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Tekst: Hans Sonnemans, hoofdredacteur

Een bijzondere en zelfs unieke gebeurtenis: de

oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse

Brigade "Prinses Irene" ontvingen op 19 augustus

de "Freedom of the City" van de stad

Wolverhampton. Bijzonder want dit ereburger-

schap wordt zelden toegekend en uniek omdat

het de eerste keer is dat het predikaat verleend

wordt aan een buitenlandse organisatie buiten

Engeland.

De verbondenheid met de stad is groot: immers in

het kamp aldaar, reikte Koningin Wilhelmina in

1941 het vaandel van de Brigade uit en kende de

erenaam "Prinses Irene" toe.

Drieëntwintig Nederlandse militairen liggen er

begraven op het kerkhof aan Jeffcock Road.

De delegatie van de oud-strijders was daar niet

alleen op 19 augustus. Zoals altijd waren ze samen

met een detachement van hun traditievoortzetters

van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

In deze Vaandeldrager veel aandacht voor deze

gebeurtenis. Het thema van dit nummer is dan ook

Wolverhampton, en meer precies het kamp al-

daar:Wrottesley Park.

Internet
Iedereen weet zo langzamerhand dat het internet

heel erg veel informatie biedt en wel op zo onge-

veer ieder terrein. Sinds 1997 is het

Garderegiment Fuseliers Prinses Irene met een

eigen site aanwezig (in eerste instantie het muse-

um). De laatste maanden zijn er helaas wat pro-

blemen met deze site maar we hebben goede

hoop dat www.fuseliers.net heel binnenkort weer

online is. Hier wordt dan veel informatie aangebo-

den op het gebied van geschiedenis en traditie

maar ook verenigingsnieuws en de regiments-

agenda.

Er zijn echter meer sites, met informatie over ons

regiment. Een heel mooi voorbeeld is 

www.vvvgfpi.nl, de site van de Vereniging

Veteranen Vredesmissies GFPI. Deze jonge en

Freedom of the City of Wolverhampton

groeiende vereniging presenteert zich op een

heel professionele manier.

In dit nummer aandacht voor een nieuwe en histo-

rische loot aan de stam. Richard van der Velde is

de zoon van een Brigadeveteraan en bouwde in

zijn vrije tijd een prachtige site over de Prinses

Irene Brigade, namelijk 

www.prinsesirenebrigade.nl.

Stichting Brigade en Garde steunt zijn initiatief en

we mogen dus spreken van een officiële site!

Overigens, kijkt u ook eens op www.soldaten-

vanoranje.com. Hier wordt ook veel informatie

aangeboden over de Brigade.

Uruzgan en Bosnië 
Natuurlijk kijken we in dit nummer ook vooruit

naar de aankomende vredesmissies.Voor de eer-

ste maal is vanaf november het gehele bataljon op

uitzending. De missie naar Uruzgan staat uiteraard

het meest in de aandacht. De meeste Fuseliers

vertrekken binnenkort op deze gevaarlijke missie

naar Afghanistan. Uw hoofdredacteur was onlangs

nog te gast tijdens de schietserie in Bergen,

Duitsland. De voorbereiding is in volle gang.

Minder opvallend, maar zeker ook belangrijk is

de deelname van de Charlie-compagnie aan de

EUFOR missie in Bosnië. De mannen en vrouwen

van deze compagnie gaan een bijdrage leveren

aan de handhaving van de vrede daar. Jammer ge-

noeg is er niet veel (media) aandacht voor hun

dankbare werk.

We wensen al onze Fuseliers een behouden te-

rugkeer uit Afghanistan en Bosnië. In ons blad zul-

len we de komende tijd volop aandacht besteden

aan hun belevenissen. Ik wens u veel leesplezier.

Van de redactie
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Uit het bestuur van Brigade en Garde “geklapt”

Tekst: Guus van Leeuwe
Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Niet altijd is hetgeen in het bestuur van de

Stichting Brigade en Garde aan de orde komt

even interessant om daaraan een artikeltje in de

Vaandeldrager te wijden. Nu zijn er wel wat me-

dedelingen uit onze laatste vergaderingen te

doen.

Financiering Vaandeldrager
Al jaren waren de financiële perikelen rond om

de Vaandeldrager een terugkerend onderwerp.

Onlangs deed de plaatsvervangend

Bataljonscommandant, majoor Marcel Duvekot,

een in mijn ogen briljant voorstel, waardoor onze

financiële zorgen in een klap, in ieder geval voor

de eerste drie tot vijf jaar, voorbij lijken te zijn. Ik

zal u de details besparen, maar het komt er kort

en goed op neer dat alle actief dienende

Fuseliers binnen de 13de Gemechaniseerde

Brigade (13 Mechbrig) de Vaandeldrager in het

vervolg op hun huisadres zullen gaan krijgen en

dat er dus niet meer, zoals tot dusver, een aantal

bladen per compagnie worden verstrekt. Alle

overige geïnteresseerden ontvangen het blad als

ze lid zijn van één van de bij onze stichting aange-

sloten verenigingen, waarbij we er naar streven

dat eenieder zijn blad maar één keer krijgt en be-

taalt, ook al is hij/zij van meer dan één vereniging

lid. Met de verenigingen is afgesproken dat zij de

eerste drie jaren een vast bedrag per jaar gaan

betalen en ook de Regimentscommandant draagt

zijn geldelijke steentje bij.Verder zal er worden

geput uit het zogenaamde Vaandeldragerfonds

waar velen indertijd zo gul aan hebben bijgedra-

gen.

Nieuwe fotolijsten voor “oude”helden
Tijdens onze laatste vergadering kon onze con-

servator, Hans Sonnemans, met veel genoegen

een paar voorbeelden tonen van de vernieuwde

fotolijsten voor de zogenaamde heldengalerij in

het museum. U weet wel, de serie van “oud regi-

mentscommandanten”, die in de loop der jaren

door vele afwijkende lijstjes een beetje op een

janboel was gaan lijken. Het gaat er nu, zoals het

voor een eenheid als de onze hoort, ongetwijfeld

weer strak uitzien, dank zij een schenking van de

Vereniging van Officieren van ons Regiment

(VVOGFPI) nog gedaan ter gelegenheid van het

60 jarig bestaan. Nogmaals dank daarvoor!

Verschil tussen museum en historische ver-
zameling

Onlangs hebt u in de pers kunnen lezen dat de

Minister van Defensie een nieuw beleid terzake

van de militaire musea heeft uitgevaardigd. In es-

sentie betekent het dat alle Defensiemusea

(Legermuseum, Militaire Luchtvaartmuseum,

Museum Bronbeek, Marinemuseum,

Mariniersmuseum en Marechausseemuseum) in

de Stichting Militair-historisch Museum zijn on-

dergebracht. Het Legermuseum en het Militair

Luchtvaartmuseum worden ondergebracht op één

locatie, in een nieuw gebouw in Soesterberg. De

grotere Landmachtmusea, zoals het Genie-,

Cavalerie- en Infanteriemuseum, blijven bestaan,

maar worden een soort van dependances van het

nieuwe Defensiemuseum.Voor ons museum bete-

Stichting Brigade en Garde
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kent het eigenlijk niets anders, dan dat we als on-

afhankelijk instituut blijven bestaan, dat alles ei-

gendom blijft van onze eigen stichtingen en dat

we ons niet meer als museum, maar als

Historische Verzameling (Regimentsverzameling)

presenteren.

Toekomst van de veteranenverenigingen
binnen de Stichting Brigade en Garde

Tenslotte lijkt het me de moeite waard u te kunnen

mededelen dat er binnen de stichting wordt na-

gedacht over de toekomst van verenigingen van

m.n. de oudere veteranen (Brigade en Indië) nu

de bestuurscapaciteit begint af te nemen. Zie

daarvoor ook het artikel “Het Vaandel ….” van

Henk van Beers in het vorige nummer van de

Vaandeldrager. Het is nog veel te vroeg om daar-

over nu al mededelingen te doen, maar wees u er

van bewust dat wij de belangenbehartiging van

hen “die ons voorgingen” tot onze taak rekenen

en dat er ongetwijfeld een goede oplossing voor

deze problematiek zal worden gevonden. Ook dit

zal worden vervolgd.

Tekst: Richard van de Velde

Als zoon van oud-Ireneman Daan van de Velde

(1912-1997), was ik al heel jong zeer geïnteres-

seerd in de oorlogshandelingen van mijn vader.

Helaas, net als de meeste van zijn kameraden,

heeft hij daarover niet zo heel veel verteld. Het

Gedenkboek uit 1945 dat bij ons in de boekenkast

stond, heb ik toen, als een soort compensatie, van

voor tot achter doorgespit. De illustraties daaruit

kon ik wel dromen....

De informatie over de Prinses Irene Brigade

kwam in die jaren maar heel gefragmenteerd bij

mij binnen. Zo bezochten we in de zestiger jaren

als gezin enkele malen de familie van mijn moe-

der in Stafford e.o. Ik heb toen ook o.a.

Wolverhampton, Ranton Abbey (nog steeds uitge-

Een reconstructie op internet van de geschiedenis 
van de Prinses Irenebrigade.

brand en overwoekerd!) en de omgeving van

Berkhamstead met mijn ouders bezocht. Ook her-

inner ik mij een kampeervakantie in 1966 in

Normandië. Mijn vader liet mij in Delivrande een

oud schoolgebouw zien waar hij tijdens zijn vlucht

in juni 1940 had overnacht. De grillige Norman-

dische kust en het museum te Arromanches maak-

ten ook diepe indruk op mij.

Net voor mijn vader in 1997 overleed, gaf hij mij

zijn ‘invasiekist’ (een grote hutkoffer) met daarin

allerlei voorwerpen en documenten uit de 2eWO.

Hij was blij dat ik mij daar over ontfermde.

Invasiekist van mijn vader
In de zomer van 2005 vond mijn moeder per toe-

val in een kast een prachtig boek: De geschiede-

nis van de Koninklijke Nederlandse Brigade

"Prinses Irene' van een zekere Nierstrasz. Ze gaf

het aan mij en ik heb het met veel aandacht gele-

zen en de bijbehorende kaarten bestudeerd. De

interesse was weer snel gewekt en na het lezen

van veel Vaandeldragers en andere naslagwer-

ken, raakte ik helemaal in de ban. De invasiekist

van mijn vader heb ik helemaal leeggehaald en

‘het verhaal’ kwam als een soort legpuzzel voor

mij te liggen. Ik heb diezelfde week nog een be-

zoek gebracht aan de Regimentsverzameling

Brigade en Garde Prinses Irene op de legerplaats

Oirschot. Ik ben daar heel hartelijk ontvangen en

rondgeleid door een van de vrijwilligers. Met een

schat aan indrukken en informatie keerde ik huis-

waarts. Langzaam groeide bij mij het idee om een

Oud-Ireneman 

Daan van de Velde
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site over de Brigade te maken. Als

leerkracht in het Voortgezet

Onderwijs, had ik het jaar daarvoor

ook al eens een site gemaakt en be-

merkte hoe enthousiast de leerlingen

hierover waren. Ik heb meteen contact

gezocht met de voorzitter en conserva-

tor van de Stichting Brigade en Garde

Prinses Irene. Zij hebben mij uiteinde-

lijk groen licht gegeven voor dit om-

vangrijke project en ik ben hen daar

zeer erkentelijk voor.

De website www.prinsesirenebri-

gade.nl is nu reeds een paar maanden

experimenteel ‘in de lucht’. Op het mo-

ment dat u dit leest heeft het de officië-

le status. Mijn doel is tweeledig, aan de

ene kant is het een eerbetoon aan mijn

vader en alle andere mannen van de

Irene Brigade. Door hun idealisme, be-

reidheid en inzet hebben zij in de

Tweede Wereldoorlog bijgedragen

aan de bevrijding van Frankrijk, België

en Nederland.

Aan de andere kant wil ik de geschie-

denis van deze legendarische brigade

op een zeer eigentijdse wijze voor een

breed publiek zeer toegankelijk ma-

ken d.m.v. een unieke chronologische

documentatie, persoonlijke verhalen

en bewerkingen van verschillende

boeken. Om de betrokkenheid van de

bezoekers te vergroten zijn er tevens

dagboekfragmenten aan toegevoegd.

De foto’s die op de site gebruikt wor-

den zijn zeer illustratief en zijn zowel

afkomstig uit eigen collectie als die

van het Regimentsverzameling

Brigade en Garde Prinses Irene.

Vooral enkele foto’s van de unieke

aquarellen die conservator Hans

Sonnemans in 2001 in ontvangst heeft

mogen nemen en afkomstig zijn van

Gabriel de Jongh, inmiddels overle-

den, komen nu zeer tot hun recht.

Bovenstaande moet er voor zorgdra-

gen dat de Prinses Brigade door deze

en volgende generaties niet vergeten

wordt.

De site pretendeert overigens geen

volledigheid. Mocht U over extra in-

formatie beschikken dan houd ik mij

van harte aanbevolen via het e-mail-

adres info@prinsesirenebrigade.nl .

4

Daan van de Velde in recce-uniform Het huwelijk tussen Daan van de Velde en

Doreen Lewis in 1942
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Tekst Rudi Hemmes, voorzitter van de
Vereniging van Oud – Strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene

Ereburgerschap van Wolverhampton voor
de Prinses Irene Brigade 

Op 19 augustus werd in Wolverhampton de onder-

scheiding van “Freedom of the City” aan onze

Vereniging uitgereikt, als blijk van waardering

voor de band tussen de Brigade en Wolver-

hampton en voor de bijdrage van de Brigade aan

de bevrijding van Europa. Een delegatie van het

Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene met

Vaandel en Vaandelwacht was daarbij aanwezig.

Elders in deze Vaandeldrager leest u een uitge-

breid verslag. U leest ook dat onze makker Wim

Vaders, die zo graag mee had willen gaan tot ons

aller schrik juist voor ons vertrek naar Wolver-

hampton is overleden.

Herdenkingen
Op 28 mei werden ter gelegenheid van de her-

denking van de gevallen Amerikanen bloemen

gelegd in Margraten door ons erelid Tony

Herbrink.

De Veteranendag in Den Haag op 29 juni was een

groot succes.Wij betreurden natuurlijk dat zo wei-

5

Ereburger van de stad Wolverhampton
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: Nelleke Swinkels – van de Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best,of mail:

nelleke swinkels@planet.nl.Tel: 0499-374444 en tel: 06-54796857.

Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen.

Gironummer 1.999.533,“Ver. van Oud Strijders v.d. Kon. Ned. Brigade Prinses Irene”

Vereniging van Oud-strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene

Belangrijke onderscheiding voor de 
Vereniging, Freedom of the City

Trotse Tony Herbrink laat de oor-

konde (scroll) zien 

nig oud-strijders van ons deelnamen, maar de or-

ganisatie had er een mooi feest van gemaakt om

respect en waardering voor de veteranen tot 

uiting te brengen.

Op 6 september waren wij weer met een kleine

delegatie in Beringen voor de herdenking bij het

monument aan het Albert Kanaal ter gelegenheid

van de bevrijding van die stad. Zoals gewoonlijk

dronken wij na afloop een glaasje en kregen wij

broodjes en vlaai.

Op 18 september herdacht Eindhoven de bevrij-

ding. Ook hier weer als van ouds een detache-

ment van onze oud-strijders, maar wel een heel

klein detachement van een paar man.

Koorduitreikingen
Op 2 juni vond in Bergen op Zoom een koorduit-

reiking plaats, na de beëdiging van een aantal
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Fuseliers.Veel familieleden dus, een voortreffelij-

ke organisatie en een gastvrij Bergen op Zoom.

Op13 september was er een koorduitreiking aan

de militairen ingedeeld bij de Charley

Compagnie die naar Bosnië vertrekt.Wij wensen

allen ook van deze plaats een succesvol verblijf in

de Balkan en een behouden terugkeer naar huis.

Evenementen
Op 31 mei vond de uitreiking plaats van de

Militaire Willems Orde aan de Polen die in 1944

bij Arnhem waren geland.Tijdens een bijzonder

mooie bijeenkomst hechtte Hare Majesteit

Koningin Beatrix de onderscheiding aan het

Vaandel van de Divisie die de tradities van die pa-

rachutisten voortzet.Wij waren met een deputatie

aanwezig en het Regiment was er met een deta-

chement, evenals de andere onderdelen die een

MWO in hun Vaandel hebben.

De eerste reünie van de VVVGFPI op 16 juni was

een groot succes. Het was overduidelijk dat de

Bosniëgangers er goed aan hadden gedaan vóór

zij uiteen gingen alle adressen te noteren, zodat

iedereen kon worden bereikt.

Een belangrijke beslissing in de Stichting

Brigade en Garde was de toekomst van de

Vaandeldrager. Ik ben er erg gelukkig mee dat de

verspreiding onder de Fuseliers beter wordt ge-

regeld.

Adressen noteren
Ik hoop dat alle onderdelen na een uitzending

zorgen dat alle adressen bekend zijn en blijven.

Als je later adressen moet zien te vinden stuit je

onvermijdelijk op de wet op de privacy. Dat geldt

voor de C-Cie die naar Bosnië gaat en voor het

17e bataljon, dat eind van dit jaar naar

Afghanistan vertrekt.Wij wensen allen een goede

uitzending met veel krijgsmansgeluk en een be-

houden terugkeer.

Deelnemers gevraagd
U hebt gelezen dat ik bij vrijwel elke gebeurtenis

meldde dat er weinig oud-strijders bij waren. Het

is geen wonder dat er steeds meer leden van onze

vereniging afhaken; wij worden per slot allemaal

een dagje ouder. Het wordt voor onze secretaris

haast onbegonnen werk om iedereen af te bellen

of er misschien iemand mee kan om een repre-

sentatieve deputatie te vormen. Ook hij wordt

elke dag een dagje ouder en hij vraagt u drin-

gend te reageren op zijn oproep elders in deze

Vaandeldrager om u tijdig op te geven. Ik onder-

steun zijn smeekbede van harte. Als u mee kunt

doen aan koorduitreikingen, defilés of andere ac-

tiviteiten geeft u zich dan op, noteer de datum in

uw agenda om het niet te vergeten en kom op tijd.

Daar kijk ik natuurlijk naar u uit! 

Binnenmarcheren van de Polen voorafgaand aan de uitreiking van de MWO

aan de 1ste Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade

In memoriam Willem Vaders

Tekst: Rudi Hemmes 

Op 28 juli werden wij opgeschrikt door het over-

lijden van Wim Vaders. Bij de altijd nog zo vitale

Wim was drie weken daarvoor een acute darmaf-

sluiting vastgesteld. Een operatie was noodzake-

lijk.Wim wilde wel de garantie dat hij drie weken

later mee zou kunnen naar Wolverhampton. Hij

zou daar heen gaan als lid van de delegatie van

onze vereniging die de oorkonde in ontvangst zou

nemen die hoort bij de onderscheiding van

“Feedom of the City”, een soort ereburgerschap

van Wolverhampton aan de Prinses Irene Brigade.

Hij kreeg de geruststelling dat hij na de operatie

mee zou kunnen gaan. Na een complicatie en een
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tweede operatie wilden de darmen echter niet op

gang komen.Wim werd, om het proces te versnel-

len, kunstmatig in coma gehouden en uit die coma

is hij niet meer bij gekomen.Wat een tragedie!

Rasechte Amsterdammer
Onze makker Wim Vaders was een rasechte

Amsterdammer die werd geboren toen de eerste

wereldoorlog nog in volle hevigheid aan de gang

was.

Na de opleiding tot elektricien werd hij als dienst-

plichtige opgeroepen voor militaire dienst en ge-

plaatst bij de luchtvaartafdeling op Soesterberg.

Vrij snel na het vervullen van zijn dienstplicht

volgde de mobilisatie van 1939.

Na de inval van de Duitsers tijdens de meidagen

van 1940 is hij van Walcheren, waar hij in Souburg

was geplaatst, via een lange tocht door België en

Frankrijk naar Engeland gekomen. In Zuid Wales

werd hij ondergebracht in het tentenkamp te

Porthcawl en vervolgens overgeplaatst naar

Congleton en Wolverhampton en ingedeeld bij de

Prinses Irene Brigade.

Wim was, als één van de weinige nog overgeble-

ven leden van onze vereniging, aanwezig bij de

oprichting van onze Brigade in Congleton en bij

de Vaandeluitreiking door Hare Majesteit

Koningin Wilhelmina in Wolverhampton.

Bij de brigade was hij als soldaat 1e klasse moto-

rordonnans bij de brigadestaf. In Engeland is hij

bij een motorongeluk gewond geraakt en in een

hospitaal opgenomen, maar gelukkig was hij vrij

snel weer genezen.

Motorordonnans
Bij de inzet van de Brigade in Normandië in 1944

ging het Wim goed. Motorordonnans was een lin-

ke baan in oorlogstijd. Je werd er meestal in je

eentje op uit gestuurd en je maakte met je motor

een hoop herrie en een geweldige stofwolk als je

door het terrein reed. De vijand wist dat je met

berichten onderweg was. Een motorordonnans

was dus een gewild doelwit.

Maar gelukkig voor Wim ging het allemaal goed.

Ongetwijfeld deed hij het allemaal heel slim, in

ieder geval heeft de voorzienigheid hem voor

veel ellende behoed.

Toen de Brigade op 8 mei 1945 naar Den Haag

vertrok, om daar als eerste geallieerde eenheid

binnen te trekken, wilde Wim liever zijn ouders

terugzien en hij vertrok in zijn eentje op zijn mo-

tor uit Utrecht naar Amsterdam. Hij kwam ver-

schillende Duitse eenheden tegen, maar die lie-

ten hem ongemoeid en zo reed Willem als eerste

geallieerde soldaat Amsterdam binnen, net voor-

dat de Canadezen arriveerden.Toen de Brigade

in 1945 werd opgeheven werd Wim gedemobili-

seerd en hij ging tot zijn pensioen bij de belas-

tingdienst werken als deurwaarder. Hij was in

Amsterdam geplaatst in het district waar de

Wallen zich bevinden. Door zijn aimabele optre-

den wist het vertrouwen te winnen van allen die

daar werkten. Hij was dan ook de enige deurwaar-

der die in die buurt belasting kon innen.

Willem als dienstplichtige bij de Luchtvaartafdeling

Eerste geallieerde soldaat in Amsterdam
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Bossche Bollen
Na zijn pensionering verhuisden Wim en echtge-

note Truus naar Rosmalen waar hun zoon woonde.

Als je op de koffie kwam waren er altijd verse

Bossche Bollen van de bakker in de buurt. Het was

altijd gezellig bij het echtpaar Vaders.

Wim was een bijzonder aimabel mens en goede

vriend, die als het even kon nooit een bijeenkomst

van de oud-strijders miste. Hij ging, vaak samen

met Truus, mee naar elke herdenking en zo leer-

den degenen hem kennen, die hem in Engeland

niet hadden meegemaakt. Een vitale man waar je

de leeftijd niet aan af zag. Altijd aanwezig, altijd

opgeruimd, hartelijk en meelevend.

Toen het met Truus slechter ging en beiden naar

een verzorgingsflat moesten, sloeg de ellende de

eerste week toe, toen Truus plotseling overleed

na een hersenbloeding. Het was voor Wim een

slag waar hij zich moedig overheen zette.

Hij verhuisde naar een één persoonsappartement

waar hij heel goed werd verzorgd.Wim werd se-

cretaris van de bewonersvereniging. De mensen

om hem heen en het personeel, waar hij het goed

mee kon vinden, hielpen hem zijn verlies te ver-

werken. Bij onze reünies bleef hij komen en hij

ging mee naar elke herdenking, vitaal als hij was.

8

Chevalier de la Légion d’Honneur
Hij werd ter gelegenheid van de zestigste herden-

king van D-Day, in juni 2004, door de Franse

President benoemd tot Chevalier de la Légion

d’Honneur, een onderscheiding waar hij terecht

erg trots op was en die hem door allen van harte

werd gegund. (Foto chevalier)

Wim wilde heel graag mee gaan naar

Wolverhampton naar die uitreiking in het week-

end van 19 augustus, vooral omdat hij drie en een

half jaar lang gelegerd was geweest in

Wolverhampton. Helaas is Wim dat niet meer ge-

gund.

Dat onze vitale Wim zo plotseling zou overlijden

had niemand kunnen denken.Wij verliezen in

Wim een toegewijd lid van onze vereniging en wij

zullen hem vreselijk missen.Wij zullen het voor-

taan moeten doen met de goede herinneringen

aan Wim.

Moge hij rusten in vrede.

Met de maatjes uit 1944 in de voormalige CP in Normandië, december 2003 Uitreiking van de Chevalier de La Légion d’Honneur in 2004
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Noodkreet van onze secretaris

Tekst F.J.van der Meeren, secretaris VOSKNBPI.

Het wordt steeds moeilijker voldoende leden te

vinden die mee willen doen aan activiteiten van

onze oud-strijders.Voor elke gelegenheid moet ik

opnieuw een heleboel telefoontjes plegen om

een deputatie te kunnen formeren.

Wie mee kan doen zou het mij een stuk makkelij-

ker maken als ik van te voren weet of hij wel of

niet kan, ook omdat ik vaak lang tevoren moet op-

geven op hoeveel personen kan worden gere-

kend met de hapjes en drankjes.

In elke Vaandeldrager wordt de

Regimentskalender gepubliceerd. U ziet daarbij

bij welke activiteit onze vereniging is betrokken

(VOSKNBPI). Als u nu in uw agenda kijkt of u op

zo’n dag kunt en dat aan mij doorgeeft hoef ik u

niet meer te bellen.

Ik vraag u met klem mij te melden via telefoon,

brief of E-mail aan welke activiteiten u kunt deel-

nemen. Natuurlijk kunt op het laatste moment ver-

hinderd zijn. Laat mij dat dan ook meteen weten. U

bespaart mij een heleboel werk.

Ik hoop dat onze vereniging nog heel lang kan

worden vertegenwoordigd en dat velen zich op-

geven.

Bij voorbaat dank.

Ondankbare taak van penningmeester,
manen,manen en nog eens manen

Tekst: Henk van Beers 

Zonder vervelend te worden of in herhaling te val-

len, moet het me toch van het hart dat veel goede

voornemens en beloften nog steeds niet zijn

waargemaakt.

Beloften om inschrijfgeld reünie te betalen – jam-

mer – vergeten - nog steeds niet gezien.

Door het lid zijn van een vereniging dient er statu-

tair contributie te worden betaald.

Verschillende manieren van betalen 
U machtigt ons middels een door ons aangelever-

de en door u ondertekende machtiging tot incas-

so en elk jaar wordt de contributie op tijd en auto-

matisch afgeschreven bij u.

In geval van overlijden, even een berichtje aan de

penningmeester, de machtiging wordt direct uit

het bestand gehaald en er vindt vanaf dat moment

geen inning meer plaats.Wensen de nabestaan-

den de Vaandeldrager te blijven ontvangen, dan

even een kaartje aan de penningmeester, de

adressering wordt gewijzigd en de

machtiging(bij verandering van giro of bankreke-

ning) wordt verwerkt.

U kunt via uw eigen bank of girorekening op-

dracht geven tot overmaken van de contributie op

een vaste datum per jaar. Uw bank zorgt dan dat

uw contributie tijdig bij ons binnen komt.

U kunt zelf een overschrijvingsformulier invullen

en de contributie aan ons overmaken.

Er zijn leden en ondersteunende leden, waarbij

de contributieontvangst al een aantal jaren open-

staat.

Diverse leden - (ver of niet ver) buiten de lands-

grenzen - zijn na invoering van de

EURO(Europese munteenheid) achtergebleven

met betalen. Inwisseling van vreemde valuta door

ons bij de banken waarbij de rekeningen van de

vereniging lopen, is niet mogelijk anders dan te-

gen hele hoge omwisselkoersen.

We hebben de leden voorgesteld, wanneer er

moeilijkheden zijn met betalen, laat het ons we-

ten, dan kunnen we altijd naar een oplossing zoe-

ken, een enkeling heeft daarop gereageerd en tot

wederzijds genoegen is een oplossing gevonden.

Kijkt u het even na?
Even nagaan of 2006 al bij u is afgeschreven. Nog

niet gebeurd, doe het dan nog even!

Ik kijk niet elke dag op de rekening van de ver-

eniging, maar zie uw contributie wèl graag bin-

nenkomen, waarvoor mijn hartelijke dank.

Nieuws van secretaris en penningmeester
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE BIJZONDERHEDEN
5 okt Reünie 4 GRPI Oirschot 4e bat GRPI/del bat Nadet + Uitzendvlag nadet,Vaandel wacht Brig stcie 

11 okt Reünie 7 GRPI Oirschot 7e bat GRPI/del bat Nadet+ Uitzendvlag nadet,Vaandel wacht Brig stcie

27 okt Koorduitreiking BG Oirschot Uitzendvlag Acie,Vaandel, Acie (BG koorduitreiking), tijdstip 10.00 uur

27 okt Bevrijding Tilburg Monument 

Vaandeldrager 

Tilburg Deputatie nadet olv kap du Pree

Bijzonderheden 

5e bat geen reunie in 2006

6 juni 2007 60 jarig bestaan VOS KNBPI

Regimentskalender 2006

10

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. Kloots 13 juni 2006 Brussel

L.Verhulst 01 juli 2006 Hulst

A. Stam 06 juli 2006 Australië

W.Vaders 28 juli 2006 Rosmalen

J. de Bruyn 11 augustus 2006 Roosendaal

Vierde Bataljon GRPI
B.Filak2e Cie 01 maart 2006 Dordrecht

A. de Ruijter 2e Cie 22 juli 2006 Heemskerk

G. van Leeuwen Staf Cie 03 augustus 2006 Canada

D. Broekhuizen Staf Cie 19 augustus 2006 Zaandam

Zesde Bataljon GRPI
G .J .Schuurman april 2003 Waalre 

A.A. de Vries 17 mei 2005 Ouderkerk a/d IJssel 

H. Bonestra 15 juli 2005 Nunspeet

A.A. Hakfoort 11 aug 2005 Lent

E. Donkersgoed 02 jan 2006 Putten

J.P. Kneepkens 09 jan 2006 Lozen Bocholtt, België

C. Keijzer 12 april 2006 Amsterdam

W. Blok 17 mei 2006 Rotterdam

Mw. Nugteren-Guis 30 juni 2006 Barendrecht

Zevende Bataljon GRPI
H.A. Kuiper 4e Cie 13 maart 2006 De Bilt

J.H.P. Migchielsen 3e Cie 07 april 2006 Groenlo.

F.J.M. Haghuis 3e Cie 21 april 2006 Enschede.

J.C. Keuning 2e Cie 02 mei 2001 Nieuw Zeeland

W.Wiggelman Staf 19 augustus 2006 Herveld

T.P. Roza 4e Cie 24 augustus 2006 Veen

VVOGFPI
A.Vos 18 juni 2006 Amsterdam
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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

Tekst: Harry Vleeming

Zoals u bekend is vinden er jaarlijks vrij veel reü-

nies van de verschillende bataljons van het

Garderegiment Prinses Irene te Oirschot plaats.

Op 21 september a.s. houdt het 6e Bataljon haar

reünie, het 4e Bataljon volgt op 5 oktober 2006 en

het 7e Bataljon komt 11 oktober 2006 bijeen.

Ik hoop dat vele sobats hun reünie zullen bezoe-

ken, zodat de medewerkers, die zich elke keer,

hiervoor inzetten, niet beschaamd dan wel teleur-

gesteld worden, doch met veel genoegen kunnen

terugblikken op een geslaagde bijeenkomst.

Bij iedere verschijning van het blad De Vaandel-

drager wordt in de rubriek " Regimentskalender “

duidelijk aangegeven wanneer vorenbedoelde

activiteiten plaatsvinden.

Sobats, het wordt kort dag, blijf niet weg, maar

kom. Bent u slecht ter been, schroom niet want de

rolstoel staat voor u klaar! Zowel manlijke alsme-

de vrouwelijke Fuseliers zijn de gehele dag voor

u beschikbaar om de nodige hand- en spandien-

sten te verlenen.

Hij of zij brengt u naar de eetzaal voor de nasi-

maaltijd en ook naar het monument om de ge-

sneuvelde vrienden te herdenken.

Geef wel even vroegtijdig een seintje door aan

uw reüniecommissie en het wordt naar wens gere-

geld. De medewerking en ondersteuning in de

kazerne is zondermeer voortreffelijk.

Voor ons als reünisten zijn twee aspecten van de

reünie zeer belangrijk te weten:

1. Een fijn en hartelijk weerzien van de oude so-

bats, die elkaar vanuit de militaire dienst in de tr-

open hebben leren kennen. Het gezellig bij el-

kaar zijn en de vele herinneringen en verhalen

die opdoemen!

2. De stijlvolle en plechtige herdenking bij het

monument van onze achtergebleven sobats in het

voormalig Nederlands Indië. Een kleine honderd-

tal geliefde sobats keerden niet meer terug naar

Nederland.

Voordat ze echt konden leven om een toekomst op

te bouwen, stierven ze al.

Daarom is het toch voor ons als oude sobats van

groot belang dat wij zorgvuldig en met eerbied

hen telkens blijven herdenken en eren tot onze

laatste snik.

Uw reüniecommissie kijkt reikhalzend naar u al-

len uit!

Reünie en herdenking, het is bijna zo ver

Het DB van de Vosib had uitgerekend de warmste dag van het jaar uitgeko-

zen om te vergaderen.

277985_Vaandel_79  19-09-2006  14:35  Pagina 11

creo




12

Tekst: Theo van Alst

Van de Commissie "Fakkeldéfilé" uit Eindhoven

ontvingen wij ook dit jaar weer de uitnodiging om

met onze Parade-eenheid mee te werken aan de

62e herdenking van de bevrijding van Eindhoven

en omgeving.

Onze parade-eenheid komt ‘s-middags samen in

de kazerne te Oirschot.Van daaruit worden zij met

bussen 's avonds naar Eindhoven gebracht. Na af-

loop brengen deze bussen hen rond 23 uur weer

terug. Ook de Brigade doet natuurlijk aan deze

grote optocht mee.

Het is ieder jaar weer een belevenis tussen zo

vele feestende mensen te kunnen en mogen mar-

cheren.

Mannen van de parade-eenheid: hartelijk dank

voor jullie spontane medewerking.

Vrijheidsfestival in Eindhoven op 
maandag 18 september 2006 

Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI

Garderegiment

1946-1950

Reünie Commissie

4e Bataljon

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

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

De voorbereidingen voor de bataljonsreünie zijn

in volle gang. De uitnodigingen zijn begin augus-

tus verzonden en de inschrijvingen stromen nu -

de laatste volle week van augustus - met stapels

binnen.

Natuurlijk moeten enkele tientallen veteranen af-

zeggen, meestal vanwege hun gezondheid.

Deze keer komen wij bijeen in "de Treffer" en niet

in de Kempenzaal zoals andere jaren, met borden

is de route, maar ook de parkeerplaats aangege-

ven.

De kranslegging met herdenking van onze 43 ge-

sneuvelden in het toenmalige Ned-Indië vormt ui-

teraard het hoogtepunt van onze reünie.

Een ander hoogtepunt is dat deze bijeenkomst

een jubileumreünie is;

Op een maand na - 60 jaar geleden - in november

1946 kwamen wij op in Arnhem. Om dit feit vast te

leggen zal er direct na de herdenking een

groepsfoto van de veteranen en ook een met de

partners worden gemaakt. Deze foto krijgt iedere

deelnemer later thuisgestuurd.

Zoals ieder jaar zal het weer erg gezellig worden

omdat "ouwe jongens" elkaar weer terugzien.

Ook afgevaardigden van de andere Indië batal-

jons en de Brigade zullen wij op deze dag kunnen

begroeten.

Jubileumreünie op donderdag 5 oktober
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Luisteren met aandacht en respect

Onderstaande tekst is afkomstig uit een plaatselij-

ke courant in IJmuiden.

Het is een, door Loes Hartman ingezonden stuk,

maar het gaat grotendeels over een Indiëveteraan

van het 4e Bataljon Garderegiment Prinses Irene.

Zijn naam is Willem Koomen. Hij is o.a. in het

nieuws gekomen door de schenking van een

vrachtauto uit WO II aan de

Regimentsverzameling Brigade en Garde te

Oirschot. Zie Vaandeldrager nr. 77.

De tekst is bewerkt door Wim ter Horst

Wij waren voor het eerst op vakantie in Normandië
en met name aan de kust waar in 1944 de geallieer-
den aan land kwamen.Omdat er D-dag herdenkin-
gen rond 6 juni plaatsvonden hebben wij bij de lo-
kale WV geïnformeerd of er nog bijzondere activi-
teiten in de buurt waren.Wij werden verwezen naar
de locatie Longues Sur Mer waar een bijzonder ten-
tenkamp van militairen zou zijn.
Wij er naar toe en inderdaad op de locatie, Duitse
bunkers waarin nog stukken geschut staan opge-
steld en direct ernaast een militair tentenkamp. Bij
de tenten vele oude motoren en voertuigen en
mensen verkleed in oude militaire uniformen.
Onder de personen een enkele 'echte' Engelse oud
strijder en daar treffen wij nog een man aan die wij
kennen vanuit IJmuiden.
Willem Koomen.
Willem was gekleed zoals wij hem kenden van fo-
to's uit de krant. Om een lang verhaal kort te ma-
ken: Het grootste deel van de groep van dit kamp

kwam uit Nederland. Een deel daarvan bestond uit
voertuigen en leden van de stichting “Keep them
Rolling”. Zij waren daar op uitnodiging van het
Franse gemeentebestuur. De vele bezoekers keken
hun ogen uit en hadden veel vragen aan de oud-
strijders.Wij luisterden naar de verhalen van de
mannen.Willem maakte aan de toehoorders duide-
lijk dat hij geen oorlogsveteraan was en tijdens de
oorlog in Nederland ondergedoken was geweest.
Hij was wel een veteraan,maar uit een andere oor-
log die gevoerd was in Indië in 1947.Ondanks dat,
vertelde hij in goed verstaanbaar Engels aan een
groep Engelse schoolkinderen wat op die locatie
tijdens de oorlog op dit Franse strand gebeurd was.
Zij hingen aan zijn lippen.
De kinderen, en later vele andere bezoekers, luis-
terden met respect en aandacht naar de verhalen
van de ‘oude mannen’. Later spraken wij met Willem
en het bleek dat hij daar op uitnodiging was en zo
een bijdrage kon leveren aan de herdenkingen.
Later op de dag ging een deel van het kamp in op-
tocht met de voertuigen naar het in de oorlog nau-
welijks verwoeste Bayeux. Daar werd het nieuwe
oorlogsmuseum bezocht.Wij konden dat ritje mee-
rijden in één van de voertuigen. Bijzonder leuk en
gezellig.Al met al een verrassende herdenkings-
dag die wij achteraf niet hadden willen missen.
Terug in IJmuiden met de ervaring, dat wij een man,
die wij tot dan toe een beetje ‘vreemd’ hadden ge-
vonden, beter hadden leren kennen. Een man die,
zonder zichzelf beter of anders voor te doen, zijn
ervaringen met de bezoekers en met name met de
jeugd deelde.

Rechtsonder op de foto zit

Willem Koomen 

(met grote grijze snor) 

op een soort regisseursstoel
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S – Ireentje nr.62

Contactblad van het 6e Bataljon Garderegiment “ Prinses Irene “

S – Ireentje nr. 62

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 het Reüniecomité 6e

Bataljon GRPI

Oproep leidt helaas niet tot
nieuwe leden reüniecomité

Tekst: Jan Elbers

In S-Ireentje nr. 61 hebben wij een oproep aan de sobats

geplaatst om de leden van het reüniecomité te komen uit-

breiden, omdat door het overlijden van Fred Muskee, het

comité thans uit slechts 3 leden bestaat. Dit betekent voor

hen een behoorlijke belasting o.a. bij het organiseren van

een reünie.

Zeer tot onze spijt hebben we geen enkele reactie ontvan-

gen, zodat wij genoodzaakt zijn om de nodige werkzaam-

heden met 3 personen te moeten voortzetten. Helaas!

Onze 20e reünie op 21 september 2006

Door de medewerking van het Regiment werd aan alle in

ons bestand aanwezige personen een uitnodiging, het

dagschema en een aanmeldingsformulier gezonden.

Het resultaat was:

Ontvangen aanmeldingsformulieren 101 stuks

Komen niet op de reünie vanwege diverse oorzaken

43 personen

Aangemeld voor de reünie 102 personen

Aangemeld voor vervoer per bus van station 

Eindhoven naar Legerplaats Oirschot 27 personen

Als oorzaken van afmeldingen werden genoemd:

ziekte van man of partner 

vakantie

weinig of geen bekenden van peloton of compagnie

afstand van woonplaats naar Oirschot.

Afname aantal bezoekers

Het aantal bezoekers aan onze reünies neemt gestaag af,

hetgeen blijkt uit onderstaand overzicht:

Reünie in 2004 bezocht door 121 personen

Reünie in 2005 bezocht door 120 personen

Reünie in 2006 aangemeld 102 personen

Als deze trend zo doorzet, dan zullen we binnen de kortste

keren onder de 100 bezoekers uitkomen en zal er overwo-

gen moeten worden of wij op deze wijze moeten doorgaan

of er mee moeten stoppen.

Een andere mogelijkheid kan zijn om een reünie te organi-

seren samen met een ander Indië Bataljon van het

Garderegiment Prinses Irene.Wellicht is dit een onder-

werp dat op de komende reünie besproken kan worden.

Melding van overlijden

Een heel ander onderwerp, dat uit de inzendingen van het

aanmeldingsformulier is gebleken is het feit dat er 7 so-

bats zijn overleden, waarvan wij niet op de hoogte werden

gesteld.

Zie in dit nummer ook In Memoriam.

Wij doen een dringend beroep op onze sobats om hier-

voor maatregelen te nemen, zodat dit bij hen niet kan voor-

komen. Men kan ons een rouwbrief sturen, waarna een

condoleancekaart door ons zal worden gezonden.

Het is toch een trieste zaak, dat een weduwe post van ons

ontvangt, welke is geadresseerd aan haar echtgenoot, die

er helaas niet meer is.

Tenslotte:

• wensen wij onze zieken een spoedig algeheel herstel toe

• doen wij onze hartelijke groeten toekomen aan onze so-

bats in het buitenland.

• verwachten wij van enkele bezoekers aan de reünie, dat

zij hun impressie op papier zetten voor de uitgave van de

volgende Vaandeldrager.

• hopen wij weer vele bekenden te mogen ontmoeten op

21 september a,s,

• eindigen wij met de hartelijke groeten van 

Harry, Piet en Jan.

14
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Tekst: Kol bd der Fuseliers, Tony Herbrink

Op 2 Februari 2006 kwam er vanuit Wolverham-

pton ( Engeland) een e-mail, vermeldende dat,

behoudens goedkeuring van de “Council of the

City of Wolverhampton”, aan de Koninklijke

Nederlandse Brigade “Prinses Irene “ de

“Freedom of the City of Wolverhampton” zou

worden verleend.

Verbazing, maar ook grote vreugde bij ieder-

een, die dat hoorde.

In de vergadering van de “Council “(gemeente-

raad) van 29 Maart 2006 werd het voorstel una-

niem aangenomen. Nog nooit eerder gebeurt,

verklapte een raadslid.

Als redenen voor het verlenen van die eer, wer-

den de volgende argumenten aangevoerd.

the eminent services to Freedom of the Brigade

(de uitstekende diensten van de Brigade voor

de vrijheid);

the long standing friendship between the

Brigade and the City of Wolverhampton.(De

lang bestaande vriendschap tussen de Brigade

en de City of Wolverhampton).

Deze argumenten zijn opgenomen in de

“Scroll” (rol), die op 19 Augustus 2006 is uitge-

reikt aan een kleine vertegenwoordiging van

de Vereniging van Oud-strijders. Deze verte-

genwoordiging bestond uit een zestal Oud-

strijders van de Brigade, die gedurende de oor-

logsjaren gestationeerd waren in Wrottesley

Park,Wolverhampton en ook de bestuursleden,

die niet in Wolverhampton waren geweest.

Programma
Het programma voor de 19de Augustus 2006

bestond uit twee delen.

Herdenking van de doden op de Jeffcock Road

begraafplaats, alwaar 23 Nederlandse militai-

ren hun laatste rustplaats hebben.

De uitreiking van de “Scroll “ in een “casket”

(cassette) aan het bestuur van de Vereniging

van Oud Strijders.

Gesteld mag en moet worden dat de burge-

meester van de City of Wolverhampton kosten

noch moeite heeft gespaard om de verlening

van de “Freedom of the City of Wolverhampton”

– een heel groot eerbetoon – met een bijzonde-

re waardigheid en in een zeer amicale sfeer te

doen plaats vinden.

Bij de overhandiging van de “Casket with

Scroll” kreeg Tony Herbrink de grote eer om

deze in ontvangst te nemen uit de handen van

de burgemeester, namens alle leden van de

Vereniging van Oud Strijders omdat hij, op 5

Mei 1941, als een van de eersten in

Wolverhampton aankwam, als lid van de kwar-

tiermakers groep.

The Honorary Freedom of t
voor de Koninklijke Nederlan
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Dankspeech
Na de overhandiging hield onze voorzitter,

Rudy Hemmes een gloedvolle dankspeech.

Vervolgens kreeg de President van de Royal

British Legion, de heer John Mellor, het woord.

In zijn toespraak feliciteerde hij de Brigade en

het Garde Regiment Fuseliers “Prinses Irene “

met de wel zeer bijzondere onderscheiding en

memoreerde ook dat deze toekenning aan een

niet-Britse eenheid, op zich al heel bijzonder

genoemd mocht worden.

Uiteraard kwam de commandant van het Garde

Regiment Fuseliers, Luitenant-kolonel Tim

Luiten, ook aan het woord. Hij - als medeontvan-

ger van de onderscheiding - sprak zijn vreugde

en grote dank uit en verklaarde dat

Wolverhampton mag rekenen op een blijvende

vriendschap met het Garde Regiment Fuseliers

“Prinses Irene “, ook nadat er geen 

Oud-strijders meer zullen zijn.

Feestelijke lunch
Na de toespraken volgde een perfect georgani-

seerde lunch met “very delicious food”.Tony

Herbrink bracht, na afloop daarvoor de dank

van alle gasten over.

Het geheel werd afgesloten met de uitreiking

van de herinneringsmedaille van het 50-jarig

bestaan van de Brigade. Achtereenvolgens

overhandigde onze voorzitter de medaille aan

de burgemeester, aan de voorganger van de

burgemeester, de heer Bateman, aan de voorzit-

ter van de Royal British Legion, Branche

Wolverhampton, Reverend Mike Spencers ,aan

de vice voorzitter van de Royal British Legion,

de heer Rob Brown en aan de secretaris van de

Legion, de heer Lyndon Purnell. Ook de dames

van de “Mayor’s Office”, die een groot deel van

de correspondentie hebben verzorgd en zorg-

vuldige aandacht hebben besteed aan een per-

fecte organisatie, de dames Lynn Bishop en Ann

Hudson kregen de herinneringsmedaille uitge-

reikt.

19 Augustus 2006 was voor de deelnemers aan

het festijn een grandioze dag. Bij enkele dames

gaf de emotie reden om de tranen de vrije loop

te laten.

Alle leden van de Brigade, ook al waren zij niet

ter plaatse aanwezig, zullen zeker delen in de

vreugde en de eer, aan hen bewezen door de

leiding en de bevolking van Wolverhampton.

f the City of Wolverhampton 
ndse Brigade “Prinses Irene”
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Reis naar Wolverhampton
Tekst: Kpl der Fuseliers, Robert Lansbergen,
A-Cie 

Historie
11 januari 1941, in Congleton, Engeland wordt de

Koninklijke Nederlandse Brigade officieel opge-

richt, bestaande uit militairen die in juni 1940 aan-

komen in Engeland na de oversteek over het ka-

naal gemaakt te hebben. Omdat de legering niet

voldoende is wordt de Brigade in mei en juni 1941

verhuisd naar het landgoed Wrottesley in de

buurt van de stad Wolverhampton, waar voor die

tijd een zeer modern kamp is gebouwd.

Deze militairen vormen de basis van de Brigade

maar worden later nog aangevuld met Neder-

landers die de oversteek naar Engeland hebben

gemaakt en een bataljon mariniers overgekomen

uit Amerika.

Vanaf 26 augustus 1941 krijgt de Brigade de naam

Prinses Irene en met ingang van 18 april 1946

draagt het Regiment de naam, Garderegiment

Fuseliers Prinses Irene.

In 2001 bestond het Garderegiment 60 jaar en op

19 augustus jongsleden kreeg de Vereniging van

Oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse

Brigade Prinses Irene in het gemeentehuis van

Wolverhampton de oorkonde behorende bij de

“Freedom of the City of Wolverhampton” uitge-

reikt. Ook zijn op deze dag de Nederlandse mili-

tairen herdacht die op de begraafplaats “Jeffcock

Road” zijn begraven.

Reis naar Wolverhampton
Op vrijdag 18 augustus vertrok er een detache-

ment van 17 pantserinfanteriebataljon GFPI, aan-

gevuld met de Vaandelwacht en oud-strijders

naar Wolverhampton om deel te nemen aan de

dodenherdenking en de uitreiking van de Free-

dom of the City. Het detachement vertrok om

09:00 met de bus naar Calais, Frankrijk, waar in

de shuttletrein de oversteek naar Engeland werd

gemaakt. Na een lange rit in de bus kwamen we

rond 20.30 aan bij het hotel waar de Oud-strijders

en het geneeskundige verzorgers verbleven en

rond 21.00 kwamen we aan op de RAF base

Cosford vlakbij Wolverhampton. Daar werden de

kamers in orde gemaakt, van een echt Engels di-

ner genoten en aansluitend werd het nachtleven

van Wolverhampton verkend.

Ceremonie op de begraafplaats aan
Jeffcock Road

De volgende ochtend rond 07.00 stond iedereen

in DT in de eetzaal om te genieten van een Engels

ontbijt, wat er uiteraard niet bij iedereen goed in-

ging op de vroege morgen. Om 08.00 vertrokken

we naar de begraafplaats “Jeffcock Road” met een

tussenstop bij het hotel om de Oud-strijders op te

halen. Aangekomen bij de begraafplaats werd er

opgesteld en werd de ceremonie door de CSM

van de A-cie uitgelegd en werd er een keer geoe-

fend.

Aansluitend gingen we opstellen, het Vaandel trad

in en nadat er verschillende andere eenheden

waren opgesteld, onder andere een detachement

van de RAF en een aantal Engelse Oud-strijders

met en zonder Vaandels, werden de onderdelen

geïnspecteerd door de burgermeester van

Wolverhampton.

Aansluitend werd er verplaatst richting de graven

van de gesneuvelden militairen. De ceremonie

zelf was aan de ene kant behoorlijk langdradig

maar aan de andere kant kon je merken dat de

Engelsen anders herdenken dan dat wij gewend

zijn. Er werden verschillende teksten uit de bijbel

opgelezen, er werd verschillende keren gebeden

en er werd gezamenlijk gezongen. Dit alles duur-

de uiteraard een behoorlijke tijd maar de manier

waarop het gebeurde maakte toch een diepe in-

druk op me.Vooral vanwege de uitgebreide cere-

monie en het respect waarmee zelfs na zoveel tijd

werd gesproken, zowel door de oude strijders als

door de burgemeester van Wolverhampton. Nadat

de Engelsen klaar waren met hun deel van de ce-

18

Engelse oud-strijders met hun kleur rijke Vaandels
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remonie hadden wij natuurlijk ook nog een eigen

ceremonie om de Nederlandse militairen die daar

begraven zijn te herdenken.

Speciaal dodenappèl 
Achter elk graf kwam een militair te staan en bij

het aflezen van het appel (om de gesneuvelden te

herdenken) werd bij elke naam door de desbe-

treffende militair de eregroet gebracht. Nadat

deze ceremonie afgelopen was en we terug waren

bij de bussen was het instijgen voor de volgende

ceremonie bij het gemeentehuis. Buiten werd na

een korte ceremonie bij de Cenotaph een lunch

genoten in het gemeentehuis.

Lunch
Na een zeer nodige sanitaire stop gingen we naar

boven waar we merkten dat er een tafelindeling

was gemaakt zodat iedereen aan tafel zat met een

paar oud-strijders, mensen van de organisatie en

de ‘jonge’ militairen zodat de mensen onderling

met elkaar in gesprek kwamen. Na een beetje een

lastig begin kwamen na een goed glas bier de

tongen een beetje los en gingen de gesprekken

over van alles, het gebeuren van vroeger, onze ei-

gen uitzending en alles wat ermee te maken heeft.

Tijdens de lunch werden er verschillende spee-

ches gehouden en werd de Casket en de Scroll

behorende bij “The Freedom Of The City Of

Wolverhampton”, uitgereikt. Daarnaast kregen

een aantal mensen herinneringsmedailles omdat

zij een belangrijke rol hebben gespeeld bij de or-

ganisatie van deze dag en waren er een hele hoop

bedankjes voor mensen die dit allemaal mogelijk

hebben gemaakt. Het is de eerste keer in de ge-

schiedenis dat deze oorkonde werd uitgereikt aan

een buitenlandse eenheid.

Dankwoorden
Veel dankwoorden waren er voor het gemeente-

bestuur van Wolverhampton en het verbaasde me

hoe dankbaar de stad nog steeds is. Met name de

aanwezige Engelse oud-strijders konden heel

moeilijk onder woorden brengen hoeveel het

voor hen betekende dat wij als huidige militaire

generatie daar aanwezig waren. De reactie van

deze oud-strijders, de manier waarop de mensen

werden herdacht en het uitreiken van de Freedom

of the City heeft op mij een diepe indruk achter-

gelaten en maakte de reis zeker de moeite waard.

Ik denk dat ik voor heel veel meer mensen spreek

als ik zeg dat onze aanwezigheid zeer op prijs

werd gesteld en het zeker een mooi iets was om

bij te wonen.

Bij het naar buiten gaan stapten we, na nog enkele

dankwoorden van de burgemeester, weer in de

bussen en nadat de oud-strijders bij hun hotel wa-

ren afgezet gingen wij terug naar de RAF base,

waar we de kamers opleverden en na een uiter-

aard Engels diner rond 19.00 ving de terugreis

aan naar Oirschot. Na een wederom zeer lange

busrit kwamen we zondag om 07.00 aan op de ka-

zerne en was dat het einde van een gedenkwaar-

dig weekend.

Maandag 21 augustus zaten we alweer in de bus

richting Duitsland voor wederom een SOB (schie-

toefening Bergen-Hohnen) en begon weer een

“normale” week.

19

Oud-strijders van de KNBPI die aanwezig waren in Wolverhampton

Eregroet, staande achter de graven van overleden militairen 
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Tekst: Richard van de Velde 
www.prinsesirenebrigade.nl 

Dit kamp werd op 22 mei 1941 door een eerste

contingent marechaussees uit Biddulph betrok-

ken, op 10 juli gevolgd door de rest van de

Nederlandse Brigade.Wolverhampton was toen

een stad van 160.000 inwoners en een centrum

van o.a. ijzerindustrie en machinefabrieken.

Luxe kamp 
Het kamp had een oppervlakte van 150 ha. De

ruim 100 nieuwe barakken, bureaus, eet-en was-

gelegenheden, sporthallen (een unicum in die

tijd!), tennisbanen, theater en eetzalen waren een

verademing. Elektriciteit en stromend water wa-

ren toen een luxe. Het kamp was in die tijd een

van de duurste in Engeland. Doordat het park 8

km buiten de stad gelegen was (op het landgoed

van Lord Wrottesley), was het contact met de be-

volking minder intensief dan in Congleton. De

achteruitgang (Perton lane) van dit kamp werd

vaak gebruikt door militairen die van het uit-

gaansleven in Bridgenorth (veel aantrekkelijke

pubs!)gebruik wilden maken. Het lag namelijk

dichtbij een grote doorgaande weg.

De legeringsbarakken waren van hout, alleen het

gebouw van de brigadecommandant was uit

steen opgetrokken. Alle hutten hadden een num-

mer. Bij binnenkomst in zo'n hut was er een afge-

scheiden kamertje met één binnendeur. Hier zat

de pelotonssergeant, die toezicht hield. Elk ka-

mertje werd verwarmd d.m.v. een klein elektrisch

kacheltje. De gloeispiraal hiervan werd echter

vaak misbruikt voor het aansteken van sigaretten,

wat veel storingen veroorzaakte.

Godsdienst en straf
Uiteraard was er ook een barak waarin zondagse

kerkdiensten werden gehouden. Evenals in

Congleton werden ook hier bij toerbeurt door Ds.

Van Dorp, Ds. Buenk en de vlootpredikant Ds.

Sillevis-Smitt de diensten geleid. De opkomst van

allerlei rangen was zeer goed, zeker als Ds.

Sillevis-Smitt preekte. Hij wist de luisteraars door

zijn speciale verteltrant te boeien. De cellen be-

vonden zich in een stenen gebouw vlakbij de ach-

teruitgang van het park: Perton Lane. Gevangenen

moesten hun paybook, geld en andere persoonlij-

ke zaken afgeven en zich dan ontdoen van

schoenveters en riem.Tweemaal per dag werd er

gelucht. Gedetineerden werden dan twee aan

twee d.m.v. handboeien aan elkaar gekoppeld.

Drie weken streng arrest was de maximum straf.

Die tijd werd meestal doorgebracht met het lezen

van studieboeken en/of comics (strips).

Honger en kantinediensten
Doordat het middageten rond 17.00 uur plaats-

vond, had in de avond iedereen honger. Daarom

namen velen overdag enkele sneetjes brood mee.

20

Wrottesleypark nabij Wolverhampton

De ingang van Kamp Wrottesleypark, gezien van de kampzijde

Het enige stenen gebouw in het kamp, het bureau van de

Brigadecommandant
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Dit was namelijk niet gerantsoeneerd en ongeli-

miteerd in de kantine verkrijgbaar. 's Avonds

werd het brood dan geroosterd voor de kachel.

Als prikker fungeerde dan een vork die aan een

stokje was vast vastgemaakt. Om het helemaal

smaakvol te maken werd er dan nog kaas op ge-

smolten voor een zgn. 'cheese on toast'. De exploi-

tatie van de kantines in dit park werden niet uitbe-

steed aan de Engelse NAAFI-organisatie, maar

werd in eigen hand gehouden. Met een voorschot

van de administrateur werden sigaretten en ande-

re artikelen wel van deze instantie betrokken. Bij

lokale brouwerijen in de buurt van Wolverham-

pton werd bier betrokken. Een bakkerij in Tetten-

hall leverde cake en banket. De kantine werd

door vrijwilligers gedraaid, waaronder vrouwen

van Irenemannen. Zij waren aangetrokken, omdat

ze anders voor de Engelse oorlogsindustrie

moesten werken en het spaarde militairen uit. De

'kantinewinst' was oorspronkelijk bedoeld om die

te gebruiken voor ontspanning en verbetering

van het park. Maar omdat het voor deze doelein-

den ook gelden kreeg van de Nederlandse rege-

ring in Londen, werd dit geld opgespaard. Nadat

de Brigade dit kamp in 1943 verliet, werd het ge-

spaarde geld zolang op de bank gezet. In het na-

jaar van 1945 riep Generaal-majoor De Ruyter

van Steveninck met dit geld een Studie- en

Steunfonds 'Prinses Irene' in het leven.

Jagen, sporten en andere 
vrijetijdsbesteding…

Op het middenpad in het kamp stond een rode

'public call box'. Hier konden de manschappen te-

gen betaling lokaal en interlokaal telefoneren.

Om kosten te besparen werden er meestal afspra-

ken gemaakt om militairen op een van tevoren af-

gesproken tijd te bellen. Die stonden zodoende

buiten de cel te wachten op het rinkelen van de

bel.....

Eens per maand was er een show op het podium

in de recreatiezaal. Soms kwam er ook een topper

op bezoek, zoals de 'sweetheart of the forces' Vera

Lynn. Haar beroemde liedje: "Yours till the end of

life's story, yours till the birds fail to sing" met als

slotwoord:"Just yours', bracht iedereen in extase.

Natuurlijk zong ze ook de bekende liedjes zoals:

We'll meet again, White cliffs of Dover en Land of

hope and glory.

Elke morgen, behalve zondags, voor 'breakfast'

stond er een P.T. (Psysical training) op het pro-

gramma. Het bestond vnl. uit hardlopen en vrije

oefeningen op de grond. Iedereen kreeg de be-

schikking over een sportbroekje en sporthemdje.

De tandartsen stonden in het kamp bekend als

verwoede jagers. Achter de tandartsenbarak hiel-

den ze in een hok fretten. De kampcommandant

had hier bezwaar tegen en eiste verwijdering uit

het kamp. Dat bleek veel eenvoudiger dan ge-

dacht: het hok werd drie meter naar achter gezet

en viel toen buiten de kampgrens.

21

Potje koken op de kombuiskachel in het interieur van een manschappenbarak.

Physical training op één van de sportter reinen
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In de tijd dat 7 GRPI op Nieuw Guinea was gele-

gerd werd er in Hollandia en Ifar een echt krantje

uitgegeven onder de naam “De Drempel”. Het

was helaas stencilwerk, maar er stonden zo nu en

dan heel leuke verhalen in o.a. van patrouilles

naar “het binnenland”.

In nummer 10 van 22 april 1950 stond een zeer

boeiend verhaal , geschreven door een persoon

met de initialen “N. Du P.” Hij beschrijft hierin de

woon- en leef omstandigheden van de Papoea’s in

het Waropen gebied. Dit gebied ligt aan de

Geelvinkbaai. Op de kaart gezien, vanaf Biak naar

beneden via het eilandje Japen en dan het kustge-

bied van de Geelvinkbaai. Jongens van 7 GRPI die

veel patrouilles hebben gelopen, zullen waar-

schijnlijk deze woon- en leefomstandigheden wel

herkennen.

Tekst bewerkt door Wim ter Horst.

“Wanneer wij een rif gepasseerd zijn, een eind de
rivier opgevaren, zien wij na een laatste kronkeling
van de rivier plotseling een paaldorp voor ons lig-
gen. De papoea’s weten wel waarom zij hun kamp-
ongs zo verscholen hebben gebouwd. Hier woon-
den zij veilig, in de dagen toen er steeds strijd was
tussen de stammen.Vanuit zee heeft men moeite
genoeg om veilig langs alle hindernissen binnen te
komen en elke prauw is van te voren al geruime tijd
opgemerkt.Als wij binnenvaren beginnen de hon-
den te blaffen, varkens te knorren en kippen te ka-
kelen. Mensen komen naar buiten op hun platje en
kijken vol aandacht welke bezoekers daar hun
kampong aandoen.Allerlei gisingen worden ge-

maakt, wie het toch wel zullen zijn en wat het doel
van hun bezoek is.Wij leggen aan, bij een inge-
keepte boomstam en we moeten naar boven klaute-
ren. Erg gezellig zien de huizen er niet uit.We staan
op een wrak bruggetje en we vrezen elk ogenblik
een gekraak onder ons te horen en in de brijmassa
terecht te komen. De bruggetjes zijn niet berekend
op ons gewicht en bij het verder lopen over zwie-
pende bamboelatten en rollende boomstammetjes
moeten wij telkens even stoppen als we een vast
punt bereikt hebben om de verder straat te over-
zien. Zonder ongelukken bereiken we gelukkig een
huis.

Indeling van de woning
Het dak is in het midden vrij hoog en daalt boog-
vormig links en rechts naar de vloer af, de zogehe-
ten schildpadvorm. In het midden loopt door het
huis een brede gang en wij zien dat deze ruimte

22

Nieuws van het Zevende
Bataljon, Bataljon Berdjalan

Reüniecommissie van het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene,
Jo van der Weerd,Voorzitter, Houttuinen Noord 33, 7325 RE Apeldoorn, tel. 055-3662338.Wim

ter Horst, Secretaris/Penningmeester, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, tel. 0575-519207,

wg.terhorst@chello.nl.

Willem Bruger,Worthrhedenseweg 73, 6991 DZ Rheden, tel. 026-4976857

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

3233 VE Oostvoorne, tel. 0181-485089.

Postbankrekening: 4347 en Bankrekening: 43.89.98.499 beiden ten name van Bataljon

Berdjalan, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen.

Paalwoningen in Waropen - Kai

Voorbeeld van een paalwoning
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wordt gebruikt om de prauw op te bergen, die ge-
vaar loopt om te splijten, wanneer men hem in de
laaiende zon laat liggen. De beste ruimte van het
huis wordt dus gebruikt voor de prauw en begrij-
pelijk;“Wat zou de Papoea uit moeten voeren zon-
der vervoermiddel?”
De rest van het huis is verdeeld door wanden van
vlechtwerk en elke ruimte wordt ingenomen door
een gezin. Soms wonen er in één zo’n huis meer dan
zeventig mensen.
Rondom de prauw in het middengedeelte schijnt
dan de conversatiezaal te zijn. Hier zien wij ook ver-
schillende vuurhaarden gloeien en dit verklaart
waarom onze ogen beginnen te tranen.
Schoorstenen zijn er niet en de rook hangt als een
wolk in het huis. Het rondhouten geraamte van het
huis is helemaal gezwart door de rook en guirlan-
des van spinnewebben, die aan alle kanten en latten
hangen zijn er zo dik als wollen draden van gewor-
den. Het eten wordt gekookt op de houtvuren en ie-
der die een “strootje” aan moet steken haalt er een
brandend talhout uit. Ook vechtende honden wor-
den met een stuk brandend hout verjaagd.

Werkzaamheden, vissen,matten vlechten,
tuin bewerken

Overdag zijn er niet veel mensen in de kampong,
de mannen zijn aan het vissen, hebben werk in de
tuinen of houden zich bezig met andere karweitjes.
De vrouwen werken in de kleine tuintjes ergens
verder de rivier op, soms wel 10 km ver het land in.
Andere vrouwen zijn bezig in hun huizen met het
vlechten van matten en tassen. De kinderen spelen
in de modder van de kreekjes als het laag water is
of poedelen in het zeewater tussen de huizen.
Soms zoeken zij op een rif wat mondkost; alles wat
piept, springt en zwemt is welkom. Om het huis
heen zinken zij tot over de knieën in de modder.
Soms ligt er een verharde plaat, een schelpenheu-

vel. Daar heeft vroeger een huis gestaan en in de
loop der jaren is door de weggegooide lege schel-
pen een verharde plaat ontstaan. Huizen rijen zich
aaneen, verbonden door wankele bruggetjes, die
tot aan het einde van de kampong doorlopen en zo
de “Dorpsstraat”vormen. Zo liggen hier enkele
kampongs, waarvan het inwonertal zo rond de 2000
ligt. In de dagelijkse omgang zijn de “Waropeners”
vrijmoedig zonder direct overmoedig te worden.
Hun aard is opgewekt en op een geestigheid re-
ageren zij direct met een genietende lach. De kin-
deren zijn wat vrijer en staan direct overal vooraan.
Zij storen zich heel weinig aan de volwassenen en
slaan zonder aarzeling terug als ze een afstraffing
van ouderen krijgen. De Papoea’s hebben er een
hekel aan als hun kinderen huilen en deze gebrui-
ken dit huilen dikwijls om hun zin te krijgen.Van
een actieve bewuste opvoeding is dan ook geen
sprake.

Gezamenlijke maaltijd, gezang en dan
nachtelijke stilte 

En dan komt de avond. Dan wordt het pas gezellig,
als de harsfakkels in de wand worden gestoken en
walmend het huis verlichten. Dan komt een ieder
naar huis en schaart zich om het houtvuur. Dan
wordt het eten klaar gemaakt en ieder legt er bij
wat hij of zij die dag verzameld heeft. De jonge
meisjes hebben in hun bamboekokers vers drink-
water gehaald, ver de rivier op, waar het brak water
tenslotte niet meer overheerst. Moeder brengt van
haar tuin wat groente mee en verse sago was er al
geklopt.Vader voegt er de vissen bij, die hij gevan-
gen heeft en de jongens maken het kompleet door
hun gevangen schelpdieren, krabbetjes enz. Overal
in de kampong, in alle huizen flakkerende vuren in
de snel vallende duisternis. Honden, kippen en var-
kens zijn ook naar boven geklauterd toen de vloed
kwam en scharrelen nu op, om en in het huis.
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Soms wonen in een paalwoning wel 70 mensen De mannen vissen
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Tekst: Kol der Fuseliers, Arie Vermeij Voorzitter
Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI

Waarschijnlijk is het de meeste lezers nog niet

opgevallen, maar vooruitlopend op de uitzending

van 17 Painfbat GFPI naar Uruzgan werken er mo-

menteel ook al (voor zover mij bekend) vier

Fuseliers in Zuid Afghanistan. Op het hoofdkwar-

Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI

Secretaris: Majoor Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom,

contact:vvvgfpi@home.nl

Penningmeester/ledenadministratie: Nicole Hooft,Waterweegbree 28,

4823 NC Breda

Voor meer informatie: www.vvvgfpi.nl

Fuseliers in Zuid Afghanistan

Als ze maar uit de hangende tuintjes blijven, die
met veel zorg vlak bij de huizen zijn aangelegd.
Daar verbouwt de “Waropener” nl. zijn lombok, die
men als toespijs bij de visvoeding niet missen wil.
De tafel hoeft niet gedekt te worden, want meube-
len zijn er niet in het huis.Alles gaat heel eenvoudig
en het smaakt er daarom niet minder om.
Langzamerhand beginnen alle gezinnen in de
kampong aan de maaltijd en om ons heen is een te-
vreden gezoem van stemmen.
Zo nu en dan klinkt de schelle stem van een moeder
om een kind terecht te wijzen of een nors bromge-

luid van een vader, als een brutale hond te dicht bij
komt. Een typische sfeer hangt er over de kampong,
zo na het vallen van de nacht. Het water, dat straks in
de schemering rood was in allerlei schakeringen,
licht nu op wanneer we er een stukje hout in gooi-
en. Een late visser komt terug en zijn prauw glijdt
door een zilveren vloed en zijn pagaai spat wit me-
talen druppels in het rond.

De huizen waaruit rook opkringelt, die als een don-
zig waas blijft hangen om het dak, worden zwarte
silhouetten op spichtige pootjes, zodat zij doen
denken aan een duizendpoot. De wrakke huizen
kraken in het steeds sneller stijgende water en alle
onreinheden zullen morgenochtend weer wegge-
voerd zijn door de steeds terugkerende getijden.
Een tevreden stemming straalt uit alle huizen als de
maaltijd verorberd is en al spoedig klinken liede-
ren, die op de zendingsschool zijn geleerd. Een an-
der haalt zijn fluit te voorschijn. Meisjes zitten in het
open binnenhuis en zingen huwelijksliederen. De
jongens roepen kwinkslagen, waarop de meisjes
met gegiechel of verontwaardigig antwoorden. Na
een paar uur beginnen alle geluiden te verstom-
men en daalt de vredige, nachtelijke stilte over de
Kampong.”
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Papoeadorp met paalwoningen tijdens “vloed”.

tier van Regional Command Zuid in Kandahar

werken Kapitein Louis Vervoort en ondergeteken-

de als PA (personal assistant) en DCOM (deputy

commander) en bij de staf van de Taskforce

Uruzgan werken Luitenant-kolonel Joost Doense

en Majoor Carlo Tempelaars als G3 en plaatsver-

vangend G3.Wij maken het hier goed en probe-

ren in de geest van onze regimentsnaam (Prinses
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gers omkomen) bij de bevolking tussen de oren

krijgt via de media (70 % is analfabeet). Radio

lukt vaak nog het beste; wij delen daarom ook ra-

dio’s uit die op zonnecellen of een opwindbare

dynamo werken.

Slachtoffers
De afgelopen weken stond het werk in ons gebied

in het teken van grote operaties, met veel slacht-

offers; (ook aan onze kant, maar de verhouding

was ongeveer 100 : 2) triest maar noodzakelijk om

aan de wederopbouw te kunnen beginnen. Ik heb

inmiddels vele gesprekken gevoerd met de key-

players uit mijn staf inclusief mijn chef generaal

Fraser; mijn neventaak naast DCOM (plaatsver-

vangend commandant) is nu om vooral opbouw

van bestuur, infra, economie, etc te organiseren en

concretiseren, met een groot aantal deskundigen

uit allerlei landen. Kortom ik ga mij hier niet ver-

25

Rechts van Kol Vermeij staat Gouverneur Munib, Links de Chief of Police

GenMaj Quasim, de burgemeester van Tarin Kowt en de voorzitter van het

provinciebestuur, 2 tolken en een POLAD (politcal advisor)

Irene: zij die vrede brengt) ons steentje bij te dra-

gen aan vrede en wederopbouw.

Het is een lekker weertje: koudste dag tot nu toe is

40 graden en warmste dag ruim 50 in de schaduw!

In de zon soms boven de 60.We zijn inmiddels al

aardig gewend en hebben ons ritme al aardig ge-

vonden.We werken 7 lange dagen per week.

Proberen verder ook wat te sporten in de grote

Amerikaanse GYM (fitness hal met ongeveer 500

aparaten in een tent met airco zo groot als een

hangar). Soms wordt er ’s morgens even buiten

een rondje hardgelopen, om 6 uur is het dan nog

koel: ongeveer 30 graden.

Interessante werkzaamheden
Het werk is interessant, ik praat met veel mensen

om ze te overtuigen van onze plannen: Afghaanse

ministers, gouverneurs van provincies, generaals

van de politie en het leger en met mijn eigen staf.

Onze staf bestaat uit 250 man: 115 Canadezen, 40

Nederlanders, 35 Britten, 30 Amerikanen en wat

Roemenen, Denen en Esten, hiermee sturen we de

circa 10.000 man/vrouw en bijna 100 helikopters

en zo’n 25 vliegtuigen aan.Verder vergader ik

veel en zit ik veel achter de computer, om plannen

te maken, strategieen te bedenken, etc. Als ik ga

praten met de commandanten van onze

Provinciale Reconstructieteams (PRT’s) of met de

commandanten van onze bataljons, vliegtuigen of

helikopters, of met onze hogere bazen in Kabul,

dan vlieg ik er altijd heen met of een helicopter of

een vliegtuig. De verplaatsing over de weg duurt

te veel lang en is riskant; de wegen zijn heel

slecht en het gebied is 5 ? keer Nederland; over

150 km doe je soms een dag.

Radio’s op zonnecellen
Onze PRT’s (Reconstructieteams) moeten de plan-

nen voor de wederopbouw in echte projecten om-

zetten; alle vier de teams hebben per team 6 tot 20

miljoen $ te besteden. Dit werk moet natuurlijk

worden gesynchroniseerd met de operaties,

waarbij we Taliban of Al Qaida moeten gevangen-

nemen, maar helaas meestal uitschakelen.

Normaal maak je eerst een gebied, plaats of stad

schoon, beveilig je dat gebied met militairen en

ga je starten met het goed opzetten van politie, le-

ger en bestuur, infrastructuur, onderwijs, en eco-

nomische ontwikkelingsprojecten. Daarbij moet

je ervoor zorgen dat je je goede bedoelingen (na

gevechten waarbij er helaas ook wel eens bur-

Op bezoek bij een ANA bataljon (Afghan National Army) in Zabul samen met

de Chef Staf van het Afghaanse leger (de man naast mij) Esmullah Kahn
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velen en kan mijn energie op een heel mooie ma-

nier kwijt.

De camping waarop ik verblijf KAF (Kandahar Air

Field) in de woestijn is op zich prima; een heel

groot strand, maar ik heb de zee nog niet kunnen

ontdekken! Het eten is hier "All Inclusive" en ook

nog gratis; veel vers fruit (annanas, meloen en

noem maar op), veel soorten vlees en vis, en elke

avond heerlijk ijs! Doet niet onder voor een vier

**** restaurant (Amerikaanse catering).

ISAF doet bijzonder en belangrijk werk, maar het

zal ook hier geruime tijd en veel geld kosten om

alle doelen te verwezenlijken.

Hartelijke groet vanuit Kandahar;

uw voorzitter, Arie Vermeij

Tekst: maj der Fuseliers, Andy van Dijk

De periode in de aanloop naar onze eerste reünie

was voor de organisatie een spannende tijd. De

reünie was met name gericht op het personeel dat

met IFOR 2 en SFOR 1 was uitgezonden.Vooral de

veteranen van deze missies waren voor het be-

stuur moeilijk te bereiken.Veel van de adresge-

gevens zijn verouderd en probeer iedereen dan

maar eens te vinden, ondanks dat deze uitzendin-

gen “nog maar” 10 jaar geleden plaats vonden.

Aanmelding
De aanmelding via internet liep niet echt storm en

schommelde heel lang rond de 30 deelnemers en

de reüniecommissie moest alle zeilen bijzetten

om mensen enthousiast te maken voor de reünie.

Toch werden alle voorbereidingen voor de reünie

doorgezet. Gelukkig waren de berichten in het

gastenboek van HYPERLINK "http://www.vvvgf-

pi.nl" www.vvvgfpi.nl wel erg enthousiast. In mei

werd het opeens druk met inschrijvingen en deze

Zeer geslaagde eerste reünie van de VVVGFPI

Voorzitter Kol Arie Vermeij heet de aanwezigen welkom

Ltgen Ad van Baal spreekt de reünisten toe

liepen gestaag op richting de 200 deelnemers;

een hele grote geruststelling voor de reüniecom-

missie. Op 15 juni ging de secretaris al naar

Oirschot om de puntjes voor de reünie op de ï te

zetten.Voortvarend werden alle voorbereidingen

afgerond en de laatste wijzigingen doorgevoerd.

Toespraak van de IGK, Ltgen Ad van Baal
Op 16 juni stond het bestuur al om 07.30 uur in de

startblokken. De Kempenzaal in Oirschot werd in

gereedheid gebracht en mede door inzet van een

aantal Fuseliers werden alle deelnemers aan de

reünie keurig opgevangen aan de poort, doorver-

wezen naar de P-plaats SSVOstcie en vandaar

weer naar de Kempenzaal. Daar zat de stemming

er al gauw goed in. De koffie en worstenbroodjes

waren warm en het;“Hoe gaat het met jou?” en;

“Wat doe jij tegenwoordig?” waren niet van de

lucht. De eerste reünisten werden reeds voor

08.00 uur op het kazerneterrein “gespot”. (Om

deze eerste reünie extra aanzien te geven was de

Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, Ltgen A.

van Baal, in zijn hoedanigheid als Inspecteur der
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van een uitzending. Jammer dat er al een aantal

deelnemers vroeg naar huis gingen, maar dat ligt

(hopelijk) aan het feit dat het Nederlands elftal

om 18.00 uur moest voetballen.

De reüniecommissie kan spreken over een ge-

slaagde reünie met meer dan 400 deelnemers.

Een woord van dank mag hier dan ook niet ont-

breken voor het personeel van de kazerne in

Oirschot (het Facilitair Aanspreekpunt; met name

Adj Gerrit Dhont, het personeel van LFD Oirschot,

de mensen van het museum Brigade en Garde, de

Fuseliers van 17 Painfbat GFPI o.l.v. Kap Ferry

Dupree en de heer Chris Laarhoven. Zonder hun

medewerking en inzet was deze dag nooit zo ge-

slaagd geweest.

CU in 2007!!!

Veteranen (IDV) uitgenodigd voor de openings-

toespraak. Omdat het bataljon zich aan het prepa-

reren is op de uitzending naar Afghanistan en dus

toekomstige leden zijn, werd ook het actief die-

nend personeel van het 17e bataljon uitgenodigd

voor de toespraak van Ltgen Van Baal. Daarnaast

was ook het Veteraneninstituut vertegenwoordigd

door de heer Chris Laarhoven die aan iedereen

uit kon leggen wat het Veteraneninstituut kan en

wil betekenen voor Veteranen.

Geslaagde reünie
De reünie verliep zoals een reünie moet verlopen;

veel lachen, een “natje en een droogje”, (foto nat-

je en droogje) een uitstekende rijstmaaltijd, een

static-show en een rondrit over de kazerne.

De reüniecommissie vond het leuk dat er ook

echtgenotes/partners en zelfs kinderen bij waren.

Het thuisfront maakt tenslotte integraal deel uit

De stemming zit er prima in

IGK wordt “bijgeschoold”

Aandachtig luisteren naar

het verhaal van de

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

Wolverhampton
Als u de Telegraaf van dinsdag 22 augustus (pagi-

na 3) niet heeft gelezen, dan weet u het inmiddels

uit deze Vaandeldrager: de Koninklijke

Nederlandse Brigade Prinses Irene heeft een ere-

titel van de gemeente Wolverhampton mogen ont-

vangen.

“(…) the Council confers upon the Princess Irene

Brigade the Honorary Freedom of the City of

Wolverhampton in recognition of the services to

freedom and the long standing friendship be-

tween the Brigade and the City of Wolverham-

pton”, aldus een gedeelte van de tekst van de in

Engeland uitgereikte oorkonde.

De ceremonie in Wolverhampton was uiterst

sfeervol zoals u waarschijnlijk heeft kunnen lezen

elders in dit blad. Het feit dat we in staat waren,

naast de onontbeerlijke oud-strijders, ook een

klein detachement van het bataljon mee te nemen

zette de happening kracht bij en bracht grote

waardering van onze Britse vrienden (Acie be-

dankt).

Zelf werd ik erg geraakt door de persoonlijke ma-

nier waarop de Mayor van Wolverhampton, Mr

John Davis, onze jonge Fuseliers toesprak op de

bijbehorende lunch.Wetende dat de Britten zelf

een aanzienlijke hoeveelheid troepen hebben in

de naburige provincie Helmand en dat zij onder

grote druk opereren, sprak de Mayor zijn hoop uit

dat de missie van onze Fuseliers in Uruzgan met

voorspoed zal verlopen en hij wenste God met

ons. Het was vooral zijn eigen zichtbare emotie bij

het uitspreken van die enkele woorden die mij zo

troffen. Ja, het zijn waarlijk vrienden daar aan de

overkant van de sloot.

Druk opwerkingsprogramma voor twee uit-
zendingen

Ik hoef u inmiddels niet meer te vertellen dat het

bataljon druk doende is zich op te werken naar

wel twee uitzendingen: de Ccie naar Bosnië en de

rest van het bataljon naar Uruzgan. Het program-

ma ziet er goed gevuld uit, met toch nog enige

ruimte voor andere dingen.Zo waren daar (niet

persé in chronologische volgorde):

• de beëdiging en koorduitreiking in Bergen op

Zoom;

• de relatiedagen van de A-, B- en SSVOST-com-

pagnie;

• het kleden (desert) in Utrecht;

• de reünie van de VVVGFPI;

• de verschillende MGI’s (Missie Gerichte

Informatie);

Regimentsflitsen

egimentscommandant Luiten tijdens zijn speech in het gemeentehuis van

Wolverhampton, op de achtergrond luistert de Mayoress aandachtig mee

Van de Regimentscommandant 

277985_Vaandel_79  19-09-2006  14:36  Pagina 28

creo




29

• de Veteranendag in Den Haag;

• de Geestelijke Verzorgingsconferenties;

• enig vakantieverlof;

• oefeningen met de oude en nieuwe voertuigen;

• oefeningen met Apaches en transporthelikop-

ters;

• een bezoek van de commissie Staal (naar onge-

wenst gedrag binnen de krijgsmacht);

• een bevelsuitgifte over de aanstaande missie;

• een brainstormsessie over het optreden in pelo-

tons tijdens de missie;

en nog veel en veel meer.

Op dit moment van schrijven houden wij bijvoor-

beeld een schiet- en oefenperiode in Bergen

Hohne (Duitsland).

Druk? Hoezo druk?
Dat is misschien wel zo, maar we weten wel waar

we het voor doen. De komende missies vragen om

een hoge graad van geoefendheid op veel gebie-

den.Wij mogen ons na afloop van de missies niet

verwijten dat we meer aan voorbereiding hadden

moeten doen! Laten we zo’n verwijt voor zijn en

de ons nog resterende tijd effectief gebruiken,

zonder ons over de kop te werken. Gelukkig zie ik

dat onze mensen (en hun thuisfront) dat erg goed

begrijpen en zonder al te veel morren wordt het

overvolle programma met groot succes afge-

werkt. De motivatie van het personeel is daarbij

altijd verschrikkelijk hoog!

Tot slot wil ik vanaf deze plaats iedereen die

nieuw en voor de duur van de uitzending, bij het

bataljon geplaatst is welkom heten bij het 17e en

het Regiment.

U zult merken dat u, al is het tijdelijk, bij een ge-

weldige eenheid bent geplaatst die haar weerga

niet kent. Zowel niet in de zin van tradities en his-

torie, maar ook in tegenwoordige operationele

zin. U gaat het na enige tijd met ons eens zijn: het

Regiment Fuseliers Prinses Irene is een bijzonder

clubje, en dat is ze.

Volo et Valeo!

Toepasselijke naam om aan

traditiehandhaving te doen

Wist u dat:

Overal in den vreemde Fuseliers elkaar treffen?

Deze foto’s van Lkol Peer Aerts en Lkol Henri

Doreleijers zijn gemaakt in Bratislava. Overste

Doreleijers was daar op 16 mei op bezoek ge-

weest als voorbereiding op zijn nieuwe functie als

reizend attaché voor Tsjechië en Slowakije.

Henri had daar ook een meeting met de plaats-

vervangend commandant van de “Junior Staff

Officers Cours” (JSOC) in Tsjechië, niemand min-

der dan overste Peer Aarts. En daar waar

Fuseliers elkaar ontmoeten, ontstaat al snel be-

hoefte om aan “traditiehandhaving” te doen.

Dat is te zien op de foto. Uiteindelijk “ontaarde”

bovengenoemde traditiehandhaving in een be-

zoek aan een lokale bar met, hoe kan het ook an-

ders, de toepasselijke naam “17’s Bar”.

Regimentsweetjes
U een kaartje kunt sturen naar een
Fuselier die op uitzending is?

Binnenkort gaat het hele bataljon op uitzending

naar Bosnië en Afghanistan. Als u dat wilt kunt u

een kaartje of brief sturen aan een van de

Fuseliers. In verband met de veiligheid worden er

geen namen vrijgegeven. De post wordt onder de

mensen verdeeld. Hier komen de adressen voor

Afghanistan:

Acie GFPI, Bcie, GFPI SVOcie, GFPI 
NAPO 125 NAPO 140 NAPO 150
3509 VP Utrecht 3509 VP Utrecht 3509 VP Utrecht

Overigen GFPI

NAPO 145,3509 VP Utrecht

De adressering voor de Fuseliers van de Charly

Cie in Bosnië (EUFOR 5) is als volgt:

Stafcie
1 (NLD) NFOcoy EUFOR 5
NAPO 85,3509 VP Utrecht
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Tekst: Elnt der Fuseliers, Johan de Jong, C-
Beren- Cie

Op 31 mei jongstleden hebben twee kleinzonen

van de Genmaj Sosabowski de Bronzen Leeuw

ontvangen die postuum werd toegekend aan de

generaal.Tevens werd de eenheid waar Genmaj

Sosabowski aan het hoofd stond onderscheiden

met de Militaire Willemsorde. Deze eenheid (de

eerste zelfstandige Poolse parachutistenbrigade)

heeft haar tradities overgedragen aan de zesde

(Poolse) luchtmobiele brigade. Aan hun vaandel

werd dan ook door Hare Majesteit de Koningin

een cravatte bevestigd met daarop de tekst;

“Arnhem 1944”.

Bijzonder was dat Hare Majesteit de Koningin tij-

dens haar toespraak nog eens benadrukte dat

een fout uit het verleden hersteld is.

Omdat er bij een ceremonie als deze ook alle an-

dere Militaire Willemsorde dragers aanwezig

moeten zijn, stonde n wij (samengesteld peloton

van C- Beren- cie) naast de individuele dragers

van de Militaire Willemsorde, samen met twee

Poolse compagnieën, pelotons van het korps ma-

riniers, onderzeedienst, marine luchtvaartdienst,

regiment Van Heutsz en de tot 31 mei toe enige

met de Militaire Willemsorde onderscheidde bui-

tenlandse eenheid de Amerikaanse 82e Airborne

divisie. Het geheel werd natuurlijk uitgebreid

voorgeoefend op 30 mei in Den Haag met alle

deelnemende eenheden. Dat ging een beetje

moeizaam vanwege de verschillen in exercitie en

niet te vergeten de taalbarrière. Maar na een dag

oefenen was het dan klaar.Wachten op de grote

dag. De dag zelf verliep goed, er is een mooie ce-

remonie neergezet waarbij de Polen de eer heb-

ben ontvangen die hen toekomt. Dit alles was een

bijzondere ervaring voor ons maar ik vermoed

ook voor de aanwezige oud-strijders van ons

Garderegiment. Naderhand op de Frederik-

kazerne werden we tijdens een bijzonder appel

via een telefoon verbinding bedankt door Hare

Majesteit de Koningin en door de Minister van

Defensie.Van hen kreeg iedere deelnemer dan

ook een herinneringsmunt met daarop aan de ene

zijde het portret van Hare Majesteit de Koningin

en aan de andere zijde een afbeelding van de

Militaire Willemsorde met daarbij de tekst; 1e

Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade - 31

mei 2006 -. Al met al kunnen we terug kijken op

een mooie ceremonie waaraan wij een goede bij-

drage hebben geleverd.

HM de Koningin bevestigt de MWO aan het Poolse Vaandel 

Het detachement o.l.v. Elnt De Jong staat aangetreden

Afvaardiging van 17 Painfbat GFPI aanwezig bij waarde-
ring Poolse bijdrage aan Slag bij Arnhem in 1944
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Tekst : Smaj der Fuseliers, Sjaak van Ginderen

Op 6 juli 2006, net voor de zomervakantie heeft de

B-Eagle compagnie zijn relatiedag gehouden.

Naast het informeren van de relaties over voorbe-

reidingen voor de op handenzijnde missie was dit

natuurlijk een uitgelezen moment om de relaties

van de militairen kennis met elkaar te laten ma-

ken.

Bij de voorbereidingen van de relatiedag is

steeds gesteld dat het een dag moest worden van

de bij de B-Eagle compagnie dienende militairen.

Zijzelf mochten het programma voor hun relaties

samenstellen. Het programma zag er als volgt uit:

Ontvangst van de relaties met koffie en cake in de

manschappenkantine, gevolgd door een informa-

tieve lezing in de filmzaal door de compagnies-

commandant (CC) Kapitein Hazelbag. Hij heeft de

nodige informatie over de B-Eagle compagnie en

de komende uitzending verstrekt.

Aansluitend maakte aalmoezenier Ron van de

Vring op zijn geheel eigen wijze het onderwerp

angst rondom een gevaarlijke missie bespreek-

baar. Hij wapende ons met enige theorie en enke-

le nuttige tips en tools, om met eventuele optre-

dende spanningen en angsten om te gaan. Gezien

de stilte in de zaal waren de beide lezingen inte-

ressant en op zijn plaats.

Lunch en demonstraties
Na een kleine verplaatsing door de RVS-bouwput

(kazerne) was het tijd voor de lunch. Na enige

broodjes en koffie genuttigd te hebben stonden

de bussen klaar om ons naar het startpunt voor

het middagprogramma te brengen. Er stond ons

een demonstratie te wachten van een

Chinookhelikopter en een infanteriepeloton.

Vervolgens hebben de Fuseliers van de B-Eagle

compagnie aan hun relaties de inzet als CRC pe-

loton getoond en diverse contactdrills van een

groep in gevechtscontact. Er was een staticshow

te zien van al het beschikbare materiaal inclusief

het voertuigenpark. Op deze dag kwamen natuur-

lijk ook sportdemonstraties aan de beurt; een de-

monstratie van de touw- en hindernisbaan en de

nodige uitleg over de te hanteren technieken. Na

het sportieve intermezzo was er een afsluitende

demonstratie van een Quick Reaction Force

(QRF). Deze groep kan bij calamiteiten snel in ac-

tie komen. Hij beschikt naast de een groep voor

gevechts- en beveiligingstaken ook over genees-

kundige- en bergingscapaciteit. Deze demonstra-

tie straalde vertrouwen uit. Indien er dan toch iets

mocht gebeuren, de QRF zal in staat zijn de gevol-

gen zo beperkt mogelijk te houden.

De relatiedag werd afgesloten met een militair

appel in de omgeving van de onderhoudsloods.

De CC reikte enkele tevredenheidbetuigingen en

een medaille voor 12 jaar trouwe en eerlijke

dienst uit. Na afloop was er een BBQ met een bier-

tje. Uit de reacties van de relaties bleek dat het

een geslaagde dag was geweest Het was de moei-

te waard geweest naar Oirschot af te reizen en de

hitte te delen waarin de Fuseliers zich voorberei-

den op de komende uitzending.

Bataljonsnieuws

Relatiedag B-Eagle Compagnie op 6 juli 2006

Spannend, meerijden in een legerjeep
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Tekst:Elnt der Fuseliers, Arnoud Mather

Op 8 juni 2006 vond het open KL kampioenschap

speedmarsen plaats op de KMA te Breda.

Ondanks het drukke opwerkprogramma voor ver-

schillende uitzendingen lukte het ons om weder-

om een sterk bataljonsteam samen te stellen voor

dit jaarlijkse spektakel.Tijdens SOB- en andere

oefenweken konden we een paar keer oefenen,

waardoor we 8 juni vol goede moed vertrokken

richting Breda. Na de loting en het aantrekken van

het oranje teamshirt, waren we klaar voor de

strijd: 5 km stompen in een schema van 400m

looppas en 100m gewone pas waarbij ieder team-

lid een rugzak met 10kg bij zich moest hebben.

Verder moest ieder team van acht man 7x diem-

aco en 1x MAG meeslepen. De tijd wordt stilgezet

als de eerste zes man van het team (en hier moet

de MAG bij zijn) de 5km hebben afgelegd.

“Willen is kunnen”
Aangemoedigd door veel Fuseliers, van het batal-

jon en werkzaam op de KMA, startten we tegen

een team van 101 CISbat. De eerste paar rondjes

van een 1km gingen snel en relatief gemakkelijk.

Vanaf 3km werd de MAG toch minder prettig om

mee te slepen. Met veel doorwisselen en wat tem-

poverlies bereikten we redelijk uitgeput met zes

man en de MAG de finish in een tijd van 25:38.

Helaas bleken het team van de KMA en de

Mariniers in opleiding respectievelijk 30 en 20 se-

conden sneller.Wel was het 17de net als de afge-

lopen twee jaar, waar 2x een 2de plaats werd be-

haald, de eerste parate eenheid. Nadat de goede

prestatie met een biertje (of twee) gevierd was,

vertrokken we weer richting Oirschot. De

Fuseliers hebben weer laten zien dat we er van

zijn! Willen is kunnen.

32

Mini Open dag in Zeeland
Tekst: Maj der Fuseliers, Marcel Duvekot

Op 3 juni hebben een aantal Fuseliers een brade-

rie in 's-Gravenpolder (Zeeland) ondersteund.

Het betrof een lustrumbraderie waarbij wij als

publiekstrekker met klimtoren, (laser)schiet-

baan, en materiaalshow in de media en het pro-

gramma waren aangekondigd.

In de lokale media is uitgebreid aandacht ge-

schonken aan ons Regiment. De braderie werd

door de wethouder, van ’s-Gravenpolder, me-

vrouw Vermue, geopend. Zij werd door het winke-

lende publiek naar de klimtoren gereden. Nadat

ze de toren had beklommen gaf de wethouder

17 GFPI behaalt 3e plaats op KL kampioenschappen
speedmars

Het team van 17 GFPI

Oefening baart kunst

met een minimi-mitrailleur het startschot voor de

opening.

De aanwezige Fuseliers waren vrijwel allemaal

vrijwilligers uit Zeeland en West-Brabant. Dit gaf

de dag een extra tintje. Onze Fuseliers zijn de ge-

hele dag op kosten van de gemeente van hun nat-

je en droogje voorzien en hebben zich voortreffe-

lijk vermaakt en gepresenteerd. Men spreekt er in

het dorp nog over!
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Je bent op oefening in Noorwegen. Het is acht graden onder 
nul. Je ziet dat Mulder achteraan het moeilijk heeft. En je 
weet dat het volgende kamp nog twaalf kilometer is. In de 
sneeuw is dat al gauw vier uur lopen. Je zult elkaar nog 
hard-nodig hebben. Dus je wacht even. En helpt ’m. Zodat 
iedereen het haalt.

Je bent op oefening in Noorwegen. Het is acht graden onder 
nul. Je ziet dat Mulder achteraan het moeilijk heeft. Je loopt 
door. Ben je meteen van dat oeverloze gejammer verlost. 
Kom-zeg. Alsof zijn rugzak zwaarder is dan die van jou.
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