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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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Voorbereiding en vertrek van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene

Tekst: Hans Sonnemans, hoofdredacteur

Lustrum
De Vaandeldrager verschijnt viermaal per jaar.

Voor de redactie is dat meer dan genoeg; het kost

de nodige tijd en energie om al uw verenigings- en

regimentsnieuws op een aantrekkelijke manier te

presenteren. Het meeste werk wordt hierbij ver-

richt door onze eindredacteur Nelleke Swinkels.

Het redactieteam bestaat uit vrijwilligers en dat

geldt dus zeker ook voor Nelleke. Als professio-

nele communicatieadviseur is ze in 2001 betrok-

ken geraakt bij het 60-jarig bestaan van het

Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Ze is ei-

genlijk nooit meer weggegaan en betrokken ge-

bleven bij de activiteiten “in het Oirschotse

Zand”. Al ruim vijf jaar zet ze zich in voor het regi-

ment, onder andere dus als eindredacteur van de

Vaandeldrager.We hopen dat dit eerste lustrum

zeker niet haar laatste zal zijn! Gefeliciteerd en

bedankt Nelleke!

ISAF
De Vaandeldrager verschijnt viermaal per jaar.

Dit betekent dat we dus onmogelijk de actualiteit

kunnen volgen. Op het moment dat u dit nummer

in handen krijgt, geniet u van de Kerstsfeer en het

komende Nieuwjaar. Bijna alle parate mannen en

vrouwen van het Garderegiment Fuseliers verblij-

ven dan in Bosnië (Charlie Compagnie) of en

vooral in Afghanistan. Op het moment dat dit blad

gemaakt wordt, zijn we vooral in de ban van het

vertrek naar Afghanistan. Al enkele weken zijn de

groene (woodland) uniformen gewisseld voor de

khaki (desert) camouflage varianten. Overal is het

ronde groene ISAF embleem te zien. Iedereen is

druk, vooral met inpakken. De voorbereidingen

zijn eigenlijk achter de rug en de meeste militai-

ren willen gewoon beginnen met de toch gevaar-

lijke missie in Uruzgan.

Vliegtuighangar
Zo’n vertrek is een hele organisatie. Er zijn zeker

negen detachementen gevormd, die binnen een

periode van vier weken vertrekken. Het afscheid

van familie en vrienden blijft emotioneel en moei-

lijk.Toch is er veel veranderd.Voor veel betrok-

ken militairen is het niet de eerste  uitzending in

het kader van een vredesmissie. Er is een goede

opvang in de Brabantzaal van de Genm de Ruyter

van Steveninckkazerne.

Alles verloopt geordend en professioneel.

Mijn gedachten gaan onwillekeurig terug naar

ruim tien jaar geleden, bij de uitzending naar

Bosnië in het kader van IFOR2.Voor de eerste

maal vertrok vrijwel het gehele bataljon, met het

invasiekoord om de schouder, voor een vredes-

missie in den vreemde. Een afscheid in een omge-

bouwde vliegtuighangar op vliegbasis

Eindhoven. Alles toch wat onwennig en nieuw.

Boegbeeld
Toch is niet alles rondom het vertrek veranderd.

Ze stonden op het vliegveld tien jaar geleden en

ze staan nu in de Brabantzaal.Wat ouder en min-

der in getal, maar ze staan er wel: de oud-strijders

van de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses

Irene”, die de militairen die hun traditie voortzet-

ten, uitzwaaien.Voorop staat hun voorzitter, gene-

Van de redactie

Oud-strijders zwaaien de militairen uit die hun traditie voortzetten.

280021_Vaandel_80  14-12-2006  14:12  Pagina 2



3

raal Ruud Hemmes, wat gehandicapt door een tij-

delijk gezondheidsprobleem, maar nog altijd hun

boegbeeld. Hun aanwezigheid en de emotionele

toespraak van Hemmes raakt zeker ook de jonge

militairen. De betrokkenheid van de generaal en

zijn “makkers” is meer dan duidelijk. Het ken-

merkt de bijzondere band tussen de leden van het

Garderegiment. Deze Vaandeldrager staat uiter-

aard in het teken van de voorbereiding op de mis-

sies en het vertrek.

De redactie wenst alle uitgezonden Fuseliers

(naar omstandigheden) fijne Feestdagen en een

geweldig 2007 met een behouden terugkeer. Alle

regimentsleden en lezers van dit blad roep ik op

om een kerst- en nieuwjaarswens te sturen naar

Bosnië of het verre Uruzgan. Een postadres is te

vinden in dit blad.

Ik wens u vredige Kerstdagen, een goed en ge-

zond Nieuwjaar en veel leesplezier!

Tekst: Guus van Leeuwe
Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Afghanistan en in het bijzonder Uruzgan waren

voor velen van ons tot dusver ongetwijfeld syno-

niem met “Verweggistan”, een gebied waarmee

we ons niet zo intens verbonden voelden. Nu het

hele bataljon, minus de C-compagnie die in

Bosnië is geplaatst, maar versterkt met vele ande-

re elementen, waarvan het personeel voor de tijd

van de onder bevelstelling gesierd zijn met ons

Invasiekoord, in dat zo gevaarlijke gebied zit, zijn

onze gedachten veelvuldig daar.We kijken en lui-

steren veel intensiever naar alle nieuwsberichten

en pluizen de kranten uit. Natuurlijk denken we

dan in de eerste plaats aan de mannen en vrou-

wen van ons Regiment, maar in deze tijd van het

jaar, die we meestal vereenzelvigen met huiselij-

ke gezelligheid, moeten we zeker ook onze ge-

dachten laten uitgaan naar de achterblijvers. Zij

die in Afghanistan en in Bosnië “zitten” hebben

hun werk en elkaar om, ook in de moeilijke uur-

tjes, toch wat afleiding en verstrooiing te vinden.

Dat is iets wat het  thuisfront in vele gevallen, in ie-

der geval niet 7 dagen per week en 24 uur per

dag, hebben.

Het is dan ook met die achtergrond dat ik allen,

hier en ver weg, gezegende Kerstdagen en een

voorspoedig 2007 toewens. Bij dat laatste aspect

hoort ook zeker de wens van een behouden thuis-

komst voor allen die omwille van het brengen van

vrede (IRENE!) en veiligheid ver weg zijn van ei-

gen huis en haard. Bedenk in dat kader, zoals we

Onze gedachten zijn in Afghanistan, Bosnië en bij het thuisfront

regelmatig zingen tijdens het Fuselierslied, dat:

“Goed voorbeeld doet goed volgen!”.

Ook al is het Bataljon niet “thuis” tijdens de

Regimentsjaardag op 12 januari is het toch goed

om met de achterblijvers deze verjaardag van het

Regiment te vieren. Het is tevens een mooie gele-

genheid om te worden bijgepraat over de actuele

stand van zaken in uitzendgebied. Ik doe dan ook

een beroep op u om u aan te melden voor de

Regimentsjaardag op 12 januari 2007 (zie verder-

op bij Regimentsweetjes).

Stuur eens een kaartje
Als u dat wilt kunt u een kaartje of brief sturen aan

een van de Fuseliers. In verband met de veilig-

heid worden er geen namen vrijgegeven. De post

wordt onder de mensen verdeeld. Hier komen de

adressen voor Afghanistan:

Acie GFPI, Bcie, GFPIS

NAPO 125 NAPO 140

3509 VP Utrecht 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 VB Utrecht

Veteranenplatform
Het Veteranenplatform is verhuisd van Doorn naar

Den Haag. Dit zijn de nieuwe adresgegevens:

Veteranen Platform, Ametisthorst 20, 2592 HN

Den Haag,Tel. 070 - 315 51 38, Fax 070 - 383 77 22,

Email: info@veteranenplatform.nl

Stichting Brigade en Garde

SVOcie, GFPI Overigen GFPI

NAPO 150 NAPO 145

3509 VP Utrecht 3509 VP Utrecht
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Bataljon in Afghanistan
Het waren drukke dagen voor het 17e in novem-

ber. Elke dinsdag en elke donderdag vertrok een

detachement van de Vliegbasis Eindhoven naar

Afghanistan. Alle militairen die onder bevel van

de Commandant van het 17e  Bataljon

Garderegiment Fuseliers Prinses Irene staan tij-

dens de uitzending dragen het Invasiekoord.

Daartoe was een speciale uitreiking op 27 okto-

ber, maar er waren toen verschillende militairen

nog op verlof.

Aangezien er zo, bij iedere rotatie, militairen wa-

ren aan wie nog geen koord was uitgereikt, waren

er elke dinsdag en donderdag mensen van ons

om die uitreiking ook plechtig te laten verlopen.

De vaste ploeg uit Bergen op Zoom op dinsdag en

de vaste ploeg uit Nijmegen op donderdag.

Het was verheugend om te zien hoe trots en vol

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

Overlijden Harry Hielkema
Met verslagenheid ontvingen wij het bericht dat

Harry Hielkema ons op 24 september is ontvallen.

Het bestuur heeft, mede namens u allen, op ge-

paste wijze afscheid van Harry genomen. U leest

een In Memoriam  elders in deze Vaandeldrager.

Eveneens overleden op 1 december ons trouwe

kascontrolecommissielid Willem Hoogendoorn.

Willem heeft meer dan 10 jaar uiterst accuraat de

kas van de vereniging gecontroleerd.We zijn hem

daarvoor veel dank verschuldigd.

4

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

Terugblik op 2006 en vooruitblik naar 2007

Harry Hielkema in gesprek met Prinses Irene

De vaste ploeg uit Bergen op Zoom

280021_Vaandel_80  14-12-2006  14:12  Pagina 4



5

goede moed onze mensen aan de uitzending be-

gonnen.Wij wensen hen allen een goed verblijf in

dat droge land, een goede taakuitvoering en

vooral een behouden thuiskomst.

Scroll en Casket
Alle leden van onze vereniging hebben intussen

een afbeelding van de Scroll ontvangen in een ei-

gen verpakking. Per slot hebben allen, die in

Wolverhampton zijn geweest en/of na de oorlog

de banden met Wolverhampton hebben aange-

haald, bijgedragen aan het verkrijgen van dit bij-

zondere eerbetoon aan onze vereniging.

2007
En zo zijn wij weer aan het einde van dit jaar ge-

komen. Namens het bestuur wens ik u, met allen

die u dierbaar zijn, goede Kerstdagen en een 

gelukkig en vooral gezond 2007. Het nieuwe jaar

is een bijzonder jaar omdat het in april 2007, 60

jaar geleden is dat onze vereniging werd opge-

richt.Wij proberen daar een mooi verjaardags-

feest van te maken.

Het Nadetachement van het  Bataljon wil ons

graag in Oirschot ontvangen op 12 januari om

onze verjaardag te vieren en op 23 mei vieren wij

de zestigste verjaardag van de vereniging. Die

dag houden wij ook onze jaarlijkse reünie. Dan is

het Bataljon weer terug uit Afghanistan en kunt u

uit de eerste hand hun ervaringen horen.

Ik hoop dat velen van u in staat zullen zijn deze

evenementen bij te wonen.

Ik kijk naar u uit.

In memoriam Harry Hielkema

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

Eind september werden wij opgeschrikt door het

bericht dat ons erelid Harry Hielkema, die zo ge-

weldig veel voor onze oud-strijders heeft bete-

kend, was overleden.

Harry werd geboren tijdens de Eerste

Wereldoorlog. Als jongetje hoorde hij van de el-

lende van die loopgraafoorlog bij onze zuiderbu-

ren, maar hij zag er ook wel wat avontuurlijks in.

Het was dan ook geen wonder dat hij zich, toen hij

in de dertiger jaren de dienstplichtige leeftijd

had bereikt, bij de militairen helemaal thuis voel-

de. Hij meldde zich als beroepsmilitair en werd

ingedeeld bij de Politietroepen, een keurkorps

waar hij erg trots op was.

Harry deed zijn hele leven naar zijn beste vermo-

gen wat hij doen moest. In de meidagen van 1940

deed hij wat van hem gevraagd werd en toen

werd besloten dat de troep, waarbij hij was inge-

deeld, naar Engeland zou gaan, was er bij Harry

geen enkel bezwaar.

Hij heeft daar ook nooit spijt van gehad, want hij

ontmoette daar Margaret en trouwde met haar op

de laatste dag van 1942. Hun leven tijdens de oor-

log was een geweldig goede basis voor hun hele

verdere leven samen in Nederland. Zij hebben

veel vrienden overgehouden uit die tijd, die zij

nooit uit het oog hebben verloren.

Tijdens de veldtocht door Frankrijk, België en

Nederland was Harry een voorbeeld voor ieder

die met hem in contact kwam. Hij was als onderof-

ficier in de Derde Gevechtsgroep een leider met

zorg voor zijn mensen. En dan bedoel ik Zorg met

een hele grote Z. Hij kende iedereen door en door

en leidde zijn groep met respect. Door zijn goede

zorgen heeft hij menigeen behoed voor domme

dingen en iedereen was blij met Harry als baas.

Zijn goede optreden werd tijdens de veldtocht

Harry Hielkema en Henk Hendriks in mei 2005 in Den Haag.
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ook door zijn chefs opgemerkt en wij herinneren

ons nog dat Harry, tijdens de gevechten rond

Beringen, met zijn groep als eerste in

Leopoldsburg was.

Zij kwamen met een vrachtauto vol krijgsgevan-

genen terug.

Voor zijn moedig gedrag kreeg hij een tevreden-

heidsbetuiging die in de Brigadeorder werd op-

genomen( Wij noemden dat toen “Mentioned in

Dispatches”).Velen vonden dat dit niet genoeg

was en dat Harry een dapperheidonderscheiding

had moeten hebben. Maar helaas is het daar nooit

van gekomen.

Oprichting Vereniging van Oud Strijders
van de KNBPI

Direct na de oorlog wilden de makkers uit

Engeland het contact niet verliezen en werd de

Vereniging van Oud Strijders van onze Brigade

opgericht met de bedoeling elk jaar een reünie te

organiseren en dat is gebeurd.

Op elke reünie was Harry samen met Margaret

een trouwe gast. Hij kende iedereen en vergat

nooit namen. Hij was dan ook voor allen een grote

vraagbaak.

Harry werd voor zijn prestaties tijdens de oorlog

tot officier bevorderd. Hij was een harde werker

op de afdeling Protocol bij de Generale Staf en

vanuit die functie heeft hij ook ons menig goed

advies kunnen geven.

Het was geen wonder dat Harry in het Bestuur van

Harry Hielkema, Frans Bakx en Heijman Roet, tijdens de bijeenkomst ter 

gelegenheid van de herdenking bevrijding Den Haag, mei 2005

onze Vereniging werd gehaald. Hij kreeg de om-

vangrijke taak van secretaris en ook dat deed hij

erg bekwaam. Er waren nog geen computers en

geen E-mail mogelijkheden dus alles moest de

secretaris zelf in zoveelvoud tikken of schrijven

en verzenden. En natuurlijk was het aantal leden

nog beduidend groter dan tegenwoordig.

Dertig jaar secretaris van de VOSKNBPI
Harry was dertig jaar secretaris. Hij kende ieder-

een, werkte altijd to the point. Harry was een fijne

collega, die terecht erelid werd toen hij in 1993

zijn functie overdroeg.

Zolang Harry dat nog kon volhouden bleven

Margaret en hij op reünies komen. Het werd wel

steeds moeilijker. Op 8 mei vorig jaar waren zij

nog samen in Den Haag bij de 60e herdenking

van de intocht in1945. Harry glunderde omdat

Prinses Irene zo lang met hem had gesproken.

Nu is hij ons ontvallen en wij zijn natuurlijk be-

droefd, maar wij zijn ook dankbaar dat Harry ons

zo lang nog met zijn grote kennis van dienst is ge-

weest. Daarbij was Margaret een enorme steun

voor Harry, zoals zij dat zijn hele leven is geweest.

Harry heeft dat geweldig gewaardeerd.Wij wen-

sen Margaret, de kinderen en kleinkinderen heel

veel sterkte om dit verlies te verwerken. De goe-

de herinneringen aan Harry  zullen hen ongetwij-

feld tot grote steun zijn.

Wij blijven ons Harry stralend herinneren. Een

vriend van velen, met een geheugen als een ijze-

ren pot. Altijd vriendelijk en voorkomend. Harry

was een geweldig mens, een goed mens en een

dapper man.Wij treuren om zijn heengaan, maar

wij zijn vooral dankbaar voor wat hij zo lang voor

ons heeft betekend en wij zijn er trots op dat hij

een der onzen was.

Harry, dank voor alles, rust in vrede.
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Nieuws van de secretaris

Opnieuw een noodkreet van onze  
secretaris 

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

Herdenkingen en plechtigheden in 2007
12 jan.: Regimentsjaardag KNBPI en

Garderegiment Fuseliers Pr. Irene  (X)

04 mei: Dodenherdenking Amsterdam 

(de Dam – Nieuwe Kerk)

05 mei: Bevrijdingsdefilé in Wageningen  

(X)

(opgeven voor 15 januari 2007!)

23 mei: 60 jaar VOS KNBPI 

tevens reünie  (X)

6/8 juni: Koorduitreiking Normandië

29 juni: Veteranendag in Den Haag  (X)

06 sept.: Bevrijding Beringen  (X)

18 sept.: Bevrijding Eindhoven  (X)

18 sept.: Prinsjesdag

27 sept.: Koorduitreiking  (X)

23 nov.: Koorduitreiking  (X)

Bij de data waar een kruisje achter staat kunt u te-

vens uw partner/begeleider opgeven.

Uw secretaris moet, voor  herdenkingen georga-

niseerd door het Nationaal Comité , maanden van

te voor opgave doen van het aantal deelnemers.

Voor het Vrijheidsdefilé in Wageningen op 5 mei

moet de vooraanmelding gedaan zijn voor 15 ja-

nuari 2007.

Als u, en ik begrijp de moeilijkheid, op het mo-

ment dat u dit leest, mentaal nog in staat bent aan

een of meerdere herdenkingen deel te nemen,

wilt u mij daarvan dan in kennis stellen.

Mail mij, bel mij of schrijf mij. Ik neem graag deel

aan……, met partner/begeleider enz. enz.

Na ontvangst van uw opgave krijgt u tijdig van mij

verdere aanwijzingen.

Ik weet dat het geen storm zal lopen maar wij kun-

nen als oud-strijders van de Koninklijke

Nederlandse Brigade ”Prinses Irene” nu toch nog

niet achterblijven ?

Mijn noodkreet in Vaandeldrager 79 heeft één re-

actie opgeleverd.

Uw haast moedeloos wordende secretaris!

Adresgegevens: Frans van der Meeren,

Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom,

tel. 0164-241119, e-mail:

f.van.der.meeren@home.nl

Commemoration Services,Congleton 11 en 12 november 2006

Tekst: Kol der Fuseliers bd, Tony Herbrink

Tien november 2006, 11.30 uur. De Travel Taxi

staat voor de deur en brengt ons (mijn vrouw en

mij) in 90 minuten naar Schiphol. Schitterend toch

voor ouden van dagen!!

Na grondige controle op het vliegveld werd ons

gezegd dat de piloot het vliegtuig had afgekeurd,

vanwege bijgeluiden in de motor. Er moest dus

een ander vliegtuig komen en dat betekende een

vertraging van zeker een uur.

Het gevolg was ook dat wij van “gate “ (instap-

punt) moesten wijzigen. Dat was niet zo erg, maar

men deed de grondige controle nog een keer.

Volledige veiligheid verzekerd dus!!

Na ruim een uur vertrok ons vliegtuig naar

Manchester Airport, een vliegreis van een uur en

10 minuten. De burgemeester van Congleton

stond ons daar hoogst persoonlijk op te wachten.

Uiteraard had hij ook een uur in de wachtkamer

gezeten. In ongeveer 30 minuten bracht hij ons

naar zijn woning in Congleton, alwaar wij zouden

logeren tot maandagochtend.

Speciale Herdenkingsviering
Zaterdagochtend, 11 november, om 11.00 uur ving

een speciale herdenkingsviering aan in de

Rooms-katholieke kerk in Congleton. Ook waren

de oud-strijders van Congleton hier aanwezig. De

dienst stond geheel in het teken van een “remem-

branceday”, inclusief de “Last Post”, de

“Exhortation “(de aansporing), zelfs de hymnen

waren aangepast (“I vow for thee my country, how

great thou art, Jerusalem ) .Als eerste lezing werd

het gedicht van Major John McCrae voorgedra-

gen:“In Flanderts Fields the poppies blow be-
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tween de crosses row on row.”

Omdat mogelijk niet bij iedereen bekend is hoe

de “Exhortation “luidt, geef ik de tekst even weer.

They shall grow not old

As we that are left, grow old.

Age shall not weary them,

Nor the years condemn.

At the going down of the sun

And in the morning,

WE WILL REMEMBER THEM.

Kranslegging bij de Cenotaph
Op zondag 12 november om10.30 uur begon de

mars door de stad. Het gehele gemeentebestuur

liep mee, evenals oud-strijders van Congleton, de

Irenebrigade en vele andere groeperingen, zowel

militair als civiel. Eindpunt van de mars was de

Cenotaph (monument voor de gesneuvelden van

Congleton, inclusief de Nederlanders).

Bij de Cenotaph werd een korte toespraak gehou-

den door een priester, gevolgd door de kransleg-

ging door de burgemeester,de oud-strijders,mili-

taire instanties, een vertegenwoordiger van het

Britse parlement en vele organisaties van de stad.

Ook hier werd de “Exhortation “weer uitgesproken

door een vertegenwoordiger van de British Legion.

Na afloop marcheerde het gezelschap naar de

Anglicaanse kerk voor een herdenkingsdienst.

Om ook aandacht te besteden aan de inwendige

mens werd vervolgens een lunch aangeboden

door de gemeente (lopend buffet), die er voor-

treffelijk uitzag en ook zo smaakte.

In de namiddag brachten wij een bezoek aan het

museum in Congleton, alwaar uitvoerig aandacht

is gegeven aan de tijd dat de Nederlandse solda-

ten daar gelegerd waren en ook is er een battle-

dress van Frans Bakx en een ceremonieel tenue

van schrijver dezes te zien.

In de avond om 19.00 uur was er in een kerkdorp

van de  gemeente Congleton nog een andere

herdenkingsplechtigheid, waar de burgemeester

aanwezig moest zijn en wij dus als zijn gasten

meegingen. De dienst zag er in grote lijnen het-

zelfde uit als die van de voormiddag.

Na een paar fijne dagen in onze “geboorteplaats”

(11-01-1941) bracht de burgemeester ons terug

naar Manchester Airport en vlogen wij terug naar

Schiphol, met de wind in de rug, een kwartier kor-

ter dan de gangbare tijd.

De burgemeester en het gemeentebestuur gaven

uitdrukkelijk te kennen dat het jaarlijkse bezoek

aan Congleton op zeer hoge prijs werd gesteld en

dat zij hopen dat dit een traditie zal blijven.

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
L. Douna 31 augustus 2006 Leeuwarden
H. Hielkema 24 september 2006 Roosendaal
C.R. Rienstra 26 september 2006 Zuid Afrika
W. Hoogendoorn 01 december 2006 Zaandijk
Van der Valk december 2006 Wolverhampton

Vierde Bataljon GRPI
P.Blikman (3e Cie) 08 november 2006 Leiden
Th.Van Diepen (2e Cie) 11 november 2006 Den Hoorn
W. Groenendijk (2e Cie) 26 november 2006 Rotterdam

Vijfde Bataljon GRPI
M. Kwak 24 oktober 2006 Vlaardingen
C. Karels 30 oktober 2006 Volendam
K. Buys 06 november 2006 Aalsmeer

Zesde Bataljon GRPI
W. van der Kroft 08 augustus 2006  Rosmalen
B.F. van Hattem augustus 2006 Nijmegen
W.Schouwstra 02 september 2006 Zwolle

Zevende Bataljon GRPI
A.C. Kleijweg (4e Cie ) 06 oktober  2006 Delft
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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 Wim ter Horst

Het is weer 7 september.Vanuit alle windstreken

stromen vandaag weer duizenden Indië

Veteranen, indertijd door Pierre Huyskens ge-

bombardeerd tot “7 september divisie” naar

Roermond, om aldaar voor de negentiende keer

hun sobats te herdenken, die het niet mochten be-

leven om naar Nederland terug te keren. Zij lig-

gen begraven op de Erevelden

op Java, onder een wit kruis met daarop in zwarte

letters hun naam. Al die namen staan ook gegrift

in de zuilen in het fraaie Stadspark Hattem te

Roermond . Het zijn er meer dan zes duizend. De

laatste lichting, die naar Nederlands Indië werd 

uitgezonden was (1949-1). Die jongens van toen

zijn nu allen 77 jaar jong en zijn dan ook de jong-

ste “Indië Veteranen”. De Nieuw Guinea Veteraan

zal ongeveer tien jaar jonger zijn. Gezien de (vrij)

hoge leeftijd van deze mannen, is het niet verwon-

derlijk, dat ook veel jongere mensen deze her-

denking bijwonen. Zij komen veelal mee als be-

geleider en dat is een heel goede zaak, omdat

hierdoor bijna automatisch een stukje historie

wordt doorgegeven aan een volgende generatie.

Wij vertrouwen er dan ook op, dat deze herden-

king nog tot in lengte van dagen zal worden voort-

gezet door ons nageslacht, zelfs tot lang nadat de

laatste Veteraan zich heeft gevoegd bij zijn in

Nederlands Indië of Nieuw Guinea achter geble-

ven sobats.

Speeches
In zijn welkomstwoord  memoreerde de voorzitter

van de Stichting Nationaal Indiëmonument 1945-

1962, het overlijden van Ton Jorna, ceremonie-

meester vanaf het eerste uur bij deze herdenkin-

gen. Hierna  werd het openingsgebed uitgespro-

ken door Aalmoezenier b.d. van de Luchtmacht

J.van Aggelen, dat begon met de woorden:

“In onze herdenking willen wij in eerbied verbon-

den zijn met allen die wij hebben moeten losla-

ten”.

Namens  “den Haag” werd de herdenkingstoe-

spraak gehouden door de Minister voor

Ontwikkelingssamenwerking, Mevrouw Van

Ardenne - van der Hoeven, die haar toespraak de

Jaarlijkse herdenking Indiëveteranen in Roermond
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titel meegaf  “Op reis naar het einde van de

nacht”.

De reis, die in Nederland begon met als bestem-

ming, voor velen van ons, totaal onbekende om-

standigheden in een onbekend gebied aan de an-

dere kant van de wereld, waar de nachtreis voort-

gezet werd en waar meer dan 6000 jongens het

einde van de nacht niet zouden halen. In haar toe-

spraak benadrukte ze nog eens duidelijk hoezeer

de eigen inzet van de Indië Veteraan nodig is ge-

weest om het huidige Veteranenbeleid tot stand te

brengen. Als vertegenwoordiger van de

Nederlandse regering zei ze letterlijk:

“De Nederlandse regering past nederigheid”.

“Betraande grond”
De stadsdichter van Roermond sprak een decla-

matie uit onder de titel “Betraande grond”

waarin hij  de verbondenheid van de Oude en

Jonge Veteraan  heel duidelijk liet uitkomen.

Tijdens “het stilte moment” kwam weer het eer-

betoon van de Koninklijke Luchtmacht, waarbij 4

straaljagers in de “missing man formatie” over het

park vlogen.

De weersomstandigheden werkten niet bepaald

mee, want de grijze wolken hingen zo laag,

dat het vierde vliegtuig, dat recht omhoog gaat, in

een flits in die grijze wolkenmassa was verdwe-

nen.

Hierna vond onder het spelen van plechtige ko-

raalmuziek de kranslegging plaats, die dit jaar uit

meer dan 100 kransen bestond, waarvan één

exemplaar gelegd werd namens de VOSIB GRPI

door dhr. J. Schuurman, lid van 3 Irene.

De plechtigheid werd besloten door het sluitings-

gebed, uitgesproken door Ds. In ’t Hout.

De foto’s geven een goede indruk van de overwel-

digende drukte in het park Hattem ,van de hoe-

veelheid kransen, het monument en de zuilen.

Leden van “het 7 september legioen” :“Tot vol-

gend jaar in Roermond.”

Algemene Bestuurs- en Ledenvergadering
2007 

Het dagelijks bestuur van de VOSIB GRPI heeft

deze  vergadering gepland op woensdag 

18 april 2007. Formeel moet datum en locatie nog

bevestigd worden door de LFD te Oirschot.

Noteert u echter deze datum alvast in uw agenda.

Nader en definitief bericht volgt in het voorjaar

2007.

280021_Vaandel_80  14-12-2006  14:12  Pagina 10



11

Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI

Garderegiment

1946-1950

Reünie Commissie

4e Bataljon

Reünie Comité 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene.

Voorzitter en tevens kazerne contact: 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

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

Donderdag 5 oktober vierden de veteranen van

het 4e bataljon op de Legerplaats Oirschot hun

19de Reünie na terugkomst in 1950,. Deze keer

was de bijeenkomst in "De Treffer", wegens

bouwwerkzaamheden in de Kempenzaal.

Het was een feestelijke bijeenkomst, want op een

maand na was het 60 jaar geleden dat deze sobats

opkwamen in Arnhem. De opkomst was redelijk,

ongeveer 150 personen waren aanwezig; helaas

hadden zo’n 50 oudgedienden zich om verschil-

lende redenen afgemeld, maar meestal toch van-

wege gezondheidsklachten.

De herdenking van onze 43 gesneuvelden bij het

monument, compleet met vaandelwacht en

uitzendvlag verliep stijlvol.

Voorzitter J. Kerssemakers hield een indrukwek-

kende toespraak waarna dodenappel en krans-

legging plaatsvond.

Na afloop hiervan werd een groepsfoto gemaakt

van alle aanwezige Veteranen. leder kreeg deze

foto medio november thuisgestuurd, geheel gratis

als herinnering aan ons 12e lustrum.

Terug in de Treffer steeg de stemming tot een

hoogtepunt; men was kennelijk blij elkaar weer

eens terug te zien. Het jaarlijks weer ontmoeten

van oude makkers schijnt aan een grote behoefte

te voldoen, immers daarvoor hebben wij te veel

meegemaakt en elkaar steeds tot steun geweest

in heel veel moeilijke periodes.

Gezien onze leeftijd en daarmee samenhangend

de opkomst zullen de Bataljonsreünies in de

komende jaren een wat andere samenstelling

krijgen.

In Vaandeldrager nr. 81 (maart 2007) zal het be-

stuur van de Vereniging van de vijf Indiëbataljons

hierover enkele mededelingen publiceren.

Wisseling van de wacht
Sinds jaar en dag bezocht onze Jan Beckers, als

vertegenwoordiger van de Vereniging van

Indiëbataljons de vergaderingen van de Stichting

Brigade & Garde.Wegens gehoorproblemen

moest hij, jammer genoeg, hiermede stoppen.

Onze voorzitter Juan Kerssemakers, tevens alge-

meen bestuurslid van onze vereniging

Indiëbataljons volgt hem op en is inmiddels

geïntroduceerd.

Het bestuur heeft Jan Beckers per brief grote dank

uitgesproken voor zijn grote inzet en

verantwoordelijkheid en J. Kerssemakers alle suc-

ces toegewenst in deze functie.

Fijne Feestdagen

Tot slot wenst de Reüniecommissie 

u allen een Zalig Kerstfeest en een 

Voorspoedig en vooral Gezond Nieuwjaar.

Kranslegging door de heren Van Alst en Beckers tijdens de reünie van 2004.
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Fijne Feestdagen
Wanneer dit nummer van de Vaandeldrager in

druk verschijnt, dan zal Kerstmis al naderen.

De reüniecommissie 5-GRPI wenst u, lezers van

de Vaandeldrager, fijne Kerstdagen, een goede

jaarwisseling, een gezond en gelukkig 2007 en al

degenen die in het buitenland verblijven een be-

houden terugkeer in het vaderland.

Frans Mulder vergaarde uit diverse tijdschriften

o.a. de volgende dichterlijke ontboezemingen.

Morgen

Het eerste zonlicht valt de kamer binnen

strelend langs mijn neergelaten klamboe

en dan langs mijn ontwakende leden

verrukt sluit ik weer even mijn ogen toe.

Buiten rollen de eerste grobaks voorbij

de  wielen bonkend op de straat

de wasbaboe’s komen babbelend aan

ergens is een deur, die slaat.

Een nieuwe dag is weer aangebroken,

uit mijn klamboe treed ik in het volle licht,

in de mandikamer spoel ik mijn laatste slaap

met het klaterend, koele water uit mijn gezicht.

Muskieten

Muggebeten op je armen,

Op je benen en je hoofd

Door het irriterend zoemen

Nachten lang van slaap beroofd.

Vinnig meppen in het donker

Naar het aangonzende beest,

Vingers stuk slaan op de wekker

Glasgerinkel…..heel geweest….

Als zo’n ondier dan bij toeval

Op je spiegel nederstrijkt,

Waar ie tartend en uitdagend

In zijn volle glorie prijkt,

Sluip je zachtjes, zachtjes nader,

Slaat de spiegel haast tot pap,

Doch het dier is weggevlogen,

Zit al op de lampekap.

Nijdig mep je naar het monster….

In de kap…een grote scheur….

Maar de mug vliegt raak’lings langs je,

Zet zich op de kamerdeur.

Op, amechtig val je neder,

Uitgeput van deze jacht,

Het loeder plaagt je rustig verder

Heel de slapeloze nacht.

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
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Het konvooi komt

Het konvooi ons wekelijks verzetje,

Het konvooi ons wekelijks pretje,

Komt het vandaag?

Komt het morgen?

Vandaag zal het wezen,

Want nu heb ik wacht van vijf tot zeven

Het konvooi, het is wel tijd!

Ik wil post

En mijn stukkende schoenen kwijt!

Het konvooi!

Wordt er gegild

Waarop de nog slapende zijn bed uittrilt

Is er post?

Wordt gelost!

Nieuwtjes vliegen heen en weer

Sommige geven pret andere doen zeer

Ik ga naar binnen inde tent

Waar alles door elkander rent

Door twintig handen wordt de postzak 

opengescheurd

En dan leeg in een hoek gepleurd.

Vertraagde thuisvaart

Wij zouden gaan O, Heer,

Naar Holland met de Grote Beer

Het ging niet door, maar het kan,

Zo zeiden we, nog met de Waterman

Hij was niet voor ons besteld

Bleef over de Johan van Oldenbarneveld

Ook die, bracht niet naar huis

En vergeefs wachtten we op het Zuiderkruis

Maar nu, in uiterste nood

Willen we nog met een landingsboot

Komt die ons niet te gauw,

Gaan we met een vissersprauw

Reeds twee en half jaar zijn de Tijgers

Op Java vechtlustige krijgers

Maar in een telegram van Generaal Spoor

Stond:Thuisvaren gaat niet door

Want in de Republiek heerst nood,

Nasi-tafel

Als je pas op Java aankomt,

Weet je niets van nasi af

Rijstebrij met bruine suiker

Eet je in Holland tot je graf

Het zondags toetje, rijst met pruimen,

Is aldaar het geheid menu

Als je hier de borden rijst ziet,

Vraag je je angstig, maar wat nu?

Andere landen, andere zeden,

Ruik die flinke, fijne nasi-lucht,

Waarvan elke Orang-Baroe,

In de eerste dagen zucht

Met de doodsangst in je ogen,

Vul je dan dat diepe bord

En vraagt zachtjes aan je buurman

Is het wel rijst, het lijkt wel gort

Doch de buurman zit al jaren

In dat warme tropenland

Geeft geen antwoord en kluift statig 

Met een Ajam in zijn hand

Van zijn lippen druipt de sajoer

En hij gromt:“machtig bedis”,

Want de rijst, die is het lekkerst 

Als ze goed gepeperd is.

Pisang-goreng om te zuigen

Weggespoeld met een slok bier

Bergen kroepoek en kepiting

Geven hem intens plezier

Ziet hem handig manoeuvreren

Met die sambal en saté….

Als het hele zaakje op is

Gnuift hij rustig en tevree….

Doch diezelfde “Orang-Baroe”

Eet een jaartje later mee

En hij smult van rijst en sambal

Fijn senang en zeer gedwee

Omdat hij heeft leren eten,

Zoals men het eten moet.

En daarbij meteen begrepen,

Wat een goed, die rijst hier doet.
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S – Ireentje nr.63

Contactblad van het 6e Bataljon Garderegiment “ Prinses Irene “

S – Ireentje nr. 63

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

Tekst: Jan Elbers

Onze twintigste reünie 
De leden van het reüniecomité met hun echtgeno-

ten waren reeds vroeg van huis vertrokken, zodat

zij om 8.00 uur voor de slagbomen van de kazerne

stonden. In de Kempenzaal werden zij begroet

door vier Fuseliers die door het Regiment be-

schikbaar werden gesteld voor het verrichten

van hand- en spandiensten, o.a. inrichten van de

zaal, vervoer per rolstoel of busje naar monument

en eetzaal. Henny en Bert Rijsbergen verzorgden

de ontvangst van de reünisten, de dames

Vleeming en Peters reikten de pennen uit en me-

vrouw EIbers voorzag de gasten van penningen

voor gratis consumpties. Omstreeks 9.00 uur kwa-

men de eerste sobats binnen en dit druppelde

door tot omstreeks 10.30 uur.Toen waren ook de

treinreizigers per bus gearriveerd. In zijn wel-

komstwoord kon Jan EIbers ruim 100 personen

begroeten. Hij roemde de medewerking van het

Regiment bij de voorbereiding van deze reünie.

Namens het Regiment werd het woord gevoerd

door Majoor Duvekot, die de nadruk legde op de

relatie van de veteranen met het Regiment.Wij

zijn daar graag geziene gasten.

Herdenking
Hierna begaven wij ons naar het monument voor

de herdenking van onze op de Erevelden begra-

ven sobats. Het is ieder jaar weer een indrukwek-

kende plechtigheid, zoals dit door het Regiment

wordt georganiseerd met de aanwezigheid van

Vaandel met Vaandelwacht, een peloton Fuseliers,

vlagverzorgers enzovoort. Met het luiden van de

bel werd staande één minuut stilte in acht geno-

men. Hierna volgde de kranslegging en tot be-

sluit trokken de aanwezigen langs Vaandel,

Vaandelwacht en monument.

Dit alles wordt zo plechtig uitgevoerd, waardoor

bij menigeen de gedachten teruggaan naar hun

14
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omgekomen maatjes of slapies uit onze tropen-

tijd.

Hierna wandelden wij richting Kempenzaal, waar

de bar inmiddels geopend was en de ontvangen

penningen ingewisseld konden worden voor een

consumptie. Omstreeks 12.00 uur werd een hartig

hapje geserveerd, waarna wij omstreeks 14.00

uur in de eetzaal werden verwacht. Het keuken-

personeel van de kazerne had voor een voortref-

felijke nasimaaltijd gezorgd, waar wij

allen van hebben genoten.. Hiervoor verdienen zij

een pluim! ! .

Omstreeks 16.00 uur werd door Jan EIbers het

einde van deze reünie aangekondigd. Hij bedank-

te de aanwezigen voor hun medewerking aan het

welslagen van deze reünie en wenste hen een

goede thuisreis toe. Bij het afscheid nemen van de

sobats en hun partners bleek dat deze reünie

zeer geslaagd genoemd mag worden en dat de

"surprise" in goede aarde was gevallen.

De 20e reünie van het 6e
Bataljon G.R.P.I.
21 september 2006

Een reactie van Piet Peters:

Een zomerse dag in september.Het comité, drie

man sterk, met vrouwelijke ondersteuning, zou om

8.30 uur aanwezig zijn bij de kazerne.

Maar, net als in vroeger jaren toen wij ook nog

dienstplichtig waren, stonden wij om 8.00 uur

voor de slagbomen van de kazerne in Oirschot.

De Kempenzaal was al gedweild, de koffie bruin

en het worstenbroodje op temperatuur.Om 9.00

uur kwam de eerste Irene-man binnen; het was

Arend Houtzeel uit Bemmel, Gemeente

Lingewaard, hij had alle files getrotseerd.

Omstreeks 10.00 uur kwamen de mensen van

twee kanten de zaal binnen.Na het welkomst-

woord van Jan Elbers, begaven we ons naar het

monument voor de jaarlijkse herdenking. Een

emotionele gebeurtenis.

De sobats, die rusten op Java en verder alle vrien-

den, die nadien zijn overleden worden met de

“Last Post” herdacht.Voor het eerst was er een

C.D. met de hoornblazer en het Volkslied.

Hierna was de bar open en de blauwe muntjes de-

den het uitstekend. De ballpoint was een extraatje

vanwege de 20e reünie en was zeer welkom.

Hierna volgde de nasimaaltijd, met alle eer voor

het keukenpersoneel.Vanwege de avondspits

werd er al vroeg begonnen met de aftocht.

Algehele conclusie: Reünie geslaagd.

Proberen verticaal te blijven en tot ziens.

Kerst en Nieuwjaarsgroet
Omdat de Vaandeldrager in december in uw brie-

venbus zal vallen, willen de leden van het reünie-

comité u allen goede Kerstdagen toewensen, een

prettige Jaarwisseling en een Gelukkig en

Gezond Nieuwjaar.

Met de hartelijke groeten van:

Harry, Piet en Jan.

15
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Tekst: Jo van der Weerd

Als dit blad bij u in de brievenbus valt, staan wij,

kort voor de kerstdagen en de jaarwisseling.

Tijdens de kerstdagen zingen we 'Ere zij God' en

'Vrede op aarde'. Maar de vrede is nog steeds ver

te zoeken. Onze generatie is geboren tussen de

Eerste en Tweede Wereldoorlog en heeft de el-

lende van een oorlog van nabij meegemaakt. Er

zijn na de Tweede Wereldoorlog organisaties op-

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.

gericht om vrede te bevorderen, maar nog steeds

zonder het gewenste resultaat. Daarnaast zijn er

veel landen waar de inwoners niet in vrede samen

kunnen leven. Landen waar mensen worden ver-

volgd, omdat ze een andere 

levensovertuiging hebben. Het is geen uitzonde-

ring; we lezen het dagelijks in de nieuwsbladen.

Om kort bij huis te blijven.Turkije, een land waar

veel Nederlanders met vakantie naar toe gaan,

kan nog niet aansluiten bij de EU-landen. Er is

geen vrijheid van meningsuiting en de kerken

worden gediscrimineerd. Laten wij blijven hopen

en bidden voor vrede in de wereld.

Tijdens de jaarwisseling zien we terug op het jaar

dat achter ons ligt en wensen elkaar al het goede

voor het nieuwe jaar. Maar niet iedereen kan te-

rugzien naar een fijn en goed verlopen jaar.Velen

van ons zullen op oudejaarsavond terugdenken

aan een jaar met tegenslagen door ziektes of door

het wegvallen van een dierbare.Wij wensen deze

vrienden en vriendinnen van ons, vooral tijdens

deze dagen, veel sterkte!

Vaak horen we de opmerking:“Nu we ouder wor-

den lijkt het alsof de tijd veel sneller gaat”. Een

jaar is zo weer voorbij. De tijd vliegt. Dit gevoel

wordt zo mooi verwoord in het vers dat wij bij het

afsluiten van het jaar vaak zingen.

“Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een

schaduw heen.”

Namens het bestuur wens ik u goede kerstdagen

en een gezegend 2007.

“Uren, dagen,maanden, jaren vliegen als een schaduw
heen”

Openingstoespraak Jo van der Weerd

16
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Verslag Reünie van 7 GRPI
op 11 oktober 2006

Tekst:Wim ter Horst

Woensdag 11 oktober 2006. ’s Morgens 6.00 uur,

het K.N.M.I. heeft ons een mooie nazomerdag be-

loofd, maar daar is nu nog niet veel van te zien,

want het is nog donker,

we zijn echter al wel onderweg in de richting

Oirschot. Zodra het licht begon te  worden was al

te zien, dat de weermannen gelijk leken te krij-

gen.

Na een zeer voorspoedige reis waren we om 7.30

uur al in de kazerne in Oirschot.

Zo vroeg, dat de mensen van de wacht nog niet

eens op de hoogte waren van onze komst en de

bewegwijzering nog niet was aangebracht. Geen

probleem voor ons echter want we weten onder-

hand de weg naar de Kempenzaal blindelings te

vinden.

Daar aangekomen bleken de kramen en tafels

voor de verloting al keurig opgesteld te staan.

Compliment voor W. den Bresser en zijn mensen.

Met behulp van een vijftal Fuseliers werd de zaal

naar onze wensen ingericht en de dames van de

verloting hadden royaal de tijd om hun uitstalling

te presenteren. Jammer, dat er kennelijk in den

lande weer eens vertraging optrad bij de NS,

waardoor sommige reüniegangers (veel) te laat

binnen kwamen. Ook meerdere gasten, die met

eigen vervoer kwamen kregen onderweg te ma-

ken met filevorming, waardoor ook zij te laat wa-

ren.

Openingstoespraak Jo van der Weerd 
Een kwartier later dan gepland opende onze

voorzitter Jo van der Weerd, ondanks zijn fragiele

gezondheid toch persoonlijk deze bijeenkomst en

heette een ieder van harte welkom, met name de

afgevaardigden van de overige Irene-

Indiëbataljons, de Brigade Prinses Irene, alsmede

de Commandant nadetachement  Kapitein du

Pree, als waarnemer van de Bataljons

Commandant.

Het gehele  Bataljon was op oefening ter afsluiting

van de voorbereiding op hun uitzending naar

Uruzgan.Hij memoreerde in zijn toespraak onder

meer het contact met sobats die in het buitenland

wonen en waarmee via de Vaandeldrager en

Internet contacten worden onderhouden. Dat

deze contacten gewaardeerd worden, blijkt wel

uit het feit, dat twee van hen, Piet Visser ( 4e Cie )

en Herman Winnen ( Staf Cie) beiden 50

Australische dollars hebben overgemaakt onder

het mom van :“dan zijn we er toch een klein beet-

je bij “.

Toespraak Wim ter Horst bij monument
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Een ander lid van de 4e Cie. van ons Bataljon, die

anoniem wenst te blijven, sponsort ons al jaren

met een fors bedrag in Euro’s, dat met twee nullen

moet worden geschreven. Deze gevers werden

hartelijk bedankt, alsmede alle andere gevers,

die naast hun reüniebijdrage een extra bedrag in

geld hadden overgemaakt of iets in natura had-

den geschonken voor de verloting.Vervolgens

uitte hij zijn bezorgdheid over de terugloop van

het aantal deelnemers. Deze keer ongeveer 50

deelnemers ( dat is ± 20% ) minder dan de reünie

in het voorjaar 2004.

Het bestuur zal zich beraden, in overleg met de

zuster bataljons die dezelfde problemen kennen,

hoe we in de toekomst  verder moeten gaan.

Nadat hij alsnog een keer de verloting had aange-

prezen, en kapitein du Pree als volgende spreker

had aangekondigd, eindigde hij vermoeid, doch

voldaan zijn toespraak.

Toespraak Kapitein du Pree 
Kapitein du Pree begon zijn toespraak met de uit-

leg van zijn aanwezigheid hier in deze functie,

heette een ieder van harte welkom met een waar-

dering voor de, in zijn ogen, toch grote opkomst.

Hij benadrukte het belang van een dergelijke bij-

eenkomst, maar gaf ook te kennen dat het

Regiment niet zou tegenpruttelen, wanneer er in

de toekomst twee reünies zouden worden samen-

gevoegd.Vanuit organisatorisch oogpunt beke-

ken, kunnen wij dat idee wel begrijpen.

Na ons een heel fijne en geslaagde reünie toege-

wenst te hebben vertrokken wij naar het monu-

ment, waar de dodenherdenking en kranslegging

plaats vond.Voorafgaande aan de herdenking gaf

kapitein du Pree tekst en uitleg over het ceremo-

nieel protocol, waarna de intreding van

Uitzendvlag en Vaandelwacht volgde. Aansluitend

werd de vlag halfstok gehesen en hield Wim ter

Horst, secretaris/penningmeester een toespraak,

waarin de mannen achter de namen die op het

monument staan vermeld, in alle eerbied werden

herdacht.

Humanitaire activiteiten in Nieuw Guinea
Wim ter Horst memoreerde de humanitaire activi-

teiten, die het Bataljon op Nieuw Guinea heeft uit-

gevoerd. Na Overste Tim Luiten en zijn mensen

van het 17e Pantserinfanterie Bataljon Garde

Regiment Fuseliers Prinses Irene veel krijgs-

mansgeluk bij hun komende missies in Bosnië en

Afghanistan en een behouden terugkeer in

Nederland te hebben toegewenst volgde een

dankwoord aan alle medewerkers aan deze cere-

monie, parade commandant,Vaandelwacht,

Uitzendvlag en vlagpersoneel. Zonder hen had

deze herdenking  niet zo plechtig en vlekkeloos

kunnen verlopen.

Hierna volgde het dodenappèl, de kranslegging

en het stiltemoment, waarna het defilé langs

Overzicht van een gezellige reünie
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Vaandel en monument plaatsvond en we terug-

keerden naar de Kempenzaal.

In de Kempenzaal stonden inmiddels de knabbel-

nootjes op de diverse tafels, ging de bar open en

begon het gezellig samenzijn.Via onze kleine

Toko werden weer diverse artikelen aan de man

gebracht. De serveerrondes van de warme sma-

kelijke snacks vonden een goede aftrek. De loten-

verkoop begon en de gewonnen prijzen werden

met gejuich  binnengehaald. Helaas is de naam

van de winnares van de hoofdprijs, die bestond

uit € 150,- aan theaterbonnen, ons niet bekend.

Wel is bekend, dat ze er heel erg blij mee was,

maar haar naam kennen we niet. Een vriendelijk

verzoek aan haar om na het lezen van dit verslag

zich alsnog bekend te maken bij de

secretaris/penningmeester, zodat we haar naam

bij de voorgaande hoofdprijswinnaars in ons ar-

chief kunnen opnemen.

Alternatieve nasimaaltijd
Zo rond de tijd, dat we aan de nasi maaltijd be-

gonnen te denken kwam er een grote kink in de

kabel. De hofmeester kwam vertellen, dat men in

de keuken niet wist dat er een reünie was van-

daag en er derhalve geen warme maaltijd klaar

stond. Uiteraard is dit een grote miscommunicatie

tussen de verschillende afdelingen, maar Paresto

heeft zijn uiterste best gedaan om dit probleem

op te lossen en heeft gezorgd voor een voortreffe-

lijke broodmaaltijd, met verschillende warme

snacks, zoals knakworst, kroket, frikadel en een

gebakken eitje (telor), hetgeen met name bij de

broodliefhebbers goed in de smaak viel.

Het is voor ons echter wel een reden om in de toe-

komst nog alerter te zijn op de voortgangscontro-

le in het hele gebeuren.

Na de maaltijd was het museum geopend en werd

ook het gezellig samenzijn in de Kempenzaal her-

vat.Tegen 16.00 uur werd door de voorzitter, die

toch de gehele dag op zijn eigen wijze heeft kun-

nen meemaken, deze happening afgesloten. De

bedoeling was dat we gezamenlijk ons

Veteranenlied zouden zingen, maar aangezien er

wegens een defect geen muziek kon worden ge-

draaid, kon dat niet doorgaan, waarna een aantal

enthousiaste  leden het lied spontaan à cappella

inzetten, zodat het  “Slamat tot over een jaar” toch

luid en duidelijk door de Kempenzaal klonk.

Oproep aan de Contribuanten “Vaandeldrager”van 7 GRPI
Tekst :Wim ter Horst

In de jaren 2003 en 2005 hebben verschillende le-

den van ons Bataljon, die om bepaalde redenen

niet naar onze reünies (kunnen) komen, een brief

van ons ontvangen met de vraag, of zij ons

Regimentsblad “De Vaandeldrager”nog wel op

prijs stelden.

Een dertigtal  hebben daar positief op gere-

ageerd en daarbij aangegeven, dat zij bereid wa-

ren daartoe jaarlijks een bedrag(je) over te ma-

ken op de Bank of Girorekening van Bataljon

Berdjalan. Dit heeft in de voorbije jaren redelijk

gelopen, maar in het jaar 2006 hebben wij van

slechts 5 personen geld ontvangen.

Hierbij wil ik de overige 25 personen, die dit tot

nog toe hebben verzuimd, oproepen om dit nu

alsnog te doen. Maak dan nu gemakshalve in één

keer uw (vrijwillige ) bijdrage zowel voor 2006 als

2007 over. Uw penningmeester zal u dankbaar

zijn.
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Terug van de woestijnreis
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 (toe-

komstige) leden belichten. In dit nummer kijkt de

voorzitter als Deputy Commander van Regional

Command South ISAF in Afghanistan terug op zijn

missie.

Verenigingsnieuws
Ten eerste wensen wij niet alleen onze leden,

maar iedereen op uitzending in Kandahar,

Uruzgan en Bosnië en in het bijzonder onze regi-

mentscommandant, luitenant-kolonel Tim Luiten

heel veel succes met de zware en uitdagende mis-

sie.Waar u zich ook bevindt op deze aardbol wij

wensen u goede kerstdagen en een voorspoedige

start van 2007 toe.

Ten tweede zal majoor Andy van Dijk van begin

februari tot augustus worden uitgezonden naar

Uruzgan; zijn taak als secretaris zal grotendeels

worden overgenomen door majoor Emil Kaspers.

Een tweede aderlating in het bestuur is het ver-

trek van Nicole Hooft, onze penningmeester en le-

denadministrateur.Wij feliciteren haar (met pijn

in ons hart) met haar nieuwe functie op onze am-

bassade in Washington; Nicole wij zijn natuurlijk

blij voor jou met deze mooie baan, maar hoe vin-

den we in vredesnaam iemand van jouw kaliber

ter vervanging! (hier zijn we uiteraard druk mee

bezig).

.

Na de geslaagde reünie in juni kunnen wij ver-

heugd melden dat ons ledental inmiddels is ge-

stegen tot 353.Wil je jezelf of iemand anders aan-

melden als lid van de VVVGFPI, kan dat bij onze

secretaris  vvvgfpi@home.nl of surf naar onze

website www.vvvgfpi.nl.

Afsluitend nog een allerlaatste verzoek van onze

ledenadministratie; geef a.u.b. je nieuwe adres

door als je verhuist.

Terug van de woestijnreis
De afgelopen vier maanden heb ik met veel ple-

zier gewerkt als plaatsvervangend commandant

van Regional Command South (RC-S) ISAF bij het

hoofdkwartier op KAF (Kandahar Airfield) Voor de

operationele leiding en coördinatie van de een-

heden in de provincies, zoals de Nederlandse

Taskforce in Uruzgan, zijn er Regionale

Commandanten aangesteld.Voor het zuidelijk ge-

deelte van Afghanistan dat de provincies

Uruzgan, Helmand, Kandahar, Zabul, Nimroz en

Day Kundi omvat, met een oppervlakte van 5 ?

keer Nederland, is het hoofdkwartier RC-S.Vanuit

dit hoofdkwartier geven wij leiding aan zo’n

10.000 ISAF-militairen en z’n kleine 60 helikopters

en de nodige vliegtuigen. Het hoofdkwartier be-

staat uit bijna 240 militairen uit Canada,VS, Groot-

Brittannië, Nederland, Australië, Roemenië,

Estland, Denemarken, en Spanje. De commandant

van deze Regio was tot 1 november een Canadese

generaal en ik was de plaatsvervangend com-

mandant.

Taken
Onze opdracht en ons plan richt zich op drie

hoofdlijnen (operatielijnen).Ten eerste werken

wij aan de veiligheid, de rust en de vrede in ons

gebied, door het Afghaanse leger en de politie

goed te trainen, goede uitrusting te geven en sa-

men met hen de orde te handhaven. Hierbij is het

20

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,

contact: HYPERLINK “mailto: vvvgfpi@home.nl” vvvgfpi@home.nl

Penningmeester/ledenadministratie: Nicole Hooft,Waterweegbree 28, 4823 NC

Breda.Voor meer informatie: HYPERLINK “http://www.vvvgfpi.nl” www.vvvgfpi.nl 

280021_Vaandel_80  14-12-2006  14:13  Pagina 20

creo




21

noodzakelijk dat onze eenheden het Afghaanse

leger en de politie steunen bij acties om de te-

genstanders van de democratisch gekozen

Afghaanse regering gevangen te nemen of uit te

schakelen. Het gaat hierbij niet om politieke te-

genstanders maar om terroristen, zoals Taliban en

Al Qaida, die door te dreigen met, of het daadwer-

kelijk uitoefenen van geweld, zoals bomaansla-

gen en andere vormen van terreur, de wederop-

bouw van Afghanistan proberen te belemmeren.

Onze tweede hoofdlijn is de bestuurlijke en juri-

dische wederopbouw. Het is al meer dan 23 jaar

geleden dat er voor het laatst een gekozen rege-

ring in Afghanistan was. Ook is het al zo’n 23 jaar

geleden dat overheidsinstanties, zoals provincie-,

districts-, en gemeentelijke besturen, uitvoerende

directies en diensten iets wezenlijks voor de be-

volking hebben betekend. Daarom wordt momen-

teel hard gewerkt aan training en coaching van

bestuurders op alle niveaus door onze PRT’s

(Provincial Reconstruction Teams). Bovendien

wordt gewerkt aan de wederopbouw van de

rechtsstaat met een adequaat juridisch systeem

en goed georganiseerd gevangeniswezen.

Onze derde hoofdlijn is de economische en in-

frastructurele wederopbouw. De afgelopen ja-

ren is op dit terrein Afghanistan behoorlijk in ver-

val geraakt en er is door de oorlogen veel infrast-

ructuur vernield. Ons huidige werk en onze plan-

nen zijn er op gericht om samen met de

Afghaanse overheid het land ook op dit terrein

weer op te bouwen. Het gaat hierbij vooral om de

Afghaanse burgers die recht hebben op mens-

waardige levensomstandigheden en een toe-

komstperspectief. In dit kader wordt hard ge-

werkt aan: wegen, bruggen, elektriciteitsvoorzie-

ningen, bronnen voor drinkwater, irrigatiekana-

len, politieposten, districtcenters, scholen, vak-

technische opleidingen, ziekenhuizen en klinie-

ken, en dergelijke.

Uitvoering van de opdracht
Ten eerste is het uiteraard zo dat de democratisch

gekozen Afghaanse regering en de bestuurders

op alle niveaus zelf primair verantwoordelijk zijn

voor de veiligheid en de wederopbouw.Wij, als

Regionaal Commando Zuid, laten aan de hand van

onze plannen, onze eenheden en vooral de PRT’s

samen met de provinciale-, districts- en lokale be-

stuurders hun eigen Afghaanse plannen maken

voor de korte en lange termijn. Deze plannen

moeten ook passen binnen de plannen van de re-

gering in Kabul en er moet voldoende geld be-

schikbaar zijn. Om alle inspanningen in het kader

van de wederopbouw effectief te laten zijn, wordt

gefocust gestart vanuit relatief veilige kerngebie-

den de zogenaamde ADZ’s (Afghan Development
Zones). Als eerste vier ADZ’s zijn aangewezen:

Qalat,Tarin Kowt, Lashkar Gah en Kandahar City.

Ten tweede leiden en coördineren wij de uitvoe-

rende activiteiten van de Nederlanders en

Australiërs in Uruzgan, de Canadezen in

Kandahar, de Britten in Helmand en de Roemenen

en Amerikanen in Zabul. Daarbij gaat het om heel

concrete zaken zoals de training van de politie en

hen voorzien van goede uitrusting, de bouw en

het in bedrijf nemen en houden van scholen (in-

clusief de training van leraren) en het aanleggen

van wegen.Voor de uitvoering van de bouw van

scholen, wegen, bruggen, ziekenhuizen, en der-

gelijke proberen we zoveel mogelijk lokale aan-

nemers en internationale hulpverleningsorgani-

saties in te zetten; dit komt ook de lokale econo-

mie ten goede.

Uitdagingen
Helaas zijn er twee probleemgebieden.Ten eer-

ste probeert de Taliban de wederopbouw te ver-

storen door (bom)aanslagen en allerlei gewapen-

de acties uit te voeren.Ten tweede is de ‘poppy-
teelt’ (oftewel papaver) en de bestrijding ervan

een probleem.

Helaas is het zo dat de Taliban wordt gesteund

door Al Qaida en vanuit Pakistan. De Pakistaanse

overheid heeft moeite om de Taliban in het grens-

gebied Baluchistan aan te pakken en de grens

Verpleegsters in opleiding in het nieuwe ziekenhuis van Qalat

(provincie Zabul)
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met Afghanistan dicht te houden. Dit betekent dat

er via deze weg regelmatig versterkingen voor de

Taliban het land binnenkomen.

Voor de bestrijding van de’poppy-teelt’ is een

Counter-narcoticsteam in samenwerking met de

Afghaanse regering verantwoordelijk. Dit team

heeft het afgelopen voorjaar nogal rigoureus en

zonder goede afstemming met ISAF een aanzien-

lijk deel van de ‘poppy-oogst’ vernietigd. Dit team

werd door de ‘gewone’ Afghanen als onderdeel

van de coalitietroepen en ISAF gezien. Hierdoor

heeft de Taliban, die zelf ook belangen heeft in de

productie van opium, er veel sympathisanten bij

gekregen, namelijk de boeren die hun oogst ver-

loren zagen gaan en de drugsmaffia (met veel

geld).Voor het komende voorjaar proberen wij nu

in overleg de aanpak te synchroniseren, zodat

eerst de drugsmaffia - die een aanzienlijk deel

van de boeren in zijn macht heeft - wordt aange-

pakt.Tegelijkertijd moet worden gestart met het

uitbreiden van de omvang en de kwaliteit van de

bruikbare landbouwgrond en moeten aan de boe-

ren alternatieve gewassen zoals saffraan worden

aangeboden. Op deze wijze kan stapsgewijs wor-

den overgegaan van ‘poppy’ op alternatieve ge-

wassen.

Samenvattend, denk ik dat de genoemde proble-

men het uitvoeren van de missie niet in de weg

staan, maar wel bemoeilijken.

Nederlanders zijn goed voorbereid op zware
taak

Zijn de Nederlandse troepen wel gereed voor

zo’n zware en ingewikkelde taak in de provincie

Uruzgan?

De Nederlanders zijn goed voorbereid op hun ta-

ken.Wij, als staf RC-S, zien dat ze goed getraind

en erg gemotiveerd zijn en dat zij een goede uit-

rusting hebben. Bovendien hebben wij als

Nederlanders een ruime ervaring opgedaan met

de missies in Bosnifi, Kosovo, Irak en (eerder in)

Afghanistan.Vanuit ons hoofdkwartier werd wel

kritisch gekeken naar de komst van de

Nederlanders. Maar de typisch Nederlandse aan-

pak wekte na de eerste weken meteen al vertrou-

wen, doordat de Nederlanders een goed plan

hadden gemaakt, snel goede contacten opbouw-

den met de leiders en de gewone bevolking in en

om Tarin Kowt en Deh Rawod in Uruzgan.

Bovendien zijn de Nederlanders samen met de

Australiërs en de lokale bevolking voortvarend

gestart met wederopbouwprojecten voor die za-

ken waar de bevolking echt behoefte aan had.

Denk hierbij aan de renovatie van het ziekenhuis

en een moskee, het bouwen van een brug, het uit-

voeren van wegherstel, de renovatie van een poli-

tiebureau, het uitvoeren van irrigatiewerken, ver-

lichting door middel van zonnecellen en het vers-

trekken van studiematerialen aan scholen.Wat

overigens ook heel goed op ons en de lokale be-

volking overkwam, was het uitvoeren van voetpa-

trouilles, waardoor er snel goede contacten met

de bevolking ontstonden en de ‘hearts en minds’

werden gewonnen.

Operatie Medusa, Historie
De stad Kandahar met een omvang van circa

700.000 inwoners is reeds decennia lang de twee-

de stad (qua belangrijkheid) van Afghanistan. Het

bedreigen en of innemen van deze stad gebeurde

steeds vanuit de Panjwayi en Pashmul vallei. De

Russen hebben zich op dit gebied in hun laatste

slag in 1989 met een divisie ‘stukgelopen’ en de

Mujaheddin hebben daarna vanuit Panjwayi en

Pashmul de stad Kandahar veroverd. Ook de

Taliban zijn het offensief ter overname van de

macht in Afghanistan in 1996 gestart door vanuit

dit gebied als eerste de stad Kandahar te verover-

en.Vanaf eind 2001 heeft de VS Afghanistan min of

meer (op grote lijnen) onder controle gehad,

maar het Taliban hartland, Panjwayi en Pashmul

(waar de leider van de Taliban Mullah Omar is ge-

boren) is nooit echt gezuiverd. Het afgelopen jaar

heeft de Taliban zich in dit gebied zodanig ver-

sterkt, dat zij opnieuw in staat waren de stad

Kandahar serieus te bedreigen. Het afgelopen

half jaar heeft de Canadese Taskforce Orion een

aantal malen geprobeerd een zuiveringsactie uit

te voeren in het gebied Panjwayi/Pashmul, met als

resultaat vele doden en gewonden aan coalitiezij-

de, maar de Taliban bleven zich verdedigen.

Normaal gaan de Taliban er vandoor als er een

sterke tegenstander op hen afkomt. Zij hebben

volgens mij het boek van Sun Tsu gelezen, waarin

het volgende citaat een kernbegrip vormt: “The
side that knows when to fight and when not to fight
will take the victory”. De conclusie was, dat hier

echt ‘iets’ te verdedigen viel. De afgelopen maan-

den werd de invloedssector van de Taliban uitge-

breid naar (bijna) alle andere districten om de

stad heen (Daman, Arghandab, Zhelay en Shan

Wali Kot) en werd de stad echt bedreigd.

President Karzai en Commandant ISAF verklaar-

den (net als de Taliban) de stad Kandahar tot

22
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‘Centre of Gravity’ en derhalve dienen de Taliban

te worden aangepakt, omdat de toekomst van ge-

heel Afghanistan afhankelijk is van het onder con-

trole houden van Kandahar.

Uitschakelen van de Taliban
De Commandant-ISAF verstrekte de opdracht aan

RC-S om de Taliban in het gebied Panjwayi en

Pashmul uit te schakelen teneinde zo de stad

Kandahar en Highway 1 veilig te stellen. Kandahar

City is na Kabul de belangrijkste ADZ (Afghan
Development Zone), wat inhoudt dat deze stad als

een prioriteitsgebied is bestempeld, waarin de

veiligheid verzekerd moet zijn en de wederop-

bouw geconcentreerd moet starten.Volgens

Commandant ISAF, ondersteund door de

Secretaris-generaal van de NAVO tijdens zijn re-

cente bezoek, is deze operatie de eerste brigade-

aanval in het bestaan van de NAVO en essentieel

voor de geloofwaardigheid van ISAF en de NAVO.

Door het verlof van Commandant RC-S gaf ik als

Nederlandse DCOM (Deputy Commander) van 19

augustus tot 1 september leiding aan de planning

en voorbereiding van de operatie, waarna ik de

operatie mocht starten op twee september 05.00

uur. In de loop van die dag kwam Commandant

RC-S Brigadier Fraser terug van verlof en nam de

leiding weer over.

Operatieplan MEDUSA 
De eerste fase van het plan bestond uit shura’s om

de bevolking weer op onze hand te krijgen. Een

aanzienlijk deel van de Afghaanse bevolking

heeft namelijk de afgelopen decennia geleerd om

de sterkste partij te steunen of te dienen. De afge-

lopen maanden bewoog deze bevolking zich

steeds meer in de richting van de Taliban, omdat

zij weinig steun ondervond van de gekozen be-

stuurders en derhalve het vertrouwen in het pro-

vinciebestuur en de regering in Kabul begon te

verliezen. Gezamenlijk is door RC-S en het PRT

van Kandahar een aantal shura’s georganiseerd

met de gouverneur van Kandahar, de district-
leaders van de eerdergenoemde districten en de

locale elders (stam- en dorpsoudsten). In deze

shura’s zijn afspraken gemaakt over het vertrek

van de burgerbevolking, om slachtoffers te voor-

komen en ervoor te zorgen dat de bevolking niet

door de Taliban werd gebruikt als levend schild.

Bovendien zijn er afspraken gemaakt over de hulp

bij de wederopbouw na de operatie. De kern van

het operatieplan was de Taliban in het gebied

Panjwayi en Pashmul te concentreren door het uit-

voeren van een schijnaanval met het Canadese

bataljon en vervolgens het gebied af te sluiten.

Daarna was ons plan om onze sterkte uit te buiten

door de Taliban in het gebied uit te schakelen

door het gebied stukje bij beetje te zuiveren

m.b.v. hightech middelen.Voor het verzamelen

van inlichtingen over command en control, loca-

ties en bewegingen maakten wij gebruik van mid-

delen zoals Sperwer, Predator en allerlei soorten

interceptieapparatuur.Voor het daadwerkelijk uit-

schakelen werd gecombineerd opgetreden met

grondtroepen en hightech middelen zoals AH-64s

(Apaches), diverse typen vliegtuigen, artillerie en

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System:

lange afstand precisie raketten).Voor de duur van

de uitvoering van dit plan werd uitgegaan van een

week tot maximaal drie weken.

Nederlandse deelname aan operatie
MEDUSA

Een Nederlandse compagnie is ingezet om een

Canadese basis over te nemen om zo de gehele

Canadese Taskforce in te kunnen zetten voor de

operatie zelf. Bovendien is een Nederlandse com-

pagnie (bestaande uit twee pelotons) ingezet ge-

weest (tot 12 september) als RC-S reserve, Hierbij

is gebruik gemaakt van 6 AH-64’s (Appaches), F-

16’s en 2 Pantserhouwitsers. De Nederlandse re-

serve is ingezet ter afsluiting van de westflank,

omdat wij bij de start van de operatie de Taliban

de gelegenheid wilden geven zich te versterken

en te concentreren, maar later deze flank moesten

afsluiten om vluchten en extra versterken te voor-

komen.

Bespreking met de bataljonscommandanten in Pashmul
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Resultaten van MEDUSA
Er zijn ten minste 1000 Taliban uitgeschakeld (ge-

dood, verwond of gevangengenomen). De rest

van de Taliban is gevlucht, daarna is het gehele

gebied gezuiverd van resterende Taliban, IED’s

(Improvised Explosive Devices) en UXO’s

(Unexploded Ordnance). Ons doel was nog voor

de Ramadan fase 4 “STABILISATIE” van de opera-

tie te laten starten. Dit doel is gehaald; wij organi-

seerden dit samen met het provinciale DMC

(Disaster Management Committee), waar wij en

ook alle in de provincie Kandahar opererende in-

ternationale hulporganisaties, inclusief de diver-

se VN-agencies deel van uitmaken. Dit deel van

de operatie omvat de georganiseerde terugkeer

van de tijdelijk geëvacueerde  bevolking (circa

50.000 mensen) en permanente aanwezigheid van

politie, Afghan National Army en ISAF. Na terug-

keer van (momenteel een deel van) de bevolking

is onmiddellijk gestart met de wederopbouw.

Kortom wij zijn bezig met de terugkeer van de be-

volking, de veiligheid, noodhulp en wederop-

bouwprojecten.

Verder zijn wij nog druk bezig om met CIMIC-as-

sessment teams in kaart te brengen aan wat voor

soort projecten behoefte is voor de langere ter-

mijn. Op deze wijze willen wij de Afghaanse over-

heid steunen en uit haar naam de bevolking in dit

gebied helpen en weer vertrouwen geven in haar

eigen regering. Naast de noodzakelijke projecten

op de korte termijn, wordt er met prioriteit ge-

werkt aan een integraal (Afghaans) ontwikkelplan

voor de langere termijn. Hierbij wordt meteen

een ‘doorstart’ gemaakt met de ADZ Kandahar

City, waarvan het operatiegebied van operatie

MEDUSA ook deel uitmaakt.

Hoe gaat het in Uruzgan?
De Nederlanders doen hun werk prima in

Uruzgan, en ik ben niet de enige in dit hoofdkwar-

tier die er zo over denkt. Het typisch Nederlandse

optreden wekte na de eerste weken meteen al

vertrouwen; door het uitvoeren van voetpatrouil-

les ontstonden er snel goede contacten met de

“gewone” bevolking op straat. Ook werden er

snel goede contacten opgebouwd met de leiders

in en om Tarin Kowt en Deh Rawod.

Bovendien zijn de Nederlanders heel

slagvaardig en voortvarend tewerk

gegaan en hebben samen met de

Australiërs en de lokale bevolking

wederopbouwprojecten gestart voor

die zaken waar de bevolking echt

behoefte aan had. Concrete projec-

ten waar men momenteel aan werkt,

zijn de renovatie van het ziekenhuis

en een moskee, genderprojecten, het

bouwen van een brug, het uitvoeren

van wegherstel, de renovatie van een

politiebureau, het uitvoeren van irri-

gatiewerken, verlichting door mid-

del van zonnecellen en het verstrek-

ken van studiematerialen aan scho-

len.
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Afghanen graven hun eigen ir rigatiekanaal en krijgen

hiervoor betaald (zo geheten cash for work projecten)
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Tekst: Lkol der Fuseliers, Tim Luiten
Bataljons- en Regimentscommandant

Eindelijk
Het is dan eindelijk zo ver.

De Ccie is vertrokken naar Bosnië en de eerste ro-

taties van het bataljon zijn ingevlogen naar

Uruzgan.

Op de valreep is het mij en de BA gelukt om nog

even een bliksembezoek af te leggen aan onze

mannen en vrouwen in Banja Luka bij EUFOR 5.

Wat wij daar aantroffen was een erg gemotiveer-

de club die zich enigszins zorgen maakte om de

toekomst van de NFO compagnie in EUFOR.

Het geval wil dat, in tegenstelling tot de eerste

verwachtingen, de activiteiten van EUFOR eenhe-

den aanzienlijk zijn teruggedraaid. EUFOR moet

een minimale presentie hebben in het gebied om

de lokale autoriteiten de gelegenheid te geven

hun eigen verantwoordelijkheid in te vullen.Van

dat laatste geven ze overigens ook blijk door

steeds meer en beter te kunnen, dus de noodzaak

voor een grote zichtbare presentie van EUFOR is

minder aanwezig.

Leuk voor onze mensen aldaar is dat natuurlijk

niet. Een uitzending is vele malen leuker als je in

staat bent voortdurend op pad te gaan en de om-

geving te leren kennen.

Toch doen onze mensen daar goed werk. De com-

pagnie zal een druk trainingsprogramma afwer-

ken zodat ze getraind en wel weer terug kunnen

naar Nederland. Het winnen van de Prins

Bernhard Trofee is een van de doelstellingen.

Nederland wil nog graag betrokken zijn bij deze

missie en meewerken aan de verdere afbouw er-

van. Onze Ccie plant de Nederlandse vlag en

Regimentsvlag in dit uitzendgebied en houdt de

eer daarvan hoog.

Een geluk hierbij is dat de compagnie onder be-

vel staat van een Engels bataljon Welsh Guards,

die blij zijn een ander ‘Guards’ eenheid onder be-

vel te hebben. De Regimentsjaardag is daar in ie-

der geval voorzien van een echt uitgebreid

Engels ontbijt!

Nadetachement
Vandaag is het me ook nog even gelukt een laat-

ste rondje te maken langs het nadetachement (na-

det) voordat ik zelf op 21 november in het vlieg-

tuig stap.

Ook met de mannen en vrouwen in het nadetache-

ment ben ik erg blij. Het lijkt in een aantal geval-

len sneu dat mensen niet mee kunnen op uitzen-

ding, maar besef dat het werk van het nadet geen

ondankbaar werk is. Het bataljon zal er veel pro-

fijt van hebben dat er straks een gedegen club is

geweest die de vredesbedrijfsvoering heeft kun-

nen doorzetten tijdens de uitzending van de rest.

Nieuwe mensen die binnenkomen hebben recht

op een welkome ontvangst en die zal het nadet

hen geven. Personeel dat expireert heeft ook

recht op de dankbaarheid die ons als bataljon

naar hen toe rest en het nadet zal hen die geven.

Regimentsflitsen

Van de Regimentscommandant

Onze jongens van EUFOR in Bosnië
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Ook het nadet zal een zo goed mogelijk trainings-

programma uitvoeren zodat het bataljon niet op

nul hoeft te beginnen na haar terugkomst.

Spannende uitzending
Voor de overigen van het bataljon staat nu een re-

latief spannende uitzending te wachten.Vele

maanden hebben we er voor getraind en eindelijk

is het dan zo ver. Iedereen die ik spreek heeft het

gevoel dat we er alles aan hebben gedaan (met

alle hindernissen die een opwerktraject kent),

maar belangrijker nog: dat we er klaar voor zijn.

Het is dan ook goed dat we gaan, al was het alleen

al omdat nu ook ons thuisfront kan gaan aftellen

tot onze terugkomst.

Hoewel op uitzending, we zijn niet uit beeld. Het

regiment blijft ook in Uruzgan en Bosnië voortle-

ven en zal van zich laten horen, zoals ik weet dat

velen van u in Nederland ook het Regiment zullen

berichten. (zie voor adressen pag. 3)

Het gaat u allen goed, houdt vol en wens samen

met ons om een behouden terugkomst van alle re-

gimentsgenoten.

Omdat dit de laatste Vaandel-

drager van dit jaar is ook al-

vast:

Een gelukkig en gezond 2007

en voor al diegene die rela-

ties in het uitzendgebied heb-

ben: een behouden thuis-

komst van hen allen!

Het Nadetachement in actie tijdens de nationale Veteranendag in juni

De laatste officiële mededelingen voor

vertrek
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12 Infanterie Bataljon Regiment van Heutsz krijgt
invasiekoord voor de duur van de uitzending

Tekst: D. van Leeuwen 
Sergeant der Infanterie, opvolgend
Pelotonscommandant -2

Vol verwachting en enigszins sceptisch vertrok de

B-Wonju-Cie, nu geheten D-Cie naar het 17e

Pantserinfanteriebataljon Fuseliers Prinses Irene

te Oirschot om aldaar het invasiekoord in ont-

vangst te nemen.

Sceptisch, hoor ik de lezer denken, ja dit gevoel

bekroop de jongens van de D-Cie.

Wij hebben namelijk een eigen zeer rijke traditie

binnen het 12 Infanterie Bataljon Regiment van

Heutsz en die willen wij niet zomaar opgeven.

Na de uitleg over het invasiekoord met de bijbe-

horende krijgsgeschiedenis door de Genmaj b.d.

Hemmes, maakte dit indruk op de D-Wonju-Cie

en sloten wij deze voor ons nieuwe traditie in ons

hart.Toen was het zover, de invasiekoorden wer-

den uitgereikt door de generaal en zijn collega

oud-strijders. Met name de uitreiking van het

koord door de oud-veteranen en het besef dat de

Irenebrigade vroeger ook bestond uit een gemê-

leerd gezelschap van verschillende pluimage,

konden wij zeer waarderen.

Nadat wij allen het koord verstrekt hadden gekre-

gen volgde er traditiegetrouw een drankje uit

Normandië, Calvados geheten. In één teug was

het drankje weg en kregen wij een aangenaam

gevoel zo op onze nuchtere maag.We werden af-

gemarcheerd richting de locatie waar het alle-

maal moest gebeuren en onder luid en enthou-

siast gejoel van de collega’s van het 17e Bataljon,

werden wij met onze koorden geheel volgens de

traditie natgemaakt. Zoals u op de foto kunt zien is

dit gelukt, wij hadden stiekem wel gehoopt dat dit

alles op het strand in Normandië zou geschieden

of op een andere plaats, maar niet door middel

aan de Fuseliers. Iedereen die bij het

Garderegiment Fuseliers “Prinses Irene” is inge-

deeld, alsmede de militairen van andere wapens

en dienstvakken die dienen bij de parate onder-

delen van het regiment (17 Painfbat GFPI en de

Ststcie 13 Mechbrig), zijn gerechtigd het koord te

dragen. Het invasiekoord wordt gedragen op het

DT (dagelijks tenue). Ook kan het worden gedra-

gen op het gevechtspak, maar dan alleen bij spe-

ciale gelegenheden en in opdracht van de

Regimentscommandant. De laatste jaren is het ge-

bruikelijk (vanaf 1992) dat het koord wordt uitge-

reikt door een oud-strijder van de Brigade op een

voor het Regiment historische plaats. Regelmatig

worden dergelijke koorduitreikingen georgani-

seerd.

In de periodes dat het bataljon was uitgezonden

naar Bosnië werd het koord voor het eerst dage-

lijks gedragen. Het was bedoeld om de saamho-

righeid tussen de Fuseliers en de tijdelijk inge-

deelde militairen van andere onderdelen te be-

vorderen.Verder was het een eerbetoon aan de

oud-strijders die zich ruim vijftig jaar daarvoor

ook inzetten voor de vrede in Europa.

Deze gewoonte is hierna ook bij de andere vre-

desmissies doorgevoerd.

Informatie over het inva-
sie-fluitkoord op een rij:
Alle militairen van de Prinses Irene Brigade die in

de periode van 7 tot en met 15 augustus 1944 in

Normandië aan land kwamen, ontvangen in maart

1945 een speciaal herinneringskoord. De kleuren

van dit gevlochten koord zijn oranje en blauw, de

kleuren van het Koninklijk Huis. Het koord wordt

aanvankelijk “invasie-fluitkoord” (in het Engels

lanyard) genoemd en staat inmiddels binnen het

regiment bekend als “invasiekoord”.

In 1954 worden de traditionele gouden kwasten

en koorden aan het vaandel van het Garde-

regiment Fuseliers ‘Prinses Irene’ vervangen door

oranjeblauwe invasiekoorden en kwasten.

In 1976 verlaat de laatste actief dienende militair

die het koord had ontvangen voor zijn bijdrage

aan de bevrijding van West - Europa, de dienst.

Binnen het Regiment komt de wens tot leven om

het invasiekoord voor het parate deel van het

Regiment te behouden. De oud-strijders van de

Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”

dragen uiteindelijk in 1982 het invasiekoord over
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van een brandweerslang. Al met al zijn we weer

een beetje meer geïntegreerd en was dit voor ons

een leuke dag.

Ook mariniers getooid met
invasiekoord
Het is bijzonder dat er bij deze uitzending weer

mariniers met het Fuselierkoord getooid, op mis-

sie zullen gaan. Het koord werd op de valreep,

nog net niet op de vliegtuigtrap, uitgereikt door

hen die het indertijd zelf verdiend hebben. Die

uitreiking gaat altijd gepaard met enig ceremo-

nieel, te weten een toespraak van de voorzitter

van de Vereniging van Oud-strijders van de KNB-

PI, Genmaj bd Rudi Hemmes en met het natmaken

van de koorden. Bij gebrek aan water om de koor-

den nat te maken worden deze gedoopt in een

glaasje Calvados.
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De brandweerslang zorgt voor natte koorden

Mariniers krijgen koord voor vertrek naar Uruzgan

Tekst: Kapitein der Fuseliers, Ferry du Pree

De zonnige woensdagmiddag van 6 september

begon met een mis in de kerk in Beringen. Hier

werd niet alleen stil gestaan bij het verleden, zo-

als je vaak pleegt te doen bij herdenkingen, maar

er werd ook naar het heden gekeken en dan met

name naar het voorkomen van oorlogen.

Na een korte receptie in het stadhuis werd de

stoet geformeerd en ging het vaandel van het

Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene onder

leiding van Luitenant Van de Wel fier voorop rich-

ting het monument, daarbij op de voet gevolgd

door het detachement van de B-cie onder leiding

van Kapitein du Pree, het detachement van onze

zustereenheid het Regiment Bevrijding 5e Linie

met haar vaandel, de lokale autoriteiten met Gen

Hemmes en onze Regimentscommandant, diverse

Belgische oud-strijders delegatie en burgers.

Bij het monument werden we opgewacht door

onze eigen oud-strijders, die ondanks hevige pro-

testen, deze keer als verkenningseenheid bere-

den waren vooruitgestuurd om een veiligheidsbe-

zetting bij de brug over het Albertkanaal in te

richten. Ondanks dat de Nederlandse en

Belgische delegaties lijnrecht tegenover elkaar

stonden, werden ook hier weer lovende woorden

wederzijds uitgewisseld en is er nog steeds we-

derzijds respect voor elkaar en staan we kaars-

recht achter elkaar.

Na het spelen van de “last post” en de volksliede-

ren ging de tocht naar Beverlo alwaar we kenni-

smaakten met de gastvrijheid van onze Zuider-

buren. Na deze koffietafel namen we afscheid van

onze Zuiderburen.“Beter een goede buur, dan

een verre vriend”, dit bekende gezegde was ook

vandaag weer eens van toepassing.

Kransen en 

bloemstukken

om te gedenken

Herdenking Bevrijding Beringen

2006,Beringen 62 jaar bevrijd
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Koorduitreiking en
beëdiging C-cie 17 Painfbat

Tekst: Eerste Luitenant der Fuseliers,
Corné van den Berg

Woensdag 13 september was voor de C-Beren-cie

van 17 Painfbat GFPI een bijzondere dag. In de

vroege ochtend waren we in Colijnsplaat,

Zeeland, aanwezig om een actief programma te

verzorgen voor de lokale basisschool. De kinde-

ren kregen verschillende sportieve en oriënteren-

de onderdelen voorgeschoteld. Dit alles was om

de band te benadrukken die de C-cie heeft met

Colijnsplaat. Deze band voert terug naar de 2e

wereldoorlog.

Hoogtepunt van de dag was de beëdiging van 15

militairen en de koorduitreiking aan ongeveer 60

Regimentsjaardag 2007
De Regimentsjaardag zal plaatsvinden op 12 janu-

ari 2007. Indien u aan deze dag wilt deelnemen

dan dient u zich uiterlijk 4 januari 2007 op te ge-

ven bij uw vereniging. Daarbij dient u aan te ge-

ven of u wilt deelnemen aan het Engels ontbijt en

gebruik wilt maken van onze pendeldienst vanaf

CS Eindhoven.

Fuseliers, die niet bij één van de verenigingen

zijn aangesloten en de leden van het

Genootschap Vrienden van de Fuseliers, kunnen

zich wenden tot de secretarie van de Sectie1 van

het 17 Painfbat GFPI tel: 040-2665663

Het programma ziet er als volgt uit:

08.00 – 08.45 uur: Ontvangst genodigden in “de

Kempenzaal”.

09.00 – 10.00 uur: Engels ontbijt in gebouw 153.

10.30 – 12.00 uur: Appèl/Herdenking/ Beëdiging

en Koorduitreiking.

12.30 – 13.00 uur:Voorlichting inzet 17e bat in

Filmzaal.

13.00 – 14.00 uur: Lunch in “de Kempenzaal”.

14.00 – 15.00 uur: Static show (omgeving “de

Kempenzaal”) en Regiments-

cross.

15.30 uur: Prijsuitreiking in “de Kempen-

zaal”.

15.00 – 17.00 uur: Regimentsborrel in “de

Kempenzaal”.

personen. Bijzonder aan deze koorduitreiking was

dat er ook een peloton Bulgaren deelnam. Dit in

verband met de uitzending EUFOR 5 waar de C-

cie aan gaat deelnemen. Het Bulgaarse peloton is

toegewezen aan de C-cie voor de duur van de uit-

zending en mag daarom het koord gedurende de

uitzending dragen.

Traditie is dat het koord wordt omgehangen door

een veteraan. Zij waren deze dag dus ook aanwe-

zig.Tijdens de ceremonie werd door de burge-

meester het plaatsnaambord van Colijnsplaat

overhandigd aan de compagniescommandant,

kapitein Vrenken. Ook dit is om de band te bena-

drukken. Na het ontvangen van het koord ging het

detachement afmars richting de zee. Dit uiteraard

om het pas ontvangen koord nat te gaan maken.

Een korte onderdompeling vond plaats in de

Oosterschelde en aansluitend vond er een nog

een gezellig samenzijn plaats om de plechtigheid

te vieren.

Het plaatsnaam-

bord gaat mee

naar Bosnië
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE BIJZONDERHEDEN
12 jan Regimentjaardag Oirschot C Nadet / Wnd regc dzv tvs beëdiging
28 april Bloemenhulde H.M. de Koningin ’s-Gravenhage Delegatie bataljon
04 mei Herdenkingen Tilburg/Colijnsplaat/Hedel Tilburg: Ststcie/Colijnsplaat: CCie/Hedel: ACie
23 mei 60 jaar VOS KNBPI Oirschot (evt. combineren met beëdiging en koorduitreiking, tevens regiments-

bijeenkomst)
25 mei BG medal parade volgt
6-8 juni Beëdiging + Koordenuitreiking Normandië Zie batorder, org batstaf (vaandelwacht + uitzendvlag A cie)
12/13 juni Commando-overdracht BC Oirschot volgt
29 juni Veteranendag Den Haag Det Acie Vaandel volgt

BG hrm specifieke medalparade (Maliveld)
18-19 aug Kinderweekend Oirschot Voor alle geledingen, afgesloten met bat BBQ (organisatie ROOV

ismVVVGFPI?)
23 aug Regimentsdiner GFPI Oirschot Leden VVOGFPI & genodigden
06 sep Bevrijding Beringen Beringen BC, BA+ Oud-strijders (det volgt)
07 sep Herdenking Indië monument Roermond RC, Oud-strijders GRPI en C SSVOSTCIE
18 sep Prinsjesdag Den Haag Dzv Ccie,Vaandelwacht C cie
20 sept Reünie 4 en 6 GRPI Oirschot 6e bat GRPI/del bat uitv Acie +Uitzendvlag en Vaandel
27 sept Beëdiging + Koordenuitreiking Tilburg initiatief C Ccie, uitzendvlag C cie, vaandelwacht Ccie
5 okt Reünie VVV GFPI Oirschot Ost d.z.v. Acie
11 okt Reünie 5 en 7 GRPI Oirschot 5e en 7e bat GRPI/del bat uitv Ccie+ Uitzendvlag en Vaandel wacht
10-11 nov Bezoek Wolverhampton UK Det volgt,
27 okt Bevrijding Tilburg Tilburg RC, Oud-strijders KNBPI en C SSVOSTCIE
23 nov Beëdiging + Koordenuitreiking Hedel Zie batorder, org Acie (vaandelwacht + uitzendvlag A cie)

Regimentskalender 2007

Generaal Rudi Hemmes ontsteekt samen met aalmoezenier
Lieshout uitzendkaars

Tekst: Nelleke Swinkels – van de Vorst

Op 14 november vertrokken een groot aantal

Fuseliers naar Uruzgan. Onder hen ook aalmoeze-

nier Mark Lieshout. Na het uitreiken van de laatste

koorden vond nog een korte ceremonie plaats.

Generaal Hemmes ontstak de uitzendkaars om

die vervolgens brandend en wel te overhandigen

aan aalmoezenier Lieshout. De aalmoezenier

neemt de kaars mee en hij verzekerde de oud-

strijders dat de kaars ieder weekend zal branden.

Op deze manier een stukje verbondenheid tot uit-

drukking brengend met hen die hier achterblij-

ven.

Aalmoezenier Mark Lieshout met de

brandende uitzendkaars, symbool voor

verbondenheid met de militair en het

thuisfront

Generaal Hemmes ontsteekt de kaars
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Tekst: majoor der Fuseliers, Patrick Diesch

Op donderdag 26 oktober 2006 is tijdens een bij-

zonder bataljonsappèl door de commandant van

13 Mechbrig, Brigadegeneraal J. Hardenbol een

gouden medaille voor 36 jaar eerlijke en trouwe

dienst uitgereikt aan Adjudant Erik Aarts.

Adjudant Aarts is de (plaatsvervangend) com-

mandant van het bevoorradingspeloton en tevens

vertrouwenspersoon voor al het personeel van

het bataljon.

Terugblik op 36 jaar trouwe dienst
Een korte terugblik op zijn militaire loopbaan. In

1970 opgekomen op de KMS om in 1973 te kunnen

beginnen als wachtmeester bij de cavalerie. Na

het oplopen van een kwetsuur heeft Adjudant

Aarts besloten over te stappen naar het dienstvak

logistiek. Bij logistiek heeft hij zich gespeciali-

seerd op het gebied van munitie. In 1988 is

Adjudant Aarts bevorderd tot sergeant-majoor. In

deze rang maakte hij zijn opwachting bij 17

Painfbat. In 1990 werd hij namelijk voor de eerste

keer geplaatst bij het bevoorradingspeloton. In

1993 maakte hij de overstap naar 581

Munitiedepotcompagnie om vervolgens in de

functie van toegevoegd S4 op uitzending te gaan

met 1 (NL/BE) Transportbataljon naar Busovaca.

Daarna werd Adjudant Erik Aarts in 1995 bevor-

derd tot adjudant. Hij werd commandant van de

administratiegroep aanvullingsplaats Munitie. In

1997 werd hij weer geplaatst bij het bataljon om

er vervolgens nooit meer weg te gaan. Maar liefst

117 maanden op rij werkzaam als (plaatsvervan-

gend) commandant van het bevoorradingspelo-

ton. In deze functie is hij 2 maal met het bataljon

op uitzending geweest, met Sfor 5 en Sfor 13.

Functioneel leeftijdsontslag
Adjudant Aarts gaat eind december met functio-

neel leeftijdsontslag. Aangezien het bataljon dan

op uitzending is heeft de bataljonscommandant

tijdens de receptie ook afscheid van hem geno-

men.

Adjudant Erik Aarts is een markant persoon bin-

nen 17 Painfbat GFPI. Niet alleen vanwege zijn

“buitenmodel” snor. Hij is door zijn enthousiaste,

laagdrempelige én facilitaire manier van werken

een voorbeeld voor velen. Erik we wensen jou het

allerbeste toe. Dat je nog vele jaren mag genieten

met jouw familie en de (nog af te maken) camper.

We zullen jou missen!

Bataljonsnieuws

Adjudant Erik Aarts krijgt medaille
voor 36 jaar trouwe dienst

Eric Aarts krijgt gouden medaille opgespeld door Bgen Hardenbol

17 Painfbat GFPI werkt op naar Uruzgan
Tekst: Maj der Fuseliers, Jos Geelen uitzending naar Uruzgan. Mocht de missie door-

gaan dan zouden we het tweede bataljon in een

reeks van zes bataljons zijn die deze eervolle taak

mochten gaan vervullen.

Rekening houden met de missie was niet voldoen-

Toen rond de jaarwisseling de politieke besluit-

vorming nog in volle gang was, begon ons batal-

jon toch al ernstig rekening te houden met een
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de, we moesten ons er speciaal op gaan voorbe-

reiden. Het jaarplan werd hiervoor aangepast.

Viertal grote oefenmomenten
Het bataljon zag een viertal grote oefenmomen-

ten die bataljonsgeleid uitgevoerd moesten wor-

den: optreden in verstedelijkt gebied in het oe-

fendorp Marnehuizen, optreden in bergachtig

terrein in Schotland, missiegerichte schietserie in

Bergen-Hohne en de pelotonsoefening Irene

Skills.

Tijdens de oefening in maart in Marnehuizen was

de Bcie van 12 Infbat Regiment van Heutsz al te

gast bij het bataljon, omdat deze compagnie aan

ons bataljon wordt toegevoegd voor de uitzen-

ding. Het is belangrijk om in een vroegtijdig sta-

dium reeds te wennen aan elkaar, hetgeen gelukt

is.Tijdens deze oefening hebben de pelotons

specifieke onderwerpen voor de missie beoe-

fend, zoals knock-talk-search en hebben de com-

pagnieën en het bataljon de afgrendelings- en

opsporingsoperatie beoefend.Tijdens de week-

endbreak was de bataljonscommandant in de ge-

legenheid zijn Battle Group voor het eerst toe te

spreken, hetgeen hij deed voordat men massaal

naar Groningen op stap ging. Aan het eind van de

oefening kreeg iedereen het gevoel dat de ”route

naar Uruzgan” gevonden was, maar dat we ook

nog een hoop te leren hadden.

De volgende stap was het optreden in bergachtig

terrein, omdat Uruzgan ook zeer bergachtig is.

Een terrein vergelijkbaar met Uruzgan blijkt niet

gemakkelijk te vinden, want de KL stoeit daar tot

op heden nog steeds mee. Schotland is hiervoor

eigenlijk niet geschikt. Echter de fysieke prik-

kels, het op elkaar aangewezen zijn en het leiding

geven onder moeilijke omstandigheden kwamen

wel degelijk aan de orde zodat we toch ons voor-

deel hebben gedaan met deze oefening.

De schietserie in Bergen (SOB) in augustus had

een zeer hoog ambitieniveau. Het bataljon wilde

dat de pelotons zeker vier missiegerichte pelo-

tonsoefeningen zouden schieten, zoveel mogelijk

in de mix van voertuigen zoals we die ook in

Uruzgan gebruiken. Daarnaast waren ook enkele

compagniesacties gepland. De secties 3 en 4

kraakten in hun voegen om alles georganiseerd te

krijgen tijdens deze SOB, maar met kunst en

vliegwerk is er ontzettend veel geschoten en is al

het personeel vertrouwd geraakt aan het voortdu-

rend werken met scherpe munitie. Het vertrouwen

in elkaar en het materieel is zeer belangrijk, deze

SOB heeft daar in grote mate aan bijgedragen.

Irene Skills
De laatste grote stap van het bataljon was de oefe-

ning Irene Skills. Dit was een oefening waarbij elk

peloton van de Battle Group een drietal scenario’s

doorliep. De skills en drills van het peloton en de

groep werden hier op de proef gesteld evenals de

leiderschapskwaliteiten van de pelotonscomman-

dant. De oefening werd door de pelotons zelf ook

als zeer nuttig ervaren.

Het is een misvatting te denken dat met deze gro-

te brokken de eenheden gereed zouden zijn. De

pelotons hebben zelf ook nog veel aan opleiden

en trainen gedaan, al dan niet door de compagnie

geleid. Daarnaast moesten er nog heel veel cur-

sussen gevolgd worden. Het voert te ver om deze

hier allemaal op te noemen, maar de rijopleidin-

gen vormen een groot deel hiervan, omdat we

toch met veel nieuwe voertuigen moeten werken

zoals de Patria, Bushmaster en de MB soft top.

Voor het pelotons - en compagnieskader was het

passen en meten en een kunst om te overzien

wanneer de groep weer eens compleet was om te

trainen.

De groepscommandanten zijn extra belast door

de vele cursussen. Ik spreek dan ook mijn waar-

dering uit voor dit middenkader. Zonder de tome-

loze inzet van dit kader had het bataljon natuurlijk

op deze manier niet kunnen opwerken.

Door deze cursussen en het oefenprogramma

werd het toch weer een druk opwerktraject. Ik wil

niet spreken van een uitzending voor de uitzen-

ding, maar af en toe leek het er even op. Maar dit

drukke programma heeft ertoe geleid dat het ba-

taljon met een goed gevoel op uitzending gaat.

Als je goed getraind bent, is de kans natuurlijk

heel groot dat je gezond en wel terugkeert en dat

is naar mijn idee de beste thuisfrontzorg.Uruzgan, foto gemaakt door majoor Jos Geelen, tijdens zijn verkenning ter plaatse
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Tekst: Tweede Luitenant der Fuseliers,
Piet Neppelenbroek

De aanstaande missie in Afghanistan zal een hoop

uitdagingen voor het bataljon geven. Onder de

NAVO-vlag zal het bataljon de hoofdmoot leveren

voor de missie ISAF TFU-2 (Task Force Uruzgan

2de rotatie.) De hoofdopdracht is - zoals bekend -

het ondersteunen van de Afghaanse overheid in

het creëren van een veilige en stabiele situatie om

zo de Afghaanse bevolking te helpen met de we-

deropbouw. De afgelopen maanden is er keihard

getraind om goed beslagen ten ijs te kunnen ko-

men. Iedereen is zich bewust van zijn of haar taak.

Rotatie 1 heeft al een hoop successen bereikt, nu

is het dus de beurt aan ons bataljon. Maar hoe

kunnen de Fuseliers zich goed voorbereiden op

het contact met de bevolking? In een tweedaagse

cursus werden zij klaargestoomd om dit tot in de

punten te beheersen.

In de eerste week van november was de Cultural

Awareness Training( CAT) en het bezoek aan de

Fatih Moskee in Eindhoven de afsluiting van het

opwerktraject.

Cultural Awareness Training
Twee november vroeg vertrok de bus vanuit

Oirschot naar Amersfoort. De gebruikelijke files

zorgden voor enige vertraging, al had dit geen

gevolgen voor het programma. Op locatie aange-

komen werd de staf verwelkomd door een aantal

Nederlandse antropologen en Afghaanse vluchte-

lingen die de training zouden verzorgen. De CAT-

trainingen zijn oorspronkelijk ontwikkeld door

TNO voor TFU-I, en zijn inmiddels standaard ge-

worden voor iedereen die uitgezonden wordt naar

Afghanistan. In verschillende leslokalen werd er

eerst een korte inleiding gegeven door de antro-

poloog, waarna één Afghaan als een lokale clan-

leider (Khan) en een andere als tolk fungeerde.

In het eerste rollenspel worden er op een dorps-

plein een aantal vragen gesteld, die elke militair

voor zijn kiezen kan krijgen:‘Wat komen jullie

hier doen’,‘Bent u gelovig’,‘Wat is het verschil

tussen Amerikanen en Nederlanders?’ Bij het be-

antwoorden hiervan is voorzichtigheid geboden.

De Afghaan gaat ervan uit dat alle westerse mili-

tairen christelijk zijn. Een antwoord als:‘ik ben

niet gelovig’, is dan ook absoluut verkeerd. In de

ogen van de strenggelovige moslims is dit onmo-

gelijk. Dit zorgt er wel voor dat elke keer de woor-

den op een goudschaaltje gewogen moeten wor-

den.

Omgang met de lokale bewoners
In het volgende rollenspel werd het voeren van

gesprekken beoefend. De begroeting hierbij is

sowieso heel uitgebreid en hartelijk. Aansluitend

zal de gastheer de bezoekende militairen een

plaats toewijzen en zal na een uitvoerige inleiding

uiteindelijk het onderwerp van het bezoek pas

naar voren komen. Dit kan gaan over nieuwe pro-

jecten (de bouw van scholen, ziekenhuizen, wa-

terputten e.d.), maar ook het uitpraten van ge-

schillen of een klacht vanuit de Khan of vanuit

ISAF. Om met zinvolle resultaten weer te vertrek-

ken is het belangrijk dat de Afghaanse cultuur

wordt begrepen en gerespecteerd. Een aanpas-

sing van Nederlandse militairen eraan natuurlijk

niet. De eigen identiteit mag nooit onderhevig

worden aan die van de Afghanen. Het is heel be-

langrijk om de onderwerpen tactvol naar voren te

brengen. Daarbij lettend op zithouding, handge-

baren en oogcontact. De voetzolen van de militair

mogen bijvoorbeeld nooit richting de Afghaan of

enig ander persoon wijzen (dit wordt door de lo-

Respect voor cultuur bevordert het slagen van de missie

Bezoek aan de Fatih Moskee in Eindhoven
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kale bewoners als een zware belediging gezien),

het gebruik van de linkerhand dient vermeden te

worden (links is voor onreine zaken, zoals toilet-

bezoek) en constant en direct oogcontact dient

zoveel mogelijk vermeden te worden. Allemaal

zaken die Nederlanders doorgaans totaal anders

gewend zijn. Zodra deze zaken echter in orde zijn,

is er een basis om op voort te bouwen. Dus is het

slagen van projecten weer dichterbij.

Baard of geen baard?
Overigens, het laten staan van een baard is voor

Afghanen een gewone zaak, aangezien het status,

macht en het onderscheiden van de rest symboli-

seert. De kleur en vorm van de baard is daarbij

ook van belang. Als Nederlandse militairen een

baard echter om die reden ook laten staan, is dit

weer onjuist. De Afghaan lacht die militairen dan

ook min of meer uit.Van westerse militairen is nu

eenmaal bekend, dat zij er altijd geschoren bij lo-

pen. De Afghaan verwacht dan ook niet anders.

Respect afdwingen uit zich niet in een baard, re-

spect voor  cultuur dwingt zich af door het getoon-

de gedrag.

Verder nog een aantal ‘tips en tools’, die de

Afghaanse vluchtelingen nog opmerkten voor als

de Nederlanders worden uitgenodigd in de wo-

ning van de Khan. Zo is er naast de uitbundige be-

groeting altijd groene thee. Hoe meer suiker erin

zit, des te liever ziet de Afghaan Nederlandse mi-

litairen komen. Hoe dichter men bij de deur een

plaats krijgt toegewezen, des te slechter is de re-

latie en het vertrouwen in de militair. De ge-

spreksonderwerpen worden heel vaag benaderd

en concrete toezeggingen lijken er niet gedaan te

worden.Vrouwen (al dan niet gekleed in een bur-

ka) mag men absoluut niet aankijken, en het on-

gevraagd maken van foto’s van de moskee of hei-

lige plaatsen is niet gepast. Als een moslim zit te

bidden – volgens de Koran tot wel vijf keer per

dag – mag hij absoluut niet gestoord of gefilmd

worden. Al met al erg veel zaken waar ISAF-mili-

tairen rekening mee moeten houden.

Pashtunwali
Na de lunch werd er een korte les gegeven over

de islam en de invulling hiervan in Uruzgan.

Binnen de islam bestaan de vijf zuilen van; ge-

loofsbelijdenis, het rituele gebed, liefdadigheid,

de ramadan en een pelgrimstocht naar Mekka.

Deze staan centraal in het leven van de moslim en

dus ook van (veel) Afghanen. Daarnaast is in

Uruzgan de Pashtunwali -de erecode van de

Pashtun- zeker op het platteland van grote in-

vloed. Pashtunwali is wellicht meer bepalend

voor het alledaagse leven van de Pashtun dan de

Islamitische regelgeving. Zaken als ‘nanawatai’

(asiel),‘badal’ (bloedwraak) en ‘namus’ (eer) ko-

men hierin voor. Bij het uitvoeren van de taken

dienen Nederlandse militairen dit te respecteren.

Helaas heeft Osama Bin Laden zelf ook van de

Pashtunwali misbruik gemaakt, toen hij zijn toe-

vlucht in Afghanistan zocht. Door middel van na-

nawatai heeft hij bijvoorbeeld de bescherming

gekregen en zal hij nooit uitgeleverd mogen wor-

den. Dat is natuurlijk, als hij nog leeft tenminste.

Hiernaast blijft de opbouw van het land moeilijk,

zolang de lokale leiders alleen iets kunnen bepa-

len in overleg met ISAF. De familie valt binnen een

clan, met daarboven de Khan. Maar dat is nog niet

alles. Als de lokale leider niet voldoende ‘waseta’

(het vermogen om iets gedaan te krijgen) heeft, is

er niet de juiste toegang tot invloedrijke figuren.

Corruptie en moeizame ontwikkelingen gaan hier

natuurlijk hand in hand. Bij de opbouw van het

land is het onmogelijk om deze manier van wer-

ken te omzeilen of te negeren. Hooguit kan ISAF

proberen dit enigszins te sturen. Aan de andere

kant is de commandant van de TFU ook iemand

met connecties en invloed en kan hij zich ook op-

werpen als iemand met waseta.

De dag werd afgesloten met een case waarin de

kwestie van bloedgeld werd behandeld. Een on-

schuldig kind was tijdens schermutselingen tus-

sen ISAF en de Taliban per ongeluk gedood. Het

dorpshoofd kwam zijn beklag doen bij de com-

mandant en eiste bloedgeld. Dit wil zeggen een

schadevergoeding voor het verlies. Uiteraard

kunnen de Nederlandse militairen niet gelijk een

Cultural Awareness Training
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bedrag beloven en moet er uitgezocht worden of

er wel een schuldvraag voor ISAF bestaat.Toch

moet de relatie met een lokaal invloedrijk figuur

onderhouden blijven om toekomstige successen

te garanderen. Het gesprek bleef nog steeds erg

vaag en zou nog door meerdere ontmoetingen

moeten worden gevolgd. Na een dag vol nieuwe

indrukken ging het bataljon huiswaarts.

Moskeebezoek
De volgende dag stond in het teken van het be-

zoek aan een Turkse moskee in Eindhoven. Met

koffie, thee en een zoet gerecht werden de

Nederlanders onthaald. Met veel suiker, dus het

was een hartelijk onthaal.Ter plekke werd een

uitleg gegeven over de islam, waar het geloof

voor staat en wat de regels in de moskee zijn. In

Nederland wonen ongeveer een miljoen moslims,

al is de invulling die men aan het geloof geeft

weer heel verschillend. De imam is gebedsleider,

die eerst een jarenlange erkende opleiding heeft

genoten alvorens hij verkozen wordt. Islam bete-

kent letterlijk ‘vrede’ en wijst radicalisme dan ook

af. Dit moet ook altijd in het achterhoofd worden

gehouden. Radicale moslims dienen dan ook niet

de islam zoals deze is bedoeld. Zo zijn zelfmoord-

aanslagen pertinent tegen de leer, aangezien

deze zelfverminking in welke vorm dan ook af

wijst. Er is daarnaast vaak een verschil in uitleg.

Cultuur en religie worden vaak door elkaar ge-

haald. In Afghanistan natuurlijk al helemaal.

Islam, Pashtunwali, de teelt van opium en terroris-

me komen samen in het dagelijkse leven.

De eerste regel als men gaat bidden moskee is

het reinigen van de handen, voeten en het gezicht

in het voorportaal. Hierna mag men pas doorlo-

pen en trekt men de schoenen uit voor de gebeds-

ruimte. Binnen deze ruimte is een bepaald dualis-

me waarneembaar. Aan de ene kant rijkelijk ver-

sierd met tegels en tapijten en aan de andere kant

een karige inrichting. Dit alles om natuurlijk de

hoofdzaak - het bidden - te bevestigen. Daarnaast

zijn mannen en vrouwen gescheiden en kan men

vijf keer per dag terecht voor het gebed. Met bid-

kralen (33 of 99 kralen aan een ketting) kan men

het aantal gebeden onthouden. Dit is min of meer

te vergelijken met de rozenkrans binnen de

Katholieke kerk. Daarnaast wordt de ketting ook

gebruikt, zoals Nederlanders een zogenaamde

stressbal met zich meedragen. Na een duidelijke

uitleg van het gebed en de bestaande rituelen in

de moskee was het bezoek afgelopen.

Na een dag cultuurtraining en het bezoek aan een

moskee is er weer een hoop duidelijker gewor-

den. De dimensies van het geloof en waar het ab-

soluut niet voor staat is nu bij eenieder bekend.

Twee zeer waardevolle dagen ook als er gekeken

wordt naar de invloed van het geloof op de leef-

wijze van de Afghanen. Zonder begrip en respect

voor de islam zou de aanstaande opdracht een

stuk moeilijker zijn, juist omdat iedereen in zijn of

haar gedrag bepalend is voor het succes van de

missie. Het bataljon is er nu klaar voor en zal trots

het Regiment uitdragen in Afghanistan.

Uit eerbied geen schoenen aan in de gebedsruimte

Het nadetachement, E-compagnie 17 Painfbat GFPI
Tekst: Kap der Fuseliers, Ferry du Pree
(Commandant Nadetachement)

Op 3 juli van dit jaar werd het Nadet -ook wel de

E-cie genoemd - opgericht. Een bonte verzame-

ling van een kleine honderd mannen en vrouwen,

kader en manschappen, die om uiteenlopende

redenen niet konden deelnemen aan de missie

van 17 BTG of de missie van de C-cie in het kader

van 1 (NL) EUFOR.

Ondanks de diversiteit van het personeel stonden

we wel eendrachtig achter onze uit te zenden col-

lega’s en probeerden we hen te ontzien en te steu-
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nen waar we maar konden. Zo hebben we de

wacht en corveewerkzaamheden overgenomen

tijdens de laatste SOB, als oefenvijand geacteerd

ten behoeve van de oefening Irene Skills & Drills,

om onze collega’s het vuur aan de schenen te leg-

gen en hen zo goed als het kon voor te bereiden

op hun missie naar Uruzgan.

Prinsjesdag, reünies en herdenkingen
Daarnaast hebben we grotendeels de organisatie

en delegaties van Prinsjesdag, de diverse reü-

nies/dodenherdenkingen van de Indiëbataljons

en herdenkingen van de bevrijding op ons geno-

men. En tenslotte hebben we alle steunverlenin-

gen binnen en buiten de Brigade overgenomen,

om maar vooral de druk bij de compagnieën weg

te nemen.

We hopen hiermee een substantiële bijdrage te

hebben geleverd aan de voorbereiding van deze

missies en wensen onze collega’s dan ook een

voorspoedige uitzending, veel krijgsmansgeluk,

maar vooral een behouden thuiskomst volgend

jaar. Daarnaast gaat onze medeleven uit naar de

diverse relaties van onze uitgezonden collega’s.

Wij hopen dat ook zij deze zware periode goed

doorstaan. Indien wij iets voor hen kunnen bete-

kenen zullen wij paraat staan.

Vanaf 27 november zal onze steun in de ruimste

zin van het woord natuurlijk door blijven gaan.

Echter, wij gaan ons vanaf dat moment meer fo-

cussen op ons O&T- programma, zodat wij met de

beperkte middelen (kader en materiaal voorna-

melijk) de door de BC gestelde eindeis, niveau 2

getraind, kunnen realiseren voor begin april.

Daarnaast zijn we al bezig met de

Regimentsjaardag op 12 januari 2007 en onder-

steunen wij het 60 jarige bestaan van de VOS KNB-

PI op 23 mei 2006.

Ik hoop dat ik middels dit artikel heb kunnen aan-

tonen dat dit Nadet zeker geen mosterd na de

maaltijd is, maar een bruisend gezelschap dat de

eer van Bataljon en Regiment hoog houdt!

Voorbereiding op de missie naar Uruzgan

Tekst: Eerste Luitenant der Fuseliers,
C.H. van den Berg
H-TIC EUFOR 5

Een Team Intel Cell (TIC) heeft als taak om de

teamcommandant te voorzien van up-to-date in-

lichtingen over het uitzendgebied. Hieronder val-

len eventuele geplande acties maar ook de dage-

lijkse weer- en verkeerstoestand. De Charlie-

Beren-Compagnie TIC wordt tijdens EUFOR 5 be-

mand door de Elnt van den Berg en de Elnt de

Jong (wordt in januari afgelost door de Wmr1

Terwint). Het mooie van het werken in een TIC is

dat er enorm veel informatie over het gebied op

je afkomt en dat je ook de mogelijkheid krijgt om

eens dieper op bepaalde situaties in te gaan.

Veelal doen we zaken met een LOT (Liaison and

Team Intel Cell EUFOR 5 voorziet de commandant van 
inlichtingen over uitzendgebied

Informatie vergaren vanuit de helikopter
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About Roots and Leeks
Tekst: Majoor der Fuseliers, Maikel Vrenken
(Major of the Fusiliers, Officer in Command
(OC), C Coy Princess Irene Guards, 1 Welsh
Guards) 

De C-Beren-Cie van 17 Painfbat GFPI is intussen

veilig in Bosnië-Herzegovina geland. Op 24 en 27

oktober is het Nederlandse deel van de compag-

nie aangekomen op de Banja Luka Metal Factory

(BLMF). Daar hebben we ons aangesloten bij ons

Bulgaarse peloton, gemakkelijk herkenbaar aan

het Fuselierkoord. Na een hele korte handover/ta-

keover periode, waren we “ervan”.Twee zaken

hebben tot nu toe een belangrijk stempel gedrukt

op de uitzending.

Laatste Nederlandse gevechtscompagnie
Allereerst bleek al direct na aankomst dat het

operationele tempo weer verder naar beneden is

geschroefd. EUFOR is zich aan het voorbereiden

op een verdere stap om de Lokale Autoriteiten

(LA) hun eigen land te laten runnen. Daarom wor-

den er op dit moment plannen gesmeed om het

aantal troepen dat zich in het land bevindt te redu-

ceren. Zoals het er nu uit ziet betekent dat, dat de

C-cie de laatste Nederlandse gevechtscompagnie

in Bosnië-Herzegovina zal zijn.

Ten tweede was al snel duidelijk dat we met open

armen werden ontvangen door de Multinational

Battlegroup, het 1e bataljon Welsh Guards. Als

jongste Britse (infanterie) Garderegiment, waren

zij zeer verheugd dat wij deel uit gingen maken

van de door hun geleide Battlegroup. Deze werd

dan ook direct omgedoopt naar de Multinational

Guards Battlegroup (MNGBG). En vanwege het

feit dat de eerste uitgeweken Nederlandse mili-

tairen, die in 1940 in Groot-Brittannië aankwamen,

verzameld werden in Portcawl in Zuid-Wales,

kwamen ook wij dichter bij onze ‘roots’. En aange-

zien het embleem van Wales een prei (Leek) is, is

hiermee de titel van dit artikel ook duidelijk.

We laten ons van onze beste kant zien!
Wachtend op operaties hebben we ons al een

paar keer van onze beste kant kunnen laten zien.

Van 7 tot 9 november hebben we de

Regimentscommandant en de Regimentsadjudant

rond kunnen leiden in ons Area of Operations en

bezoeken kunnen laten brengen aan onder ande-

re onze huidige ‘Commanding Officer’ (CO = BC),

Log race, korte race met grote boomstam

Observation Team) om informatie over een ge-

bied te krijgen. In een eerdere uitgave van de

Vaandeldrager is al uitleg gegeven over het LOT

concept.Wij gaan regelmatig naar een LOT toe

om details te bespreken over bepaalde gebieden

of personen. Zij hebben namelijk een veel diepe-

re kijk op ‘hun’ streek. De samenwerking tussen

ons en het LOT verloopt op dit moment zeer pret-

tig.

Wat er tijdens deze missie ook bij komt is dat ik

zelf geïntegreerd ben in de Engelse Sectie S2. Ik

werk daar halve dagen. Door dit te doen, zitten we

als TIC dichter bij de informatie. Hierdoor kunnen

we ook sneller inlichtingen boven tafel krijgen in

geval van een operatie. Daarnaast is het ook nog

eens een eye-opener voor mij om eens te zien hoe

de Engelsen werken, zowel op het gebied van in-

lichtingen maar ook op het gebied van discipline.

De werkverhouding tussen manschappen, onder-

officieren en officieren is van een heel ander soort

dan wij dat gewend zijn.Voor degene die daar

vragen over hebben, schiet me gerust eens aan

als de Charlie-Beren-Compagnie is teruggekeerd

in Oirschot.
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luitenant-kolonel R.J.Æ. Stanford, MBE, aan de

Commandant van de Multinationale Task Force

(North West), Brigadier M.W.E.Wade, CBE en aan

de commandant van het Nederlandse Contingent,

luitenant-kolonel J.P.A. de Jongh. Het kortstondige

bezoek was daarom voor de beide regimentsge-

noten zeker geslaagd.

March & Shoot competition
Op 9 november kon de compagnie op militair

vlak laten zien wat ze waard is, tijdens de March &

Shoot competition. Met nauwelijks marstraining

achter de rug en niet-ingeschoten wapens wisten

de teams van de compagnie toch behoorlijk te

scoren. De beste score overall was voor het team

van de Sgt1 Smit, dat 6e werd. Ditzelfde team wist

ook de ‘log-race’ (een korte race met een grote

boomstam) in de snelste tijd af te leggen. Het

team van Sgt1 Henssen werd 3e op dezelfde race

en werd 2e bij het pistoolschieten. Het team onder

leiding van Kapitein Mather wist de eer op de

March hoog te houden door op dit onderdeel een

3e plaats in de wacht te slepen.

“Remembrance Day”
Tot slot heeft de compagnie op 11 november “acte

de presence”gegeven op een bijzonder bataljon-

sappèl ter gelegenheid van de dodenherdenking,

“Remembrance Day”. Een zeer speciale gebeur-

tenis die kort, krachtig en erg indrukwekkend

was. De dag erna,“Remembrance Sunday” vond

de grote herdenkingsdienst plaats, met delega-

ties van alle landen. Hierbij werden ook diverse

kransen gelegd, waarvan één namens het

Nederlandse contingent.

In de komende periode zitten wij, wachtend op

komende operaties, zeker niet stil. Er wordt druk

gewerkt aan een nuttig, uitdagend en mooi oefen-

programma. Als het weer meewerkt door op de

juiste momenten te zorgen voor een besneeuwd

of een sneeuwvrij oefenterrein gaan we zeker een

hele goede tijd tegemoet.

Tekst: Hans Sonnemans, conservator.
Stichting Brigade en Garde koopt zeer zelden iets

aan voor de collectie. Meestal wordt de collectie

van Regimentsverzameling Brigade en Garde

Prinses Irene uitgebreid door schenkingen. In ok-

tober werden echter twee bijzondere gouaches

aangekocht uit een particuliere collectie. Ze heb-

ben betrekking op het Tamboerkorps van het

Garderegiment Fuseliers.

Kwartetspel
In de periode 1957 – 1965 was een kwartetspel te

koop (exclusief bij Vroom en Dreesmann) met als

onderwerp “Militaire Muziek”. Destijds was hierin

nog een grote diversiteit en het onderwerp leen-

de zich voor prachtige plaatjes. Het waren 8 series

van elk vier kaarten, verpakt in een grijs/blauw

plastic hoesje. Het slaat open als een boekje.

Waarschijnlijk is het kwartet gedrukt in Oost-

Duitsland. Het kwartet bevat ook twee kaarten van

Bijzondere aankoop gouaches

Een van de originele gouaches

die gemaakt werden voor het

kwartet
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muzikanten van het Garderegiment Fuseliers

Prinses Irene, namelijk de tamboer en de trom-

petter.

Destijds konden dergelijke plaatjes nog niet digi-

taal worden vervaardigd.Van iedere muzikant

werd een gouache gemaakt. Een gouache is een

op waterverf gebaseerd schilderij waarbij de on-

dergrond niet meer zichtbaar is, dit in tegenstel-

ling tot een aquarel. De dekkende eigenschap van

de verf wordt verkregen door de waterverf te

mengen met Arabische gom en het dekkende

kalk. De verfsoort wordt ook wel plakkaatverf ge-

noemd. Plakkaatverf wordt alleen op papier ge-

bruikt, omdat het niet hecht op andere onder-

gronden. De gouaches voor het kwartet werden

door tekenaar F. van Wense, een “bekend” teke-

naar uit de jaren vijftig van de vorige eeuw ge-

maakt. Hij werkte onder andere ook voor de

Legerkoerier.

Rode pak
De twee originele gouaches voor het kwartetspel

van de tamboer en de trompetter kwamen, samen

met andere exemplaren, terecht in een particulier

collectie. De muzikanten van het Garderegiment

Fuseliers konden worden aangekocht voor de re-

gimentsverzameling. Een tweetal bijzondere en

unieke “documenten”, die dus te dateren zijn

rond 1955. Ook het uniform van de twee muzikan-

ten getuigt van deze periode.

Juist in 1955 ging het Tamboerkorps officieel bij

het Garderegiment Fuseliers behoren en werd

dus ook het rode ceremoniële tenue gedragen. In

1961 werd dit tenue van de muzikanten “versierd”

met witte horizontale biezen met daarop kronen

(geheel volgens Brits model, volgens ontwerp van

Frans Smits sr.). De gouaches getuigen dus van

een relatief korte periode in deze geschiedenis.

De muzikanten in het “gewone” rode pak, zijn ook

te zien op een foto van het Tamboerkorps uit deze

periode. Deze zeldzame foto werd enkele maan-

den geleden geschonken door conservator

Rietman van de Historische Verzameling

Grenadiers en Jagers.

De tamboer uit het kwartetspel “Militaire Muziek”

Een foto van het tamboerkorps in het “gewone rode pak”
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Tekst: Lucas M. Bruijn

Onlangs besloot ik om een onderzoekje te doen

naar een oom die in dienst van de Koninklijke

Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog om-

kwam. De familie wist alleen uit brieven van het

Rode Kruis dat hij “op zee vermist” was,“vermoe-

delijk om het leven gekomen”. De tekst van de 2e

brief van het Rode kruis, verzonden eind 1945,

luidde:

"Onder verwijzing naar mijn schrijven dd. 6

September jl. No. A I/3520/45 deel ik U mede, dat

volgens opgave van het Ministerie van Marine Uw

zoon Lucas BRUIJN sinds 29 October 1942 vermist

wordt. Hij bevond zich aan boord van het m.s.

“Abosso”, welk schip op weg naar Engeland ge-

torpedeerd werd. Hij staat opgegeven als vermist,

vermoedelijk om het leven gekomen."

Abosso
Met behulp van het internet vond ik al snel het

hele verhaal. Drieëndertig mannen van de

Koninklijke Marine waren eind Augustus 1942

scheep gegaan in Australië, met bestemming

Liverpool, om daar een nieuwe onderzeeboot te

gaan bemannen. Ze vertrokken op de

"Westernland" naar Kaapstad en stapten daar

over op de "Abosso". Het schip vertrok in de nacht

van 8 op 9 oktober 1942 en werd op de 29ste okto-

ber getorpedeerd door de Duitse onderzeeboot

U-575.Van de 392 opvarenden werden slechts 31

gered, waaronder 5 mannen van de Nederlandse

Marine. Behalve op het internet staat het verhaal

ook te lezen in diverse boeken over de geschie-

denis van de Nederlandse Marine in de Tweede

Wereldoorlog. In de Britse, Australische en

Nederlandse archieven bevinden zich vele docu-

menten met betrekking tot de scheepsramp en de

opvarenden. Ook de meeste archieven, waar men

vroeger ter plekke met de neus in de dossiers en

paperassen moest, zijn tegenwoordig via het in-

ternet toegankelijk.

Al speurende raakte ik geïnteresseerd in het

schip de '"Abosso". Er kwamen 361 mensen met

het schip om. Die mensen lieten allemaal familie

achter, die het met twee officiële regeltjes moes-

ten doen: "Lost at sea, presumed drowned".

Aangezien in oorlogstijd de geleden verliezen

geheim gehouden werden, officieel omdat derge-

lijke informatie de vijand ten goede kon komen,

maar in werkelijkheid evenzeer om het moreel

aan het thuisfront hoog te houden, werden de fa-

milies niet nader ingelicht.

Nederlandse rekruten
Bij mijn onderzoek naar de verschillende groe-

pen aan boord, bemanning, militairen, gedeti-

neerden en burgers, stuitte ik in de scheepsdocu-

menten op een andere groep Nederlanders:

"Netherlands conscripts 2 Officer 49 O.Rs. Names

of next of kin follow."

Op zoek naar de namen van de 51 Nederlandse

rekruten aan boord vroeg ik de

Oorlogsgravenstichting (OGS) om een lijst van op

de "Abosso" omgekomen Nederlanders. Ik kreeg

prompt een uitdraai van 79 kaarten uit het compu-

terbestand, waaronder 49 namen van toen in Zuid-

Afrika wonende Nederlanders die door de

Nederlandse regering in Engeland gerekruteerd

waren voor de militaire dienst en die met het 7e

contingent Zuid-Afrika op 8 oktober 1942 vanuit

Kaapstad vertrokken met bestemming Liverpool,

op het transportschip "Abosso". Allen kwamen

om. Deze namen stonden, blijkens een afbeelding

bij de namen in de 'online' registers, met enige af-

wijkingen in de spelling van de namen, ook op

een monument in de tuin van de Ambassade van

het Koninkrijk der Nederlanden te Pretoria, Zuid

Afrika.

In de registers een vijftigste naam van een per-

soon (Luitenant der 1ste klasse J. Hoogland), die

meevoer met het transport maar die niet uit Zuid-

Afrika afkomstig was en wiens naam derhalve niet

op het monument voorkomt.

Bij 11 van de 50 namen op de OGS lijst stond de

toevoeging "Prinses Irene Brigade'. De medewer-

ker van de stichting kon mij niet verklaren waar-

om deze toevoeging slechts bij 11 namen stond en

schreef dat men zich hield aan de hen bekende

gegevens berustende op informatie deels van het

Ministerie van Oorlog en deels van de familie af-

komstig.

Ooggetuigenverslag
Ik ging er van uit dat tenminste de 11 met de toe-

40

Vier namen op een monument in Pretoria (deel 1)
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voeging daadwerkelijk tot de Brigade behoord

hadden en dat de overige 39 voorbestemd waren

om bij de Brigade ingelijfd te worden. Ik werd in

dit idee gesterkt door een verslag van één der

overlevenden van de ramp, Luitenant-ter-zee der

1ste klasse H.C.J. Coumou (KMR), dat o.a. werd

gepubliceerd in een standaardwerk over de

Koninklijke Nederlandse Marine:

(Bezemer, K.W.L.Verdreven doch niet verslagen.

Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in

de Tweede Wereldoorlog. 1e dr. Hilversum, 1967.

pp. 90-95.)

Coumou spreekt in zijn in 1954 geschreven ver-

slag herhaaldelijk over "leden van de Irene

Brigade".

Bezemer zelf schrijft (p. 91):

"Bovendien ging het niet alleen om een onderzee-

bootbemanning, doch om nog andere

Nederlandse militairen. Ook een detachement

van de Irene-Brigade diende zich op de "Abosso"

in te schepen, bestaande uit enkele officieren en

een vijftig onderofficieren en minderen: tevens

reisden enkele vrouwen mee, op weg naar hun

echtgenoten die reeds bij de Irene-brigade in

Engeland dienden."

Na tot deze, naar later zou blijken voorbarige,

conclusie gekomen te zijn, vroeg ik mij af hoe het

kwam dat een degelijke grote groep in dienst van

het vaderland omgekomenen niet of nauwelijks

was terug te vinden in de literatuur over de

Tweede Wereldoorlog.

Uiteindelijk kwam ik in contact met de heer J.W.H.

Sonnemans, Conservator van de

Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses

Irene. Deze schreef mij dat "de rekruten niet be-

hoorden tot het personeel van de Koninklijke

Nederlandse Brigade “Prinses Irene”, want  "Hun

indeling bij de Brigade zou lang niet zeker zijn

geweest." Dit met uitzondering van één man die

wel al tot de Brigade behoorde, Luitenant der 1ste

klasse J. Hoogland, die min of meer toevallig met

dit contingent meereisde.

41
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