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stichting brigade en garde
Wat weet u van onze Historische Verzameling?
Tekst: Kees Nicolai
Voorzitter Stichting Brigade en Garde

satorisch binnen de Koninklijke Landmacht (KL) is geregeld.

Omdat er op dit moment over bestuurlijke zaken
geen nieuwe feiten te melden zijn, is het wellicht nu
een goed moment om iets over onze Historische
Verzameling te vertellen.
En dan wil ik het niet hebben over wat u daar kunt
aantreffen, want dan kunt u beter een bezoek afleggen. De Stichting Brigade en Garde is echter bestuurlijk verantwoordelijk voor de verzameling, vandaar
dat ik iets wil vertellen over hoe een en ander organi-

Verzameling over de geschiedenis
en tradities van ons Regiment

Een van de pronkstukken van de historische verzameling
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De Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses
Irene is een van de 24 historische collecties binnen
de KL. Hoewel onze regimentsverzameling bijna 5
jaar geleden als erkend museum werd ingeschreven
in het Nationaal Museumregister, gebruiken we toch
liever niet de term “museum”.
De collectie is namelijk in de eerste plaats een verzameling over de geschiedenis en tradities van het
Regiment met de bedoeling om een bijdrage te leveren aan de groepsbinding binnen de eenheid. Dit is
geheel in lijn met het in 2003 goedgekeurde museale beleid binnen de KL. Voor de onderbrenging van
de expositie en het depot van de uitgebreide collectie heeft de Stichting op de kazerne twee gebouwen
ter beschikking gekregen. Daarnaast krijgt de
Stichting vanuit de regeling van het museale beleid
een bijdrage voor de exploitatie en de inzet van de
vrijwilligers.Zo is er een reiskostenregeling in de
vorm van een kilometervergoeding. Ook is er een
onderhoudsregeling voor de voertuigen en wapens,
waarvan echter slechts beperkt gebruik wordt gemaakt. Tevens kan een beroep worden gedaan op
een regeling met de Centrale Werkplaats
Instructiemiddelen in Dongen. Zo werden in de afgelopen jaren alle tafelvitrines vervangen, grote fotowanden geplaatst en een projectiescherm opgehangen. Voor de gezamenlijke historische verzamelingen werden verzekeringen afgesloten (Wettelijke
aansprakelijkheid en bestuurlijke aansprakelijkheid).
En voor de vrijwilligers zijn Defensielegitimatiebewijzen verstrekt. Hoewel het hier voor de KLbegroting om “peanuts” gaat, gaat het voor de historische verzamelingen om onontbeerlijke steun. Op
de uitvoering van dit alles wordt toegezien door de
Commissie Collectie van de Traditiecommissie KL,
waarvan onze conservator Hans Sonnemans secretaris is. De Traditiecommissie behartigt ook onze belangen bij de Commandant Landstrijdkrachten. We
hopen van harte nog tot in lengte van jaren van deze
faciliteiten gebruik te kunnen maken.
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VAN DE REDACTIE
“De Vaandeldrager in een nieuw jasje”
Tekst: Hans Sonnemans, hoofdredacteur.
Deze 25e jaargang van de Vaandeldrager is in een
nieuw jasje gestoken. Na de “doorstart” en de transformatie van verenigingsblad naar Regimentsblad in
2001, vond de redactie het wel weer tijd voor een
andere lay out. Onze huisdrukker Gianotten in
Tilburg heeft hieraan goed meegewerkt. We hopen
van harte dat u, net als wij, tevreden over het resultaat zult zijn.
Overigens ontvangt u het blad iets later in de bus
dan gebruikelijk. Dat heeft alles te maken met de
grote reis van onze eindredacteur Nelleke Swinkels
naar Nieuw Zeeland. Op het moment van dit schrijven is ze gelukkig weer gezond en wel teruggekeerd
in de directe omgeving van het Oirschotse Zand.

Militaire Willemsorde
Gelezen in het Brabants Dagblad van 12 februari
j.l.:“Vanaf 29 mei hoort de Bosschenaar Marco
Kroon (38) officieel thuis tussen de nationale helden
die de Militaire Willems-Orde ontvingen. Kapitein
der Commandotroepen en café-eigenaar in Den
Bosch. Kroon: “Het is zo uniek. Voor de WillemsOrde moet je over water kunnen lopen, dacht ik altijd. De Willems-Orde is voor mij iets heiligs.” Het is
heel bijzonder dat ruim 50 jaar na dato opnieuw

Nationale held Marco Kroon

een Militaire Willems-Orde wordt uitgereikt. We zullen in de volgende Vaandeldrager hier zeker aandacht aan besteden. Kapitein Kroon kan dan wel
niet over water lopen, ooit is zijn invasiekoord wel
“gedoopt” met water. Hij diende als onderofficier
(groepscommandant in 1995) en als officier (pelotonscommandant in 2002) bij 17 Painfbat GFPI en
maakte in die periodes twee keer een uitzending
naar Bosnië mee. Op de site www.brabantsdagblad.nl is een interview met de kapitein te zien
(zoeken op trefwoord Kapitein Kroon). Hij blijkt erg
bescheiden (het heeft betrekking op alle leden van
ons peloton) en nog onwennig over de toekenning
van de hoge onderscheiding.
Het vaandel van de Koninklijke Nederlands Brigade
“Prinses Irene” werd in 1945 onderscheiden met de
Militaire Willems-Orde der 4e klasse. Persoonlijk ontving Plaatsvervangend Commandant van de 1ste
Gevechtsgroep van de Brigade, Kapitein Willem de
Roos de onderscheiding in 1947.

Opmarsroute
“In het spoor van de Irenebrigade” is de kop van
een artikel in Checkpoint van januari/februari
2009. In het kader van de Nederlandse
Veteranendag 2009 en als eerbetoon aan de oudste
groep veteranen, zal een groep jonge veteranen de
opmarsroute van de Prinses Irene Brigade fietsen.
Een tocht die zal starten bij het strand in
Arromanches en zal eindigen op het Malieveld in
Den Haag op 27 juni (Veteranendag), na 800 kilometer en vier dagen fietsen.Het Comité Nederlandse
Veteranendag en het Veteraneninstituut willen met dit
symbolisch eerbetoon de erkenning voor veteranen
op de Nederlandse Veteranendag extra luister bij
zetten. Men is van mening dat de opmarsroute van
de Prinses Irene Brigade zich bij uitstek hiervoor
leent. Het is uiteraard heel speciaal dat een belangrijk stuk van onze Regimentsgeschiedenis voor dit bijzondere eerbetoon wordt gebruikt. Het wordt letterlijk een ontmoeting van oudere veteranen en jonge
veteranen.
Gezien de samenstelling van Prinses Irene Brigade in
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1944, maken vooral de jonge veteranen van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en van het
Korps Mariniers deel uit van dit bijzondere veteranenpeloton. Allemaal met een prima conditie en ruime fietservaring, want het gaat om vier etappes van
ongeveer 200 kilometer! Eén van die veteranen is in
ieder geval “onze” Marcel Duvekot, Luitenantkolonel der Fuseliers en onder andere oud PBC van
17 Painfbat GFPI.
Via de website van het Comité Nederlandse
Veteranendag,www.veteranendag.nl, zal verslag
worden gedaan van de tocht.

Weblog

Luitentant Marcel even voor vertrek vanaf Vliegbasis Eindhoven

Begin maart zijn de “Beren” van C-cie van 17
Painfbat GFPI vertrokken naar Deh Rawod in
Afghanistan. Luitenant Marcel (32) is commandant
van Combined Arms Team en houdt op www.ed.nl/
luitenantmarcel een weblog bij. De eerste bijdrage
van dit internetdagboek verscheen in het Eindhovens
Dagblad van 5 maart j.l. Op de foto bij het artikel
poseert de luitenant in zijn dessertgevechtspak voor
het vliegtuig in Eindhoven. Om zijn schouder het
oranjeblauwe koord en op de mouw, tegen de

schoudernaad, een boogje met daarop “Prinses
Irene”. Sinds kort mogen deze regimentsaanduidingen weer op het gevechtspak worden gedragen.
Na ruim vijftig jaar is deze traditie in ere hersteld.
We wensen de mannen en vrouwen in Uruzgan veel
succes en krijgsmansgeluk. “Prinses Irene” is daar in
ieder geval herkenbaar aanwezig. Ik wens u veel
leesplezier.

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 e-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

Koude verjaardag
De herdenking op 9 januari van de oprichting van
onze Brigade was zeer geslaagd maar viel wel in de
koudste periode van dit jaar. Gelukkig doen de
weersomstandigheden nu weer wat aan lente
denken.
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Uitzendkaars

Het was een koude verjaardag, 9 januari

Koorduitreiking
Op 11 maart vond een zeer geslaagde beëdiging
en koorduitreiking plaats in Oirschot. Niet te veel
mensen, prachtig weer en een prima sfeer. Als het
verslag niet in deze Vaandeldrager staat zal dat ongetwijfeld in de volgende komen.
Wilt u een koorduitreiking bijwonen kijk dan in de
Regimentskalender die steeds in ons blad wordt gepubliceerd en meldt u bij onze secretaris. Er staat gepland een koorduitreiking aan Mariniers van een in
Afghanistan bij het 17e Bataljon Fuseliers ingedeelde Compagnie Mariniers. Dat zal zijn in Amersfoort
op 9 april. Dan is er nog een koorduitreiking in
Hedel op18 juni en in Colijnsplaat op 2 december.
Ik hoop dat velen zich daarvoor vrij kunnen maken.

U herinnert zich wellicht dat wij, de eerste maal dat
het 17e Bataljon GFPI werd uitgezonden naar Bosnië
in 1996, op initiatief van de toenmalige aalmoezenier Van Lieverloo, (thans Kolonel en
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier) een uitzendkaars
hebben aangeboden. Bij elke uitzending hebben wij
dat herhaald. Nu het Bataljon gespreid vertrekt krijgt
elke Compagnie een kaars mee.
De interessante ontwikkeling is dat de kaars voor de
Charlie-compagnie op 19 maart werd gesponsord
door het Nationaal Katholiek Thuisfront. Ik heb hem
vervolgens ontstoken en overhandigd aan de
Compagniescommandant Majoor Maikel
Vrenken(voor het front van de troep bevorderd voor
hij vertrok) en daarna heeft aalmoezenier Marco
Spies een gebed uitgesproken, de kaars uitgeblazen
en hem aan de dominee meegegeven naar
Afghanistan. Als dat geen oecumene is! De kaars zal
daar iedere week branden tijdens de kerkdienst en
op alle andere momenten wanneer daar behoefte

Plaquette St Joris Winge
In de vorige Vaandeldrager hebt u gelezen dat op
initiatief van Richard van de Velde een plaquette
wordt onthuld ter herinnering aan het sneuvelen van
Bonte, Bijlsma en de Groot in Sint Joris Winge. (Wij
noemden dat vroeger altijd: “Tussen Leuven en
Diest”) De datum van de onthulling is vastgesteld op
30 mei. Raadpleeg dus de Regimentskalender en
geef u op bij de secretaris als u erbij kunt zijn.

Afghanistan
Op 3 maart zijn de eerste Fuseliers van de Charliecompagnie naar Uruzgan vertrokken. Voorzitter of
Vice-voorzitter hebben, elke keer dat op de
Vliegbasis Eindhoven een groep vertrok, (de
Compagnie vertrok in acht shifts) alle Fuseliers een
goede reis, een nuttige tijd daar met veel krijgsmansgeluk en een behouden thuiskomst gewenst. Als u bij
een volgende gelegenheid daarbij wilt zijn moet u
zich opgeven bij de secretaris. Houdt er wel rekening mee dat u dan om 06.45 uur op het Militaire
Vliegveld Eindhoven moet zijn.

Rudi Hemmes ontsteekt uitzendkaars

aan is. Op die manier uitdrukking gevend aan de
verbondenheid van de militairen in Uruzgan en het
thuisfront in Nederland.

Fietstocht Normandië - Den Haag
U hebt ongetwijfeld gelezen dat ter gelegenheid van
65 jaar D Day, met medewerking van het Comité dat
de Veteranendag regelt, een fietstocht door veteranen van Normandië naar Den Haag wordt georganiseerd. De start is op 24 juni in Normandië en de
aankomst in Den Haag is op 26 juni, de vrijdag vóór
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Veteranendag. U hoeft niet mee te fietsen want de inschrijving is al vol, maar u kunt wel bij de start, bij
de finish en op diverse etappeplaatsen aanwezig
zijn. Wie daar bij wil zijn moet zich zo gauw mogelijk opgeven bij de secretaris zodat daarmee door
het Comité met de voorbereidingen rekening kan
worden gehouden. Uiteraard gaat in eerste instantie
de belangstelling bij de start uit naar mensen die in
1944 ook in Normandië waren en iets over hun ervaringen van toen kunnen vertellen.

Eén Veteranen Vereniging
Zoals ik u al had medegedeeld wordt druk gewerkt
aan het samenbrengen van alle veteranenverenigingen van Brigade, Indiëbataljons en Fuseliers in één
vereniging, aangezien wij niet allen het eeuwige leven hebben hier op aarde. De Commissie die daaraan werkt is goed opgeschoten en op de komende
Algemene Vergadering op 13 mei zal u worden gevraagd de nieuwe Statuten goed te keuren. De tekst
zal u worden toegezonden als u zich voor de vergadering opgeeft. Die tekst ligt ook ter inzage op het
kantoor van de S1 van het 17e Bataljon in Oirschot.

Statutenwijziging
Zoals u ongetwijfeld weet behoeft een besluit tot statutenwijziging tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan moet volgens
de Statuten binnen vier weken daarna een tweede

Aalmoezenier Marco Spies spreekt gebed uit, dominee Huiting luistert
aandachtig en zal de kaars meenemen naar Afghanistan

vergadering bijeen worden geroepen waarin over
dat voorstel kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met een meerderheid van
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Reünie
Wij verwachten niet dat het aantal leden tijdens de
reünie op 13 mei groter zal zijn dan in de afgelopen
jaren en daarmee zal het aantal aanwezigen niet
twee/derde van het aantal leden zijn (ongeveer honderd). Om te voorkomen dat de aanwezigen voor
een tweede Algemene Vergadering een andere dag
weer op pad moeten, wordt op de reünie (13 mei) later op de dag een volgende Algemene Vergadering
bijeen geroepen om te beslissen over de nieuwe statuten. Dus nog een argument om naar de reünie in
Oirschot te komen op 13 mei. Ik kijk naar u uit.

Herinneringen en ontmoetingen van Gilles W.B. Borrie
Tekst: Hans Sonnemans
In een eerdere Vaandeldrager hebben we aandacht
besteed aan een veteraan van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene dr. Gilles W.B.
Borrie. Na een leven lang actief te zijn geweest in
het openbaar bestuur, ging hij in 1988 als burgemeester van Eindhoven met pensioen. In zijn boek
“Herinneringen en ontmoetingen” blikt hij terug, als
burgemeester, historicus en vrijmetselaar. Ook aan
zijn herinneringen aan de Prinses Irene Brigade worden enkele bladzijden gewijd.
Op vrijdag 28 november presenteerde hij zijn boek,
temidden van veel dierbare vrienden en bekenden.
‘Herinneringen en ontmoetingen’ zijn een eerbetoon
aan de mensen die hem in zijn jonge jaren gevormd

hebben en aan de vriendschappen die hij in zijn leven heeft verworven.

Prins Bernhard
Ook aan de vrijmetselarij, waarvan hij sinds 1959
lid is, wijdt Borrie ettelijke passages. “Vrijmetselarij
is het zoeken naar de zin van het leven, de grond
van het bestaan. Maar vooral heb ik daar mijn
vrienden gevonden, mensen met wie je je problemen kunt bespreken, van wie je op aan kunt.” Dries
van Agt is een van de fietsvrienden die in de herinneringen voorbijkomen, ook in de gedaante van
politicus en bestuurder. Prins Bernhard maakte hij
een aantal keren van nabij mee, onder meer als ta-
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Gilles Borrie signeert zijn nieuwe boek

felheer van zijn echtgenote. “ Een heel charmante
man”.

Eindhoven
Schrijven kon Borrie vaak combineren met het burgemeesterschap. Hij promoveerde met een dissertatie
over de Amsterdamse SDAP-wethouder Floor
Wibaut, schreef onder meer een biografie over de
SDAP-voormannen Pieter Lodewijk Tak en Salomon
de Miranda en talrijke biografisch getinte artikelen.
“Maar Eindhoven was de enige gemeente waar dat
niet kon. Dat was uitgesloten en toen moest ik een
keuze maken.” Voor een gezin is het niet goed hoor,
zo’n grote gemeente”, zegt hij terugblikkend.
“Ik heb natuurlijk mijn dochters ook wel eens gevraagd of ze niets gemist hadden. “Ach pa, dat zit
wel goed”, zeiden ze dan. Maar ik betwijfel het. Ik
was er nooit. Maar ik ben mijn gezin veel dank verschuldigd. Dat heeft mij veel opgevangen.”

Oorlogsvrijwilliger
Borrie blikt kort terug op zijn korte periode als oor-

logsvrijwilliger en lid van de Prinses Irene Brigade. In
november 1944 meldt hij zich bij het
Vrijwilligersbureau van de Nederlandse strijdkrachten in Antwerpen. Tijdens een paar verlofdagen in
Bergen op Zoom, zijn geboortestad, heeft hij een gesprek met majoor Looringh van Beeck (commandant
van de Aanvullingstroepen van de Brigade) en verzoekt hem om overplaatsing naar de Brigade.
“Binnen een paar dagen was dat geregeld en trad ik
in dienst van de geneeskundige dienst van de Prinses
Irene Brigade”. Hij kreeg een korte cursus en werd
op 10 april 1945 officieel stretcher bearer. Het was
net op tijd voor de echte praktijkervaring, namelijk
de operatie bij Hedel (22 – 25 april 1945).
Borrie herinnert zich hier vooral het dappere optreden van kapitein De Roos (die later de Militaire
Willemsorde ontving) en later ook de ontvangst in
het bevrijde Den Haag.
Gilles W.B. Borrie, Herinneringen en ontmoetingen.
Burgemeester-historicus-vrijmetselaar. Uitgeverij Aksant, Prijs:
17,50 euro.

Nieuws van uw secretaris
Tekst: Frans van der Meeren
Reünie van onze vereniging op woensdag 13 mei
Op woensdag 13 mei a.s. houden wij onze reünie
en Algemene Ledenvergadering op de Genmaj. De
Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. U heeft
hiervoor reeds een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Op 13 mei is er tussen 8.45 – 9.45 uur militair vervoer aanwezig vanaf N.S.station Eindhoven naar de
kazerne. Vanaf 16.00 uur is er weer transport van
de kazerne naar het station. Komt u zelf met de auto
dan is het op het kazerneterrein verplicht om in de
vakken te parkeren. Er is een wegsleepregeling van
kracht.
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Programma:
9.30 – 10.00 uur	Ontvangst leden KNBPI
10.15 uur	Woord van welkom door
voorzitter
10.30 – 11.25 uur	Algemene ledenvergadering
in Regimentsmess Congleton
10.30 – 11.25 uur	Ontvangst genodigden door
H. Sonnemans
11.25 – 11.30 uur	Opening reünie en woord van
welkom door voorzitter

11.30 – 12.30 uur	Dodenherdenking op appélplaats (bij slecht weer in geb.
200)
12.15 – 13.30 uur	Apéritief
14.00 – 15.30 uur	Maaltijd in de mess van
Partycentrum Geb. 200
(voormalige Treffer)
15.30 – 16.00 uur	Kopje koffie voor de
liefhebbers

Agenda ledenvergadering:

Meldt u dus voor 20 april aan bij
uw secretaris en vergeet het niet!

Opening
Vaststelling notulen van 7 mei 2008
Jaarverslag secretaris
Wijziging statuten en Huishoudelijk reglement in het
kader van nieuwe Veteranenvereniging
Verslag kascontrolecommissie
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
Jaarstukken en begroting
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting

Graag aangeven:
met hoeveel personen u aanwezig bent;
of u met het openbaar vervoer komt, dan wel met de
eigen auto;
of u wellicht dieetwensen hebt;
of u de vergaderstukken van te voren thuis gestuurd
wilt hebben, per post of per e-mail.
Of u er prijs opstelt gebruik te maken van een rolstoel
Secretariaat: Noordsingel 23 4611 SB Bergen op
Zoom tel. 0164-241119
E-mail: f.van.der.meeren@home.nl
Tot woensdag 13 mei.

Een impressie van de reünie van 2008.
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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
J.A.Dozel
J. Luijters
H. Kramer
H. Oirbans
Mevr. A. Parel-Hagenaars
S. Bouwman

13 december
10 januari
18 januari
26 januari
28 januari
01 februari

2008
2009
2009
2009
2009
2009

Lelystad
Nijmegen
Den Haag
Waalwijk
Bergen op Zoom
Llandudno (Engeland)

Vierde bataljon GRPI
J. Steijvers1e Cie
A. Acda 2e Cie
T. Keijser Ost Cie
J. Makkink (ex lt) Ost Cie
J.Haukes 4e Cie
G. van Veen Ost Cie

08 december
21 december
04 januari
20 januari
11 februari
17 februari

2008
2008
2009
2009
2009
2009

Stramproy
Vlaardingen
Velp
Den Haag
Wijler (Dld)
Schiedam

Vijfde bataljon GRPI
G. Timmer
Jac. Van der Kaay

02 december
16 februari

2008
2009

Maasdijk

Zesde Bataljon
J.H. Snippenberg
J.J. Kleiweg
E.J. Ehrenhard
J. Hunsche

17 januari
23 maart
16 september
05 januari

2002
2007
2008
2009

Asperen
Breukelen
Rijssen
Den Dolder

Zevende Bataljon GRPI
H.J. Schrover 4e Cie
G.(Joop) de Wit 4e Cie
J.Kok Staf Cie

21 december
26 december
25 februari

2008
2008
2009

Emmen
Maarssen
Vinkeveen   

20 januari

2009

Den Haag			

VVOGFPI
J.A. Makkink
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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

4 en 7 Irene samen door één deur op woensdag 14 oktober 2009
Tekst: Theo van Alst
De tijd heeft geleerd, dat samen een reünie organiseren bittere noodzaak wordt want onze “bezetting”
krimpt helaas maandelijks.
Het 5e en 6e Bataljon hielden al een paar keer, met
groot succes samen een reünie en nu hebben ook de
commissies van het 4de en het 7de Bataljon elkaar
gevonden om samen een bijeenkomst te organiseren. Medio december vorig jaar vond de eerste bespreking plaats. Over het “raamwerk” was men het
snel eens. Afgelopen maanden zijn de details ter tafel gekomen. Over de opmerking, dat bekende veteranen elkaar moeilijk terug kunnen vinden is rap een
oplossing gevonden. Met grote letters en cijfers vindt
men in één oogopslag zijn bekende “makkers” terug. De gezamenlijke reünie is gepland op woensdag 14 oktober 2009 in het nieuwe KEK -gebouw in
Oirschot. Het hoogtepunt van de dag zal ongetwijfeld weer zijn het herdenken van de in Nederlands
Indië achtergebleven sobats.
Tijdens het dodenappèl zullen ook de overledenen
van de laatste jaren herdacht worden.
In de zomermaanden worden de uitnodigingen verzonden. De beide comités verwachten niets anders
dan een geslaagde dag. Als de stemming onder de
gasten goed is, en dat blijkt wel uit de bijgeplaatste
foto’s, zijn de inzet en moeite van de voorafgaande
werkzaamheden gauw vergeten.

De stemming zit er op de reünie goed in

Het blijft gezellig om oude makkers te treffen
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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, Achter de Raaf 69, 4102 DD Culemborg, Tel. 0345 – 520853
Lid: B. Petersen, Van Pallandtdreef 20, 4101 KC Culemborg, Tel.0345 – 520887

Herinneringen van M. T. makkers 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene, gedurende de jaren 1947 t/m
1950 toen zij hun plichten vervulden in het toenmalige Nederlands Indië, op Midden- en Oost Java.

Gedichten overgenomen uit het gedenkboek v.d. M.T. Staf Cie. 4e Bataljon
Garde Regiment Prinses Irene
Tekst: Jan L. Baas

Wij hadden wel gehoord van de Gordel van
Smaragd,
Maar op school hadden wij daar nooit over nagedacht.
Maar welke schoonheid deze archipel kon uitstralen,
Daar kwam ik achter, zonder voor de reis te betalen.
Ik trok n.l. een bijzonder lot uit de defensieloterij,
Kreeg daarbij gratis huisvesting, met ook nog
voeding erbij.
Natuurlijk moest er daar wel wat worden gepresteerd,
Zoals soldaatje spelen, dat ons in Holland was geleerd.
Als je je best deed maakte je ook kans op één of meer
strepen,
Zo niet, dan had je voor dat extra zakcentje mis
gegrepen.
Hoe lang ik daar mocht blijven dat was wel een vraag,
Met dergelijke informatie was men karig in Den Haag.
En dan na drie jaar werd door ons de aftocht gefloten,
Maar toen waren er ook heel wat kogels afgeschoten.
Je eigen "tempatje"
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Het is goed om onze Indië tijd nooit te vergeten,
En wat daar gebeurde ook aan anderen te laten weten.
Wat waren wij voor knapen, van amper twintig jaren,
Die bij het gevaar dat dreigde, hun kalmte moesten
bewaren.
Dat viel niet altijd mee, soms had je het wel eens te
kwaad,
Vooral als er tijdens een transport weer één het leven laat.
Als je s’ morgens weer achter het stuur ging zitten,
Wist je nooit of je s ’avonds op je eigen tempat kon
gaan pitten.
Ook de nachten, wanneer je op de wachtpost zat te
turen,
Je hoorde vele geluiden, zag niets, dat waren moeilijke
uren.
Hoe meer de tijd verstreek, hoe sterker werd de
onderlinge band,
Met je kameraden, in dit voor ons zo bijzondere
vreemde land.
Op één na hebben wij van het M. T. peloton het toen
overleefd,
Dat is ook de reden dat men nog steeds zoveel om elkaar geeft
Het bataljonsembleem en foto van Prinses Irene

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

Reünie 2009

Patrouilles

Reserveer woensdag 2 september 2009 voor onze
reünie samen met 6-GRPI. De officiële uitnodiging
volgt nog.

Tekst uit het dagboek van F.J.Mulder (vervolg)
Op Koninginnedag, terugkomend van patrouille,
hebben loslopende bendes een huis langs de weg,
dat licht ontvlambaar is, door al het bamboe waaruit

11

296561_Vaandeldrager_89.indd 11

06-04-2009 10:32:56

dit woninkje is opgetrokken, in brand gestoken. Als
op 8 mei onze compagniescommandant jarig is, ontvangen we drie gratis consumpties en vindt er een loterij plaats, waarbij ik voor E 0,50 een zaklantaarn
win, die ik in 1984 nog steeds bezit. Op 13 mei ben
ik voor het eerst verantwoordelijk als patrouillecommandant, wat niet meevalt, want tot heden liep je en
deed je alles wat je commandant je zei, doch nu ben
je zelf de baas om te zorgen dat de opdracht wordt
uitgevoerd en eenieder gezond en wel weer thuis
komt. Op deze patrouille wordt een TNI-er met
Merdeka-pas, . 900,00 Japans geld en communistische papieren meegenomen en in het bivak overgedragen aan de inlichtingenjongens.
Op 19 mei houden 25 republikeinse officieren met
de CGD een bespreking in de cantine van Loeboek
Aloeng met een modelwacht voor de deur.
De dokter en de gratis kleren van het Rode kruis
Onze patrouille gaat vandaag naar zee, de Indische
oceaan. De dokter uit Padang ontsnapt ternauwernood aan de dood, want in Doekoe wordt naast zijn
jeep een handgranaat geworpen. Met een paar
schrammen en de schrik komt hij vrij. Struikeldraden
over de weg zijn in deze tijd levensgevaarlijk. Op
21 mei geeft het Rode Kruis op de passar van
Loeboek Aloeng aan duizenden inlanders gratis kleren, zoals een broek of sarong. Iedereen, die iets gekregen heeft, krijgt een stempel in de hals of een lik
oranje menie in de haren om te zorgen, dat hij of zij
niet voor een tweede keer langs komt.
Op 25 mei vindt een Hollands bataljonsdiner plaats
in de AMVJ, de grote cantine van Padang.
Op 1 juni gaat Maj Buitenweg ons verlaten en gaat
als aardrijkskundeleraar terug naar Nederland, Kap
Baerends volgt hem op. Om onze taak te verlichten
komt 35 man KNIL uit Padang ons versterken, terwijl
ook het 1e peloton van de 1e compagnie naar
Loeboek Aloeng komt. Als leuke afwisseling laten de
inlanders ons een imposant schijngevecht onder de
monotone klanken van de tam-tam zien en horen,
waarbij beheersing en snelheid een eerste vereiste
is. Een wat langer relaas van een te houden hinderlaag op 11 juni wil ik u hierbij niet onthouden.

de dageraad weer aan. Onze weg loopt dit maal
over de spoorlijn en ik hoor achter me de opmerking:
“Hier is het derde perron”, alsof we thuis waren. Ja,
waren we ineens weer met onze gedachten in ons
kleine Nederland verdiept geraakt. Maar dan keert
de pure werkelijkheid weer terug van deze saaie hinderlaag. Grind knarst onder onze sluipschoenen. Zo
nu en dan wordt de stilte verscheurd door een kei,
die wordt weggetrapt. Om zoveel mogelijk de stilte
te bewaren, wordt er op de dwarsbalken gelopen.
We bereiken na de eerste sawah een bos. Achter
ons is alles in nachtelijke rust verzonken. Verder gaat
het, weer langs een open stuk sawah en na een half
uur bereiken we een tweede bos. In het oosten begint de hemel al helder te worden en de toppen van
de bergen steken fel af tegen de lichter wordende
lucht. Aan het einde van het bos wordt een hinderlaag uitgezet, vlak voor de grote moskee. In de verte
brult de zee haar eentonig lied….
Gemakkelijk is het niet, want vooral tegen de schemer worden de muskieten lastiger. Langzaam trekken
de sterren weg en de dageraad haalt het donkere
gordijn van de nacht weg, wat hier in de tropen in
een sneller tempo gebeurd dan in Nederland. Tegen
6.00 uur trekken we verderop het bos door, naar
kampong Palembajang. Gelukkig is het eentonige lopen over de spoorbaan gedaan. Door het hoge gras
worden onze schoenen drijfnat, net zo doordrongen
van het water, alsof we een kali zouden zijn doorgegaan, want het heeft sterk gedauwd. Vlugger dan ik
dacht bereiken we de weg, die naar het Westen van
ons bivak leidt. De bevolking is reeds op en de wegen zijn al vol met kampongbewoners, die naar de
passar gaan. Langzaam zetten we ons “morgenwandelingetje” voort. Hier en daar wordt er naar een
pas gevraagd, maar nergens toont de bevolking zich
deze keer schuchter en bang. Zo komen we om 8.00
uur terug en ik, als commandant, heb weer mijn
plicht gedaan: voor orde en vrede!
Ja, je ruikt al op enige afstand de stal, iedereen loopt
dan wat vlugger. Als het patrouillerapport geschreven is, eet ik en ga weer lekker onder de wol…

Hinderlaag uitzetten
Stil trekken vijf man weg, terwijl hun schaduwen
wegglijden onder het licht van de schijnwerpers, die
gretig iedereen verslinden die niet tot ons bivak behoort. Langzaam glijden de lichtbundels weg en weldra lopen we in het donker en duister, hoewel het
vannacht nog meevalt. Na een uurtje lopen breekt

Het embleem van Vijf GRPI
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S – Ireentje nr.72

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, 1065 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.

Een terugblik in de jaren 48 tot en met 50 (vervolg)
Tekst: Jan Elbers
In de morgen uren van 10 oktober 1948 is voor 756
Irene - mannen het avontuur op Java begonnen. Met
grote snelheid rijden de trucks met Irenemannen over
de verkeersweg van Priok naar Batavia. Links en
rechts regent het van waarlijk meesterlijke dingen,
waardoor opmerkingen over al die nieuwe en
vreemde taferelen niet achterwege kunnen blijven.
De afstand Priok naar Batavia is ongeveer 20 minuten rijden, maar in deze ogenblikken krijg je zoveel
indrukken te verwerken en is er zoveel om naar te
kijken dat op het laatst niemand meer weet wat hem
het meest heeft geboeid. Zijn het de meters hoge
palmbomen langs de weg of de op blote voeten
lopende inlanders die kolossale vrachten op hun nek
torsen? Zijn het wellicht de vruchtenverkoopsters
langs de weg of de uit de oertijd stammende auto’s
die we passeren of de langs de weg hun beroep uitoefenende kappers die onze grootste verbazing opwekken. Wellicht komt dat ook door de beklemmende hitte die overal uitstraalt en in een mum van tijd,
ons nieuwelingen, op uit het water opgepikte drenkelingen doet gelijken.
Dwars door Batavia gaat de rit nu verder en op bewondering afdwingende wijze weten de A.A.T.
chauffeurs hun auto’s door het drukke verkeer van
trams, auto’s, fietsers, bedjaks en wandelaars heen
te wringen. Zonder ongelukken te veroorzaken. Via
Meester Cornelis leidt de route nu verder
richting Buitenzorg en 20 minuten later draait de co-

lonne het Centraal Doorgangskamp Batavia Tjililitan
2 binnen. Voor de mannen van de 3e en 4e compagnie is het eerste kampement op Java bereikt. De nog
in Priok verblijvende militairen worden per trein naar
Krawang vervoerd.

Op twee plaatsen in het verwaarloosde en gehavende Krawang zullen de mannen hun tenten opslaan
en wel in roemah sakit en in een oude half gesloopte
en vrijwel onbruikbare rijstpellerij. De roemah sakit
wordt omgedoopt tot hospitaalkamp. waarin gelegerd worden de Bataljonsstaf, de Staf en OST compagnie. Dit kamp moet wel de beste van de twee
zijn. Zij vormen goed onderhouden stenen gebouwtjes, welke door overdekte galerijen met elkaar verbonden zijn. Uiteraard kunnen hier niet alle militairen gelegerd worden. Een zestal kolossale biliken
barakken zijn op het terrein opgetrokken, waarin de
mannen hun veldbedden hebben uitgezet.

S – Ireentje nr. 72
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Maar als de natte moesson aanbreekt, dan wordt het
Hospitaalkamp een binnenmeer.
De rijstpellerij was een veel minder aangenaam
woonoord. Hier waren gelegerd le en 2e compagnie. die hun dagen mochten slijten met het opknappen en uitbreiden van de woongelegenheid omdat
over enige weken ook de in Batavia verblijvende militairen zich weer bij het bataljon zouden voegen.
(wordt vervolgd).

Verzoek aan onze sobats
Het komt helaas nog steeds voor, dat wij geen bericht ontvangen van het overlijden van een bataljonsvriend Dit betekent, dat weduwen dan een
Vaandeldrager in de brievenbus ontvangen, geadresseerd aan de Heer, die er helaas niet meer is.
Dit lijkt ons erg triest voor de weduwen.
Ik heb hier al eerder op gewezen, dat wij dit graag
willen voorkomen. Wij verzoeken u dringend om

maatregelen te nemen en er voor te zorgen dat er
een rouwkaart gezonden wordt aan Jan EIbers. Zo
kunnen we extra leed voor de weduwen voorkomen.
Ten slotte wensen wij onze zieke sobats een spoedig
algeheel herstel toe.
Willen wij onze groeten overbrengen aan de in het
buitenland wonende sobats en eindigen wij met de
hartelijke groeten van Harry, Piet, Frans en Jan.

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.

In Memoriam “Luitenant Schrover”
Tekst: Wim ter Horst
In juni 2008 hebben we nog zijn 90ste verjaardag
gevierd. Hoewel hij toen al ernstig ziek was, heeft hij
zelf bijzonder genoten van die dag. Volgens zijn

partner Jacomine Vries heeft hij er nog dagenlang
over gepraat. Zijn uitvaart, met alle bijbehorende
zaken, had hij allemaal zelf geregeld. De steen voor
de begraafplaats was al kant en klaar. Zijn uitspraak

14

296561_Vaandeldrager_89.indd 14

06-04-2009 10:32:58

was: “Ze hoeven alleen de datum maar in te vullen”.
Het concept voor de overlijdenskaart heeft hij zelf
gemaakt, evenals de tekst voor de “bedankkaart”. Ik
had de eer om de daarop te plaatsen foto uit te zoeken.
Het was zijn wens om een erewacht om zijn kist te
hebben, waaraan door vier man uit de “Groep
Schrover” (zie verhaal in Vaandeldrager 87)
gevolg werd gegeven.
Ook de uitmonstering van de kist was van te voren
geregeld. Officierspet, sabel en onderscheidingen
waren keurig op de kist geplaatst.
Op 21 december 2008 is hij in alle rust ingeslapen
en op zaterdag 27 december vond de crematie
plaats in Emmen. De bekende dichteres Annie
Steenstra had één van haar gedichten met de titel
“Waar blijft de tijd” op het leven van de overledene
aangepast en dit werd door haar tijdens de plechtigheid voorgedragen. Op verzoek van Henk Schrover
heb ik een toespraak gehouden, waarin werd verwoord, hoe we elkaar hebben leren kennen en waarderen. Gememoreerd werd het vele werk dat hij
heeft gedaan als Officier Sociale Dienst bij onze remigratie naar Nederland en ook na de terugkeer in

De erewacht bij de kist met het stoffelijk overschot van "Luitenant Schrover"

Nederland, o.a. bij het verkrijgen van werk, het opzetten van een eigen zaak, het verkrijgen van woonruimte etc.
Nadat zijn jongste zoon een complete levensbeschrijving van zijn vader had gegeven werd de
plechtigheid besloten.

Bataljonsband van het Zevende Bataljon
De tekst van het lied is afkomstig uit de oude doos
van Theo Wiggers, daar waar nodig bewerkt en
aangevuld door Wim ter Horst
Het 7e Bataljon Irene had, zoals het een goed bataljon betaamt een eigen bataljonsband.
Op Nieuw Guinea traden zij voornamelijk op in
Hollandia en Ifar. Het ”Slokkershuis” was voor hen
een bekende plek. Eenmalig hebben ze een tournee
gemaakt langs de andere locaties, zoals
Manokwari, Biak, Sorong en Fak Fak. Voor de bandleden was het een mooi uitje en voor de buitenposten
een welkome afwisseling.
Op bestaande melodieën werd zo nu en dan een eigen tekst gecomponeerd. Eén daarvan was het volgende lied, op de melodie van “Het Boemeltje van
Purmerend”.

Hotsebotsend door een kuil en over stenen,
Trillend als een halve zachte pudding vla,
Rijdt ’n driekwarttonner, pouwer of een jeepi
Op de weg van Ifar naar Hollandia.

Met een vaart van bijna 60 kilometer
Suis je langs een Siri pruimend Papoea,
En je glibbert door de plassen en de blubber,
Langs Sentaniemeer en de Humboldt Baai.
		
Botten……..Kraken, hou je vast daar komt een
kuil,
Zuchten……Slaken, op je hoofd zit zo’n mooie
blauwe buil.

Trompet: Dick Otten, Drum: Wim Bruger; Piano: Jan Reiziger;
Bas: Chris Groenhart en Saxofoon: Cees Pouw.

15

296561_Vaandeldrager_89.indd 15

06-04-2009 10:32:58

En we snorren zo gezellig langs de bergen,
Schreeuwen luid en juichen Hiep-hiep-hoera,
Want de trots van Nieuw Guinea is de snelweg
Die loopt van Ifar naar Hollandia

Oh, lieve lekkere Thea
Ga je mee naar Nieuw Guinea,
Kom zeg nu maar ja,
Dan gaan we sleeën met zijn tweeën
Van de Pim af naar beneeën naar Hollandia.
Daar drinken wij een koude coca-cola in ’t
Slokkershuis
En in een prauwtje zonder vouwtje,
breng ik jou mijn lieve vrouwtje, dan weer veilig
thuis.

De bataljonsband was zo creatief, dat ze soms een
eigen tekst op eigen muziek zetten. Uiteraard waren de teksten allemaal op Nieuw Guinea geënt,
zoals uit onderstaand tekst mag blijken.

Bijdrage aan ons Regimentsblad
Vanaf het jaar 2003 hebben wij verschillende leden
van ons bataljon, die om bepaalde redenen niet
naar onze reünies (kunnen) komen, een brief gestuurd met de vraag, of zij ons Regimentsblad “De
Vaandeldrager” nog wel op prijs stelden.
Ruim veertig leden hebben daar positief op gereageerd en daarbij aangegeven, dat zij bereid waren
daartoe jaarlijks een bedrag(je) over te maken op de
bank- of girorekening van Bataljon Berdjalan. Dit is
in de voorbije jaren redelijk gelopen, maar er zijn
ook sobats bij die het direct na de toezegging bij

een éénmalige betaling hebben gelaten. Voor het
jaar 2009, wil ik deze contribuanten oproepen om
hun bijdrage voor het komende jaar (eventueel aangevuld met de achterstand) over te maken op onze
bankrekening 43.89.98.499 of girorekening 4347.
Beide rekeningen staan ten name van Bataljon
Berdjalan te Zutphen. De bijdrage is vrijwillig maar
als indicatie geef ik aan, dat dit blad minimaal
E 3,00 per exemplaar kost en u krijgt het
4 keer per jaar.
Uw penningmeester zal u dankbaar zijn.

BATALJONSNIEUWS
Oefening Guz Altmark samen met de mariniers
Tekst: Tlnt der Fuseliers Sven van der Haas
Eenheid 5 B-cie 17 Painfbat GFPI
Voorbereiding op de uitzending
De B-cie is van 3 december tot 17 december op oefening geweest in Guz Altmark. Deze oefening, Rhino
Lionhearted genaamd, was een Brigadegeleide oefening. Alle niveaus gingen aardig aan de bak.
Voor mijn peloton, eenheid 5 van de B-cie 17
Painfbat GFPI, was dit het moment om niveau 1,2 en
3 te trainen. We concentreerden ons de eerste week
op het voertuigoptreden zoals we dat in Afghanistan
zullen gaan doen in juli van dit jaar. Dit hield in dat
we konvooien reden met steun van onze logistieke
collega’s met Scania’s. In de CAT kregen we ook ge-

neeskundige steun, mortieren, waarnemers en genie.
Zelfs luchtsteun in de vorm van Duitse vliegtuigen tijdens een aantal acties. Velen van ons zullen de oorden Dahrenstedt, Salchau en Plattenhausen nog wel
in het geheugen hebben. Hier werden wij door de
Duitse oefenvijand regelmatig geprikkeld op onze
culturele en sociale vaardigheden. Dagelijks mochten we ook onze skill en drills betreffende gevechtstechnieken op onze Duitse collega’s uittesten.
Het unieke van deze oefening was dat er een compagnie mariniers met ons meetrainde. Zij gaan ook
met ons op uitzending naar Afghanistan. Historisch
gezien een mooi feit natuurlijk dat de mariniers ons
komen versterken net zoals dat gebeurde tijdens de
tweede wereldoorlog.

16

296561_Vaandeldrager_89.indd 16

06-04-2009 10:32:58

“Groen” optreden
De tweede week was geënt op groen optreden en
werd er staal tegen staal geoefend. Een actie in combinatie met de mariniers verdreef de vijand uit het
gebied. Toch bleek de vijand in staat om na ons vertrek weer terug te komen, dus snel erna hebben wij
samen met de mariniers het oord Plattenhausen gezuiverd. Burgers die er aanwezig waren werden zoveel mogelijk ontzien en collateral damage (schade)
beperkt.
Na deze actie bleek de vijand nog een bolwerk te
bezitten in het noorden van het gebied.
Voor het succesvol uitvoeren van deze actie kregen
we hulp van een Duitse Leopard tank. Een aanval op
een object werd succesvol afgesloten met het vinden
en vernietigen van verbindingsmateriaal. Tijdens de
consolidatie hadden we een beetje last van een vijandelijk tank die de gaten in onze verdediging
zocht.
Terugkijkend op deze oefening kan ik concluderen
dat het voor mijn peloton een succesvolle oefening

De bewindsman bezocht de militairen tijdens een gezamenlijke
oefening op het oefenterrein Guz Altmark in Duitsland

was waarbij we vele leermomenten gehad hebben.
De barre weersomstandigheden hadden geen invloed op ons optreden.

De Quala-Beren
Tekst: Maj der Fuseliers Maikel Vrenken
CC Charly ’Beren’ Compagnie
Het is zover, we zijn er klaar voor! Vanaf 3 maart
a.s. zal de Charly ‘Beren’ Compagnie beginnen met
de ontplooiing van onze troepen naar Afghanistan.
Onze uitvalsbasis zal het prachtige Deh Rawod zijn,
waar Camp Hadrian en Platoon Base Coyote ons
nieuwe – tijdelijk – thuis gaan worden.
En we hebben er ook zin in. Na terugkeer van onze
vorige uitzending in Bosnië-Herzegovina in maart
2007 was al direct duidelijk dat wij naar
Afghanistan zouden gaan, eind 2008 of begin
2009. De opwerktijd was iets korter dan gebruikelijk, waardoor we ook direct onze focus op
Afghanistan hebben gericht. Omdat de normale
‘groene’ skills & drills ook de basis vormen van ons
optreden in Afghanistan, konden we een vrij gebruikelijk, maar wel iets dichter op elkaar gepakt, traject
volgen.

Trainen en opwerken
2007 werd besteed aan het trainen van de ‘enkele
man’ tot en met de groep. Al in de tweede week van
2008 kwam de overstap naar het pelotonsoptreden.
En vanaf dat moment ging het snel. Toen in week 30

Overzicht van Camp Hadrian

de zomervakantie begon hadden we al weer 12
compagniesgeleide oefenweken achter de kiezen,
waaronder twee weken in het oefendorp
Marnehuizen, drie weken oefenen en schieten in
Bergen-Hohne en bijna drie weken in het
Gefechtsübungs Zentrum (GüZ) in Duitsland.
Tussendoor werden ook de Landmachtdagen door
onze gehele compagnie gesteund.
Na een welverdiende vakantie werd volledig overgeschakeld op Afghanistan. De Missie Gerichte
Instructie vond plaats en er werden mensen omgeschoold op andere voertuigen (zoals de Bushmaster
en de Patria). Daar waar in eerdere oefeningen al
voorzichtig werd geroken aan het zogenaamde CAT-
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de overige wapens (bv. de mitrailleur 50, en het kanon 25mm). Na een onderhoudsweek werden er
drie weken lang tactische CAT-oefeningen gehouden
op de Oirschotse Heide, de Weerter/Budeler Bergen
en op de openbare weg in de omgeving van de kazerne.

Verkenning in Afghanistan

Luy Pul Bridge, bij Deh Rawod

optreden, werd er nu alleen nog maar op deze manier geoefend. Voor de mensen die niet bekend zijn
met deze term, CAT staat voor Combined Arms
Team. Dit is een samengestelde eenheid met de diverse militaire specialismen daar in, zoals (pantser)
infanterie, genie, geneeskundige verzorging, artilleriewaarnemers, mortieren. In Afghanistan is een CAT
opgebouwd rond een pantserinfanteriepeloton, met
de Pelotonscommandant als CAT-commandant.
De tweede helft van 2008 werd afgesloten met een
eindsprint. Twee weken in Bergen-Hohne; schietoefeningen met een compleet CAT, inclusief – in sommige
gevallen – steun van Apaches en de crosstraining op

Toen volgde de operationele verkenning in
Afghanistan, waar ik, als Compagnies
Commandant, aan deelgenomen heb.
De informatie uit de verkenning werd in de eerste
week van 2009 gecommuniceerd aan de rest van de
eenheid en direct daarna volgde oefening Uruzgan
Integration, waar de laatste tactische puntjes op de
spreekwoordelijke i werden gezet. Daarna onderhoud en inpakken van het materieel en het stallen
van de voertuigen die achterblijven. Terwijl ik dit
schrijf wordt de laatste hand daaraan gelegd. Op
19 februari komt het thuisfront nogmaals naar de kazerne voor een familiedag (de Thuisfront
Informatiedag is al achter de rug) en daarna zullen
wij ons voorlopig niet meer vertonen op de kazerne
in Oirschot.
Zoals boven al vermeld zal het eerste detachement
van de compagnie op 3 maart Nederland verlaten.
Na een reis van naar schatting twee tot drie dagen
zullen ze aankomen op Camp Hadrian. Van ‘gewone’ Beer, worden zij dan Quala-Beer. In acht slagen
zal al het personeel van de compagnie ingevlogen
worden. De laatste Beren worden rond 2 april verwacht in Deh Rawod. Vanaf eind juli hopen wij weer
terug te gaan keren naar Nederland. Zoals gebruikelijk is dat echter nu nog onduidelijk.
De Beren wensen de achterblijvers een goede tijd.
Wij proberen jullie op de hoogte te houden van onze
belevenissen in Afghanistan. Mochten jullie behoefte
hebben om ons te voorzien van post, dan kan die gestuurd worden naar het volgende adres:
C ‘Beren’ Compagnie, BG 9
t.a.v. SMi Koot
PSID V0083552
C ‘Beren’ Compagnie, BG 9, Stafpeloton
DEH RAWOD
NAPO 140
3509 VP UTRECHT
Ik zal ervoor zorgen dat de ontvangen brief of kaart
wordt opgehangen, of op een andere manier bekend wordt gesteld bij de rest van de eenheid.

Quala
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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

17 Paintbat GFPI gaat weer naar Uruzgan
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 onderwerp belichten.
In dit nummer een interview met Elnt bd Michiel Thijs.

Charlie-compagnie als eerste naar
Uruzgan
Het lijkt nog maar kortgeleden dat LKol Luiten terugkeerde van zijn missie met 17 Painfbat GFPI uit
Uruzgan. Toch zal als u deze rubriek leest, de
Charlie-compagnie waarschijnlijk al vertrokken zijn
voor haar missie naar Uruzgan. De bataljonsstaf, de
StafStafcompagnie en de Bravo-compagnie zijn nog
bezig met hun voorbereidingen en zullen deze zomer worden uitgezonden. In het najaar zal de Alfacompagnie naar Uruzgan gaan. Al deze Fuseliers
zullen de uitdagende taak hebben, de (weder)opbouw te ondersteunen en dit proces vooral te beveiligen. Ook in 2009 zal het er weer op aan komen dat
de Fuseliers ‘met moed en berekracht’ het goede
werk van het PRT, de hulporganisaties en de uitgezondenen van andere ministeries beveiligen, onder
het motto: “Opbouwen als het kan en vechten als het
moet”. De ISAF-missie zal nog vele jaren inzet vergen, voordat we net als in Bosnië (na 15 jaar) kunnen afbouwen naar een niveau van waarnemers.
Wij wensen LKol Doense en alle Fuseliers veel krijgsmansgeluk en uiteraard een behouden thuiskomst na
afloop van de missie.

Post tijdens de uitzending
Het is erg ondersteunend en motiverend om regelmatig wat van het thuisfront te horen. Ook de leden van
de VVVGFPI zijn als jonge veteranen een stukje thuisfront. Ik vraag u allen zo nu en dan eens een berichtje te sturen naar onze Fuseliers. Op onze website
kunt u de NAPO adressen vinden. 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 u vast wat meer post. We verwachten uiteraard
ook uw ervaringen (als artikeltje) terug voor publicatie in De Vaandeldrager.

Reünie VVVGFPI zaterdag 13 juni
2009
Op verzoek van vele leden wordt de reünie dit jaar
op zaterdag 13 juni georganiseerd.
Het wordt weer een gezellig programma, noteer het
alvast in de agenda.

Fietsen in het spoor van de
Irenebrigade
Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de Koninklijke
Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ in Normandië
landde en ging deelnemen aan de invasie en de bevrijding van West-Europa. Als eerbetoon aan deze
en andere veteranen van de Tweede Wereldoorlog
organiseren het Veteraneninstituut en het Comité
Nederlandse Veteranendag van 23 tot 27 juni 2009
een uitdagende fietstocht voor jonge veteranen van
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Het startpunt is het landingsstrand in Normandië en de finish
is op Veteranendag in Den Haag, de plaats waar de
Irenebrigade uiteindelijk in mei 1945 feestelijk werd
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onthaald. De prestatietocht volgt, in vier etappes van
ongeveer 200 kilometer, op hoofdlijnen de toenmalige opmarsroute van de Brigade en voert in ieder geval langs de bekende plaatsen die op het vaandel
van het Regiment staan vermeld: St. Côme, Pont
Audemer, Beringen, Tilburg en Hedel. Gezien de
lengte van de etappes zijn een goede conditie en ruime fietservaring gewenst. Het is de bedoeling dat
een groep van ongeveer 12 jonge veteranen de route gaat volbrengen, waarbij veteranen van de
VVVGFPI bij aanmelding voorrang krijgen. Aan de
deelname zijn geen kosten verbonden.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met kapitein Gerard Verresen van het Veteraneninstituut: g.j.
verresen@veteraneninstituut.nl of 0343-474158.
Helaas laat mijn agenda deelname niet toe, maar
LKol Marcel Duvekot is al in training.

Veteranendag 27 juni 2009
Op 27 juni wordt weer de landelijke veteranendag
in Den Haag georganiseerd, ook hieraan zal de vereniging deelnemen. Mocht u aan het defilé willen
deelnemen, geef u dan zo snel mogelijk op bij de secretaris. Bovendien worden er op 27 juni ook steeds
meer regionale veteranendagen georganiseerd. Wij
als bestuur zien dit zeker niet als concurrerend, maar

vooral aanvullend. De landelijke organisatie in Den
Haag heeft door de grote behoefte aan deelname
haar grenzen qua aantallen deelnemers namelijk 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
480. 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.

Fuselier waar ben je, wat doe je en wat denk je?
Tekst: Martin Faas
Dit maal gaan we voor deze rubriek de vaderlandse
grenzen over. Niet voor een bezoek aan een uitzendgebied maar om een oud-fuselier te “bezoeken”. Via een omweg zijn we in contact gekomen
met Michiel Thijs sinds 2007 woonachtig in
Valencia, Spanje. Een reis zat er niet in maar internet
en e-mail is dan een geweldige uitkomst.

Michiel Thijs
Op onze eerste vraag: “wanneer was je, wat waar”
kwamen meteen al twee antwoorden. Michiel begon
in 1995 zijn militaire loopbaan als BBT ’er bij de
A-cie van ons regiment als korporaal hulpfoerier. De
compagniesleiding bestond toen uit maj Geelen, kap
Jacops en aooi Asveld. Eind 1996 vertrokken naar
Bosnië voor SFOR-1. Hij zat op kamp Knesevo en
was gezien zijn functie als chauffeur veel buiten de
base, is zo’n beetje overal geweest en heeft veel van
het land gezien. Na zijn uitzending is Michiel naar
de Koninklijke Militaire Academie gegaan om, na

beëindiging van de opleiding, als pelotonscommandant kortstondig geplaatst te worden bij de A-cie om
vrij snel met de C-cie te vertrekken naar Bosnië voor
SFOR- 13. Dit keer weer met een aantal oude bekende vanuit de SFOR-1 periode. Locaties van zijn tweede uitzending waren Novi-Travnik, Huize Jajce en
R0A. Tijdens beide uitzendingen zijn ernstige ongelukken gebeurd met doden en gewonden. Dat zijn en
blijven altijd negatieve ervaringen van die missies.
Tot twee keer toe heeft Michiel een waanzinnige
groep mensen om zich heen gehad waarmee hij super onvergetelijke ervaringen heeft beleefd tijdens
een fantastische tijd.

Carrière na Defensie
Na zijn eerste uitzending wilde Michiel naar het
Korps Commando Troepen maar werd niet aangenomen. Hij is dus vervolgens naar de KMA gegaan op
PC Infanterie te worden. Na de tweede uitzending
wilde hij graag PC van de verkenners worden. Dat
feest ging helaas voor hem niet door net, evenals het
bijtekenen tot Elnt. We praten over 2003 als Michiel
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nu wel welkom is bij het KCT. Ook dit feest duurde
helaas te kort voor hem. Halverwege de ECO moest
Michiel de opleiding verlaten en verliet, als Elnt, in
2004 de actieve dienst.
Dat Michiel geen zitvlees heeft, blijkt wel uit het feit
dat hij vrij snel aan de slag ging bij “Ritchie Bros
Auctioneers” te Moerdijk. Een van oorsprong
Canadees bedrijf dat wereldwijd veilingen van o.a.
shovels en graafmachines organiseert. Wereldwijd
110 locaties waarvan er zich zes in Europa bevinden. Michiel heeft vrij snel carrière gemaakt binnen
het bedrijf en werd in 2007 overgeplaatst naar
Valencia Spanje waar hij nu algemeen bedrijfsleider
is. Hij is getrouwd en woont ook in de stad Valencia
op ongeveer 5 minuten van het strand.

groot aantal leden meer hebben. Tot slot wil Michiel
nog kwijt dat het bier koud staat voor zijn twee goede Fuseliervrienden: de kapitein Mather en de adjudant Van Sambeeck. Tot binnenkort in Valencia.
Michiel, heel hartelijk dank voor dit “interview” en ik
wens je veel succes in het Spaanse land en hoop je
op de Nationale Veteranendag 2009 in Den Haag
te mogen begroeten.

Effect van uitzendingen
Volgens Michiel hebben zijn uitzendingen wel invloed gehad op zijn manier van denken op vele
maatschappelijke zaken. Hij relativeert vrij snel en
het kan, volgens hem, nog altijd slechter. Hij klaagt
niet snel omdat hij heel goed beseft hoe goed wij het
hebben.
Op de vraag over het gebruik van kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de uitzendingen heeft
Michiel een heel duidelijk antwoord. Tijdens uitzendingen wordt je drillmatig geleerd altijd voorbereid
te zijn. Hij is nog steeds uitermate goed voorbereid
tijdens zijn werkzaamheden en heeft geen moeite
met keiharde deadlines. Hij krijgt nog wel regelmatig te horen dat hij zich te veel als militair gedraag.
Maar goed, dat is ook wel nodig.
Michiel is lid van onze vereniging geworden om op
de hoogte te blijven van het wel en wee van andere
Regimentgenoten. Hij vooral geïnteresseerd in hoe
het anderen, na hun uitzendingen, is vergaan. Het
Regiment volgt hij ook op de voet en leest graag als
er bekenden van hem zijn bevorderd of met ontslag
zijn gegaan.

Goede tijd bij de Landmacht
Mensen beseffen pas echt wat voor een goede tijd
zij bij de Landmacht hadden, als ze de dienst hebben verlaten. Michiel heeft geluk, maar hij denkt dat
veel BBt ‘ers die geen “leuke” baan hebben kunnen
vinden toch een beetje spijt hebben dat ze toch geen
sergeant zijn geworden. Velen zullen terugdenken
aan de goede of minder goede ervaringen tijdens
hun uitzendingen, zeker met de huidige ISAF missies. Hij is er zeker van dat er over 10 jaar heel veel
animo zal zijn voor de reünies en activiteiten van
onze vereniging. De VVVGFPI zal dan een heel

1. Op patrouille SFOR 1
2. Met OPC SM van Engelen in Hercules op weg naar Bosnie SFOR 13
3. Patrouille
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REGIMENTSFLITSEN
Van de Regimentscommandant
Tekst: LKol der Fuseliers Joost Doense
Bataljons- en Regimentscommandant
In de vorige Vaandeldrager schreef ik dat ik kon terugkijken op een intensief maar goed 2008.
Inmiddels is 2009, op het moment van schrijven, nog
geen twee maanden oud en het tempo zit er alweer
goed in. Bij het Regiment was het relatief rustig.
Achter de schermen gaat de werkgroep gestaag
door met de bestuurlijke samenvoeging van de
Veteranenverenigingen van het Regiment. Hun plan
is om alles helemaal gereed te hebben voor deze zomer en het ziet ernaar uit dat dat gaat lukken.
Onlangs zijn de conceptstatuten en het concept
Huishoudelijk Reglement gereedgekomen.

B-cie bekwaamde zich verder in het optreden in verstedelijkt gebied. In een winderig Marnewaard werden meerdere pelotons- en compagniesscenario’s afgewerkt waarbij ook het verkenningspeloton deelnam.
De C-cie heeft een goede integratieoefening uitgevoerd als laatste voorbereiding op uitzending.
Inmiddels genieten de “Beren” van een welverdiend
verlof en vanaf begin maart zullen ze gaan vertrekken naar Deh Rawod in Afghanistan. Ik wens
Kapitein Maikel, CSM Ron en hun mannen heel veel
succes en ook een gezonde dosis krijgsmansgeluk
toe en heb het volste vertrouwen dat ze een succesvolle uitzending zullen draaien.

Verkenning in Afghanistan

Een paar weken geleden heeft een delegatie van de
VVOGFPI deelgenomen aan het Regimentsdiner van
onze Gardezusters van het Regiment Grenadiers en
Jagers. Onze deputatie bestond uit Genmaj der
Fuseliers b.d. Noordzij, de Elnt der Fuseliers
Noordzij en mijzelf. Bij zijn traditionele toespraak
sprak generaal Noordzij zijn bewondering en respect uit voor de huidige generatie jonge luitenants
die, anders dan toen hij nog luitenant was, onder
zware en gevaarlijke omstandigheden hun werk
doen. Met luid applaus betuigden ook de aanwezigen hun steun aan deze jonge officieren.

Zelf ben ik net terug van mijn operationele verkenning in datzelfde Afghanistan. Samen met mijn ondercommandanten en wat mensen van mijn staf hebben we ongeveer een week kunnen rondkijken op
zowel de bases als in het gebied. We hebben een
prima beeld gekregen van hoe het bataljon daar nu
optreedt en veel nuttige informatie waarmee we ons
voordeel kunnen doen in de laatste maanden van
onze voorbereiding. Pas geleden is de staf van de
Taskforce Uruzgan, het hogere niveau van het bataljon in Uruzgan, gewisseld. Binnen deze staf werken
ook een aantal Regimentsgenoten, waaronder de
Lkol der Fuseliers Roland de Jong en Marc Jacops
waarmee een stevige footprint van het Regiment is
gegarandeerd.

Bataljon op volle snelheid

Militaire Willemsorde

Het bataljon is alweer op volle snelheid. Meerdere,
grote oefeningen en de eerste schietserie van dit jaar
liggen alweer achter ons.
De A-cie heeft onder leiding van 42 Tankbataljon
een oefening in Bergen Hohne uitgevoerd. Drie infanteriecompagnieën, twee tankeskadrons en een
halve batterij artillerie kwamen op de mat om het duelsimulatiesysteem “MCTC” van de landmacht te testen na een technische upgrade.

Tenslotte heeft u ongetwijfeld gehoord dat de
Koningin een Militaire Willemsorde heeft toegekend
aan de Kapitein Marco Kroon voor zijn indrukwekkende en moedige prestaties in Uruzgan. Wat misschien minder bekend is, is dat hij als zowel onderofficier als officier heeft gediend bij 17 Painfbat GFPI
en dat maakt me alleen maar extra trots op deze collega.
Zoals altijd wens ik u veel leesplezier.

Regimentsdiner Grenadiers en
Jagers
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Van de Regimentskapitein
Tekst: Kap der Fuseliers Benjamin Hoeberichts
Hoofd Sie S1 en Regimentskapitein
Rotatie Charly Compagnie
Begin maart is de Ccie van 17 Painfbat GFPI begonnen met de rotatie voor hun uitzending als onderdeel
van Battlegroup 9 van de TFU in Uruzgan,
Afghanistan. Vanaf ongeveer begin juli a.s. zullen
de Bcie, Ststcie en bataljonsstaf hen en hun collega’s
gaan aflossen en Battlegroup 10 gaan vormen.
De Fuseliers van onze Ccie worden bij vertrek vanaf
de vliegbasis Eindhoven telkens uitgeleide gedaan
door, naast onze Regimentscommandant en Aoo Van
Hest (OPZ), de voorzitter van de VOSKNBPI,
Generaal-majoor b.d. Rudy Hemmes. De aanwezigheid van veteranen van het eerste uur bij vertrek
naar- en bij terugkomst van een uitzending geeft over
het algemeen een groot gevoel van betrokkenheid
bij de militairen van nu. Uit eigen ervaring weet ik
dat deze aanwezigheid erg op prijs wordt gesteld.

Regimentsjaardag
Op 9 januari heeft het Garderegiment haar
Regimentsjaardag gevierd. Het was een koude en
“witte” dag, maar desondanks was er een respecta-

bele opkomst van verschillende oud-strijders van ons
Garderegiment. Zij zijn getuige geweest van een
sfeervolle herdenking en een sportieve middag met
naast de Regimentscross en de schietwedstrijden ook
een wisselschema met diverse spel-sporten en een
uitdagende speedmarscompetitie. Aan het einde van
de sportdag is de Acie van het bataljon (wederom)
met de wisseltrofee “naar huis” gegaan.
De Regimentsjaardag werd traditioneel afgesloten
met een gezellige Regimentsborrel waarbij ditmaal
ook afvaardigingen van de compagnieën van de
Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers, die
onze Battlegroup in Uruzgan zullen versterken, aanwezig waren.

Koorduitreiking op 9 april in
Amersfoort
Die Battlegroup, onder leiding van onze Regimentsen bataljonscommandant, begon op 23 maart aan
een drie weken durende voorbereidingsoefening:
Uruzgan Integration. Op de voorlaatste dag van
deze oefening, donderdag 9 april, vond tijdens een
Battlegroup-appèl een koorduitreiking plaats. Deze
koorduitreiking was op het oefenterrein “de
Vlasakkers” in Amersfoort en zeer groots van opzet.

Stille getuigen van een sfeervolle herdenking
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Meedoen aan een uitdagende speedmarscompetitie

Zoals namelijk bij de meeste lezers bekend zal zijn,
ontvangt iedereen die onder commando van onze
Regimentscommandant wordt uitgezonden, traditioneel het Invasiekoord. Op 9 april hingen de oud-strijders van de KNBPI de koorden dan ook om bij alle
militairen van zowel de Luchtmobiele- als de
Marinierscompagnie. In totaal gaat het om een “kleine” 250 personen.

Veteranenfietstocht Normandië Den Haag
Zoals u mogelijk al heeft gelezen in “Checkpoint”,
organiseert het Veteraneninstituut in samenwerking
met het Comité Nationale Veteranendag in juni een
fiets-prestatietocht van Normandië naar Den Haag.
Deze fietstocht zal “het spoor” van de Irene Brigade

volgen en de deelnemers zijn verschillende
Nederlands-Nieuw Guinea veteranen, veteranen uit
Bosnië, Cambodja, Kosovo en Albanië.
Op dinsdag 23 juni zullen de fietsers hun tocht starten in Normandië om op vrijdag 26 juni in Den
Haag te arriveren. Op zaterdag 27 juni zullen de
fietsers in het defilé deelnemen aan de Veteranendag. Een aantal oud-strijders van de KNBPI zullen
onderweg op de diverse Vaandelplaatsen aanwezig
zijn om de fietsers aan te moedigen en met hun verhalen uit de eerste hand, de historie “levend te maken”. Zoals u ziet, gaan we een periode tegemoet
met een druk opwerkprogramma in aanloop naar de
uitzending. Maar daarnaast zullen we ook in de komende maanden de onderlinge banden binnen het
Garderegiment weer regelmatig aanhalen.

Regimentsweetjes
Wist u dat:
Het altijd fijn is om post te ontvangen in uitzendgebied en we hier dus de adressen onder elkaar zetten van de
uitgezonden Fuseliers van het Garderegiment. Schrijf dus eens een kaartje!
Aoo Ekelhof, penningmeester van de VOSKNBPI en de VVVGFPI is op 17 maart vertrokken.
V072207 LSD TK
Napo 135
3509 VP Utrecht

C ‘Beren’ Compagnie, BG 9
t.a.v. SMi Koot
PSID V0083552
C ‘Beren’ Compagnie, BG 9, Stafpeloton DEH
RAWOD
NAPO 140
3509 VP UTRECHT
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Regimentskalender 2009
DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

BIJZONDERHEDEN

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

VOS KNBPI, RC, RA en RK

08 mei

Regimentssocial

Oirschot

In kader afscheid BG-10 (Uruzgan)

09/10 mei

Kinderweekend en Bat BBQ

Oirschot, Congleton

10 mei

Herdenking Grenadiers en Jagers

Den Haag

RC

30 mei

Onthulling monument St.Joris-Winge

St. Joris-Winge

RA, RC, deputatie VOSKNBPI

13 juni

Reünie VVVGFPI

Oirschot

Organisatie VVVGFPI

18 juni

ROOV borrel

Oirschot, Congleton

Afscheid B- en Ststcie (TFE-10)

18 juni

Beëdiging & koorduitreiking

Hedel

Datum onder voorbehoud

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?)

Aquarel en tekening van Arie Luijt voor Regimentscollectie
Door Hans Sonnemans
“Arie “Ties” Luijt (1879 – 1951) was een beeldend
kunstenaar die van vele markten thuis was. Hij werkte als illustrator, politiek tekenaar, decorschilder en
ontwerper. Binnen het veelzijdige oeuvre van Luijt
nemen voorstellingen met een militair onderwerp een
prominente plaats in.” Jos Hilkhuijsen, conservator
picturalia van het Legermuseum te Delft, publiceerde
recent over hem in Armamentaria, nummer 43, het
jaarboek van het Legermuseum.

Tekening en aquarel van Fuselier
Vorig jaar werd een tekening van Luijt aangetroffen
bij een collectie documentatie over het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, afkomstig van
een grote particuliere verzamelaar. Deze collectie
kwam in handen van de Regimentsverzameling en
hiermee dus ook de tekening uit 1948. Afgebeeld is
een Fuselier in ceremonieel tenue. Blijkbaar was de
toen 69-jarige Luijt onder de indruk van de nieuwe,
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stelling van de jonge kunstenaar zeker hebben aangewakkerd. Zelf ging hij in 1896 onder de wapenen, zeer waarschijnlijk bij het Regiment Grenadiers
en Jagers. Rond 1900 verrok Luijt naar Parijs en
Brussel. Parijs was op dat moment het middelpunt
waar kunstenaars uit alle delen van Europa elkaar
ontmoetten. In 1908 liet moeder Luijt een atelier voor
haar zoon bouwen in Den Haag. Arie Luijt werd lid
van de Haagse Kunstkring, exposeerde regelmatig
en vestigde zijn naam als tekenaar en lithograaf.
Vanaf 1912 verschenen spotprenten van zijn hand in
La Gazette de Hollande, een tweemaal per week uitgebrachte Haagse krant. Tot aan het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog kon hij als vrijgevestigd kunstenaar goed rondkomen en zorgeloos leven. Na die
tijd werd het lastiger en kwamen zijn inkomsten vooral uit lithografisch werk in opdracht. Zo vervaardigde hij voor de Nederlandse Vereniging Ons Leger
drukwerk als kalenders en prentbriefkaarten.
Daarnaast ontwierp hij affiches voor onder meer de
Nederlandsche Anti-Oorlog Raad 1914 – 1918.

Zuid-Afrika

De aquarel van Arie Luijt, Fuselier in ceremonieel tenue

net ingevoerde tenues van de garderegimenten. Een
bijzondere aanwinst voor de regimentsverzameling.
Recent werd een andere “Luijt” aangeboden, eveneens uit een particuliere verzameling. Ditmaal gaat
het om een aquarel van een officier in het ceremoniële tenue van het Garderegiment Fuseliers, zeer waarschijnlijk ook uit 1948. Stichting Brigade en Garde
Prinses Irene probeert ook dit werk aan te kopen. Het
gaat om een aquarel dat zeer goed in de collectie
past. Het is immers bijzonder dat een bekend kunstenaar, met een voorliefde voor militaire onderwerpen,
in zijn laatste jaren nog geïnspireerd is geweest door
het Fuseliers uniform.

Tekenaar van het militaire genre
Arie Luijt werd geboren in 1879 in Sliedrecht en was
al vanaf zijn jeugd bezig met tekenen, met paarden
en militairen als zijn favoriete onderwerpen. Het gezin Luijt verhuisde naar Den Haag en Arie doorliep
daar de Academie voor Beeldende Kunst. Hij ontwikkelde zich als figuurschilder. Militairen bepaalden
het straatbeeld in Den Haag dus dat zal de belang-

De inkomsten liepen echter terug en het gezin Luijt
raakte in financiële problemen. Hij werd depressief
en zag de toekomst somber in. In 1921 emigreerde
hij met zijn gezin naar Zuid-Afrika, waar de kunstenaar nog een goede boterham konden verdienen.
Luijt zou er zes jaar blijven. Het land, de natuur en
de bevolking inspireerden hem, militairen bleven
daar buiten beeld. Hij exposeerde onder meer in
Kaapstad en werkte als illustrator voor weekbladen
en boeken.Het gezin verlangde echter terug naar
Nederland. In 1927 repatrieerde Luijt zelf naar
Nederland, nadat het gezin al twee jaar eerder was
vertrokken, en vestigde zich in Wassenaar. Daar zou
hij de rest van zijn leven wonen en werken.

Eigentijdse tekenstijl
Pas met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
keert de voorliefde voor het militaire genre weer terug in zijn werk.”De mobilisatie, de inval van het
Duitse leger, de vijf jaar lange bezettingstijd en de
bevrijding door Canadese en Engelse soldaten
moest wel inspirerend zijn. Luijt verbeeldde met
name de geallieerden en wel in een tekenstijl die eigentijdser is, wat alles te maken had met een nieuw
type soldaat, gekleed in een moderne uitrusting, en
de rol van de bevrijder die hij speelde. Luijt portretteerde ze als stereotypische geallieerde soldaten.
Hij gaf ze een flink, goed geproportioneerd postuur,
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hoekige gezichten, brede kaken en een stoere,
krachtige en vastberaden uitstraling”, aldus Jos
Hilkhuijsen in zijn artikel in Armamentaria. Een serie
tekeningen van de Hongerwinter, met sterk vermagerde kinderen en ouderen die hout sprokkelen, zijn
volgens Hilkhuisen “de laatste creaties in het militaire
genre van Luijt, die in 1951 overleed.”
Met de tekening en de aquarel van de twee Fuseliers

uit 1948 wordt mogelijk toch nog iets toegevoegd
aan de bewaard gebleven militaire creaties van
“Ties” Luijt. Regimentsverzameling Brigade en Garde
Prinses Irene is daarmee weer twee unieke parels rijker.
Geopend: iedere woensdag van 10.00 – 16.00, tel
040 2665665. www.fuseliers.nl

historie
Nogmaals St. Joris-Winge
Naar aanleiding van het artikel over St. Joris-Winge kreeg de redactie onderstaand ooggetuigenverslag van
Herman A. van den Bergh. Wij nemen het graag in deze Vaandeldrager op.

Tekst: Herman A. van den Bergh
Wat een goed idee om voor de drie gevallenen bij
St. Joris-Winge een plaquette te onthullen.
Aangezien het maar een minuut scheelde of mijn
naam was er ook komen te staan volgt hier een kleine aanvulling op het overigens uitstekende verslag
van Eerste Luitenant Badings.
Onze white scoutcar (een open pantserwagen ingericht tot signalwagen) was van de Brigadestaf, gedetacheerd bij de commandant van de derde
Gevechtseenheid en reed vlak achter de jeep van
majoor Huber en vlak voor de brenguncarriers.
Misschien was er een commando geweest om afstand te houden, maar dit was niet opgevolgd.

daar ook dekking hadden gezocht. In de greppel lagen ook twee Engelse dispatchriders die riepen: “El
Alamein all over again”.

Lessen
Ik schrijf dit omdat er volgens mij twee lessen uit te leren zijn voor jonge militairen:
Rijd nooit in een colonne dicht op elkaar, ook al lijkt
het veilig;

Duitse tanks
De bemanning van onze pantserwagen bestond uit
Hugo Nijkerk, wagencommandant, Johnny Brugge,
chauffeur en ikzelf als signaller. Toen de Duitse tanks
het vuur openden kwam sergeant-majoor Braak naar
onze wagen en riep: “Allround Defense”. Hij wees
Johnny en mij een plaats aan rechts voor de wagen,
vlak bij de plek waar Bijlsma met zijn motor lag.
Wij lagen nog niet op de plek of de granaten begonnen bij ons in te slaan. Johnny en ik keken elkaar
aan en wij realiseerden ons dat wij ongedekt en met
een geweertje niets tegen de tanks konden doen. We
sprongen over de weg in de greppel aan de linkerkant, bijna op de majoor en de sergeant-majoor, die

Zo ziet een White Scout Car eruit
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Zo zal de tekst op de plaquette er uit komen zien.

Bij een bevel, dat duidelijk geen zin heeft volg dan
je eigen gezonde verstand; het redt je leven en
spaart je voor acties die wel zin hebben.
Het is misschien nog goed te vermelden dat Hugo
Nijkerk die vergeefs via de radio contact zocht met
de Brigadestaf (die waarschijnlijk ook dekking had
gezocht), gewond raakte aan zijn hoofd toen de wagen in brand vloog. Hij werd naar Brussel afgevoerd. Johnny en ik moesten wachten op een nieuwe
white scoutcar en daardoor misten we Beringen.
De uitgebrande white scoutcar was te zien in het
Marshallmuseum in Zwijndrecht waar heel veel materieel van de Tweede Wereldoorlog stond. Nu is dit
overgebracht naar het Liberty Park in Overloon.

Naschrift van de redactie:
Op zaterdagmiddag 30 mei zal in St Joris-Winge
een plaquette worden onthuld ter nagedachtenis aan
de drie Irenemannen die daar sneuvelden. Richard
van de Velde heeft hiervoor het initiatief genomen en
heeft ons al een foto van de plaquette beschikbaar
gesteld en een tekening met een dwarsdoorsnede
van het monument.
Een dwarsdoorsnede van het momument.
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Uit het dagboek van een Mechanical Transport Officer
Eerste luitenant Dirk Badings, Mechanical Transport
Officer van Gevechtsgroep III, hield een dagboek bij
van zijn belevenissen gedurende de veldtocht van de
Irene Brigade. In deze Vaandeldrager een bladzijde,
geschreven op 21 september 1944, na het oversteken van de Nederlandse grens.

21 Sept. Donderdag

We rijden in Holland en rusten nu 2 uur lang net
onder Grave. Onze wagens staan verborgen in
een heerlijk geurend dennenbosch en op de open
stukken bloeit overal de heide. We hebben een
zeer vlotte tocht gehad, zonder ongelukken tot nu
toe. Alleen toen we even bij Zon - waar we het
Wilhelminakanaal overstaken - stilstonden dacht ik
even dat we een herhaling gingen krijgen van het
geval bij Diest. Er kwamen ineens vanuit de bosschen een viertal granaten aanfluiten maar ‘t was
gelukkig ver mis.
Met kleine sprongen gingen we in ‘t donker voorwaarts, nadat we om kwart over acht uit
Aelchteren vertrokken waren. Bij het bruggenhoofd
over ‘t Scheldekanaal schenen een aantal zoeklichten aan de westkant in de mist die dik over de velden lag. Onze weg werd hierdoor voor verscheidene kilometers voor ons verlicht. De brug was heel
dus het passeren gemakkelijk en toen duurde het
niet lang of we kwamen langs het Hollandsche
douanehuisje en reden we met kloppend hart
Holland binnen.
Toen we om 7 uur door Eindhoven kwamen, stond
de burgerij al klaar om ons te begroeten. In pyjama’s en kimono’s kwamen ze op straat. Ze wuifden
met Oranje vanuit de vensters en riepen ons toe:
“Leve Holland. Blij jullie te zien jongens. Goede
morgen allemaal!” Het heeft alles een groote indruk op ons gemaakt, deze spontane vreugde-uiting, zelfs na de verschrikking van het bombardement van eergisteren. De sporen hiervan waren
duidelijk te zien. Overal waren de vensters versplinterd en in de puinhopen
rookte het nog.
Toen we even stilstonden kwamen de burgers op ons af om
ons de handen te schudden en
met ons te spreken. Een beetje
achteraf stond een vrouw hard te
huilen en kwam het er snikkend
uit dat ze haar man net had ver-

loren in het bombardement en het hele huis was
verbrand. Er kwam een brok in m’n keel en ik
moest een paar maal hard slikken om me goed te
houden.
Voorbij Veghel zagen we wel 1000 krijgsgevangenen die per lorry vervoerd werden naar een kamp.
De burgers zeiden niets, keken nauwelijks, scholden niet. Ik geloof dat de Duitscher dat ‘t ergst vind
om als lucht behandeld te worden. Daarom heeft
hij zo’n hekel aan de Hollanders, hij voelt dat hij tegen deze geest van superioriteit niet op kan, dat hij
hier z’n gelijke, neen, zijn meester wellicht gevonden heeft. Je had die smoelen moeten zien toen ze
merkten dat het de Hollanders waren die zoo uitbundig door de bevolking werden begroet!
De ontvangst in Grave was het ergst wat we ooit
gezien hebben. De menschen versperden gewoon
de weg en ik heb meermalen een beetje streng
moeten optreden om ze van de weg af te jagen,
want snelverkeer was onmogelijk en vele essentiële
konvooien werden een paar uur vertraagd.
Daarenboven ontstond er net boven ons een hevig
luchtgevecht tusschen een paar Messerschmitts en
het konvooi dat net nieuwe supplies had gebracht
bij Arnhem. Toen waren de menschen gauw van
de weg af en meteen reden weer honderden wagens, kanonnen en trucks voorbij.
Toen kwamen we bij de brug en stuwdam. Het was
een lust voor de oogen om dit kunstig
engineerswerk terug te zien. Prachtbrug is het toch,
helaas hier en daar beschadigd door kanonvuur
en bommen. Langzaam ging het er over en konden
we de spiegelgladde Maas zien. De Engelschen
stonden met open mond naar dit kunstwerk te kijken, wat zullen ze straks oogen opzetten als ze de
Waalbrug bij Nijmegen zien! Ik heb nog een
mooie groote foto in de kist thuis.
Aan de overkant gingen we op een weiland in bivak, iets voorbij Nederasselt en bleven daar de
nacht slapen in de slittrenches. Ik lag in een ondiepe droge sloot, het tentzeiltje erover en toen ik ging slapen zag
ik aan de Noordelijke hemel hevig lichtschijnsels van vuurmonden in hun strijd om Arnhem.
Nijmegen is nu veroverd en is
Arnhem aan de beurt. Wat erg
dat die mooie steden het net
moeten hebben.

Een aquarel van Gabriel de Jongh, die bewaking van
de bruggen in Grave voorstelt.
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