende Vaandeldrager krijgt u ongetwijfeld een
verslag.

Het Regiment naar Afghanistan.
Na veel gepraat in de Tweede Kamer en door de
media is eindelijk de beslissing gevallen dat

Noteert u ook vast in uw agenda dat er op vrijdag
5 mei met een detachement wordt deelgenomen
aan de herdenking in Wageningen en dat op
woensdag 17 mei weer een reünie is in Oirschot.
De Veteranendag (met defilé) in Den Haag is op
zaterdag 29 juni. Ik hoop dat velen van u deze evenementen kunnen bijwonen om weer wat bij te
praten. Houdt ook de Regimentsagenda in de gaten, om te zien of er nog iets anders wordt georganiseerd waar u bij kunt zijn!
Ik kijk in ieder geval naar u uit.

Nieuws van penningmeester en secretaris
Wageningen 5 mei 2006
Tekst: Frans van der Meeren
De gemeente Wageningen organiseert op 5 mei
2006 voor het eerst een zogenaamde Vrijheidsoptocht. Deze optocht gaat deel uitmaken van het
vertrouwde programma waarmee Wageningen
jaarlijks op 4 en 5 mei herdenkt en viert.
De gemeente Wageningen stelt dat de Vrijheidsoptocht een waardige opvolger wordt van het
traditionele defilé.
Verenigingen van oud-strijders uit de Tweede
Wereldoorlog hebben een uitnodiging ontvangen om hieraan deel te nemen. Onze vereniging
heeft op dit verzoek ja gezegd.Wij, als oudstrijders van de Kon. Ned. Brigade “Prinses
Irene”, hebben immers een bijzondere binding
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met de gemeente Wageningen. Op 6 mei 1945 waren wij getuige van de aankomst van Z.K.H. Prins
Bernhard en de Duitse Generaal Blaskowitz, die in
hotel “de Wereld” de laatste besprekingen voerde
over de capitulatievoorwaarden van de Duitse
troepen. Het plein gelegen bij hotel “de Wereld”
heeft onze naam gekregen “Irene Brigade Plein”.
Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk oudstrijders, van onze vereniging, aanwezig zullen
zijn bij deze, in een andere jasje gestoken dan
voorheen, Bevrijdingsoptocht.
Bent u slecht ter been dan is er voldoende rijdend
vervoer aanwezig van Keep them Rolling.
Geef u zo snel mogelijk op bij het secretariaat on
Telefoon na 18.00 uur 0164-241119, of e-mail:
f.van.der.meeren@12move.nl
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Reünie op woensdag 17 mei 2006 in de Genm. de Ruyter
van Steveninckkazerne te Oirschot.
Op woensdag 17 mei 2006 vindt de jaarlijkse
reünie en de Algemene Ledenvergadering van
onze vereniging plaats.
Opgave reünie en kosten

Vergaderstukken

Uiterlijk vóór 29 april, onder vermelding van het
aantal personen die komen, of u komt met openbaar vervoer of op eigen gelegenheid en of wij
rekening moeten houden met een dieet.
De kosten van de reünie bedragen ?5,- per persoon. U kunt dit bedrag overmaken op giro
1.999.533 t.n.v.Ver.Van Oud Strijders v.d. Kon.
Ned. Brigade Prinses Irene.

Vervoer
Als u reist met het openbaar vervoer kunt u een
vrij vervoer bewijs aanvragen bij het
Veteraneninstituut, tel. 0343-47 41 47. Zie ook de
website: www.veteraneninstituut.nl
Het vervoer vanaf het station in Eindhoven wordt
vanaf 8.45 uur geregeld door het bataljon.
Komt u met eigen auto parkeer dan in de parkeervakken want op de kazerne is een wegsleepregeling van kracht.

Programma:

Als u de stukken van de vergadering graag
tevoren wilt hebben kunt u deze aanvragen bij
onze secretaris, Noordsingel 23 4611 SB Bergen
op Zoom.

Opgave voor de Nederlandse Veteranendag
op 29 juni
Op donderdag 29 juni wordt voor de tweede keer
de Nederlandse Veteranendag georganiseerd op
het Malieveld in Den Haag. De VOSKNBPI heeft
een uitnodiging gekregen om veteranen te leveren die medailles uit gaan reiken op het
Malieveld. Opgave vóór 13 april bij secretaris
Frans van der Meeren voor leden van de
VOSKNBPI.
Zie ook het artikel;Veteranendag 2006,Veteranen
opgelet! In de rubriek Regimentsflitsen.

Agenda A.L.V:

Ontvangst

0.900 – 10.00 uur

01

Opening

Opening

10.05 – 10.10 uur

02

Vaststelling notulen 2005

A.L.V.

10.15 – 11.15 uur

03

Jaarverslag secretaris

Dodenherdenking

11.30 – 12.15 uur

04

Verslag Kascontrole com.

Drankje

12.30 – 14.00 uur

05

Jaarstukken en begroting

Maaltijd

14.00 – 15.00 uur

06

Mededelingen

Sluiting

16.00 uur

Kopje koffie in de Treffer voor de liefhebbers

Contributiebetalingen 2006
Tekst: Henk van Beers
Wanneer betaal ik nu eigenlijk mijn contributie?
Een goeie vraag want het blijkt dat veel leden van
de vereniging vaak niet of niet meer weten wanneer er contributie moeten worden betaald of
wordt betaald.

07

Rondvraag

08

Sluiting

Volgens de statuten dienen de leden de contributie vooruit te betalen. Natuurlijk wordt dat aan het
begin van het jaar door niemand spontaan gedaan, vandaar dat we een aantal jaren geleden
begonnen zijn met centrale contributie-inning
door de KPN, waarvoor u ons wel of niet een
machtiging hebt verleend.
Dit jaar is de contributie omstreeks 10 februari
geïnd.

5
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Verwarring voor de penningmeester

Buitenlandse betalingen

We worden ouder en vergeten wel eens dat we de
vereniging hebben gemachtigd en wat gebeurt er
dan? De contributie wordt nog eens overgemaakt.
Dit is voor de penningmeester erg verwarrend
omdat bij de storting nooit iets bijgeschreven
wordt. Is het dan contributie, een extra gift of iets
anders? Er wordt telefonisch contact gezocht om
te horen wat de bedoeling is. Dat zijn extra werkzaamheden voor de penningmeester die u hem
kunt besparen.Vriendelijk verzoek namens hem
of u even wilt nakijken of er door u een machtiging is afgegeven. Mocht u nog geen machtiging
hebben ingevuld doe het dan zo snel mogelijk dat
is voor ons prettig en voor u ook want daarmee
wordt de betaling niet meer vergeten en hoeft u
zich geen zorgen meer te maken.
Vergeet u dan ook niet om de contributie voor
2006 nog over te maken?

Vanuit het buitenland kan men IBAN nummers
(International Bank Account Number = uw eigen
rekeningnummer vertaald in de internationaal
erkende standaard) gebruiken en gelden overmaken naar ons IBAN nummer NL03 PSTB 0001 9995
33(gironummer van de vereniging) of naar het
IBAN nummer van de Rabobank NL89 RABO 0334
2067 15. Bij uw plaatselijke bank kunnen ze u vast
vertellen hoe een en ander in zijn werk gaat
Het is mogelijk dat u met gebruikmaking van de
overschrijvingspapieren van uw eigen bank geldbedragen in uw eigen muntsoort kunt overmaken
naar het rekeningnummer van de penningmeester in Nederland.
In Nederland wordt uw munteenheid dan omgezet
in de Europese munteenheid. De kosten daarvan
komen voor rekening van de rekeninghouder in
Nederland (Wij dus). Het zou fijn zijn als u dan iets
extra’s overmaakt zodat we ook daadwerkelijk ?
10,- overhouden.

In memoriam
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!
VOSKNBPI
J. Annen
Mw. S.M. van de Pas-Bouterse
J. van Liempt

10 januari
26 januari
02 maart

2006
2006
2006

Hoogeveen
Kapelle
Eindhoven

12 december
16 januari
20 januari
31 januari

2005
2006
2006
2006

Kortenhoef
Haarlem.
Leiden
Winschoten

23 januari
10 februari
10 februari
24 februari

2006
2006
2006
2006

Uden
Hilversum
Leiden
Laren

20 januari

2006

Zevenaar

21 december
08 januari
28 januari
18 februari
27 februari

2005
2006
2006
2006
2006

Bunnik
Zevenaar
Raamsdonkveer
Woudrichem
Schiedam.

Vierde Bataljon GRPI
H. Luyer 4e Cie
A. Erkendiep (ex) Lt. 1e Cie
J. van Elsen (ex) kpt Ost Cie
A. Nomden Ost Cie

Vijfde Bataljon GRPI
J.A. van de Bosch
B.S.D.G. Hoes
H.W. van Voorden
R.F. Kielstra

Zesde Bataljon GRPI
F.T. Muskee

Zevende Bataljon GRPI
J.B. Kempers 2e Cie
Mw. E. te Boekhorst-Rüggeberg
W.J.A.M. Kamp 2e Cie
A.Hartman 2e Cie
Mw. A. van Unen - van der Ree
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Vereniging van Indië-bataljons van het
Garderegiment Prinses Irene
Voorzitter: H.Vleeming, St.Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort, Telefoon: 026-3118271
Secretaris: Th.J.van Alst, Nicolaas Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar, Telefoon: 0316-524002
Penningmeester: W.G.ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, Telefoon: 0575-519207
E-mail adres: wg.terhorst@chello.nl, Giro nummer: 6934973, Bankrekening :ABN-AMRO 53.25.60.396
Ingeschreven K.v.K.Eindhoven onder nr. 40240403

Vijfenzestig jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
Tekst: Wim ter Horst
Op vrijdag 13 januari 2006 werd de 65ste
Regimentsjaardag gevierd, met een reünie
programma, waarbij aan alle geledingen van de
postactieven was gedacht. Het parate bataljon
hield die dag zijn bekende sport- en schietwedstrijden.
De opkomst van met name de “oude veteranen”
was nu niet bepaald om over naar huis te schrijven. Het ligt natuurlijk ook aan de leeftijd, maar
ook aan de winterse periode, waarin die dag valt.
Hou daarnaast rekening met de afstand, die velen
zouden moeten reizen om dit bij te wonen en dan
is de magere opkomst gauw verklaard.
Nadat majoor Duvekot zijn openingsspeech had
gehouden, vertrok het gezelschap naar het
Monument, alwaar de dodenherdenking plaats
vond in aanwezigheid van een aantal Generaals
b.d.; Oud-Regimentscommandanten,Veteranen
van de Brigade, Indië Veteranen,Veteranen van
diverse Vredesmissies, alsmede het Parate
Bataljon en een afvaardiging van het Belgische
Zusterbataljon. Na de toespraak door overste
Luiten werd een plechtige dodenherdenking gehouden door een minuut stilte in acht te nemen,
vlagceremonieel en kranslegging.
Namens de Indië Bataljons werd een krans gelegd
door Theo van Alst en Wim ter Horst.
Hierna weer terug naar de Kempenzaal, waar gelegenheid was om weer eens lekker bij te praten
en een lunch te gebruiken.

Wim en Theo: Kranslegging namens de Indië Bataljons

Na de lunch werden de Indië Veteranen begeleid
naar het museum, waar een zeer aantrekkelijke
expositie staat vanaf de periode van oprichting
(1941) tot aan het jaar 2000.
Deze expositie werd door velen echt gewaardeerd en sommigen zagen zelfs tentoongestelde
zaken terug, die zij uit hun eigen privé verzame-
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een rondrit mee te maken heb ik echter gemist.
Daarna volgde een bezoek aan de regimentsmess
Congleton, waar onder het genot van een beker
loei hete koffie, verschillende wapens konden
worden bekeken. Nieuw en oud.
Terug naar de Kempenzaal, waar we nog nog een
tijdje hebben nagepraat en diegenen, die met eigen vervoer waren gekomen, zijn zo rond 15.00
uur weer huiswaarts gekeerd en konden op die
manier nog net de avondspits ontlopen.

Ook kranslegging in voormalig Nederlands
Indië

(Een deel) van de Indië Veteranen, met partner bijeen in de Kempenzaal

ling beschikbaar hadden gesteld. Buiten op het
terrein rondom het museum stonden verschillende oude voertuigen opgesteld, die volop bekeken
en bewonderd werden. De mogelijkheid om er

De krans ter herdenking van gevallen sobats op het ereveld Leuwigajah in
Bandung

8

Ter gelegenheid van de Regimentsjaardag zijn er
ook op alle erevelden in voormalig Nederlands
Indië kransen gelegd ter herdenking van de sobats die daar achterbleven.
Zo weten wij ons verbonden met onze gesneuvelde kameraden.

Veteranendag 2006
Op donderdag 29 juni wordt voor de tweede keer
de Nederlandse Veteranendag georganiseerd op
het Malieveld in Den Haag.
Het defilé op de Nederlandse Veteranendag zal zo
georganiseerd zijn dat alle geledingen van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene gezamenlijk zullen deelnemen aan het defilé; De volgorde
is: Detachement leden VOSKNBPI, gevolgd door
detachement VOSKNBPI (Indie-bataljons) daarna
het detachement Jonge Veteranen VVVGFPI en
daarachter het detachement van het "parate"
bataljon.
Wilt u deelnemen dan dient u zich vóór 13 april
bij de secretaris van uw eigen veteranenvereniging op te geven.
Zie ook het artikel;Veteranendag 2006,Veteranen
opgelet! in de rubriek Regimentsflitsen.
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Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI
Garderegiment

Reünie Comité 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene.
Voorzitter: J.K. Kerssemakers, Dr. Schaepmanplantsoen 9, 5707 EA Helmond.
Tel. 0492-524366
Secr./pennm.: Th.J. van Alst, Nicolaas Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar. Tel. 0316-524002.

1946-1950
Reünie Commissie
4e Bataljon

Kazerne contact: J.Th. Beckers. Mgr. De Haasstraat 27, 5521 TA Eersel. Tel. 0497-513218
M.W. Knoll, Schippersgildepad 42, 4105 TT Culemborg, Tel. 0345-520853.
B. Petersen, Kometenlaan 35, 4907 CC Oosterhout, Tel. 0162-456215.

Tekst: Theo van Alst
Het reüniecomité van "het "Vierde" kwam afgelopen januari bijeen om terug te blikken op het jaar
2005 en vooruit te kijken naar de te organiseren
activiteiten in 2006. De reünie, gehouden op de
eerste donderdag van oktober in 2005 vonden
allen zeer geslaagd. De sfeer was uitstekend; het
weerzien van oude vrienden ontroerend. Een
volledig verslag van deze geslaagde dag is opgenomen in Vaandeldrager nummer 76 van december 2005.
Het financiële verslag over 2005 werd akkoord
bevonden.Wel moeten wij alert blijven op onze
geldmiddelen om ieder jaar 1.500 euro te kunnen
bijdragen aan Regimentsblad "De Vaandeldrager" De reünisten worden dan ook zeer vriendelijk verzocht een bijdrage te storten op girorekening 5917605 t.n.v. Reüniecommissie, 4e Bat.
GRPI te Zevenaar. Bij voorbaat dank!
"Oude" of "actuele" kopij voor de Vaandeldrager
kunt u opsturen aan de secretaris.
Verder werd de reünie van donderdag 5 oktober
2006 (steeds 1e donderdag van oktober)
besproken. Zonder uit de "school" te klappen
wordt deze reünie een hele bijzondere, vol met
verrassingen, omdat het op een maand na 60 jaar
geleden is dat wij opkwamen in Arnhem, in
november 1946.
Uw aanwezigheid is dan dringend gewenst; Komt
u niet dan zult u daarvan later beslist veel spijt
hebben. Het blijft, zoals altijd:“Iedereen kijkt naar
iedereen uit!!” De vraag: "is die en die er ook"
wordt bij de ingang heel veel gesteld.
Noteer dus in uw agenda: donderdag 5 oktober
Bataljonsreünie in Oirschot. De uitnodiging hiervoor ontvangt u in de zomermaanden. Leuke
ideeën zijn altijd welkom.

De Ford vrachtwagen uit W.O.II

Oude Ford vrachtwagen geschonken door W. Koomen
Tekst: Theo van Alst
Veteraan Wim Koomen uit IJmuiden van onze 4e
Compagnie, een fanatiek medewerker van
"Keep them rolling" heeft via deze organisatie een
Ford vrachtwagen uit WO II geschonken .
aan de regimentsverzameling Brigade en Garde
te Oirschot.
Zowaar een fantastische gift en in het museum een
blijvende herinnering aan de toenmalige
oorlogsvoertuigen.
Willem, heel hartelijk dank voor je grote inspanning, dat je dit voor elkaar gekregen hebt.
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Verhalen van vroeger
Herinneringen van M.T. makkers 4e Bataljon
Garde Regiment Prinses Irene, gedurende de jaren 1947 t/m 1950 toen zij hun plichten vervulden
in het toenmalige Nederlands Indië, op Middenen- Oost Java
Overgenomen onder andere uit het M. T. gedenkboek, het dagboek van Jaap Gravesteijn en herinneringen aangedragen door M. T. makkers - uitgewerkt door J. L. Baas, met de bedoeling dat de
redactie van de Vaandeldrager deze verhalen
periodiek gaat gebruiken t.b.v.“Herinneringen
van het M. T. peloton”.
Saksen Weimar kazerne 1946, op de voorgrond Tommy Tol en

Te beginnen bij een rijm, zoals opgenomen in het
M.T. Gedenkboek
Het is goed om onze Indië tijd nooit te vergeten,
En wat daar gebeurde ook aan anderen te laten weten.
Wat waren wij voor knapen, van amper twintig jaren,
Die bij het gevaar dat dreigde, hun kalmte moesten bewaren.
Dat viel niet altijd mee, soms had je het wel eens te kwaad,
Vooral als er tijdens een transport weer één het leven laat.
Als je ‘s morgens weer achter het stuur ging zitten,
Wist je nooit of je ‘s avonds op je eigen tempat kon gaan
pitten.
Ook de nachten, wanneer je op de wachtpost zat te turen,
Je hoorde vele geluiden, zag niets, dat waren moeilijke
uren.
Hoe meer de tijd verstreek, hoe sterker werd de onderlinge band,
Met je kameraden, in dit voor ons zo bijzondere vreemde
land.
Op één na ebben wij van het M.T. peloton het toen overleefd,
Dat is ook de reden dat men nog steeds zoveel om elkaar
geeft.

In het M.T.Gedenkboek komen ook de volgende
passage’ s voor, de eerste is ingestuurd door de in
Nieuw Zeeland wonende Wim Uitentuis.
Zoals enkele andere kwam hij in dienst bij het
Artillerie Meetregiment te Amersfoort, om later te
worden ingedeeld bij het 4e Bataljon Prinses
Irene te Arnhem, alwaar hij een chauffeursopleiding kreeg bij de M.T. van de Staf
Compagnie.Voor die opleiding waren er weinig
drie tonners ter beschikking, een klein deel van
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Arie Jongenelen, daarboven tweede van links, J. Boekestijn, daarnaast
Moppie en Wim Uitentuis

ons had een burgerrijbewijs, er werd instructie
gegeven hoe met militaire voertuigen moest worden omgegaan, daarvoor golden in het algemeen
andere normen dan in het burgerleven.Wim hoorde bij de groep die geen burgerrijbewijs had, en
kreeg al gauw te maken met de in Arnhem wonende korporaal Derksen, er stond een ? tonner gereed en daarmee zou het schakelen worden geoefend op het exercitie terrein, daar moest op – en
neer – worden geschakeld, waarbij gebruik moest
worden gemaakt van het zo geheten “dubbel clutschen” en tussengas geven, daarna mocht het
kazerneterrein worden verlaten om aan het openbare verkeer te gaan deelnemen, en uiteindelijk
goed bevonden te worden als chauffeur deel te
nemen aan verdere oefeningen.
Dit alles gebeurde in de barre winter van 1947,
toen Wim een keer van zijn verlof terug moest
naar Arnhem stapte hij op het boemeltje van
Purmerend naar Amsterdam, zijn maatje Tommy
Tol stapte op in Volendam. Het had die dag flink
gesneeuwd waardoor onderweg het boemeltje
vast kwam te zitten, en lopend het laatste stuk
moest worden afgelegd, het was nacht bij aankomst op het Centraal station, en er alleen nog
een trein naar Utrecht kon worden genomen, om
aldaar in een kazerne te overnachten.
Toen de Officier van Piket, van genoemde kazerne, het bewijsje werd getoond dat de conducteur
van het boemeltje had uitgeschreven, was hij zo
goed ook een bewijsje uit te schrijven dat er
noodgedwongen een overnachting in de kazerne
had plaats gevonden.
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Nieuws van het Vijfde Bataljon GRPI
Reüniecommissie 5-GRPI
Secretariaat:
H.A.M. (Ine) Speelberg-Hermans
Eikenlaan 13, 6063 BM Vlodrop,
tel. 0475-404404
ine.speelberg@home.nl

Herinneringen aan Het Irene Sextet ook wel genoemd
“De Band”
Tekst:Dick Janssens, pianist van het Irene
Sextet.
Korte tijd na onze indiensttreding bleken meerdere jongens een instrument te bespelen en werd
vrijwel direct besloten samen te komen in de
Cadi Club in Arnhem voor de vorming van een
bandje. (foto Cadi club)
Uit een selectie bleven de volgende muziekmakers over: Henk Bontje - slagwerk, Dick Janssens piano, Jan Koelewijn - gitaar en zang,Wim
Messemaker - klarinet en sax, Jan van Veen –
accordeon en Dries ter Velde, bas en viool.
Het Irene Sextet was geboren en er volgde
meteen een aantal optredens in Arnhem en ook
aan boord van de Kota Inten werd acte de
présence gegeven.
Eenmaal in Padang aangekomen musiceerden wij
naast onze vaste dienstwerkzaamheden. Op zondag 28-12-1947 speelden wij al in de Officiers
Soos en op Oudejaarsdag volgde het eerste radio-optreden, dat blijkens de vele telefonische
complimentjes een groot succes was.
In de loop van januari 1948 werd al gauw duidelijk, dat de hitte, de afstanden naar de posten
buiten Padang en het verre van comfortabel vervoer per weaponcarrier, 3-tonner enz. maar vooral het late uur van thuiskomst een zware belasting
voor ons was.
Wij gingen met plezier naar plaatsen als
Boengoes, Si Goentoer Moedah, Pasar Oesang,

Pasar Baroe, Loeboek Bergaloeng e.v.a. In een gesprek met de overste hebben wij onze problemen
uiteen gezet. Een aantal keren werd incompleet
opgetreden door ziekte van Dries en Wim, die opgenomen werd op de ziekenzaal.

Heel veel optredens
Op 20-2-1948 kwam het bericht, dat de band op
één kamer werd geplaatst en dat wij niet meer
mee hoefden te doen aan de actieve dienst. Door
deze maatregel werden de optredens uitgebreid
voor de band als sextet, als studiokwartet en ik
solo als pianist van de week, als begeleider van
een soldatencabaretgroepje, later aan de piano
met een Niwin zangeres Mevr. Elisabeth
Deelemans en nog veel later ook bij het gezelschap van Herman Bouber.
Wimpy Welfare wist ons ook te vinden en zo
kwamen wij bij de Jagers terecht, bij de L.T.D. de
Genie, Onderofficiers Club, de M.L.D. op vliegveld Tabing, het Rex Theater en in de AMVJ voor
de kennismaking met het 4e Bat. Stoottroepen.
Speelden wij op een dansavond, dan reden de
dames van het VHK en de verpleegsters met ons
mee ter verhoging van de feestvreugde.
Inmiddels werd er ook voor kleding gezorgd, witte pantalon, dito overhemd en blauwe stropdas.
Wel besmettelijk voor op een open weaponcarrier, maar zittend op een zakdoek kwamen wij
altijd netjes voor de dag. Het ging niet altijd vlekkeloos: bijvoorbeeld op zondag 14-3-1948 schatte
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chauffeur Van Harten de breedte van zijn auto verkeerd in. Op weg naar Batoe Boesoek raakten wij
met een wiel van de smalle weg en ging de auto
de sawah in. Allen kwamen met de schrik vrij, de
instrumenten bleven onbeschadigd, maar ik werd
gelanceerd de sawah in, nat pak en een buil op
mijn hoofd, maar ja, je moet er wat voor over hebben om muziek te mogen maken.
Zo speelden wij bij elk afscheid van een onderdeel der U-Brigade in Emmahaven, versterkt met
een beachmaster, zodat men ons tot ver op zee
kon horen. Aanvankelijk speelden wij met twee
accordeons, Jan en ik, later verzorgde de Welfare
een piano die op de weaponcarrier mee kon en
dat was een hele verbetering.
Bij Radio Padang was de band “vaste prik” en ik
herinner mij nog de plaat met groeten en muziek
die eind mei werd opgenomen en op 11-6-1948
vanuit Indië naar Nederland werd uitgezonden op
naar ik meen de 1875 meterband die door onze
families overzee werd beluisterd. Hoogtepunten
voor ons waren de wekelijkse donderdagmiddaguitzendingen voor Hospitaal en Ziekenzaal. De
maandagen waren de vaste dagen voor Sweet
Music met het studio kwartet.
Nog een memorabel feit was onze deelname aan
een concours van en in de AMVJ.
Er traden drie bands in het strijdperk en wij
waren beretrots met de uitslag:
1. Irene Sextet, 2. De Mixers en 3. De Stoters.

12

Wij kregen een beker met inscriptie, de gouden
medailles kwamen later.

Tweede politionele actie
De regelmaat van optredens werd in december
onderbroken door de tweede politionele actie die
ons op 20-12-1948 in Solok deed belanden. De
meeste tijd werd besteed aan de inkwartiering en
de inrichting van de kantine. Het was duidelijk
wennen aan een nieuwe dagindeling, zoals kantinediensten, wachtlopen.
Op 17-1-1949 vertrokken wij per trein naar
Padang Pandjang, waar een nieuwe kantine werd
ingericht. Eest op 5 februari weer eens gespeeld
maar nu als kwintet: Johnny had een plaatsje
gevonden bij Radio Padang als omroeper.
Een leuke herinnering: op 8 juni 1949 kwam het
gezelschap “Hoe is de stand Mieke”. Na hun optreden speelde de band en croonde Netty
Rosenfeld een paar lekkere songs met ons mee.
De band speelde zo te hooi en te gras, dan eens
hier en dan weer daar. Dat duurde voor mijzelf tot
28-7-1949 toen ik naar Padang vertrok om het
gezelschap van Herman Bouber te begeleiden.
Mevr. Bouber moest ziek in Palembang achterblijven en dus zou het gezelschap in plaats van een
toneelstuk nu een cabaretprogramma brengen
voor de troepen der U-Brigade. Op 29 juli was de
eerste voorstelling in Solok en daarop volgden
Singkarak, Padang Pandjang en Fort de Kock. Bij
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aankomst in Padang mocht ik niet slapen in het
Oranje Hotel, maar het gezelschap stond pal achter mij, ik er niet in, dan ook het hele gezelschap
niet. Op 5 augustus moest ik op last van de overste
terugkeren naar Solok voor de verjaardag van
Prinses Irene. ’s Avonds was er een groeten opname naar Holland (uitzending op 15 augustus) en ik
heb aan de piano begeleid. De dag daarop lekker
weer eens met de band gespeeld in de kantine.
Zondag 7 augustus mocht ik weer naar Padang
waar ik met Aafje Bouber en Bert Sylvester een
radio-uitzending had. Op dinsdag 9 augustus heb
ik het gezelschap naar vliegveld Tabing gebracht
en was het uit met de pret.
Uit mijn dagboekje plukte ik nog een optreden in
de Officiers Soos waar de band van Hylke Dijkstra
ons kwam aflossen. Dit was de band die bijna 2
jaar eerder met ons meereisde op de Kota Inten.
Hebben tot diep in de nacht samen doorgespeeld
en dat was een heerlijke ervaring.
In het Padangse hebben wij tot ons vertrek per MS
Tabinta op 12-4-1950 nog regelmatig onze
bekende adresjes bezocht. Na aankomst op Java
restten ons nog een utzending op Radio Jakarta en
een optreden in de Wilhelminaclub. De centjes
die wij daarmee verdiend hebben, zijn op zaterdag 22 april 1950 gezamenlijk “soldaat’ gemaakt.
Ik begrijp dat er bij ons onderdeel verschillend
over de band werd gedacht. Sommigen waren
jaloers, anderen vonden ons maar buitenbeen-

tjes. Toegegeven, wij waren anders maar ons er
zeer van bewust, dat wij bevoorrecht waren.Wij
hadden een grandioze tijd en ontmoetten mensen
van allerlei slag, werden vaak verwend met de
lekkerste drankjes en spijzen. De overste zorgde
er wel voor,dat wij geen kapsones kregen of buiten onze schoenen gingen lopen. De band was
onze trots (ook die van de overste) en ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik dit heb mogen
meemaken. Jammer dat wij al 2 muziekmakkers
moeten missen: Jan van Veen en Dries ter Velde.
Henk Bontje woont in Canada en Wim Messemaker in Australië. Johnny Koelewijn woont in Den
Haag en hij zal best nog vaak aan het Irene Sextet
terugdenken. Tenslotte kan ik met de hand op het
hart verklaren, dat ik met veel plezier op deze tijd
terugblik en zou tot slot willen zeggen: muziek
maken is een prachtige hobby die mijn verblijf in
Indië heeft verrijkt en glans gegeven.

Oproep
Op 26 november 1947 vertrok 5-GRPI vanuit
Rotterdam per MS Kota Inten naar Indië, nu is er
vraag naar een mooie foto, liefst op briefkaartformaat, van dit schip. Misschien is een van u in bezit
van zo’n foto, of weet misschien hoe hier aan te komen. Laat dit dan weten aan het secretariaat,
Eikenlaan 13, 6063 BM Vlodrop of e-mail,
ine.speelberg@home.nl.
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S – Ireentje nr.60

Contactblad van het 6e Bataljon Garderegiment “ Prinses Irene “

Reüniecomité
Het reüniecomité wordt gevormd door:
Jan EIbers, Kluizeweg 264, 6815 EJ Arnhem,
tel 026-3514227.
Harry Vleeming, St.Willibrorduslaan 8, 6931 ES
Westervoort tel.026- 3118271.
Piet Peters, Kasteelsepad 7, 6686 EX
Doornenburg. tel. 0481-423410.
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

In memoriam Fred Muskee,
15 december 1927 - 20 januari 2006
Tekst Jan Elbers
Vermoeid geworden
in de zee des levens,
in de zee van het sterven,
zoekt mijn ziel de Berg
waar alle vloed
tot eb vervloeit.
Deze tekst stond te lezen op de overlijdensaankondiging van Fred Muskee.Wij waren zeer verbijsterd toen wij vernamen dat ons comitélid,
Fred Muskee, was overleden.Weliswaar wisten wij
dat hij in het ziekenhuis was opgenomen, maar
dat het zo snel zou aflopen was niet voorzien; te
meer omdat ik met hem meerdere telefoongesprekken heb gevoerd vanaf zijn ziekbed.
Daarin liet hij blijken, dat het niet zo goed met
hem ging, maar hij bleef optimistisch over het ver-
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Het reüniecomité tijdens de reünie van 2003. In het midden Fred Muskee

loop. Deze gesprekken gingen vooral over de
door hem opgestelde tropenverhalen voor plaatsing in de Vaandeldrager. Fred was een markant
persoon in ons bataljon.Vele verhalen uit zijn tropentijd kon hij zo smakelijk vertellen. Ook als lid
van het reüniecomité heeft hij
het nodige werk verricht.Wij zullen hem dan ook
node missen bij onze werkzaamheden voor ons
Bataljon.
Bij de crematieplechtigheid waren enkele bataljonsvrienden aanwezig.
Wij wensen de nabestaanden heel veel kracht en
sterkte toe om het verlies van hun dierbare te
kunnen verwerken.
Fred heeft in november en december 2005 nog
enkele leuke anekdotes opgeschreven, zoals
“de bootreis”,“de railjeep”en een “kerstviering”
die alsnog in de Vaandeldrager zullen worden opgenomen.
Hieronder “de railjeep” en de “kerstviering”. Het
artikel over de bootreis houdt u van ons tegoed.
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De railjeep
Tekst: Fred Muskee
Het spoorweg commando kreeg de beschikking
over twee jeeps. Deze werden met de achterkanten aan elkaar gelast.
De beplating was bedoeld als bescherming tegen
geweervuur. 's Avonds gingen wij met benzine en
onze persoonlijke bewapening op pad met de
dubbele jeep. Heel erg veilig was je niet in deze
jeep. Op het verste punt werd de jeep aan de
andere kant gestart en hierdoor veranderde de
rijrichting . Boze tongen beweerden dat wilde
varkens banger voor de jeep waren dan de T.N.I.
en dat was te begrijpen. Hij zou goed passen in
dad’s armee.
Je kon bij beschieting geen kant op en de bewapening was onvoldoende.
Menig angstig moment werd er in deze jeep beleefd.Wel was hij doeltreffend tegen wilde varkens.
Zo'n varken was een welkome aanvulling op ons
vleesrantsoen. Als hij tenminste goed klaar gemaakt werd. Maar ja, niet iedereen is een kok. Met
een welgemikt schot hadden wij een varken omgelegd.Wij hebben hem meegenomen naar ons
bivak. Na het beest geslacht te hebben zei ik
tegen de wacht: "Hou het vuur aan de praat, dan
hebben wij morgen lekker varkensvlees”.
Ja hoor. Het vuur werd aan de praat gehouden. Ik
heb nog nooit een varken gezien, dat zo gaar was.
Helaas hadden wij toen ook geen hout meer om
ons dagelijks potje te koken.
Je ziet, af en toe heeft het voordeel als je van het
platte land komt. Gelukkig hadden wij nog een
beetje hout van een wegversperring. Na die tijd
kon bij ons iedereen varkens slachten en ze klaarmaken. Je snapt niet wat je allemaal in dienst kunt
leren.

Twee jeeps met de achterkanten aan elkaar gelast

ten niet eens dat er in Poerwakarta een christelijke gemeente was. Alle mensen in een kampong
zijn moslim. Het gebouw waar wij het kerstfeest
vierden leek op een kerk. Er waren geen kerstbomen. De kerk was versierd met palmtakken, die
waren er in overvloed. Toen ik over deze kerstversiering nadacht, besefte ik dat palmtakken
meer bij kerst horen dan kerstbomen.Wij konden
de kerstliederen niet verstaan. Zo goed waren wij
niet in het Maleis.
Wij zongen in het Nederlands en de Indonesiërs
zongen in het Maleis. De melodieën waren gelijk.
Kerstliederen schijnen wat melodie betreft overal
hetzelfde te zijn. Ook “I am dreaming of a white
Christmas” kennen ze overal. Zelfs in de tropen
wordt het gezongen, hoewel ze daar nog nooit
sneeuw hebben gezien.
De preek was gedeeltelijk in het Maleis en gedeeltelijk in het Nederlands. Het maakte op ons
allen een heel bijzondere indruk.Wij gingen met
een echt kerstgevoel weer naar Tjikampek, waar
wij destijds lagen.

Tenslotte:

Kerst in Indonesië
Tekst: Fred Muskee
In Indonesië werd ons een keer een kerstdienst
aangeboden door de Christelijke gemeente van
Poerwakarta. Het was in het begin van ons verblijf
in Indonesië. De tweede politionele actie was nog
niet geweest en het kon toen nog.
Wij waren onder de indruk van de manier waarop
in de tropen het kerstfeest gevierd wordt.Wij wis-

• kunt u in uw agenda noteren dat onze 20e reünie
gehouden zal worden op donderdag 21 september 2006 in Oirschot.;
• wensen wij onze zieke sobats een spoedig algeheel herstel toe;
• verzoeken wij om bij verhuizing ons daarvan
tijdig in kennis te stellen;
• doen wij onze groeten toekomen aan onze
bataljonsvrienden in het buitenland;
• eindigen wij met de hartelijke groeten van
Harry, Piet en Jan.
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Nieuws van het Zevende
Bataljon, Bataljon Berdjalan
Reüniecommissie van het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene,
Jo van der Weerd, voorzitter, Houttuinen - Noord 33, 7325 RE Apeldoorn, tel. 055-3662338.
Wim ter Horst, secretaris, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, tel. 0575-519207,
E-mail adres: wg.terhorst@chello.nl.
Gijs Spaargaren, penningmeester, J. van Galenlaan 38, 2253 VC,Voorschoten,
tel. 071-5763640.
Willem Bruger, Rhederhof (App.C 135),Worthrhedenseweg 46, 6991 DV Rheden,
tel. 026-4976744
Teus Meijer (Sociaal contactpersoon voor de regio Zuid West Nederland), Orchislaan 10,
3233 VE Oostvoorne, tel. 0181-485089.
Postbankrekening: 4347 ten name van Bataljon Berdjalan, J. van Galenlaan 38, 2253 VC,
Voorschoten.

Medische problemen met
“gevaar” van doorkomen
Tekst: Jo van der Weerd
Het afgelopen jaar hebben mijn vrouw en ik de
nodige medische problemen gehad.
Op 10 oktober 2005 is, in het Gelre ziekenhuis te
Apeldoorn, mijn maag verwijderd.
Door deze ingreep heb ik in de voorgaande
Vaandeldragers geen stukje kunnen schrijven.
Onze secretaris,Wim ter Horst, heeft toen een
extra lang artikel geschreven, onder andere over
mijn opname in het ziekenhuis. Het is, op het moment dat ik dit schrijf, vier maanden geleden dat
de ingreep heeft plaatsgevonden. De genezing
verloopt heel goed. In de periode kort na de
operatie kon ik moeilijk eten maar dat gaat nu
veel beter. Ik moet acht maal per dag een kleine
hoeveelheid eten en die hoeveelheid gaat nu
makkelijk naar binnen.
De deskundigen zoals de chirurg en de diëtiste
zijn zeer tevreden over het verloop van de genezing. Zelf had ik mij het genezingsproces veel
sneller voorgesteld. Het was de eerste keer dat ik
in een ziekenhuis lag en heb op dat gebied dus
geen enkele ervaring.
Iedere dag moet ik minstens een half uur wandelen, tot groot genoegen van mijn vrouw want die
houdt van lopen. Ook al regent het pijpenstelen,
wij gaan er uit.Verder moet ik iedere middag een
uurtje slapen.Wij hebben een heel andere dagin-
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deling die in hoofdzaak bestaat uit eten, wandelen
en rusten. Deze bezigheden beslaan een groot
deel van de dag.Wat ik hier in ieder geval moet
zeggen is dat ik een uitstekende verpleegster
heb; mijn vrouw verzorgt mij uitstekend. Pas nu
ontdek ik dat ze ook daarin heel goed is. De verwachting is dat ik mij pas na een half jaar tot een
jaar weer volledig de oude zal voelen. De sobats
die belangstelling hebben getoond door te bellen, een bezoekje te brengen, of door het sturen
van een kaart, hartelijk dank hiervoor.
Wij zijn erg dankbaar voor het goede verloop van
de genezing en zien hierin de liefdevolle en leidende hand van onze Heer.

Van de secretaris
Tekst : Wim ter Horst.
Het jaar 2006 is al weer meer dan een maand oud,
wanneer ik dit artikel schrijf. U krijgt het pas te
lezen als het eerste kwartaal al weer bijna voorbij
is.Waar blijft de tijd??
Vorig jaar hebben wij een heel gezellige reünie
gehad en ook dit jaar proberen we er weer het
beste van te maken. Onze voorzitter herstelt
(heel) langzaam van zijn maagoperatie, maar hij is
weer zover, dat hij zijn “voorwoord” zelf kan doen.
Ook onze zusterbataljons hebben allemaal een
reünie gehouden en voor zover mogelijk is er van
ons ook een afgevaardigde op “hun dag” aanwezig geweest. Het goede contact tussen de verschillende Irene Bataljons is noodzakelijk en
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Gezelligheid tijdens de reünie

wordt ook bijzonder op prijs gesteld.We zullen
elkaar in de toekomst nog wel eens nodig hebben, temeer omdat we allemaal een dagje ouder
worden en allerlei soort zaken gaan niet meer zo
soepel als voorheen. Het aantrekken van nieuwe
bestuursleden of te wel helpers bij het organiseren van een reünie wordt voor alle (Irene) Indië
Bataljons steeds moeilijker.
Dit geldt ook zeer zeker voor 7 Irene. Ik wil hier
alleen maar even memoreren aan onze oproep in
Vaandeldrager nr. 71 (oktober 2004), waar we
sobats hebben gevraagd om zich aan te melden
als Sociaal Contact Persoon voor de regio, waarin
zijn wonen. U mag allemaal 3 keer raden, hoeveel
aanmeldingen er zijn binnengekomen..............
Juist, in 1 keer goed geraden. Nul komma Nul.
Voor diegenen, die het indertijd hebben gemist
zullen wij het in deze Vaandeldrager nog een keer
opnemen.
Het huidige bestuur gaat echter onverdroten verder om te trachten ook dit jaar weer een kanjer
van een reünie van de grond te krijgen.Voor het
overgrote deel van ons bataljon is het dit jaar 55
jaar geleden, dat we terugkeerden in Nederland.
We willen daaraan graag aandacht besteden op
woensdag 11 oktober 2006. Dat is de datum voor
onze reünie 2006.
Ideeën vanuit de achterban zijn van harte welkom
en kunnen, indien uitvoerbaar, worden meegenomen bij de invulling van die dag. Meldt dit even
bij uw secretaris.
Deze vraag is ook al gesteld in Vaandeldrager nr.
76, maar ook hierop was de response “nihil”. Kom
op sobats, duik nog weer eens in het verleden en
kom met een leuke suggestie.Wat betreft de vrijvervoerbewijzen voor die dag hebt u inmiddels
allemaal bericht gehad, dat het uitgeven van
“gedateerde vrij vervoerbiljetten” voorlopig van

de baan is. Bij Checkpoint nr. 1 van 2006 zat weer
een aanvraagformulier voor deze biljetten. U
krijgt in de loop van dit jaar allemaal nog een persoonlijke uitnodiging voor deze dag, waarin exacte mededelingen zullen worden gedaan over aanvangs- en sluitingstijd en wat verder terzake doet.
De persoonlijke bijdrage is vanaf dit jaar € 10,-per persoon, maar ook dit hebben wij bij de uitnodiging voor onze vorige reünie reeds aangekondigd.
Wij hopen, dat we in oktober nog prachtig
herfstweer zullen hebben en wij zien u allemaal
graag verschijnen in de Kempenzaal van de Gen.
Majoor de Ruyter van Stevenickkazerne
te Oirschot.

Sociale Contacten
Tekst : Wim ter Horst
De sociale contacten werden tot voor kort verzorgd door het bestuur. Hieronder verstaat het
bestuur ook het bezoeken van jubilea, waarvoor
we van onze dienstvrienden vaak een uitnodiging
krijgen, of het bijwonen van een uitvaart enzovoort.
Het bestuur ziet in de toekomst alleen midden
Nederland als haar verzorgingsgebied.
Al enige tijd verzorgt Teus Meijer het zuidelijke
en westelijke deel van Nederland.
Onlangs was hij namens 7GRPI aanwezig bij de
uitvaart van Willy Kamp ( 2e Cie ) in Raamsdonkveer. Hoewel het niet tot zijn gebied behoort,
heeft hij toch in dit geval voor ons de honneurs
waargenomen. Dit is een reden temeer om nogmaals kandidaten voor de functie van “Sociaal
Contactpersoon” voor de diverse Regio’s te zoeken.
We denken aan de volgende delen van Nederland:
Groningen, Friesland en Drenthe,
Zuid-Holland en Noord-Holland,
Noord-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. U kunt zich melden bij de seretaris, telefoon, 0575 519207 of via e-mail,
wg.terhorst@chello.nl.
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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

Beren in Irak met SFIR-5
Tekst: Kol der Fuseliers, Arie Vermeij,Voorzitter
Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI
In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over
de Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI en
per nummer zullen wij een missie van onze (toekomstige) leden belichten. In dit nummer blikt
compagniesadjudant Eric Backx terug op de missie van de C-Berencompagnie in Irak. Het artikel
is dit keer niet geschreven door de commandant
zelf, omdat Kap Werner Blok momenteel de cursus
stafdienst volgt. Als ik het artikel lees, roept dat vanuit mijn vorige functie - weer de herinnering
op aan een heel professionele Fuseliercompagnie
die prima werk deed in Irak!

Verenigingsnieuws
De volgende ontwikkelingen en nieuwtjes willen
wij u vanuit het bestuur van de VVVGFPI melden.
Ten eerste heeft er in ons bestuur een wisseling
plaatsgevonden; majoor Emil Kaspers heeft de
plaats ingenomen van adjudant Hein Asveld, die
zijn functie wegens drukke werkzaamheden
helaas moest opgeven. Hein bedankt voor je inzet; Emil van harte welkom en veel plezier met je
nieuwe taak!
Ten tweede hebben wij als bestuur de datum voor
de eerste VVVGFPI-reünie vastgelegd op vrijdag
16 juni 2006, 10 jaar na IFOR-2 (de eerste grote
missie van het gros van 17 Painfbat GFPI). Dus zet
hem in je nieuwe agenda voor 2006 en houd
www.vvvgfpi.nl in de gaten in verband met
actuele berichtgeving over de reünie.
Ook is het dit jaar mogelijk voor veteranen (met
veteranenpas) om in detachementverband deel te
nemen aan de 4-daagse van Nijmegen (bij
voldoende aanmeldingen). Mocht je belangstelling hebben, geef je dan op via het gastenboek op
onze website. Dus surf naar www.vvvgfpi.nl en
vind via het gastenboek ook oude kameraden
terug.

Regimentjaardag

Namens de VVVGFPI legden Overste Henk Laurens en
Hoofdlegeraalmoezenier Jan van Lieverloo een krans
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Op 13 januari vierden ook vele leden van de
VVVGFPI de 65e regimentsjaardag. Er werd ook
namens onze vereniging een krans gelegd.Verder was het een geslaagde dag met een hoog
reüniegehalte, vooral door de aanwezige veteranen van onze vereniging, maar ook onder de actief dienenden die elkaar niet elke dag zien.
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De dag werd afgesloten met een ouderwets gezellige regimentsborrel. Dit alles was prima georganiseerd door overste Luiten en majoor Duvekot,
waarvoor dank! Dit bevordert de band en de kameraadschap onder alle fuseliers.

Afsluitend nog een allerlaatste verzoek van onze
ledenadministratie; geef je nieuwe adres door als
je verhuist!

Beren in Irak met SFIR-5

Buddysysteem
Afgelopen jaar december heeft er overleg plaatsgevonden met het bestuur van de VOS KNBPI.
Daar werd uiteraard gesproken over “oud-strijders gaan ons voor”. Dit geldt (helaas) ook voor
hun leeftijd, derhalve wordt het voor sommige
oud-strijders steeds moeilijker om aanwezig te
zijn bij Regimentszaken zoals beëdiging, koorduitreiking, borrel, etc. Daarom vragen wij ons af of
er leden van onze vereniging zijn die op weg naar
zo’n regimentsactiviteit een oud-strijder uit de
buurt mee kunnen laten rijden (of onderweg
ergens oppikken). Mogelijk kunnen we zelfs tot
een soort buddysysteem komen tussen jonge veteranen en oud-strijders. Mocht je mogelijkheden
zien, laat het ons even weten.

Werving “buitenleden”
Ten slotte gaf ik in het vorige nummer aan dat wij
nu ook zijn gestart met de werving van leden onder de eenheden die alleen tijdens de uitzending
het invasiekoord mochten dragen. Dit blijkt een
moeizaam proces te zijn, maar het loont de moeite.We roepen nog steeds iedereen op: kijk om je
heen, stuur de wervings-E-mail die je ontvangt
door naar de ‘maten van de betreffende uitzending’.Vooral de benadering van de BBT'ers die de
KL al hebben verlaten, vergt enige moeite, die
zeker wordt beloond met enthousiasme. Een andere optie is dat je allemaal een paar adressen
aan ons doorgeeft of ons E-mailadres aan potentiële leden.
Maak al die kameraden die ooit samen met ons op
uitzending gingen lid van de VVVGFPI! Ook al beseffen we het nu nog niet allemaal zo, maar over
10 tot 20 jaar hebben we zeer waarschijnlijk behoefte aan een netwerk van kameraden, zoals de
VVVGFPI. Als voorbeeld durf ik de UNIFIL-veteranen te noemen; ook voor die mannen is het een
heel moeizaam proces om elkaar nu nog te vinden
(en ik spreek ook uit die ervaring). Laten wij hier
onze les uit leren!
Wil je jezelf of iemand anders aanmelden als lid
van de VVVGFPI, kan dat bij onze secretaris
vvvgfpi@home.nl of surf naar onze website
www.vvvgfpi.nl.

Tekst: Aooi der Fuseliers, Eric Backx
Compagnies Adjudant C-Berencompagnie
Tijdens mijn welverdiende vakantie begin mei
2004 kreeg ik een telefoontje van kapitein Arno
Storm dat wij als C-Berencompagnie zouden aanklikken bij een eenheid van de Luchtmobiele
Brigade voor een uitzending naar Irak, en of we
met de 4-hoek bij elkaar konden komen om het
een en ander te bespreken.
Het zou mijn vierde uitzending gaan worden, dus
je weet ondertussen wel wat een uitzending allemaal inhoudt en of het thuisfront hier wel of niet
mee kan omgaan.
Ik heb het met mijn echtgenote besproken en
weet dat zij ook nu weer voor 100% achter me
staat en me hierin altijd zal steunen.
Dus hebben we besloten de vakantie af te breken
zodat ik naar het Oirschotse zand kon afreizen om
het een en ander te bespreken.
Tijdens deze besprekingen hebben we de voorbereiding samen met de S-3 (majoor Jos Geelen)
bestudeerd, want er komt natuurlijk heel wat bij
kijken om een organieke Pantserinfanterie compagnie om te bouwen tot een luchtmobiele compagnie.
Omdat “wij” wat ruimer in onze jasje zaten qua
functies moesten we zelfs kerels thuis gaan laten.

Cursussen
Wel moesten er cursussen versneld worden aangevraagd wat zeer moeilijk is te realiseren als je
nog geen U van Uitzending achter je eenheid hebt
staan en op een dislocatie zit ten opzichte van de
uit te zenden eenheid, maar na veel getouwtrek is
het ons toch gelukt om bijna al de mensen de juiste cursus te laten volgen.
Dat sommigen tijdens hun “inschepingverlof” nog
op cursus gingen, getuigt van inzet en professionaliteit en dat is een goede zaak. Hulde nog
steeds voor deze mensen!
Door de korte voorbereidingstijd en beperkte
middelen heeft toch iedereen het maximale proberen eruit te halen om zich goed voor te bereiden op deze missie.
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Thuisfront Informatiedag
Ook tijdens de thuisfront informatie dag is er
maximaal informatie verstrekt voor de uit te zenden militair en hun relaties.
Ook hebben we hier bijna alle mensen, die deel
uit gaan maken van ons team, hun Fuselierkoord
kunnen uitreiken om ze zo ook het Regimentsgevoel te geven.
De allerlaatste koorden werden op 5 december
door Sinterklaas zelf in het uitzendgebied uitgereikt.

Afscheid nemen en vertrekken
Na het “inschepingverlof” breekt dan toch een
keer de dag aan dat je afscheid moet nemen van
het thuisfront en zelfs na drie uitzendingen blijft
dat toch een moeilijk moment, want je weet dat
“hier” de dreiging anders is dan bij vorige uitzendingen.
Op 15 November is het kwartiermakerdetachement in de richting van Irak gegaan en op 17
November volgde de rest van het team.
Aangekomen op de kazerne in Schaarbergen, je
tas inleveren,“bakske” koffie en toespraak door
de generaal van dienst en dan naar Eindhoven
afscheid nemen van de militaire collega’s. Rap het
vliegtuig in om na een lange en vermoeiende reis
eindelijk op de base in het verre “kamelenland”
aan te komen.

“Dingen Doen”

“Dingen doen” in Irak

Dat is ten uitvoering gekomen tijdens de eindoefening “SFIR-Preperation” waar we bijna het complete organieke “team” bij elkaar hadden, aangevuld met externe mensen om toch een zelfstandige base te kunnen runnen.
Tijdens het opwerkprogramma ben ik samen met
de CC (Kap Werner Blok) een klein weekje op
verkenning geweest in Irak en hebben we zo een
prima indruk kunnen krijgen van de werk- en
leefomgeving waar onze mannen en vrouwen
terecht zouden gaan komen.
Tijdens de eindoefening hebben we informatie
gegeven, middels een presentatie met video en
foto, over wat hen te wachten stond op de base
nabij het plaatsje Al-Khidr.
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Na een korte overnameperiode van onze voorgangers van SFIR-4 hebben we zo snel mogelijk
de werkzaamheden van de base en in de AOR
overgenomen; we hoefden weinig aanpassingen
te doen want we kwamen in een redelijk gespreid
bedje.
Voor alle bloedgroepen die werkzaam zijn op de
base “Colijnsplaat” werd het tijd om “Dingen te
Doen”.
Gebiedverkenning van de AOR, contacten leggen
met de sjeiks van de stammen en met de lokale
autoriteiten werd de eerste fase; na deze fase zijn
we ons gaan voorbereiden op de komende verkiezingen en zijn we meer joint gaan optreden
met de lokale veiligheidsorganisaties zoals; ING,
IP en TSU.
Dat niet altijd alles naar wens verliep is ligt zeer
waarschijnlijk aan andere gewoontes en de cultuur van dit land waar wij niet gemakkelijk aan
zullen wennen.

274404_Vaandel_77

22-03-2006

14:31

Pagina 21

Verkiezingen
De grote dag van deze uitzending breekt aan: De
verkiezingen (30/01/2005). Al voor het aanbreken
van de dag (04:00) zijn alle manoeuvre eenheden
”van de base in het net” en middels een ingenieus
wisselschema wordt er patrouille gereden, een
Check-point bemand of even “gerust” op de base.
Het logistieke component van de base zorgt voor
beveiliging van ons welbeminde kamp.
De dag verloopt zonder noemenswaardige incidenten en is een groot succes in het gebied.
Of dit nu komt door onze aanwezigheid of niet,
daar zullen we nooit achter komen, maar wij waren zeer tevreden met het resultaat.
Na de verkiezingen zijn we weer joint gaan optreden. Probleem was echter dat de locale autoriteiten hier maar mondjesmaat aan meewerkten tot
grote ergernis van onze patrouille commandanten.
Ook werd er een aanvang gemaakt om “onze
base” te gaan ontmantelen door leden van het
Redost-team.
Op 20 Februari trekken we de deur van de base
dicht en dragen we wat er van over is, over aan de
autoriteiten van Al-Khidr.
Ondanks alles hebben we een leuke tijd gehad op
”onze base” waar we naast hard werken en een
druk programma ook tijd voor ontspanning hebben gehad zoals; internetten, bellen, gebruik van
de fitness, diverse schaak- en darttoernooien,
bingo, tv kijken of spelletjes doen in de Echo’s,
Sinterklaasavond, sterkste man en sterkste vrouw
wedstrijd, Kerstavond, Oudejaarsavond,
Nieuwjaarsduik, Regimentsjaardag,
Carnavalavond, BBQ en voor sommige het PJOChuis. Activiteitencommissie nog bedankt!

Kamp “Virginia”in Koeweit
Op 14 Februari gaan we kwartier maken in kamp
"Virginia"in Kuweit want het bataljon had bepaald
dat "wij", C-Berencompagnie, als laatste het
gebied uit zouden gaan (last in, last out principe).
We hebben toen deels met het reeds aanwezige
Redost-team de zaken voorbereid voor de opvang
van de rest van het team dat op 20 februari ook in
Kamp "Virginia" aankwam.
Kamp "Virginia" is een groot Amerikaans doorvoerkamp van allerlei troepen die Irak in- en uitgingen zoals; Japanners, Bulgaren, Georgiërs,
Zweden, Amerikanen.
En als ik zeg groot, dan bedoel ik groot, met alles

erop en eraan, zoals alleen Amerikanen dat kunnen.
Op 22 Februari spatte de organieke SFIR-5 CBerencompagnie uit elkaar want een klein deel
van de Berencie ging weer terug naar huis
Het gros van de Beren-cie bleef in Kamp
"Virginia"in Kuweit om vandaar uit de konvooien
naar het inzetgebied en weer terug te beveiligen.
Deze mensen keerden 26 Maart terug op
Nederlandse bodem.
Het verblijven op zo’n groot Amerikaans doorvoerkamp was wel even wennen na het verblijf op
ons eigen zelfstandige base, we hebben daarom
maar een “eigen base” op het kamp gemaakt,
waar we het voertuigenpark en de materieelcontainers hebben ondergebracht.

Linke klus
Dat ook het beveiligen van de konvooien een linke klus was daar waren we ons terdege van
bewust, het materiaal dat we beveiligden was uiteraard hoogst interessant voor de lokale bevolking die alles kunnen gebruiken wat los en vast
zit.
Er is dan ook tijdens deze ritten regelmatig een
waarschuwingsschot gelost maar dit had meer te
maken met het rijgedrag van de lokale bevolking
die inhaalverboden negeerden.
Als er dan geschoten was dan werd dat bij terugkeer gemeld aan de CC en de Marechaussee en
na een onderzoek werd dit altijd goed en naar
behoren "opgelost".
Toen de laatste ritten waren gereden en al het materieel bij Redost was ingeleverd gingen de laatste mensen huiswaarts om te genieten van hun
welverdiende “uitschepingsverlof”.
“Wij” Beren kunnen terug kijken op een zeer
goed geslaagde uitzending gezien het feit dat
eenieder weer gezond van lijf en leden in
Nederland is teruggekeerd.
Beren en Berinnen nogmaals bedankt voor jullie
professionele inzet voor het welslagen van deze
missie.
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Regimentsflitsen

Van de Regimentscommandant
Het ei is gelegd maar nog niet uitgebroed

Tekst: Lkol der Fuseliers, Tim Luiten
Bataljons- en Regimentscommandant
Het ei is gelegd maar nog niet uitgebroed.
Oftewel het regeringsbesluit voor de missie ISAF
in Afghanistan is gevallen. Hoe er exact aan de
missie invulling wordt gegeven is op dit moment
van schrijven, op allerlei niveaus tussen de regering en ons bataljon, nog volop onderwerp van
besluitvorming. Alhoewel een formele opdracht
(nog) niet binnen is lijkt een ding wel zeker: 17
Painfbat G.F.P.I. zal als bataljon worden ingezet.
Het grootste deel van het bataljon zal daarbij betrokken zijn, maar zoals gezegd, wie, hoe, wanneer en als wat is nog niet tot in detail bekend.
Vele vragen zijn nog niet beantwoord en over een
groot aantal zaken moet nog een besluit genomen
worden.
Ik vraag alle leden van het bataljon om het nodige
geduld in acht te nemen en rustig af te wachten
hoe het een en ander gaan uitpakken. Niemand zit
te wachten op onrust, dus veroorzaak die dan ook
zeker niet zelf! Het is Kip of Konijn!

Professionele instelling
Over een ding vraag ik me in ieder geval niets af:
zijn onze mannen en vrouwen in staat om met succes deze opdracht uit te voeren? Jazeker! Met de
juiste professionele instelling zoals die nu bij de
meeste van ons geldt heb ik daar alle vertrouwen
in. Natuurlijk is nog niet alles precies zoals het
hoort of zoals ik het wil zien, maar we hebben nog
tijd om daar aan te werken. In het weekend van
17-20 februari heb ik met eigen ogen mogen zien
en met eigen voeten mogen ervaren, hoe onze
mensen hun mannetje/vrouwtje stonden tijdens
de oefening Lowland Fuselier in Schotland. Deze
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oefening, bedoeld om te leren optreden in bergachtig terrein onder gure weersomstandigheden,
vroeg van de individuele fuselier, in de zompige
Schotse steile heuvels, een grote inspanning die
iedereen meer dan bereidt was om te leveren.
Nog niet alles gaat perfect, maar met de juiste instelling zoals ik die tijdens deze oefening heb mogen waarnemen kunnen we elke opdracht aan.

Regimentsjaardag
Even terug in de tijd: Op 13 januari was onze regimentsjaardag en de belangstelling was enorm te
noemen. Het was goed om te zien dat er vele geledingen van ons regiment vertegenwoordigd waren. Het thema waarbij het regiment door de jaren
heen werd vertoond was een succes. Bij onze volgende regimentsjaardag zal een groot deel van
het bataljon vermoedelijk niet hier in Nederland
zijn, maar gevierd worden zal deze dag!
Vanaf deze plaats wil ik diegene die zich hebben
ingespannen voor de (omvangrijke) organisatie
van deze dag hartelijk danken voor hun inspanningen. Door namen te noemen loop ik het risico
om mensen die niet genoemd worden voor het
hoofd te stoten, maar het nemen van risico’s is wat
ik als commandant gewend ben te doen. Vanuit
mijn waarneming heb ik de Maj Marcel Duvekot,
Kap Ferry Du Pree en Kap Edwin Winters een
meer dan gewone inspanning zien leveren om
deze dag tot een geslaagde maken. Marcel, Ferry
en Ed: mijn hartelijke dank! (O Ja, Ed denk nog
wel even aan de website!)

Druk jaar
We gaan een druk maar interessant jaar
tegemoet. De focus zal na het ontvangen van de
opdracht voor een groot deel daarop gericht
worden. Ook in die drukke tijd zal het regiment
voor ons het bindmiddel zijn en blijven.Waar we
ook zijn: het regiment blijft levend en bestaan!
Volo et Valeo!
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Regimentskalender 2006

DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

BIJZONDERHEDEN

29 april

Bloemenhulde H.M. de Koningin

’s Gravenhage

Delegatie bataljon

04 mei

Herdenkingen

Tilburg / Colijnsplaat / Hedel

Tilburg: SSSVOstcie
Colijnsplaat: CCie
Hedel: ACie

17 mei

Reünie VOS KNBPI

Oirschot

Leden VOS KNBPI/ vaandel en del bat/ Bcie)

16 juni

Reünie VVV GFPI

Oirschot

volgt

22 juni

Regimentsbijeenkomst

Oirschot

1600 uur Congleton

23 juni

Beediging + Koordenuitreiking

volgt

Zie batorder CCie

29 jun

Veteranendag

volgt

volgt

06 sept

Bevrijding Beringen

Beringen

Vaandel, BCie + Oud-strijders
(eerste week integratieoefening)

07 sept

Herdenking Indië monument

Roermond

RC, Oud-strijders GRPI en C SSVOSTCIE

18 sept

Herdenking/defilé bevrijding Eindhoven

Eindhoven

Oud-strijders KNBPI, detachement “Jonge Veteranen
17 Painfbat GFPI” C-cie met Brig Stcie

19 sept

Prinsjesdag

Den Haag

Vaandel, CCie+Brgstcie

21 sept

Reünie 6 GRPI

Oirschot

6e bat GRPI/del bat Nadet + Vaandel

21 sept

Regimentsdiner GFPI

Oirschot

Leden VVOGFPI & genodigden
(tweede week integratieoefening)

22 sept

Beëdiging + Koorduitreiking

volgt

Vaandel, ACie

5 okt

Reünie 4 GRPI

Oirschot

4e bat GRPI/del bat Nadet + Vaandel

11 okt

Reünie 7 GRPI

Oirschot

7e bat GRPI/del bat Nadet + Vaandel

4 nov

Bezoek Wolverhampton

UK

volgt

Kinderweekend

Oirschot

Leden Off en Oon verenigingen

Bataljons BBQ

volgt

MC
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65 jaar Regiment GFPI
Pensioengerechtigd, maar nog
altijd springlevend

Tekst: Kapitein der Fuseliers, Ferry
du Pree
Stafofficier Zware mortieren
Vrijdag 13 januari jongstleden werd
het 65-jarige bestaan van ons regiment gevierd. De ontvangst was in de
Kempenzaal en wat meteen opviel
was de opkomst. Niet alleen de delegaties van de VOS KNBPI en VOSIB
waren zoals altijd sterk vertegenwoordigd, maar ook de voor deze gelegenheid uitgenodigde VVVGFPI en
“postactieven” waren onverwachts
goed vertegenwoordigd. Hierdoor
was het 65-jarige bestaan op alle
fronten uit de geschiedenis van het
regiment aanwezig en kreeg het hierop afgestemde programma zijn juiste
kleur.
Na de gebruikelijke herdenking met
kransleggingen volgde het reünieprogramma dat bestond uit drie
thema’s.

Historie
Het eerste thema ‘1940-1965’ vond in
en om het museum plaats en geeft de
geschiedenis weer van de ‘Brigade
Prinses Irene’ en de ‘Indië-bataljons’.
Dit thema werd opgekleurd met voertuigen uit deze periode waarmee
men zelfs een rondrit over de kazerne
kon maken en de enorme veranderingen die plaatsvinden met eigen ogen

kon aanschouwen. Dit alles werd verzorgd door de Rekwisieten Commissie in
de traditionele kledij en uitrusting, waarbij sommigen zelfs te voet over de kazerne verplaatsen om de gehele gemeenschap op de kazerne duidelijk te maken
dat ons Regiment 65 jaar bestond. Al met
al een thema waar m.n. de oud-strijders
hun hart weer konden ophalen, maar ook
de overige delegaties de geschiedenis
en tradities van het Regiment weer konden opfrissen.

Koude oorlog
Het tweede thema was ‘1965 -1989’, de
‘Koude Oorlog’. Een periode waar veel
spanning was, maar waar naast het intensieve oefenen, trainen en wederzijds afschrikken gelukkig weinig gebeurde en
uiteindelijk leidde tot het einde van deze
periode.Voor deze “vergeten” groep,
m.n. voormalig dienstplichtigen was
Congleton ingericht met wapens uit deze
periode.Verder stond er een ‘YP’ tbv een
rondrit en werd de film “Last Wheels’ gedraaid, een film over een
Divisieoefening, waarbij veel materiaal,
personeel en uitrusting uit deze periode
de revue passeerden. Niet alleen de postactieven, maar ook veel aanwezige
buitenleden genoten zichtbaar van deze
beelden.

Vredesmissies
Het laatste thema vond plaats in en om de
Kempenzaal en besloeg de missies vanaf
1990 en nieuw materiaal. In de
Kempenzaal werden promotiefilms van
de Gill, Fennek en Boxer en de film ’65
jaar Regiment’ getoond. Buiten de
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Kempenzaal stond divers materiaal opgesteld. Materiaal wat momenteel in de
bewapening is of in de nabije toekomst
gaat komen. Het C2ost had Titaan/BMS en
een straalzender opgesteld, het verkenningspeloton van 11 Tkbat ondersteunde
onze Regimentsjaardag met een Fennek.
Al deze technologische ontwikkelingen
deed velen versteld staan. Even iets ander dan een ‘YP’ of een ‘Bran Carrier’,
maar alle generaties waren het er over
eens dat de man achter de machine nog
steeds bepalend is.
De C-Cie had een MB ST opgetuigd zoals
zij tijdens hun missie SFIR rondreden en
toonden in Dessert GVT ook beelden van
deze missie middels de laptop op de
motorkap van de MB.
De A-cie was aanwezig met een YPR PRI
met BMS en een infanteriegroep, zodat
men ook kon zien welk materieel er
momenteel wordt gebruikt en niet alleen
wat de toekomst ons zou brengen. De
B-cie was aanwezig met de Gill-trainer.
Helaas wisten zij onze vrienden met de
Fennek niet uit te schakelen.
Natuurlijk werd dit gevarieerde programma afgesloten met de gebruikelijke
regimentsborrel en kon iedereen onder
het genot van een hapje en een drankje
de herinneringen ophalen.
Al met al een divers programma, waarbij
opviel dat alle delegaties niet alleen aandacht hadden voor hun eigen ervaringen, maar dat er veel wederzijdse interesse en respect voor elkaar was en dat
men met veel machtsvertoon heeft laten
zien dat dit Regiment springlevend is en
nog lang niet met pensioen gaat.

De Belgen kunnen zeer
hard lopen…
Tekst: Kapitein der Fuseliers Robin van
den Beemt, CC A-Cie 17 Painfbat GFPI
Het wordt ieder jaar moeilijker om een
verrassend artikel over de
Regimentsjaardag te schrijven: de
Belgen kunnen zeer hard lopen, majoor
Geelen valt weer net buiten de prijzen in
de veteranencategorie van de
Regimentscross (met dank aan de
Zuiderburen), de Acie wint wederom de
‘Wisseltrofee’ van de sportdag en de
Regimentsjaardag is uitstekend georganiseerd.
Vrijdag 13 januari 2006 vond de jaarlijkse viering van de Regimentsjaardag
plaats. Tijdens deze dag wordt de oprichting van het regiment gevierd, worden de
gevallenen van het regiment herdacht en
vindt een sportieve krachtmeting tussen
de onderdelen van het regiment plaats.
Aangezien ons regiment zeer nauwe banden heeft met het Belgische Bataljon
Bevrijding Vijfde Linie, zijn onze
Belgische collega’s ook weer met een
groot detachement vertegenwoordigd.
De genm van Besouwbeker voor de beste
schutters ging dit jaar naar de Bcie, de
genm Hemmestrofee voor de beste hardlopers naar de Acie en de rest van de
prijzen werd verdeeld over het detachement van Bataljon Bevrijding Vijfde Linie,
de Acie, de Bcie, de Ccie en de
SSVOstcie. Hierbij roep ik 17 Hrstpel en
13 Ststcie op om volgend jaar meer
tegenstand te bieden en zo ook een paar
prijzen in de wacht te slepen.
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Koorduitreiking bij ’s Heerenvijvers
Tekst : Tlnt der Fuseliers, Bart Noordzij
Pelotons commandant 1e peloton,
C-Beren-Compagnie, 17 Painfbat
Met dank aan Kol b.d. A.M. Herbrink
Op 1 december vorig jaar vond er een koorduitreiking en beëdiging bij ons Garderegiment
plaats bij ’s Heerenvijvers.
Gewoonlijk is zo’n ceremonie op een voor het
regiment historische locatie. U vraagt zich misschien af waar ’s Heerenvijvers dan ligt en of het
hier ook zo’n specifieke locatie betreft.
’s Heerenvijvers bevindt zich in de noordwest
hoek van de Oirschotse heide en is nog terug te
vinden op de huidige stafkaarten. Leden van de
Prinses Irenebrigade hebben hier tijdens de periode van 17–24 oktober 1944 in stelling gelegen.
Omdat er voor mij nog een “rode paddentest” in
het verschiet lag, werd mij verzocht in het kader
van de ceremonie het een en ander over deze
locatie en zijn relatie tot het regiment uit te zoeken.

Verovering van Noord-Brabant
Gedurende de eerste helft van de maand oktober
1944 hadden de Duitsers het grootste deel van
Brabant nog in handen. In Zeeland boden de
Duitsers nog hevig tegenstand en in Noord

Limburg hadden zij nog een groot bruggenhoofd
over de Maas bij Venlo in handen.Voor de
geallieerden waren in die tijd de logistieke aanvoerlijnen, die vanuit de Normandische kust naar
het front liepen, te groot geworden.Voordat zij zelf
Duitsland zouden kunnen aanvallen moest eerst
de haven van Antwerpen en de monding van de
Schelde in geallieerde handen vallen. Om die
haven te overmeesteren moesten de Duitsers uit
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg verdreven
worden.Onze Prinses Irene Brigade werd bij de
verovering van Noord-Brabant ingezet.
Op 22 oktober 1944 zouden aanvallen vanuit de
frontlijn op ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en
Geertruidenberg, uitgevoerd worden.
Voorafgaande aan deze aanvallen werd de Prinses
Irene Brigade op 17 oktober geplaatst op de
Oirschotse heide en omgeving. Het hoofdkwartier
kwam te liggen in Oerle.
De Brigade stond onder bevel van de 154e
Brigade, 51e Divisie van het 2e Britse leger. Ze
had als taak de frontlijn te bezetten op de zuidoever van het Wilhelminakanaal tegenover Best
en Oirschot. De Duitsers hadden hier de noordoever in handen.
Van links naar rechts lagen hier gevechtsgroep I,
II en III, versterkt met delen van de verkenningsafdeling. Elke gevechtsgroep had ongeveer een
frontbreedte van 3 km. De voorste lijn eigen troepen lag ongeveer 400 m ten zuiden van de kanaaloever.
De noordkant van het kanaal was niet te zien door
de kanaaldijken, terwijl de Duitsers een goed
waarnemingspunt in bezit hadden in de vorm van
de oude toren in Oirschot.

“May God bless you my son”

Overzicht van de operaties in Zuid Nederland in oktober en nover 1944
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Het 1e peloton van gevechtsgroep I stond in die
tijd onder leiding van de toenmalige 1ste
Luitenant der Infanterie A.M. Herbrink en lag op
de meest linker gelegen sector van het toegewezen gebied in stelling.
Deze stellingen werden door het 1e peloton op 17
oktober 1944 overgenomen van een Schotse compagnie (!) met de woorden ‘May God bless you my
son’.
De opstelling bevond zich vanaf de ophaalbrug
bij ’s Heerenvijvers (nog steeds aanwezig) tot
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ongeveer 2 km naar het westen. De opdracht aan
dat peloton was de vijand te beletten het kanaal
over te steken en te infiltreren in eigen stellingen.Omdat het peloton een groot gebied moest
bezetten werd er gekozen voor 3 vaste posten ter
grootte van een groep, een patrouille tussen deze
posten en een patrouille voor verkenning in front
van de stellingen en aan vijandzijde van het kanaal. Bij de vaste posten werd elk een zware mitrailleur ingedeeld.

Gesneuveld gedurende de strijd
De patrouilles waren succesvol. Tijdens de nachtelijke patrouilles van 17/18 en 18/19 oktober
werden 2 vijandelijke patrouilles ontdekt. De
vijandelijke eenheden hadden een sterkte van 6,
respectievelijk 8 man, maar werden zonder geweervuur gevangengenomen.
Toch was er tijdens deze periode een gesneuvelde te betreuren bij het 1e peloton. Het betreft de
soldaat G. Stönner. Tijdens de nacht van 20 oktober zou een patrouille met boten het kanaal oversteken om aan vijandzijde informatie te verzamelen. Tijdens deze oversteek werd men ontdekt en
beschoten door een Duitse patrouille die toevallig aan de andere kant van het kanaal passeerde.
Soldaat Stönner werd hierbij verwond en overleed op 22 oktober aan de opgelopen verwondingen.
Tijdens deze periode was er nog een gesneuvelde te betreuren. De korporaal der mariniers W.
Meijwaard werd op 18 oktober dodelijk getroffen
door een mortierscherf tijdens een van de vele
mortierbeschietingen door de Duitsers.

Oirschot bevrijd
Op 22 oktober werden zoals gepland de aanval-

De Brigade bij operaties in Noord-Brabant van 17 oktober tot 5 november 1944

len door de geallieerden ingezet. Zo ook door de
15e Divisie die richting Tilburg op moest trekken.
Op 24 oktober werd door deze eenheid zonder
tegenstand Oirschot binnengereden en het dorp
werd bevrijd.
Hiermee hield ook de opdracht aan de Prinses
Irene Brigade op en werd in de namiddag van 24
oktober verplaatst naar Hilvarenbeek om zich
daar gereed te maken voor een aanval op Tilburg.

Conclusie
Zoals u hebt kunnen lezen is de Prinses Irene
Brigade dus ook hier, dichtbij zijn huidige standplaats, actief geweest tijdens de krijgsverrichtingen in 1944/1945. Dat maakt ’s Heerenvijvers en
omgeving dus ook een historische locatie voor
ons Garderegiment.

Veteranendag 2006, veteranen opgelet!
Opgave bij de secretaris van uw vereniging
vóór 13 april)

Malieveld. Opgave vóór 13 april bij secretaris
Frans van der Meeren voor leden van de
VOSKNBPI.

Tekst: maj der Fuseliers, Andy van Dijk
Defilé
Op donderdag 29 juni wordt voor de tweede keer
de Nederlandse Veteranendag georganiseerd op
het Malieveld in Den Haag. De VOSKNBPI heeft
een uitnodiging gekregen om veteranen te leveren die medailles uit gaan reiken op het

Het defilé op de Nederlandse Veteranendag zal zo
georganiseerd zijn dat alle geledingen van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene gezamenlijk zullen deelnemen aan het defilé; De volgorde
is: Detachement leden VOSKNBPI, gevolgd door
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detachement VOSKNBPI (Indie-bataljons) daarna
het detachement Jonge Veteranen VVVGFPI en
daarachter het detachement van het "parate"
bataljon. Het defiléparcours is ongeveer 4 km
lang en kent vele drempels en tramrails. Het is
dus niet geschikt voor rolstoel- en rollatorgebruikers.Veteranen die slecht ter been zijn kunnen
een invalidenzitplaats voor henzelf en een begeleider aanvragen. Ook bestaat de mogelijkheid
om in het defilé mee te rijden op historische voertuigen.Wilt u deelnemen dan dient u zich vóór 13
april bij de secretaris van uw eigen veteranenvereniging op te geven.

Regimentsweetjes
Tekst: Nelleke Swinkels – van de Vorst
Wist u dat:
De ROOV in december vorig jaar afscheid heeft
genomen van zijn secretaris?

Frans Naaktgeboren erelid van ROOV
Vorig jaar december heeft de Regiment Onder
Officiers Vereniging, afgekort de ROOV afscheid
genomen van haar secretaris Frans Naaktgeboren. In de bestuursvergadering van de ROOV is
zelfs unaniem besloten om Frans te benoemen tot
erelid van de vereniging.
Frans heeft vele verdiensten gehad voor de vereniging, waarvan hij ruim 11 jaar secretaris is geweest. Zo was Frans mede organisator van de befaamde ROOV borrels. Deze gezellige bijeenkomsten vinden 4 of 5 keer per jaar plaats in combinatie met de “rode paddentest” voor nieuw te plaatsen onderofficieren. Frans organiseerde die borrel ook toen het bataljon in 2003 in Bosnië was. Het
was voor het eerst dat daar ook officieren (en burgers) bij aanwezig waren omdat dit samenviel met
het bezoek van de oud-regimentscommandanten
Hemmes en Van Leeuwe.
Frans Naaktgeboren is overigens een “oude bekende” in het regiment. Hij is al sinds september
1973 in dienst en heeft al veel verschillende functies bekleed binnen het regiment. Tijdens de
organisatie van het 60 jarig bestaan van het
Garderegiment zat Frans in de werkgroep, hij is
geruime tijd penningmeester van het
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Vrij vervoer
Alle deelnemers (medailleparade & defilé) krijgen - na tijdige opgave - automatisch 2 x vrij vervoer NS op huisadres, omdat de binnenstad van
Den Haag de gehele dag in zijn geheel afgesloten
wordt voor het defilé wordt eigen vervoer met
klem afgeraden. Er rijden busjes ten behoeve van
veteranen die slecht ter been zijn tussen de
stations en het Malieveld.

Informatie
Alle informatie kunt u terug vinden op www.veteranendag.nl & www.vvvgfpi.nl.

Genootschap geweest en draagt zijn steentje bij
aan het jaarlijkse kinderweekend en de bataljons
BBQ.Vooral de barbecue van 2004 was een hoogtepunt, met het optreden van de Dutch Madonna’s.
Frans:“Volgens mij heeft Overste Luiten af en toe
nog slapeloze nachten van dat optreden”.
Op dit moment werkt Frans bij het Schoolbataljon
Zuid, maar na de zomervakantie gaat hij als examinator aan de slag bij de rijopleiding OTC
Rijden. )
Zijn opvolger bij de ROOV is Frank Janssen.

Frans Naaktgeboren met achter hem allerlei regimentsrelikwieën
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Wist u dat:
De “aal” van het 17de Painfbat een begenadigd
dichter is? En dat wij op veler verzoek zijn
“Kerstwens”, ook al is het bijna Pasen, hier publiceren.

Kerstwens

Tekst: Aalmoezenier Ron van der Vring
Wanneer wij, als prinses Ireen,
Met bomen zouden spreken,
Dan zouden wij wellicht meteen
Daar iets van op gaan steken!

Aalmoezenier
Ron van der Vring

Een boom? Dat moet de kerstboom zijn!
Aan ons nu om te horen:
Het spreekt van vrede! Die is fijn!
Er werd een kind geboren…

Wie heeft tot luisteren de kracht?
Wie durft het aan te zwijgen?
Een fuselier die altijd lacht…
Maakt zich de stilte eigen…

Jazeker, elke Fuselier,
Al lijkt ie nog zo stevig,
Heeft ook een zwak, ja, ergens hier
In’t hart, en dat is hevig!

Dat wens ik u nu allen toe,
Dat u die klank zult horen
Die zingt van vrede, wordt niet moe:
Het zijn de engelenkoren…

Geen krijger laat het onberoerd:
Zo’n pas geboren kindje
Dat ons naar ware vrede voert…
En wat je voelt, dat vind je!

Voor vrede en voor veiligheid
Zijn wij in dienst gekomen.
Wie ook tot stilte is bereid
Verstaat de stem der bomen….

Maar, om die boodschap te verstaan
Moet je de stilte zoeken…
Dus even niet die blaster aan….
En bek dicht, óók niet vloeken…

Dat vrede, wat uw inzet is,
Voor u ook waar mag wezen!
Dat ook de goede Kerstmisdis
U best bekomt! Bij deze!

Wist u dat:
De redactie een hele aardige brief kreeg van oudstrijder Willie Westenenk uit het verre Canada?

Schouderembleem
Aan de brief zat de foto van het schouderembleem, zoals afgebeeld in de vorige Vaandeldrager, De heer Westenenk vroeg zich af of wij
een dergelijk embleem konden opsturen zodat hij
met parades en herdenkingen in Canada een
symbool van de Irenebrigade met zich mee kan
dragen.

Uniek exemplaar

Helaas is dat niet mogelijk om dat volgens conservator Hans Sonnemans het embleem als origineel
heel zeldzaam en kostbaar is en als replica niet
ter beschikking.
Jammer!
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Bataljonsnieuws
De inlichtingencyclus
Tekst: Elnt der Fuseliers, Rogier van der Pas,
PC MRATpel C-Beren-Cie
Voormalig Stafofficier Inlichtingen A-Team 11
(NL) BG SFIR5
Met het oog op de missie naar Afghanistan leek
het mij een goed idee een artikel te schrijven
over de inlichtingencyclus en de rol van de Team
Inlichtingen Cel (TIC) daarin.
Ik was tijdens de missie SFIR 5 als Stafofficier
Inlichtingen geplaatst bij de TIC van de A-compagnie van het 11 Infbat Aaslt GGJ.
Met dit artikel denk ik een aantal ideeën aan te
kunnen dragen waar allereerst de Team
Inlichtingen Cellen maar ook de Compagnieën en
het Bataljon hun voordeel mee kunnen doen.

Initiëren, verzamelen, verwerken van informatie en verspreiden van inlichtingen
De inlichtingencyclus; initiëren, verzamelen,
verwerken van informatie en verspreiden van
inlichtingen wordt op ieder niveau vanaf compagnie cq team tot en met legergroep toegepast. De
Team Inlichtingen Cel is de belangrijkste spil in
de inlichtingencyclus op compagniesniveau. De
theorie van deze inlichtingencyclus is als volgt;

de TIC initieert de informatieverzameling van de
compagnie door de patrouilles opdrachten te verstrekken. De patrouilles zorgen aan de hand van
die opdrachten voor de informatieverzameling.
De TIC heeft door het initiëren van de informatieverzameling grote invloed op de manier waarop
de compagniesopdracht wordt uitgevoerd. De TIC
haalt de essentiële informatie uit de patrouillerapporten en verwerkt die in een Compagnies
Intelligence summary (CieIntsum). Hier komt analytisch vermogen bij kijken. De TIC verspreid de
CieIntsum naar het bataljon en binnen de eigen
compagnie. Zo is de inlichtingencyclus op compagniesniveau voltooid en gaat hij over in de inlichtingencyclus op bataljonsniveau.
De inlichtingencyclus op compagniesniveau eindigt in het onderdeel verzamelen van de inlichtingencyclus op bataljonsniveau. De verschillende
CieIntsums worden samen met de overige, door
het bataljon, verzamelde informatie door de
Sectie S2 (Sie S2) verwerkt in de Bataljons
Intelligence summary (BatIntsum) en naar de
Brigade gestuurd enzovoorts.
De Sie S2 heeft in tegen stelling tot de TIC’s analyse capaciteit. De Sie S2 analyseert en verifieert de
informatie. Pas na analyse van de Sie S2 mag de
verzamelde informatie inlichtingen worden
genoemd. De verspreiding van de inlichtingen
gebeurt vervolgens door de Batintsum.

Het Intelligence Collection Plan (ICP)
Het ICP is het initiëringinstrument van het
Bataljon. Het ICP geeft aan waar de
Bataljonscommandant de prioriteiten van informatieverzameling legt. Dit ICP bestaat uit een lijst
met hoofdvragen. De antwoorden op die vragen
moeten de Battle Group helpen de opdracht te
volbrengen.
Het is gebruikelijk dat men de hoofdvragen
onderverdeeld in sub-vragen. Deze vragen moeten ieder een deel van het antwoord geven op de
hoofdvraag. De sub-vraag wordt weer onderverdeeld in subsubvragen. Aan deze subsubvragen dienen indicatoren te worden gekoppeld.
Indicatoren zijn waarneembare feiten die
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antwoord geven op een van die subsubvragen.
Bijvoorbeeld; als men tijdens een conventionele
gevechtsoperatie als hoofdvraag in het ICP heeft
gesteld;“Waardoor is de vijand in staat door te
vechten?” Dan is een mogelijke sub-vraag;“Hoe
vindt de vijandelijke bevoorrading plaats?” Een
mogelijke subsubvraag is;“Hoe vindt de Kl III bevoorrading plaats?” Indicatoren zijn dan; 1. Heeft
de vijand benzinestations geplunderd? 2. Zijn er
veel BTM bewegingen te zien?
Het moeilijke is dat er een groot verschil zit tussen het bepalen van indicatoren aan de hand van
een ICP gericht op een conventionele gevechtsoperatie en een ICP gericht op een vredesondersteunende operatie.Voorbeeld:Verplaatsingen
van militaire voertuigen tijdens de conventionele
gevechtsoperaties zijn duidelijk waarneembaar
en herkenbaar. Tijdens vredesondersteunende
operaties zijn er ook vijandelijke verplaatsingen
maar deze zijn door het gebruik van burgervoertuigen en burgerkleding bijna niet waarneembaar of herkenbaar. Hierdoor kunnen de gebruikelijke indicatoren niet worden gebruikt, en
moeten er nieuwe indicatoren gezocht worden.
Dit vergt inzicht en oplettendheid van zowel de
Sie S2 en de TIC-functionarissen, als van de
groepscommandanten.

De Team Inlichtingen Cel (TIC)
De TIC heeft naast de organieke commandant
(CC) een sterke functionele relatie met het bataljon (S2). De TIC stelt in samenspraak met de CC
en op basis van het ICP de compagniesinlichtingenbehoefte vast. Dit komt tot uiting in de
opdrachten die aan de patrouilles worden verstrekt. De prioriteitsstellingen van de CC en de S2
kunnen van elkaar verschillen waardoor de TIC
duidelijk aan moet geven wat wel en wat niet tot
de mogelijkheden behoort. Daarnaast moet de
TIC een duidelijke taakomschrijving krijgen.
Binnen een TIC is een goede, heldere communicatie essentieel. Elkaar op de hoogte houden van
wat er op de verschillende fronten speelt is erg
belangrijk voor het krijgen en behouden van de
situational awareness. De situational awareness
moet de TIC functionarissen in staat stellen verbanden te zien en deze te rapporteren naar het
hogere niveau. Maar deze situational awareness is
ook essentieel om patrouilles goede opdrachten
te kunnen geven. Het moeilijke is om er achter te
komen welke details belangrijk zijn.Wat voor de
een een onbelangrijk detail lijkt, kan voor de

Op patrouille in Irak

ander het ontbrekende puzzelstukje zijn dat het
plaatje compleet maakt. Regelmatig mee gaan op
patrouilles is voor alle TIC functionarissen essentieel om inzicht te krijgen en te houden in het gebied.
De belangrijkste taken van de TIC zijn het dagelijks briefen van de sleutelfunctionarissen van de
compagnie over het nieuws in de wereld,
Nederland en het missie gebied, het opdrachten
geven aan de patrouilles, het debriefen van de
patrouilles, het verwerken van de patrouillerapporten in het Cieintsum, het bijhouden van overzichten van incidenten en bijzondere meldingen
en het bekend maken van threat warnings en
Inlichtingenrapportages. Op dit moment bestaat
er echter geen exacte taakomschrijving van de
TIC.

Lessons learned
Uit eigen waarneming en ervaring haal ik de volgende lessons learned.
Door de hierboven genoemde taken moet de TIC
eigenlijk minimaal bestaan uit een Stafofficier -,
Stafonderofficier Inlichtingen en een zelfstandige
Korporaal die goed met computers om kan gaan.
De Koninklijke Landmacht draait hoe langer hoe
meer uitzendingen. Het verdient dan ook de aanbeveling om structureel meer aandacht te besteden aan vaardigheden die van commandanten
verwacht worden tijdens uitzendingen. Met
namen gesprekstechnieken verdienen veel aandacht.Van groepscommandanten wordt verwacht
dat zij informatie halen uit de locale bevolking
zonder daar adequaat voor te zijn opgeleid.Van
(jonge) officieren, ook weer met minimale oplei-
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van de locals te kunnen verklaren. De informatie
die de verschillende eenheden in het gebied verzamelen moet aan de TIC worden gerapporteerd.
Als dit niet gebeurd heeft de TIC en dus de compagnie een minder compleet beeld van het
gebied dan dat mogelijk is.
Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze missie
weer een Intel Driven Operation. Het doel hiervan
is snel op inlichtingen te reageren teneinde de
vijand de pas af te snijden, dit klinkt heel goed
maar blijkt in de praktijk lastiger uit te voeren.
Een hele nauwe samenwerking tussen de secties
S2 en S3, waarbij de sectie S2 bepaald met welke
informatie iets gedaan wordt, is essentieel om dit
te bewerkstelligen. De inlichtingenwereld heeft
nog steeds moeite met het verspreiden van de inlichtingen die worden geproduceerd.
De terugkoppeling over wat er met de informatie,
die door de patrouilles is verzameld en door de
TIC is gerapporteerd, gebeurt is belangrijk om
de motivatie van de militairen hoog te houden.
Zeker naar mate de uitzending vordert wordt dit
belangrijker, dit punt mag niet worden onderschat.

Tot slot
Klaar om informatie te verzamelen

ding, wordt zelfs verwacht dat ze met locale autoriteiten zaken doen. Daarnaast worden er binnen
de KL steeds meer IT middelen gebruikt, dit zal in
de toekomst nog verder worden uitgebreid.Veel
jonge commandanten geven aan dat een vorm van
IT opleiding gewenst is.
We hebben geworsteld met verschillende
patrouillerapporten. Er moet dan ook een vast
format komen. Dit format zou in mijn ogen door de
SMID samengesteld moeten worden zodat alle
facetten erin terug komen.
Wij hadden een Area Of Responsibility waarin
veel andere eenheden zaken deden. Dit gebeurde
zelden in goed overleg met de gebiedsverantwoordelijke commandant. Bij gevechtsoperaties
is het zo dat het bataljon moet coördineren met de
betreffende compagnie als het bataljon in het
compagniesvak eenheden wil ontplooien. In het
uitzendgebied is het nog belangrijker om goed te
coördineren, de gebiedsverantwoordelijke commandant moet weten welke eenheden in zijn
gebied opereren. Ten eerste om steun te kunnen
leveren. Ten tweede om afwijkende gedragingen

32

Ik hoop dat ik u iets wijzer heb kunnen maken met
behulp van mijn ervaringen. Ik heb mijn evaluatie
van de missie SFIR-5 beschikbaar voor geïnteresseerde collega’s. Ik denk dat die handig is voor de
TIC’s van de komende missie.

Stichting Fondsenwerving Militaire
Oorlogs- en Dienstslachtoffers.

SFMO
Alle veteranenverenigingen van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene ontvangen 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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Commando-overdracht C-Beren-Cie
Tekst: Kap der Fuseliers, Maikel Vrenken
Commandant C-Beren-Cie, 17 Painfbat GFPI
Op 15 December 2005 vond de commando-overdracht van de C-Beren-Cie plaats. In een zeer
beperkt en select gezelschap droeg Kapitein Blok
de richtvlag - en daarmee het commando over de
compagnie - over aan kapitein Maikel Vrenken.

Bronzen Beer
Voordat de commando-overdracht een feit werd
greep kapitein Blok de kans om de uitslag bekend
te maken van de wedstrijd om de titel “beste
groep van de compagnie”.
Deze eer viel te beurt aan de Alfa -groep van het
tweede peloton.
Een terecht trotse sergeant Driessen mocht de
bijbehorende prijs namens zijn groep in ontvangst nemen.
Vervolgens werd het “beeld” van de Bronzen Beer
onthuld.
Dit beeld vormt het uithangbord van de groepswedstrijd en is tegenwoordig te bewonderen in
het compagniesgebouw.
Met het instellen van de Bronzen Beer wordt het
belang van de skills en drills en de theoretische
en praktische kennis op groepsniveau gestimuleerd.
Bovendien vormt de Bronzen Beer de blijvende
nalatenschap van de kapitein Blok.
De Bonzen Beer is een jaarlijks terugkerend
festijn waarbij de groepen getest worden op niveau -2 aspecten, waarbij de winnende groep met
naam en foto komt te hangen in de ‘hall of fame’ in
het kantoorgebouw van de C-Beren-Cie

Afscheid
Na de uitreiking van de Bronzen Beer werden nog
een tweetal bevorderingen uitgevoerd, gevolgd
door de afscheidswoorden van de vertrekkende
commandant.
Uiteraard werd hier gesproken over de zeer
succesvolle missie SFIR-5 waaraan de compagnie
heeft deelgenomen.
Daarna volgde het officiële deel van de overdrachtsceremonie.“Met het overhandigen van
deze richtvlag draag ik het commando over de CBeren-Cie over” sprak kapitein Blok.

De beste groep van de compagnie

Door kapitein Vrenken werd de richtvlag en het
commando aanvaard.
Nadat de nieuwe commandant de aanwezige
Beren, Berinnen en genodigden kort toegesproken had kwam de C-02 oprijden om de beide
kapiteins in stijl naar Congleton te brengen, waar
de indrinkceremonie plaatsvond en kapitein Blok
diverse afscheidsgeschenken kreeg aangeboden.
Kapitein Storm, de - eveneens vertrekkende plaatsvervangend commandant van de compagnie nam vervolgens nog kort het woord om kapitein Blok te bedanken voor zijn inzet voor de CBeren-Cie. Tot slot werd de nieuwe commandant
ingedronken en zo eindigde het officiële deel.
Later die avond volgde het laatste deel van het
programma: een feestavond bij het “Tunneke”.

Je Wordt Fuselier
De nieuwe commandant C-Beren-Cie heeft in het
verleden gewerkt als PC Painf bij de B-BulldogCie van 42 Painfbat, Stafofficier Operatiën bij de
sectie 2/3 van 44 Painfbat en Plv CC B-Coyote-Cie
bij hetzelfde bataljon (de voormalige Ccie 17
Painfbat, die in 2000 naar het noorden vertrok).
Daarna volgde een uitstapje naar de OTCowereld als Kapitein Operatiën van de GevechtsTrainingsSchool op het OTCMan.
Kapitein Maikel Vrenken is 31 jaar en woont met
zijn vriendin in Zwolle.
Tot het arriveren van het Koninklijk Besluit van
zijn benoeming tot officier bij het GFPI is hij
herkenbaar aan het baretembleem van het
Regiment Infanterie Johan Willem Friso.
Of zou JWF dan toch staan voor 'Je Wordt Fuselier'?
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