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Nauwere samenwerking tussen de veteranenverenigingen?

Stichting Brigade en Garde

Tekst:Kees Nicolai,
Voorzitter Stichting Brigade en Garde

In de op 13 mei jl gehouden vergadering van de

Stichting Brigade en Garde heeft de voorzitter van

de Vereniging van Oud-strijders KNBPI, genmaj

bd Hemmes de suggestie gedaan om de moge-

lijkheden te bezien om tot een bundeling te ko-

men van de diverse veteranenverenigingen van

het Regiment.

De gedachten gaan hierbij uit naar het oprichten

van een overkoepelend orgaan boven de drie be-

staande veteranenverenigingen, zodat deze hun

eigen identiteit en zelfstandigheid blijven behou-

den.

Voorstel voor overkoepelend orgaan
De aanleiding voor deze suggestie is divers.

Enerzijds wordt het voor de verenigingen van de

oude veteranen steeds moeilijker om alle be-

stuursfuncties adequaat te vullen, anderzijds zal

één overkoepelend faciliterend orgaan een stuk

efficiënter kunnen werken en een grote steun

kunnen zijn voor met name onze oude veteranen.

Ook het zgn.“V-fonds”, de aan veteranen subsi-

dieverstrekkende instantie heeft te kennen gege-

ven, dat zij een sterke voorkeur hebben voor één

aanspreekpunt per Regiment.

Omdat het bestuur van de Stichting van mening

is, dat de suggestie, zeker met het oog op de wat

langere termijn, goede garanties biedt voor het zo

lang als nodig functioneren van alle veteranen-

verenigingen, is aan de voorzitter van de

Vereniging  van Vredesmissies GFPI, kolonel

Vermeij verzocht om een vergadering te beleg-

gen met alle betrokken partijen en een voorstel

dienaangaande nader uit te werken.

Deze vergadering heeft inmiddels  op 14 augustus

plaatsgevonden, waarbij, tot mijn grote vreugde

op hoofdlijnen tot overeenstemming werd geko-

men tussen de betrokken besturen.

De verdere uitwerking zal nu voortvarend ter

hand worden genomen en de Vereniging van

Oud-strijders van de Indië-bataljons zal haar le-

den zo spoedig mogelijk consulteren over deze

voornemens, teneinde hiervoor “groen licht” te

verkrijgen.

Ik hoop, dat ook zij overtuigd zullen zijn van de

voordelen van deze voorgestelde constructie, die

geen enkele afbreuk zal doen aan hun huidige

functioneren en alleen maar meer zekerheden

biedt voor de toekomst.

Open Dag KL
Onverlet het belangrijke nieuws van hiervoor,

mag ik toch niet nalaten iets te zeggen over de in

Oirschot georganiseerde Open Dagen van de KL.

Onze museummedewerkers onder leiding van de

onvolprezen museummanager Hans Sonnemans

hebben ons weer op een voortreffelijke wijze ge-

representeerd en dankzij  voorspoedige verko-

pen ook nog een positief saldo van 800 euro we-

ten te bereiken.

Namens alle regimentsgenoten hartelijk dank

voor deze grote extra inspanning en alle lof voor

het resultaat.

De heren Kerssemakers en Beckers leggen namens de Indiëbataljons een
krans tijdens de Regimentsjaardag in 2007
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Tekst: Hans Sonnemans, hoofdredacteur

Het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene kent

vijf zogenaamde Indiëbataljons. Eén daarvan is 7-

GRPI (434 Bataljon GRPI, behorend tot de H-

Brigade). Eind 1949 krijgt dit bataljon een unieke

en eigenlijk onmogelijke taak: het handhaven van

orde en rust op Nederlands Nieuw-Guinea. Het ei-

land, ter grootte van ongeveer de helft van West-

Europa, wordt namelijk buiten de soevereiniteits-

overdracht aan Indonesië gehouden. In de be-

langrijkste plaatsen aan de west- en noordkust

worden posten ingericht. Eén daarvan is Fak-Fak.

Een compagnie van 7-GRPI verblijft hier tot begin

augustus 1950.

Ruim een halve eeuw later, vertrekt 17 (NL)

Mechbat GFPI naar Bosnië (SFOR13). Als eerbe-

toon aan de veteranen van 7-GRPI werd de base

Sujica  “Fak-Fak” gedoopt.

Documentaire “Geen dag zonder Fak-Fak“
“Geen dag zonder Fak-Fak “, is de titel van een

nieuwe documentaire van filmmaker en Nieuw-

Guineaveteraan Kees Maaswinkel. Het vertelt het

verhaal van de Charlie-compagnie van het 6e

Infanterie Bataljon Regiment Infanterie Oranje-

Gelderland, die vanaf november 1960 tot novem-

ber 1962 was gelegerd in Fak-Fak, dus ruim 10

jaar na het verblijf van 7-GRPI. De compagnie

moest het gebied beschermen tegen infiltranten

van het Indonesische leger. Indonesië eiste ook

dat deel van het voormalige Nederlands-Indië op

en was bereid daar een harde strijd voor te voe-

ren.

De film van Kees Maaswinkel vertelt het verhaal

van de mannen en hun zware missie. Een missie

die eindigt als uiteindelijk, na diplomatieke on-

derhandelingen, Nieuw-Guinea zal worden over-

gedragen aan Indonesië. Op 15 augustus 1962

wordt hierover een akkoord getekend, bij de VN

in New York.

Luitenant Moreu
Op dat moment vindt nog een gevechtspatrouille

plaats door het 2e peloton van de Charlie-com-

pagnie. Commandant hiervan is de tweede luite-

nant der Fuseliers Charles Moreu. Hij is kort daar-

voor als vrijwilliger in het gebied gearriveerd (af-

komstig van 13 Painfbat GFPI) en raakt bij zijn

eerste gevechtsactie, als actief pelotonscomman-

dant, gewond aan zijn arm. Op 17 augustus over-

lijdt hij, 23 jaar oud, op de operatietafel.

Op zijn grafsteen op de Gemeentelijke

Begraafplaats te Eibergen prijkt het regiment-

sembleem van het Garderegiment Fuseliers

Prinses Irene. Zijn postuum toegekende Bronzen

Kruis en Nieuw-Guinea  Kruis worden bewaard in

de regimentsverzameling.

Veteraneninstituut
Een deel  van de film “Geen dag zonder Fak-Fak”

werd al uitgezonden door de NOS op Veteranen-

dag, maar de feitelijke première was op vrijdag

12 september in het Veteraneninstituut in Doorn.

Van de redactie

Fak-Fak

Charles Moreu

Staatsieportret Moreu
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Bij de presentatie hiervan waren veel veteranen

van Charlie-compagnie aanwezig. Onder hen ook

veel mannen van het 1e en 2e  peloton en hun

oud-commandanten Maj bd Hub Hoeberichts en

Maj bd Teun Groenewegen. Charles Moreu had

het 2e peloton overgenomen van Teun

Groenewegen.

Zelf mocht ik die presentatie ook meemaken en

wel  in het gezelschap van Benjamin Hoeberichts,

Regimentskapitein GFPI, S1 van 17 Painfbat GFPI

en zoon van Hub Hoeberichts. Het werd een bij-

zondere middag, vol verhalen, warmte en gastvrij-

heid. Het verhaal en de persoon van Charles

Moreu kregen voor mij meer duidelijkheid en

kleur, door de film maar ook door de aanwezig-

heid van de veteranen die hem hebben meege-

maakt in zijn laatste dagen.

In de film “Geen dag zonder Fak-Fak’ vertellen

een aantal veteranen hun persoonlijke belevenis-

sen, over een voor hen niet meer weg te denken

deel van hun leven. Fak-Fak is en blijft dagelijks

aanwezig. De film is te bestellen via het

Veteraneninstituut (www.veteraneninstituut.nl)

Fak-Fak

Tweede luitenant Charles Henri Louis Marie

Moreu, de laatste gesneuvelde van het

Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Ik hoop

van harte dat hij nog lang de laatste mag blijven,

zeker nu Fuseliers zich blijven inzetten voor de

vrede en veiligheid tijdens gevaarlijke missies.

Ik wens u veel leesplezier in deze Vaandeldrager.

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: Richard Ekelhoff, Buikheide 6,5512 PB Vessem

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

Wetenswaardigheden van
onze vereniging 

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

Koorduitreiking
Wat een geluk dat het bataljon zo intensief aan het

opwerken is voor de uitzending naar Afghanistan

in 2009. Niet alleen dat alle mannen en vrouwen

dan prima voorbereid daar hun werk kunnen

doen, maar ongewild hebben wij er ook profijt

van. Omdat er voor het Bataljon niet zoveel tijd

overblijft voor ceremoniële zaken wordt een

koorduitreiking meestal gekoppeld aan een beë-

diging. Zo was het in Hedel op 19 juni en in

Oirschot op 4 september waardoor velen, die

voor de beëdiging kwamen, getuige waren van
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een prima, en voor hen leerzame, ceremonie. Het

weer werkte op beide dagen mee, de schoolkin-

deren in Hedel zetten hun beste beentje voor om

de Oud-strijders te assisteren en alle aanwezigen

vonden het prachtig. Opmerkelijk was ook dat op

4 september weer een oude maat uit Engeland

zich voor de eerste

keer kwam melden,

zodat bijzondere

aandacht kon wor-

den geschonken aan

de uitreiking van het

koord aan Max Wolff,

in Engeland lid van

de Prinses Irene

Brigade, die  in 1944

als tolk werd inge-

deeld bij een

Canadees onder-

deel.

Veteranendag 28 juni 2008 en Veteranen
Vereniging van Fuseliers

Het was druk op de Veteranendag in Den Haag die

zaterdag. Er waren veel toeschouwers en ook hier

werkte het weer mee. Alleen het aantal deelne-

mers van onze vereniging was tot een minimum

geslonken.Wij zullen bezien hoe wij het volgende

jaar een wat groter detachement kunnen forme-

ren. In dat verband is het goed te weten dat onze

poging om te komen tot één Vereniging van

Veteranen van Brigade en Garde wat meer ge-

hoor begint te vinden. De Indië Bataljons, die daar

tot nu toe wat bezwaren tegen hadden, denken er

nu over na. De jonge veteranen van de Vereniging

Veteranen Vredesmissies (VVVGFPI), Bosnië,

Kossovo, Irak en Afghanistan, zijn er voor, al was

het alleen maar omdat zij ons, oudere veteranen,

graag willen helpen.

Beringen, 5 september 2008
De ceremonie verliep volgens hetzelfde schema

als vorige jaren. De herdenking in de kerk werd

door velen bijgewoond; op de receptie bij de bur-

gemeester kon menig glas worden genuttigd en

bij het monument hield de burgemeester weer

een bijzonder goede toespraak. Alleen de geza-

menlijke maaltijd was op een andere plaats, maar

even geanimeerd. Een goede zaak dat jaarlijks bij

die herdenking behalve een detachement van

onze Fuseliers ook de opvolgers van het Bataljon

Piron aanwezig zijn.

Prinsjesdag, 16 september 2008
De Erewacht van ons Garderegiment Fuseliers

Prinses Irene stond voortreffelijk op het

Binnenhof. Het was jammer dat de juffrouw, die bij

de televisiebeelden van de NOS commentaar gaf,

zich onvoldoende had voorbereid en liet merken

dat zij van het bestaan van ons Garderegiment

Fuseliers Prinses Irene kennelijk nog nooit had

gehoord. Misschien zouden wij haar eens kunnen

uitnodigen in Oirschot, dan zal zij ons Regiment

de volgende keer niet vergeten te noemen.

Afghanistan
Zoals ik in het begin

van dit voorwoord al

vermeldde gaan de

Fuseliers het volgen-

de jaar weer naar

Afghanistan. Bij de

vorige uitzending

toonden de mannen

en vrouwen hoe voor-

treffelijk zij hun werk

konden doen. Ook nu

worden zij weer voor-

bereid op deze missie. De Charlie Compagnie

gaat van maart/april tot juli/augustus. Dan gaat de

Bravo Compagnie met de Bataljonsstaf en de Staf

en Stafcompagnie van juli/augustus tot novem-

ber/december en dan de Alfa Compagnie van no-

vember/december tot maart/april 2010.Wij wen-

sen alle Fuseliers toe dat zij even goed voorbe-

reid gaan als de vorige keer en dat de missie

mede daardoor verloopt zonder problemen.

Resterende evenementen in dit jaar
In de vorige Vaandeldrager vroeg ik u de bevrij-

ding van Tilburg op 27 oktober en de koorduitrei-

king in Colijnsplaat op 12 november in uw agenda

te noteren. Ik hoop dat velen zich voor deze eve-

nementen kunnen vrij houden. Meldt u zich bij

onze secretaris!

Houdt wel steeds de Regimentskalender die in de

Vaandeldrager wordt gepubliceerd in de gaten

want, met alle voorbereidingen voor de uitzen-

ding naar Afghanistan, zijn veranderingen van

data niet uitgesloten. Zorg als het even kan dat u

er wel bij bent.Ik kijk naar u uit.

Oude “maat” Max Wolff ontvangt
het koord uit handen van Rudi
Hemmes

Prinsjesdag in Den Haag
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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
P. Naaktgeboren 25 augustus 2008 Den Haag

A.A. Ligt 01 september 2008 Bergen op Zoom

H.Wessel 21 september 2008 Birmingham (GB)

B. ter Haar 21 september 2008 Epse

A. Ritmeester-Meijler 03 oktober 2008 Amsterdam

Vierde bataljon GRPI
T. Drent (ostcie) 19 januari 2008 Rotterdam

G. Fransen (ostcie) 10 maart 2008 Neerkant

P. Hollander (ostcie) 17 maart 2008 Midwoud

C. Karels (2e cie) 28 juni 2008 Hellevoetsluis

J. Kleiweg 24 juli 2008 Waddinxveen

J. Romijn (ostcie) 20 juli 2008

J. Wever (1e cie) 09 september 2008 Herwijnen

K. Berwers (2e cie) 23 september 2008 Dordrecht

Vijfde bataljon GRPI
W. van Oosten 25 juli 2008 ‘s Gravenzande

A. Schutter 29 augustus 2008 Zundert

H. Stoker 31 augustus 2008 Scherpenzeel

Zesde Bataljon GRPI
C. Reyngoud 02 december 2004 Veenendaal

G. Busscher 29 juli 2007 Oldenzaal

J.Harteman 26 maart 2008 Culemborg

C. Koudijs 19 mei 2008 West Terschelling

J. Schenck - de Jong 04 augustus 2008 Ulestraten

Zevende Bataljon GRPI
J. Borsboom 10 april 2008 Delft

P.A.J. Smits (4e Cie) 04 juli 2008 Burlington-Ontario (Can)

R.Hoogeveen (Staf Cie) 25 september 2008 Hooghalen

VVOGFPI
F.J.H. Buiskool 12 juli 2008 Twello

Th. Pollaert 14 september 2008 Hummelo
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Tekst: Theo van Alst

Op onze jaarvergadering, gehouden op 

dinsdag18 maart op de Legerplaats Oirschot kon

voorzitter Harry Vleeming een grote groep

Indiëgangers van alle vijf bataljons welkom 

heten.

Ook de Regimentscommandant overste Doense

en adjudant Frank Janssen waren present.

De voorzitter bedankte beide hartelijk voor de

fantastische medewerking aan onze reünies.

Adjudant Janssen werd in het zonnetje gezet voor

zijn uitstekende medewerking als

schakel tussen het Regiment en ons reünisten,

voor het bijhouden van adressenbestanden

en voor het op tijd verzenden van bataljonspost.

Alles werd altijd door hem correct uitgevoerd.

Frank Janssen krijgt een andere functie en gaat

ons verlaten. Als blijk van waardering kreeg hij

een boeket bloemen en een drankje aangeboden.

Ook dankte de voorzitter het AB-Iid F. Mulder 

(5e Bat) voor alle jaren, dat hij onze vereniging

vertegenwoordigde bij het Veteranen Platform in

Doorn. Hij mocht hiervoor ook een drankje in 

ontvangst nemen. Mr. C.v.d Heijden (4e Bat)

neemt nu deze functie waar met J.v.’t Hart (6e Bat)

als zijn plaatsvervanger.

Vergaderverslagen en wat nog meer aan de
orde kwam

Hierna werden de diverse verslagen besproken,

zoals de notulen van de vorige jaarvergadering

van 18 april 2007 en het jaarverslag over 2007 van

de secretaris, alsmede vijf jaaroverzichten van de

penningmeester. Alle verslagen/overzichten wer-

den onder applaus goedgekeurd. De kascommis-

sie bestaande uit A.Westerkamp (7e Bat) en 

J. Schuurman (3e Bat) brachten een positief ver-

slag uit over de boekhouding, onder dankzegging

aan de penningmeester.

Dit jaar waren het DB-Iid, penningmeester W. ter

Horst (7e Bat) en het AB-Iid J. v.d Weerd (7e Bat)

aftredend. Beiden hebben zich herkiesbaar ge-

steld zodat er geen bestuurswisseling plaatsvond.

De Indiëbataljons leggen, namens onze vereni-

ging, op toerbeurt in Roermond een krans. Dit jaar

op zaterdag 6 september. De heer H.Hermans 

(5e Bat) zal dit jaar deze taak op zich nemen.

Onze parade-eenheid zal dit jaar weer acte de

présence geven in Wageningen op 5 mei en zeker

op Veteranendag zaterdag 28 juni in Den Haag.

Daarnaast zijn enkele leden aanwezig op 4 mei,

als erecouloir tijdens de dodenherdenking in

Amsterdam en op 16 september bij gelegenheid

van Prinsjesdag in Den Haag.

Op woensdag 26 november vieren zij dan een 

gezellige bijeenkomst in de Kumpulan bij

Huize Bronbeek in Arnhem.

Bataljonsreünies
De vijf bataljons reünies zijn in 2008 gepland als

volgt:

Woensdag 14 mei het 7e  bataljon in Oirschot;

woensdag 3 september het 5e  en 6e bataljon 

samen in Oirschot, woensdag 1 oktober het 3e 

bataljon in de Harskamp en woensdag  8 oktober

het 4e bataljon in Oirschot.

In de herfst zullen de reüniecommissies bespre-

ken hoe men verder kan en wil in 2009. Overste

Doense zegde alle medewerking toe aan al deze

evenementen, doch hoopte wel op “voldoende”

deelname op deze afzonderlijke dagen.

De voorzitter besloot deze prettige jaarvergade-

ring door te constateren dat de aangeboden lunch

Vereniging van Indië-bataljons van het
Garderegiment Prinses Irene

Voorzitter: H.Vleeming, St.Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort,Telefoon: 026-3118271

Secretaris: Th.J.van Alst, Nicolaas Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar,Telefoon: 0316-524002

Penningmeester: W.G.ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen,Telefoon: 0575-519207

E-mail adres: wg.terhorst@chello.nl, Bankrekening :ABN-AMRO 53.25.60.396

Ingeschreven K.v.K.Eindhoven onder nr. 40240403

Verslag algemene bestuurs-
en ledenvergadering VOSIB
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goed in de smaak was gevallen en wenste allen

een goede gezondheid, wel thuis en hopelijk tot

een volgende keer.

Stichting Steunfonds
“Prinses lrene”en Generaal
Noothoven van Goor Fonds

Tekst: Jan Beckers.

In Vaandeldrager nummer 82 heeft u kunnen le-

zen dat in het vervolg ook de veteranen van de

Indiëbataljons in noodgeval een beroep kunnen

doen op de Stichting Steunfonds “Prinses Irene”

en Generaal Noothoven van Goor Fonds.

Inmiddels zijn de gewijzigde statuten de notaris

gepasseerd en kan één en ander worden geëffec-

tueerd.

Het bestuur van de Vereniging van Indiëbataljons

heeft Jan Beckers (4e Bat) verzocht namens de

Indiëbataljons zitting te nemen in het bestuur van

genoemde stichting en tevens als contactpersoon

op te treden.

Zij, die van mening zijn in aanmerking te komen

voor financiële steun kunnen hun aanvraag bij

hem indienen. De aanvraag moet worden voor-

zien van een motivatie en aangeven of er al pogin-

gen zijn ondernomen om bij de maatschappelijke

dienst van de gemeente ondersteuning te verkrij-

gen.Tevens moet een opgave van het jaarinko-

men worden bijgevoegd. De contactpersoon zal

het verzoek toezenden aan de coördinator van de

fondsen.

De rol van de coördinator: De coördinator gaat na

of de steunverlening noodzakelijk en verant-

woord is en of elders geen financiële steun kan

worden verkregen.Vervolgens stuurt hij de aan-

vraag - met zijn advies - door aan de secretaris

van de Fondsen die dan zorg draagt dat de aan-

vraag in het dagelijks bestuur aan de orde komt.

Na behandeling van de aanvraag zal de secretaris

van de Fondsen de verzoeker van de steunverle-

ning in kennis stellen van het besluit van het da-

gelijks bestuur, met een afschrift aan de coördina-

tor. Na goedkeuring draagt de penningmeester

van de Fondsen zorg voor overmaking van het

toegekende bedrag aan de verzoeker.

Contactpersoon Indiëbataljons

J. Beckers

Mgr. de Haasstraat 27

5521 TA Eersel

Tel.: 0497-513218

E-mail: jtj.beckers@kpnplanet.nl

Coördinator Steunfondsen

F. v. d. Meeren

Noordsingel 23

4611 SB Bergen op Zoom 

Tel.: 0164-241119

E-mail: f.van.der.meeren@home.nl

Vrijheidsdefilé in
Wageningen

Tekst: Theo van Alst

Onze parade-eenheid was op maandag 5 mei,

bevrijdingsdag,natuurlijk in grote getale aanwezig

op het grote vrijheidsdefilé in Wageningen. Het

weer werkte uitstekend mee, al kregen enkele 

veteranen wel last van de aangename temperatuur.

In totaal deden 15 clusters mee aan het defilé.

Een cluster bestaat uit een muziekkorps met 

daarachter een honderdtal (of meer) veteranen.

Zij kwamen uit vele landen, zoals Amerika,

Canada, Schotland, Engeland, België en uiteraard

Nederland. Ook defileerden allerlei voertuigen

Muziekkorpsen en veteranen defileren in Wageningen
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uit WO II, hetgeen altijd een prettige herinnering

aan de bevrijding oproept, vooral voor de oude-

ren, die dat daadwerkelijk hebben meegemaakt.

Het defilé werd afgenomen door de Commissaris

van de Koningin in Gelderland, in gezelschap van

de burgemeester van Wageningen, G. van

Rumund. Enkele oude vliegtuigen vlogen een

paar keer over ter verhoging van de sfeer. In alle

straten applaudisseerden duizenden en duizen-

den belangstellenden. De verzorging en ook de

diverse evenementen waren prima geregeld.

Jammer dat de media en vooral de TV in de avond

zo heel weinig aandacht aan deze feesten in

Wageningen schonk. Na afloop van het defilé

dankte secretaris Theo van Alst namens het DB Jan

Schuurman en Jaap Regts voor alle voorbereiden-

de werkzaamheden. Uit publicaties in de

Gelderlander kan men lezen dat dit feest nog

twee keer op 5 mei In Wageningen zal plaatsvin-

den

Hopelijk zijn wij allen er dan ook weer!

Nederlandse Veteranendag
2008

Tekst:Wim ter Horst

Op zaterdag 28 juni 2008 werd voor de vierde

keer de Nederlandse Veteranendag gevierd met

onder meer de uitreiking en het opspelden van

een witte anjer aan alle bezoekers, een manifesta-

tie op het Malieveld, allerlei activiteiten op het

Plein, een bijeenkomst in de Ridderzaal, medail-

8

le-uitreiking op het Binnenhof en een defilé door

de binnenstad van den Haag.

Z.K.H. de Prins van Oranje nam op de Kneuterdijk

het defilé af. De VOSIBGRPI was vertegenwoor-

digd met haar Parade Eenheid, die zich verzamel-

de op het Malieveld en een tweetal genodigden

(met echtgenote) in de Ridderzaal. Het vervoer

vanaf het NS station en de ontvangst in de

Ridderzaal was zeer goed geregeld, er was koffie

met een petits-fours.

Sprekers in de Ridderzaal
Tijdens de officiële plechtige bijeenkomst en

opening van de Veteranendag werd, in aanwezig-

heid van Prins Willem Alexander, het woord ge-

voerd door premier mr.dr. J.P.Balkenende, waaruit

hier een klein citaat:

“Veteraan ben je voor het leven.Veteranen dra-

gen hun intense ervaringen en herinneringen 

-positief en negatief- een leven lang mee.

Nederland heeft er te lang over gedaan om zijn

veteranen de aandacht en waardering te geven,

die hun toekomt.Té lang. In de strijd om erken-

ning hebben de Indië en Nieuw–Guinea vetera-

nen en de Korea veteranen het pad moeten banen

door een woud van onverschilligheid en bureau-

cratie. Aan hen komt de eer toe dat ze het voor la-

tere generaties veteranen gemakkelijker hebben

gemaakt”.

Hierna werd het woord gevoerd  door de secreta-

ris-generaal van de NAVO mr. J.G. de Hoop

Scheffer, die zijn speech afsloot met de woorden :

Theo van Alst als paradecommandant in Wageningen

Eén lege stoel met
bloemstuk. “Voor hen
die vielen”
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“Het is niet meer dan terecht, dat wij één dag per

jaar officieel stilstaan bij datgene wat u voor vrij-

heid en vrede heeft betekend.(Wij zouden dat ie-

dere dag moeten doen). Ik spreek de wens uit, dat

wij en toekomstige generaties u en uw opvolgers

in ere zullen houden.”

Verder werd het woord gevoerd door de voorzit-

ter van de Federatie Indië Militairen, ing. F.

Dijkstra (Indië Veteraan), Margot van Bergen

(Bosnië Veteraan) en een VWO leerlinge Christine

van Noort. Een ieder verwoordde op eigen wijze

zijn of haar ervaring van het Veteraan zijn of de er-

varing van het contact tussen jeugd en veteraan.

Aansluitend aan de bijeenkomst in de Ridderzaal,

vond buiten op het Binnenhof de medaille uitrei-

king plaats. Een drietal militairen ontving het

Draaginsigne Gewonden, dat werd opgespeld

door ZKH de Prins van Oranje, de Commandant

der Strijdkrachten en de Minister van Defensie,

waarna door een aantal veteranen de herinne-

ringsmedaille werd uitgereikt aan de aangetre-

den groep militairen van zowel Land- en Lucht-

macht als Marine, die onlangs van een uitzending

waren teruggekeerd. Het was jammer, dat dit alle-

maal moest gebeuren onder een miezerig regen-

tje, maar gelukkig kwam er weersverbetering en

tijdens het defilé scheen het zonnetje en dat heeft

ons daarna niet meer in de steek gelaten.

Geen eenheid in veteranentenue
Ook deze keer viel het weer op, dat er geen één-

heid te vinden is in het veteranentenue.Veel ver-

enigingen kennen de blauwe blazer, grijze broek,

wit overhemd, regimentsstropdas en zwarte

schoenen.Vanaf de tribune zie je dan pas goed

hoeveel verschillende kleuren blauw en grijs er

zijn. Er lopen echter ook veteranen tussen in een

overigens keurig kostuum, maar van een totaal

andere kleur, hetgeen de uniformiteit nu niet be-

paald bevorderd.

Na afloop van het defilé, was er direct voldoende

vervoer aanwezig om de tribuneklanten naar het

Malieveld te brengen, maar dat had nog wel wat

voeten in de aarde, omdat men achter het defilé

aanreed. De bus deed er meer dan een half uur

over van de Kneuterdijk naar het Malieveld. Hier

was het een drukte van belang met veel toeschou-

wers voor de show van Tante Lien en de optredens

van Erik Hulzebosch en Edsilia Rombley. In de

Landmachttent troffen de mensen uit de Ridder-

zaal hun sobats, die aan het defilé hadden deelge-

nomen en daar is onder het genot van een drankje

nog een tijdlang doorgepraat. Ik zeg hier heel be-

wust uitsluitend “een drankje”, want de grote af-

knapper van deze dag was toch wel het feit, dat de

warme  maaltijd in de Landmachttent werd afge-

keurd, waardoor een groot aantal veteranen geen

warme maaltijd kreeg. Maar al met al was het toch

een goed geslaagde Nationale Veteranendag en

we kijken al weer uit naar volgend jaar.

9

De Ridderzaal vóór de binnenkomst van ZKH de Prins van Oranje met
gevolg

De zetel van Koningin Beatrix in de Ridderzaal.

Parade Eenheid Vosibgrpi.
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Passing Out op de KMS in
Weert

Tekst:Wim ter Horst

Op uitnodiging van de Commandant van de KMS

te Weert, waren op donderdag 10 juli 2008 een

aantal leden van de VOSIBGRPI als gast aanwezig

bij de Passing Out.Tijdens dit evenement ontvan-

gen aspirant onderofficieren die hun algemene

opleiding in Weert afgerond hebben hun certifi-

caat en worden zij bevorderd tot sergeant titulair

c.q wachtmeester titulair.

De Passing Out is een traditie op de KMS en heeft

tot doel de aspiranten kennis te laten maken met

de Veteranenorganisaties. Het is een bijzonder

leuke dag geworden, met een compleet dagpro-

gramma, dat bestond uit een zeer vriendelijke

ontvangst door meerdere aspiranten, koffie met

cake, een welkoms woord door de Commandant

van de KMS, Kolonel P. van der Sar, die namens de

KMS het belang onderstreepte van de aanwezig-

heid van vertegenwoordigers uit

Veteranenverenigingen. Hierna volgde een lezing

door Sgt 1 De Ruiter over zijn belevenissen in

Uruzgan tijdens zijn uitzending  met het 17e

Painfbat Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Na de lunch in de officiersmess volgde een be-

zoek aan de Historische Verzameling Van

Hornekazerne en hield adjudant Verbaant een

causerie met foto’s over de complete opleiding

aan de KMS, waarin het hele opleidingspatroon

vanaf de dag van binnenkomst tot aan de Passing

Out werd weergegeven.

Zo rond 15.00 uur werd door Kol Van der Sar, ver-

gezeld van een veteraan een krans gelegd bij het

monument en vond de ceremonie plaats uitrei-

king van de certificaten en bevor-

dering van de aspiranten.

Ten behoeve van de veteranen en

voor de aanwezige familieleden

was een tribune opgezet, zodat wij

op een comfortabele wijze de cere-

monie konden volgen.

Ook van het Garderegiment

Fuseliers Prinses Irene waren ver-

schillende leden aanwezig onder te

bevorderen aspiranten.

Na afloop van de plechtigheid volg-

de een gezellige receptie in het

Bastion waarna de dag werd afge-

sloten met een zeer goede nasi-

maaltijd.

Onder dankzegging aan de organi-

satie en begeleiders werd om 18.30

uur de terugreis aanvaard.

Publieke tribune bij de Passing Out

Fuselier Aspirant Verzijl bevordert tot sergeant
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Voorzitter Kerssemakers
opent de reünie van

2007

Oude “slapies”zien je
graag terug op de

reünie

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, e-mail

t.alst@upcmail.nl. 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: Theo van Alst

Het is half september als ik dit artikel schrijf en

dat betekend dat de voorbereidingen voor onze

reünie van woensdag 8 oktober in volle gang zijn.

Als u dit leest is de reünie overigens al weer voor-

bij, maar toch moet mij nog iets van het hart

Ruim 100 aanmeldingen van veteranen (met of

zonder partner) zijn inmiddels binnen.

Darnaast hebben ongeveer 35 veteranen te ken-

nen gegeven deze keer niet aanwezig te kunnen

zijn. Oorzaak: lichamelijke ongemakken.We wor-

den langzaam ouder, dus dat is geen nieuws.

Waar het reüniecomité zich wel aan ergert is het

feit dat een 40-tal veteranen helemaal niets meer

van zich laat horen. Zij nemen niet eens de moeite

het inschrijfformulier even in te vullen en op te

sturen naar het secretariaat. Hierdoor is het on-

derlinge contact geheel verbroken.

Het reüniecomité maakt nu kosten en weet niet of

u nog wel geïnteresseerd bent. Het kan toch niet

zo zijn dat je de driejarige tropendienst zo maar

kunt vergeten? Bovendien zijn er altijd oude “sla-

pies” die je graag weer eens terug willen zien.

Iedereen kijkt naar iedereen uit op zo’n bataljons-

reünie!

Nu er veel gesproken wordt over de nabije toe-

komst, waarin het steeds moeilijker wordt om be-

stuursleden te vinden voor de verenigingen van

veteranen, moet ieder reüniecomité toch wel we-

ten hoeveel veteranen men per bataljon verte-

genwoordigt.

Neem dus de moeite en vul alsnog het inschrijf-

formulier in en stuur het op of bel ons (tel. 0316 –

524002).Wij weten dan tenminste  wat uw wensen

zijn. In Vaandeldrager nummer 88 zullen wij een

overzicht publiceren over het verloop van onze

bataljonsreünie van 8 oktober.

Komende jaren zullen wij onze reünies moeten sa-

menvoegen met die van andere Indiëbataljons.

Hierover is al jarenlang gedebatteerd, hetgeen nu

geleid heeft tot het oprichten van een Vereniging

waarin alle Veteranen van Irene vertegenwoor-

digd zijn. Elders in deze Vaandeldrager leest u

hier meer over.

Wij houden u natuurlijk op de hoogte hoe een en

ander voor ons bataljon zal verlopen en uitpakken.

Bataljonsreünie op woensdag 8 oktober
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Nieuws van het Vijfde Bataljon GRPI

Reüniecommissie 5-GRPI

Secretariaat:

H.A.M. (Ine) Speelberg-Hermans. Eikenlaan 13, 6063 BM Vlodrop,

tel. 0475-404404, ine.speelberg@home.nl

Tekst: Harry Hermans

De tweede gezamenlijke reünie van 5 en 6 GRPI,

die inmiddels op 3 september j.l. heeft plaats ge-

vonden, is dankzij de enthousiaste medewerking

van de actief dienende regimentsgenoten, van het

Paresto personeel en de dames en heren van de

beide reüniecommissies, succesvol verlopen.

Deze keer geen gezoek naar de juiste locatie op

de kazerne, ruim voldoende parkeergelegenheid

naast de ontvangstruimte, korte route naar de

plaats van de dodenherdenking en een zeer rui-

me eetzaal met volop zitplaatsen onder één dak

met de kantineruimte.

Warm welkomstwoord
Bij binnenkomst werden de deelnemers geregis-

treerd, van een agenda 2009 met bataljonsopdruk

voorzien en werden consumptiefiches verstrekt.

Na begroeting van de deelnemers van beide ba-

taljons door de voorzitter van de reüniecommissie

6-GRPI, dhr. Jan Elbers werd een warm welkomst-

woord uitgesproken door de

Regimentscommandant, LKol Doense waarbij de

nadruk lag op de herkenning van deze veteranen

met de huidige Fuseliers, die nu bezig zijn met de

voorbereiding op een zelfde moeilijke opdracht

als wij indertijd naar Indonesië maar nu voor de

uitzending volgend jaar naar Afghanistan.

De strak geregisseerde dodenherdenking onder
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commando van PBC Maj Kaspers, werd namens

beide bataljons ingeleid door de voorzitter van

de reüniecommissie 5-GRPI, Harry Hermans die

in zijn toespraak net zoals de

Regimentscommandant inspeelde op de overeen-

komst tussen de twee Indië-bataljons en het hui-

dige 17-Painfbataljon. Na het dodenappel dankte

hij de uitvoerders van de ceremonie voor het ui-

terst correcte eerbetoon aan onze gevallenen.

Met een defilé van de aanwezigen langs het ere-

peloton van de Charlie-compagnie, de wacht bij

de uitzendvlag, de vaandelwacht en het monu-

ment werd deze dank onderstreept.

Ontmoeting
Voorafgaand aan de maaltijd was volop gelegen-

heid voor ontmoetingen en om onder het genot

van een glaasje en een hapje oude herinneringen

op te halen. Het Paresto personeel had voor een

voortreffelijke rijstmaaltijd gezorgd, die door de

bediening aan tafel een extra feestelijk tintje

kreeg. Een aantal oud-strijders bracht hierna nog

een bezoek aan het museum en rond 16.00 uur

vertrok de laatste bus met treinreizigers naar het

station Eindhoven. De reüniecommissies werden

overladen met lovende complimenten die weer

werden doorgestuurd naar de medewerkers van

het Regiment en van het kazernecommando. De

veelgehoorde laatste groet “tot volgend jaar” is

goed begrepen!
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S – Ireentje nr. 70

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

Tekst: Jan Elbers

De zon is heerlijk ..... als je er aan gewend bent,

maar dat is het juist wat de Irenemannen tot waan-

zin brengt. Hoe kun je daar aan wennen als je in

zo’n tropenuniform moet ronddarren. Gelukkig zijn

we op 29 september in Aden aangekomen en hoe-

wel het dan heus niet koud wordt, is het ergste toch

wel achter de rug en breekt de tijd aan voor zonne-

baden zonder het risico te lopen een wandelende

blaar te worden. Dit zonnebaden vraagt het uiterste

van de zelfbeheersing van de Kapitein van de

Scheepspolitie, want de soldaten liggen bij voor-

keur in de sloepen of reddingsboten. Regelmatig

hoor je de stem van de Scheepspolitie, dat dit ten

strengste verboden is.Wel kregen we van hem

goede raad om het leven aan boord dragelijker kan

maken.

We zien de gezichten van de zeezieken, waarvan

de huid gekleurd is als een  Chinees in slechte da-

gen. Inmiddels is de zee weer wat

ruwer geworden en daar kunnen

de landrotten niet goed tegen.

Op 5 oktober steekt het 412e

Bataljon van het Noordelijk

Halfrond over naar de Zuidelijke

helft en op het aangekondigde uur

is iedereen aan dek om het schu-

ren van de kiel over de Evenaar te kunnen horen.

Anderen hangen over de reling om toch vooral

niets te missen van de in zee getrokken witte

streep, die equator heet, maar evenals er op de

Kreeftkeerkring geen kreeftjes zichtbaar waren,

liet nu ook de Evenaar verstek gaan.

Wie er wel kwamen dat waren “Neptunus en zijn

gevolg”, want een schip met zo’n rijke prooi kon

hij niet zonder meer laten passeren. In al zijn

waardigheid, compleet met drietand en in een

pak van touwtextiel klom hij aan boord en infor-

meerde of allen, die gedoopt moesten worden,

wel aanwezig waren. De meest verschrikkelijke

straffen werden “de drukkers” in het vooruitzicht

gesteld.Terwijl iedereen met de meest afgrijselij-

ke mengsels van roet, olie en modder van top tot

teen door de helpers van Neptunus wordt inge-

smeerd en in een zeepwaterbassin ondergedom-

peld, moeten degene, die de toorn van de Zeegod

op hun hals gehaald hebben, maar eventjes bij

hem komen. Luid worden de bedreven misdaden

voorgelezen en de straf uitgesproken.

De schandpaal is telkens druk bezet. Met handen

en hoofd tussen twee planken geklemd krijgen de

boosdoeners stokslagen en modderbaden te in-

casseren.

Als gevolg worden de douches druk bezocht, ten-

einde deze smurrie van het lichaam te verwijde-

ren.Wordt vervolgd.

Tenslotte wensen wij onze zieke Bataljons-

vrienden een spoedig algeheel herstel toe en ein-

digen met de hartelijke groeten van: Harry, Piet,

Frans en Jan.

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.70

14

De schandpaal is telkens druk bezet
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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 bewerkt door:Wim ter Horst
Auteur: Onbekend, maar kennelijk iemand met
een bureaufunctie op Nieuw –Guinea.
Dit weekblad is gedateerd: 20 mei 1950.

Dagjesmensen

Zwemmen, vrienden dat moet ge meer trachten te

doen. Het is goed, om u, na weken tot aan uw nek

in het werk gezeten te hebben, naar één van de

stranden van Nieuw - Guinea te spoeden, en daar

de zorgen van alle dag te vergeten. Of ge ’s

avonds na een lollige dag in de branding zonder

zorgen thuis zult komen, dat vrienden, weten we

niet.

We waren het zat, we wilden er eens uit. Bent u er

ook zo beu van? Met vrienden zijn we in de Power

– wagon, heerlijk rijdt dat achterin en je ziet nog

eens wat, naar het strand gegaan. Na een half uur

zoeken, hadden we een “plekkie” en zijn toen, het

was eb, gaan pootjebaden c.q. door de zee-alang-

alang gaan waden. Dat moet u ook doen. Soms

kom je een vlekje zand tegen en daar kun je dan,

net lang uit, in het water liggen. Zwemmen, het is

hier bij Nieuw - Guinea meestal eb, blijft natuur-

lijk een wensdroom. Doch, er zijn vele attracties

en zo onverwacht. Ja het leven daar is vol sensatie.

Eerst hebben we op een zee-egel gestaan.

Heerlijk prikkelend gevoel. Een uur hebben we er

over gedaan om de prikkels weer uit onze voet te

trekken. De rest zweert er wel uit, zo heeft men ons

verzekerd. Geen nood dus. Daarna heeft een lieve

aanhankelijke kwal ons liefkozend over de rug ge-

aaid, net toen we in zo’n zandvlekpoeltje lagen.

We zijn nog een beetje koortsig.We hadden een

reuze pret. Iemand bracht ons een half zachte bal,

en die hebben we naar elkaar toegegooid.Vrolijk

daasden we door voornoemde zee-alang-alang

en daar hebben we met wat zeeluizen of zo kennis

gemaakt, die plotseling over onze handen en voe-

ten verspreid zaten. De uitwerking is net als van

een kwallestreel, maar nog iets pittiger en hard-

nekkiger. Neem verder in aanmerking vrienden,

dat we door ons werk niet veel aan sport doen en

dus stijf zijn en onze huiden de zon niet best meer

velen kunnen, dan heeft u er een idee van hoe

heerlijk opge-

frist door het le-

ven buiten, wij

nu op onze stoel

zitten.

Neen, vrienden,

zwemmen, dat

is het. Dat moet

meer en meer

gedaan worden.

Je weet niet wat

je voelt als je zo

aan het zwem-

men bent.

15
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PMC Monokwarie, Henk
Schrover 90 jaar

Tekst:Wim ter Horst

Onlangs op 5 juni 2008 bereikte de heer H.J.

Schrover, van december 1949 tot augustus 1950

Compagnies Commandant van de 4e Cie van 7

GRPI tevens PMC van Monokwarie, de respecta-

bele leeftijd van 90 jaar. Een achttal “jongens”,

die nu ook allemaal (bijna) tachtig jaar zijn brach-

ten een dag daarna, op zijn uitnodiging, met echt-

genote een bezoek aan restaurant De Eekenhof te

Emmen, om aldaar dit heuglijke feit met hem en

zijn echtgenote Jacomine te vieren. Bij de begroe-

ting werd hem een bloemenkrans omgehangen,

zoals dat in de Oost gebruikelijk is. Het is voor

hem en zijn vrouw, maar ook voor de gasten een

onvergetelijke dag geworden. De dag begon, zo-

als gebruikelijk, met koffie en iets erbij, met aan-

sluitend een borreluurtje.Tijdens dit samenzijn

sprak Wim ter Horst een felicitatie uit en Gerrit

van Munster verraste de jarige met een paar leu-

ke en nostalgische teksten en werden er enkele

cadeaus aangeboden, waaronder een “Portugese

Laurier” een fraai boompje voor op het balkon. De

weergoden waren ons goed gezind en we zaten

dan ook heerlijke buiten in de tuin. Hierna volgde

een heerlijke warme maaltijd in het sfeervolle

restaurant gedeelte van De Eekenhof. Dit was su-

perieur verzorgd, waarvan een ieder grandioos

heeft genoten.

Na het gezamenlijk zingen van het Monokwarie-

en ons Veteranenlied, was deze happening voor-

bij en zijn we met zijn allen nog even met hun mee

geweest om het appartement te bekijken, dat zij

vorig jaar hebben betrokken aan de Beatrixstraat

te Emmen. Hier werd afscheid genomen van Henk

en Jacomine Schrover en wij gingen allen zeer

voldaan huiswaarts.Wij wensen beiden samen

nog vele gelukkige jaren toe.

16

Bataljonsnieuws

De Nijmeegse 4-daagse

Tekst door: Tweede luitenant der Fuseliers Sean
Buitenhuis

Voorbereiding
Dit jaar vond de 92e Nijmeegse 4-daagse plaats

en daarbij mocht een detachement van het 17e

PAINF GFPI uiteraard niet ontbreken. Een kleine

anderhalve maand voordat de 4-daagse plaats-

vond werd het definitieve detachement samenge-

steld, en kon de voorbereiding pas echt begin-

nen.We waren ons allen bewust van het feit dat dit

een klein tijdsvak was, daarbij in achtnemend dat

we ook een druk schema hadden. Ons enige ver-

gelijkingsmateriaal was de 2-daagse in Diekirch,

waarbij ook de nodige pijntjes e.d. naar voren

kwamen. Echter, dit mocht de positieve en en-

thousiaste stemming niet breken en uiteindelijk

gingen we met een ruime 100 km in de benen en

een helft van het detachement van de C-Cie rich-

ting Nijmegen.

Het aftellen begint
Op maandag 14 juli kwamen we aan op het kamp

en konden we rustig onze spullen in orde maken

en genieten van het heerlijke weer. Maar op de

dinsdag was het dan zover, het aftellen van 160

naar 0 was eindelijk begonnen.

Dag 1
We begonnen deze ochtend met 18 man en moes-

ten om 06.00 uur aantreden voor vertrek. Aan de

lucht te zien was het al snel duidelijk dat dit een
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warme dag zou zijn, waarbij veel gedronken

moest worden en verzuring kon optreden.

Aan het begin van de dag was het nog redelijk

rustig in de stad, maar al snel kwamen de mensen

naar buiten en veranderde Nijmegen in een groot

gezellig gekkenhuis. Alhoewel de stad in een gro-

te feeststemming was, was het detachement wat

minder positief ingesteld. Grote blessures bleven

gelukkig uit, wel waren er twee mensen met wat

blaren op hun voeten. Het grote probleem was de

sfeer die in het detachement heerste.We waren

rustig, sip en irriteerden ons aan omstanders en

zelfs aan elkaar.Tijdens de evaluatie van de dag

kwamen deze zaken naar voren en zijn goed be-

sproken. Helaas hebben we aan het einde van de

1e dag afscheid moeten nemen van twee groeps-

leden.

Dag 2
Dag 2 begon 180 graden anders dan de eerste

dag.Vanaf het begin was de stemming positief en

was er ook veel communicatie over en weer met

omstanders. Dit maakte de dag veel leuker en

werd het wandelen als gezellig ervaren.Velen

zeggen dat de tweede dag het zwaarst is, maar dit

is onze beste dag geweest. Helaas begon deze

dag het weer al om te slaan en sloeg de regen toe.

Ook op deze dag hebben we afscheid moeten ne-

men van een van de groepsleden wegens blaren

en een blessure.

Dag 3
Dag drie was een regenachtige dag, waarbij we

nog een van onze groepsleden onderweg hebben

moeten achterlaten wegens een blessure.Verder

zijn ‘de zeven heuvelen’ goed afgelegd en hebben

we geen mensen meer achter hoeven laten.

Alhoewel het een regenachtige dag was, was de

stemming goed, zowel in het detachement als in

de stad, waar men onverminderd door gingen met

feesten.

Dag 4
Met de eindstreep in zicht, en het besef dat we er

bijna waren ging het detachement om 03.30 uur

van start om de laatste 40 km te overbruggen. Het

was een zware dag waarbij zeker iedereen zijn

momenten heeft gehad waar het even tegen zat.

Echter, het fijne aan het lopen in groepsverband

is dat je jezelf kunt optrekken aan anderen.

Wanneer het even tegen zit klik je uit en wordt je

voortgetrokken door het tempo van de groep.Wat

ook vaak hielp was zingen, dit was goed voor het

moraal en voor het tempo dat tijdens elk nummer

stevig werd opgezweept. Deze liederen werden

gezongen onder de bezielende leiding van de

tweede luitenant Creemers.

Uiteindelijk zijn er onderweg 4 jongens afgeval-

len en zijn we met 14 man binnengekomen. Dit is

gezien de voorbereiding op de 4-daagse een zeer

goed resultaat, een resultaat waar we met elkaar

trots op kunnen zijn. Gefeliciteerd!

Open Dagen KL 2008
Tekst: Sergeant der Fuseliers Roy Lagendijk

Het begon allemaal met die ene opdracht, ik kan

het me nog zo goed herinneren. Lever op de Open

Dagen een wacht gekleed in ons ceremonieel te-

nue bij het GFPI museum.

Klink gemakkelijk…maar dit bleek anders dan

deze eerste gedachte.

Twee volledige weken had ik om de wacht te re-

aliseren. Een hele eervolle taak uiteraard wat la-

ter ook nog eens bevestigd werd door alle reac-

ties. Maar daar straks meer over.

Kleden te Rijswijk
Naar Rijswijk, daar begon alles voor de mannen

mee, voor sommige van hen een eerste kennisma-

king, in hun loopbaan als gardist, met het welbe-

kende CT.

’s Ochtends vroeg met de combi naar Rijswijk

waar zij en ik een ceremonieel tenue aangemeten

kregen. Uiteraard was dit voor mij ook weer even

zoeken, want ik was hier voor het laatst geweest

voordat ik naar de KMS ging. En zo gebeurde hetZelfs de Staatssecretaris kwam een biertje drinken

293260_Vaandeldrager_87  14-10-2008  11:01  Pagina 17



18

dat ik fijn via de achterzijde van het gebouw naar

binnen kwam waarop het personeel verbaasd in

mijn richting keek. Eenmaal binnen rolden de sta-

len kleding kasten over de rails totdat we de rode

pakken zagen hangen.

De lange rij met pakken wekten duidelijk bij som-

mige van de mannen en ook bij mij oude herinne-

ringen op. Goed was aan de gezichten af te lezen

wie vaker dit trucje had gedaan.

Het nieuwe personeel, dat hier voor de eerste

keer was, keek met een compleet andere maar

nieuwsgierige blik naar wat er gebeurde en werd

verteld.

Één voor één kregen wij het pak, broek, schoenen

en helmen aangemeten. Alles in de grote witte

trommels, nummertje en naam erop en in het rek

voor de Open Dagen weghangen waarna we te-

rug naar de kazerne gingen.

Oefenen, Oefenen, Oefenen
De overige dagen tussen het normale lespro-

gramma door gaf ik lessen wapenexercitie aan de

nieuwelingen. Er ging een wereld voor hen open.

Gelukkig werd dit alles heel snel door ze opge-

pakt dus boekten we snelle vooruitgang, met een

beetje hulp van de Fuselier Wijngaarden en de

Korporaal Van Keulen die dit alles al vaker had-

den gedaan werden de mannen helemaal los op

de bewegingen.

Tussen de lessen door nog wat coördineren met

medewerkers van het museum waarop de vraag

kwam om de wacht ceremonieel te laten wisselen.

Uiteraard kon dit geregeld worden maar even

brainstormen was wel nodig. Hoe gingen we dit

aan pakken…passen en meten….wat dingen op

papier.

En ja….dit gaat het worden, één e-mailtje naar de

museumbeheerder van het plan van aanpak en

gelijk was duidelijk…dit is het, dit gaat het wor-

den.

Ik heb de mannen het idee uitgetekend waarop

we gelijk zijn gaan oefenen op locatie.

Even de wachthokjes verplaatsen naar een mooie

locatie waar alle bezoekers ons zouden zien bij

het binnentreden van de kazerne want het

CT...dat trekt gevraagd of ongevraagd toch altijd

de aandacht.

De sectorbeheerder tevreden, museumbeheer-

der tevreden, de mannen tevreden en ook ik ui-

teraard…nu maar afwachten tot de open dagen.

Wat zou de stem van het publiek gaan zeg-

gen…….

Het optreden van de Wacht
Vrijdag 30 mei, 06:30
Grijze lucht, natte straat…zou dit de mensen niet

afschrikken om naar de open dagen te komen. Dat

was de eerste gedachte die door mijn hoofd

schoot.

Hoe dan ook wij zouden ons werk doen. En ook de

mannen bleken gemotiveerd voor de opdracht, in

de natte grijze ochtend stonden ze er allemaal.We

trokken snel de CT’s aan en via de wapenkamer

zou ik ze in het museum nog even de laatste de-

tails geven…ware het niet dat er nog één vraagje

bij kwam.

Of mijn mensen gekleed in CT in de beide muse-

um gebouwen een oogje in het zeil zouden kun-

nen houden om te voorkomen dat iemand met

kwade bedoelingen binnen zou komen.

Met zo’n opdracht erbij kan je er ook op rekenen

dat je veel vragen krijgt van bezoekers, dus kre-

gen de mannen van het museumpersoneel ook

nog even een snelle uitleg over het materiaal en

een korte geschiedenis over de brigade te horen.

Aansluitend nog één laatste keer vooroefenen enOp wacht in ceremonieel tenue
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zoekers hun kans schoon zagen voor wat grappen.

Zo ook een mevrouw die zei ‘als je niet beweegt

krijg je van mij een kusje’.Tot nog toe weet ik nog

steeds niet hoe en wat er door zijn hoofd ging

maar bewegen deed hij niet. Zelfs niet nadat de

vrouw haar woorden waarmaakte en hij de ver-

diende kus kreeg.

Ook meer grappen als van hoog naar laag voor de

mannen staan a la de Daltons, bewegingen probe-

ren uit te lokken en zelfs een oude man die wat

kreupel en dement ogend naar één van de op

wacht staande mannen toeliep en bleef vragen

waar de wc was omdat hij echt heel erg nodig

moest, lokten geen reactie uit, de man lachte en

zei ‘goed gedaan jongen, das hoe het moet’ waar-

op hij wegliep en mij verteld dat de mannen het

goed deden. Alle dagen lang ging het goed.

Niemand bewoog tijdens zijn wacht, een half uur

op en anderhalf uur af rondlopend in het museum.

Drie dagen lang. Super gemotiveerd. Dat is hoe

het is geweest, dat is zoals het hoorde. Dus daar-

om nogmaals van mijn kant hartelijk bedankt alle

medewerkers van het museum en alle mannen die

de ceremoniële wacht hielden en hulp boden in

en rond het GFPI museum.

19

de eerste wacht nam na een kort ceremoniële in-

treden plaats voor de wachthokjes.

De overige mannen keken vanaf een afstandje

hoe de eerste bezoekers het kazerneterrein be-

traden en langs de route hun kant op kwamen.

Voor mij maar al te mooi om te zien dat de mannen

trots waren op hun Regiment.

Drie dagen lang wilden bezoekers met ze op de

foto, werden er vragen aan ze gesteld over het

Regiment, de tradities, de wapens en de kleding.

De complimenten stroomden binnen, van bezoe-

kers, burgermedewerkers, museumpersoneel,

militairen enz… Voor ons gevoel kon het niet be-

ter waardoor we vol gemotiveerd doorgingen met

deze toch wel eervolle taak.

Ook veteranen konden het niet laten net zo lang te

wachten tot de wacht gewisseld werd. En hun ei-

gen verhalen te vertellen aan de mannen.

Trots…dat is waar het voor ons om ging
Trots…dat is waar het voor ons om ging. Maar ook

waren er de momenten waarop we even moesten

bijkomen van het lachten. Zo kreeg de soldaat

Kurstjens tijdens zijn wacht een vrouwelijke be-

zoeker voor zich.Tijdens de wacht mochten de

mannen uiteraard niet bewegen waardoor de be-

De nieuwe Fennek MRAT
Tekst: Korporaal der Fuseliers Merlijn
Doorenbosch

Na er lang naar te hebben uitgekeken mocht het

MRAT Peloton van de A-cie in maart van dit jaar

zes fonkelnieuwe Fenneks gaan ophalen in Stroe.

De Fennek MRAT is het nieuwe pantserwielvoer-

tuig van de landmacht die de verouderde YPR

PRAT na jarenlang trouwe dienst heeft opgevolgd.

Helaas mochten we er alleen nog maar naar kij-

ken.Want voordat we er mee het veld in mochten

moest het gehele peloton worden omgeschoold

op de Fennek.

Omscholing fennek
De laatste week van mei was het dan zover. De

Fuseliers van het MRAT-Pel begonnen aan de

drieweekse cursus bij het OTC-Man in

Amersfoort. De eerste week stond er vooral veel

theoretische informatie op het programma, die

via mooie PowerPoint presentaties aan ons werd

overgedragen.Voor sommige onder ons was het

moeilijk om de hele tijd bij de les te blijven. Maar

met of en toe een bak koffie lukte het wel. Ook

mocht iedereen even plaats nemen achter het

stuur van de Fennek, om zo te ervaren wat je wel

en vooral niet kan met de Fennek.

De Fennek in vol ornaat
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Volo et Valeo in GuZ

Tekst: Tweede Luitenant der Fuseliers Andreas
Tabor 

In juni van dit jaar ging de C-cie als onderdeel

van 11 Bataljon Taak Groep (11BTG) op oefening

naar GuZ Altmark in Duitsland. Deze oefening was

de laatste oefening in het reguliere opwerktra-

ject, maar had al een snufje Uruzgan in het scena-

rio. Het merendeel van de oefening was onder lei-

ding van onze eigen brigade, maar een paar da-

gen van de oefening mocht onze compagnie ge-

bruiken om een eigen programma uit te voeren.

Daar hebben de “Beren” goed gebruik van ge-

maakt.

Gecombineerde patrouille
De compagniesleiding had een aantal scenario’s

gemaakt, waarbij de pelotons voor het eerst in de

vorm van een Combined Arms Team (CAT) gin-

gen werken. Een CAT is een ad hoc samengestel-

de eenheid met daarin diverse wapensystemen,

De tweede en derde week van de cursus was

meer gericht op de praktijk.We kregen uitleg

over hoe we het voertuig het beste kunnen bela-

den. Hoe te handelen bij de verschillende storin-

gen. Ook zijn we nog een paar keer het veld in ge-

weest. De Fennek is tot veel in staat maar sommi-

ge hindernissen zijn toch echt te groot. Ondanks

zijn goede terrein eigenschappen blijft hij soms

wel eens op de bodem hangen. In de opleiding

leer je om je zelf te kunnen redden wanneer je on-

verhoopt vast komt te staan. In de bergingskuil op

de Vlasakkers moesten we eerst onszelf vast rij-

den om daarna met de lier er weer uitgetrokken

te worden. Dan zie je dat de Fennek tot veel in

staat is.Verder werd iedereen nog opgeleid tot

schutter 50 het boordwapen van de Fennek MRAT.

Al met al drie leerzame weken.Waar we veel ken-

nis hebben opgedaan die we kunnen gebruiken

wanneer we eindelijk met de Fennek het veld in

gaan.

De Fennek gecamoufleerd

voertuigen en specialismen, onder leiding van

een gevechtscommandant. Deze commandant

heeft dan bijvoorbeeld de beschikking over een

waarnemer van de artillerie en een genie ele-

ment.Verder kunnen er ook weer een aantal lo-

gistieke voertuigen worden toegevoegd om de

CAT voor een langere periode de poort uit te kun-

nen laten gaan.

Ikzelf mocht ook voor het eerst leiding gaan ge-

ven aan een CAT. Na bevelsuitgifte van de kapi-

tein kreeg ik opdracht om een sociale patrouille

in een oord te gaan lopen waarbij ik moest gaan

kijken hoe zo’n oord reageert op onze aanwezig-

Zicht op de opsroom van FOB Darian. Op de achtergrond de voertuigplaat 
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heid. Ik vertrok met acht voertuigen waarbij ik

mijn eigen peloton meekreeg (vier voertuigen)

met als toevoeging een waarnemer, een Forward

Air Controller (FAC; voor het leiden van eventuele

luchtsteun), een geneeskundige afvoergroep en

een element dat ons kon ondersteunen bij defecte

voertuigen.

Vertrouwen in de specialisten
Voor mij als PC was het erg lastig om voor het

eerst te plannen en een bevel te maken voor zo’n

grote eenheid, met zoveel diverse spelers. Ik heb

natuurlijk minder kennis van de diverse specialis-

men, dan van het pantserinfanteriewerk. Daarom

moet ik vertrouwen op het advies van de specia-

listen. Iedereen diende mij dan ook van advies

voor hun eigen inzet en wat zij voor mij konden

betekenen in het plan. De waarnemer kwam mij

bijvoorbeeld vertellen wat hij kon regelen voor

mij als wij ergens in een TIC (Troops In Contact;

vuurcontact) kwamen. Na alle adviezen gehoord

te hebben nam ik uiteindelijk de beslissingen en

gaf ik mijn bevel uit.

Na alle voorbereidingen gingen we als CAT rich-

ting het oord. Nadat we een zogenaamde over-

watch (een locatie van waaruit wij goed zicht had-

den op het oord) hadden ingenomen, ben ik gaan

kijken hoe ik het beste ter plekke kon komen. De

waarnemer kon vanuit de Fennek met zijn waar-

nemingsmiddelen erg duidelijk in het oord kijken

en vanuit zijn voertuig heb ik ook dat ook nog ge-

daan.Vervolgens heb ik kort een aanvullend be-

vel gegeven, waarna ik met een deel van mijn pe-

loton richting oord ben gegaan. De voertuigen

stonden in de overwatch in opstelling, waardoor

ze ons konden steunen bij een eventueel vuurge-

vecht.

In het oord aangekomen bleek dat mensen niet

erg blij waren met ons en er hing een grimmige

sfeer. Uiteindelijk leidde dit tot een vuurgevecht

toen de patrouille vanuit een huis werd bescho-

ten. Mijn peloton wist wat ze moest doen en dat

was terugvechten! Er werd snel een huis ingeno-

men van waaruit meer inzicht in de situatie kon

worden verkregen.

Onder de dekking van rook
Gelukkig had ik de FAC’er en de waarnemer nog

in de overwatch en zij assisteerden mij onmiddel-

lijk. Ik had namelijk beschikking over luchtsteun

en ik kon rekenen op artillerie ondersteuning. De

waarnemer had snel rook voor mij geregeld, zo-

dat ik onder dekking daarvan het oord kon verla-

ten. Helaas viel er daarbij een gewonde aan onze

zijde waardoor onze gewondenverzorger snel ie-

mands leven moest redden. Nu moest er ook nog

een helikopter komen om de gewonde op te ha-

len. Na 10 minuten stond er een helikopter (van

het type grote adjudant die zegt “Ik ben de heli”)

klaar om de gewonde mee te nemen. Daarna heb-

ben we het tweede deel van onze opdracht (route-

verkenning) voortgezet.

Voor mij als PC was een situatie als deze erg leer-

zaam omdat dit soort acties in Uruzgan zeer reëel

zijn In de dagen die door onze compagnie geleid

werden heb ik als PC heel erg veel geleerd en

heb ik veel dingen gedaan die ik straks ook in

Uruzgan ga doen. Het mooiste van alles is dat je

met zulke opdrachten ziet dat iedereen zijn vak

Een Fuselier kijkt vanaf de overwatch naar het oordEen Combined Arms Team (CAT) begeleidt een logistiek konvooi over de
stoffige paden in GuZ
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verstaat en dat iedereen weet wat hij of zij kan

doen om elkaar te helpen tijdens de diverse ac-

ties. Het liefst kom ik straks in Uruzgan niet in zo’n

situatie terecht, maar als het gebeurd dan weet ik

één ding en dat is dat wij zeer goed in staat zijn

om hard terug te slaan! 

En als PC heb ik nu in ieder geval al iets van erva-

ring om leiding te geven aan een CAT en al weet

ik misschien niet tot in detail wat iedereen aan ca-

paciteit heeft, één ding weet ik zeker: “Volo et

Valeo”. Ik wil, dus ik kan het!

Black Warrior
Tekst: Eerste Luitenant der Fuseliers
Roger Vugts

Al geruime tijd geleden werd eenheid 6 van de C-

Beren-cie gevraagd om het Korps Commando

Troepen (KCT) te ondersteunen tijdens de oefe-

ning “Black Warrior” in de omgeving van

Amersfoort. De oefening was geschreven rondom

een  NEO (Non-combatant Evacuation Operation)

scenario dat zich afspeelde in het buitenland.Ter

voorbereiding had het KCT een week voor de oe-

fening een 8-tal MB softtops ter beschikking ge-

steld. Met het zicht op de komende uitzending

bood ons dat een uitstekende mogelijkheid om te

trainen in het bereden optreden met wielvoertui-

gen. Hoewel de bereden skills en drills niet veel

afwijken van ons regulier optreden kon de lat aan

het eind van de week een heel stuk hoger worden

gelegd.

Gedetailleerd kaartmateriaal
Rode draad door de hele oefening was een situ-

atie waarbij Nederlands ambassade personeel

vermoedelijk werd gegijzeld.Voordat tot actie

overgegaan kon worden moest er eerst een positi-

ve ID verkregen worden op de gegijzelden.

Eenheid 6 werkte samen met het KCT vanuit een

FOB die zich op vliegbasis Soesterberg bevond.

Coördinatie tussen de verschillende eenheden

was intensief om tot een eenduidig plan te komen,

waarbij snelheid en verrassing essentieel waren.

De commandovoering (covo) van onze collega’s

van het KCT verloopt volgens een Amerikaans

model, wat meer is toegespitst op hun manier van

optreden.Tijdens de commandovoering ontbrak

ons dan ook niets aan kaartmateriaal van waaruit

gedetailleerd gepland kon worden. Menig TIC’er

in Uruzgan zou jaloers zijn op de middelen die wij

tot onze beschikking hadden.Taak van onze een-

heid was het creëren van de randvoorwaarden zo-

dat de ploegen hun taken konden uitvoeren, zon-

der belemmerd te worden door invloeden van

buitenaf. Gedurende de eerste dagen stonden we

op een NTM (notice to move red.) van 1,5 uur. Dat

was overigens prima want zo kon er op maandag-

avond toch nog naar de EK wedstrijd Nederland –

Italië worden gekeken.

Eerste inzet volgde op dinsdagmiddag nadat een

melding binnenkwam dat Nederlandse burgers

werden belaagd door milities. Ontzetting van

deze burgers was noodzakelijk. Na een korte

coördinatie werd eenheid 6 vooruit gestuurd om

zich te positioneren langs de extractie route. Op

die manier moest een ongehinderde afvoer gere-

aliseerd worden. Alles verliep uitstekend en bin-Bevelsuitgife voor de komende actie

De bemanning van één van de MB’s in opperste concentratie
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nen drie kwartier waren we weer terug op de

FOB. De rest van de middag werd gebruikt voor

het vooroefenen van de NEO met voertuigen, een

proces dat doorliep tot in de avond. Later die

avond volgde met alle spelers een repetitie op

kaart, waarbij de gehele NEO op een grote lucht-

foto werd doorgenomen.

In veilige handen
De volgende ochtend vroeg gaven de snipers van

het KCT de positive ID op het Nederlandse am-

bassadepersoneel. Het groen licht voor de NEO

werd gegeven. Eenheid 6 werd wederom vooruit

gestuurd, dit maal om blocking positions in te ne-

men rond de gijzelingslocatie. Dit betrof een

boerderij in het buitengebied van Leusden. Even

leek de actie verstoord te worden door de lokale

wielerronde die onze geplande route blokkeerde

maar na een korte deroutatie  door het bos ver-

liep de link-up en het innemen van onze positie

vlekkeloos.Terwijl de ploegen van het KCT - zo-

wel te voet als met de heli - een instap op het ob-

ject maakte kwam onze B-groep in contact met het

personeel van een vijandelijke MVCP, dat op de

landende heli af was gekomen. Door een agres-

sieve en snelle actie van de B-groep werd dit per-

soneel overmeesterd en konden de ploegen on-

gestoord de gegijzelden afvoeren. Daarna zorgde

ons peloton wederom voor de beveiliging van een

deel van de extractieroute. Alle Nederlanders, op

de ambassadeur na, waren in veilige handen. De

ambassadeur zou alleen vertrekken indien de toe-

stand in het land onhoudbaar werd.

Boze inwoner
De volgende dag gaf de ambassadeur te kennen

graag te willen vertrekken in verband met de ont-

wikkelingen rondom de NEO van de dag ervoor.

De gehele week heeft, parallel aan de planning

van de NEO, een planning voor het ontzetten van

de Nederlandse ambassade gelopen. Doordat de

groepscommandanten en plaatsvervangers actief

betrokken zijn geweest in het commandovoering-

proces  en de repetities, kon eenheid 6 binnen

drie kwartier vertrekken richting hun blocking

positions rond de ambassade. Dit keer werd er

opgetreden aan de dorpsrand van Leusden waar

het militair vertoon veel aandacht trok. Zeker toen

de instap met een heli werd uitgevoerd. Net als de

twee acties in de dagen ervoor was deze voorbij

voordat men goed en wel door had wat er nu aan

de hand was. Eén boze inwoner wist toch nog zijn

Het peloton staat klaar voor actie
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mening te uiten over het gebruik van zijn tuin

door het KCT, door middel van een baksteen door

een autoruit. Echter, de ambassadeur was veilig

en iedereen kon terug naar de FOB waar het sce-

nario werd beëindigd.

Voor ons was het interessant om eens een andere

manier van commandovoering mee te maken.

Hierdoor ontstaat er meer begrip voor de ‘ande-

re’ denkwijze van de commando eenheden. Dit zal

de samenwerking in de toekomst (bijvoorbeeld in

Afghanistan) zeker ten goede komen wanneer er

gecombineerd opgetreden moet worden. De

sfeer was zeer hartelijk en de samenwerking is de

gehele week zeer goed geweest. De oefening

werd vrijdag afgesloten met een rijsttafel en een

biertje op de kazerne in Roosendaal.

24

De strijders van eenheid 6

Tekst: Eerste Luitenant der Fuseliers
Marcel Kerstens

Razendsnelle inbraak 
Een gekaapte autoveerboot meert aan in

Eemshaven. Het 78 meter lange en 5 dekken tel-

lende schip ligt dan al onder waarneming van een

Waarnemings- en Luisterpost (WLP) en een ver-

dekt opgestelde camera van het 1e peloton. Een

aantal uren later, na een uitgebreide bevelsuitgif-

te en oefening op een 1-op-1 maquette, zet het pe-

loton de actie in. De lichten in de haven gaan uit.

Via een omtrekkende beweging over het droog-

gevallen Groningse wad nadert het uitgestegen

deel van het peloton de aanlegsteiger. Een tiental

aan het peloton gekoppelde genieduikers nemen

heimelijk hun posities aan de waterzijde van de

veerboot in. Gezamenlijk sluiten zij het schip met

een binnen- en buitenring af. Bijna tegelijkertijd

varen een tweetal groepen vanuit de Waddenzee

Cordon en search-actie op gekaapte veerboot in Eemshaven

op, om met ladders vanuit aanvalsboten een ver-

rassende inbraak te plegen op de donkere boeg

van het schip. De inbraak verloopt inderdaad ra-

zendsnel en soepel door duisternis, de verrassen-

de nadering en de informatievoorsprong.Twee

van de vijf kapers zetten, voordat ze overmeesterd

worden, een deel van de lading overboord. Een

tweede taak voor de reeds in het troebele water

De veerboot Munsterland
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aanwezige genieduikers: op linie zwemmen ze

onder het schip door en ze weten alle explosieven

en wapens boven het wateroppervlak te brengen.

Tegelijkertijd scheidt het peloton de kapers rap

van de gegijzelden en voert ze af naar de haven-

politie. Een eveneens toegevoegde groep

Luchtmobiele pioniers maakt  zich dan op voor de

lange zoektocht naar explosieven en wapens. Het

aantal mogelijke ‘hides’ is op zo’n vaartuig fors,

maar dat maakt de uitdaging alleen maar groter.

Bij het aanbreken van de dag kan het veiliggestel-

de schip weer overgedragen worden aan de re-

der.

OVG-drills prima uitvoerbaar op schip
Bovenstaande actie vond plaats op 12 en 13 juni,

toen het 1e Peloton van de Charlie-‘Beren’-

Compagnie deel nam aan een gecombineerde

Cordon & Search-operatie op een gekaapte veer-

boot. Een bijzondere steunverlening aan

101Gnbat, waarbij het met duikers en

Luchtmobiele genisten aangevulde peloton liet

zien, dat OVG- en C&S-drills ook prima uitvoer-

baar zijn in een haven en op een schip.

Kans voor de korporaalplaatsvervangers
De actie in de haven van Delfszijl maakte deel uit

van een grote, twee weken durende oefening van

101 Geniebataljon. Hoewel het peloton aangevuld

was met externe groepen, kon (wegens omstan-

digheden) slechts een van de groepscomman-

danten aan de oefening deelnemen. De korpo-

raal-plaatsvervangers lieten echter zien, dat zij

prima in staat zijn de drills voor hun groepen aan

te sturen. Ondanks dat zo’n grote autoveerboot

zeker geen gemakkelijke klus is voor een infante-

riepeloton, was het wel een unieke kans om te la-

ten zien dat een dergelijke actie ook door pant-

serinfanteristen uitvoerbaar is en niet slechts

voorbehouden aan speciale eenheden.

Nieuwe ligplaats goed ingewijd
Opmerkelijke detail bij de gehele C&S-actie was,

dat de ‘Munsterland III’ echt voor het eerst aan-

meerde op haar nieuwe ligplaats in Eemshaven.

Tot dan toe verliep de verbinding van en naar het

Duitse Waddeneiland Borkum steeds via de haven

van Delfzijl. Laten we zeggen dat het 1e Peloton

het inwijdingsritueel graag voor haar rekening

nam.

25

Een van de gijzelnemers wordt onder schot gehouden

Een van de gijzelnemerss worrdt onder schot gehouden
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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.

Secretaris gefeliciteerd!
In juni is onze secretaris Andy van Dijk intern 

OTCOPN van functie veranderd, waardoor hij 

bevorderd is tot luitenant-kolonel der Fuseliers:

van harte gefeliciteerd! 

Veteranendag
Op 28 juni werd weer de landelijke veteranendag

in Den Haag georganiseerd, ook hieraan nam

onze vereniging deel. Naast de bekende stand,

de representatie in de Ridderzaal en op het

Mailieveld, liep er ook een kleine kerngroep 

van de VVVGFPI mee met het defilé. Het was maar 

een klein detachement, maar ze liepen op 

waardige wijze en ‘strak’ het defilé. Eén van de

deelnemers werd vlak bij het defileerpunt nog

live op TV geïnterviewd. Na het defileerpunt was

het genieten van de mensenmassa, die - door hun

enthousiaste applaus en andere uitingen van

waardering - toonden trots te zijn op hun jonge

veteranen; en terecht! Na het defilé werd er op het

Malieveld genoten van een warme nasimaaltijd

met een koud biertje.We hopen dat dezelfde

deelnemers volgend jaar weer meedoen,

Veteranendag een groot feest 
van erkenning en waardering!

aangevuld met nog een stuk of tien andere 

fuseliersveteranen. Samenvattend, was de 

veteranendag in Den Haag ook in 2008 weer 

een groot feest van erkenning en waardering!

Daarnaast  werden er op 28 juni veel regionale 

veteranendagen georganiseerd.Wij als bestuur

zien dit zeker niet concurrerend, maar vooral 

aanvullend. Omdat de landelijke organisatie in

Den Haag door de grote behoefte aan deelname

haar grenzen qua aantallen deelnemers heeft 

bereikt.Wij zien dan ook (naast Den Haag) 

voor de regionale veteranendag in Eindhoven 

- toch een beetje de regionale thuishaven voor 

de fuseliers - ook een belangrijke functie in de 

veteranenzorg.

Op uitzending?
Er gaan uiteraard ook steeds fuseliers individueel

op uitzending naar hoofdkwartieren in Kabul,

Kandahar en Tarin Kowt en ter ondersteuning 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.

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 secre-

taris.
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Foto’s
Denk eens aan het nut van je missie als je weer

wat foto’s van de missies ziet!

Heb je nog foto’s van je uitzending met een kort

verhaaltje erbij, stuur ze op naar de secretaris.

Hoe kortgeleden lijkt de oorlog in Bosnië met als

symbool van de etnische problemen de moskee

van Ahmici. Inmiddels is dat 11 jaar geleden en is

in Bosnië de rust weergekeerd en vordert de we-

deropbouw en de economische groei gestaag. Als

je er nu rond rijdt zie je dat zich in Bosnië een nor-

maal leven afspeelt en je kunt genieten van een

vredig Balkan tafereel.Toch kunnen veel mensen

zich waarschijnlijk nog wel de negatieve bericht-

geving in de media herinneren:“het zou in Bosnië

allemaal niet gaan lukken??” Als we nu terugkij-

ken kunnen we (als veteranen) er trots op zijn.

Misschien moeten we in maatschappij en media

ook meer de positieve resultaten van Uruzgan

proberen uit te dragen, want ze zijn er zeker wel al

te zien.

Leden
Ten slotte is ons ledental inmiddels gestegen 

tot ruim 450.Wil je jezelf of iemand anders 

aanmelden als lid van de VVVGFPI, kan dat bij

onze secretaris  vvvgfpi@home.nl of surf naar

onze website www.vvvgfpi.nl. Op onze website

kun je via het gastenboek of de links mogelijk

ook je ‘oude kameraad’ terugvinden, artikelen

over uitzendingen lezen en foto’s bekijken.

Afsluitend nog een allerlaatste verzoek van onze

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

door als je verhuist.

Verwoeste moskee in Ahmici (Bosnië)

293260_Vaandeldrager_87  14-10-2008  11:02  Pagina 27



28

Fuselier waar ben je
en wat doe je?

Tekst: Martin Faas

Op 20 september jl. was er een hele kleine reünie

van de SMOD groep van het Bravo Eagle-team dat

tijdens IFOR-2 (1996) werkzaam was vanaf de

base Jajce. Deze SMOD groep deed zijn best om al

het materiaal van het Bravo-team en ondersteu-

nende eenheden zo snel en zo goed als mogelijk

te repareren en te onderhouden. De reünisten be-

stonden uit: Leo Meijers (smod), Frans van

Doremalen (sod), Frans van den Hoek en Danny

Buurman (ypr monteurs en bergers),Jack

Lavrijssen (verbindingsmonteur) en Raymond

Knijpinga (waperhersteller). Er werden die dag

vele herinneringen opgehaald en de afgelopen

12 jaar passeerden de revue.

Hoe is het na december 1996 met deze techneu-

ten vergaan: Leo is tot december 2003 in actieve

dienst gebleven en na zijn UKW rijdt hij regelma-

tig enkele dagen per week met een vrachtwagen

door Europa.Tijdens de uitzending werd hij door

velen “opa” genoemd en tegenwoordig mag hij

zich een echte opa noemen van 4 kleinkinderen.

Frans van Doremalen is nog steeds als BOT ‘er in

actieve dienst bij 13 Herstelcompagnie in

Oirschot als adjudant binnen de personeels-

dienst. Hij heeft twee, bijna volwassen, kinderen.

Frans(ke) van den Hoek is na een korte periode

als vrachtwagenchauffeur naar de Mercedes be-

drijfswagens dealer in Rotterdam gegaan en

werkt daar als service, onderhoud- en storings-

dienst monteur. Franske is nog vrijgezel. Danny

werkt als eerste monteur bij een importeur van

tuinbouwmachines in Bemmel waar hij ook woont

met zijn vrouw, zoon en dochter. Jack is als natio-

naal vrachtwagenchauffeur gaan werken en woont

samen met zijn vrouw, zoon en dochter in

Veldhoven. Zij gaan regelmatig op vakantie naar

hun tweede huis in Belgrado. Raymond is ook als

nationaal vrachtwagenchauffeur gaan werken. Hij

woont samen met zijn vrouw en twee zonen in

Groesbeek.

Een mooi clubje mannen die hun ervaringen in

het Bosnische dagelijks nog in de praktijk bren-

gen en aanwezig zullen zijn bij de komende acti-

viteiten van onze vereniging.Wij hebben ook al

vernomen dat zij deel gaan uitmaken van het de-

tachement dat volgend jaar weer meeloopt tij-

dens het defilé op de Nationale Veteranendag in

Den Haag.

De maten van 1996 bijeen in 2008
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Tekst: LKol der Fuseliers Joost Doense
Bataljons- en Regimentscommandant

Veteranenzaken
De zomer ligt nog pas net achter ons maar zowel

Regiment als bataljon hebben alweer de nodige

activiteiten achter de rug. De gecombineerde oe-

fening en schietserie “Summer Fuselier”, de reü-

nie van 4 en 5 GRPI, Beringen, Roermond en Thorn

en een koorduitreiking in Oirschot. (foto koor-

den)Veel hierover kunt u zien en lezen in versla-

gen elders in deze Vaandeldrager.

In mijn bijdrage wil ik graag ingaan op veteranen-

zaken.

Doordat uitzendingen inmiddels onlosmakelijk

zijn verbonden met de Krijgsmacht, stijgt het aan-

tal jonge veteranen gestaag.Veteranen die net als

hun oudere collega’s veel hebben meegemaakt.

Hele leuke ervaringen, hele bijzondere en in-

drukwekkende ervaringen. Maar ook pijnlijke,

verdrietige en frustrerende ervaringen.Vroeger

of later komt er een moment dat je dit soort erva-

ringen wilt delen. De ene keer omdat het gezellig

is je maten van toen weer eens te zien, de andere

keer omdat er behoefte is aan steun omdat je er-

gens mee zit. En met wie kun je ze beter delen

dan met je buddy’s, die dezelfde dingen hebben

meegemaakt als jij?

Dit leeft. Ik hoor het van onze veteranen van WO II

en van die uit Nederlands Indië. Ik merk het aan

de reacties van bezoekers van de reünie van de

Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI

(VVVGFPI). Ik hoor het trouwens ook van collega’s

die deze reünies nog niet bezoeken maar ervan

horen via het “old boys netwerk” en via sites als

Hyves.

Het ledenaantal van de VVVGFPI groeit dan ook

gestaag. Als duwtje in de rug heb ik bepaald dat

alle nieuwe Fuseliers lid worden van de VVVGFPI

waardoor ze al vroegtijdig kennis kunnen maken

met de voordelen van deze vereniging.

Grondleggers van onze traditie
De grondleggers van onze traditie, de mannen

van de Irenebrigade en de Indiëbataljons, nemen

echter af in aantal. Als trotse veteranen willen zij

zo lang mogelijk hun eigen zaken blijven regelen,

zoals bijvoorbeeld al hun bestuurlijke taken. Door

hun kleiner wordende aantal zal dit echter steeds

moeilijker worden. Daarnaast vind ik het belang-

rijk om de belangen van alle veteranen zo goed

mogelijk te bewaken en dat kan alleen maar als

we alle mogelijkheden om samen te werken volle-

dig benutten.

Er moest dus worden nagedacht over een plan

voor de toekomst.

Dit soort afspraken moeten natuurlijk wel in goed

overleg gemaakt worden en daarom is er uitge-

breid vooroverleg geweest tussen het Regiment

de diverse veteranenverenigingen.

Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er binnen

het Regiment een werkgroep is opgericht die

gaat kijken hoe we het bestuur van alle vetera-

nenbesturen kunnen optimaliseren. Een concreet

voorbeeld hiervan is het samenvoegen van alle

deelbegrotingen. Gezien het belang van hun

werk voor het Regiment, ben ik de leden van de

werkgroep nu al dankbaar en wens ze veel succes

bij hun taak.

Zoals elke keer wens ik u 

allen veel leesplezier met

deze Vaandeldrager.

Volo et Valeo!

Regimentsflitsen

Van de Regimentscommandant
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Tekst: Kap der Fuseliers Benjamin Hoeberichts
Hoofd Sie S1 en Regimentskapitein

Prinsjesdag
Zoals bekend gaat Prinsjesdag gepaard met veel

militair ceremonieel. Onze Regimentscomman-

dant is op die dag Comman-dant Binnenhof en

ons Garderegiment is op datzelfde Binnenhof aan-

wezig met Vaandel en Vaandelwacht en een aan-

zienlijk detachement dit jaar geleverd door onze

Bravo-compagnie, die hier op voortreffelijke wij-

ze invulling aan heeft gegeven.

Tijdens het opmarcheren naar het Binnenhof loopt

het geheel door een erehaag, welke op het laatste

stuk (vlak voor het Binnenhof) wordt gevormd

door veteranen.Veteranen uit Nederlands Indië,

Nederlands Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië en

nog veel meer gebieden waar Nederlandse 

militairen actief zijn geweest in de afgelopen 

decennia.

Veteranen
Naar mijn mening is het erg positief dat veteranen

steeds vaker publiekelijk aanwezig zijn bij ver-

schillende gelegenheden. Een belangrijke rol is

hierbij weggelegd voor de Bond van

Wapenbroeders. Zo was een deputatie van de

Bond ook aanwezig in Thorn op 11 september jl.

Hier werd de bevrijding van het “witte stadje” en

omgeving door de voorgangers van ons Belgisch

zusterregiment, de Brigade Piron, herdacht.

Van de Regimentskapitein Op 6 september waren heel veel veteranen aan-

wezig bij de nationale herdenking bij het Indië-

monument in Roermond. Die herdenking was een

plechtige gebeurtenis met bijbehorende krans-

legging, ook bij het naastgelegen Nationaal

Monument Vredesoperaties. De stadsdichter van

Roermond droeg tijdens de herdenking een ge-

dicht voor waarin hij de gevoelens van het thuis-

front van uitgezonden militairen op erg treffende

wijze tot uitdrukking bracht.

Erkennen en waarderen
Tijdens de “social” na afloop van de herdenking

in Roermond heb ik met verschillende veteranen

gesproken. Een aantal van hen droegen de

Amerikaanse “Combat Infantry Badge”, een vorm

van erkennen van deelname door deze mannen

aan gevechtsacties onder Amerikaanse leiding,

vooral in Korea.

Bij zijn afscheid heeft de vorige Commandant der

Strijdkrachten, Generaal Berlijn, in een dagorder

aangekondigd dat binnen de krijgsmacht een

soortgelijk “draaginsigne voor optreden onder

gevechtsomstandigheden” wordt ingevoerd. De

laatste stand van zaken, voor zover mij bekend, is

dat dit insigne nog dit jaar moet worden inge-

steld, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2001.

Op dit moment worden de exacte toekenningcri-

teria vastgesteld. Indien er vragen leven over dit

insigne, kan ik als S1 natuurlijk altijd benaderd

worden.

Dit draaginsigne is weer een extra vorm van er-

kenning en zelfs waardering. Zaken die volgens

mij erg belangrijk zijn. Militairen op missie voe-

ren in opdracht van de Regering een vaak moeilij-

ke taak uit. Deze latere veteranen zullen over het

algemeen hun ervaringen tijdens die missie nooit

meer vergeten.

Dit is mij weer eens extra duidelijk geworden toen

ik samen met de hoofdredacteur aanwezig was op

het Veteraneninstituut te Doorn, waar een film met

de veelzeggende titel “Geen dag zonder Fak-Fak”

in première ging. In het hoofdredactioneel artikel

heeft u hierover al meer gelezen.

Het is belangrijk dat veteranen een platform heb-

ben waarin zij regelmatig met elkaar van gedach-

ten kunnen wisselen. Gelukkig kent ons

Garderegiment verschillende veteranen vereni-

gingen.Wij zijn als paraat bataljon blij dat wij zo-

veel als mogelijk ondersteuning kunnen bieden

aan de verschillende activiteiten van deze vereni-

gingen. Dat zal ook in de toekomst zo blijven!

De Vaandelwacht op weg naar het Binnenhof
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE BIJZONDERHEDEN

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 2008

Working4peace, een Fuselier in Congo

Tekst: LKol der Fuseliers Peter (Peer of De Luit)
Aerts

Mogelijk herinnert u zich mijn ‘working4peace’

verhalen nog uit het verleden… Ik ben luitenant-

kolonel der fuseliers Peter Aerts  en ik heb al eens

vaker mijn ‘working4peace’ verhalen (Midden

Oosten, Afghanistan, Soedan - Darfur) gepubli-

ceerd. Onderstaand treft u een nieuw avontuur

van mij aan. 19 februari jl. ben ik naar Kinshasa,

de hoofdstad van de Democratische Republiek

Kongo (DRC) vertrokken, om er de komende tijd

(zeker tot medio 2011) te gaan werken op de

Nederlandse ambassade als defensieattaché (vei-

ligheidsadviseur).

Het westen van Afrika
De DRC (voormalig Belgisch Kongo of Zaïre) ligt

in het westen van Afrika, grotendeels onder de

evenaar en is het derde grootste land van het con-

tinent. Het beslaat in oppervlakte geheel West-

Europa…. (65 x Nederland) en 50% van ‘s land op-

pervlakte is bedekt door tropisch regenwoud. Het

klimaat is derhalve ook tropisch en dat betekent

dat er hier min of meer twee seizoenen zijn. Het

langste (ongeveer acht maanden) is warm, voch-

tig en regenachtig met temperaturen tussen onge-

veer 25 C en 35 C. Het kortste seizoen is droog en

minder warm (tussen ongeveer 20 C en 25 C).

Kinshasa is een wereldstad met ongeveer 5 mil-

joen inwoners. De NL ambassade ligt in het noord-

westen van de stad, in de relatief mooie wijk

Gombé. (Foto ambassade) Deze wijk ligt aan de

voet van de rivier de Kongo, met mooie groene zo-

nes, een prachtige flora en redelijke wegen. Men

doet zijn uiterste best om deze wijk schoon te

houden. Hier bevinden zich bijna alle overheids-

gebouwen (bijv. alle ministeries en het werkpa-

leis van president Kabila).Tevens hebben hier bij-

na alle ambassades zich gevestigd. Uiteraard be-

vinden er zich ook de grote internationale organi-

saties (EU, UN) en tal van grote non-gouverne-

mentele organisaties (NGO’s; o.a. Rode Kruis,De ambassade in Kinshasa
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Artsen zonder grenzen,World Food Program).

Als deze instituties er zijn gevestigd dan wonen

de mensen die er voor werken dus ook min of

meer in dezelfde wijk…..

Prachtige koloniale panden
Je komt hier prachtige koloniale panden tegen die

ofwel ‘gekaapt’ zijn als kantoorruimte ofwel zijn

betrokken door een ambassade en of correspon-

derende residentie. Ook ik heb hier mijn domici-

lie gevonden en wel direct naast de ambassade,

ga ik wonen in een mooi appartement. Ga, want

alhoewel ik inmiddels al ruim drie maanden werk

in Kinshasa woon ik nog steeds in een soort hotel

omdat mijn container (met huisraad) nog steeds

niet is gearriveerd… Wie herinnert zich nog dat ik

eens melding maakte van het feit dat ik vanuit

Slowakije (april 2007) verhuisde naar NL en dat

mijn container min of meer direct verscheept

werd naar Sudan (alwaar ik eigenlijk zou gaan

werken als defensieattachee). Helaas is het leed

nog niet geleden en alhoewel de container is ge-

arriveerd in de havenplaats Matadi van Kongo,

staat hij nog niet voor mijn deur om uit te pak-

ken…… Erg vervelend, maar het is niet anders!

Defensieattaché
Ik werk op de Nederlandse ambassade als defen-

sieattaché of veiligheidsadviseur. Nederland

heeft besloten haar ontwikkelingshulp meer te

concentreren (o.a. t.b.v. bepaalde regio’s van de

wereld). In Afrika zijn twee regio’s aangemerkt,

de Hoorn van Afrika ( Soedan, Eritrea, Ethiopië)

en het Grote Meren gebied (Rwanda, Burundi,

Oeganda en de DRC). Genoemde staten worden

als zgn.‘fragiele staten’ aangemerkt. Om deze sta-

ten hulp te bieden hanteren we de ‘whole of

governance approach’ (WGA) oftewel een geïnte-

greerde veiligheidsbenadering. Het heeft geen

zin geld (ontwikkelingshulp) ergens ‘in te stop-

pen’ als er geen veiligheid gegarandeerd kan

worden. Diplomatie is noodzakelijk om het ‘wga’

proces op gang te brengen.Veiligheid dient ge-

garandeerd te worden door diverse instanties. In

een fragiele staat  is het per definitie noodzakelijk

om het veiligheidsapparaat te hervormen en dit

betekent dat niet alleen aandacht besteed wordt

aan defensie (militairen), maar ook aan justitie

(o.a. rechterlijke macht, gevangeniswezen) en

binnenlandse zaken (politie en douane). Het her-

vormen van het veiligheidsapparaat noemen we

in internationaal verband ‘security sector re-

form’(SSR). Als hoofdtaak heeft de ambassade in

Kinshasa zich ten doel gesteld, de komende jaren,

in te zetten op het hervormen van het veiligheids-

apparaat en in bijzonder de legerhervorming. De

in 2006 democratisch gekozen regering o.l.v. pre-

sident Kabila heeft eind februari ‘08 tijdens een

grote tweedaagse conferentie (Ronde Tafel) haar

SSR plannen gepresenteerd.

Militaire ervaring gebruiken op het
diplomatieke speelveld

Mijn taak (samen met de politieke medewerkers

van de ambassade) is te bezien op welke wijze NL

hier het beste invulling aan kan geven. Steunen

met financiën, met middelen (personeel en/of

materiaal) of een combinatie ervan.Van belang te

De nieuwe defensieattaché
van Kongo
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weten is dat NL geen leidende rol op zich neemt,

maar in internationaal verband altijd partners

zoekt. Dat kan een combinatie van landen zijn

(bijv. met Engeland, Canada, Zweden of Zuid

Afrika) of bijv. onder VN- of EU vlag. Financieel is

NL een grote donor en dat maakt ons een gewaar-

deerde partner op het diplomatieke speelveld zo-

wel bij de regering als bij andere landen die de

DRC steunen.

Ik ben als militair vaak uitgezonden en heb ruime

ervaring opgedaan op het operationele vlak.

Deze ervaring kan ik nu gebruiken op het diplo-

matieke speelveld als militaire diplomaat of di-

plomatieke militair.

Instabiele veiligheidssituatie
De veiligheidssituatie in het oosten van de DRC

(aan de grens met Rwanda en Burundi) is absoluut

instabiel en ook de internationale gemeenschap

maakt zich hier grote zorgen over. Er bevindt zich

sinds 1998(!) o.a. het grootste gedeelte (15.000

militairen) van de VN vredesmacht onder de naam

MONUC maar ondanks hun aanwezigheid vonden

(en vinden) er toch nog grote schaal wreedheden

plaats. Alhoewel een indrukwekkend aantal vre-

dessoldaten actief is in deze regio, is dat natuur-

lijk erg relatief in relatie tot de grootte van de 

regio en de extreem slechte infrastructuur van het

gebied. Recentelijk zijn er (opnieuw) vredes-

akkoorden getekend in Nairobi (december 2007)

en Goma (januari 2008) waarbij de meest belang-

rijke strijdende partijen (rebellengroeperingen)

toegezegd hebben te zullen meewerken aan een

vreedzame oplossing. Zoals zo vaak in dit soort

conflicten is de lokale bevolking altijd de dupe

van dit door extreme krijgsheren bezet gebied.

De Kongolese vlag

Voor hen geldt alleen ‘eigen’ (hoofdzakelijk eco-

nomisch) gewin en door het onderdrukken van de

lokale bevolking lukt het hen dood en verderf te

zaaien in de gebieden waar zij actief zijn. Helaas

moet geconstateerd worden dat in Oost Kongo, of-

tewel de KIVU regio, meer mensen slachtoffer zijn

geworden van geweld dan in Darfur…….. Sinds

1998 (dat is dus NA de genocide van de begin 

jaren 90) zijn er in genoemde regio tot nu toe 

ongeveer 4 miljoen mensen op de een of andere

manier slachtoffer van geweld geworden.

Gerechtigheid is hier ver te zoeken
Recent ben ik op reis geweest naar oost Kongo,

waarbij ik o.a. Goma en Bukavu heb bezocht. Een

reis om, zoals wij militairen dat noemen,‘beeld en

geluid’ te krijgen van de lokale omstandigheden.

Welnu in Goma zou je kunnen spreken van

Murphy’s law. Een stad (regio) die continue 

getroffen werd of wordt door geweld c.q. ramp-

spoed…..Vanaf 1994 door oorlogsgeweld, maar

ook door een natuurramp (de uitbarsting van de

vulkaan in 2001) en meest recent (april 2008) nog

een vliegtuigramp…..

Gerechtigheid is hier ver te zoeken en meestal is

klagen ook heel betrekkelijk. Je wordt getroffen

wanneer je inderdaad met beide benen op de

grond deelgenoot wordt van deze plaatselijk 

ellende. Of het nu in een plaatselijk militair 

hospitaal is, of ver weg in de ‘rimboe’ waar je gaat

kijken in hoeverre een zgn. bufferzone (tussen

strijdende partijen) wordt nageleefd. Ik gebruik

hier het woord perceptie; je moet er geweest zijn

om te begrijpen waar over je het hebt…… Een

volgende keer hoop ik u deelgenoot te maken van

deze interessante reis.
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Defensie AanvullingsPlan (DAP)
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