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Van de redactie
“Ik zou wéér zo gek zijn”
Tekst: Hans Sonnemans, hoofdredacteur
“Augustus 1944 is ook de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene in Normandië geland om als onderdeel van de geallieerde strijdkrachten de Duitse legers te verdrijven. Waarom
is dit Nederlandse aandeel in de strijd zo weinig
bekend? Wat waren dat voor mannen? Na een reconstructie kunnen we u melden dat bij de geallieerde legers de Irene Brigade “present” was.”
Het is de flaptekst van het boek “Ik zou wéér zo
gek zijn, mannen van de Irene Brigade”, verschenen in mei 1984 van de hand van Hanny S.R.
Meijler. Het eerste exemplaar werd destijds aangeboden aan Z.K.H. Prins Bernhard. Het boek
werd het begin van een “eerherstel” voor de
Brigade: er ontstond meer belangstelling voor de
verhalen van “de mannen”.

Levenswerk
Hanny Meijler overleed op 4 oktober j.l. in
Amsterdam. Zij was getrouwd met de al veel
eerder overleden Brigadearts Sam Ritmeester.
Zijn initialen gebruikte zij in haar schrijversnaam.
Onder die naam publiceerde zij kinderboeken in
de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw . Ze
schreef bekende Nederlandstalige nummers zoals “Ik ben gelukkig zonder jou” en “Paleis met
gouden muren”, op muziek van Peter Koelewijn
en gezongen door Conny Vandenbos.
“Hanny Meijler maakte levenswerk van haar boek
over de Prinses Irene Brigade” kopte het
Eindhovens Dagblad (het lokale dagblad van de
stad waar ze meer dan vijftig jaar heeft gewoond
en gewerkt) van 10 oktober.

Eén der onzen
Het kruis van
verdienste

Inderdaad, ook het herinneringsboekje dat werd
uitgereikt tijdens de crematie, verhaalt hierover.
“Trots was ze op haar boek, heel goed ontvangen.
“Ik zou wéér zo gek zijn”. Het was ook niet tegen
te houden. De oorlog, op haar manier beschreven.
De Mannen van de Irenebrigade bracht zij tot leven. Mijn vader en zijn kameraden vertelden hun
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verhaal, hoe zij
mee dit land
bevrijdden.”
Twee van die
mannen waren
aanwezig bij
de crematie in
Driehuis: Rudi
Hemmes en
Ton Herbrink.
Het werd een
afscheid van
een zeer bijzonder vrouw,
Hanny Meijler
“één der onzen” aldus Hemmes in zijn toespraak. Hanny
Meijler zette de Prinses Irene Brigade weer op de
kaart, letterlijk en figuurlijk.

Kruis van Verdienste
Ook vandaag de dag zijn er mannen (en vrouwen)
van Irene ingezet onder oorlogsomstandigheden.
In deze Vaandeldrager blikken we terug op de
uitreiking en de achtergronden van twee dapperheidonderscheidingen voor twee Fuseliers: korporaal der eerste klasse M. van den Vondervoort
en korporaal J. Vijgen. Zij ontvingen het Kruis van
Verdienste, een onderscheiding die tijdens de
Tweede Wereldoorlog is ingesteld. Van den
Vondervoort en Vijgen en twee andere militairen,
ontvingen hun Kruis van Verdienste tijdens een
bijzondere ceremonie in Bronbeek, Arnhem. Deze
mannen hebben zich letterlijk onderscheiden
door hun moedig optreden tijdens de ISAF operatie in Afghanistan. Hun verhalen zijn verhalen van
jonge mensen in onze eigen tijd, in een andere
oorlog.
De redactie van de Vaandeldrager feliciteert hen
met de verdiende onderscheiding en hoopt dat
ook zij, over vele jaren, kunnen zeggen: “Ik zou
wéér zo gek zijn.”
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Stichting Brigade en Garde
Ere wie ere toekomt
Tekst: Kees Nicolai,
Voorzitter Stichting Brigade en Garde
Op het moment, dat ik dit stukje schrijf, ben ik
nog maar net bekomen van onze jaarlijkse regimentsbijeenkomst. Maar onze eindredacteur kan,
als het nodig is, streng zijn en ik ben eigenlijk al
een dag te laat. De oorzaak van deze tijdsoverschrijding verdient mijns inziens echter de nodige clementie,want als je wilt schrijven over de
toekenning van de “gouden Fuselierspeld aan
diezelfde eindredacteur, kan dat niet (ook niet onder embargo), als een en ander nog niet is bevestigd. Gelukkig kan ik inmiddels vermelden, dat
tijdens de jaarvergadering van de VVOGFPI unaniem is ingestemd met toekenning van de “gouden Fuselierspeld aan ons aller Nelleke Swinkels.
De motivering luidde als volgt:
Nelleke is in 2001 aangetrokken als communicatiemedewerker voor de communicatie in het kader van de viering van het 60- jarig bestaan van
het Regiment en heeft dat op uitstekende wijze
uitgevoerd.
Aangezien in 2001 de VOSKNBPI geen redacteur
meer had (Hans Sonnemans had niet voldoende
tijd meer) aanvaardde Nelleke desgevraagd die
functie, in welke hoedanigheid zij alle bestuursvergaderingen van de VOSKNBPI bijwoonde. Zij
deed dit vol overgave en werd daardoor allengs
voor steeds meer taken gevraagd, waardoor zij
zich ontwikkelde tot een uiterst actieve steunpilaar van het bestuur van de VOSKNBPI.
Vanaf de oprichting van “het Genootschap”heeft
zij zich daar als bestuurslid zeer actief voor ingezet en vertegenwoordigt zij deze vereniging in het
bestuur van de “Stichting Brigade en Garde
Prinses Irene”.
Voorts is zij uitgegroeid tot een vrijwel onmisbare
schakel in de interne en externe communicatie
van het Regiment, niet alleen in de redactie van
de “Vaandeldrager”, maar ook als fotograaf bij allerlei Regimentsactiviteiten.
Regelmatig treed zij op als “gastvrouw” van het
Regiment en fungeert zij gevraagd en onge-

De voorzitter van de VVOGFPI heeft zojuist de gouden Fuselierspeld
opgespeld

vraagd als adviseur en vraagbaak bij de meest
uiteenlopende Regimentsaangelegenheden,
waarbij ze zich ook niet schuwt om, waar nodig,
een kritisch geluid te laten horen.
Al met al meer dan voldoende redenen om deze
toekenning te rechtvaardigen en ik ben er dan
ook van overtuigd, dat ik uit naam van eenieder,
die ons Regiment een warm hart toedraagt,
spreek, als ik haar daar nogmaals van harte mee
feliciteer.

De verenigingsmaaltijd
Ondanks het feit, dat de opkomst nog steeds voor
verbetering vatbaar blijft (een punt van aandacht
voor ons allen) en de betreurenswaardige omstandigheid, dat Genmaj b.d. Tabary dit jaar om
gezondheidsredenen (ik wens hem bij deze een
voorspoedig herstel toe) geen deel kon uitmaken
van de Belgische deputatie, ben ik van mening,
dat we terug kunnen zien op een zeer geanimeerde avond, waarmee ik het bestuur van de
VVOGFPI van harte complimenteer.
Of, dan wel wanneer er volgend jaar een verenigingsmaaltijd plaats zal vinden, is, gelet op de ko-
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Geanimeerde vriendschappelijke maaltijd van de VVOGFPI

mende uitzendingen, nog onderwerp van overleg
tussen het bestuur en de Regimentscommandant.

Het jaar 2009
Nu de jaarwisseling nadert, ontkom ik er niet aan
ook vooruit te blikken.
Het is evident, dat het jaar 2009 voor ons regiment

op de allereerste plaats in het teken staat van de
uitzending van het bataljon.Onverlet het gegeven,
dat het bataljon er alles aan zal doen al haar overige verplichtingen zo goed mogelijk na te komen,
heeft de “corebusiness” uiteraard de allereerste
prioriteit. Namens u allen wens ik het bataljon en
allen daarbij tijdelijk ingedeeld toe, dat zij terug
zullen zien op een succesvolle uitvoering van
deze uiterst uitdagende missie en bovenal, dat zij
daarvan behouden mogen terugkeren.Aan jullie
voorbereiding, vakmanschap en inzetbereidheid
twijfelen wij niet, maar het ook onontbeerlijke
“krijgsmansgeluk” wensen we jullie in overvloed
toe. Als afsluiting rest mij nog alle
Regimentsgenoten en sympathiesanten prettige
feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe te
wensen.

Vereniging van Oud-strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
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.

Wetenswaardigheden van
onze vereniging
Tekst: Rudi Hemmes, Voorzitter van de
Vereniging van Oud-Strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
In Memoriam
In Vaandeldrager 87 hebt u kunnen lezen dat vijf
leden of donateurs van onze vereniging waren
overleden nadat Vaandeldrager 86 was uitgeko-

men. Met alle respect voor allen moet ik van twee
ervan iets persoonlijks melden.
In de eerste plaats een persoonlijke plicht tegenover de op 96-jarige leeftijd overleden Ben ter
Haar. Ik werd, toen ik in Engeland aankwam, als
soldaat ingedeeld bij de Prinses Irene Brigade en
geplaatst bij de Recce Unit in het peloton van de
Luitenant Ter Haar (toen nog geen Ben voor mij).
Hij was voor mij het grote voorbeeld hoe een officier zich moest inzetten voor de aan zijn zorgen
toevertrouwde mannen. Toen ik later officier werd
heb ik steeds geprobeerd het te doen zoals hij
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Prinses Irene Brigade getiteld “Ik zou weer zo gek
zijn“, over mannen in de Prinses Irene Brigade.
Velen van u hebben het in huis. De namen van alle
leden van onze Brigade staan op de omslag en het
boek was erg populair. De geschiedenis van onze
Brigade werd op een boeiende, originele manier
bij veel mensen onder de aandacht gebracht en
dat was best nodig in die tijd. Zij was altijd erg geïnteresseerd in alles wat onze Oud-strijders betrof
en zij wilde helpen waar dat mogelijk was. Zij
woonde in Eindhoven en na de verhuizing van ons
Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene van
Schalkhaar naar Oirschot in 1992 was zij een geregelde, graag geziene gast bij evenementen van
de Oud-strijders, tot zij twee jaar geleden introk
bij haar dochter in Amsterdam. Wij waren bij haar
crematie en hebben daar getuigd van onze waardering voor haar vriendschap en alles wat zij verder voor de Oud-strijders heeft betekend.
Bij de onthulling van de plaquette in Beneden Leeuwen in april van dit
jaar was Ben ter Haar nog aanwezig

het deed en ik ben er van overtuigd dat ik het
nooit zo ver had gebracht in de Krijgsmacht als ik
Ben ter Haar niet als mijn grote voorbeeld had gehad. Ik weet zeker dat ook in het bedrijfsleven,
waar hij werkzaam was, zijn personeel door hem
is geïnspireerd om zich met zorg voor hun mensen
in te zetten en ik ben ervan overtuigd dat allen
even dankbaar voor zijn voorbeeld zullen zijn als
ik.
In de tweede plaats hebt
u kunnen zien dat mevrouw Hanny RitmeesterMeijler is overleden.
Hanny Meijler was de
echtgenote van de in
1992 overleden dokter
Sam Ritmeester die officier van gezondheid was
in de Prinses Irene
Brigade. Hanny was
schrijfster en zij publiceerde onder haar meisjesnaam. Zij heeft in de
tachtiger jaren een boek
geschreven over de
Hannie Meijler was een graag geziene gast bij
de Oud-strijders van de Prinses Irene Brigade

Vereniging van Veteranen
De commissie die is belast met het bijeenbrengen
van onze vereniging met die van de veteranen van
de Indiëbataljons en die van Veteranen
Vredesmissies tot één Vereniging maakt goede
vorderingen. Elke vereniging blijft bestaan zoals
nu, maar alle drie worden zij ondergebracht onder de paraplu van één Vereniging van Veteranen
van Brigade en Garde. Natuurlijk kost dat formeel
wat tijd want er zullen statuten moeten worden
aangepast en dat kan niet zonder de goedkeuring
van de leden van elke vereniging. Wij hopen dat
volgend jaar alle formaliteiten zijn vervuld. Dan
zal het betekenen dat, wanneer de leden van één
van de verenigingen geen bestuurders meer kunnen leveren, de zorg voor die leden geruisloos
onder het bestuur van de Vereniging van
Veteranen van Brigade en Garde komt.

Herdenking Wolverhampton
Op 31oktober vertrok een zevenmansdelegatie
van Oud Strijders en Fuseliers naar
Wolverhampton waar op 1 november op het kerkhof aan de Jeffcock Road de herdenking plaats
vond van de 23 Nederlandse militairen die daar in
de oorlogsjaren zijn begraven. De zeer stijlvolle
herdenking, die jaarlijks wordt georganiseerd
door de Afdeling Wolverhampton van de Royal
British Legion ( dit jaar voor de 62ste keer ), werd
besloten met een hartelijke ontvangst op het gemeentehuis, waarna wij die zaterdagavond laat,
vermoeid maar heel tevreden weer thuis kwamen.
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De herdenking op het kerkhof aan Jeffcock Road

Koorduitreiking
Het is een traditie geworden dat elk jaar, tegen het
eind van het jaar, een koorduitreiking plaats vindt
in Colijnsplaat. Dit jaar was dat op 12 november.
De Berencompagnie had voor de hoogste klasse
van de basisschool een prachtig, zeer gewaardeerd programma gemaakt. De roetzwart gecamoufleerde kinderden zaten daarna zeer geïnteresseerd te luisteren bij de beëdiging en zij assisteerden bij de koorduitreiking.
De burgemeester hield een rede waaruit waardering voor alles wat er in Colijnsplaat was gebeurd
bleek en het weer werkte gelukkig mee. De nieuwe koorddragers gingen van een rubberboot te
water onder het aloude motto “jullie landen wij
ook landen” en iedereen vond het prachtig. De
dag werd besloten met een gezamenlijke lunch
en allen gingen voldaan naar huis. Wanneer de
kinderen zich hebben gewassen is niet bekend
maar ik denk heel erg laat want zij vonden het
schitterend.

“Jullie landen wij ook landen”

want zij had een heel bijzondere band gekregen
met de leden van de Prinses Irene Brigade en de
Fuseliers. U kunt daar elders in deze
Vaandeldrager alles over lezen. Zij werd ook de
eindredacteur van de Vaandeldrager en u kunt iedere maand weer zien hoe voortreffelijk zij dat
doet. Zij assisteert het bestuur zoveel zij kan en
neemt ons veel werk uit handen en dat doet zij
ook voor de Fuseliers. Ik wil onze Nelleke van harte feliciteren met deze onderscheiding die zij zeker heeft verdiend met alles wat zij heeft gedaan
voor ons, het Regiment en alle Veteranen die met
Prinses Irene op hun mouw hebben gediend.
Nelleke van harte!! Wij hopen dat je je nog heel
lang in goede gezondheid voor ons wil inzetten.

Vereniging van Officieren
Het is niet gebruikelijk dat ik in deze bijdrage aan
de Vaandeldrager iets mededeel over de officiersvereniging maar die hield op 20 november
een Algemene Vergadering. Daar werd onze redacteur Nelleke Swinkels geëerd met de gouden
Fuselierspeld. Een heel bijzonder eerbetoon voor
Nelleke. Zij was als public relation deskundige
aangetrokken door de commissie die ons feestelijk zestigjarig bestaan in 2001 voorbereidde. Na
die herdenking was er daarna ineens voor haar
bij de Fuseliers geen functie meer. Wij hebben
haar toen gevraagd of zij onze redacteur voor de
Vaandeldrager wilde worden. Zij deed dat graag

Voorzitter Leen Noordzij reikt de gouden Fuselierspeld uit
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Jaarwisseling
Dit is alweer de laatste Vaandeldrager van het
jaar. Ik wens u allen vredige Kerstdagen en een
goed uiteinde van dit jaar 2008. Ik wens u toe dat
het jaar 2009 niet alleen goed moge beginnen,
maar dat het gehele jaar u, en allen die u dierbaar
zijn, geluk en voorspoed zal brengen. Bovenal
wens ik u allen een goede gezondheid.
Ons Regiment gaat dit jaar weer naar Afghanistan
en ik wens alle Fuseliers alle krijgsmansgeluk van
de wereld toe. Dat zij hun taak net zo voortreffelijk
zullen mogen vervullen als bij alle vorige uitzendingen en dat zij gezond weer terug mogen komen. Wij zullen hen allemaal nog zien voor hun

Nieuws van uw secretaris
Tekst: Frans van der Meeren
Herdenkingen en evenementen in 2009
Ook in 2009 staan weer diversen herdenkingen en
evenementen en koorduitreikingen op het programma. Het is heel begrijpelijk dat u vanwege
leeftijd, gezondheid en/of omstandigheden thuis
niet altijd in de gelegenheid bent om er een aantal uren of een dagje
tussen uit te gaan. Maar toch neem ik de vrijheid
om een aantal herdenkingen en evenementen onder uw aandacht te brengen.
1-01 Regimentsverjaardag (Oirschot)
11-03 Beëdiging en koorduitreiking (Oirschot)
04-05	Dodenherdenkingen te Amsterdam (de
Dam/Nieuwe Kerk) Grebbeberg – Tilburg
– Colijnsplaat.
05-05	Bevrijdingsdag: Bevrijdingsdefilé te
Wageningen
05-05	Bevrijdingsdag den Haag (kranslegging
bij het monument).
05-05 Reünie van onze vereniging (Oirschot)
06-06	200 jaarstadsrechten Tilburg en viering 65
jaar bevrijding
18-06 Beëdiging en koorduitreiking (Hedel)
27-06 Nationale Veteranendag (Den Haag)
06-09 Bevrijdingsdag Beringen
17-09 Prinsjesdag (Den Haag)
18-09 Bevrijdingsdag Eindhoven (avonddefilé)
10-10 Bevrijding Tilburg. (avondherdenking)
02-12	Beëdiging en koorduitreiking
(Colijnsplaat)

vertrek om onze wensen nog eens te herhalen.
Het nieuwe jaar begint voor ons met de viering
van onze verjaardag in Oirschot op vrijdag 9 januari. Helaas zal ik daarbij niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn omdat ik dan in Zuid Afrika verblijf. Tony Herbrink zal mij daar dan graag vervangen. Ik hoop dat het voor allen een goede bijeenkomst zal zijn.
Ik ben in gedachten bij u.

Daarnaast zijn er door het jaar heen diverse
koorduitreikingen en beëdigingen, zoals u kunt
zien. Deze data staan ook genoemd in de
Regimentskalender.
Als u op het moment dat u dit leest nog in de omstandigheid verkeerd om een of meerdere van
genoemde herdenkingen of evenementen mee te
maken, laat het dan even weten aan uw secretaris.
U krijgt dan t.z.t. een telefoontje om verdere afspraken te maken. Kunt u niet, dan is dat geen
ramp, maar ik ben wel blij met uw tijdige opgave,
dus laat van u horen!

Veteranendag 2009
Het aanmeldingsformulier voor deelname aan de
Veteranendag 2009 (zaterdag 27 juni )in den
Haag, wordt gepubliceerd in Checkpoint.
Het formulier moet, zo spoedig als mogelijk is,
volledig en duidelijk ingevuld, worden toegezonden aan uw secretaris.
Tevens kunt u op het formulier vermelden of u in
de Ridderzaal en/of bij de medaille-uitreiking
aanwezig zou willen zijn (geen garantie of het
wordt gehonoreerd).
Alleen deelnemers (géén kijkers) kunnen aanspraak maken op vrij vervoer.
Meldt u dus aan bij uw secretaris en vergeet
het niet!
Secretariaat: Noordsingel 23 4611 SB Bergen op
Zoom tel. 0164-241119
E-mail: f.van.der.meeren@home.nl
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Plechtige herdenkingsdienst voor overleden
defensiepersoneel in de Sint Odulphuskerk in Best
Tekst: Nelleke Swinkels- van de Vorst
In een zeer volle Sint Odulphuskerk in Best werden zaterdag 8 november alle overleden militairen en burgers van de Krijgsmacht plechtig herdacht. Het was de tweede keer dat deze herdenking plaats vond in Best.
Legerbisschop Punt ging in zijn preek in op de
huidige crisis in de wereld. Hij doelde daarmee
niet alleen op de economische crisis, maar ook
daar waar het gaat over de zin van militaire missies in het buitenland. “We leven in een wereld
die wankelt tussen hoop en vrees en het is onze
opdracht om in liefde en respect te werken naar
vrede” sprak Mgr. Punt.
Het Nationaal Katholiek Thuisfront vindt de viering van essentieel belang omdat op die manier
troost geboden wordt aan hen, die een dierbare in
hun leven moeten missen. Tevens willen het NKT
en de aalmoezeniers, werkzaam bij de dienst RK
Geestelijke Verzorging van het Ministerie van
Defensie, tijdens de viering erkenning, waardering en respect voor personeelsleden van
Defensie tot uitdrukking brengen.
Het koor van de Kathedrale Basiliek van St. Bavo
uit Haarlem en het koperensemble van het orkest
van de Koninklijke Luchtmacht verleenden hun
medewerking aan deze bijzondere kerkdienst.

Kol b.d. Herbrink temidden
van de kerkgangers

Aan het einde van de Requiemviering legde
Luitenant-generaal Blomjous, Chef van het Militair
Huis en daarmee de aanwezige hoogste militair in
rang, namens alle kerkgangers een krans ter na-

gedachtenis aan de overledenen.De vier kransdragers, van ieder krijgsmachtdeel een, kwamen
dit jaar alle vier uit Best.
Het waren de zusjes Karin en Dorien van der
Sangen die werkzaam zijn bij de Landmacht en de
Marine, Ingeborg Swinkels-de Haas van de
Luchtmacht en wachtmeester van de
Marechaussee, John Erkemeij.
Daarnaast verleenden negen militairen van het 41
Pantser Genie Bataljon uit Oirschot steun bij de
logistiek rondom de viering.
Na afloop werd er in de Prinsenhof onder het genot van een kopje koffie en een broodje nog nagepraat.
Sinds de Tweede Wereldoorlog worden nabestaanden van overleden militairen en burgers
voor deze herdenkingsdienst uitgenodigd. Ook
een afvaardiging van de Vereniging van Oudstrijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade
“Prinses Irene” was present. De afvaardiging bestond uit Genmaj b.d. Rudi Hemmes en kolonel
b.d.Ton Herbrink. De Nationale Requiemviering
wordt ieder jaar georganiseerd door het
Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Dienst
Geestelijke Verzorging van het Ministerie van
Defensie.

Genmaj b.d. Hemmes in gesprek met legerbisschop Punt en LGen Leijh

Eregroet door LGen Blomjous

Kranslegging
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Dutch war graves memorial service Jeffcock Road
Cemetery Wolverhampton

Eregroet op het kerkhof aan Jeffcock Road

Tekst: Kol der Fuseliers b.d. Tony Herbrink
Om zes uur in de vroege morgen van vrijdag 3110-2008 vertrok het busje uit de Genmaj De
Ruyter van Steveninckkazerne voor een lange reis
naar Wolverhampton, om aldaar op 1 november
aanwezig te zijn bij de jaarlijks terugkerende
“Memorial Service”, ter herdenking en gedenken
van de gevallenen in de Grote Oorlog en de
Tweede Wereldoorlog.
De reis verliep goed, zij het dat wij ook in
Engeland ervaring opdeden met files. Het was
echt duidelijk dat Nederland terzake niet het alleenrecht heeft.
Door het zware verkeer op de M25, M1 en de M6
was er voor ons een vertraging van ruim 2 uren.
Het was 18.15 uur toen wij uitstapten bij Quality
Hotel in Wolverhampton.

Na de bagage op de toegewezen kamers te hebben gebracht en we ons tenue in overeenstemming hadden gebracht om de heren John Mellor,
Lyndon Purnell en Tom Brown, allen van de Royal
British Legion Wolverhampton Central Branch te
ontvangen en met hen een “Social Evening”, door
te brengen, werd er aan de bar een drankje gedronken om de dorst te lessen, wachtend tot de
door ons bestelde maaltijd gereed was.

Programma 1 november
Om 21.00 uur waren de eerdergenoemde heren
aanwezig en werd er gesproken, gediscussieerd
en gefilosofeerd over de kredietcrisis en vele andere minder belangrijke zaken. Ook werd het
programma voor de zaterdag doorgenomen.
Attent als de Engelsen zijn, werd rekening gehouden met het gegeven dat wij al vroeg op waren en
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werd de avond om 23.15 uur afgesloten.Zaterdag
morgen zaten wij om 08.00 aan ons ontbijt. U raad
het goed, een Engels ontbijt. Om 09.00 uur reden
wij naar Jeffcock Road, alwaar reeds enkele militaire detachementen aanwezig waren.
De burgemeester, Mrs Christine Mills, arriveerde
om 09.25 uur en inspecteerde de aanwezige militaire detachementen. Wij werden aan haar voorgesteld door de voorzitter van de Royal British
Legion Wolverhampton Central en volgden haar
vervolgens naar het Nederlandse deel van de begraafplaats.
Voorafgegaan door een muziekkorps kwamen
daarna de militaire eenheden, de veteranen, vlaggen van de Royal British Legion en een groot aantal mensen uit Wolverhampton.
De algemene leiding van de plechtigheid was in
handen van de heer Lyndon Purnell. Hij gaf de
aanwezige aalmoezenier te verstaan dat hij zijn
deel van het programma kon aanvangen.
De aalmoezenier sprak een woord van welkom, er
werd een lied gezongen “O God Our help in ages
past”, hij sprak een gebed uit en deed een lezing.
Vervolgens werd er wederom een hymne gezongen “The Lord’s my Shepherd” en had de aalmoezenier nog een korte preek.

Kranslegging
Daarna werden kransen gelegd door de burgemeester, vertegenwoordigers van de Vereniging
Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene, de commandant van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, de vertegenwoordiger van de Royal British Legion
Wolverhampton Central en enkele toeschouwers.
Aansluitend werd de “Last Post”geblazen, twee
minuten stilte gehouden en de “exhortation “ (de
vermaning) uitgesproken door de heer Lyndon
Purnell, voorzitter Royal British Legion
Wolverhampton Central.
“They shall grow not old, as we that are left grow
old.
Age shall not weary them nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning,
WE WILL REMEMBER THEM.”
De aalmoezenier sloot af met een gebed en wij
zongen samen nog een hymne “O valiant Haerts”.
Direct na de hymne gaf de leider opdracht aan
een groep militairen plaats te nemen achter de
grafstenen van de Nederlandse militairen. Zodra
iedereen zijn of haar plaats had ingenomen, werd
het dodenappel gehouden.

Tony Herbrink reikt reversemblemen uit

Nadat een naam was genoemd, bracht de soldaat
achter de betrokken grafsteen de militaire groet.
En dat ging zo 23 keer.
Aansluitend werden de nationale volksliederen
gespeeld, eerst het Nederlandse Wilhelmus en
daarna het Engelse God save the Queen.
Alvorens af te marcheren, sprak Generaal
Hemmes nog een woord van dank met betrekking
tot de goede zorg voor de graven en de organisatie van de herdenking elk jaar opnieuw.

Drankje en hapje in het Civic Center
De aanwezigen werden uitgenodigd om zich naar
het Civic Center te begeven en te verzamelen in
“The Mayor’s parlour” voor een drankje en een
hapje.
In de parlour werd gesproken door the Mayor
Mrs. Christine Mills en door de overste Doense.
Wederzijds werd ingegaan op de band tussen
Wolverhampton en de Koninklijke Nederlandse
Brigade en uiteraard op de Freedom of the City.
Als laatste kreeg ondergetekende nog gelegenheid een enkel woord te zeggen tegen de vertegenwoordigers van de Royal British Legion. Zij
zorgden vele jaren voor de contacten, zij hielden
hun toezicht op de graven, zij organiseerden elk
jaar de herdenking op het Nederlandse deel van
het kerkhof. Als dank voor de goede zorg, voor al
het werk, voor hun vriendschap, mocht ik aan 18
personen een reversembleem van het
Garderegiment, klein van formaat, maar van grote
waarde, aanbieden.
Om 13.30 uur kwam het bezoek weer ten einde en
met een fijn, voldaan gevoel aanvaarden wij de terugreis naar Oirschot, alwaar wij precies om 02.00
uur weer bij gebouw 24 stonden.
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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
L.H. Boas
Mevr. G. Buijzen – Winkel
F.W.B. Schaaij
Mevr. R. van Gaans-Nuijten
N.P. Bosters
N. v.d. Bosch
A.K. Hertel-Richter

30 juli
01 oktober
14 oktober
17 oktober
25 oktober
30 oktober
26 november

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Amsterdam
Roosendaal
Katwijk
Bergen op Zoom
Halsteren
Meerkerk
Eibergen

Derde bataljon GRPI
A.J.J. Panken
W. Moelker
F. Luyten
H. de Ruiter
P. v. Nimwegen
J. de Blaauw
L. v. Liempt

12 maart        
13 april           	
16 april           	
23 mei            	
02 juni            	
06 sept.          	
05 nov.           	

2008               
2008               
2008               
2008               
2008               
2008               
2008               

Eindhoven
Goes
St. Willebrord
Woudenberg
Leusden
Gasselternijveen
Den Dungen

Vierde bataljon GRPI
H. Timmermans (Staf)
J. Raaphorst (2e Cie)
A. Baas (2e Cie)

23 oktober
06 november
19 november

2008
2008
2008

Ouderkerk aan den IJsel
Bovensmilde
Schagerbrug

Vijfde bataljon GRPI
K. Tuyp
W.H.A. van Haren
L.A. van Langenraad

22 december
29 november
16 november

2002
2007
2008

Volendam
Leidschendam
Giessenburg

Zevende Bataljon GRPI
W.A. Jansen (Staf)
G.A. Steur (3e Cie)
E. Mekenkamp (2e Cie)
J.Hoekman (Staf)

23 maart
08 januari
02 augustus
24 oktober

2006
2007
2007
2008

Deventer
Heerhugowaard
Rijssen
Ommen
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Vereniging van Indië-bataljons van het
Garderegiment Prinses Irene
Voorzitter: H.Vleeming, St.Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort, Telefoon: 026-3118271
Secretaris: Th.J.van Alst, Nicolaas Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar, Telefoon: 0316-524002
Penningmeester: W.G.ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, Telefoon: 0575-519207
E-mail adres: wg.terhorst@chello.nl, Bankrekening :ABN-AMRO 53.25.60.396
Ingeschreven K.v.K.Eindhoven onder nr. 40240403

Reünie parade-eenheid Vereniging van Indië-bataljons GRPI
Tekst: Wim ter Horst
De jaarlijkse reünie van de parade-eenheid vond
plaats op woensdag 26 november 2008 in de
Kumpulan Bronbeek te Arnhem.
De opkomst was weer groter dan vorig jaar hetgeen te verklaren is door de gezellige sfeer van
vorig jaar en de daaropvolgende mond tot mond
reclame . Na een kort welkomstwoord door Jan
Schuurman, opende de voorzitter Harry Vleeming
de bijeenkomst, waarbij hij heel duidelijk de organisatoren van deze dag, de dames en heren
Regts en Schuurman, een pluim op de hoed stak
voor het vele werk dat zij hebben verricht, hetgeen met een groot applaus werd beloond.

De Kumpulan Bar
Na de gebruikelijk koffie met spekkoek in de
Kumpulan Bar kwam de stemming er al spoedig in
en werd begonnen met de traditionele bingo,
waarvoor de familie Regts weer veel en leuke
prijzen had ingekocht.

De gezellige Kumpulan bar in Bronbeek

Ook deze keer liep dat weer vlekkeloos en aan
het eind van de rit was er (bijna) niemand die zonder prijs naar huis ging.
Halverwege de bingo werd er een pauze ingelast
voor de nasimaaltijd, die in buffetvorm werd opgesteld en die, zoals we in de Kumpulan gewend
zijn, van uitstekende smaak en kwaliteit was. Ja, ja
we hebben weer heerlijk gegeten.

Nostalgische klanken van Suara Gembira,
“blije stem”

De prijzentafel voor de bingo

Na het eten werd de bingo voortgezet en inmiddels was ook “de muziek” gearriveerd, het duo
Suara Gembira, hetgeen in goed Nederlands “de
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Mevrouw Lanny Ong-Dikmans voerde een fraaie Balinese dans uit

blije stem” betekent. De leider van dit ensemble
Stephen de Ruyter werd dit keer vergezeld door
een Indonesische zangeres en danseres, mevrouw
Lanny Ong-Dikmans.
Dit duo heeft deze dag met haar voortreffelijke en
veelal nostalgische klanken ons een tijdlang heel
gezellig bezig gehouden,waarbij “terang bulan”
niet ontbrak en Lanny een fraaie Balinese dans
uitvoerde.
Dat ook deze muziek uitstekend geschikt is om te
dansen en zelfs een polonaise te lopen werd hier
nog weer eens bewezen. Aan het eind van de middag bedankte de voorzitter iedereen, die zich
voor deze dag had ingezet en wenste allen wel
thuis met een dringende oproep om volgend jaar
weer terug te komen en zo mogelijk nog meer leden bij deze parade-eenheid binnen te halen.

Het duo Suara Gembira speelde nostalgische klanke
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Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI
Garderegiment

Reünie Comité 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene
Voorzitter: J.K. Kerssemakers, Dr. Schaepmanplantsoen 9, 5707 EA Helmond, Tel 0492 - 524366
Secr./Pennm.: Th.J. van Alst, Nic. Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar, Tel. 0316 – 524002, e-mail
t.alst@upcmail.nl.

1946-1950
Reünie Commissie
4e Bataljon

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, Achter de Raaf 69, 4102 DD Culemborg, Tel. 0345 – 520853
Lid: B. Petersen, Van Pallandtdreef 20, 4101 KC Culemborg, Tel.0345 – 520887

Tekst: Theo van Alst
Woensdag 8 oktober j.l. kwamen de “oudgedienden” van het 4e Bat. GRPI voor de 21e keer bijeen
om elkaar weer te ontmoeten op een
Bataljonsreünie.
In De Treffer op het kazerneterrein in Oirschot
kwam de stemming er al snel in.
Ongeveer 100 veteranen hadden zich aangemeld
met hun partners alles bij elkaar zo’n 140 personen. Helaas hadden zich ongeveer 45 Veteranen
afgemeld. Onze leeftijd begint te tellen. De reüniecommissie had ook afgevaardigden van het
huidige Regiment uitgenodigd, alsmede vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene en de reüniecommissies
van de andere Irene Indiëbataljons.
Om 11.00 uur opende voorzitter Juan Kersse
makers de bijeenkomst door allen hartelijk welkom te heten. Hierna sprak Regimentscomman
dant overste Joost Doense alle aanwezigen toe en
memoreerde onze diensttijd van 1946 – 1950.

Herdenking bij het monument
Nadat de Theo van Alst enkele huishoudelijke
mededelingen deed over de inhoud van het programma werden de gasten verzocht zich naar het
monument te begeven om deel te nemen aan de
herdenking van onze 43 in Indië achtergebleven
dienstmakkers.
Ook hier sprak de voorzitter en las een ontroerend gedicht voor van S. Bolhuis (Ostcie). Na het
dodenappel werd een prachtige krans gelegd bij
het monument.
Ook de Vaandelwacht en enkele militairen met de
uitzendvlag waren present. Na afloop van deze indrukwekkende plechtigheid defileerden alle

aanwezigen langs het Vaandel en het monument.
Op deze dag werden ook kransen gelegd op de
erevelden in Surabaja en Semarang, verzorgd
door de Oorlogsgravenstichting in Den Haag.
Terug in de Treffer werd het oergezellig. Ook hebben velen de Regimentsverzameling bezocht in
het museum. De secretaris had lijsten opgehangen met de namen van alle aanwezigen per compagnie, alsmede een lijst met de overledenen in
het laatste jaar.
Jan Baas (MT) heeft een plateau vervaardigd met
foto’s van onze 43 gesneuvelden. Al deze publicaties hadden de volle aandacht en riepen vele herinneringen op.
De rijstmaaltijd was uitstekend; het geheel werd
aan tafel geserveerd, dus hoefde je niet meer met
een plateau in de rij te staan. Dank aan ons commissielid Jan Beckers, die alles op de kazerne
voorbereid had.
Het volgend jaar 2009 zullen wij samen met het 7e
Bataljon een reünie organiseren. De oorzaak is
bekend: het sterk teruglopend bezoekers aantal.
Zover nu bekend is zal deze reünie plaatsvinden
op woensdag 14 oktober in Oirschot.
Wij hopen dan dat we elkaar als oudgediende
Irene-mannen gezond en wel weerzien.

Voorzitter Juan Kerssemakers leest een
gedicht voor van S.Bolhuis

Voorzitter en secretaris defileren langs de
krans en het monument
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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
Afscheid van een gedreven bestuurder
Bij onze reünie op 3 september jl. moest ons bestuurslid Frans Mulder om gezondheidsredenen
verstek laten gaan. Zijn toestand verergerde daarna dusdanig en in zo’n snel tempo dat zijn echtgenote Coby ons in oktober moest mededelen dat
hij aan geen enkele activiteit meer zijn medewerking kon verlenen en gedwongen was zijn bestuursfunctie neer te leggen. Noodgedwongen

moesten wij, overige bestuursleden, zijn beslissing respecteren en hebben wij besloten, gelet op
de naderende reorganisatie van de reüniecommissies, zijn werkzaamheden onderling te verdelen. Terugziende op de jarenlange tijd van samenwerking met hem moeten wij constateren dat hij
voor 5-GRPI van wezenlijk belang is geweest en
daarenboven lange tijd alle Indië-bataljons van
het Regiment in het Veteranenplatform met verve
heeft vertegenwoordigd. Wij zijn hem daarvoor
zeer erkentelijk. Overigens zullen wij voorlopig
nog herinneringen aan onze Indiëtijd kunnen ophalen uit de publicaties van zijn dagboek.

Kerst en Nieuwjaarsgroet
Met het verschijnen van deze Vaandeldrager nadert ook het Kerstfeest. De reüniecommissie van
5-GRPI wenst u lezers van de Vaandeldrager fijne
Kerstdagen, een goede jaarwisseling, een gezond
en gelukkig 2009 en degenen die naar het buitenland zijn vertrokken of nog moeten vertrekken
een behouden terugkeer in het vaderland.

Reünie in 2009
Van het kazernecommando Oirschot ontvingen
wij het bericht dat voor onze volgende reünie samen met 6-GRPI, op ons verzoek, weer dezelfde
ruimte wordt gereserveerd als op 3 september jl.
en wel op woensdag 2 september 2009. De officiële uitnodiging volgt later.

Links Frans Mulder tijdens de kranslegging in 2007
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Loeboek Aloeng
Tekst: uit het dagboek van F.J. Mulder (vervolg)
Loeboek Aloeng (voor de tweede maal)
Maar nu echt…(met onderbrekingen in
Paloeangan)
(7 april – 16 november 1948)
Twee volgeladen drietonners rijden als eerste weg,
want onze bagage wordt met de dag uitgebreider.
Eenieder heeft een opbergkastje en tegenwoordig
zelfs worden de kippenhokken met inhoud meegetransporteerd; daarna volgen nog vier drietonners
voor ongeveer 20 man.We zeggen 8 RI nu voorgoed
vaarwel.
Het tweede en derde peloton bezetten nu Loeboek
Aloeng, terwijl de eerste opdracht luidt: Wachtlopen
aan de “Status-Quo-Lijn” bij de Tapakis als VP met
de gele band om en verder patrouille lopen om het
gebied schoon te houden van infiltranten.
Vergeleken met twee maanden geleden, begint de
kampongbevolking weer terug te komen en het leven zijn normale loop weer te krijgen. Aan medische hulp wordt veel gedaan, wat de bevolking snel
weet en er dan ook gratis van profiteert. Er zijn dagen waarop honderden mensen geholpen kunnen
worden.
Patrouille lopen houdt in deze periode in: door diepe kali’s waden met camouflagepakken en linnen
rubber laarzen aan en met je geweer boven je
hoofd om het droog te houden. Maar na het doorwaden van een kali droog je snel op in de tropenzon.
De inlichtingendienst (NEFIS) werkt hier goed.
Deze dienst bestaat voor een groot deel uit inlanders, die bij grote en lange patrouilles wel eens met
ons meetrekken, daar zij elk plekje van het terrein
kennen.
Thuisfront
Op 13 april houden we patrouille langs de Tapakis,
een rivier op de scheidingslijn met de TNI, waar we
aan de andere zijde de gewapende TNI ontmoeten
met de PK-banden om.
Het thuisfront blijft aan ons denken, want ik krijg
een pakketje met de leus erop: “Achter iedere soldaat een burger”.

Loeboek Aloeng

“Status-Quo-Lijn”

Het wachtbivak aan de Tapakis bestaat uit vier tenten, nl. één voor de wacht zelf, één manditent, één
slaaptent en één schrijfzaal. Een smalle loopbrug
over de kali verbindt de VP met de PK, terwijl op
TNI-gebied de weg versperd is met bomen.
Patrouille lopen bij volle maan is te doen, doch bij
een druilerige regen en in het pikdonker moet men
elkaar in de groep vasthouden om elkaar niet kwijt
te raken in dit terrein van Midden-Sumatra.
In verschillende dessa’s en kampongs wordt je zo
nu en dan danig opgeschrikt door kampongsronda’s die op je af komen stormen met speren, maar
als ze in het schijnsel van hun lamp zien dat je
“Belanda” bent en de VP-band draagt dan is alles
weer oké.Van beide zijden hoor je dan het welgemeende “Tabé” en je gaat het bos verder in onder
de muziek van het melancholisch neerspatten van
druppels uit palmbomen.
Op 28 april wordt tijdens een patrouille in de bergen in een huis Japans en republikeins geld gevonden ter waarde van fl. 500,00 en een verdacht persoon wordt meegenomen en later aan de NEFIS
overgedragen.
Als het aggregaat in ons bivak het laat afweten, is alles stil en stikdonker. Dit gebeurt zeker bij verdachte acties, dan gaat het kamp in duisternis onder en
is kaarslicht of je eventuele onontbeerlijke zaklantaarn het enige redmiddel om licht te houden.
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S – Ireentje nr.71

Reüniecomité

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.

De reünie van 3 september 2008
Tekst: Jan Elbers
Onze reünie werd wederom gehouden samen met
het 5e Bataljon. In Vaandeldrager
nummer 87 heeft het 5e Bataljon een verslag met
foto’s geplaatst. Dit verslag is een goede weergave van ons verblijf in de kazerne te Oirschot, hetgeen ik geheel ondersteun, zodat ik in dit nummer hier aan niets kan toevoegen. Slechts kan ik
vermelden dat deze reünie voor ons Bataljon de
22e reünie was.

Een terugblik
ter ugblik in de jaren 48
tot en met 50 (vervolg)
Tekst: Jan Elbers
Zo naderde het einde van de zeereis en over een
paar dagen zullen wij in Priok aankomen. Aan
boord wordt nog een groot aantal militairen overgeplaatst of opnieuw ingedeeld, wat met dat grote
onbekende voor de boeg door betrokkenen niet
bijster wordt gewaardeerd.Ieder appèl, dat wordt
gehouden in tropenuniform brengt verrassingen
en geruchten met zich mee, onder andere “Ze
zeggen dat we in Batavia blijven” of “dat we naar
Soerabaja gaan, of in Krawang komen te liggen”,
maar niemand weet het zeker.
Eerst wordt aan boord nog een film vertoond over
tropische hygiëne en ook de Maleise taal wordt
nog eens doorgenomen. Inmiddels zijn we
Krakatau voorbij en gaan nu de Javazee op om
recht op Tandjong Priok aan te varen. In de avond
van 9 oktober liggen we voor de haven, maar er
wordt tot de volgende dag gewacht om de haven
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binnen te stomen. Wij konden Java van een afstand bekijken en zagen hoe hoge palmbomen tot
vlak aan de golfloze zee groeiden en hoe kleine
bootjes in de haven van het verlichte Priok bedrijvig heen en weer puften. Zo gingen we de laatste
nacht in aan boord van de Waterman, om al vroeg
op de volgende dag de dekken vol te zetten met
plunjezakken. De bootreis zat er op. Nog een paar
uurtjes en we zouden voortaan tropensoldaten
zijn. Zodra het schip ligt aangemeerd aan de kade
worden loopplanken uitgelegd. Onderwijl staan
de opvarenden langs de reling en kankeren over
de hitte, die het laatste druppeltje vocht onder je
huid vandaan perst. Is dit Indië ??? Moeten we
voortaan in deze temperatuur leven en werken ?
In de loodsen worden de laatste voorbereidingen
getroffen voor de ontscheping.
Op de kade is ook nog een muziekkorps aanwezig
met vrolijke klanken om de manschappen wat bezig te houden. Verder zorgen de havenkoelies
voor de nodige ontspanning, door zich als een
vechtende kluwen mensen op de toegeworpen sigaretten te storten. Eindelijk kan de debarkatie
beginnen en in lange rijen verlaten de mannen,
zuchtend en zwetend onder een zware plunjezak
het schip, gaan de kade op en de loodsen in, waar
je het eerste pakje van de beroemd geworden
High-way sigaretten en een blikje lauw bier in
handen krijgt gestopt. (wordt vervolgd).
Tenslotte wensen wij onze zieke
Bataljonsvrienden een spoedig algeheel herstel
toe en eindigen met u allen Fijne Feestdagen en
een voorspoedig en gezond 2009 toe te wensen.
Harry, Piet, Frans en Jan.
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Nieuws van het Zevende
Bataljon, Bataljon Berdjalan
Reüniecommissie van het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene,
Jo van der Weerd, Voorzitter, Houttuinen Noord 33, 7325 RE Apeldoorn, Tel. 055-3662338.
Wim ter Horst, Secretaris/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)
Stationsweg 54 F 3233 CT 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.

tachtig en negentig jaar. Dit geeft, uiteraard vooral
bij de oudste bataljons, problemen bij het invullen van bestuursfuncties. Als een bestuurslid zich,
bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, moet terugtrekken uit het bestuur is er niemand te vinden, die deze taak kan of wil overnemen.

Tekst: Jo van der Weerd

Samenwerking met andere
veteranenverenigingen
Een veel gehoorde uitdrukking is “we worden allemaal ieder jaar een jaartje ouder”.
Niemand van ons zal deze wijsheid aanvechten.
De sobats van ons bataljon zijn of worden binnenkort tachtig jaar en enkelen zijn al iets ouder.
Wij zijn het jongste bataljon van de Indiëbataljons
GRPI. De veteranen van het 3e, 4e, 5e en 6e bataljon alsook de Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene zijn tussen de

Bij ons speelt dit nog niet…
Bij ons speelt dit nog niet, maar bij de oudste bataljons geeft dat al ernstige problemen.
Ik zeg ‘bij ons speelt dit nog niet’, maar natuurlijk
dient dit knelpunt zich over enkele jaren ook bij
ons aan. Binnen het bestuur hebben we hier vaak
over gesproken en we hebben diverse oplossingen overwogen. Wij hebben bijvoorbeeld als gedachtegang, dat wij ons werk langzamerhand over

Bijlage A, Schema Statuten en huishoudelijk reglement(en)
Concept
09 jan 2009

Concept
09 jan 2009

HR
VOSKNBPI

D.z.v.
VOSKNBPI

Statuten
VVGFPI

Gereed

HR
VVGFPI

Gereed

09 jan 2009

09 jan 2009

HR
VOSIB

D.z.v. VOSIB
3, 4, 5, 6 en 7 GRPI

HR
VVVGFPI

D.z.v.
VVVGFPI
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dragen aan onze kinderen of kleinkinderen. Als
hulpen bij onze reünie gebeurt dit al.
Ook bij de Stichting Brigade en Garde is over dit
probleem nagedacht, vooral door de huidige regimentscommandant Overste J.Doense en
Genmaj b.d. R.W.Hemmes. Dit mede doordat zowel van de zijde van Defensie als van de Stichting
Vrijheid en Veteranenzorg (de subsidieverstrekker) een dringend verzoek is binnengekomen om
alle veteranenaangelegenheden binnen Irene via
één loket te kunnen behandelen. Dit bracht overste Doense en de voorzitter van de VOSKNBPI
Hemmes er toe nu met een voorstel te komen dat
ons direct aansprak.
Het voorstel is dat er in 2009 een Veteranen
vereniging ontstaat voor alle veteranen van het
Regiment.
Onder de paraplu van deze vereniging vallen dan:
- de Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
- de Oud-strijders van de Indiëbataljons GRPI, dus
het 3e, 4e,5e, 6e en 7e bataljon
- de Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI
(deze laatste noemen wij altijd de jonge veteranen).
Ieder van deze drie groepen heeft minimaal één
vertegenwoordiger in het bestuur van deze overkoepelende vereniging. Als naam wordt gedacht
aan “Veteranen Vereniging Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene”.
Voorlopig merkt u niets van deze veranderingen.

Uw huidige bestuur blijft de reünie organiseren,
mogelijk in combinatie met het 4e Bataljon GRPI.
Het 5e en 6e Bataljon hebben dit al twee keer gedaan en dat bevalt uitstekend. Echter, als wij, door
ouderdom of om een andere reden, niet meer volledig in staat zijn om dit werk te doen, dan kunnen
we ondersteuning krijgen van de jonge veteranen. Die zullen dan een deel van het werk overnemen. Zijn we helemaal niet meer in staat om een
reünie te organiseren, dan zorgt de VVGFPI er
voor dat dit werk volledig wordt overgenomen. De
vereniging blijft dit werk doen, ook al zal de
groep die op een reünie wil samenkomen heel
klein worden. Wij, als bestuur, staan hier volledig
achter. Het geeft ons de zekerheid dat door het
wegvallen van bestuursleden het voorbereiden
van een onze reünies niet ophoudt, maar dat dit
werk, zolang dit nodig is, zal worden voortgezet.
U heeft inmiddels al een brief over dit onderwerp
van de Regimentscommandant ontvangen.
De oprichting van de Veteranen Vereniging
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene wordt besproken op de Algemene Ledenvergadering van
de Vereniging Van Oud-strijders Garderegiment
Prinses Irene (afgekort VOSIBGRPI), die zal worden gehouden omstreeks maart 2009. Heeft u nog
vragen, kom dan naar deze vergadering, daar zal
ruim de tijd worden genomen om uw vragen te
beantwoorden.
Namens het bestuur wens ik u zeer goede en
sfeervolle Kerstdagen en een gezegend 2009.

GEPLANDE TIJDBALK STATUTEN
en HUISHOUDELIJK REGLEMENT VV(V)GFPI

Statuten
naar
notaris

Vergadering
met 3,4,5,6,7
GRPI

Okt
2008

11 Nov
2008

Concept
HO
gereed

Jan
2009

ALV
VOSIB
GRPI

ALV
VOS
KNBPI

ALV
VVV
GFPI

Maart
2009

Mei
2009

Juni
2009
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Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI
Voorzitter: Kolonel Arie Vermeij, Zoutmansweg, 26 2811 ET, Reeuwijk
Secretaris: Luitenant-kolonel Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen
op Zoom, contact: vvvgfpi@home.nl
Penningmeester/ledenadministratie: Adjudant Richard Ekelhoff, Buikheide 6, 5512
PB Vessem, tel. 0497-591943, e-mail: richardekelhoff@hotmail.com
Voor meer informatie: www.vvvgfpi.nl

Jonge veteranen gaan historische route fietsen van
Normandië naar Den Haag
Tekst: Kol der Fuseliers Arie Vermeij Voorzitter
Vereniging Vetaeranen Vredesmissies GFPI
In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over
de Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI en
per nummer belichten wij een actuele missie, een
reeds uitgevoerde missie of een actueel onderwerp.

Historische fietstocht
In de week voorafgaande aan de veteranendag
2009, wordt er van 22 tot 27 juni een geheel gesponsorde en verzorgde fietstocht georganiseerd
vanaf de invasiestranden in Normandië via alle,
voor de Prinses Irene Brigade historische plaatsen, in Frankrijk, België en Nederland naar Den
Haag. Deze tocht omvat de gehele opmarsroute
van Prinses Irene Brigade. Er is plaats voor 12
deelnemers die in etappes van circa 200 km per
dag deze route gaan afleggen. Meer informatie
volgt maar belangstellenden kunnen zich alvast
aanmelden bij de secretaris.

Op uitzending?
Er gaan uiteraard ook steeds Fuseliers individueel op uitzending naar hoofdkwartieren 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.

Reünie VVVGFPI 13 juni 2009
Op verzoek van vele jonge veteranen die nog aan

het arbeidsproces deelnemen, wordt de volgende
reünie op zaterdag 13 juni georganiseerd. Noteer
dat alvast in de agenda!

Veteranendag
Op zaterdag 27 juni 2009 wordt weer de landelijke
veteranendag in Den Haag georganiseerd, ook
hieraan zal de vereniging deelnemen. Noteer dit
alvast in de agenda. Mocht u aan het defilé willen
deelnemen, geef u dan uiterlijk 15 maart op bij de
secretaris. Bovendien worden er op 27 juni ook
steeds meer regionale veteranendagen georganiseerd. Wij als bestuur zien dit zeker niet concurrerend, maar vooral aanvullend. Omdat de landelijke organisatie in Den Haag door de grote 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.

Kopij
Zijn er leden die iets te vertellen hebben over hun
huidige of inmiddels afgesloten uitzending of
over hun vervolgloopbaan buiten defensie, stuur
een goed verhaal met een paar foto’s naar onze
secretaris.

Leden
Ten slotte is ons ledental inmiddels gestegen tot
ruim 470. Wil je jezelf of iemand anders aanmelden als lid van de VVVGFPI, kan dat bij onze se-
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Het doormidden zagen van de uitzending in 1996

cretaris 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.

Fuselier waar ben je, wat doe je en wat denk je?
Tekst: Martin Faas
Voor een nieuw verhaal in deze rubriek heb ik
contact gezocht, en gekregen, met een “jonge
oude” veteraan. In de vorige uitgave van de
Vaandeldrager was hij ook al een klein beetje aan
het woord maar nu is de schijnwerper helemaal
op hem alleen gericht. Ik heb het over Leo
Meijers. Een actief baasje die de woorden “stil zitten” niet heeft uit gevonden.
De vragen heeft hij dan ook vrij snel beantwoord
omdat er toch weer een rit gemaakt moest worden. Zoals te doen gebruikelijk was de eerste
vraag natuurlijk wanneer je wat was.
Leo van de SMOD (sergeant-majoor onderhoud
diagnosticus ) van het B-Eagle team dat tijdens
IFOR II (2de helft 1996) gelegerd was op de FB
Jajce. Voor en na zijn uitzending had hij dezelfde
functie bij de B-cie in Oirschot. Hij gaf leiding aan
techneuten van het team en de compagnie.
Dat Leo te weinig tijd heeft genomen om, tijdens
de uitzending, iets van de omgeving te zien, ziet
hij als een minder positieve ervaring. Een positieve uitzendervaring was de sfeer binnen de Smodgroep. Hij zou zo weer met dezelfde mensen op
uitzending willen.

PIROC
Als BOT ‘er ging Leo gewoon weer, na de uitzending, aan de slag bij het 17de Painfbat. Na zijn tijd
bij het 17de vertrok hij naar de PIROC in
Veldhoven. Daar werd hij C-DAA, zeg maar een
soort SMOD. Dat heeft hij ruim 3 jaar gedaan en na
samenvoeging van de PIROC en de rijschool
Venlo ging hij naar het OTCRIJ. Daar werd hij geplaatst bij de logistieke compagnie.
Op 1 december 2003 ging Leo met vervroegd FLO
en nog geen drie maanden later werd hij gevraagd om als tweede chauffeur, bij een burger-

bedrijf, mee te rijden naar Kroatië. En nu nog is
Leo regelmatig enkele dagen per week onderweg
door Europa. Maar nu meestal alleen.

Manier van denken
Het halfjaar dat Leo in Bosnië heeft gezeten, heeft
geen invloed gehad op zijn manier van denken
over allerlei maatschappelijke, nationale en internationale zaken en gebeurtenissen. Hij gaf aan dat
hij dat zelf niet merkt.
Op de vraag of Leo, bij zijn dagelijkse werkzaamheden, gebruik maakt van kennis en vaardigheden opgedaan tijdens zijn verblijf in het voormalige Joegoslavië, moet hij met een aarzelend nee
beantwoorden. Leo vind niet dat zijn manier van
werken en denken beïnvloed is door de uitzending. Hij is gewoon doorgegaan zoals hij altijd gedaan heeft. Om samen met oud collega’s, tijdens
grote en klein reünies, over “die goeie oude tijd”
te praten en herinneringen op te halen, besloot
Leo om lid te worden van onze vereniging. Mocht
het zo zijn dat collega ’s op een of andere manier
hulp nodig hebben dat zal hij klaar staan om een
helpende hand te bieden. Leo is niet de man die
te ver vooruit kijkt en kan daarom moeilijk inschatten hoe de VVVGFPI er over 10 jaar uitziet.
Een ding weet hij wel en dat is dat de vereniging,
door de intensievere en gevaarlijkere huidige uitzendingen, stil moet blijven staan bij het herdenken van de jonge slachtoffers die tijdens het uitvoeren van hun taak het grootste offer hebben gebracht. Onze technische fuselier hoopt nog vaak
met velen samen te komen om het gevoel te delen
en te spreken over hoe het was tijdens de uitzending van IFOR II in 1996 in Bosnië. Dat was nog wat
Leo, op de valreep, nog kwijt wilde. Wij hopen Leo
nog vaak te zien tijdens activiteiten van de vereniging en wensen hem nog veel veilige kilometers
over de wegen van Europa.
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Regimentsflitsen

Van de Regimentscommandant
Tekst: LKol der Fuseliers Joost Doense
Bataljons- en Regimentscommandant
Rond de jaarwisseling is het altijd goed om terug
te kijken op wat achter ons ligt. Regiment zowel
als Bataljon kunnen met voldoening terugkijken
op een intensief jaar.
Zo waren er weer veel ceremoniële taken zoals
Veteranendag, Prinsjesdag, Erewachten, koorduitreikingen en reünies van onze Oud-strijders.
Heren veteranen, ik beschouw het als een eer om
u, veteranen van het Regiment, te mogen ondersteunen en hoop dat we het nog lang kunnen blijven doen. Het is altijd hartverwarmend hoe veel
waardering u voor ons heeft voor het ondersteunen van uw jaarlijkse reünies.

Regimentstradities
Verder hebben we enkele Regimentstradities
nieuw leven ingeblazen. Sinds dit jaar krijgen beginnende, jonge luitenants een inauguratieopdracht waarbij ze zich verdiepen in een stukje nog
onbelichte Regimentshistorie. Ook doorlopen
onze nieuwe Fuseliers de dag en nacht voorafgaand aan hun beëdiging een instructief, ludiek

maar ook fysiek programma waarin ze wegwijs
worden gemaakt binnen Regiment en Bataljon. Dit
programma wordt georganiseerd door de nieuwe,
jonge sergeanten van het Regiment en wordt geleid door de Regimentsadjudant en de CSM’s.
Ook is er een nieuwe traditie geboren: op initiatief van de Regimentsadjudant heeft de ROOV
sinds dit jaar een Regimentsmaaltijd voor haar leden en hun partners. De eerste was half november
en was een groot succes, al zullen sommige deelnemers daar de volgende ochtend anders over
gedacht hebben.

Combineren van bestuurlijke taken
Ook organisatorisch blijven we in beweging. De
werkgroep die onder leiding van de VVVGFPI bezig is om bestuurlijke taken te combineren, ligt
goed op schema. De planning is dat we vanaf volgende zomer namens al onze veteranenverenigingen met één stem kunnen spreken. In de vorige
Vaandeldrager en via uw besturen bent u hierover
al geïnformeerd. De leden van de Indië bataljons
hebben ook nog een brief hierover van mij gekregen. De eindsituatie is dat we beter dan voorheen
en tot in de verre toekomst in staat zullen zijn om
de belangen van de Veteranen te blijven behartigen.

Afghanistan
Het Bataljon is volop bezig met de uitzendingen
naar Afghanistan in 2009. De Charly-Beren zijn in
de laatste fase van hun opwerktraject. Staf, StStcie
en de Bravo-Eagles zijn volop aan het oefenen en
trainen om volgend jaar zomer te vertrekken en
de Alfa-Tijgers sluiten de rij met een missie vanaf
december 2009. Het is een mooie taak maar de
voorbereiding kent vele uitdagingen. Ondanks
dat blijft de sfeer goed. Dat moet ook vooral zo
blijven maar is daarnaast een compliment voor de
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Overste Doense tijdens een beëdiging

motivatie van het personeel want het is zeker niet
altijd gemakkelijk.
Alhoewel er geen complete eenheden van het
Bataljon zijn uitgezonden, zijn er diverse leden
van Bataljon en Regiment net terug van hun missie
of kort geleden vertrokken. Ik wens de terugge-

keerden een welverdiend verlof en wens de uitgezondenen, waaronder onze Oud
Regimentscommandant, Kol Willem Verweij
(Afghanistan) en Oud Regimentskapitein en PBC,
LKol Peter Aerts (Congo) veel succes.
Bij de uitzendingen gebeuren buitengewone dingen. Soms tragische, waarbij doden en gewonden
vallen. Maar er wordt ook buitengewone uitzonderlijk moed getoond en gelukkig blijft dat niet
onopgemerkt. Ik ben dan ook hartstikke trots dat
twee Korporaals der Fuseliers, Yoeri Vijgen en
Mike van der Vondervoort, op 16 oktober j.l. van
de Minister een dapperheidonderscheiding hebben ontvangen. Ook een derde Fuselier heeft hem
toegekend gekregen maar omdat hij in oktober
op uitzending was, zal hij hem dus later ontvangen.
Er is nog heel veel te vertellen over Bataljon en
Regiment maar dit waren de zaken die ik zeker
met u wilde delen. Zoals altijd wens ik u veel leesplezier maar ik wens u vooral een bijzonder goed
2009.

Herdenking in Wolverhampton
Tekst:Sergeant der Fuseliers Michel Jansen
17 Painfbat GFPI, BCie
Op 31 oktober en 1 november werd de jaarlijkse
herdenking gehouden van de gevallenen en overledenen van de KNBPI die begraven zijn te Wol
verhampton (GB). Uiteraard was ons Gardere
giment weer vertegenwoordigd met een delegatie van zowel Oud-strijders als ook Regiments
leden van 17 Painfbat GFPI.
Dit jaar bestond de delegatie uit de Genmaj b.d
Hemmes, Kol b.d Herbrink, de heer Van der
Meeren, LKol Doense, Kap Hoeberichts, Sgt1 De
Hond en Sgt Jansen.
Op vrijdag de 31e werd de heenreis om 06.00 uur
per combi gestart. Na een kleine pitstop te Bergen
op Zoom, alwaar Frans van der Meeren werd opgepikt, ging de reis rechtstreeks naar de
Kanaaltunnel waar de combi met inzittenden in
ongeveer 45 minuten naar Groot-Brittannië werd
gebracht. Vervolgens weer een paar uur in de
zeer comfortabele combi die ons zonder protest,

met sturing door Kap Hoeberichts naar Wolver
hampton bracht.
We hebben daar overnacht In het “Quality Hotel
Wolverhampton” waar we ons na aankomst even
op konden frissen. Zeker voor de oud-strijders
was dit wel een fijn moment omdat ze al de hele
dag onderweg waren. Let wel: 12 tot 14 uur onder-

Rudi Hemmes in gesprek met Adj Wip
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weg op 85 jarige leeftijd voor twee van de drie
Oud-strijders en de Kol b.d Herbrink zelfs 3 weken verwijderd van zijn 90e verjaardag.
Aansluitend hebben wij ons omgekleed in DT
waarna we van het diner konden genieten.
Voordat we aan tafel gingen werd er nog even van
een pilsje genoten aan de bar. Ik weet niet wat het
is maar in Engeland smaken ze altijd goed.
De bar liep ondertussen vol met Britse schonen.
Achteraf bleek dit een bijeenkomst van “witches”
te zijn, het was die dag tenslotte Halloween. Het
lag dus toch niet aan ons dat de hotelbar vol
stroomde met vrouwen, maar het was wel een zeer
welkome afwisseling voor menigeen. We hebben
ons er toch maar toe gezet om te gaan dineren. Dit
kwam ook omdat ze ons de menukaart maar in de
bar kwamen brengen. Het eten in het hotel was
weer voortreffelijk.

Nooit droog staan…
Na het avondmaal stond er een social gepland
met de leden van de “Dutch Wargraves Comitee”.
Dit zijn de mensen, veelal zelf Oud-strijders, die
zorg dragen voor de Nederlandse graven en tijdens de herdenkingen zorgen dat alles op rolletjes verloopt.
Ook is elk jaar een afgevaardigde van de
Nederlandse ambassade aanwezig en de laatste 2
jaar was dat de Aoo Wip, namens de militair attaché. Ook dit jaar was hij weer van de partij.
Na een hartelijk welkom en grondig handen
schudden (zowel met de Britten als met Aoo Wip),
wat normaal is voor mensen die elkaar al jaren
kennen maar elkaar maar één keer per jaar ontmoeten, werden de plichtplegingen voor de volgende dag doorgenomen. Uiteraard onder het genot van een pilsje. Onder een hartelijk welkom
hoort volgens mij bij hun ook het nooit “droog
staan” wat wij een goede zaak vinden.
De volgende dag zouden wij bij de graven kransen leggen namens de Vereniging van Oudstrijders KNBPI, namens de ambassade en namens Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Sgt1
de Hond kreeg de taak het appèl voor de gevallenen af te nemen. Daarna werd de totale ceremonie
nog een keer doorgenomen waarna we met de
echte social konden beginnen.
Het is altijd een mooie avond als Oud-strijders bij
elkaar zijn en de verhalen los komen. Ook de
Britten konden trouwens verhalen vertellen die
het al met al een gezellige afsluiting van een toch
wel lange dag maakten.

Toespraak op het kerkhof van Wolverhampton

Nadat we de Engelse heksen uitgezwaaid hadden,
(hun social was natuurlijk achter gesloten deuren)
zijn ook wij aan een welverdiende nachtrust begonnen.

Engels ontbijt
De volgende morgen moesten we er weer op tijd
uit om van een heerlijk Engels ontbijt gebruik te
maken. Uitkijken om geen bonen, ei of vettige
worst op je DT te krijgen want dan heb je een uitdaging, net voor het ceremoniële gedeelte.Na het
ontbijt hebben we de kamers opgeleverd, de
sleutels ingeleverd, de rekeningen betaald en zijn
we vertrokken richting de begraafplaats.
Op de begraafplaats was het al een drukte van
belang door de aanwezigheid van alle
Vaandeldragers van allerlei Engelse veteraneninstituten en verschillende opleidingsklassen van
verschillende Engelse legeronderdelen.
Daar was het wachten op de “madam Mayor”. Een
vrij hoge functie binnen de Engelse gemeenschap, wel meer sociaal dan politiek van aard. Het
is een functie die voor één jaar wordt vervuld dus
elk jaar is er iemand anders wat de toespraken
achteraf wel interessant maken.
Onder leiding van Mr Purnell verliep de ceremonie erg soepel. Alleen de predikant had wat moeite met het zingen van de psalmen door een lichte
verkoudheid. De exercitie van de Royal Air Force
Academy Class tijdens het afroepen van het appèl
zag er ook zeer strak uit.
Zoals gezegd zou Sgt 1 De Hond het appèl afnemen, dit ging hem goed af.
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Burgemeester Christine Mills krijgt een fles Calvados uit handen van overste Doense

De kransen werden gelegd en de toespraak van
de Genmaj b.d Hemmes maakte zoals altijd weer
een grote indruk.

Engelse traditie, kopje thee
Na het ceremoniële gedeelte stond ook dit jaar
weer een bezoek gepland aan het gemeentehuis
van Wolverhampton. Daar konden we opwarmen
met deze keer een kop koffie of thee in de
Engelse traditie. Ook hier werden weer de nodige
speeches gehouden waarbij vooral met veel eer

en respect over de Oud-strijders werd gesproken.
Er werd afgesproken om een keer met een grotere delegatie naar Wolverhampton te vertrekken,
in het kader van “The Freedom of the City”. Maar
dat zal begrijpelijk niet volgend jaar zijn gezien
het programma van het Bataljon.
De Kol b.d. Herbrink had voor de Engelse Oudstrijders nog een verrassing door de “minipins”
van het Garderegiment uit te delen en de LKol
Doense verraste Madam Mayor nog met een heerlijke liter Calvados. Of ze er van gaat genieten zullen we misschien nooit weten. Door het drukke
schema van Madam Mayor konden we maar een
uurtje op het gemeentehuis verblijven. Dus moest
er weer afscheid genomen worden, gepaard
gaand met weer veel handjes schudden.
Voor ons was er een kamertje beschikbaar gesteld waar we ons van ons DT konden ontdoen om
in burger weer op het Hollandse af te gaan.
Iets na het middaguur vertrokken we uit
Wolverhampton met zo’n 12 uur in de combi zitten
voor de boeg. De reis verliep voorspoedig tot de
combi liet merken dat ook hij onderhoud nodig
heeft. De benzinemeter was namelijk blijven hangen op “¼” en we kwamen dus op een stuk snelweg ergens in België op de zaterdagavond stil te
staan. Na heel wat telefoonverkeer en ongeveer 2
uur verder konden we onze weg weer vervolgen,
met dank aan de Belgische Wegenwacht.
De laatste etappe ging zonder moeilijkheden en
met de eerder opgelopen vertraging kwamen we
vermoeid maar heelhuids aan op Oirschotse bodem.
Combi leegruimen, aftanken (bedankt Benjamin)
weer handjes schudden en naar huis om van het
over gebleven weekend te genieten.
s’ Nachts op de fiets naar huis met een zeer tevreden gevoel omdat je een klein beetje deel mocht
uitmaken van de geschiedenis van het Regiment,
samen met haar Oud-strijders.

Zonder benzine in België
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Van de Regimentskapitein
Tekst: Kap der Fuseliers Benjamin Hoeberichts
Hoofd Sie S1 en Regimentskapitein
Wolverhampton
Na een relatief lange heenreis, een gezellige
avond, een mooie herdenking en een enerverende terugreis kwam een delegatie van ons
Garderegiment heel vroeg in de ochtend van 2
november jl. weer terug op de kazerne in
Oirschot. Terug van een reis naar Groot-Brittannië
om daar de jaarlijkse herdenking in
Wolverhampton bij te wonen. Dit jaar was ik voor
het eerst in de gelegenheid om deze indrukwekkende reis mee te maken.
De ceremonie ter plaatse werd stijlvol georganiseerd en u kunt hier elders in dit nummer meer
over lezen. De auteur van dat artikel schrijft ook
over wat toch wel indruk op mij maakte: de kans
om een reis als deze te maken in het bijzijn van
drie mannen die de historie ter plaatse levend
maakten.

Sneltrein
Zoals bij veel van de lezers ongetwijfeld bekend
is, gaat 17 Painfbat GFPI in 2009 en begin 2010 in
“drie slagen” van elk dik vier maanden op uitzending naar Uruzgan, Afghanistan. Het leven en werken in de bataljonsstaf lijkt de laatste maanden
meer dan anders op een rit in een TGV. De oefeningen en andere activiteiten lossen elkaar in snel
tempo af.
Dit werpt een schaduw vooruit van hoe volgend
jaar eruit gaat zien. Ons bataljon en, als ik voor
mijzelf spreek, de Sie S1 doet steeds zijn uiterste
best om alle Regimentsactiviteiten voor te bereiden, uit te voeren en te ondersteunen. Komend
jaar is ook de Sie S1 (in elk geval voor het grootste
deel) op uitzending. Met een juiste overdracht van
de nodige informatie zal het te formeren nadetachement deze taak overnemen. Een eerste versie
van de Regimentskalender van 2009 vind u ook
terug in deze Vaandeldrager.

Regimentsjaardag
Ook voordat de bataljonsstaf, Staf-stafcompagnie
en de Bravocompagnie in juli en augustus richting
Afghanistan zullen vertrekken vinden er nog de
nodige Regimentsactiviteiten plaats.

De kransen voor de Regimentsjaardag van 2008

Niet onbelangrijk en als eerste op de kalender:
De Regimentsjaardag 2009. Wij vieren en herdenken dit jaar op 9 januari, in verband met het weekeinde en een tweeweekse oefening gelijk aansluitend.
De Staf-stafcompagnie van de 13e Gemecha
niseerde Brigade, die ook tot ons Garderegiment
behoort, en het Herstelpeloton 17 Painfbat van de
Herstelcompagnie zullen dit jaar (erg) beperkt
aanwezig zijn vanwege onder andere uitzendingen en andere werkzaamheden. Daarentegen zullen twee “vreemde eenheden” die tijdens de uitzending onder commando van onze Bataljons- en
Regimentscommandant vallen wel met een (kleine) deputatie aanwezig zijn. Ik heb het dan over
22 Infcompagnie van 2 Mariniersbataljon en
Alfacompagnie van 13 Infbat (Aaslt) Lmbl RSPB.
De opzet van de Regimentsjaardag zal grotendeels gelijk zijn aan andere jaren. Traditionele
elementen als het Engels ontbijt, de Regiments
cross (voor de Genmaj Hemmes-troffee) en de
sport- en schietwedstrijden (de laatste voor de
Genmaj van Besouw-beker) zullen weer de revue
passeren.
Een uitnodiging kunt u op korte termijn via uw
commandant of op uw huisadres tegemoet zien. Ik
hoop op een grote opkomst.
Afsluitend wil ik iedereen van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene langs deze weg alvast
goede Kerstdagen en een heel fijne jaarwisseling
wensen.
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Het onderofficiersdiner van het Regiment
Tekst: Jeroen van Dijk, Regimentsadjudant
Nieuwe traditie geboren?
Voor het eerst in de geschiedenis van ons regiment heeft er, op 13 november ’08, een diner
plaatsgevonden voor alle onderofficieren en hun
partner van 17 Painfbat GFPI en voor de onderofficieren die bij hun lidmaatschap van de ROOV
hebben aangegeven deel te willen nemen aan
Regimentsactiviteiten. Als ‘speciale’ gasten waren
uitgenodigd de Regimentscommandant en de aalmoezenier met partners.
De voorbereiding voor een dergelijk diner valt
niet mee gezien het feit dat we binnen ons bataljon op dit moment in een gefaseerd opleidingstraject lopen. Het streven om tot een datum te komen welke voor alle eenheden goed uitkomt, is
dan ook niet helemaal gehaald omdat de Acie op
oefening was maar gelukkig hebben zij er alles
aan gedaan om toch aanwezig te zijn. Ook de locatie moest extern gezocht worden omdat PARESTO
niet in staat was om het diner op deze datum te faciliteren.
De locatie werd gevonden op een paar honderd
meter buiten de kazerne in partylocatie
“Valkenhorst”.

Honderdveertig deelnemers
Een opkomst van 140 deelnemers getuigt van een
levendig Regimentsgevoel binnen ons onderoffi-

cierskorps en met dit aantal was de avond op
voorhand al geslaagd.
De opzet van het diner was in een setting gegoten
waarbij de deelnemers in een ontspannen en
vrije sfeer elkaar konden ontmoeten. Het eten, in
de vorm van een buffet, was prima verzorgd en
ook de muziek zorgde ervoor dat er al snel een
gezellige Fuseliers atmosfeer hing.
Jong en “oud” ontmoeten elkaar, allen met een
Regimentachtergrond. Onderlinge verhalen en
ervaringen worden uitgewisseld en oude koeien,
vooral door de “buiten leden”, worden uit de sloot
gehaald. Uiteraard gaat het veel over het werk, de
ene brengt een schat aan ervaring, de ander nieuwe ontwikkelingen.
Maar ook is er contact tussen en met de partners
van de onderofficieren. Sommigen zien voor het
eerst de collega van hun relatie waar hij, of zij,
dag en nacht mee werkt en waarschijnlijk in de
toekomst mee op missie gaat. Ook leggen veel
partners de eerste onderlinge contacten of worden oude contacten weer opgepakt.
Op het einde van de avond mensen buiten moeten
gooien (in de goede zin van het woord) getuigd
van een stukje gezelligheid welke we deze avond
ervaren hebben. Voor ons als onderofficieren een
geslaagde avond en als het aan mij ligt een nieuwe traditie.

Regimentsweetjes
Wist u dat:
De militaire relatie van deze twee Regimentsgenoten al dateert vanaf 1964.
Uw eindredacteur werd hierop attent gemaakt
door LKol der Fuseliers b.d. Doede Keuning, tijdens de kameraadschappelijke maaltijd op 20 november. De twee heren aan de hoofdtafel zijn de
Brigadegeneraal der Fuseliers b.d. C. Kuypers
(73) en de Reserve Majoor der Fuseliers b.d. A.H.
Vermeulen (65). In 1964 was de toenmalige
Kapitein der Fuseliers Kuypers commandant van
de A-cie 13 Infbat (toen nog geen painfbat) en
werd de toenmalige vaandrig Vermeulen als pelotonscommandant daar geplaatst. Overste b.d.
Keuning vond het een plaatje waard dat de heren,

Regimentsgenoten: Links Res. Maj b.d. A Vermeulen en rechts Bgen b.d. C.
Kuijpers
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die elkaar dus bijna 45 jaar kennen zo knus samen
aan tafel zaten.

Wist u dat:
Tijdens de Gardeborrel op 9 oktober afscheid
werd genomen van de Museumvrijwilligers Pieter
le Maire en Piet Teurlinkcx.

Zij namen afscheid na 16 en 14 jaar “trouwe
dienst” en ontvangen een tevredenheidbetuiging.
Op de foto ziet u vlnr: Maria van Gurp, Pieter le
Maire, Genmaj bd Kees Nicolai, Kolonel bd Tony
Herbrink, Hans Sonnemans, Piet Teurlinckx en
“moeder” van Gurp.

Twee Fuseliers ontvangen het Kruis van Verdienste
Minister van Middelkoop reikt onderscheidingen uit
Tekst: Hans Sonnemans
Een bijzondere ceremonie op landgoed Bronbeek
in Arnhem. Minister van Defensie Van Middelkoop
reikte daar op 16 oktober maar liefst zes exemplaren van het Kruis van Verdienste uit vanwege buitengewoon dapper optreden in Uruzgan. Eén van
die onderscheidingen werd postuum uitgereikt,
namelijk aan soldaat der eerste klasse Wesley
Schol. Hij sneuvelde op 12 januari j.l. bij Deh
Rawod toen hij tijdens een vuurgevecht een getroffen collega in veiligheid probeerde te brengen.
Onder de onderscheiden militairen zijn maar

liefst twee Fuseliers: korporaal J. Vijgen en (oud)
korporaal der eerste klasse (en dus veteraan) M.
van den Vondervoort. De laatste was dan ook helemaal verrast door de bijzondere onderscheiding: “Ik dacht dat we hier met een man of vijftig
een onderscheiding zouden krijgen. Dat het een
zo zeldzame onderscheiding zou zijn, was een
complete verrassing. Ik vind het wel een kroon op
mijn werk. Als ik niet mijn ding had gedaan, dat
wat ik gewoon geleerd heb, waren er wellicht collega’s gesneuveld. Zeker als je hier staat en ze
vertellen wat er is gebeurd, denk je: het had ook
heel anders kunnen aflopen.”
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Kpl 1 der Fuseliers Van den Vondervoort
Van den Vondervoort (24) is al vijf maanden de
dienst uit en was verbaasd dat hij opgeroepen
werd voor “iets wat zich al anderhalf jaar geleden
in Afghanistan heeft afgespeeld.” Op 19 januari
2007 maakte hij deel uit van een patrouille die onder hevig vijandelijk vuur was komen te liggen.
Eerder was al een autobom onder een YPR pantservoertuig tot ontploffing gebracht. Hij aarzelde
niet, maar rende onder een spervuur van kogels
naar de gewonden van de YPR om hulp te bieden.
Ook aan een zwaargewonde van een ander voertuig verleende hij hulp. Hij nam “pendelend” tussen de twee voertuigen de leiding over van de
Combat Life Savers. Hierdoor werd verder letsel
voorkomen, konden de gewonden worden gestabiliseerd en per medische evacuatie worden afgevoerd. Martin van den Vondervoort heeft zeker
geen spijt van zijn militaire verleden. “Ik zeg ook
niet dat ik nooit meer terug de dienst in ga. Maar
ik heb vier uitzendingen in zes jaar tijd gedaan.
Mijn ouders zeggen terecht dat ik even rustig aan
moet doen en aan mezelf moet denken.”

Kpl der Fuseliers Vijgen
Korporaal J. Vijgen is de tweede Fuselier die het
Kruis van Verdienste kreeg vanwege: ”zijn moedig en beleidvol optreden tijdens een vijandelijke
aanval waardoor hij zich heeft onderscheiden en
daarmee het belang van het Koninkrijk gediend.”
Op het Koninklijk Besluit van 5 augustus 2008
wordt zijn actie als volgt omschreven: “Tijdens de
operatie ISAF in Afghanistan heeft hij op 19 januari 2007 op eigen initiatief een groot persoonlijk risico genomen door onder vijandig vuur van
Opposing Militant Forces zijn bij een autobom gewond geraakte pelotonscommandant in veiligheid te brengen en eerste hulp toe te passen,
daarbij met zijn persoonlijk wapen tegenvuur gevend. Vervolgens heeft hij er bewust voor gekozen
om onder vuur terug te gaan naar het boordwapen van zijn voertuig om onderdrukkingsvuur af
te geven zodat de gewonden konden worden behandeld. Hij nam daarbij de rol van voertuigcommandant over en stuurde de rest van de voertuigbemanning aan waarna de patrouille het initiatief
kon herwinnen en de vijand het gevecht afbrak.”

De Vaandelgroep op Landgoed Bronbeek bij de uitreiking van het Kruis van Verdienste aan twee Fuseliers
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Kpl der Fuseliers J. Vijgen met het Kruis van Verdienste

M. van den Vondervoort ontvangt het Kruis van Verdienste uit handen van
minister Van Middelkoop

Engelandvaarders
Het Kruis van Verdienste werd in 1941 door de
Nederlandse regering in Londen ingesteld. De
onderscheiding is bestemd voor Nederlanders en
buitenlanders, die zich “in het belang van de
Nederlandse staat in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben
onderscheiden”. Aanwezigheid aan het werkelijke front is voor dit Kruis dus geen vereiste. De onderscheiding is aan ruim 2000 personen uitgereikt, waaronder veel Engelandvaarders
(Nederlanders die tijdens de oorlogsjaren ontsnapten uit het bezette Nederland naar door geallieerden gecontroleerd grondgebied) en leden
van de Binnenlandse Strijdkrachten (het georganiseerde Nederlandse verzet). Bij de ontbinding
van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses
Irene in juni 1945 reikte Z.K.H. Prins Bernard diverse onderscheidingen uit, waaronder ook drie
Kruizen van Verdienste. Sergeant A. Visser, korporaal J. Bodes en soldaat H. Rademaker ontvingen
toen deze bijzondere onderscheiding.

Het Kr uis van Verdienste
Het Kruis van Verdienste is uitgevoerd als
een vierarmig kruis, bevestigd aan een 37
millimeter breed lint van “Nassau blauw”
met in het midden een 6 millimeter brede
verticale streep oranje. Mensen aan wie de
onderscheiding al een keer is toegekend, en
die daarna door gelijkwaardige daden opnieuw het kruis ontvangen, dragen het cijfer “2” in goud op het lint van het Kruis
van Verdienste. Het cijfer kan worden verhoogd tot “3” en zo verder.
Decoratievoorstellen voor het Kruis van
Verdienste worden beoordeeld door de
Commissie Dapperheidonderscheidingen van
het ministerie van Defensie. De minister
van Defensie doet de voordracht aan het
Staatshoofd, die de toekenning via een koninklijk besluit bekrachtigt.
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Na de Koreaanse oorlog (1950 - 1953) werd de onderscheiding tientallen jaren niet meer uitgereikt.
Hierin kwam pas verandering in 2007, toen weer 5

Kruizen van Verdienste werden toegekend. Op 16
oktober 2008 werden dus weer 6 nieuwe namen
aan de lijst van dragers van Het Kruis van
Verdienste toegevoegd.

Regimentskalender 2009
DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

BIJZONDERHEDEN

07 januari

ROOV Nieuwjaarsborrel

Oirschot, Congleton

09 januari

Regimentsjaardag

Oirschot

Bataljonsorder volgt

11 maart

Beëdiging & koorduitreiking

Oirschot

Bcie ondersteunt

12 maart

ROOV borrel

Oirschot, Congleton

Afscheid Ccie (TFE-9) ??

12 maart

Regimentsborrel officieren

Oirschot, geb 200

VVOGFPI en alle officieren 17 Painfbat

29 april

Bloemenhulde H.M. de Koningin

Den Haag

RC plus deputatie (volgt)

07 mei

ROOV borrel

Oirschot, Congleton

08 mei

Herdenking bevrijding Den Haag

Den Haag

09/10 mei

Kinderweekend en Bat BBQ

Oirschot, Congleton

10 mei

Herdenking Grenadiers en Jagers

Den Haag

13 mei

Reünie VOSKNBPI

Oirschot

14 mei

Kameraadschappelijke maaltijd VVOGFPI

Oirschot, geb. 200

13 juni

Reünie VVVGFPI

Oirschot

Organisatie VVVGFPI

18 juni

ROOV borrel

Oirschot, Congleton

Afscheid B- en Ststcie (TFE-10)

18 juni

Beëdiging & koorduitreiking

Hedel

Acie ondersteunt

27 juni

Veteranendag

Den Haag

VVVGFPI, details volgen

02 september

Herdenking en reünie 5 & 6 GRPI

Oirschot

Nadet ondersteunt (oud-RC en –RA)

07 september

Nationale herdenking Indië-monument

Roermond

VOSIB, (oud-RC en -RA)

15 september

Prinsjesdag

Den Haag

Nadet, (oud-RC en -RA)

14 oktober

Herdenking en reünie 4 & 7 GRPI

Oirschot

Nadet ondersteunt (oud-RC en -RA)

02 december

Beëdiging & koorduitreiking

Colijnsplaat

Ccie ondersteunt (oud-RC en -RA)

VOSKNBPI, RC, RA en RK
RC
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Historie
Na ruim 64 jaar een plaquette voor drie gesneuvelden van
de Prinses Irene Brigade
Tekst: Richard van de Velde
Op initiatief van Richard van de Velde wordt er in
het voorjaar van 2009 in St.Joris-Winge in België
een plaquette onthuld voor de drie aldaar gesneuvelde leden van de Prinses Irene Brigade.
Het gaat hier om:
Anthoon Bonte (1914 –1944), Anton Bijlsma (1919
– 1944) en Henk de Groot (1914 – 1944)
Op 6 september 1944 naderde, op doortocht naar
Beringen, de colonne van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene St. JorisWinge. Bij de toegang tot het dorp liep men in een
Duitse hinderlaag. Een Tigertank nam de eerste
verkenningswagen onder vuur, waarbij Henk de
Groot dodelijk werd getroffen.
Henk was in oktober 1937 vanuit Zuid-Limburg
naar Noord-Frankrijk getrokken, waar hij op 2 november 1937 in Mezieres bij het Vreemdelingenlegioen tekende.
Op 28 november 1943 vertrok De Groot vanuit
Algerije met tien andere rekruten richting
Engeland en sloot zich korte tijd later aan bij de
Prinses Irene Brigade. Hij werd hier ingedeeld bij
de Recce. In augustus 1944 landde hij in
Normandië en trok toen door richting België waar
hij op 6 september aankwam bij St.Joris.

Anthoon Bonte (1914 –1944),

Een dagboekverslag meldde vervolgens:
‘De Duitsers hadden de overval zeer goed opgesteld. Een tank achter een voertuigwrak op de
weg, welke vol wrakken lag, had het mitrailleurvuur op de voorste gepantserde verkenningswagen geopend en door een schot door de schietsleuf van zijn brencarrier werd mitrailleurschutter
De Groot gedood.’

Duitse artillerie
Andere Duitse artillerie stond in St. Joris-Winge
op het hoger gelegen Tafelbos opgesteld en beschoot van daaraf de doorgaande weg. Hierbij
werd motorrijder A.Bonte en soldaat A. Bijlsma
zwaar gewond en overleden later aan hun verwondingen.
Ooggetuige Joseph Favier uit St. Joris vertelt hierover:
‘Ongelooflijk voor ons burgers die al dat komen
en gaan der invasietroepen de voorgaande dagen
hadden meegemaakt. Meteen viel al het eerste
projectiel op motorrijder A. Bonte, die nog op zijn
stilstaande motor zat. Hij was een dienstplichtig
jongen uit Zuid-Afrika en de verbindingsverantwoordelijke van de colonne. Hij raakte hierbij

Anton Bijlsma (1919 – 1944)

Henk de Groot (1914 – 1944)
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zeer zwaar gewond en overleed later in een ziekenhuis.’
Oud-Ireneman Guurt van der Tas memoreerde
Anthoon in een van zijn terugblikken in de
Vaandeldrager. Volgens hem had Anthoon wel gevoel voor humor:
‘Om het overigens saaie leventje in Frinton wat op
te fleuren, ondernam ik een paar orgelconcerten
in de St. Ninian’s Parish Church.De opkomst was
goed en de opbrengst voor het Rode Kruis.
Tijdens de voorbereidende oefeningen kwam ‘n
zekere Bonte, schilder uit Johannesburg, dikwijls
bij mij op het orgel. Tussendoor vroeg hij speciaal
voor hem een paar mooie melodieën van geestelijke liederen te spelen, onder andere “Daar juicht
een toon…..”
Over de dood van motorordonnans Anton Bijlsma
wist ooggetuige Joseph Favier uit St. Joris het volgende te vertellen:
“Plotseling kwamen er vier soldaten met een kermende, door een granaat getroffen, man aandragen op een kelderdeur als brancard. De dokter
zag onmiddellijk zijn toestand: een been was verbrijzeld en zijn voet hing er nog aan met wat vel.
Op last van de dokter heb ik die voet in de tuin

begraven. De kermende gewonde werd op een
jeep geladen en richting einde van de colonne
vervoerd. Helaas wachtte hem daar het bittere
einde. “

Fakkeltocht
Tot twintig jaar geleden vond er op 6 september
altijd een fakkeltocht plaats vanaf Normandië tot
Nijmegen. Eerst met atleten, daarna wielrenners,
om te eindigen met een autocolonne. Telkens hielden ze in St. Joris-Winge stil, als herdenking aan
de daar gesneuvelde PIB’ers.
Van Anthoon Bonte heb ik nog een nicht in
Rotterdam kunnen opsporen. Van Henk de Groot
is nog een broer in leven en van Anton Bijlsma
nog zijn vrouw, dochter en een zus.
A. Bonte en A. Bijlsma liggen begraven op de
stadsbegraafplaats te Leuven in België en H. de
Groot uiteindelijk op het Ereveld Loenen in
Nederland.
Zij gaven hun leven in de strijd voor onze vrijheid
en vrede. Opdat we niet vergeten! Over de exacte
datum van de ceremonie en het programma volgt
meer informatie in de Vaandeldrager.

Uit het dagboek van een Mechanical Transport Officer
Eerste luitenant Dirk Badings, Mechanical
Transport Officer van Gevechtsgroep III van de
Prinses Irene Brigade, hield een dagboek bij van
zijn belevenissen gedurende de veldtocht van de
Irene Brigade. Het zijn z’n persoonlijke indrukken
en weergaven van gebeurtenissen, voorzien van
tekeningen en schetsen. Hier zijn aantekeningen

De plek waar alles plaatsvond (foto R. v.d. Velde)

op 7 september 1944, terugblikken op de overval
tussen Leuven en Diest, waarbij uiteindelijk 3
Brigadeleden omkwamen (later overleden aan
hun verwondingen).

7 Sept. Donderdag
Gisteren was echt een dag die ik nooit zal vergeten. Het is “t verhaal van een zegetocht die eindigde in een treurmars.
We gingen om 3 uur prompt weg uit Leeuw St.
Pierre en kwamen al gauw door de voorsteden
van Brussel. Weer vlaggen en gejuich. Al gauw
was het door heel Brussel bekend dat de
Hollanders doortrokken en iedereen was op
straat. Drommen mensen verdrongen zich op de
trottoirs en we konden op sommige plekken haast
niet doorkomen. Als we even door iets opgehouden, moesten stilstaan, kwamen de mensen je
handjes geven en sommige meisjes deelden zoenen uit! Van alles werd ons toegestopt. Chocolade,
appels, tomaten, pruimen en zelfs hele kisten met
bier. Ik had gewoon tranen in mijn ogen van aan-
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Gastvrij onthaal,
van alles werd ons toegestopt
doening. Wat een vreugde en uitgelaten pret.
Hetzelfde gebeurde in Leuven en nog veel meer.
Daar was een enorme menigte samengestroomd
en hingen de vlaggen bij duizenden uit de huizen.
Weer werden we onthaald met chocolade, bier, limonade, en moesten we handen geven. De
Vlamen riepen:”Leven Holland, Oranje Boven!” Ik
riep maar terug: “Leve België!” en m’n arm werd
moe van het zwaaien. Boven, vanuit de verdiepingsramen werden we begooid met slierten en
bloemen.
Vanuit Leuven, op weg naar Diest, kwamen we
eerst aan in ’t dorpje Labech en daarna aan een
viersprong en toen gebeurde ‘t. De eerste recce
scout car werd plotseling buiten actie gesteld
doordat de chauffeur werd getroffen door een sniperkogel. Alle wagens stonden toen op de weg
stil en moesten we de wagens uit onverdedigende
posities in nemen, terwijl de recce een patrouille
zou maken. We hadden echter niet gerekend op
iets ergers dan een paar snipers met machineguns. Plotseling werden we van rechts beschoten
door 3 tanks die zich ergens op een heuvel verdekt hadden opgesteld. ’t Was zo’n groepje achtergebleven tanks die het ons lastig wilden maken
en het is hun gelukt om ons 5 uur op te houden.
De eerste 2 schoten waren kort, toen kregen we
een voltreffer op een truck van de 3’’ Mortieren,
daarna één vlakbij de radiowagen. Beide voertuigen werden vernield. De truck vloog met een grote knal uit elkaar en een pikzwarte paddestoel
van rook verhief zich dreigend boven de bomen
uit. De wirelesswagen vloog in brand en werd een
totaal verlies. Er kwamen nog wat schoten en 2
Lloydcarriers van de A.Tk. vlogen in brand. Voor
we de andere wagens in veiligheid konden brengen, vlogen nog 2 jeeps in brand, omdat ze te
dicht op elkaar stonden en de chauffeurs niet
meer erbij konden omdat de mortierbommen uit
elkaar begonnen te springen.
Toen de wagens omgedraaid waren en terugre-

den, kwamen ze op een open stuk onder mitrailleurvuur en één troopcarrier vloog in brand. Ik
lag daar vlak bij en kon niet over de weg komen,
omdat het vuur daar juist over lag. Ben toen naar
voren gegaan om te kijken wat er nog te redden
was, maar ’t was te gevaarlijk. De projectielen van
de A.Tk. begonnen ook uit elkaar te slaan en het
geknal was oorverdovend, de stukken ijzer vlogen door de bomen.
Van onze jongens werd één zwaar gewond. Hij
kreeg een kogel op zijn voeten en ze werden allebei afgeslagen. Nog 15 anderen werden gewond
en we verloren alles tezamen 7 wagens en 1 motorfiets.
Toen ik bij de eerste beschieting in de greppel
sprong, schoot m’n knie weer uit het lid. Ik hoopte
maar dat er verders niets zou gebeuren want hard
of ver lopen kon ik toen niet meer. Ik heb met m’n
Duitse geweer achter de berm gelegen en hield
de bosrand aan de linkerkant maar in de gaten. Je
kon nooit weten of ze daar ook niet zaten om ons
te verrassen.
Na een uur heb ik de overgebleven wagens allen
op een bouwland geplaatst en in een volgorde die
is opgegeven door de Majoor. We hebben toen
gewacht tot de tanks waren verdreven en dat heeft
ons ongeveer 4 uur gekost. Het was zwarte nacht
toen we weer verder gingen en met veel moeite
en gevloek heb ik de wagens op de weg gekregen. Het regende pijpenstelen en er kwam een
storm opzetten.
’t Werd een akelige rit maar gelukkig maar kort.
We gingen door Diest waar alle straten weer gedrapeerd waren met het zwart-geel-rood van de
Belgische vlag. Van Diest nog een klein eindje de
weg op naar het Albertkanaal en daar alle wagens
aan de rechterkant op de tramlijn gezet. De storm
was vreselijk en ’t goot van de regen, een ellendig
geheel. Iedereen was doodop en nog rillerig van
de schrik.
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