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Aardig om te weten…

Stichting Brigade en Garde

Tekst:Kees Nicolai,
Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Hoewel er in een stichting als de onze niet altijd

sprake kan zijn van groot nieuws, zijn er vaak toch

nog wel interessante voorvallen te melden.

Zo is het plezierig, maar niet verbazingwekkend,

om te vernemen, dat het ledenbestand van “Het

Genootschap” nog steeds toeneemt, onder ande-

re door het toetreden van de oud-burgemeester

van Noord-Beveland, de heer Van Liere.

Wel verbazingwekkend is dat de Vereniging van

oud-strijders van de KNBPI er een nieuw lid bij

heeft gekregen in de persoon van de oud-burge-

meester van Eindhoven, de heer G. Borrie.

Landmachtdagen 
Verder zijn op het moment dat ik dit stukje schrijf

de voorbereidingen voor de Landmachtdagen in

volle gang. Onze verzameling wordt de toegang

tot een grote sector, waar ruim 150 medewerkers

aanwezig zijn en waarbinnen bijna alle

Defensiemusea zich zullen presenteren.

Uiteraard een uitgelezen mogelijkheid om ons

Regiment uitgebreid voor het voetlicht te bren-

gen, maar het betekent wel veel extra werk voor

onze museummedewerkers.

Afscheid van Pieter le Maire en
Piet Teurlinckx van het museum

Sprekende over die museummedewerkers moet

ik meteen melden, dat wij na de zomer helaas af-

scheid moeten gaan nemen van twee vrijwillige

medewerkers van het eerste uur, althans zolang

als het Regiment in Oirschot is gevestigd.

Het gaat om de heren Pieter le Maire en Piet

Teurlinckx. Le Maire wordt op 27 juni 80 jaar en

heeft aangegeven, dat hij, mede om gezondheids-

redenen het wat rustiger aan wil gaan doen. Pieter

was een goede vriend van oud-Brigadelid Ties

van Gurp. Zij waren vanaf de start in Oirschot in

1992 betrokken bij de Regimentsverzameling en

samen met Van Gurp was hij verantwoordelijk

voor de vitrines.

Piet Teurlinckx is vanaf 1994 actief voor de

Regimentsverzameling en is ook de enige veter-

aan binnen het vrijwilligersteam. Als dienstplich-

tige vertrok hij met 7-GRPI naar Nieuw-Guinea.

Jarenlang bemande Piet de museumwinkel, ver-

zorgde hij rondleidingen en verrichtte allerhande

hand- en spandiensten. En hoewel nog maar net

79 jaar oud heeft ook hij aangegeven te willen

stoppen.

Hoewel het verlies van deze twee zeer ervaren

krachten een fikse aderlating betekent voor ons

museum kunnen wij hun voornemen alleen maar

respecteren en wil ik ze vanaf deze plaats, namens

iedereen die ons Regiment een warm hart toe-

draagt van harte dank zeggen voor het vele werk

dat zij voor ons verzet hebben. Daarnaast wens ik

ze toe dat ze nog tot in lengte van jaren de ontwik-

kelingen rond onze verzameling mogen volgen.

Vrijwilligers gevraagd
Ik heb al gezegd dat het vertrek van deze twee

mannen een fikse aderlating betekent, vandaar

dat ik wil besluiten met een oproep aan al diege-

nen die in de buurt van Oirschot wonen, tijd heb-

ben en een warm plekje in hun hart hebben voor

onze Verzameling. Meldt je als vrijwilliger en help

ervoor te zorgen dat onze Verzameling niet alleen

in tact, maar ook toegankelijk blijft. U kunt daar-

voor contact opnemen met Hans Sonnemans.
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Tekst: Hans Sonnemans

4 en 5 mei
Op het moment dat dit stukje geschreven wordt,

zijn de 4 mei herdenkingen al weer even achter

de rug. Op vele plaatsen hebben oude en jonge

veteranen stilgestaan bij hun omgekomen colle-

ga’s, tijdens de Tweede Wereldoorlog maar ook

daarna. Het Garderegiment Fuseliers Prinses

Irene werd officieel vertegenwoordigd in Tilburg,

Hedel en Colijnsplaat maar onze veteranen zijn

natuurlijk over heel Nederland verspreid.

Traditioneel werd 5 mei gevierd, óók in

Wageningen. In 1945 waren de militairen van de

Prinses Irene Brigade in de verwoeste stad aan-

wezig, in en om Hotel de Wereld. Jarenlang waren

ze daar als veteraan om te paraderen voor ZKH

Prins Bernhard. Hoewel de bevrijdingsviering in-

middels wat soberder van karakter is geworden,

waren dit jaar het vaandel en de vaandelwacht

van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene in

Wageningen aanwezig.

Old soldiers...
Twee dagen daarna waren de veteranen van de

Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”

voor de 61ste keer bijeen voor hun jaarlijkse reü-

nie.“Old soldiers never die, they just fade away”

zeggen de Britten. Dit blijkt echter nog steeds niet

te gelden voor deze Brigademannen. Bijna dertig

van hen reisden af naar het Oirschotse Zand, on-

danks hun vaak erg hoge leeftijd.

Nog steeds blijken niet alle verhalen over de

tweede wereldoorlog te zijn verteld.Veteraan

Gilles Borrie maakte voor de eerste maal zijn op-

wachting bij een reünie. Zijn bezoek aan Hedel, 63

jaar na dato, is het onderwerp van een artikel in

dit blad.

Kroon en Arnoti
We blikken ook terug op een andere bijzondere

ceremonie, namelijk de onthulling van een pla-

quette in Boven Leeuwen op 12 april j.l. De pla-

quette herinnert aan twee gesneuvelde

Brigademilitairen Kroon en Arnoti, allebei beho-

rend tot de Verkenningsafdeling. Het initiatief

voor de plaatsing van de plaquette werd geno-

men door Richard van der Velde, zoon van een

Brigademan. Bijzonder hierbij was de aanwezig-

heid van de 92-jarige broer van Kroon en drie col-

lega’s uit het peloton van Kroon en Arnoti: de he-

ren Eduard Pannenborg, Rudi Hemmes en Ben Ter

Haar.Ter Haar was destijds pelotonscommandant

en met zijn 95 jaar nog steeds een zeer vitale per-

soonlijkheid.

Andere oorlog
Het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene vindt

zijn roots in de Tweede Wereldoorlog. Het

Regiment, en ook deze Vaandeldrager, zullen

Van de redactie

Van uw hoofdredacteur

”Old soldiers…”

Pelotonscommandant
Ben ter Haar bij de
onthulling van de
plaquette in Boven
Leeuwen
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hiervan blijven getuigen. Fuseliers blijven zich

ook over de hele wereld inzetten voor de Vrede.

Daarom zullen de parate eenheden van het

Regiment volgend jaar vertrekken naar een ande-

re oorlog, namelijk die in Afghanistan .In dit num-

mer is daarom al aandacht voor de voorbereidin-

gen hiervoor.We blikken uitgebreid terug maar

dus zeker ook vooruit. In de hoop dat onze

Fuseliers weer veel krijgsmansgeluk zullen heb-

ben en we geen plaquettes op monumenten voor

hen hoeven aan te brengen.

Eindredactie
We zijn erg blij dat “veteraan”

Floris Spinder (26)onze eindre-

dacteur gaat helpen met het redi-

geren van al uw bijdragen aan de

Vaandeldrager. In de rubriek van

de VVVGFPI,“Fuselier waar ben

je en wat doe je”, leest u meer

over Floris en over zijn tijd bij

het Regiment. Floris Spinder assisteert bij de eindredactie van de Vaandeldrager

Verschijningsdatum
Deze Vaandeldrager verschijnt later dan u van ons

gewend bent. Een van de oorzaken is de drukke

werkzaamheden van onze eindredacteur begin

juni. Daarnaast ontvingen wij het trieste bericht

dat de directeur van Drukkerij Gianotten, waar de

Vaandeldrager wordt gedrukt op 36 jarige leeftijd

is overleden. Joost Gianotten laat een vrouw en

kind achter en zijn tweede kindje is onderweg. De

redactie van de Vaandeldrager wenst Monique en

Sam, de familie Gianotten en de medewerkers van

de drukkerij heel veel sterkte toe bij het verwer-

ken van dit grote verlies.

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:

nellekeswinkels@onsbrabantnet.nl.Tel: 0499-374444 en tel: 06-54796857.

Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen.

Vereniging van Oud-strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene

Lief en leed bij de VOSKNBPI 

Tekst: Rudi Hemmes,Voorzitter van de
Vereniging van Oud-Strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene.

Onthulling Plaquette
Het was een heel bijzondere gebeurtenis in Boven

Leeuwen op 12 april, waar velen van u getuige van

waren. De onthulling van de plaquette die herin-

nerde aan het sneuvelen van onze Recce makkers

Raymond Arnoti en Marius Kroon in de nacht van 6

op 7 okt 1944. Het initiatief voor deze herinnerings-

plaquette was van Ries van der Velde, de zoon van

Wachtmeester Daan van der Velde, die destijds

ook was ingedeeld bij de Verkenningsafdeling van

onze Brigade. Arnoti en Kroon waren beiden inge-

deeld bij het Peloton Brenguncarriers van de toen-

malige Eltnt.Ter Haar. Het werd bijzonder gewaar-

deerd dat hij bij de onthulling aanwezig was.
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Herdenkingen en vieren van de bevrijding
De meidagen beginnen altijd druk en ook nu wa-

ren wij op 4 mei bij verschillende herdenkingen

vertegenwoordigd. Het aantal fitte leden van onze

vereniging neemt af zodat wij niet meer bij alle

herdenkingen door onze leden vertegenwoor-

digd worden, maar gelukkig neemt ons Regiment

ook deze taken over. Op het bevrijdingsfeest in

Wageningen, op 5 mei, waren wij wel, maar niet

meer met zo’n imposant detachement als in het

verleden.

Dat de Prinses Irene Brigade als eerste geallieer-

de eenheid op 8 mei 1945 Den Haag binnentrok

werd door het gemeentebestuur van de

Residentie om de vijf jaar herdacht. De gemeente

wil dat voortaan jaarlijks doen.Wij zijn daar heel

gelukkig mee. Helaas werd het dit jaar zo laat

meegedeeld dat wij u daarvan niet tijdig op de

hoogte konden brengen. De mededeling op de

Algemene Vergadering, de dag ervoor, was voor

de aanwezigen te laat.Wij waren dan ook in Den

Haag met slechts drie man bij de herdenking bij

de Plaquette die aan die binnenkomst herinnert.

Gelukkig was ons Regiment ook met drie man

aanwezig, ondanks de drukke tijd van voorberei-

ding op weer een uitzending naar Afghanistan.

Reünie en Algemene Vergadering
Op 7 mei hielden wij onze reünie, die zoals altijd

begon met de herdenking van onze gevallen mak-

kers. De dodenherdenking op de appelplaats was

zeer stijlvol.Wij zijn altijd dankbaar dat ons

Regiment daar op zo’n voortreffelijke wijze bij as-

sisteert. Het weer werkte mee en iedereen ging

tevreden terug naar de Treffer om de dag verder

genoeglijk onder elkaar door te brengen.

Op de Algemene Vergadering werden belangrij-

ke besluiten genomen. In de eerste plaats werd

de contributie verhoogd naar € 25.Voorts werd

het bestuur aangevuld. Aangezien Joop van den

Bergh niet meer zo ambulant is als in het verleden

om de voorzitter te vervangen als dat nodig is,

werd ons Erelid Tony Herbrink in zijn functie van

vice-voorzitter verkozen. Joop blijft wel lid van het

bestuur. Jampie Kuneman completeert het be-

stuur als lid. Als penningmeester is benoemd

Richard Ekelhoff, de penningmeester van de

Vereniging van Veteranen Vredesmissies van het

Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGF-

PI).Wij zijn Richard, het bestuur van de VVVGFPI

en de Staf van ons Regiment zeer dankbaar voor

alle hulp en steun die wij steeds van hen krijgen.

Zonder die hulp zou het voortbestaan van onze

vereniging heel moeilijk zijn.

De vergadering gaf het bestuur volmacht om te

blijven zoeken naar een mogelijkheid om samen

te gaan met de andere veteranenverenigingen

van ons Garderegiment om het voortbestaan van

onze Vereniging te garanderen.

Henk van Beers Erelid 
Henk van Beers was wat opgehouden door het

vervoer en hij kwam in de vergadering toen die al

met algemene stemmen had besloten hem voor

zijn jarenlange verdiensten in het bestuur te be-

noemen tot Erelid. Hij werd daar bij zijn binnen-

komst compleet door overdonderd maar was nog

wel in staat van zijn dankbaarheid te getuigen.

Later op de reünie werd ook Jo in de bloemetjes

Ben ter Haar en Ries van de Velde, op de achtergrond kijkt Eduard
Pannenborg toe

Stijlvolle dodenherdenking
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gezet, als dank voor de wijze waarop zij Henk

steeds had bijgestaan en gesteund.

Koorduitreiking
De koorduitreiking op 20 maart was een groot

succes. Er ging een beëdiging aan vooraf en de

vele familieleden van de te beëdigen militairen

vonden het een hele belevenis. Ik hoop dat bij de

volgende koorduitreiking in Hedel op 19 juni

weer veel van onze oud strijders aanwezig zijn.

Ons nieuwe lid Gilles Borrie was er ook bij en hij

zal ongetwijfeld voorlopig geen evenement over-

slaan, compleet met het hem door Tony Herbrink

uitgereikte invasiekoord.

Evenementen om in de agenda te noteren
U hebt natuurlijk al genoteerd dat de

Veteranendag in Den Haag dit jaar op 28 juni

wordt gehouden en niet op 29, omdat die dag op

een zondag valt. Zo wordt de bevrijding van

Beringen niet op 6 september herdacht maar op 5

september. Er is bovendien op 4 september nog

een koorduitreiking in Oirschot. Als u nu toch de

agenda bij de hand hebt noteer dan: bevrijding

van Eindhoven op 18 september; bevrijding van

Tilburg op 27 oktober en koorduitreiking in

Colijnsplaat op 12 november. Ik hoop dat velen

zich voor deze evenementen kunnen vrij houden.

Meldt u dus bij onze secretaris!

Houdt wel steeds de kalender van ons Regiment

in de gaten. Ik kijk naar u uit.

Vanwege al zijn verdiensten benoemt de vereniging Henk tot erelid Ook Jo van Beers wordt door de voorzitter in de bloemetjes gezet

Oud-strijders reiken traditiegetrouw koorden uit Nieuw lid van de VOSKNBPI, Gilles Borrie geflankeerd door de bestuursleden

291707_Vaandel_86  10-07-2008  10:41  Pagina 5



6

Tekst: Kol der Fuseliers bd Tony Herbrink

Zaterdag 12 april 2008. Een heel aparte dag om

nooit te vergeten.

Dit geldt voor de oud strijders van de Koninklijke

Nederlandse Brigade “Prinses Irene “, maar meer

nog voor Richard van de Velde, zoon van onze,

reeds enige tijd geleden overleden, wachtmees-

ter Daan van de Velde, lid van de Verkennings-

afdeling van onze brigade. Richard was de initia-

tiefnemer voor het eerbetoon aan twee van onze

gesneuvelde makkers, Marius Kroon en Raymond

Arnoti. Een geweldig initiatief, met een uitsteken-

de, nauwgezette voorbereiding en een bijzonder

stijlvolle uitvoering. Als zijn vader nog zou leven,

zou hij bijzonder trots zijn geweest, net zo trots als

zijn moeder, die de ceremonie heeft bijgewoond.

Bijzondere gasten
Bij de ontvangst van de genodigden in de

Leeuwenburcht in Boven-Leeuwen bleek al dat

niet alleen een groot aantal oud strijders de weg

naar Boven-Leeuwen hadden gevonden, maar ook

de waarnemend regimentscommandant, de luite-

nant-kolonel Tim Luiten en zijn echtgenote waren

present. Ook de broer van Marius Kroon, Jaap

Kroon en zijn zus, Nel Rietkerk - Kroon hadden de

reis gemaakt van Lisse naar Leeuwen. Nabestaan-

den van Raymond Arnoti waren helaas niet aan-

wezig. Richard van de Velde was er na veel speur-

werk wel in geslaagd een neef van Raymond te

vinden in Engeland en ook nog een schoonzus in

de Verenigde Staten, zij konden de reis naar

Boven – Leeuwen echter niet maken.Van de inwo-

ners van Boven-Leeuwen waren speciaal enkele

leerlingen van de Mariaschool en van de scou-

ting, alsmede de Fanfare Willibrordus genodigd.

Uiteraard lieten de inwoners van het dorp zich

niet onbetuigd.

Rond 11.00 uur heette Richard van de Velde alle

aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder

de burgemeester van de gemeente West Maas en

Waal, waarvan Boven-Leeuwen deel uit maakt.

Hij gaf enig inzicht in hetgeen zich had afge-

speeld bij de voorbereiding van dit eerbetoon.

Daarbij bleek bijzonder duidelijk zijn gedreven-

heid om het geopperde plan te verwezenlijken.

Sprekers
Eerste spreker was burgemeester Thomas

Steenkamp. In een gloedvolle rede gaf hij inzicht

in het oorlogsgeweld in de regio gedurende de

jaren 1940-1945 en de vele slachtoffers. Hij be-

steedde uitgebreid aandacht aan de geallieerde

soldaten, inclusief Marius Kroon en Raymond

Arnoti, die streden voor de vrijheid en de vrede

en daarbij hun leven verloren. Hij wees er met

klem op dat nimmer vergeten mag worden dat de

vrijheid, die wij elke dag ervaren en beleven, is

Eerbetoon voor Marius Kroon en Raymond Arnoti
in Boven-Leeuwen

Richard van de Velde, initiatiefnemer van het eerbetoon en de plaquette
spreekt de gasten toe.

“Onze vrijheid is betaald met de levens van vele mensen”
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betaald met veel bloed en levens van mensen.

Onze voorzitter, Generaal Hemmes haakte daar

heel goed op in door te stellen dat de vrijheid niet

vanzelfsprekend is, dat men er iets, ja zeer veel

voor moet doen en dat we er bijzonder zuinig op

moeten zijn.

Uiteraard memoreerde ook hij het grandioze

werk, verricht door Richard van de Velde.

De derde spreker was Jaap Kroon, de broer van

Marius Kroon. Hij vertolkte de diepe indruk, die

het werk van Richard van de Velde en de ceremo-

nie op hem en zijn aanwezige zus hadden ge-

maakt. Zij voelden het warme medeleven van de

aanwezigen en waren daardoor heel bijzonder

geraakt. Heel in het bijzonder, omdat het aangaf

dat de dank voor het terugbrengen van de vrij-

heid na 64  jaar nog steeds springlevend is.

Marius is dus echt niet voor niets gesneuveld, ver-

telde hij mij.

Oorlogsgedicht door leerlingen Mariaschool
Als afronding van de gehouden redevoeringen

kregen vijf leerlingen van de Mariaschool de ge-

legenheid om een oorlogsgedicht te declameren.

Daarna werd de plaquette onthuld door Jaap

Kroon en zijn zus Nel Rietkerk - Kroon, met een

langdurig applaus van alle aanwezigen. Na de

“last post “werden nog enkele kransen gelegd en

werd de fijne, gevoelige en dankbrengende cere-

monie afgesloten met het “Wilhelmus”.

Terug in de Leeuwenburcht werd, onder het genot

van een kop koffie, gebruik gemaakt van de gele-

genheid om de oud-strijders te vragen naar ver-

halen over de activiteiten van de twee gesneuvel-

de kameraden. In het bijzonder gold dat voor

oud-strijder Ben ter Haar, die in 1944 optrad als

commandant van Marius Kroon en Raymond

Arnoti.

Voldaan over de organisatie en het verloop van

het eerbetoon ondernam eenieder daarna de reis

naar huis.

De plaquette op het oorlogsmonument in Boven - Leeuwen

Richard van de Velde in gesprek met Ben ter Haar, oud-strijders Hemmes en
Pannenborgh en Hans Sonnemans luisteren geamuseerd

”Marius is niet voor niets gesneuveld” aldus zijn broer Jaap

Broer en zus Kroon onthulden de plaquette voor hun gesneuvelde broer
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Tekst: Kol der Fuseliers bd Tony Herbrink

Hedel, 3 mei 2008
Op 3 mei 2008 te 18.30 uur kwam een groot aantal

mensen samen in Hedel in de School met de

Bijbel “De Zaaier “ om deel te nemen aan een stil-

le tocht naar de plaats van de herdenkingsmonu-

menten van het verzet en van de Koninklijke

Nederlandse Brigade “Prinses Irene”, dit om de

gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog te

gedenken. Aanwezig waren onder meer de bur-

gemeester en de  wethouders van de gemeente

Maasdriel, waarvan Hedel deel uit maakt, verte-

genwoordigers van het Garderegiment Fuseliers

“Prinses Irene”, leerlingen van de genoemde

school en uiteraard ook een vertegenwoordiging

van de Vereniging van Oud-strijders van de

Brigade. Langs de weg naar de monumenten en

ter plaatse gaven inwoners blijk van deelname en

belangstelling.

Bij de monumenten hadden zich twee zangkoren

en de harmonie D.E.S. opgesteld.

Burgemeester, mevrouw A.H. Boerma - van

Doorne sprak een welkomstwoord uit en hield

een toespraak, waarin zij bijzondere aandacht

besteedde aan de herwonnen vrijheid en vrede

en hoe ermee om te gaan. Zeer aansprekend voor

de jeugd. De koren zongen “Lead me Lord”. Een

leerling van de school droeg een, voor de gele-

genheid prachtig gedicht voor en de harmonie

speelde “Blijf bij mij Heer“. Na het hijsen van de

vlag halfstok werd de “Last Post “ geblazen, ge-

8

Dodenherdenkingen in Hedel en Waalre
volgd door twee minuten stilte. De plechtigheid

werd afgesloten met het leggen van een tiental

kransen, onder meer door de vertegenwoordi-

gers van het Garderegiment Fuseliers “Prinses

Irene” en van de Oud-strijders van de Brigade.

Adoptie van oorlogsmonumenten
Terug in de school, sprak de burgemeester nog

eens. Nu in het kader van de symbolische over-

dracht van de adoptie van de oorlogsmonumen-

ten van groep 8 van de school aan de leerlingen

van groep 7. Zij beloofden het komende jaar goed

voor de monumenten te zorgen.

De leider van de herdenking, de heer G. van

Wolfswinkel gaf daarna mij de gelegenheid om te

spreken. Ik heb toen enkele woorden gewijd aan

de dag, 63 jaar en 12 dagen geleden, toen de 1ste

gevechtsgroep de Maas overstak en Hedel bin-

nenkwam.Waarheidsgetrouw heb ik vermeld dat

ik er op die dag niet bij was, maar in Engeland

vertoefde om Joan en onze eerstgeboren zoon te

zien.

Ik had daar gezegd dat de oorlog zo goed als af-

gelopen was, maar de brigadecommandant ver-

telde mij bij terugkomst dat ik maar gauw naar

Hedel moest gaan, want de vijand maakte het de

Brigade nog bijzonder lastig.

Namens alle Oud-strijders heb ik de school dank

Kol bd Herbrink bij de kranslegging in Hedel Verhalen van een ooggetuige
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gezegd voor de adoptie van ons monument en de

goede zorgen daaraan besteed.

Waalre, 4 mei 2008
Op 4 mei vond de herdenking van alle Brabantse

Gesneuvelden plaats in Waalre, waar de Oude

Willibrorduskerk  als gedachteniskapel voor die

gesneuvelden, inclusief die van het verzet, is in-

gericht.

Zoals elk jaar startte de herdenking in de pa-

rochiekerk van Waalre. Er was niet één stoel vrij

en er moesten mensen staan!!

Aanwezig waren uiteraard  de provinciale- en ge-

meentelijke autoriteiten uit de provincie Brabant,

vele nabestaanden en ook vertegenwoordigers

van het Garderegiment Fuseliers “Prinses Irene”.

Van de Oud-strijders van de Brigade was ik met

echtgenote Joan (inwoners van Waalre) aanwezig.

Om 19.15 uur speelde de Drumband “Juliana “uit

Waalre het “In memoriam Anne Frank “, met licht-

beelden in de koepel van het priesterkoor. Een

bijzonder indrukwekkend en indringend spel. De

oorlogsomstandigheden, de bombardementen,

het mitrailleurvuur, de trein naar Dachau waren

voelbaar en hoorbaar in de kerk. Geweldig knap

gedaan.

De Brabantzangers zongen “Otche Nasch”en

“Agonie”. Een leerling van de basisschool

“Ekenrooi” droeg een gedicht voor. Er was vrij

veel muziek. De toespraak werd gehouden door

Mevrouw Hannie van Leeuwen, oud-verzetsstrij-

der. Na de “Last Post”, twee minuten stilte en het

gezongen Wilhelmus, werd de stoet gevormd om

van de kerk naar de gedachteniskapel te gaan

voor de kranslegging.De stoet werd geopend

door de trommen van het plaatselijke Gilde van

St.Willibrord, gevolgd door een tiental Vaandels

van Gilden uit de regio. Langs de route hadden

zich veel belangstellenden en nieuwsgierigen

opgesteld.Terwijl de stoet de afstand naar de ge-

dachteniskapel aflegde, werd het carillon in de

toren van de gedachteniskapel bespeeld .

Er werden een 24-tal kransen gelegd, waaronder,

die van het Garderegiment en van de Oud-strij-

ders van de Brigade.

Calvados
Na de kranslegging kwamen de deelnemers bij-

een in het gemeenschapshuis van Waalre voor

een kop koffie en een drankje.

Misschien mag ik vermelden dat de vertegen-

woordiger van het Garderegiment Fuseliers

“Prinses Irene” een fles Calvados had meege-

bracht om die te nuttigen met een detachement

oud-mariniers. Uiteraard werden de kolonel

Harold Jacobs, mijn vrouw en ik en zelfs een vier-

tal Waalrenaren uitgeno-

digd de Calvados mee te

komen drinken op de voor

Fuseliers bekende manier.

De hierboven weergege-

ven wijze van herdenken is

in Waalre ontstaan in de pe-

riode dat de heer Keijzer

burgemeester was en ik het

genoegen had daar wet-

houder te mogen zijn.

Er was weliswaar sinds

1946 jaarlijks wel een do-

denherdenking geweest,

maar uitermate sober. Het

college van B & W van

Waalre heeft in 1979 een

Stichting in het leven ge-

roepen, genaamd

“Stichting Herdenking

Brabantse Gesneuvelden”, die jaarlijks op 4 mei

een herdenking organiseert.

De hele provincie is het er mee eens dat deze

Stichting een waarborg is dat elk jaar op stijlvolle

wijze wordt voldaan aan de Engelse slogan:

WE  WIIL REMEMBER THEM.

9

Het lichtbeeld in de koepel van de kerk
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Bevrijdingsdag in Wageningen, 5 mei 2008

Met herinneringen aan 5 mei 1945 is het haast on-

mogelijk om de viering van de bevrijding in

Wageningen over te slaan. Het is wel niet meer om

aan het defilé deel te nemen en de dank van het

enthousiaste volk in ontvangst te nemen, maar

toch wel om te genieten van het enthousiasme van

de menigte van mensen.

Na onze reis naar Wageningen en de zeer goede

ontvangst in de aula van de Universiteit, woonden

wij de dienst in de kerk bij, die, zoals elk jaar, af-

geladen vol was.

Wij waren bijzonder verrast op het programma te

zien dat het Vaandel van het Garderegiment

Fuseliers “Prinses Irene” een plaats in het pro-

gramma had.

Het herdenkingsconcert werd op een voortreffe-

lijke wijze verzorgd door de Marinierskapel der

Koninklijke Marine,

Nadat de kapel de “March” van de heer Van der

Duyn had gespeeld, kwam het Vaandel de kerk

binnen gemarcheerd en nam plaats, van de kerk

uit gezien, rechts van de Marinierskapel en bleef

daar tot het einde van de herdenking.

Voorwaar een lange tijd om stil te staan. Hulde aan

de leden van de Vaandelwacht.

Het herdenkingsconcert bestond uit twee delen.

Na het eerste deel gaf de heer Huub Oosterhuis

een overdenking.

De burgemeester van Wageningen sprak een slot-

woord uit en met het zingen van het Wilhelmus

werd de herdenking afgesloten.

Het Vaandel van het Garderegiment Fuseliers

“Prinses Irene “ verliet uiteraard als eerste de kerk.

Schoolkinderen zongen een lied
Op het 5 meiplein werden vervolgens de vlaggen

geplaatst van Nederland, Canada, Frankrijk,

Polen,Verenigde Staten en het Verenigd

Koninkrijk. Schoolkinderen zongen een lied en

daarna kon het defilé beginnen.

Er waren vele muziekkorpsen,veel voertuigen uit

de 2de wereldoorlog en wit beschilderde voertui-

gen van de VN. In algemene zin kan worden ge-

steld dat de deelnemende veteranen allen van na

de 2de wereldoorlog waren. Zo was de

Irenebrigade niet meer lopend vertegenwoor-

digd, maar wel de Indiëbataljons, de

Koreagangers, de detachementen van Nieuw

Guinea en nogal wat niet-militaire groepen, zoals

de marechaussee en het Rode Kruis.

Via de radio en televisie hoorde ik dat de organi-

satoren zeer tevreden waren over het defilé. Ik

moet zeggen dat het comité alle lof verdient voor

de moeite die is gedaan om zoveel instanties in

het defilé te krijgen.

Stad van de bevrijding
In Wageningen is de overgave van de vijand gete-

kend. Daarmee is Wageningen de stad van de be-

vrijding geworden. Het is derhalve volledig juist

dat er op 5 mei, elk jaar opnieuw , feest wordt ge-

vierd, dat er oud-strijders zijn en dat de jongeren

laten blijken dat zij dankbaar zijn voor de toen

herwonnen vrede en vrijheid.Wellicht dat wat

meer aandacht nodig is om te doen begrijpen dat

men niet alleen op de wereld leeft en dat dus de

vrijheid nooit los gemaakt kan en mag worden

van vrede. Aan de schooljeugd  voorhouden geen

ruzie te maken of te zoeken, want dan is de vrede

zoek. Dat begreep de jeugd van Wageningen.

Bevrijdingsdag voor jong en oud

De Vaandelwacht van het Garderegiment Fuseliers in de kerk in Wageningen
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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
G.J. Kers 26 december 2007 Apeldoorn
Mw. J. Kuneman 07 april 2008 Den Haag
J. Hommes 06 mei 2008 Wetherby West Yorkshire 
W.A.C.J. van Liempt 08 mei 2008 Eindhoven
W.Troost 23 mei 2008 Macclesfield (GB)
A. van de Geijn 20 juni 2008 Nijmegen

Vierde bataljon GRPI
G.H. Ansems (2e Cie) 11 april 2008 Spijkenisse
B.Wissels (Staf) 31 mei 2008 Landsmeer

Vijfde bataljon GRPI
N.F. Bakels 02 mei 2008 Zandvoort
F.S. Lamerus 03 juni 2008 Alphen aan den Rijn

Zesde Bataljon GRPI
Mw. A.A.,Teeuwen - Rooken 02 januari 2008 Bergambacht.
E.B. Bunnik 01 maart  2008 Amersfoort.
Th.J.N. Raven 09 maart 2008 Renswoude

Zevende Bataljon GRPI
G.J. Schulkes (3e Cie) 12 december 2007 Breda
H.F. van Elk (3e Cie) 29 maart 2008 Herveld
Mw. C. Barg - Rietveld 
(weduwe van H.Barg, 4e Cie) 07 april 2008 Vlaardingen
Mw. P.E. Sterk-Ekelmans
(echtg. van L.Sterk, 4e Cie) 01 mei 2008 Gorinchem
Mw. M. van Ramselaar-Boekout
(wed. van W.van Ramselaar, Staf) 13 mei 2008 Barneveld

Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI

Garderegiment

1946-1950

Reünie Commissie

4e Bataljon

Reünie Comité 4e Bataljon Garde Regiment
Prinses Irene
Voorzitter: J.K. Kerssemakers, Dr. Schaepmanplantsoen 9, 5707 EA Helmond,Tel 0492 - 524366

Secr./Pennm.:Th.J. van Alst, Nic. Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar,Tel. 0316 – 524002

Kazernecontact: J.T.J. Beckers, Mgr. De Haasstraat 27, 5521 TA Eersel,

Tel. 0497 – 513218, e-mail jtj.beckers@kpnplanet.nl

Lid: M.W. Knoll, Schippersgildepad 42, 4105 TT Culemborg,Tel. 0345 – 520853

Lid: B. Petersen,Van Pallandtdreef 20, 4101 KC Culemborg,Tel.0345 – 520887

Tekst: Jan Baas

In het jaar 2003 stuurde een vriend mij enkele af-

leveringen van de “Wapenbroeders” zoals wij die

in de jaren 1947 t/m 1950 in het voormalig

Nederlands Indië ontvingen. Daarin werden pe-

riodiek ook de namen vermeld van gesneuvelden

en in één van genoemde bladen stond de naam

De Piet van Astenstraat in Leende
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van onze dienstmakker Piet van Asten, die door

een kogel via zijn portier geraakt werd, terwijl hij

in konvooi reed in de buurt van Kediri op Oost

Java.

Dit gebeurde tijdens de 2e politionele actie in de-

cember 1948.

Wij vroegen ons af of de

familie van Piet van Asten

geïnteresseerd zou zijn in

deze aflevering, ik vond

een adres in Leende waar

Piet had gewoond en

stuurde een brief met een

kopie van genoemde

Wapenbroeders. Dat was

het begin van een corre-

spondentie met de fami-

lie.

Toen werd ons bekend dat

na het sneuvelen van Piet

niemand van het

Ministerie van Defensie,

of daartoe behorende

dienst, bij de familie thuis

was geweest om het nood-

lottige bericht te melden.

Ook bleek dat de familie

nooit heeft geweten dat

de naam van Piet vermeld

staat op ons monument op

het terrein van de De Ruyter van Stevenick-

kazerne te Oirschot, terwijl dat amper 10 km van

hun woonplaats verwijderd is.

Uitnodiging voor de bataljonsreünie
In samenwerking met Theo van Alst is er toen voor

gezorgd dat de broer en zus van Piet uitgenodigd

zijn voor de jaarlijkse Bataljonsreünie in Oirschot.

Daar hebben ze samen met een stel makkers van

de M.T. aan tafel gezeten en herinneringen opge-

haald samen met twee chauffeurs van de M.T. te

weten Gijs Vermeulen en Joh Boekestijn. Deze he-

ren waren beiden getuige van de beschieting van

12

het konvooi, waarvan Piet van Asten het slacht-

offer was.

De familie van Asten heeft toen ook voor het eerst

de Dodenherdenking kunnen bijwonen.

Tijdens de reünie van vorig jaar was de familie

weer aanwezig, en vertelde dat er op 22 februari

2008 een straat in Leende naar Piet zou worden

vernoemd.

Ik heb toen beloofd moeite te doen daar aanwezig

te zijn met een stel makkers.

Het Veteranen instituut verleende medewerking

door het toesturen van NS vervoerbewijzen, en zo

waren we daar vertegenwoordigd met een dele-

gatie van ons 4e Bataljon Garde Regiment Prinses

Irene.

De raadzaal was goed gevuld en na een hartelijke

ontvangst met koffie en gebak, werd gesproken

door de burgemeester die aanwezig was met alle

wethouders.

Daarna sprak broer Gery van Asten, en tenslotte

onze M.T. makker Ton Weterings die ook  vertelde

Uitgave van en voor de Nederlandse
strijdkrachten in Indonesië

De bewuste lijst met vermelding van
het overlijden van Piet van Asten

Gijs Vermeulen en Joh Boekestijn na de onthulling van de straatnaam, zij
waren getuige van de beschieting december 1948

Makkers van het voormalige M. T. van het 4e Bataljon  Garde Regiment
Prinses aanwezig, bij de onthulling van het straatnaambord voor Piet van
Asten

291707_Vaandel_86  10-07-2008  10:41  Pagina 12



hoe het een en ander was verlopen op die bewus-

te dag, in de laatste week van december 1948. Er

was geen ambulance voorhanden waardoor Piet

zwaar gewond werd vervoerd naar het hospitaal

in Kediri, liggend op balen rijst op de laadbak van

een drie tonner bestuurd door Joh Boekestijn.

Piet is later in dat hospitaal overleden aan zijn

verwondingen, eerst in Kediri begraven, later

overgebracht naar het Ereveld Kembang Koening

te Soerabaia

Het mag toch wel bijzonder worden genoemd dat

60 jaar na een dergelijke gebeurtenis een straat

vernoemd wordt naar een van onze sobats, alleen

door in het bezit te komen van een paar afleverin-

gen van de “Wapenbroeders” uit het jaar 1949.

13

Een volle raadzaal in Heeze,op de voorgrond Vermeulen en Boekesteijn met
elkaar in gesprek

Tekst: Uit het dagboek van E.J. Mulder (vervolg)

Er breken betere tijden aan

Baringin: 26 februari -7 april 1948

Het tweede peloton vertrekt per drietonner we-

derom naar het Noorden. Na Tabing slaan wij

rechtsaf en na een half uur bereiken we Baringin

dat een middenpost of liever gezegd een zijpost

tegen de bergen aan is.

Het gehele peloton komt in een nieuwe barak te

liggen met een goede mandiplaats, die uitmondt

in een snelstromende kali.We liggen bij 8 RI,

waarbij we om de vijf dagen wacht moeten lopen

en wacht moeten leveren met een enkele maal

een patrouille door het bergterrein. De tijden

worden beter, aangenamer en het eten is prima.

Allerlei vermaakspelen doen hun intrede, o.a.

pingpongen en volleyen.

Op 27 februari wordt onze pelotonscommandant

beëdigd in Padang, waarvoor parade gelopen

moet worden.

Op 29 februari wordt er te Padang een schrikkel-

bal gehouden voor het hogere kader van het pe-

loton, waarvoor in de Padangbode de volgende

advertentie stond:

“Grootvader, die nog jeugdig is, zou gaarne uit-

genodigd worden voor het schrikkelbal.

Welke dame wil zich over hem ontfermen? Heeft

zelf enkele dochters opgevoed. Brieven onder

motto: OPA.”

Uitbundig feest vanwege het 2 jarig
bestaan van de “U”- brigade

Op 2 maart bestaat de “U”- brigade twee jaar.

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

5-GRPI acclimatiseert
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Feest en sprookjesachtige verlichting, welk feest

we uitbundig meevieren.Voor het eerst doet de

door de gemeenten Kampen en IJsselmuiden ge-

schonken cantinewagen ons het genoegen aan te

komen.

Op 10 maart neemt de commandant “U”- brigade

afscheid en vertrekt naar Nederland.

Tijdens een van mijn wachten zie ik op 50 meter

afstand van mijn stelling ’s nachts een wild zwijn

voorbij gaan en wil schieten, doch de trekker wil

niet overgaan. Het beest loopt knorrend door en

misschien hebben we daarna dat zwijn wel te pak-

ken gekregen op een van onze vele drijfjachten.

Postpakketjes komen nu voor het eerst aan uit

Holland na een tocht overzee van twee maanden.

Je kamergenoten hangen over je heen om te zien,

wat ze thuis hebben gestuurd. Zo kreeg ik in maart

nog chocoladeletters, marsepein en kerstkransjes

van december 1947!

Insecten en vlinders verzamelen
In je vrije tijd begin je insecten en vlinders te ver-

zamelen. Het is niet gemakkelijk om ze te bewa-

ren bij dat vele verhuizen. Bij slechtere tijden kan-

keren we, zoals het een goed Hollands soldaat

betaamt, over onze slechte sigaretten en over het

feit, dat we te weinig post krijgen. Ik kreeg her-

haaldelijk van thuis een brief met daarin een of

twee platgeslagen goede sigaretten. Kinderen

schooien om etensresten en roepen door de tra-

lies van het hek “Makan Toean!!”

Op 20 maart gaan drie man naar een drie maan-

den durende cursus voor pantseropleiding voor

geval van actie, waarna ze in het eigen peloton te-

rugkeren.

Op 23 maart wordt het kamp opgeschrikt, terwijl

de zon loodrecht boven ons staat, door een hevig

ontploffing. Na de eerste paniek blijkt dat de

Genie mijnen aan het opruimen is.

Een dag later volgt onze eerste meerdaagse pa-

trouille, waarbij we Amerikaanse rantsoenen

meekrijgen.

Pasen komt in zicht en om het aangenaam te ma-

ken, kopen we in de kampong eieren, die we zelf

op een vuurtje koken en bakken. Op tweede

Paasdag is het weer plezierig passagieren in

Padang met een bezoek aan Toko Asia.

8 RI maakt zich gereed om op 17 april 1948 uit

Padang te vertrekken om vervolgens, via Batavia,

op 4 mei naar Nederland te gaan.Toen dit bericht

afkwam, werd er gefeest door die jongens……,

doch voor ons was het weer tijd om samen met het

derde peloton hen af te lossen te Loeboek

Aloeng.

De 1e compagnie van het 5e Bataljon Garde Fuseliers Prinses Irene lag in
1948 te Loeboek Aloeng (Midden Sumatra) waar aan de andere kant van de
status quo-lijn het TNI bataljon Benteng Poetih verbleef . Volgens de
Indische overlevering vreest deze witte buffel slechts de zwarte panter.
Reden waarom de Prinses Irene mannen een zwarte panter, aanvallend over
de status-quolijn, als hun embleem kozen.

De Genie ruimt mijnen op

291707_Vaandel_86  10-07-2008  10:41  Pagina 14



S – Ireentje nr. 68

Een terugblik in de jaren
48 tot en met 50 (vervolg)

Tekst: Jan Elbers

Sinds het vertrek uit Holland heb je op zee geze-

ten en slechts in de verte rotsige kusten kunnen

aanschouwen, waarbij het helemaal niet tot je

doordrong, dat die huizen op de kusten wel eens

heel anders konden zijn dan in Amsterdam of

Wanneperveen.

En nu lig je opeens vlak tegenover het werkelijk

geworden sprookje van duizend en een nacht en

kun je veelkleurige taferelen aanschouwen.

Hier houdt Europa op en belanden we in een an-

der Werelddeel. Aan de wal trekken helderwitte

moderne havenkantoren, kaden met prachtige

palmen, roodstenen hotels en een in Oosterse

stijl, compleet met minaretten opgetrokken ge-

bouw, de aan-

dacht. Achter dit

alles strekken

brede boulevards

zich uit, waar

Europeanen, Ara-

bieren en Egyp-

tenaren met au-

to’s, muilezels en

handkarren

kleurrijk en be-

weeglijk dooreen

krioelen.

Van alle kanten

komen nu de kooplieden in hun wiebelende boot-

jes op het zeeschip af om hun koopwaar aan de

militairen te slijten. In de aanbieding zijn te koop:

vruchten, sandalen, tassen en andersoortige voor-

werpen. Ook de fez, een bloempotachtige

Bordeauxachtige klassieke hoofddeksel voor de

Egyptenaren is zeer intrek.

Bij het doorlezen van ontvangen post van het

thuisfront, gaan de gedachten onwillekeurig naar

het herfstachtige Holland, waar regen en kou

hoogtij viert, terwijl wij leven onder een fel bran-

dende zon en waar op de achtergrond de woestijn

zich uitstrekt. Na het oponthoud in Port-Said gaat

de reis door het imponerende Suez-kanaal.

Schijnbaar traag kruipt op enige afstand een trein

in de richting van Cairo, terwijl vlak naast het

Kanaal een autoweg loopt. Over een lengte van

150 kilometer snijdt het Suez-kanaal door woestij-

nen en meren, daarmee de zeereis naar Indië een

aanzienlijke tijd verkortend. Dan

nadert Suez. Op het kantoor van

de Koninklijke Rotterdamse

Lloyd gaat de vlag omhoog en

omlaag als een groet aan de op-

varenden.“

Op volle kracht varen we nu in

de richting van Aden.

De nu komende dagen in de

Rode Zee vormen de eerste in-

tensieve kennismaking met wat

men “hitte” noemt. Het is er moordend heet, elk

kledingstuk is nog te veel. Met enige weemoed

denk je terug aan de winterjassen, die nu in

Holland gedragen worden.Wordt vervolgd.
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Het reüniecomité van het 6e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene wordt gevormd door:

Jan Elbers, Kluizeweg 264, 6815 EJ Arnhem, tel. 026-3514227.

Harry Vleeming,St.Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort, tel. 026-3118271.

Piet Peters, Kasteelsepad 7, 6686 EX Doornenburg, tel. 0481-423410.

Frans Sturm, A. van der Horststraat 28, 1068 GX Amsterdam, tel. 020-6171262.

Rekening bij de Rabobank Arnhem onder nr. 15.86.65.996, alsmede een Girorekening 

onder nr.19.30.405. Beide rekeningen t.n.v. Reüniecomité 6e Bataljon GRPI.

Reüniecomité
S – Ireentje nr.69
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Nieuws van het Zevende
Bataljon, Bataljon Berdjalan

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

Wim ter Horst, Secretaris/Penningmeester, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen,

Tel. 0575-519207, 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.

Sjaak Besteman, (Sociaal contactpersoon voor de regio Noord West Nederland)

Druckerstraat 31, 1814 RG Alkmaar. Tel. 06-29041313.

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

Berdjalan, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen.

Tekst:Wim ter Horst.

Het was nog geen acht uur, maar wij waren al in

Oirschot om de diverse opstellingen voor onze

reünie in orde te maken. Heel veel werk was er

echter al gedaan door het Paresto Personeel  on-

der leiding van W. den Bresser. Een compliment in

hun richting is zeer zeker op zijn plaats.

De deelnemers kwamen vanaf 9 uur binnen drup-

pelen  en de mannen werden daar verrast met een

tinnen borrelbeker (met inscriptie) en de dames

met een handgebreide sjaal. Deze “binnenkomer-

tjes” vielen bijzonder in de smaak. Er hadden zich

184 deelnemers aangemeld, 29 personen kwa-

men echter niet opdagen, maar de 155 aanwezi-

gen hebben allen een zeer plezierige dag gehad.

Het busvervoer was goed geregeld en aangezien

we bij voorbaat de officiële opening een half uur

later dan voorheen hadden gepland, kon de voor-

zitter rond de klok van elf uur de dag openen met

zijn welkomsttoespraak, waarin een speciaal

woord van welkom was voor de gasten van o.a. de

zuster bataljons en voor sobat Piet Smits, die met

zijn vrouw vanuit Canada was overgekomen om

deze dag mee te beleven.Tevens vermeldde hij,

dat dit waarschijnlijk de laatste zelfstandige reü-

nie van 7 GRPI zou zijn. Mogelijk gaan wij in 2009

met 4 Irene gezamenlijk een reünie organiseren.

Reünie van 7 GRPI op woensdag 14 mei 2008

16
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Toespraak Regimentscommandant en 
ceremonie bij het monument

Hierna werd het woord gevoerd door Overste

Doense, die na een warm welkom voor de vele

aanwezigen inging op de actieve tijd  van 7 GRPI

in Indië en Nieuw Guinea, met vergelijkingen

naar de recente en komende uitzendingen van het

Regiment naar o.a. Afghanistan.

In 2009 is het 17e Pantser Infanterie Bataljon

Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene weer aan

zet.Tot slot memoreerde hij de Regimentstraditie

rondom de tinnen borrelbeker, die de mannen

uitgereikt hebben gekregen.

Aansluitend volgde het ceremoniële gedeelte bij

het Irene Monument, waar uw secretaris een toe-

spraak heeft gehouden, die begon met het memo-

reren dat het die dag exact 68 jaar geleden was,

dat er een einde kwam aan het vijfdaagse oor-

logsgeweld in Nederland, nadat diezelfde dag het

hart uit de stad Rotterdam was gerukt door een

gruwelijk bombardement.

Vervolgens werd de uitzending naar het voorma-

lig Nederlands Indië vermeld, met voor de oudere

garde vaak een verblijf van meer dan 3 jaar en

voor ons bataljon plm.18 maanden. In deze perio-

de verloren 93 Irene mannen hun leven. Zij wer-

den in het “stilte ogenblik” herdacht tezamen met

hen wier naam ook op het Monument staan ver-

meld.

Hierna werden in het  dodenappèl die sobats her-

dacht, die ons sinds de vorige reünie zijn ontval-

len.

Na de kranslegging volgde een woord van dank

aan het Regiment voor alle medewerking en inzet

voor het welslagen van deze reünie, waarna men

défileerde langs het aangetreden Erepeloton, de

Uitzendvlag, het Vaandel en het Monument om

vervolgens terug te keren naar het KEK gebouw,

waar het gezellig samenzijn een aanvang nam.

In de huishoudelijke mededeling werd een op-

roep gedaan aan leden uit de regio van de huidi-

ge bestuursleden om toe te treden tot het bestuur.
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Er kwam één reactie, echter van buiten bedoelde

regio.Wij zullen ons hierover nader beraden.

Tevens werd een schriftelijke groet overgebracht,

die ontvangen was van Henk de Vries uit Canada.

De aanvang van de lotenverkoop werd aangekon-

digd en een welverdiend woord van dank aan Cor

van der Weerd  voor het vele werk, dat zij doet

voor onze reünie, zoals de  complete zorg voor de

verloting en het breien van de sjaals. Een dave-

rend applaus volgde.

Warme maaltijd in het nieuwe KEK gebouw
Om 14.00 uur was het tijd voor de warme maaltijd,

die voortreffelijk gesmaakt heeft. Ook de verzor-

ging en service in de kantine was van grote klas-

se. Geen lange rij voor een buffet, maar keurig

aan tafel op een bord geserveerd, met een heer-

lijk toetje als nagerecht. Klasse.!! Na de maaltijd

terug naar de zaal om nog een tijdlang gezellig na

te kletsen.

Het museum was ’s middags open en ook daarvan

werd behoorlijk gebruik gemaakt.

Nadat de fotograaf terug was van zijn museumbe-

zoek, werd er een groepsfoto gemaakt van de

(nog) aanwezige dames (gesierd met sjaal).

Rond 16.00 uur werd deze dag beëindigd, zoals

gewoonlijk door het gezamenlijk zingen van ons

Veteranenlied :

(Wijze:“Hoog op de Gele Wagen”)

“Wij zijn de Veteranen van vier-drie-vier GP,

De glorie begint te tanen, maar daar zitten wij niet

mee!

We klinken op onze gezondheid, beloven bij deze

elkaar,

Om steeds,als het kan weer te komen,)

Selamat, tot over een jaar”. (Bis,bis,bis).

Hierna vond  een hartelijk afscheid plaats na een

zeer goed geslaagde dag.

291707_Vaandel_86  10-07-2008  10:41  Pagina 18



geoefend te hebben onder leiding van de CSM en

de 2nd begon op zondag 13 april de niveau 3 tes-

ten.. Na de niveau 3 testen positief te hebben af-

gesloten was er een weekendbreak in Berlijn.

Daar hebben we op zaterdagavond kunnen genie-

ten van de vele culturele aspecten van deze

mooie stad.

Niveau 4
Na de break zijn we weer terug het bos in gegaan

om met de compagnie niveau 4 voor de eerste

keer te trainen. Er werd een verzamelgebied in-

gericht en toen dat gereed was ging de beer los.

Peletonscommandanten verdwenen gewapend

met notitieblokken, kaarten en oleaaten richting

de bevelsuitgifte en ondertussen werd er door

alle schutters lange afstand een actie op poten ge-

zet om het operatiegebied bij duisternis te ver-

kennen.Tijdens de bevelsuitgifte werd duidelijk

dat we de vijand, bestaande uit een peloton pant-

serinfanterie gesteund door enkele verkenners-

ploegjes van west naar oost moesten verdrijven.

’s Nachts hebben de schutters in kaart gebracht

waar de vijandelijke verkenners ongeveer ope-

reerden en waar de kritieke punten in het terrein

lagen. Met deze informatie op zak zijn we met

twee pelotons uitgestegen voorwaarts gegaan

door de bosrand en zijn de voertuigen over de

open vlakte verplaatst. Na vijf km verplaatst te

hebben is er een aanval ingezet op enkele ver-

19

Bataljonsnieuws

Bravo Eagle compagnie oefent in Klietz

Tekst: Tlnt der Fuseliers Dirk Ferwerda

In april was de Bcie op oefening in Klietz. Dit is

een oud Duits oefenterrein 50 km ten westen van

Berlijn, dat bestaat uit een grote open vlakte om-

zoomd door boscomplexen. Dit zou voor ons het

toneel worden voor de niveau 3 testen en een be-

gin van het niveau 4.

Na een goede bak koffie en de laatste presentie-

check met de buslijsten vertrokken we met grote

luxe bussen voor een 8 uur durende busreis rich-

ting het oosten van Duitsland. Daar aangekomen

hebben we de eerste avond nog kunnen genieten

van een zeer luxe kazerne die meer weg had van

een vakantiepark. Mooi huisje met uitzicht over

een grote visvijver en een mogelijkheid om te

kunnen strandvolleyballen. Ik was benieuwd wan-

neer het recreatieteam in actie zou komen… 

De plaat van Grosswudicker 
Gelukkig gingen we die ochtend vroeg richting

de plaat van Grosswudicker om onze voertuigen

gevechtsgereed te maken. Best indrukwekkend

om te zien hoe twee compagnieën druk bezig zijn

om alles zo snel mogelijk te beladen. Na nog een

paar momenten van de zon genoten te hebben

vertrok de compagnie naar het eerste verzamel-

gebied en kon het beginnen met regenen. Dit is in

mijn beleving ook niet meer gestopt tot het einde

van de oefening. Na een paar dagen als peloton

Niveau 3 testenKlietz, Duits oefenter rein
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kenners die in opstelling zaten en hebben we het

geheel kunnen verdrijven naar het oosten.

Vervolgens heeft de compagnie stelling betrok-

ken en zijn we ons gaan ingraven.

Dit duurde tot de volgende ochtend waarna we

onszelf zijn gaan herbevoorraden in de bataljons

bevoorradingsstraat en opnieuw een verzamelge-

bied zijn gaan innemen. In dit verzamelgebied

startte weer het geweld der commandovoering.

De opdracht was om deze keer de laatste overge-

bleven vijand in een oord te vernietigen. Dit heb-

ben we gedaan middels een bereden opmars en

een uitgestegen aanval met de voertuigen in de

vuurbasis. Uiteindelijk hebben we de vijand ver-

nietigd en was het tijd om het operatiegebeid te

verlaten.Voertuigen terug op de trein, en weer 8

uur met de bus terug richting Nederland.

Caelum et Terras miscere 

Hemel en Aarde bewegen
(motto van de mortiergroep 17C)

Tekst: Sgt1 der Fuseliers Marijn Sijbers
Cdt Mortieren - Ccie - 17 PainfBat GFPI

Op 16 april 2008 registreerde het bataljon haar

eerste 81mm mortierschot tijdens een drie weken

durende oefening in ‘t Harde. Na lange tijd van

stilte rondom de mortieren bewezen de 81mm

mortiergroepen van het 17e bataljon GFPI dat ze,

na een korte opwerkperiode, eindelijk inzetbaar

waren. Ik spreek over een lange tijd van stilte,

want medio 2007 werden de groepen al opge-

richt. Echter door een opstart met personele,

maar vooral materiële problemen, kon er voorals-

nog alleen maar aan de individuele militaire vaar-

digheden worden gewerkt.

Oefenen, oefenen, oefenen

Hier kwam op 7 april 2008 verandering in. Met de

hulp van de Instructiegroep Mortieren van het

OTCVust (die dit programma in hun al overvolle

agenda konden proppen) en de adjudant Michel

Beatings van het SICT MR, kon er worden begon-

nen met het trainen en opleiden van niveau 2 en 3.

De stuksbedienaars en het kader waren al eerder

door diezelfde school opgeleid op niveau 1.

In grove lijnen zag de oefening er als volgt uit:

eerst drie dagen herhaling niveau 1. In de week

die volgde werd niveau 2 (samenwerken met drie

man op 1 mortier) en niveau 3 (als groep samen-

werken (3 mortieren)) getraind. Dit blok werd in

zijn geheel twee maal uitgevoerd. De Acie samen

met de Bcie waren als eerste aan de beurt, onder

de uitstekende leiding van kpl Rob van den Hoff

en kpl Stefan Gelderblom. Hierna was de mortier-

groep van de Ccie o.l.v. Sgt1 Marijn Sijbers aan de

beurt. Onder het toeziend oog van de adjudant

Rein den Hartog, begonnen we op die 7e april met

het betrekken van onze eerste opstelling.Tijdens

de aansluitende evaluatie kwam naar voren dat

het allemaal nog niet zo soepel liep. De ene op-Iedereen hard aan het werk

De stelling met 2 stukken
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stelling werd naadloos opgevolgd door een nieu-

we, waardoor de groep eigenlijk pauzeloos bezig

was.Voor de stuksbediening was dat geen uitput-

tingsslag.Voor de groepscommandant en zijn

vuurregelaar was het echter een heel karwei om

de ene opstelling te betrekken om vervolgens

meteen weer de volgende te gaan verkennen en

in te meten. Naarmate meer stellingen volgden,

volgden ook de evaluaties. Hierbij was gelukkig

de trend, dat er steeds minder punten ter verbete-

ring gemeld kon worden.

Fire for effect
Geïntegreerd in de oefening zaten twee schiet-

momenten, waarvan het hoogtepunt lag op de

donderdag; het betrekken van zes trap-1 stellin-

gen. Dit is een stelling, waarbij er geen voorberei-

dingen zijn getroffen om de stukken in de juiste

richting te krijgen. Hierbij werden er drie trap-1

Wachtend op vuurcommando

stellingen betrokken op de schietbaan voor

scherp schieten. Op de schietserie van de Acie

mortieren was Sgt1 Mark Smans gekomen, om als

groepscommandant op te treden. Getuigen op die

eerste schietdag waren niemand minder dan onze

eigen BC en BA. De overste en de adjudant had-

den, in het voor het bataljon toch al drukke perio-

de, tijd vrij kunnen maken om hun mortieren in

werking te zien. Op de laatste schietdag van de

mortiergroep Ccie kwam onze eigen CC, kapitein

Maikel Vrenken, kijken hoe zijn groep het deed.

Hij was net op tijd om een perfecte snelle uitvoe-

ring van het uit stelling gaan en het bij paal 22 in

stelling komen van zijn mortiergroep te zien. Deze

locatie was voor de mortiergroep ook bijzonder,

omdat het de eerste was, waarbij we zelf geen

zicht hadden op het doel.We stonden op een klei-

ne open vlakte in een bos, waardoor ook het ge-

luid van de mortier iets mannelijker klonk.We

eindigden uiteindelijk de oefening met een

mooie Fire-For-Effect van 8 schoten.

De 3-stukken-stelling

Oorlog in Lauwersoog

Tekst: ELtnt der Fuseliers Marcel Kerstens 

Fenneks,YPR’s en Leopardtanks ronken door de

rokerige straten van Marnehuizen. Het Charlie

Team van 11 BataljonsTaakGroep dendert over

twee assen voorwaarts. Explosies, klein kaliber-

vuur, en voortdurende IED-dreigingen maken de

oorlog in het Groningse dorpje compleet.Van 7

tot en met 18 april nam de Charlie-‘Beren’-

Compagnie deel aan de tweeweekse OVG-oefe-

ning in Marnehuizen.Optreden in verstedelijkt gebied
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In deze oefening stond het optreden in verstede-

lijkt gebied op pelotons- en compagniesniveau

centraal. Met het oog op de uitzending in 2009

werden op pelotonsniveau tank-, genie-, genees-

kundige- en waarnemingseenheden toegevoegd.

Daarmee maakte de compagnie een flinke stap in

het optreden met Combined Arms Teams.

Daarnaast werden commandanten door een mix

van achtergebleven burgerbevolking, media en

vijandelijke ‘hardliners’ voortdurend geconfron-

teerd met het moeten toepassen van proportio-

neel geweld en de Rules of Engagement.

Duelsimulatoren 
Door de oefening te ondersteunen met

Duelsimulatoren (MCTC van het Zweedse SAAB),

konden vanuit een commandopost op het oefen-

terrein alle bewegingen en het schieten door mi-

litairen en voertuigen exact gevolgd worden.

Handig ter lering en tijdens de dagelijkse After

Action Reviews.Tevens kon door deze MCTC-on-

dersteuning ook de geneeskundige keten van

ZHKH’er en CLSér tot en met afvoer via Medevac

realistisch getraind worden. Geraakt worden door

een virtuele kogel en dus met aangeprikt infuus

afgevoerd moeten worden, geeft toch een andere

dimensie aan het gevecht.

Positief gevoel over eigen kunnen
Het overheersende gevoel na afloop van de acties

en de tweeweekse oefening is steeds positief; de

compagnie heeft een reuzenstap gezet in de goe-

de richting. Je merkt dat op alle niveaus het ver-

trouwen in eigen en elkaars kwaliteiten enorm is

verstrekt.

Geraakt door een virtuele kogel

Schietoefening in Bergen

Tekst: Fuselier Thomas van Erp

Op zondagavond 1 juni om 20:00 uur stond het

vertrek gepland naar de schietoefening

Bergen(SOB).Voor sommigen was het een kort

weekend maar anderen konden in één ruk door

na de Open Dagen van de Landmacht.

Maandagochtend vroeg om 02:00 uur kwamen we

aan op kamp Oerbke. Iedereen snel het mandje

in om nog even een paar uurtjes te pakken. Niet

veel later stond iedereen dan ook weer redelijk

vermoeid naast z’n ‘comfortabele’ bedje klaar om

naar de baan te gaan.

Behoorlijk zweten geblazen!

Het was buiten al redelijk warm, dus het was dui-

delijk dat het een hete dag zou worden.Toen de

groepen niet veel later door de gpc-en de baan

over werden gejaagd, voor niveau 2 acties, was

het dan ook behoorlijk zweten geblazen. De hele

week stond in het teken van niveau 2, dat beteken-

de af en toe veel wachten, maar als je dan aan de

beurt was werd er ook gevlamd. Soms letterlijk,

want de combinatie van tracers en de droogte be-

zorgde de ‘Feuerwehr’ en de gelegenheidsbrand-

weerman van de Zulu menig bluswerk. Het avond-

schieten op dinsdagavond viel in het water vanwe-

ge de heftige regen. Het kwam met bakken uit de

hemel en de baan was dan ook niet meer begaan-

baar. Sommige delen waren gewoon wit van de ha-

gel en RBS’en waren veranderd in kikvorsmannen

door het vele water dat er op lag. Fuseliers zijn

geen mariniers dus het avondprogramma werd af-

geblazen. De volgende dagen was het gewoon

weer droog en vooral warm. Er was duidelijk voor-

uitgang te zien binnen de groepen en we gingen

dan ook oefenen met gewonden tijdens de ge-

vechtsacties. Dan komt er toch net even iets meer
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bij kijken. De CLS in de groep kon dan aan de bak

met z’n protocol en kon ook weer eens een infuus-

je prikken.Terugkijkend op de week was er een

stijgende lijn te zien en daardoor werden de ac-

ties ook steeds uitgebreider door onoverzichtelij-

ke banen, het oefenen met gewonden en 2 sectie

acties. Er is veel geleerd en stiekem was het ook

wel leuk. Donderdagavond was er een ‘social’

voor het bataljon en werd de schietserie afgeslo-

ten onder het genot van een biertje, zodat sommi-

gen er op de busreis terug naar Oirschot bij la-

gen alsof ze terug kwamen van 2 maanden survi-

val in de rimboe…

Een slapende korporaa Evert-Jan Bouman, tijdens het wachten op
het blussen van een brandje tijdens de SOB

Tekst: Korporaal Davy de Booij en Fuselier der
eerste klasse Marcel van Baast

De grote publiekstrekker van de

Landmachtdagen op de Genm de Ruyter van

Steveninckkazerne te Oirschot was het grote

demo terrein. Zoals gewoonlijk kwamen de ver-

schillende disciplines binnen de infanterie aan

bod. Nieuw dit jaar was de demo over het huidige

optreden in Afghanistan. Er vond een demonstra-

tie plaats van het zgn. CAT (Combined Arms

Team). De meeste van ons kennen dit als een SUA

(Smallest Unit of Action). De Fuseliers van het 1e

peloton, 17Acie kregen de nobele taak deze show

op de mat te leggen.

Voorbereiding
Op maandag 19 mei, ruim twee weken voor de

open dagen werd er begonnen met de voorberei-

ding. De CAT bestond uit een YPR GN, twee MB

softtop’s, een bushmaster, twee YPR PRI’s, een YPR

GWT, een patria en twee fennek’s voor de mortie-

ren en de waarnemer. Er moest binnen de een-

heid dus een samenspel gaan ontstaan tussen

maar liefst 10 voertuigen van 5 verschillende een-

heden. De Booij:“We wisten op voorhand dat het

een lastige klus zou gaan worden, perfectie kost

immers veel tijd. Zo moesten we o.a. rekening

houden met een F16 die op gezette tijden over

kwam vliegen”.

Echte explosies
Tijdens het oefenen werd het plaatje gaande weg

steeds completer. Zo kwamen er Taliban strijders,

werd de tribune geplaatst en herrees er een heus

Afghaanse dorp. De Booij:“Soms was het wachten

lang omdat het verhaal van de CAT-demostratie

Open dagen Koninklijke landmacht in Oirschot van 
30 mei t/m 1 juni 2008
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telkens aangepast werd, maar iedereen vlamde

wanneer er gevlamd moest worden.”

De tweede week kon er echt geoefend gaan wor-

den. Zo deden de inwoners van het Pastu dorp

mee, kwamen er twee tolken ter beschikking en

werd de genie voorzien van materiaal voor de

search. Donderdag 29 mei was dan uiteindelijk de

generale repetitie met echte explosies, een

Cougar helicopter en een F16 die overvloog.

Paradepaardje voor de landmacht
Op de zaterdag 31 mei begon het spektakel pas

echt. Er was voor het hele weekend goed weer

voorspeld en de muziek knalde uit de tientallen

speakers verspreid over de kazerne. Om negen

uur ’s ochtends kwamen de eerste mensen het ter-

rein al op lopen. De demonstratie was het parade

paardje voor de landmacht en dat bleef niet onop-

gemerkt. De Booij:“Bij elke demonstratie van zat

de tribune afgeladen vol.”.

Uit het zicht van de overvolle tribune staat de CAT

gereed.Van Baast:“Onder in de bak nemen we

het allemaal nog een keer door.” Dan komt het

sein ‘Voorwaarts’. De CAT komt in het zicht van de

mensenmassa en nu mag er niets meer mis gaan.

IED
De genie-ypr (pantservoertuig genie) rijdt op om

de route te searchen. 200 meter verderop zien ze

een dorp waar een stuk of 15 locals rondlopen.

Opeens gebaren 3 locals dat de genisten moeten

stoppen, wijzen naar de brug en doen explosie

geluiden na. De groepscommandant vertrouwt

het niet en roept via de radio Romeo (pelotons-

commandant) op en vraagt of deze naar zijn loca-

tie wil komen. Een MB softtop, volledig dessert

gecamoufleerd, rijdt op en komt voor de genie

ypr te staan.

De Romeo stapt uit met zijn beveiliger en een tolk.

Hij praat via de tolk met het stamhoofd van het

dorp en deze zegt dat bij de brug een IED

(Improvised Explosive Device) ligt. Deze moet

geruimd worden want het ligt op de enige be-

schikbare route.. De genie-ypr neemt de veilige

zijde onder waarneming. De MB softtop van

Romeo rijdt kalmpjes door en neemt plaats ten

zuiden van het dorp.

Een Bushmaster (gepantserd wielvoertuig) neemt

zijn positie richting Oost in.Van Baast:“Ik stijg uit

en krijg direct een camera in mijn gezicht. Samen

met mijn buddy doe ik de 5/20 check en geef het

sein ‘Veilig’ aan mijn GPC.” Romeo laat de genie

vervolgens oplopen tot de brug. Al snel hebben

ze de IED gevonden en zetten deze af. Iedereen

neemt een veilige positie in en de genie laat de

IED springen. Een oorverdovende knal klinkt en

15 meter hoge vlammen springen omhoog.

Hinderlaag
Dan gebeurt het:‘(Vuur)contact’! Volop wordt er

teruggevuurd. Nadat de rook staat wordt er beslo-

ten achterwaarts te gaan. Na een aantal sprongen

gemaakt te hebben, kunnen de boordschutters

steunen met vuren.Van Baast:“We nemen nog een

sprong…. En bam, ik word getroffen in mijn on-

derbeen en ga neer.Twee maten slepen me weg.

Ik krijs het uit van de pijn.” Nog steeds wordt er

zwaar gevuurd, overal vliegen kogels. De rest

blijft terugvuren.

Dan vliegt een F16 over. Drie harde knallen vol-

gen. Dan is het muisstil. De Booij:“Wij zijn gestopt

met vuren. De F16 heeft prachtig werk geleverd

en de vijand is uitgeschakeld. Maar omdat wij

zwaargewonden hebben die zo snel mogelijk

moet worden afgevoerd richten wij een HLZ (lan-

dingsplaats voor helicopter) in.”

24
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Medevac
De ZULU-bak (gewonden ypr) komt oprijden en

neemt de gewonde over. Dan wordt bepaald dat

het een PRIO-1-gewonde is en dat de MEDEVAC-

heli moet komen. Groene rook wordt gegooid en

een Cougar komt aan vliegen en landt. De gewon-

de wordt in de heli gezet. Je ziet al het zand en wa-

ter opspatten.

Van Baast:“Voor ik het weet lig ik op de draag-

baar en wordt naar de inmiddels ingerichte HLZ.

gebracht. De heli komt aan de grond, de loadmas-

ter geeft ‘thumps up’ en daar ga ik, de heli in en

wegwezen.”

Tijger-compagnie
De heli’s zijn nog niet uit het zicht of de CAT maakt

zich op voor vertrek. De Romeo bedankt de Malik

(stamhoofd) en laat de tolk uitleggen dat het te

gevaarlijk voor de eenheid is geworden. Als ie-

dereen is van het toneel is, maakt de eenheid zich

klaar voor het ererondje. Onder luid applaus van

5000 man, en uiteraard muziek van “Eye Of The

Tiger” komen alle deelnemende voertuigen on-

der aanvoering van vlag van de Tijger-compagnie

(Acie van 17 Painfbat GFPI) langs de tribune gere-

den.

Deze twee dagen zijn goed verlopen met schitte-

rende demonstraties. Het 1e peloton heeft een

goede demo neergezet en kreeg ontzettend veel

leuke en goede reacties van het publiek.
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Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI

Voorzitter: Kolonel Arie Vermeij, Zoutmansweg, 26 2811 ET, Reeuwijk 

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

contact: vvvgfpi@home.nl” vvvgfpi@home.nl

Penningmeester/ledenadministratie: Sergeant-majoor Richard Ekelhoff, Buikheide 6,

5512 PB Vessem, tel. 0497-591943, e-mail: richardekelhoff@hotmail.com

Voor meer informatie: www.vvvgfpi.nl

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 actuele missie, een

reeds uitgevoerde missie of een actueel onder-

werp belichten. Dit keer zal ons medebestuurslid

Sergeant-majoor bd Martin Faas de jonge veter-

aan Floris Spinder interviewen over zijn ervarin-

gen als actief dienende en jonge veteraan binnen

en buiten de krijgsmacht. Ikzelf heb een gesprek

gehad met ons nieuwe bestuurslid Luc van

Groenestijn.

Jonge veteranen aan het woord

Aandacht voor jonge veteranen

Er zijn weer goede ontwikkelingen te melden over

de positie en de belangenbehartiging van de jon-

ge veteranen.

Ten eerste is er ook in Eindhoven een inloophuis

voor veteranen geopend (zie verderop in dit arti-

kel).

Ten tweede wordt er op 12 december 2008 een

groot symposium over veteranen en hun positie

gehouden, waarin ook de jonge veteranen de no-

dige aandacht zullen krijgen.

Dodenherdenking 4 mei
Er was ook dit jaar weer (terecht) veel aandacht
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voor de jonge vetera-

nen tijdens de vele

herdenkingen en in de

media. In Amsterdam,

Waalre en Loenen

hebben (bestuursle-

den)leden van de

VVVGFPI  deelgeno-

men aan de jaarlijkse

dodenherdenking. Op

de bijgevoegde foto

ziet u in de

Willibrorduskerk te

Waalre de AOOMA

Richard Ekelhoff en

AOOI Bart Spijkers als

vertegenwoordigers

van de VVVGFPI.

Op uitzending?
Er gaan uiteraard ook steeds fuseliers individueel

op uitzending naar hoofdkwartieren en ter onder-

steuning of als aanvulling van andere eenheden.

Laat het ons weten, dan krijgt je vast wat meer

post en stuur ook je ervaringen (als artikeltje)

naar ons toe.

Reünie VVVGFPI op 13 juni
Als bestuur kijken we met een goed gevoel terug

op de reünie en de jaarlijkse algemene ledenver-

gadering van de vereniging. Na de inleidende

welkomstspeech van uw voorzitter, volgden twee

beeldvormende presentaties over het werk van

de Fuseliers in Uruzgan vorig jaar door kapitein

Maurice van Anroy en sergeant Maurice Vissers.

De combinatie van beide presentaties gaf de aan-

wezigen een goed beeld hoe het 17e bataljon

GFPI voor zoveel mogelijk veiligheid als onder-

steuning van de wederopbouw zorgde.

Daarna werd de algemene ledenvergadering ge-

houden, waarbij de belangrijkste besluiten wa-

ren:

De VVVGFPI gaat uitgebouwd worden tot een ver-

eniging voor alle veteranen van GFPI onder de

naam Vereniging Voor Veteranen GFPI.

Alle aftredende bestuursleden zijn herkozen.

Sergeant der eerste klasse BD Luc van

Groenestijn is als bestuurslid toegetreden, met

als speciale taak ledenwerving (weer een echte

veteraan erbij in het bestuur!)

Na afronding van de vergadering in 20 minuten,

genoot iedereen van de uitstekende nasimaaltijd

en aansluitend van goede gesprekken onder het

genot van een biertje.Tijdens de reünie heb ik

nog een kort interview gehouden met ons kers-

verse bestuurslid Luc van Groenestijn; het inter-

view is te lezen aan het eind van mijn rubriek. Wat

ons betreft een zeer geslaagde derde reünie, al-

leen de opkomst had wat groter mogen zijn; jam-

mer dat er bier overbleef! 

Veteranendag
Op 28 juni wordt weer de landelijke veteranen-

dag in Den Haag georganiseerd, ook hieraan zal

de vereniging deelnemen. Bovendien worden er

op 28 juni steeds meer regionale veteranendagen

georganiseerd.Wij als bestuur zien dit zeker niet

concurrerend, maar vooral aanvullend. Omdat de

landelijke organisatie in Den Haag door de grote

26

Henk Laurens was namens de VVVGFPI aanwezig op
het ereveld in Loenen

Kap van Anrooy tijdens zijn presentatie over het werk van de Fuseliers in
Afghanistan

Tijdens de sfeervolle 64e Doden Herdenking van de Stichting Herdenking Brabantse
Gesneuvelden in de Willibrorduskerk te Waalre werd de VVVGFPI vertegenwoordigd door
AOOMA Richard Ekelhoff en AOOI Bart Spijkers.
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behoefte aan deelname haar grenzen qua aantal-

len deelnemers heeft bereikt.Wij zien dan ook

(naast Den Haag) voor de regionale veteranendag

in Eindhoven - toch een beetje de regionale thuis-

haven voor de Fuseliers – ook een belangrijke

functie in de veteranenzorg.

Opening inloophuis voor veteranen 
Donderdag 24 april 2008 hebben Staatssecretaris

van Defensie, dhr. Jack de Vries en de burgemees-

ter van Eindhoven, dhr. Rob van Gijzel het inloop-

huis voor veteranen aan de Smitsstraat 17 in

Eindhoven geopend. Eindhoven is de tweede stad

in Nederland met een inloophuis voor veteranen.

Het inloophuis voor veteranen is een initiatief van

de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost. De ge-

meente Eindhoven vindt het belangrijk om dit ini-

tiatief te steunen, omdat erkenning en eerbetoon

aan de Nederlandse ex-soldaten, die onder moei-

lijke omstandigheden hebben moeten dienen, op

zijn plaats is. Het inloophuis draagt bij aan het

welzijn en de reïntegratie van jonge en oude vete-

ranen. Het pand aan de Smitsstraat wordt door de

gemeente twee jaar lang kosteloos beschikbaar

gesteld aan de stichting voor de huisvesting van

het inloophuis voor veteranen.

Kopij
Zijn er leden die iets te vertellen hebben over hun

huidige of inmiddels afgesloten uitzending of

over hun vervolgloopbaan buiten defensie, stuur

een goed verhaal met een paar foto’s naar onze

secretaris.

Leden
Ten slotte is ons ledental inmiddels gestegen tot

ruim 450.Wil je jezelf of iemand anders aanmel-

den als lid van de VVVGFPI, kan dat bij onze se-

cretaris  vvvgfpi@home.nl of surf naar onze web-

site www.vvvgfpi.nl. Op onze website kun je via

het gastenboek of de links mogelijk ook je ‘oude

kameraad’ terugvinden, artikelen over uitzendin-

gen lezen en foto’s bekijken. Afsluitend nog een

allerlaatste verzoek van onze ledenadministratie;

geef a.u.b. je nieuwe adres door als je verhuist.

27

Maurice Vissers legt aan de hand van foto’s en filmpjes uit hoe de Fuseliers in
Afghanistan te werk gaan

Nieuw bestuurslid van de VVVGFPI
sergeant der eerste klasse bd Luc van Groenestijn

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

Wanneer was je wat en waar?
In mei 1989 ben ik begonnen op de KMS in Weert

en na de wapentechnische vorming in

Harderwijk ben ik in 1991 bij het 17e PAINFBAT

bij de C-cie, toen nog Limburgse Jagers, in het

peloton van Charl van Sambeek begonnen. Charl

was voor mij het voorbeeld van een goed

Onderofficier en heeft mij destijds goed bege-

leid. Na wat lichtingen als Schoolset instructeur,

heb ik bij de B-CIE mijn parate beurt als

Groepscommandant gedraaid met de toen Elnt

Doense als second. Een bewogen jaar kun je wel

zeggen. In deze periode ging het Bataljon over van

Limburgse Jagers naar Garde Regiment Fuseliers

Prinses Irene. In de overgangsfase werden we ook

wel de “Limburgse Fuseliers” genoemd.Tijdens

een fantastisch weekend in Caen in Normandië

ben ik met het Fuseliervirus besmet geraakt. Op

het strand in Arromanches kregen we van de Oud-

strijders het Invasie fluitkoord dat we uiteraard ge-

doopt hebben in de Atlantische Oceaan.
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In 1993 ben ik naar het SROKI (school reserve offi-

cieren en kader infanterie) in Ermelo gegaan.

Toen de opkomstplicht voor dienstplichtigen af-

geschaft werd en ik het wel gezien had in Ermelo,

ben ik op de bonnenfooi naar Oirschot gereden,

ben ik bij de A-cie binnengestapt en gevraagd of

ze voor mij een functie hadden. Zo ben ik in 1996

bij de A-cie als Groepscommandant (E1) begon-

nen. Eind 1996 gingen we als toegevoegde een-

heid mee met 101 TKBAT naar Bosnië, Knezevo in

het kader van SFOR 1. Een fantastische club met

Ronald Berendse als PC, Marijn Verbaant als OPC

en Wouter Oeseburg als één van de groepscom-

mandanten. Maar ik zou mijn fantastische E-groep

zeker tekort doen als ik hen niet zou vermelden!

Kort na de uitzending ben ik bij de B-cie als SGT

operatië, verbindingen en NBC begonnen samen

op kantoor met Dirk de Vries als CA. Met de B-cie

ben ik weer uitgezonden naar Bosnië in het kader

van SFOR 5 en kwam zo weer in Knezevo.Tijdens

deze uitzending heb ik samen met Harry Wetzel

en Frank de Smit de Intell cel van het team vorm

gegeven. In mei 1999 kwamen we weer thuis. In

juli van datzelfde jaar werd onze zoon Wessel ge-

boren.Vanaf dat moment ben ik gaan nadenken

over een eventuele stap naar de burgermaat-

schappij en in augustus 2000 heb ik deze stap ook

gezet.

Noem één negatieve en één positieve erva-
ring tijdens je uitzending

Er zijn zoveel positieve zaken het vermelden

waard dus daarom maar samengevat; samenwer-

ken! 

Een negatieve ervaring had ik niet zo zeer tijdens

de uitzending, maar erna. Je ontkomt er niet aan

maar door functiewisselingen e.d. valt de groep

uit elkaar en daarmee ook de directe samenwer-

king met die personen.

Wat heb je gedaan tussen de terugkeer uit
het uitzendgebied en nu?

Na de terugkeer van SFOR 5 heb ik nog ongeveer

een jaar bij de B-cie gewerkt en in augustus 2000

de dienst verlaten om als management trainee bij

Connexxion in het openbaar vervoer te gaan wer-

ken. In deze periode heb ik alle facetten van een

OV bedrijf gezien en ben in 2001 als unitmanager

gaan werken in Sliedrecht. Hier kreeg ik de lei-

ding over 75 buschauffeurs met een gemiddelde

leeftijd van 50+, dus dat was even wennen als jon-

ge hond. Door het verliezen van de aanbesteding

van het concessiegebied waarin wij werkzaam

waren gingen wij met z’n allen van rechtswege

over naar Arriva, een van oorsprong Engelse ver-

voersmaatschappij.We kwamen op een stuk ter-

rein terecht waar in de gauwigheid wat stelcon-

platen waren neergelegd zodat er bussen konden

staan. Een porta-cabin erop en daar staat je kan-

toor. Dit was een hectische periode maar alle

complimenten naar de buschauffeurs die de

schouders er hebben onder gezet. In deze hecti-

sche tijd moest ik samenwerken met een interim-

manager, Jaap Westerhof met wie ik het verdacht

goed kon vinden. Jaap was een oud militair dus zo

vreemd was dat niet. Jaap heeft mij aangespoord

om te gaan studeren en vervolgens ben ik in 2003

aan de HBO opleiding Personeel en Arbeid be-

gonnen. Drie jaar lang op donderdagmiddag en -

avond terug naar school, de rest van de dagen

werken en ’s avonds studeren. In 2006 ben ik afge-

studeerd. Zo ben ik in het HRM (Human Resource

Management) vak terecht gekomen. En in novem-

ber 2006 werd ook nog onze dochter Julia gebo-

ren. Na wat personeelsfuncties en tussendoor nog

een functie als vestigingsmanager ben ik begon-

nen als ZZP’er (Zelfstandige zonder personeel) in

het HRM-vak.

Heeft je uitzending invloed gehad op je
manier van denken over maatschappelijke
zaken? 
(Nationaal en internationaal)

Absoluut, je vraagt je af wat mensen elkaar dage-

lijks aan doen of dat zij niks geleerd hebben uit

het verleden. Zo kan ik me mateloos storen aan

single issue politieke partijen die door simplisti-

sche uitspraken bepaalde bevolkingsgroepen

over één kam scheren. Kortzichtigheid dus. En

films maken kunnen ze ook niet.

Maak je gebruik van de kennis en vaardig-
heden, opgedaan tijdens de uitzending, tij-
dens je dagelijkse werkzaamheden?

Natuurlijk, maar of dit ervaring is die alleen door

de uitzendingen is verworven weet ik niet. Over

het algemeen kun je stellen dat een militair weet

wat zijn rol van betekenis in het grote geheel is en

wat de consequenties kunnen zijn voor anderen

als de taken niet goed worden uitgevoerd. In mijn

dagelijkse werkzaamheden kom ik nog wel eens

op een afdeling die zich afzet tegen het manage-

ment of tegen andere afdelingen en alleen met

zichzelf bezig is. Een uitdaging is dan om deze

28
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medewerkers met de consequenties van hun han-

delen te confronteren en ze te laten inzien dat ook

hun inbreng van belang is voor het behalen van

organisatiedoelstellingen.

Wat deed je besluiten om lid te worden van
de VVVGFPI?

Zodra de vereniging werd opgericht, ben ik lid

geworden omdat ik in contact wil blijven met per-

sonen met wie ik gewerkt heb en het 17e wil blij-

ven volgen. Ik vind het gewoon belangrijk.

Hoe ziet de VVVGFPI er volgens jou over
tien jaar uit?

Een veteranenvereniging zal een steeds belang-

rijkere (maatschappelijke) rol gaan spelen. In

mijn optiek is een veteranenvereniging de plek

waar je als veteraan terecht kan met jouw verhaal

bij je eigen (oud)collega’s. Die collega’s begrij-

pen het beste jouw verhaal simpelweg vanwege

het feit dat zij in hetzelfde schuitje hebben geze-

ten.Veteranenverenigingen kunnen ervoor zor-

gen dat veteranen een plek hebben om ervarin-

gen te delen en daardoor kunnen problemen en

mogelijke uitval op langere termijn voorkomen

worden. Collega’s begrijpen hetgeen je meege-

maakt hebt nu eenmaal beter dan een huisarts of

bedrijfsmaatschappelijk werker. Daarom ver-

wacht ik en hoop ik dat Den Haag en Defensie zich

niet gaan beperken tot die ene Veteranendag op

29 juni maar dat veteranenverenigingen meer fa-

ciliteiten krijgen zodat zij beter toegerust zullen

zijn om meer invulling te geven aan de doelstel-

lingen van de verenigingen. Maar de verenigin-

gen worden in de eerste plaats gevormd door en

voor haar leden. Dat moeten we ons goed blijven

realiseren omdat dit juist de kracht is van een ve-

teranenvereniging.,

Is er nog iets dat je kwijt wil?
Tijdens de afgelopen drie reünies ben ik vrijwel

iedere keer dezelfde personen tegengekomen. Ik

ben er van overtuigd dat we nog niet alle vetera-

nen bereiken en dat  er daarom nog rek is in de

groei van het ledenaantal. Ik heb mij om deze re-

den dan ook beschikbaar gesteld voor het be-

stuur om via andere wegen nieuwe leden te zoe-

ken en daardoor wellicht de opkomst op de reü-

nies te vergroten. Daarom maak ik van deze gele-

genheid graag gebruik om een oproep te doen

aan iedereen om de mensen met wie men samen-

gewerkt heeft, te benaderen en ze lid te maken

dan wel mee te nemen naar de volgende reünie.

Mocht je suggesties hebben om mensen te vinden

dan hoor ik dat graag. Ik ben bereikbaar op 06-

14603944 of via de mail

lucien.vangroenestijn@chello.nl

29

v.l.n.r. Luc, Beer en Oes (Beer is maj Berendse (toen ELtnt) en Oes is Wouter Oeseburg) in
de bar van de base in Knezevo.

Fuselier waar ben je, wat doe je en wat denk je?

Tekst: Martin Faas
Zoals in de vorige Vaandeldrager aangegeven

gaan we op zoek naar oud-fuseliers om aan hun

bovenstaande vraag te stellen. Aan Floris

Spinder de eer om als eerste een aantal vragen te

beantwoorden. Floris maakte, als Fuselier der

eerste klasse, deel uit van het B-team SFOR-10.

Van mei  tot november 2001 was hij gelegerd te

Bugojno/Bosnië. Zoals bij iedere uitzending vul-

len de dagen zich met positieve- en negatieve er-

varingen. Bij Floris was dat natuurlijk ook het ge-

val. Hij was pas een paar dagen in Bosnië en het

CRC peloton had een oefening op het kamp te

Bugojno. Bij die oefening is een van de CRC colle-

ga ’s overreden door een tank. De afscheidsdienst

heeft veel indruk op Floris gemaakt.
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Internationale sportwedstrijden
Als sportman nam hij aan een aantal internationa-

le sportwedstrijden mee. Elke maand organiseer-

de een land een sportevenement waaraan door

verschillende andere landen werd deelgenomen.

Door hier aan deel te nemen heeft Floris veel van

Bosnië kunnen zien. Die internationale sporteve-

nementen zijn een van zijn mooiste herinnerin-

gen.

Na terugkeer uit Bosnië is Floris tot begin 2003 in

dienst van de Koninklijke Landmacht gebleven.

Zijn contract zat er op en hij ging aan de

Hogeschool Utrecht studeren. Na ongeveer 4 jaar

studeren maakte Floris, eind 2007, de overstap

naar de politie. Hij volgt op dit moment zijn oplei-

ding op de politieacademie.

Invloed van een uitzending

Dat een uitzending invloed kan hebben op je ma-

nier van denken over nationale en internationale

zaken mag duidelijk zijn.Veel hangt natuurlijk af

van wat je zoal, van dichtbij of veraf, hebt meege-

maakt. Door een redelijke rustige tijd in Bosnië

heeft Floris geen al te schokkende ervaringen op-

gedaan die zijn manier van denken hebben beïn-

vloed.

Op de vraag:“Maak je gebruik van de kennis en

vaardigheden, opgedaan tijdens de uitzending,

tijdens je dagelijkse werkzaamheden” kwam er

een heel duidelijk en misschien wel logisch ant-

woord. Het “blauwe” optreden zoals we hebben

gedaan in Bosnië, lijkt natuurlijk veel op het werk

van de politie. De ervaringen opgedaan in Bosnië

neem ik dagelijks mee in mijn werk.

Waarom lid worden van de VVVGFPI.
Waarom iemand lid is geworden van onze VVVGF-

PI is een vraag die zeker elke keer zal terug ke-

ren.Voor Floris waren dat een tweetal redenen. De

eerste was om in contact te blijven met de collega

’s van B-team SFOR-10 en de tweede reden was

om bij te kunnen praten en contacten te kunnen

leggen met andere leden van de vereniging. Zo

kijkt hij alweer uit naar de reünie van 13 juni a.s.

te Oirschot.Verder heeft hij weer veel zin om aan-

wezig te zijn op de NLVD 2008 (Nederlandse

Veteranendag) op 28 juni te Den Haag.Volgens

Floris ziet de VVVGFPI er over een tiental jaar als

volgt uit. Een vereniging met tussen de 1500 en

2000 leden. Met jaarlijks een aantal activiteiten

zoals de Regimentsjaardag, de reünie en de

Veteranendag. Activiteiten die door honderden

VVVGFPI leden bezocht zullen worden.
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Tekst: Lkol der Fuseliers Joost Doense
Bataljons- en Regimentscommandant

Mei, traditioneel een drukke periode voor
het Regiment

Het voorjaar is traditioneel een drukke periode

voor het Regiment. Met name de maand mei om-

dat daarin niet alleen de herdenkingen rondom 4

en 5 mei plaatsvinden maar ook diverse reünies

van de Brigade en de Indiëbataljons.Verder was

de meimaand extra druk voor het Bataljon omdat

de Open Dagen van de Koninklijke Landmacht dit

jaar in Oirschot werden gehouden en uiteraard

had het 17e Bataljon daar een prominente rol in.

Ook dit jaar zijn al deze herdenkingen, ceremo-

nies en feestelijkheden weer prima verlopen.

Deputaties van Oud-strijders en van het Bataljon

waren aanwezig in Amsterdam,Waalre,Tilburg,

Colijnsplaat en Hedel bij de herdenkingen van

onze gevallenen en ook de festiviteiten op 5 mei

werden bezocht. Een speciale vermelding over de

aanwezigheid van ons Vaandel en Vaandelwacht

in Wageningen. De Minister heeft ermee inge-

stemd dat er weer een “paraat”Vaandel aanwezig

is bij de dienst in de Grote Kerk en dit jaar mocht

ons Vaandel die taak op zich nemen. Na de kerk-

dienst werd het traditionele defilé gehouden en

ondanks de hoge temperatuur en hun respectabe-

le leeftijd liepen er ook diverse “oranje-blauwe”

veteranen mee. Heren: mijn complimenten.

Een kleinschaliger happening was de herdenking

van de bevrijding van Den Haag op 8 mei.

Ondanks het kleine aantal aanwezigen was het

ook dit jaar weer een stemmige gebeurtenis en

met de vertegenwoordigers van de Gemeente

Den Haag is afgesproken dat we proberen om er

in het “kroonjaar” 2010 weer een groot festijn van

te maken met een defilé en in aanwezigheid van

hoogwaardigheidsbekleders zoals de

Commandant der Strijdkrachten.

Optimalisatie reünies Indiëbataljons
In de vorige Vaandeldrager gaf ik aan dat in over-

leg met de VOSIB gekeken is naar optimalisatie

van de reünies van de Indië-bataljons. Het ging

met name om een grotere ruimte omdat “De

Treffer” minder geschikt bleek voor de grote aan-

tallen veteranen en hun aanhang. Op 14 mei is dan

ook voor de eerste keer de “Rhino bar”gebruikt.

Het was een groot succes en we gaan er in de toe-

komst dan ook zeker zo mee door.

Regimentsflitsen

Van de Regimentscommandant

Ons Vaandel en de Vaandelwacht in de kerk tijdens de herdenking in
Wageningen.

De “Rhino bar”, een prima alternatief voor De Treffer
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Bataljon op uitzending
Bij zowel de reünie van de KNBPI als 7 GRPI heb ik

in mijn toespraak verteld dat het bataljon het vol-

gend jaar weer op uitzending gaat. Zoals het er nu

uitziet, vertrekt de Ccie in april naar Afghanistan,

volgen Staf en Bcie in juli en sluit de Acie eind

2009 de rij. De samenstelling van het bataljon zal

dan ook verschillen ten opzichte van de vorige

uitzending maar daar kom ik in een latere

Vaandeldrager op terug.

De voorbereiding op deze missies heeft gezien de

ernst ervan uiteraard de hoogste prioriteit.

Alhoewel we zullen proberen alle Regiments-

activiteiten normaal doorgang te laten vinden,

sluit ik niet uit dat er hier en daar beperkingen

zullen zijn. Ik vraag daar nu alvast uw begrip voor.

Onze voorbereidingen zijn natuurlijk al in volle

gang en het bataljonsprogramma is erg druk. Zo

is de Ccie sinds begin dit jaar bijna onafgebroken

op oefening geweest en zijn ook de overige delen

van het bataljon vaak weg. Elders in het blad zult u

hiervan verslagen vinden. Gelukkig liggen we

met onze voorbereiding goed op schema en ik zie

de uitzendingen dan ook met vertrouwen tege-

moet.

Bewegingen op bestuurlijk niveau
Ook op bestuurlijk niveau zijn er bewegingen. Zo

wordt op initiatief van de nieuwe

Plaatsvervangend Brigadecommandant, de

Kolonel der Fuseliers Harold Jacobs, geprobeerd

de band tussen het Regiment en de

Stafcompagnie van de Brigade weer wat strakker

aan te halen.

Tenslotte meld ik u dat er binnen de Stichting

Brigade en Garde gekeken wordt of we de ver-

schillende deelbesturen pragmatischer kunnen

organiseren. Helaas zijn er steeds minder Irene-

en Indiëmannen die in staat zijn om bestuurlijke

taken te verrichten en hun aantal zal in de toe-

komst alleen maar verder afnemen. Eén van de

verenigingen groeit echter gestaag en dat is de

Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI

(VVVGFPI). Er wordt dan ook onderzocht op wel-

ke wijze een aantal bestuurlijke taken kunnen

worden gecentraliseerd onder het bestuur van de

VVVGFPI.Wij houden u op de hoogte.

Rest mij om u zoals altijd veel leesplezier te wen-

sen.

Volo et valeo
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Wist u dat:

Het zaterdag 22 maart 2008 gelukt is

om het gezelschap van (oud) regi-

mentscommandanten en - adjudanten

van GFPI en Bevrijding 5e Linie op

een foto te krijgen. De heren waren in

Oirschot  tijdens hun jaarlijkse bijeen-

komst. Genmaj der Fuseliers bd Leen

Noordzij zorgde hier voor.

Wist u dat:

Owi J. van Deursen als eenling van

25 mei tot 1 augustus is uitgezonden

naar Deh Rawod. Als u een kaartje 

wilt sturen dan is dit het adres:

Napo 140, 3509 VP Utrecht.

Regimentsweetjes

(oud) regimentscommandanten
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Wist u dat:
Ries van de Velde nog steeds op zoek is naar

makkers van de Prinses Irene Brigade en hij via

ons blad de volgende oproep doet:

“Ik stuitte via gegevens van de

Oorlogsgravenstichting waarschijnlijk op een

49ste slachtoffer van de Prinses Irene Brigade uit

de 2e WO. Om deze persoon als allerlaatste aan

de genoemde lijst te kunnen toevoegen is het van

belang om te weten of hij is overleden aan de ge-

volgen van oorlogshandelingen of aan een ziek-

te/ c.q.suïcide. Er zijn in Nederland nog maar

twee families met de naam Voorburgh (let op de

h!) maar die kennen deze persoon in kwestie

niet. Het betreft een zekere Aalbert Pieter

Voorburgh, geboren 20 mei 1917 in Rotterdam en

gestorven op 7 augustus 1945 in Nijmegen in een

Canadees ziekenhuis. Helaas kan het archief in

Nijmegen geen overlijdensakte meer van hem

vinden. Het Centraal Bureau voor Genealogie le-

verde alleen een persoonskaart op, weer zonder

doodsoorzaak. Zijn naam wordt wel vermeld op

33

DATUM ACTIVITEIT LOCATIE BIJZONDERHEDEN

14 augustus Regimentsborrel officieren Oirschot VVOGFPI en alle officieren bataljon

Treffer geb 200

24 augustus ROOV activiteit tijdens weekendbreak volgt

30/31 augustus Kinderweekeinde en Bataljons BBQ Oirschot Congleton

03 september Reünie 5 en 6 GRPI Det Ccie, Uitzendvlag Ccie en Vaandelwacht Acie

04 september ROOV borrel Oirschot Congleton Met Belgen

04 september Beëdiging en koorduitreiking Oirschot BC, BA + Oud-strijders ,Vaandelwacht en 

uitzendvlag d.z.v Bcie

05 september Bevrijding Beringen Beringen BC, BA + Oud-strijders + det. Bcie Vaandelwacht d.z.v. Bcie.

06 september Herdenking Indië monument Roermond RC, BA, Oud-strijders GRPI en C-Ststcie.

16 september Prinsjesdag Den Haag

01 oktober Reünie 3 GRPI Harskamp

08 oktober Reünie 4 GRPI Oirschot

09 oktober Gardeborrel Oirschot i.s.m. Garderegiment Grenadiers en Jagers

Treffer geb 200

23 oktober ROOV Borrel Oirschot Congleton

27 oktober Bevrijding Tilburg Tilburg RC, BA, Oud-strijders KNBPI en C-Ststscie.

01 november Herdenking Wolverhampton Wolverhampton RC, BA, Oud-strijders KNBPI

06 november Onderofficiers Regimentsdiner volgt

12 november Beëdiging + Koordenuitreiking Colijnsplaat Zie batorder, org Ccie (vaandelwacht + uitzendvlag d.z.v. Bcie).

20 november Regimentsmaaltijd VVOGFPI Oirschot geb 200

Regimentskalender 2007-2008

de graflijst Grebbeberg en komt ook voor in de

database van de Erelijst van Gevallenen in de

Tweede Wereldoorlog. Op de Erelijst zelf staat hij

niet. Over zijn doodsoorzaak zwijgt de database.

Ook Bureau Registratie en Informatie Ontslagen

Personeel (BRIOP) van het Ministerie van

Defensie, waar de personeelsgegevens van oud-

militairen worden bewaard, weet niets over zijn

doodsoorzaak. Helaas kon het Centraal Medisch

Archief mij ook niet meer helpen omdat de beno-

digde bescheiden 13 jaar geleden vernietigd

zijn. Piet is heel even nog commandant geweest

van een peloton van Gevechtsunit 1. Hij speelde

ook in een hockeyelftal van de Brigade.

Hij is in november 1944 overgeplaatst naar de

aanvullingstroepen en weer iets later is hij bij de

BNS gekomen.Wie van uw oud-brigadeleden

heeft Piet gekend en kan mij meer gegevens ver-

strekken omtrent zijn doodsoorzaak?”

U kunt hiervoor contact opnemen met Richard

van de Velde telnr. 0345-502583 of een e-mail stu-

ren naar info@prinsesirenebrigade.nl 
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Eerste maanden als Regimentskapitein in het teken van
herdenken

Tekst: Regimentskapitein der Fuseliers
Benjamin Hoeberichts

Vanaf maart jl. ben ik als hoofd Sectie S1 effectief

begonnen aan mijn nieuwe functie bij het 17e

Pantserinfanteriebataljon GFPI. Hoewel ik ook

mijn startfunctie bij dit bataljon en Gardergiment

heb mogen vervullen wil ik mij toch kort bij u in-

troduceren, waarbij ik mij beperk tot mijn militai-

re loopbaan tot op heden.

In 1997 ben ik opgekomen op de KMA in Breda,

waarna in augustus 2000 plaatsing als pelotons-

commandant bij het 17e Pantserinfanterie-

bataljon GFPI volgde.Tot het einde van mijn

plaatsing in augustus 2003 ben ik tweemaal uit-

gezonden.

Eerst als officier vastlegger tijdens SFOR 10 (als

Fuselier binnen de batstaf van 11 Tkbat RHvS), de

tweede keer als PC bij de Acie tijdens SFOR 13.

Vanaf augustus 2003 heb ik een jaar de KMA-II

opleiding in Breda gevolgd, waarna ik de functie

van plaatsvervangend commandant Acie bij 13

Infanteriebataljon (Aaslt) RSPB bij de 11e

Luchtmobiele Brigade heb vervuld.

Formeel ben ik op 1 augustus 2007 als hoofd Sie

S1 bij 17 Painfbat GFPI geplaatst en daarmee te-

rug in Oirschot. Op grond van gemaakte afspra-

ken ben ik echter tot eind 2007 in mijn vorige

functie (Plv CC-Acie 13 Infbat) uitgezonden ge-

weest naar Uruzgan, Afghanistan.

Functie met iets extra’s
Toen ik afgelopen maart begon aan mijn nieuwe

functie wist ik dat deze, naast de personeelszaken

(Sie S1), ook het vervullen van de rol van

Regimentskapitein in zou houden. De functie die

ik dus zou gaan vervullen binnen ons

Garderegiment is voor mij zelfs een extra reden

geweest om te “solliciteren” op de functie van

hoofd Sectie S1. Aan mijn jaren als pelotonscom-

mandant bewaar ik goede herinneringen aan de

toegevoegde waarde die het Regiment heeft voor

de saamhorigheid van het parate bataljon.

Het gevoel van “esprit de corps” die uit onze tra-

dities voortvloeien hebben mij altijd aangespro-

ken. Daarnaast zie ik een grote waarde in de war-

me contacten tussen het parate bataljon en de

grondleggers van onze tradities, te weten de oud-

strijders van de KNBPI en de Indië bataljons

GRPI.Ten eerste doen deze contacten recht aan

deze oud-strijders en ten tweede geven zij de

mannen en vrouwen van het 17e

Pantserinfanteriebataljon een net ander, extra,

perspectief mee tijdens hun werk in Nederland

en in de verschillende uitzendgebieden.

Verder wil ik ook de VVVGFPI noemen als betrek-

kelijk uniek initiatief om de jonge veteranen te

verenigen en een platform te bieden om met el-

kaar van gedachten te kunnen wisselen over er-

varingen, ook na het verlaten van de actieve

dienst.

Herdenkingen, reünies en Bevrijdingsdag
De afgelopen periode heeft zich vooral geken-

merkt door een aantal grotere activiteiten op de

Regimentskalender. Dit is begonnen met een

beëdiging en koorduitreiking op de Genmaj de

Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot, waar-

bij de oud-strijders van de KNBPI gelukkig weer

met een respectabele afvaardiging vertegen-

woordigd waren.

Aansluitend is toen de periode van herdenken en

vieren van de bevrijding van Nederland in 1945

aangebroken. Bij de diverse herdenkingen heeft

de Acie acte de presence gegeven in Hedel en is

de Ccie, in de persoon van de CSM, naar

Colijnsplaat geweest.

De PBC en ondergetekende zijn aanwezig ge-

weest bij de herdenking bij het monument “de

Vaandeldrager” in Tilburg. Onze

Regimentscommandant is met ons Vaandel op 5

mei in Wageningen aanwezig geweest om de vie-

ring daar luister bij te zetten. Op donderdag 8

mei werd de bevrijding van Den Haag herdacht,

waarbij naast een afvaardiging van de KNBPI on-

der leiding van de Genmaj b.d. Hemmes, ook de

voltallige Regimentsraad aanwezig was.

Op 11 mei tenslotte ben ik als vertegenwoordiger

van ons Garderegiment aanwezig geweest bij de

herdenking van het Garderegiment Grenadiers

en Jagers, wederom in Den Haag.
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In de afgelopen periode hebben, daarnaast, twee

grote reünies en dodenherdenkingen plaatsge-

vonden. Op 7 mei hebben de oud-strijders van de

KNBPI hun jaarlijkse bijeenkomst gehouden in

Oirschot .Waarna het op 14 mei de beurt was aan

de Indië-gangers van 7 GRPI.

Stijlvolle herdenkingen
Naar mijn mening zijn deze reünies en herdenkin-

gen op een stijlvolle wijze uitgevoerd, waarbij het

plezier dat eenieder had in het weer ontmoeten

van zijn maten van weleer zichtbaar was op de ge-

zichten van de reünisten.

Wij van het parate bataljon en in het bijzonder de

Sie S1 zijn blij dat wij deze bijeenkomsten hebben

mogen en kunnen ondersteunen. Ik spreek hier

met opzet van “wij”, want de regimentsaangele-

genheden worden evenzeer met enthousiasme op-

gepakt door de overige leden van de Sie S1, op dit

moment de adjudant Hans van Hest, de sergeant-

majoor Loet van den Berg en de korporaals Rudy

Scheepers en Roy van Overbeek. Deze laatste gaat

ons binnenkort verlaten, aangezien Rudy zijn op-

volger is. Adjudant Frank Janssen heeft ons inmid-

dels verlaten en bij deze wil ik hem nogmaals be-

danken voor de actieve wijze waarop ook hij het

regiment de afgelopen jaren heeft ondersteund.

In het resterende deel van het jaar zullen wij nog

reünies en herdenkingen ondersteunen en bezoe-

ken van 3 GRPI in Harskamp, 4 GRPI en 5 en 6 GRPI

(gecombineerd) in Oirschot.

Van mijn kant hoop ik van harte dat deze bijeen-

komsten ook weer door een groot aantal regi-

mentsgenoten bezocht zullen worden.
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Herdenking van de bevrijding Den Haag

De nieuwe Regimentskapitein Benjamin Hoeberichts tijdens de reünie van 
de VOSKNBPI op 7 mei

Historie

“Nooit hebben we hierover gesproken!”
Veteraan Gilles Borrie keert terug in Hedel

Tekst: Hans Sonnemans

Het is een stralende dag, die woensdag de 7e

mei. Het is de dag waarop de 61ste reünie van de

Vereniging van Oud-strijders van de Koninklijke

Nederlandse Brigade “Prinses Irene” gehouden

wordt.Voor de allereerste keer gaat een nieuw lid

deze reünie meemaken, namelijk Dr. Gilles Borrie.

Tot voor kort wist hij niet eens over het bestaan van

deze vereniging.Toch was ook hij ooit lid van de

Brigade en nam deel aan de gevechtsacties in het

bruggenhoofd bij Hedel, in april 1945.
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Oorlogsvrijwilliger
Dr. Gilles Borrie; zijn naam is bekend in de wereld

van het openbaar bestuur. Hij was burgemeester

in Sleen,Tiel, Rheden en Eindhoven (1979 – 1988).

Hoewel afgestudeerd als econoom, wordt hij ook

bekend als historicus. Hij is gefascineerd door de

geschiedenis van de sociaal-democratische ge-

meentepolitiek en heeft een aantal biografieën

van grote bestuurders als Floris Wibaut, Monne

de Miranda en Marius Reinalda op zijn naam.

In 1925 wordt hij in Bergen op Zoom geboren. Hij

is vast van plan medicijnen te gaan studeren maar

de oorlog dreigt deze plannen te verstoren.

Eind november 1944 meldt hij zich als oorlogs-

vrijwilliger in Antwerpen. Hij vertrekt naar de op-

leiding in het Belgische Sint Nicolaas.“Daar had-

den we eigenlijk niet veel te doen, wat exerceren

en zo.Toen ik daarom met verlof even terug was in

Bergen op Zoom, sloot ik me daar direct aan bij de

Brigade. Dat bleek geen probleem.”

Stretcherbearer
Aangezien zijn belangstelling nog steeds naar de

medische kant gaat, wordt hij ingedeeld bij de

medische afdeling van de Brigadestaf, als

“stretcherbearer”.(gewondendrager).“Hij wordt

overgeplaatst naar Walcheren en  kreeg de nodi-

ge lessen in verbandleggen en dergelijke.

De meeste jongere jongens (van de Aanvullings-

troepen, vrijwilligers uit het bevrijde zuiden) wa-

ren ingedeeld bij de gevechtsgroepen.” De situ-

atie verandert in april 1945, als de Brigade ver-

trekt naar ’s-Hertogenbosch en linies betrekt aan

de Maas.Voor de allerlaatste maal zal de Brigade

daar in actie komen en een bruggenhoofd slaan

over de Maas in het dorp Hedel.

Britse Marinierseenheden zullen dan vanuit dit

36

In deze amfibievoertuigen, de zogenaamde Buffalo’s werden de Irenemannen
aan land gezet.

Twee gesneuvelde Brigademilitairen in een veldgraf , op de hoek Kleinweg -
Kurkstraat

De weg langs het Veerhuis in Hedel. Op het einde van de straat het oude
gemeentehuis (foto: W. van Engelen)

bruggenhoofd door gaan stoten in de richting

Zaltbommel en de Bommelerwaard. Ook de jon-

ge Gilles Borrie – hij is dan 19 jaar - zal aan deze

offensieve operatie gaan deelnemen.

Fort Crevecoeur
Na 63 jaar blijken zijn herinnering hieraan erg

vaag. Een reden om samen met de Hedelse archi-

varis Wim van Engelen een afspraak te maken en

een dag op “battle field tour” te gaan.Van

Engelen heeft hetzelfde geboortejaar als Borrie

en is in die aprildagen van 1945 getuige geweest

van de landingen van de Britse troepen bij

Kerkdriel. De gevechtsacties in en om zijn ge-

boortedorp hebben hem zijn leven lang niet

meer los gelaten.We starten de tocht vanaf het

voormalige Fort Crevecoeur, tegenwoordig nog

een steeds een Defensiecomplex. Het terrein

biedt een prachtig panorama over de Maas en

het dorp Hedel. In de nacht van 22 op 23 april

1945 vertrokken vanuit het kanaal bij het fort drie

Buffalo’s (Britse amfibievoertuigen) met militai-

ren van de 1e Gevechtsgroep. Ze gingen door de
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heldere nacht op weg naar de overzijde, nabij

paal 26, ongeveer twee kilometer buiten Hedel.

Met een omtrekkende beweging werd daarna het

verlaten dorp genaderd en binnengetrokken.

Stretcherbearer Borrie is zeer waarschijnlijk bij

één van de eerste groepen ingedeeld geweest.

Oude Veer
Vanaf maandagmorgen 23 april 1945 werd het

tweede landingspunt gebruikt: de kade van het

“Oude Veer” met de weg die recht het dorp in

loopt, tot voor het oude gemeentehuis. Deze route

is veel korter vanaf het fort en vanaf dit punt wor-

den de versterkingen van troepen en materiaal

aangevoerd. Krijgsgevangenen en gewonden

worden zo ook weer afgevoerd. Borrie en Van

Engelen bekijken de situatie ter plaatse maar in

de loop der jaren is uiteraard alles veranderd. De

weg loopt echter nog gelijk en ook het oude ge-

meentehuis is duidelijk te herkennen. Hier komen

toch nog wat herinneringen los. Nog steeds blijkt

ook de oorlogsschade voor te stellen: vrijwel alle

vooroorlogse bebouwing is verdwenen. Alle hui-

zen en bedrijven dateren vanuit de jaren vijftig

van de vorige eeuw.

Luitenant De Roos
“Het meeste herinner ik mij een luitenant 

De Roos. Hij stond rechtop in zijn jeep, met het

pistool in de hand. Hij leek absoluut niet bang te

zijn en je werd als het ware door hem meegetrok-

ken. Dat beeld kan ik mij nog goed voor de geest

halen.” Borrie spreekt hier over luitenant De Roos,

plaatsvervangend commandant van de gevechts-

groep. De Roos zou na de oorlog de Militaire

Willemsorde ontvangen voor zijn dappere optre-

den tijdens deze actie. De scène in de jeep is

waarschijnlijk het moment waarop de luitenant in-

greep op 25 april als de situatie in het bruggen-

hoofd zeer bedreigend is. De Duitse tegenaanval-

len zijn heftig en een peloton bij een appelboom-

gaard dreigt omver gelopen te worden, waardoor

de commandopost,midden in het dorp, dreigt te

vallen. De Roos verzamelt wat mensen, waaronder

koks van de staf, en weet de aanval terug te drin-

gen.

Terug over de Maas
Voor Borrie is het een openbaring om te zien hoe

klein het voormalige gevechtsterrein in Hedel ei-

genlijk is.Van de Protestante Kerk (waar destijds

man- tegen mangevechten plaatsvonden) naar de

commandopost, een verwoeste slagerswinkel,

blijkt een afstand van nog geen 150 meter te zijn.

Alles speelde zich af binnen een gebied van en-

kele honderden meters lang en breed. Het is dan

ook niet verwonderlijk dat de schade aan het

dorp enorm was. Slechts zeer weinig muren ble-

ven overeind staan, na de gevechten die enkele

dagen duurden. In de nacht van 25 op 26 april

trokken de ruim 400 militairen van de Brigade

weer terug naar de zuidzijde van de Maas. De

offensieve actie werd afgeblazen door de Britse

brigadecommandant. Een monument voor 12 ge-

sneuvelde Nederlandse militairen getuigt van de

offers die hier werden gebracht.

Henk Letschert
“Nimmer verzuim ik bij het passeren van de brug

over de Maas bij Hedel, een blik te werpen in de

richting van het haventje, en zo de gesneuvelden

te herdenken. Ik doe dit al jaren, zó lang, dat de

vergezellende gedachten geleidelijk aan veran-

deren van schietgebed tot groet. Omdat ik anders

ben geworden, omdat ik dóórleefde; zij niet, zij

sloten hun jong-zijn - hun leven - aan wat toch de

goede kant van de Maas was - af. In april 1945 en

40 jaar later rijd ik telkens vlot en ongehinderd

van de ene naar de andere oever. Hoofd éven op-

zij: gegroet !” Deze woorden zijn van Henk

Letschert, tussen 1975 en 1988 burgemeester van

Tilburg en overleden in 1996 (afkomstig uit “Ik

zou wéér zo gek zijn” door Hanny S.R. Meijler, De

Bezige Bij, 1984). In zijn ambtsperiode In Tilburg

had hij zeer regelmatig contact met zijn collega-

burgemeester van Eindhoven, Dr. Gilles Borrie.

“Nooit hebben we hier over gesproken”, herin-

nert Borrie zich.

Invasiekoord
Voor Gilles Borrie zijn deze herinneringen uit zijn

jeugd pas laat gaan leven. Hij was voorzitter van

het bestuur van de Stichting Parlementaire

Geschiedenis, waarvan Eijmert van Middelkoop

lid was. Bij het afscheid van Van Middelkoop uit

het bestuur, vanwege zijn benoeming tot Minister

van Defensie, komt het gesprek op zijn verleden

als oorlogsvrijwilliger. Uiteindelijk ontvangt hij in

maart 2008 uit handen van minister van Defensie

Van Middelkoop, het Mobilisatie Oorlogskruis.

Later siert voorzitter Rudi Hemmes hem met het

invasiekoord om de schouder en wordt hij lid van

de Vereniging van Oud-strijders van de

Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”.
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