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VAN DE REDACTIE
Nog in leven...
tekst: Hans Sonnemans, hoofdredacteur
“Nelleke, ik ben wel flink ziek geweest maar ben nog
steeds in leven hoor”, aldus Piet Schepers uit Son tijdens
een telefoongesprek met onze eindredacteur Nelleke
Swinkels. “Gelukkig Piet, daar ben ik blij mee. Ik hoop
dat het nog lang zo blijft”.
Piet Schepers, in de vorige Vaandeldrager stond dat hij
in 2008 is overleden. Het blijkt maar weer dat de redactie voorzichtig moet zijn en dat de aangeleverde informatie gecontroleerd moet worden. In ieder geval zijn we blij
dat er toch weer één oudstrijder van de voormalige Irene
Brigade aan de lijst van de nog ruim zeventig “overlevers” kan worden toegevoegd. Piet, namens de redactie,
excuses en de beste wensen voor een nog lang en gezond leven!

Betrokkenheid
De hartelijke reactie van onze eindredacteur Nelleke is
typerend voor haar betrokkenheid bij dit blad. Een betrokkenheid waar geen einde aan zal komen maar wel
aan haar functie in de redactie.
Begin 2001 raakte Nelleke Swinkels uit Best betrokken
bij het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Beter gezegd, bij de organisatie van het 60-jarig jubileum van het
regiment. Aalmoezenier Jan van Lieverloo vroeg haar
hieraan mee te werken want hij kende de kwaliteiten van
deze professionele communicatieadviseur. De organisatie en het feest werden een bijzondere ervaring voor
Nelleke. Zo bijzonder dat ze op vrijwillige basis besloot
mee te werken aan de doorstart van het regimentsblad
de Vaandeldrager in december van datzelfde jaar.
Als eindredacteur én redacteur van de Vereniging van
Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene heeft ze zich maar liefs acht jaar ingezet.
Het blad werd haar “kindje”. Gelukkig is ze niet de enige
ouder en willen ook anderen zich voor dat kindje inzetten. Bianca den Outer neemt haar functie over en daar
zijn we bijzonder blij mee.

Functies binnen het regiment
Gelukkig gaan we Nelleke nog regelmatig zien. In de afgelopen acht jaar heeft ze er nog wat functies binnen het
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regiment bij gekregen. Ze is niet alleen redacteur voor de
Vereniging van Oud Strijders van de Brigade maar ook
bestuurslid. Daarnaast is ze secretaris van het Genootschap Vrienden van de Fuseliers en communicatieadviseur van de Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI.
Op 11 november 2008 werd haar de Gouden
Fuseliersspeld toegekend. Een regimentsonderscheiding
voor hen die zich op een bijzonder manier voor het regiment hebben ingezet.
Nelleke, heel erg bedankt voor wat je in de afgelopen jaren voor de Vaandeldrager hebt gedaan. We gaan je
missen, alleen al in de soms korte maar krachtige redactievergaderingen in het bureau van de regimentscommandant. Jouw kindje, de Vaandeldrager, is in goede
handen bij het nieuwe redactieteam. In ieder geval gaan
we je nog vaak zien, vast al tijdens de Regimentsjaardag
op 22 januari 2010.

Regimentsjaardag
Die regimentsjaardag vindt een week eerder plaats dan
aangekondigd in het vorige nummer. Door allerlei verschuivingen en de communicatie met de regimentsfunctionarissen in het uitzendgebied is helaas de verkeerde datum in de Vaandeldrager komen. Het is dus echt vrijdag
22 januari 2010.
Zoals gebruikelijk is er dan een stijlvolle herdenking van
de gevallenen van het regiment bij het monument in het
“Oirschotse Zand”. Gelukkig is de lijst van de gevallenen
tot op dit moment nog niet langer geworden, dit in tegenstelling tot veel andere regimenten en korpsen van de
Koninklijke Landmacht.
Voor meer informatie over het programma voor die dag,
kunt u terecht op de internetsite www.fuseliers.nl.

Feestdagen
Op het moment van het schrijven van dit artikel, keert een
groot deel van het parate Fuseliersbataljon (inclusief de
regimentsfunctionarissen) terug uit Uruzgan. Hun aandeel in de ISAF missie zit erop. Ze gaan de feestdagen
met hun geliefden doorbrengen. Welkom thuis! Voor de
mannen en vrouwen van Acie is dat anders. Zij vertrekken juist naar het uitzendgebied. Veel succes en sterkte!
Kaartjes en brieven voor hen zijn daar van harte welkom.
Namens de redactie van de Vaandeldrager wens ik u
veel leesplezier, hele fijne en mooie feestdagen en een
gelukkig en gezond 2010.

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
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht
aan: Nelleke Swinkels – van de Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best, of e-mailadres:
nellekeswinkels@onsbrabantnet.nl. Tel: 0499-374444 en tel: 06-54796857.
Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen.

Eindredacteur
Over de nieuwe eindredacteur Bianca leest u ongetwijfeld in het stukje van de hoofdredacteur. Ik wil graag
iets zeggen over de scheidende eindredacteur. U weet
dat Nelleke Swinkels sinds 2001 als Redacteur van
onze Vereniging van Oud Strijders zitting had in de
Redactie van de Vaandeldrager waar zij ook de functie van eindredacteur kreeg. De Vaandeldrager is
sinds die tijd een blad geworden waar alle verenigin-

gen van veteranen jaloers op zijn. Wij zijn dankbaar
dat zij dat tijdrovende werk heeft willen doen en wij
zijn ongelooflijk trots op de wijze waarop zij de taak
van eindredacteur heeft vervuld.
Hartelijk dank Nelleke voor je geweldige inzet. Het
is jammer dat je door al je andere drukke werkzaamheden voor deze taak geen tijd meer vrij kan maken.
Wij zijn blij dat je voor onze vereniging wel onze redacteur blijft en de inzendingen van onze leden zal
coördineren. Wij wensen Bianca veel succes met het
eindredacteurschap.

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
A. Oppers

23 november

2009
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H. Bijman
2 november
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2009
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Amsterdam
Hernen
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Standdaarbuiten
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Bevrijdingsherdenkingen in Zuid-Nederland
Tekst: Kolonel der Fuseliers bd Tony Herbrink
Nederland viert haar bevrijding op 5 mei, maar vele
plaatsen in het zuiden van Nederland werden al bevrijd in de maanden september en oktober van 1944.
Vertegenwoordigingen van de Vereniging van OudStrijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade
“Prinses Irene” en het Garde Regiment Fuseliers
“Prinses Irene” werden uitgenodigd in Grave,
Eindhoven, Oirschot, Tilburg en Bergen op Zoom.

ter van Grave, een vertegenwoordiger van de 43ste
Britse Divisie en door onze voorzitter, de Generaalmajoor bd Rudi Hemmes.
Door dezelfde personen en door Rudi Hemmes en
Tony Herbrink werden kransen gelegd en uiteraard
werden ook de volksliederen van Engeland en
Nederland gespeeld.
De burgemeester nodigde de aanwezigen daarna
uit om in het stadhuis nog wat na te praten onder het
genot van een drankje.

17 september 2009: Grave

18 September 2009: Eindhoven

De verzamelplaats voor de herdenking was bij de
brug over de Maas bij het herdenkingsmonument, op
de plaats waar in 1944 de staf van de 1ste gevechtsgroep van de “Prinses Irene brigade” was gelegerd.
De stad Grave is weliswaar niet bevrijd door onze
brigade. De bevrijders behoorden tot de 43ste Britse
Divisie, waarvan vele oud-strijders aanwezig waren.
Een van hen kwam mij vragen of ik misschien de sergeant Balster kende. Hij was hoogst verbaasd toen ik
hem vertelde dat de sergeant Balster een van mijn
groepscommandanten was. Hij vermeldde dat
Balster erg graag meegekomen zou zijn naar Grave,
maar dat zijn gezondheid dat niet meer toe liet.
Er werden toespraken gehouden door de burgemees-

In het kader van de operatie “Market Garden” werd
Eindhoven op 18 september bevrijd door de 43ste
Britse Divisie, met hulp van de eerder bij Son gelande parachutisten.
Sinds die dag heeft Eindhoven elk jaar de bevrijding
op een grootse wijze herdacht met een defilé van
oud-strijders uit Amerika, Canada, Groot Brittannië,
België en Nederland. De laatste groep was vertegenwoordigd door het Garde Regiment Fuseliers “Prinses
Irene” en door 7 oud-strijders van de brigade
“Prinses Irene”. Naast de oud-strijders is ook elk jaar
veel jeugd in organisatieverband vertegenwoordigd.
Het bevrijdingsvuur wordt elk jaar opnieuw gehaald
uit Bayeux door personen uit de Eindhovense burgerij
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en wordt in het defilé meegedragen en overhandigd
aan de burgemeester van Eindhoven. Aansluitend
aan het defilé ontsteekt de burgemeester met de fakkel het bevrijdingsvuur bij het monument.
De geschiedenis van de bevrijding wordt door de
burgemeester in drie talen ( Nederlands, Engels en
Frans) uiteengezet.
Na dit alles worden er kransen gelegd door de burgemeester en vertegenwoordigers van de
Amerikaanse, Britse, Canadese, Franse, Belgische
en Nederlandse strijdkrachten.
De afsluiting van de ceremonie bestaat uit het spelen
en meezingen van de verschillende volksliederen.

24 oktober 2009: Oirschot
Het programma van de herdenkingsdienst in
Oirschot speelde zich voor het grootste gedeelte af
in de St. Petruskerk.
In zijn openingswoord vermeldde de burgemeester,
de heer R. Severijns, dat de 15de
Schotse Divisie Oirschot heeft bevrijd, maar merkwaardigerwijs bij de intocht in Oirschot daar al soldaten van de Koninklijke Brigade “Prinses Irene”
aantrof, die konden melden dat de vijand zo goed
als geheel verdwenen was. Na de toespraak van de
burgemeester zong de cantorij van de Sint Pieter
“Jesus bleibet meine freude”.
Pastoor L. Spijkers gaf in zijn toespraak een overzicht

van wat er zoal met de kerk was gebeurd gedurende
de oorlog en tijdens de herovering van de vrijheid.
De ons bekende aalmoezenier majoor Ron van der
Vring sprak het “In Memoriam” uit. De cantorij zong
vervolgens “Groter dan ons hart”. Gedurende dit gezang stelden een aantal veteranen zich op nabij het
priesterkoor. Zij vormden de erewacht gedurende
het dodenappèl van zowel de gesneuvelde militairen
als ook van de omgekomen burgers van Oirschot.
De “Last Post”werd gespeeld, gevolgd door twee minuten stilte.
Er werden vervolgens kransen gelegd door burgemeester R. Severijns, kolonel der Fuseliers bd Tony
Herbrink, een vertegenwoordiger van de 15de
Schotse Divisie en de voorzitter van het comité
Herdenking Bevrijding Oirschot, de heer A. van Vugt.
De cantorij zong daarna nog “God be in my head”.
De gehele herdenking werd afgesloten met het spelen en zingen van de volksliederen van Amerika,
Engeland, Frankrijk, Nederland en als toegift het
door de Society of Pipers Castle d'Áldenghoor gespeelde Schotse volkslied.
Hiermee kwam een einde aan de herdenkingsplechtigheid in de kerk.
De autoriteiten, genodigden en andere aanwezigen
stelden zich buiten de kerk op om achter de zojuist
genoemde Society of Pipers naar de plaats te lopen,
waar een nieuw bevrijdingsmonument werd onthuld.
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31 oktober 2009: Tilburg
Tilburg heeft wel 4 dagen uitgebreid de bevrijding van
de stad gevierd.
Een delegatie van de Vereniging van Oud Strijders van
de Koninklijke Brigade “Prinses Irene” en van het Garde
Regiment Fuseliers “Prinses Irene“ hebben op de laatste
dag, 31 oktober, het programma bijgewoond.
Allereerst werd er een interreligieuze viering gehouden
in de kerk van 't Heike, waar delegaties van een viertal
kerkgenootschappen aanwezig waren, het stadsbestuur, detachementen oud-strijders, vele inwoners van
Tilburg en het Fanfare Korps Nationale Reserve.
Gebeden werden uitgesproken door vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen. Het gemengd koor Malkander zong “Shalom
Aleichem” en de loco-burgemeester van Tilburg
sprak over de betekenis van de bevrijding.

Samen zongen wij “De steppe zal bloeien“. Na de
lezing uit Exodus kwam het gemengd koor
Malkander nog een keer met “The long day close”.
De bijeenkomst in de kerk werd afgesloten met zang
van het gemengd koor “All through the night “.
Na de kerkdienst verzamelde men zich bij het bevrijdingsmonument “De Vaandeldrager” van de Irenebrigade, alwaar kransen werden gelegd door verschillende organisaties. De “Last Post” werd gespeeld,
waarna 2 minuten stilte, gevolgd door de Vendelgroet
van de Gilden en natuurlijk het Wilhelmus.
Tenslotte was er een defilé van oude voertuigen uit
de tweede wereldoorlog, met daarop vele veteranen
en kinderen. Het defilé werd afgenomen door de locoburgemeester, bijgestaan door de generaal-majoor bd Rudi Hemmes, de kolonel der Fuseliers
Harold Jacobs en de kolonel der Fuseliers bd Tony
Herbrink.
Ter afsluiting gaven de aanwezige muziekkorpsen
een Taptoe op het stadhuisplein. Voortreffelijk uitgevoerd door de individuele korpsen maar ook gezamenlijk.
De dag werd op een later tijdstip afgesloten met een
dansfestijn, maar daaraan hebben de veteranen niet
meer deelgenomen.
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“Wetenswaardigheden van onze vereniging”
Tekst: Rudi Hemmes, Voorzitter van de Vereniging
van Oud-Strijders van de Koninklijke Nederlandse
Brigade ”Prinses Irene”
Herdenking
Dit jaar is het 65 jaar na de bevrijding van ZuidNederland. Er werd op vele plaatsen aandacht aan
besteed, ook door ons. Wij waren vertegenwoordigd
bij de herdenking van de Operatie Market Garden in
Grave, Eindhoven, Tilburg, Oirschot en Waalre.
Voorts waren er vertegenwoordigers van onze vereniging in Bergen op Zoom en bij de opening van het
Zeeuws Oorlogsmuseum in Nieuwdorp bij Borsele.
Zie het stuk van onze vice-voorzitter over de herdenking van Market Garden elders in dit nummer.

Uruzgan
Op 23 oktober was de medaille uitreiking door de
Commandant der Strijdkrachten aan de militairen
die met Battlegroup 9 naar Uruzgan waren uitgezonden. Ook onze Fuseliers van de Charly Beren
Compagnie werden dus onderscheiden. Zij kunnen
terugzien op een voortreffelijke taakvervulling tijdens
deze uitzending, waarbij helaas enige Fuseliers gewond raakten. Het was een emotioneel weerzien
toen zij bij de uitreiking aanwezig waren.
Oud-Regiments Commandant Kolonel Jacobs en
onze voorzitter viel de eer te beurt om bij de medaille uitreiking aan de Fuseliers te mogen assisteren.
Ook de Tijgers van de Alfa Compagnie zijn bij hun
vertrek naar Uruzgan op de Vliegbasis Eindhoven
namens de leden van onze vereniging een goede
reis, veel krijgsmansgeluk, een geslaagde missie en
een behouden thuiskomst gewenst.
Het was weer een geweldig weerzien toen de eerste
Fuseliers van Battlegroup 10 terugkwamen op de
Vliegbasis Eindhoven op zondag 1 november.
Regelmatig, in dertien shifts, zullen zij via Kreta thuiskomen. Bij elke rotatie zal er een vertegenwoordiger
van ons bestuur op de vliegbasis Eindhoven staan
om hen namens u allen te begroeten. De gehele Staf
van ons 17de Bataljon en de Eagles van de Bravo
Compagnie zijn vóór Kerstmis weer thuis.
Wij kunnen nu al zeggen dat Battlegroup 10 onder
commando van Overste Joost Doense zich geweldig
van zijn taak heeft gekweten. Wij zijn er trots op dat
allen die in Uruzgan het invasiekoord hebben gedra-

gen op zo’n bijzondere wijze de tradities van onze
Brigade hebben voortgezet.
Hebt u op TV de serie “Oirschot-Uruzgan” waarbij vier
militairen werden gevolgd, waaronder Fuselier Gerco,
gezien bij omroep Brabant? Elke vrijdagavond om
19.00 uur begint een nieuwe aflevering die elk uur gedurende die vrijdag wordt herhaald. Op vrijdag 19
december de laatste. Hebt u een aflevering gemist
zoek dan op de computer bij: “uitzending gemist”.

Viering verjaardag van de Prinses
Irene Brigade
Op 11 januari is het 68 jaar geleden dat de
Koninklijke Nederlandse Brigade in Congleton werd
opgericht. Omdat het Bataljon dan nog op uitzendingsverlof is wordt de verjaardag gevierd op vrijdag 22 januari 2010, als het Bataljon terug is. Ik
hoop dat velen hierbij dan in Oirschot zullen zijn.

Viering van de intocht in
‘s-Gravenhage
Op 8 mei 2010 wil de Burgemeester van Den Haag
feestelijk gedenken dat onze Brigade in 1945 op die
datum Den Haag binnentrok. Hij heeft mij gevraagd
op hoeveel Oud-strijders hij ongeveer kan rekenen in
verband met de voorbereidingen. Natuurlijk begrijpt
hij dat wij niet zover vooruit kunnen kijken, maar als
u daar graag bij zou willen zijn, geef dat dan op
aan onze secretaris Frans van der Meeren. Noteer
deze datum in ieder geval vast in uw agenda.
Ik hoop dat velen die dag in Den Haag zullen zijn.

De toekomst
Met de kerstdagen en de jaarwisseling in aantocht
wens ik u, met allen die u dierbaar zijn, goede kerstdagen en een gelukkig 2010. Ik hoop dat het komend jaar voor u vooral een gezond jaar mag zijn.
Ik hoop ook dat velen zich laten zien op de dagen
dat er wat te vieren valt.
Ik kijk naar u uit.
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Dutch war graves memorial Service at
Jeffcock road cemetery Wolverhampton
Tekst: Kolonel der Fuseliers bd Tony Herbrink
Vrijdag 6 november 2009
Het Garderegiment Fuseliers “Prinses Irene” zorgde
ervoor dat de deelnemers aan de “Commemoration
Service in Wolverhampton” naar Schiphol gebracht
werden, vanwaar zij met vlucht KL 1429 naar
Birmingham werden overgebracht.
Om precies 15.20 uur verlieten wij de startbaan en
binnen enkele minuten steeg het vliegtuig tot ruim
12.000 meter, boven de wolken en in een stralend
zonlicht.
Bij aankomst in Birmingham bleek dat het gedurende
onze reis geregend had en dat het nog steeds niet
droog was.

Hulde aan de dames
Vanuit Nederland was er een combi gereserveerd bij
het autoverhuurbedrijf AVIS, althans een auto waarin, behalve de chauffeur, 7 personen een zitplaats
konden hebben en er uiteraard ook nog ruimte was
voor de bagage.
Bij inspectie van het toegewezen voertuig bleek echter dat er slechts 5 plaatsen in de auto waren en een
bagageruimte, waarin weliswaar twee klapstoelen
konden worden opgezet, maar dan was er geen
plaats voor bagage. Bij de discussie ter zake bleek
dat er geen combivoertuig beschikbaar was en
moest er dus een tweede auto worden ingehuurd.
Na wat telefoontjes naar het Ministerie van Defensie

werd een en ander geregeld. Maar met dit alles was
veel tijd verloren gegaan en was het inmiddels donker geworden.
De in Nederland aangewezen chauffeur, korporaal
Joyce Verbaant had vanuit Nederland een “Tom-Tom”
meegebracht. Nu er twee auto's waren, moest de
tweede auto de voorop rijdende auto goed in de gaten
houden en volgen, want de te volgen route naar ons
hotel in Wolverhampton was voor niemand bekend.
Helen Smeets werd, met een ieders instemming de
chauffeur van auto nummer 1 en korporaal Joyce
Verbaant de chauffeur van de volgauto.
Een niet gemakkelijke taak lag voor hen, temeer nog
omdat het donker was en er veel verkeer was.
Gesteld mag en moet worden dat de dames ons
goed en veilig naar Wolverhampton hebben gebracht. Beiden hebben getoond dat zij over een uitstekende rijvaardigheid beschikken en dat het gegeven dat het stuur van de auto aan de rechterzijde
zat en er in het verkeer links gereden moest worden,
daaraan geen enkele afbreuk heeft gedaan. Hulde
aan de dames.
Na inschrijving en kamertoewijzing werd afgesproken dat we uiterlijk 19.30 uur beneden zouden zijn
voor het diner. Wij zouden daarmede klaar moeten
zijn om 21.00 uur, omdat het bestuur van de Royal
British Legion Wolverhampton Central Branch ons
zou ontvangen voor een “social evening” in ons hotel. Bij die gelegenheid voegde de vertegenwoordiger van de Nederlandse Ambassade in Londen, de
adjudant Rob van Dijk, zich samen met zijn echtgenote bij ons. Het was een uiterst genoeglijke
avond, waarbij wij veel oude en enkele nieuwe
leden van het bestuur van de RBLWCB troffen.

Een sjeik compleet met tulband
Na een goed Engels ontbijt werden de koffers weer
in de auto's geborgen. Wij zouden niet meer terugkeren in het hotel, omdat wij, na de plechtigheden
en de ontvangst van de burgemeester, weer richting
het vliegveld van Birmingham gingen.
Wij vertrokken naar het kerkhof en troffen aldaar het
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bestuur van de Royal British Legion Wolverhampton
Central Branch weer, alsmede een detachement van
de Royal Airforce Cosford, een detachement cadetten van de Royal Marines, een detachement Oudstrijders uit Wolverhampton, een twaalftal vlaggen
van verschillende onderafdelingen van de British
Legion en een aantal burgers van Wolverhampton.
Om precies 10.00 uur kwam de burgemeester van
Wolverhampton aan met echtgenote. Hij maakte kennis met ons, waarna Rudi Hemmes, Tim Luiten en ik
hem volgden voor de inspectie van de opgestelde
detachementen. Op de bijgevoegde foto kunt u zien
dat deze burgemeester een sjeik is, compleet met tulband. Zijn echtgenote was afkomstig uit India.
Na de inspectie ging de hele stoet, muziek voorop,
naar het gedeelte van het kerkhof, waar de
Nederlandse militairen begraven liggen. De burgemeester, het bestuur van de Royal British Legion
(RBL) en ons gezelschap, sloten de rij.

Ceremonie
Nadat iedereen zijn of haar plaats had ingenomen
sprak de president van de RBL Wolverhampton
Central Branch een welkomstwoord en gaf vervolgens het woord aan de aalmoezenier. Samen zongen wij “O God, our help in ages past”.
Na een gebed en lezing van de aalmoezenier, werd
er samen weer een hymne gezongen “The Lord is my
Shepperd”. De aalmoezenier bad de “act of remembrance” , gevolgd door kransleggingen van de
burgemeester, de Brigade “Prinses Irene”/ Garde
Regiment Fuseliers “Prinses Irene”, de vertegenwoordiger van de Nederlandse Ambassade, de commandant van het detachement van de Royal Airforce
Cosford en de chairman of the RBL Wolverhampton
Central Branch, de heer Lyndon Purnell. Uiteraard
ontbrak de “Exhortation” niet, die werd uitgesproken
door de president van de RBL Wolverhampton
Central Branch, de heer John Mellor OBE.
Er werd daarna nog een hymne gezongen “O
Valiant Hearts”, gevolgd door een dodenappèl.
Alvorens de namen af te roepen, werd achter elk
graf een militair (van de RAF) geplaatst.
De namen van de 23 aldaar begraven Nederlandse
militairen werden vervolgens door Tony Herbrink afgeroepen. Bij elke naam werd door de militair achter
het graf van de afgeroepen overledene, de militaire
groet gebracht. Een indrukwekkend gebeuren.
De plechtigheid werd afgesloten door het muziekkorps met het spelen van het Wilhelmus en het God
save the Queen.

Alvorens we het kerkhof weer verlieten, hield onze
voorzitter, de Generaal-majoor bd Rudi Hemmes nog
een toespraak, waarin hij grote dank uitbracht aan
alle instanties die betrokken waren bij de voorbereiding van de bijzonder waardige herdenking van
onze overleden kameraden.

Uitnodiging voor de “Mayor’s
Parlour”
Zoals gebruikelijk hadden wij ook een uitnodiging
van de burgemeester om een ontmoeting te hebben
in the “Mayor's Parlour”. Daar werd door hem een
speech gehouden, die beantwoord werd door de
LKol Tim Luiten, namens het Garde Regiment en de
Oud-strijders van de Brigade “Prinses Irene”.
Alhoewel van beide zijden de waardering en dank
duidelijk tot uiting werd gebracht, werd ons toch in
de oren gefluisterd dat het Engels van overste Luiten
stukken beter was dan dat van de burgemeester van
Wolverhampton. Waarvan acte.
Alvorens te vertrekken naar airport Birmingham had er
in het stadhuis nog een verkleedpartij plaats. De idee
was om gedurende de reis niet op te vallen!
Bij het vliegveld werden de auto's weer ingeleverd en
vervolgens had de check-in plaats en werd de bagage
ingeleverd. Om 16.40 uur (Engelse tijd) startte vlucht
KL 1430 met bestemming Amsterdam, waar wij om
18.40 uur (Nederlandse tijd) arriveerden.
Het transport terug was wederom voortreffelijk geregeld door het Garde Regiment Fuseliers “Prinses
Irene” Om 22.30 bereikten wij de “Generaal-majoor
de Ruyter van Steveninckkazerne” in Oirschot weer
en vandaar was het slechts een korte tijd om weer
thuis te komen.
Het was voor ons als Oud-strijders heel prettig dat de reis
zo bijzonder goed was voorbereid door de mensen van
het Garde Regiment Fuseliers “Prinses Irene”, die ook bij
ons waren tijdens de herdenking in Wolverhampton. Bij
deze nogmaals onze hartelijk dank!
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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

Reünie 2009
Tekst: Theo van Alst
Parade Eenheid viert reünie
Traditioneel komen de veteranen van de Parade Eenheid Prinses Irene één keer per jaar
in het najaar bijeen om terug te blikken over de
diverse activiteiten van het afgelopen jaar.
Zoals te doen gebruikelijk wordt deze Reünie georganiseerd in de Kumpulan op het landgoed
Bronbeek te Arnhem.
							
Dit jaar werd deelgenomen aan het Bevrijdingsdefilé
in Wageningen; aan het defilé op de Algemene
Veteranendag in Den Haag, maar ook in kleiner verband stonden onze Irene Veteranen als couloir op de
Dam in Amsterdam bij de nationale herdenking op 4
mei en op Prinsjesdag in Den Haag op 15 september.
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De voorzitter, H. Vleeming dankte allen hartelijk voor
ieders inzet en dankte vooral Jan Schuurman en Jaap
Regts voor de organisatie van deze reünie. Beide
veteranen hadden een grootse bingo opgezet waar
men prachtige prijzen kon winnen.
De secretaris Theo van Alst gaf het jaar programma
2010 uit en vertelde enige nieuwtjes over de
toekomst.
Een ieder kon met volle teugen genieten van de overheerlijke rijstmaaltijd.
Muziek was er ook: het duo Suara Gembira (vrolijke
stem) bracht de nodige stemming: er werd
gedanst en een polonaise tot 2x op Indische liedjes
"liep" gesmeerd.
Iedere deelnemer was zeer content over de mooie en
zeer gezellige bijeenkomst.

Een kerstgroet uit het ons bekende Malang
Tekst: Jan Baas
Ongetwijfeld herinnert iedereen van het 4e Bat
G.R.P.I. zich de plaats Malang, maar ook de plaats
Blitar. Het was in het jaar 1979 toen een gezelschap
van oud Prinses Irene mannen en hun echtgenotes
terug gingen naar het land met zoveel herinneringen. Tijdens deze 28-daagse reis werd een tussenstop van 5 dagen gemaakt in Blitar, gebruik makend
van Hotel Sri Lestari om van daaruit de ons bekende
plaatsen te bezoeken.
Er was al direct een goed contact met de eigenaars
van het hotel, die op de hoogte waren van de periode
dat ons Bataljon in dat deel van Oost Java probeerde
orde en rust te brengen. Al direct na aankomst in dat
hotel kreeg ik het verzoek in de woning te komen bij
een oude dame, moeder van de eigenaars.
Zij sprak perfect Nederlands en vroeg of ik de heer
Van Besouw kende. Ik liet weten nog steeds contact

met hem te hebben en dat hij inmiddels generaal
was.
Ze vroeg hem vooral haar groeten over te brengen,
maar ook dank voor wat hij voor de familie had
betekend. Het bleek dat Kap. Van Besouw bij de
familie ingekwartierd was geweest. Vanaf die tijd
had ik regelmatig contact met die familie en op hun
uitnodiging ben ik samen met Wim Uitentuis en Jan
Koertshuis daar in 1986 vijf weken geweest en hebben we, gebruik makend van hun vervoermiddelen,
veel terug gezien, tot aan Semarang toe. Ze zijn inmiddels geen eigenaar meer van dat hotel, de moeder is helaas overleden. De familie woont thans in
Malang en stuurde vorig jaar een Kerstkaart waarop
geschreven het verzoek hun groeten over te brengen
aan alle nog in leven zijnde dienstmakkers van het
4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene, waarmee
ik via dit schrijven heb voldaan.

Nieuws van het Vijfde Bataljon GRPI
Reüniecommissie 5-GRPI
Secretariaat: H.A.M. (Ine) Speelberg-Hermans.
Eikenlaan 13, 6063 BM Vlodrop, tel. 0475-404404, ine.speelberg@home.nl

Tekst: Harry Hermans
De reüniecommissie van 5-GRPI wenst u, lezers van
de Vaandeldrager, fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling, een gezond en gelukkig 2010 en degenen die in het buitenland vertoeven een behouden
terugkeer naar het vaderland.
De eerstvolgende reünie samen met 6-GRPI is gepland op woensdag 1 september 2010.

Vervolg uit het dagboek
van F.J. Mulder
Verder op Loeboek Aloeng
13 juli - 1 september 1948
Op 13 juli hebben we een cabaretavond en wel in
het Rex-theater in Padang, waar Willy Vervoort en
Tonny Boucher optreden. Kennen jullie ze nog:
Vuurwerk klappen, op de knieën slaan, sissende molentjes draaien en als slotstuk: bam, bam met de vuisten en dan allemaal: aaaaahhhhh………
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En: “Het bekomen van het schrikken van het springen
van het knallen van de banden van de velgen van de
fiets van Piet Paaltjes is zojuist gepasseerd.”
En: “Gelachen dat we hebben: Hij gaf eens een
voorstelling in Antwerpen en hij zei tegen de zaal,
dat er zo gelachen moest worden, dat het balkon
naar beneden moest komen. En het balkon kwam
naar beneden en gelachen dat we hebben: 200
doden….Een dame zat beneden met een zakje bonbons en die kreeg een zakje balkon.”
Na deze happening kwamen we ’s nachts zeer laat
in Loeboek Aloeng thuis, waarna ik nog drie uur patrouille kon lopen….en gelachen dat we hebben!!!!!
Op 20 juli komt de ernst van het buitenpositieven
weer terug. Bij het KNIL-NEFIS-detachement worden
zes geweren gestolen, ondanks het feit, dat het voorterrein geboobytrapt is. Ja, dat kan gebeuren in de
Mohammedaanse vastentijd, maar we krijgen die
rampokkers nog wel!
Om toch wat meer voorzorgsmaatregelen te nemen,
wordt:
- Een galerijwacht bij ieder huis ingesteld;
- de waterwagen (i.v.m. pogingen tot vergiftiging)
voor de wacht opgesteld, en
- de grote waterput afgesloten en onder stroom
gezet.
Op 26 juli wordt ons kampement voor drie weken in
quarantaine gehouden in verband met een pokkengeval bij een inlander, dichtbij de passar, waar ook
niets meer gekocht of verkocht mag worden. We mogen het kamp niet uit; wel patrouille-lopen of op hinderlaag gaan, anders ligt de TNI over twee dagen
naast je in bed of eronder. De trein vanuit Padang
rijdt niet verder dan Passar Oesang. De kampongbewoners worden op grote schaal ingeënt (1.800 man
in vijf uur tijds)
Op 30 juli heb ik het op de Papakis als wachtcommandant reuze druk. Zes luxe auto’s (vracht) vol met
gambir en kruidnagelen onder leiding van een
Chinese grossier moeten over de Status-Quo-lijn gezet worden met bestemming Boekit-Tinggi. Voor de
goede zorg krijgt de wacht vijf pakjes goede sigaretten. Daarna komt de broer van Sjahrir met een
vrouw en een kind, die de lijn willen passeren. Er is
veel administratief werk te verzetten, zoals inboeken
etc. Die dag arriveert een Indonesische delegatie op
onze post, die in de wachttent een bespreking moet
houden. Vanuit Loeboek Aloeng komt een jeep aangesnord met twee extremisten, die overgezet moeten
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worden. Daarna stopt een luxe wagen, waarin een
lid van de CGD, een Australiër, uitstapt met bestemming Fort de Kock. Tien TNI-ers als krijgsgevangenen, met bewaking van drie man MP, worden overgegeven aan de “Merdeka”. Derhalve een dag vol
activiteiten voor vriend en vijand.
Na 1 augustus nemen de activiteiten ’s nachts erg
toe, zodat je beter op wacht kunt staan en wakker
moet blijven, in plaats van slapen en dan vaak het
bed uit moeten als er geschoten wordt. Het tekort
aan slaap in deze tijd knaagt aan eenieder.
Zoutpillen daarvoor innemen helpt niet.
Op 1 augustus worden langs de post Zuid ’s nachts
groepjes mensen waargenomen, waarop vuur wordt
gegeven. Lichtgranaten gaan de lucht in, waarna de
kwaadwilligen het hazenpad kiezen. Tussen post
West en Noord wordt bij de NEFIS een handgranaat
geworpen.
Op 2 augustus idem, gelukkig zonder slachtoffers te
maken. Het kamp wordt na 03.00 uur opgeschrikt
door schoten. TNI-ers zijn binnengedrongen bij het
eerste peloton en hebben dekens en uniformen gestolen. Toen een pelopper voor een tweede keer nog
iets wilde meenemen, liep hij op een boobytrap. Ons
kamp is met te weinig mensen en is te omvangrijk om
goed te beveiligen en te verdedigen tegen de TNI.
Het bivak wordt nu verkleind, waardoor we minder
huizen behoeven te bewaken. Er komen nog verscherpte maatregelen bij: ’s avonds geen hinderlagen meer uit, gekleed gaan slapen, wapens onder
de dekens onder de klamboe en geruchten naar buiten uitzenden dat rondom ons kamp volop struikeldraden met boobytraps geplaatst zijn. Een dag later
komt een UNO-CGD-delegatie uit Batavia op inspectiereis om te zien of beide partijen zich aan de bestandsvoorwaarden houden.
Op 6 augustus is het “Salamat Tahoen baroe”,
Mohammedaans Nieuwjaar, de vastentijd is om,
wellicht minder spanning….?
Op 8 augustus is het ’s nachts groot alarm. Op de
spoorlijn, aan de kali en op de passar worden diverse vreemde figuren waargenomen. De mortieren komen in stelling en geven vuur af. De gehele nacht
zijn we weer actief. Het wordt voor ons echter op
den duur afmattend en slopend en de vraag is hoe
lang je dit nog volhoudt.

S – Ireentje nr. 75

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 op de jaren 48 tot en met 50 (vervolg)
Tekst: Jan Elbers
In het boek van Arnhem tot de Poentjak wordt nu
aandacht besteed aan de diverse compagnieën van
ons Bataljon, te beginnen met de 1e compagnie.
Na een tijd in de rijstpellerij in Krawang doorgebracht te hebben, werd deze compagnie voor voortgezette training gedetacheerd bij het 3e Bataljon
Grenadiers van de 7 december Divisie. De pelotons
worden over verschillende posten verdeeld.
Het 1e peloton kwam in KARETDJAJAR ten Z.W. van
Soekaboemi terecht.
							

De Grenadiers waren in hun nopjes met deze tijdelijke versterking van hun sterk uitgedunde onderdeel.
Om deze verre post te bereiken moest men de "handgranatenbaan" passeren. Deze weg werd hier aan
weerskanten begrensd met steil oplopende hellingen. Tijdens het verblijf aldaar maakten de peloppers geen gebruik hiervan. Het eerste succes werd
behaald op het strand van de Zuidkust waar een
bende fourageurs bezig waren om schildpadeieren
te verzamelen hetgeen zij hebben weten te
voorkomen.
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Het 2e peloton kwam terecht op de rubberonderneming "Wilhelmina", gelegen in de bergen boven de
Wijnkoopbaai. Zij hadden niet de gelegenheid om
van de schitterende omgeving te genieten, want ook
hier werd hard aangepakt met meerdaagse patrouilles.
Het 3e peloton werd aanvankelijk in Soekaboemi
gelegerd en vervolgens over verschillende posten
verdeeld. Dit peloton nam o.a. deel aan een gecombineerde actie met carriers; voertuigen, die ons
Bataljon slechts op papier zou bezitten. Toen iedereen zo'n beetje was ingeburgerd, kwam
de order tot onmiddellijke terugkeer naar Krawang.
Met tegenzin werd op 13 december de koele bergstreek verwisseld voor de smoorhete laagvlakte.

De compagnie werd toen over de posten
Tandjongpoeram Rengasdenklok en Pedes verdeeld
en men bleef voorlopig onder commando van 3-12
R.I.
Bij het begin van de 2e politionele actie vertrok 3-12
R.I. naar Bantam en waren we voortaan baas in eigen huis. Wij begonnen aan onze eigenlijke taak en
er bleek heel wat werk aan de winkel te zijn.
Bovendien werd het 1e peloton al vrij spoedig ter
versterking naar Tjikampek gezonden.
Wordt vervolgd.
Tenslotte willen wij onze sobats en hun partners fijne
feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toewensen.

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.
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.

Verslag van de eerste gezamenlijke reünie van 4 en 7 Irene,
op woensdag 14 oktober 2009
Tekst: Wim ter Horst
Er was al lang sprake van om de verschillende
Bataljons reünies te gaan combineren.
Het 5e en het 6e bataljon hadden dit al drie keer eerder gedaan en dat was heel goed bevallen.
Aangezien ook bij 4 en 7 Irene het aantal bezoekers
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elk jaar daalde, is er toenadering tot elkaar tot
elkaar gezocht en na een aantal besprekingen in de
loop van het jaar is er een draaiboek samengesteld
voor de gezamenlijke reünie, waar wij ons allemaal
in konden vinden.

Zoals gewoonlijk was het vroeg dag. Het was nog
donker toen we van huis wegreden en zo rond de
klok van 8 uur stonden we voor de ingang van de kazerne in Oirschot. Zelfs zo vroeg in de ochtend stond
er al een fuselier aan de poort met de namenlijst in
zijn hand van diegenen die de reünie zouden
bezoeken. Compliment voor de organisatie.
In het KEK gebouw aangekomen was de zaal al
volledig ingericht. Met het meubilair was de zaal in
twee helften verdeeld, met een groot middenpad er
tussen, tafels en stoelen keurig gerangschikt in
groepjes. Door middel van een groot bord werd later
door ons aangegeven aan welke kant van de zaal de
twee groepen konden plaatsnemen. De verlotingstafel was achter in de zaal opgesteld, alleen de
prijzen moesten nog worden uitgestald maar daarvoor hadden we de tijd tot 09.30 uur.
Buiten de zaal, in de hal, waren de ontvangsttafels
opgesteld. Aangezien de stoelen bij deze tafels erg
laag waren, werd er door het Paresto personeel
gezorgd voor hogere stoelen, zodat men prettiger
zat bij de ontvangst sessie. We zaten keurig
tegenover elkaar, de vertegenwoordigers van het 4e
en 7e Bataljon. Het liep gesmeerd.
Hier is een compliment aan het personeel van
Paresto onder leiding van W. den Bresser zeer zeker
op zijn plaats.
Door 4 Irene was in deze hal een plateau, gemaakt
door Jan Baas, opgesteld met foto’s en namen van hun
43 collega's die niet terugkeerden. Tevens was er een
overzicht, zowel van 4 als van 7 Irene, met namen van
diegenen, die sinds de laatste reünie zijn overleden.

Zo rond de klok van 11 uur opende Juan Kerssemakers (voorzitter van 4 Irene) met een hartelijk welkomstwoord deze gezamenlijke reünie, met de nadruk
op het belang van het samenwerken op dit gebied.		
Er was een speciaal woord van welkom voor de waarnemend Regimentscommandant Overste Luyten met
zijn staf en de genodigden van Brigade en de overige
Indië Bataljons en voor M. Kramer van het 7e Bataljon,
die deze keer voor het eerst de reünie bezocht. Tevens
vroeg hij aandacht voor het deel van het Regiment, dat
op dat moment hun moeilijke en zware taak uitoefende
in Afghanistan. Hij stelde voor om namens alle aanwezigen een digitaal bericht te sturen naar Overste
Doense en allen daar alle goeds en een behouden
terugkeer naar Nederland toe te wensen. Dit voorstel
werd met een groot applaus toegejuicht.
Hierna hield overste Luyten een toespraak, waarbij
hij zijn bewondering uitsprak voor de enorme opkomst (er waren plm. 270 mensen) en voegde er aan
toe trots te zijn dat hij een dergelijke groep oudstrijders met partner c.q begeleider in zijn kazerne
mocht ontvangen.
Hierna begon de gebruikelijke tocht naar buiten om bij
het Monument de traditionele ceremonie annex dodenherdenking te houden. Na de intreding van de
Vaandelwacht hield overste Luyten een korte inleiding,
waarbij hij het belang van de herdenkingen memoreerde met een speciaal woord voor de huidige fuseliers
die in het paradedetachement stonden opgesteld. De
ondertoon hiervan maakte duidelijk aan welke gevaren
hun collega’s in Afghanistan momenteel bloot staan, zoals de strijd tegen de Taliban, bermbommen etc.
Na het commando “Vlag halfstok”en de daarbij behorende ceremonie, hield Jo van der Weerd
(voorzitter van 7 Irene) een toespraak, waarin hij
terugblikte op de tijd van na WO II, toen ons land in
grote armoede verkeerde en waar in de jaren 1945
tot 1962 ruim honderdduizend (meest) dienstplichtige militairen werden uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Indië en Nieuw Guinea.
Deze militairen kwamen aan de andere kant van de
wereld in een totaal andere cultuur terecht. De strijd
aldaar vergde vele levens; 4 Irene heeft 43 mannen
verloren en van 7 Irene keerde 1 man niet terug. Zij
liggen allen begraven op de Erevelden op Java. De
voozitter besloot zijn toespraak met de woorden:
“Zij zijn op jonge leeftijd gesneuveld. Wij zullen hen
nooit vergeten”.
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De verloting was iets dat 7 Irene altijd heeft gedaan
en ook deze keer was het weer keurig verzorgd door
Cor van der Weerd. Voor leden van 4 Irene was het
iets nieuws, maar een drietal dames uit die groep
hebben uitstekend geholpen bij de verkoop. Helaas
hebben wij de verkoop van loten iets te rooskleurig
ingeschat en zijn niet alle loten verkocht. Zelfs de
hoofdprijs is er deze keer niet uitgegaan. Dat is nog
niet eerder gebeurd.

Hierna werd het dodenappèl gehouden, waarbij de
namen van de gesneuvelde militairen werden opgenoemd door Juan Kerssemakers en waarbij steeds
op de achtergrond het “present” gesproken door
Theo van Alst, te horen was. Vervolgens werd een
krans gelegd door Jan Beckers (4 Irene) en Wim ter
Horst (7 Irene). Bij de daarop volgende minuut stilte
werden de gesneuvelden, maar ook diegene die
sinds de vorige reünie zijn overleden, herdacht.
Aansluitend werd een couplet van het Wilhelmus te
gehore gebracht.

Om 14.00 uur was het tijd voor de warme maaltijd
die voortreffelijk gesmaakt heeft. Ook de verzorging
en service in de kantine was van grote klasse.
Geen lange rij voor een buffet, maar keurig aan tafel op
een bord geserveerd, met een heerlijk toetje als nagerecht. Klasse!! Na de maaltijd keerde iedereen terug naar
de zaal om nog een tijdlang gezellig na te kletsen.

Als afsluiting van het officiële gedeelte van deze dag
sprak Wim ter Horst (secretaris van 7 Irene) een dankwoord uit. Hij benadrukte hierbij nogmaals de zware
en gevaarlijk missie, die een deel van het regiment
thans uitvoert, waarbij hij hen een behouden terugkeer toewenste. Na dankzegging aan alle regimentsleden die hebben bijgedragen aan het organiseren
en welslagen van deze dag verzocht hij de aanwezigen het bestuur te volgen voor een defilé langs het
Erepeloton, de Vaandelwacht en het Monument.
Na deze herdenking was het Museum voor belangstellenden geopend, maar uiteraard ook het KEK gebouw en daar, in de Rhino Bar, begon het gezellig
samenzijn of de “social” zoals het zo fraai op de
Bataljonsorder staat. De bar was in elk geval open,
de hapjes werden gepresenteerd en de lotenverkoop
nam een aanvang.

Het was echter al wat laat geworden en velen wilden
kort na de maaltijd graag weer naar huis om files te
ontlopen en/of voor donker weer thuis te zijn. Dit
heeft tot gevolg gehad dat het afscheid nemen niet
tot filevorming bij de uitgang heeft geleid. Het was
meer een geleidelijk vertrek van gasten, waardoor
o.a. het “Veteranenlied “ van 7 Irene niet meer werd
gezongen.
Mede vanuit de vele positieve reacties, die nadien
zowel bij 4 als bij 7 Irene zijn binnengekomen is het
in elk geval een bijzonder goed geslaagde reünie
geweest.
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BATALJONSNIEUWS
Stoters in Uruzgan
Tekst: Smi Pattiwaël van westerloo
De Stoters, die nu onder het bevel van het 17e bataljon GFPI vallen zijn alweer een ruime periode aan het
werk in het gebied en iedereen is goed gewend aan
de situatie. Ondanks het feit dat het nog steeds goed
weer is, wordt het voornamelijk ’s nachts kouder.
De A’Demonen’cie is werkzaam in het gebied Chora.
Het gebied ligt zo’n veertig kilometer ten noorden van
Tarin Kowt, Kamp Holland. Chora is een groenstrook
met een aantal gehuchten in de ongeveer 5 kilometer
brede Balluchi-vallei. Zomers 40 graden in de
schaduw, bijna 50 graden in de zon!!!! Bij Chora
kruisen een aantal belangrijke oost-west doorvoerwegen de noord-zuid wegen waarover onder meer wapens, geld en drugs worden vervoerd. Voor de Taliban
is en was dit gebied dan ook van groot belang. Het is
een erg groot gebied waar al eerder collega’s van ons
hebben gewerkt. De grootste dreiging op dit moment
zijn de tribale spanningen.
Chora is sinds het begin van de Uruzgan-missie een
steunpunt voor de Nederlanders, die de bevolking
graag gunstig stemmen. Wij treden intensief geïntegreerd op: militair, wederopbouw en dialoog onder
het adagium ‘opbouwen waar mogelijk en militair
optreden waar nodig’. Daartoe treedt Nederland op
langs drie operatielijnen (‘de drie D’s’): stabilisering
en veiligheid (Defence), bestuur (Diplomacy) en ten
slotte (weder)opbouw (Development).

Chora

We zijn momenteel geland en werkzaam op een
zgn. FOB (Forward Operating Base) genaamd
Mirwais. We hebben perfect uitzicht op de greenzone van Chora en een aantal belangrijke dorpjes en
wegen.

Perfect uitzicht

We zijn hier niet alleen want ons mini kamp is omgeven door de ANA (Afghan National Army) en een
klein aantal Australische militairen. Er zijn ook
Nederlandse militairen aan het werk, verantwoordelijk voor de opbouw van het gebied; dit is het
PRT team (Provincional Reconstruction Team). Deze
collega’s houden zich voornamelijk bezig met projecten en wederopbouw in ons gedeelte van het gebied. Ze zijn ook waardevol voor het vergaren van
belangrijke informatie. De samenwerking is goed en
we komen dagelijks bij elkaar om zaken te bespreken. ’s Nachts wordt er wachtgelopen en enkele
leden van onze staf de OPS (operations)room diensten. Dit gaat 24 uur door en soms is het ritme behoorlijk in de war. De pelotons zijn voortdurend op
pad. Er is een peloton op het kamp en er is er een
buiten. Soms in de greenzone en soms op belangrijke plekken waar aanwezigheid moet worden
getoond. Het laatste peloton is op Kamp Holland en
voert daar taken uit.
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De wachttoren en goed zicht op het gebied

De was doen we, in tegenstelling op Kamp Holland, zelf

Zo is iedereen druk bezig met allerlei zaken. Het is improviseren geblazen voor wat betreft de dagelijkse zaken. Douchen is om de drie dagen mogelijk en eten
doen we met rantsoenen die we zelf warm moeten
maken. Soms kopen we wat lokaal en wordt er bij de
poort brood en fruit gebracht. Een ieder begint behoorlijk creatief te worden met voedsel. Het tweede
populaire voedsel, is het Afghaanse brood met een
hamburger van Unox, opgestuurd uit Nederland.

tional army) behandelen we ook als coalitie eenheden
en deze personen worden direct geholpen als ze gewond zijn. Dit is helaas al meerdere malen gebeurd en
de behandeling van deze mensen is een goede training voor ons eigen medisch personeel. Het is een
beetje vreemd, maar zo worden we wel snel in het behandelen en afvoeren van gewonden. Het geeft vertrouwen als de helikopter uit Kamp Holland binnen de
gestelde tijd aanwezig is op de FOB.

Dagje Barakzai

Hier is ie dan: de AFGHAMBURGER!!!!!!!

Je neemt een Unox hamburger die je hebt ontvangen
uit Nederland in een van je paketten. Je neemt een
pan en een gasbrander en een afghaans brood. Je
voegt het bij elkaar en klaar:
AFGHAMBURGER!!!!!!!! Een heerlijke afwisseling
tussen de bami soepjes en rantsoenen door.
We vermaken ons verder prima en er is elke dag wel
weer wat te doen. Van lokale belangrijke personen tot
gewonde locals aan de poort, die weer eens op elkaar
hebben geschoten of een ongeluk hebben gehad. De
ANP (Afghan national police) en ANA (Afghan na-
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Vandaag vertrekken we naar de Barakzai (driehoek)
waar we wat gesprekken gaan voeren met de ANP. Al
vroeg in de ochtend vertrekken we om door de greenzone contact te maken met deze lieden. We gaan vroeg
weg en de zon is al weer ongenadig hard aan het
schijnen!!! De rit verloopt voorspoedig en zonder al te
veel noemenswaardige bijzonderheden naderen we
ons doel. Tussendoor nog veel aandacht voor het zogenaamde ‘searchen’ door de collega’s van de Genie. Ze
doen gedurende deze, maar ook elke Uruzgan tour,
ontzettend goed en gevaarlijk werk. Ze stoppen bij elk
(verdacht) obstakel, stappen hun (gepantserde) voertuig
uit om dan vervolgens met de ‘mine-lap’ (zeg maar de
klassieke mijndetector) zoekend voorwaarts te gaan.
Het hele konvooi wordt beveiligd totdat ze helemaal
klaar zijn. Het is een zorgvuldig en lang durend karwei.
We zijn blij dat ze er zijn. Aangekomen op de post worden de gesprekken opgestart. De gesprekken op de
post verlopen soepel, maar er komt helaas weinig informatie uit de personen die we spreken. Een aantal dagen later besluiten we het ergens anders te proberen, in
een andere richting. Daar komt meer informatie uit en in
beide gevallen nemen we de PRT (Provincial
Reconstruction Team) mee. Deze personen zijn verantwoordelijk voor de zogenaamde (weder)opbouw en
dat doen ze heel erg goed.

We hopen dat we enig verschil kunnen maken en dat
we in ieder geval de bevolking ‘in het zadel’ kunnen
helpen voor wat betreft de opbouw van een veilig
Uruzgan.

Even een gesprekje voeren…….. uiteraard met een tolk

Smi Pattiwaël van Westerloo
Csm A’Demonen’ cie
17(NLD)BG GFPI

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

16 Dapperheidsonderscheidingen voor veteranen;
Sgt1 Maurice Vissers, van harte proficiat!
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. Dit
keer begint onze rubriek met speciale aandacht voor de
uitreiking van 16 dapperheidsonderscheidingen aan
veteranen, namens H.M. Koningin Beatrix.
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bekend bij ons, blijvend letsel opgelopen.
In totaal werden er op 7 oktober 16 dapperheidonderscheidingen uitgereikt: 2 x Bronzen Leeuw
(waarvan 1 x postuum), 3 x Bronzen Kruis en 11 x
Kruis van Verdienste. 17 Painfbat GFPI stond met een
detachement ingedeeld onder leiding van de kapitein Kenneth Spiertz en de adjudant Stef Fridael
droeg het Regimentsvaandel in de Vaandelgroep.
Opvallend detail was dat de Sgt1 Maurice Vissers
(inmiddels geplaatst bij 11 Infbat Lumbl GGJ) tijdens
deze plechtige ceremonie zijn Invasiefluitkoord
droeg om zo zijn verbondenheid met ons en ons
Regiment te tonen. Maurice, chapeau en nogmaals
van harte gefeliciteerd!













Op woensdag 7 oktober 2009 werd op de Parade
van de KMA te Breda een aantal dapperheidonderscheidingen uitgereikt. Sgt1 Maurice Vissers was een
van de militairen die een dapperheidonderscheiding
(het Kruis van Verdienste) vanwege “uitzonderlijke
prestaties onder extreme en gevaarlijke omstandigheden tijdens acties in Afghanistan” mocht ontvangen. De Minister van Defensie, Eimert van
Middelkoop, reikte de Koninklijke onderscheidingen
namens H.M. Koningin Beatrix uit. De Sgt1 Maurice
Vissers ontving de onderscheiding vanwege zijn
doortastend optreden als opvolgend pelotonscommandant in januari 2007 in de Afghaanse provincie
Uruzgan. De patrouille van 17 (NLD) Battlegroup
GFPI, waarvan hij deel uitmaakte, liep in een gecombineerde aanslag met een Suicide Vehicle Born
Improvised Explosive Device (SVBIED of in simpel
Nederlands; autobom) en een hinderlaag. De pelotonscommandant raakte zwaar gewond als gevolg
van de autobom en Sgt1 Maurice Vissers nam direct
de leiding over. Door het uitvoeren van de contactdrills werd de vijand het initiatief ontnomen en kon
Sgt1 Maurice Vissers de medische evacuatie (per helikopter) van de in totaal 5 gewonden organiseren.
Sgt1 Maurice Vissers nam een groot persoonlijk risico door gedurende de actie boven pantser te blijven
om zo goed mogelijk leiding te kunnen geven. Van
de 5 gewonden heeft slechts 1 persoon, voor zover

20

Missie in Uruzgan
Onze penningmeester Adjudant Richard Ekelhoff is
inmiddels weer terug van uitzending. Helaas gaat hij
wegens persoonlijke redenen ons bestuur verlaten en
zal hij het penningmeesterschap overdragen aan Luc
van Groenestijn.
Het artikel in het vorige nummer over het werk van
de Charly-compagnie in Uruzgan door de compagniescommandant majoor Vrenken en ook het artikel
van kap. Hoeberichts en de Regimentsflits van Lkol.
Doense gaven ons als thuisfront een goed en positief

Sgt1 Maurice Vissers

Reünie VVVGFPI op zaterdag 5 juni
2010
De evaluatie van de eerste reünie op zaterdag 13
juni heeft opgeleverd dat we volgend jaar de reünie
ook weer op zaterdag willen organiseren; dus noteer
het maar vast in de agenda: 5 juni 2010 in Oirschot.

Oprichting Vereniging Van
Veteranen GFPI op de regimentsjaardag 22 januari 2010

Uitreiking kruis van verdienste

beeld over de missie. Wij wensen de regimentscommandant en alle fuseliers en ook de anderen die met
een invasiefluitkoord zijn uitgezonden veel succes en
krijgsmansgeluk en uiteraard een behouden thuiskomst na afloop van de missie. Als dit nummer op uw
deurmat valt, zijn de Staf- en de B-companie (en de
compagnie Stoters en Mariniers) al weer (bijna) thuis
en wensen wij de Alfa-tijgers die in december hun
missie starten veel succes!

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.

Generaal-majoor BD Leen Noordzij
nieuwe voorzitter Veteranen
Platform
Wij feliciteren het Veteramem Platform (VP) en alle
veteranen met onze nieuwe voorzitter; een ‘jonge’
veteraan uit de fuseliersgelederen, dat is goed voor
de belangenbehartiging van alle veteranen, jong en
oud!

Er zijn het afgelopen jaar diverse vergaderingen gehouden om de samenwerking tussen onze vereniging
en de oudstrijders van de Tweede Wereldoorlog
(VOSKNBPI) en voormalig Nederlands Indië (VOSIB)
te intensiveren. Het doel is de oudere veteranen
vooral bestuurlijk te ondersteunen, zodat zij elkaar
kunnen blijven ontmoeten. Uiteindelijk moest dit er
toe leiden dat de VVVGFPI een vereniging voor alle
veteranen van het regiment GFPI ging worden.
Inmiddels zijn de gezamenlijke statuten door alle
besturen goedgekeurd en zal de nieuwe vereniging
bij de notaris formeel worden vastgelegd. Dit is nog
een goede reden om aanwezig te zijn op de regimentsjaardag op 22 januari 2010.

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
Tenslotte is ons ledental inmiddels gestegen tot 484.
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.

Allerbeste wensen voor 2010
Nu het weer tegen het eind van 2009 loopt, zijn wij
in gedachten bij hen die op missie zijn en wensen
hen veel succes en een voorspoedig 2010. Ook
wensen wij het thuisfront van alle uitgezondenen,
zonder hun dierbaren in de nabijheid, fijne
Kerstdagen en een goede start van 2010 toe.
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Uitreiking draaginsigne gewonden in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch, 23 oktober j.l. Bovenste rij: Sgt Luuk Elshout, Fus1 Jeroen Neggers.
Onderste rij: Fus1 Danny van Esch, Fus1 Rik Pieters, allen van 17 Painfbat GFPI Ccie. Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm
(rug naar de camera) spelt het draaginsigne op.

Herinneringsmedaille voor Afghanistangangers
Bron: Uruzgan.fm, 24 oktober 2009
Rond de 1.700 militairen hebben vrijdag voor hun
inzet tijdens de ISAF-missie in Afghanistan de
Herinneringsmedaille Vredesoperaties ontvangen.
Daarnaast kregen 13 tijdens de uitzending gewond
geraakte militairen ook het Draaginsigne Gewonden
(DIG).
De ceremonie werd onder grote belangstelling in de
Brabanthallen in 's Hertogenbosch gehouden.
In verband met het grote aantal te decoreren militairen en de hoeveelheid publiek werd deze medailleuitreiking in twee gedeeltes uitgevoerd.
Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van
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Uhm, Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenantgeneraal Jac Jansen en plaatsvervangend
Commandant Landstrijdkrachten generaal-majoor
Marcel van den Broek reikten beide keren de versierselen uit.
Naast veel relaties en collega’s van de gedecoreerde
militairen woonden ook vertegenwoordigers van de
Tweede Kamer en enkele burgemeesters de uitreiking bij.
De gedecoreerde militairen maakten van januari tot
augustus 2009 deel uit van de Task Force Uruzgan

(TFU) onder leiding van brigadegeneraal Tom
Middendorp (waaronder Ccie van 17 Painfbat GFPI,
red), de Air Task Force (ATF) onder leiding van kolonel Bas Pellemans en het Nederlandse deel van
Command Kandahar Airfield (COMKAF) dat werd
geleid door kolonel Fred Sotthewes.
In deze periode stond het Provinciaal Reconstructie
Team voor het eerst onder leiding van een burger.
Joep Wijnands van het ministerie van Buitenlandse
Zaken vervulde de functie van civiele vertegenwoordiger. Ook hij ontving de Herinneringsmedaille.
Tijdens de uitzending hebben de militairen hard
moeten werken. Van Uhm bedankte de militairen
voor de inzet en schetste hen en het publiek enkele
effecten van hun inspanningen. Effecten die hier in
Nederland, maar ook daar, misschien niet altijd direct voor iedereen zichtbaar zijn: de toename van
het aantal tegen polio gevaccineerde kinderen tot
91%, een verdubbeling van het aantal scholen waardoor nu ruim 60.000 kinderen onderwijs kunnen volgen, de distributie van 760.000 fruitbomen, de
opening van het eerste VN-kantoor in Tarin Kowt en
de toename van de algehele veiligheidssituatie.

Respect voor thuisfront
De herinneringsmedailles, de DIG’s voor de militairen en de uitgereikte zilveren roosjes en het speciale
kindermedaillon voor de relaties en kinderen van de
militairen, symboliseren de maatschappelijke aandacht, erkenning, waardering en respect voor de militairen én hun thuisfront.
De Commandant der Strijdkrachten benadrukte dit in
zijn toespraak: “U als thuisfront heeft uw spreekwoordelijke mannetje gestaan om ook daar de boel
draaiende te houden. Dat verdient respect van iedereen hier in de zaal aanwezig.”

Alle krijgsmachtdelen
De gedecoreerde militairen zijn afkomstig van alle
krijgsmachtdelen. De TFU-eenheden werden voornamelijk gevormd vanuit 13 Gemechaniseerde
Brigade uit Oirschot. De ATF was voor het grootste
deel samengesteld uit personeel van de vliegbases
Gilze-Rijen en Volkel en het COMKAF bestond uit
militairen vanuit de gehele krijgsmacht.

AASLT HP BG-10
11 MEDCOY AMB
Tekst: Eerste-luitenant Maarten Manenschijn
Gedurende BG-10 van jul – dec 2009 hebben wij
deel uitgemaakt van 17 GFPI. In die hoedanigheid
hebben wij als afsluiter van de oefening Uruzgan
Integration ook het ‘Invasiekoord’ mogen ontvangen
uit de handen van de oud strijders, een mooi en
gedenkeniswaardig moment. Een kleine moeite om
middels uw blad “De Vaandeldrager” onze eenheid
aan u voor te stellen:
De luchtmobiele hulppost afkomstig uit Assen (11
Geneeskundige Compagnie) is door de lucht en over
de weg inzetbaar, daar waar tijdelijk een plaatselijk
Role-1 capaciteit benodigd is. Vanwege de flexibiliteit die de hulppost geeft en het gebrek aan verpleegkundigen bij BG-10 heeft de hulppost voornamelijk
als back-up gefunctioneerd en een vaste afvoergroep
gevormd voor het verkenningspeloton, c/s 0.5. Een

plakboek van heel de provincie Uruzgan kan inmiddels gevuld worden met plaatjes van Chora, Deh
Rawod, Deh Rashan, Mirabad en omgeving Tarin
Kowt. Als afvoergroep van de verkenners hebben de
jongens het redelijk voor de kiezen gehad, met name
op 07 september bij de IED-strike waarbij de SM
Mark Leijssen sneuvelde. Precies een maand later op
07 oktober werd de eenheid wederom getroffen
door een IED-strike, een reden om op de 7e van elke
maand voorlopig even low-ops te draaien. Er waren
ook betere momenten, de 55e verjaardag van de
dokter was er zo eentje! Een memorabele verjaardag waarbij de dokter een geoefend schutter op
de Panzerfaust bleek. Ook de, in het inzetgebied, jarige pc heeft zijn verjaardag niet onopgemerkt (ondanks zijn vluchtgedrag naar Deh Rawod) voorbij
zien gaan met de rondrit in een versierde ver-
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jaardags Mercedes-Benz. Een uitzending met meerdere kanten; verveling, vermaak, geneeskundig handelen, professionaliteit en ontspanning. Oftewel het
bekende hollen en stilstaan. Inmiddels loopt de uitzending voor ons op het einde en nemen we afscheid van het 17e bataljon, het thuisfront en de
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achterban wil ik vanaf hier hartelijk danken voor hun
steun en betrokkenheid.

11 Geneeskundige Compagnie LMB (AASLT)
'7 december'

REGIMENTSFLITSEN
Beëdiging en koorduitreiking op 2 december
jl. Fuseliers in Colijnsplaat
Door Hans Sonnemans
Donkere wolken boven het dorp Colijnsplaat, gelegen vlakbij de Zeelandbrug, in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Die woensdag de 2e december
is het nog nat op de straten maar gelukkig stopt de
regen rond het middaguur.
Vóór de Nederlands Hervormde kerk is de Fuseliersvlag aangebracht, een boogtent is opgesteld op de
hoek van de hoofdstraat van het dorp. Twee groepen
militairen staat opgesteld. Eén van ruim veertig
Fuseliers die hun eed of gelofte gaan afleggen op het
vaandel. De andere bestaat uit de veteranen van de
Charlie compagnie van 17 Painfbat GFPI die zojuist
zijn teruggekeerd van hun verlof na hun succesvolle
missie in Uruzgan. De mannen en vrouwen van Ccie
staan daar niet toevallig, hun compagnie is al sinds
1994 verbonden met het Zeeuwse dorp.
In de boogtent hebben zo’n vijftien veteranen van de
voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses
Irene plaatsgenomen. Een groep schoolkinderen van
een plaatselijke basisschool krijgt een plaats tussen
de militairen. Vaandel en vaandelwacht doen hun intrede en worden opgesteld. Als de klok van de kerk
half een slaat, melden zich drie hoofdrolspelers: de
burgemeester, generaal-majoor bd Rudi Hemmes en
waarnemend regimentscommandant Lkol der
Fuseliers Tim Luiten.

Historisch decor
De belangstelling van familie en vrienden van de te
beëdigen militairen en de plaatselijke bewoners is
groot. Het is druk in het centrum van Colijnsplaat.
Het honderden jaren oude dorp is een prachtig historisch decor voor de plechtige militaire ceremonie.
Na afloop hiervan reiken de aanwezige oudstrijders
het invasiefluitkoord uit aan militairen van 17
Painfbat GFPI die dit nog niet officieel hebben mogen ontvangen.
Generaal Hemmes gaat eerst nog in op de geschiedenis van het koord. Hij vertelt dat hij aanwezig was
in het dorp tijdens de dramatische gebeurtenissen in
november 1944. “Ik was gelegerd in de Patrijs.
Enkele honderden meters verderop, langs de dijk,
stuitten we toen op de patrouille.”
De patrouille? Overste Tim Luiten vertelde in zijn verhaal ook al iets over het verleden en de verbondenheid van het dorp met de Irene Brigade en dan met
name de Verkenningsafdeling. Hoe zit het nu precies
met Colijnsplaat, de Brigade en Ccie 17 Painfbat
GFPI? Een sprong in de geschiedenis.

De Verkenningsafdeling in
Colijnsplaat
Brigadecommandant kolonel De Ruyter van
Steveninck ontvangt op 9 november 1944 zijn orders voor de nieuwe taak van de Irene Brigade. Het
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Hij is vast van plan zijn opdracht goed uit te voeren
en het dorp Colijnsplaat te bewaken voor aanvallen
over het hem zo bekende water. Overdag worden er
daarom drie waarnemingsposten aan de kust bemand. 's Nachts zijn er patrouilles.

wordt een bewakingstaak in Zeeland, onder bevel
van de commandant van de 52ste Lowland Division,
de divisie die met de 4de Commando-Brigade de
verovering van Walcheren had uitgevoerd.
14 november 1944, 11 uur in de morgen. Vanuit
Wuustwezel in België (26 km zuidwestelijk van
Breda) vertrekt de Verkenningsafdeling (de "Recce")
naar de nieuwe bestemming: Noord-Beveland. De
Verkenningsafdeling wordt ingekwartierd in
Colijnsplaat. De bevolking is gevraagd om de
Nederlandse militairen in te kwartieren. De soldaten
zijn royaal met wit brood, scheepsbeschuit, blikjes
vlees en boter...
Het dorp heeft nogal wat van de oorlog te lijden
gehad. Vanuit het nog bezette Schouwen wordt
Colijnsplaat regelmatig door de Duitse artillerie
onder vuur genomen. Vooral veel ruiten moeten het
daarbij ontgelden.

Luitenant Havelaar
Eerste luitenant Ian Jacob Havelaar is commandant
van één van de twee Carriertroops van de
Verkenningsafdeling. De zeven carriers (licht
gepantserde rupsvoertuigen) van zijn troop staan
geparkeerd in de Voorstraat.
Havelaar, geboren op 19 maart 1910 in Rotterdam,
is een Engelandvaarder. Voor de oorlog had hij als
vrijwilliger dienst genomen bij de Vaartuigendienst.
Tijdens de bezetting monsterde hij aan als "tremmer"
(stoker) op een schip dat voor de Duitsers voer, bestemming Zweden. Bij aankomst daar ontsnapte hij.
Na de nodige avonturen was hij per vliegtuig naar
Engeland gebracht. Zoals alle Engelandvaarders
werd ook hij door Koningin Wilhelmina ontvangen.
Bij die gelegenheid gaf hij te kennen dienst te willen
nemen bij de Prinses Irene Brigade. Met die Brigade
was hij in augustus in Normandië geland.
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25 november 1944. In de vroege morgen worden
de officieren en mannen van de Recce, die liggen te
slapen in de hotels Zeelandia en de Patrijs, gewekt
door twee Zeeuwse boeren, M. Neerhout en M.
Fortuin. De eerste is een evacuée uit Zierikzee, ondergebracht op de hoeve van Cor de Regt. Hij vertelt
dat een groep Duitsers, zwaar bepakt en gezakt,
zo'n 30 man, vanuit Schouwen met een bootje zijn
geland. De groep heeft bij de hoeve van de Regt een
wagen meegenomen en is op weg naar het dorp.
Fortuin bevestigt het verhaal. Hij is boerenknecht in
dienst van de Regt. Hij was op weg naar de hoeve
toen hij de Duitsers zag naderen. Onmiddellijk is hij
gekeerd en over het land bereikte hij het dorp. Daar
kwam hij Neerhout tegen, ook op weg om de Irene
Brigade te waarschuwen.
Het kost de beide mannen moeite om kapitein
Immink te overtuigen. Tenslotte besluit hij het zekere
voor het onzekere te nemen en hij geeft luitenant
Havelaar bevel naar de hoeve van de Regt te gaan.
Neerhout moet mee, om de weg te wijzen.

De strijd
Bij de afwateringssluis in Colijnsplaat komen ze de
Duitsers tegen. Er worden lichtkogels afgevuurd. De
Duitse groep trekt zich terug. Het is inmiddels laag
water geworden en daardoor onmogelijk om snel
met hun boot van het eiland te komen. In de buurt

van de hoeve aan de West-Zeedijk graven ze zich
in.
De troop van Havelaar nadert hen zo dicht mogelijk.
De mannen verlaten de carriers en kruipen naar de
dijk. De luitenant richt zich boven op de dijk op, om
met zijn verrekijker, de situatie te observeren.
Onmiddellijk valt hij terug, getroffen in het hoofd,
door wat een toe-valstreffer moet zijn geweest.
De strijd brandt daarop los. Er wordt steun gevraagd
en gekregen van een Engelse artillerie-batterij, opgesteld bij Nieuwland. De bewoners van de hoeve van
de Regt hebben dan al te horen gekregen dat ze zo
snel mogelijk in de kelder moeten. Het eerste schot
van de Engelse artillerie valt boven op de kruin van
de dijk. Na enkele schoten, staan de Duitsers op,
hun handen in de lucht. Twee van de groep van 25
zijn gewond, hun commandant is ge-dood.
Ook Havelaar is overleden, eerste hulp heeft niet mogen baten. Zijn lichaam wordt op een boerenwagen
gelegd, op wat stro, een zeil erover. Zo trekt de stoet
het dorp in. Voorop de gevangen genomen Duitsers,
daarachter de boerenkar.
De bevolking van Colijnsplaat trekt zich het lot van
de ongelukkige luitenant aan. Er wordt geprobeerd
geld in te zamelen voor een kist. Hiervoor krijgt men
geen toestemming: een soldaat moet zo worden begraven. Dit gebeurt de volgende zondag op de
Algemene Begraafplaats.
Bij de verhoren van de Duitsers wordt pas duidelijk
hoe groot de ramp had kunnen zijn als hun opzet
zou zijn geslaagd. Grote hoeveelheden springstof

worden aangetroffen bij hun uitrusting. De bedoeling
was om de afwateringssluis op te blazen en hiermee
grote delen van het eiland onder water te zetten.
Verder zou de mannelijke bevolking moeten worden
samengedreven in de Ned. Hervormde Kerk om
daarna die kerk op te blazen.

Het monument
De bevolking van Colijnsplaat is dankbaar. Op 9
december 1944 wordt een comité opgericht "om te
komen tot oprichting van een gedenkteeken ter herinnering aan de bewaring van ons dorp op 25
November 1944. Het Comité heeft zich belast met
het inzamelen van gelden voor bedoeld gedenkteken. Tevens stellen wij ons voor een gedeelte van de
binnenkomende gelden beschikbaar te stellen voor
het Fonds van nagelaten betrekkingen van de IreneBri-gade, van wie luit. Havelaar voor ons zijn leven
liet. Binnen eenige dagen zal daartoe een gift van U
worden gevraagd", zo laat een schrijven uit die dagen weten.
De Verkenningsafdeling verlaat Colijnsplaat op 31
december en vertrekt naar Kats. Luitenant Havelaar
blijft achter, op de Algemene Begraafplaats. Pas na
de capitulatie van de Duitse troepen op 5 mei 1945,
bereikt het droeve nieuws zijn echtgenote en familie.
Enige maanden later wordt zijn stoffelijk overschot
overgebracht naar het familiegraf in Hillegersberg,
Rotterdam.
In 1947 wordt een voorstel voor een monument ingediend bij het Secretariaat der Provinciale Commissie
voor Oorlogs- of Vredesgedenktekens in Middelburg.
Het voorstel wordt goedgekeurd en beeldhouwer J.
Bijsterveld uit Delft vervaardigt het monument. Op
25 november 1949, wordt het onthuld.
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Havelaarstraat
Eind 1952 wordt besloten om de gehele gemeente
Kortgene, omvattende de dorpen Kortgene,
Colijnsplaat en Kats, van nieuwe straatnaambordjes
te voorzien. Er wordt een commissie ingesteld die
“heeft gemeend de nagedachtenis aan wijlen luitenant Havelaar nog meer levendig te kunnen houden
door een der hoofdstraten van het dorp Colijnsplaat
naar hem te noemen en deze straat de
Havelaarstraat te noemen.” Hiermee krijgt
Colijnsplaat zijn Havelaarstraat.

De helm aan de kerk
We schrijven juni 1982. De weduwe van Havelaar,
mevrouw C.A. van Wijk-Dutilh, brengt een bezoek
aan Colijnsplaat. Ze brengt de helm van de gesneuvelde luitenant mee, die tot die tijd was aangebracht
op zijn graf aan Rotterdam. In een gesprek met de
burgemeester ver-zoekt ze hem een passende locatie
te vinden voor die helm. Het gemeentebestuur stelt
voor, na overleg met de kerkeraad van de Ned.
Hervormde Gemeente, om de helm aan te brengen
aan de kerk, bij het monument.
Eind december 1982 plaatst mevrouw van Wijk het
hoofddeksel op de aangebrachte steun bij de gedenkplaat. Ze noemt het "een rustig idee" dat de
helm een bestemming heeft gekregen. "Ik hoef me er
geen zorgen meer over te maken".
Mevrouw van Wijk-Dutilh komt op 4 mei 1987 weer
naar Colijnsplaat. Op die dag adopteren de kinderen van de twee Colijnplaatse basisscholen "Open
Hof" en "Het Stellenplankier" het monument bij de
kerk. De adoptie gebeurt op initiatief van de
Stichting Februari 1941 en heeft vooral een symbolische betekenis. Het gaat erom dat door dit project

de aandacht wordt gevestigd op oorlogsslachtoffers,
de achtergronden enz. De kinderen krijgen het verhaal van luitenant Havelaar, de Verkenningsafdeling
en "hun" monument te horen. Mevrouw van Wijk legt
samen met de kinderen bloemen bij het monument.

Charlie compagnie 17 Painfbat
GFPI
In januari 1994 was de C(harlie)compagnie van 17
Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene aan de beurt voor de organisatie van
de traditionele koorduitreiking. Het destijds voor de
militairen van de Irene Brigade ingestelde "invasiefluitkoord" wordt sinds 1982 ook gedragen door de
hedendaagse Fuseliers, als een eerbewijs voor hun
traditiegevers. In Oirschot ontstond de gewoonte om
die koorden aan de nieuwe Fuseliers te laten uitreiken door de oud-strijders van de Irene Brigade.
Bovendien moet dit gebeuren op een voor de
Brigade en het Garderegiment historische plaats.
Majoor Rooyakkers, toen commandant van de compagnie, koos in overleg met de regimentscommandant (Lkol Luc Vermeulen) voor de locatie
Colijnsplaat.
Ruim veertig oudstrijders van de voormalige Irene
Brigade kwamen op die 13e januari 1994 naar het
Zeeuwse dorp voor de ceremonie. Onder hen ook
een aantal oud-leden van de Verkenningsafdeling.
Eén van hen, Ad Raaymakers, had ter voorbereiding
enkele dagen eerder een verhaal verteld aan de leerlingen van de basisscholen. De scholen werden ook
betrokken bij de herdenking op de dag zelf. Het
werd een geslaagde dag, zowel voor de oud-strijders, de Fuseliers als voor de aanwezige en betrokken inwoners van Colijnsplaat.
Een maand of twee later ontving de C-compagnie
dan ook een uitnodiging om op 4 mei aanwezig te
zijn met een delegatie voor de dodenherdenking op
4 mei. Deze uitnodiging werd graag aanvaard en is
inmiddels een jaarlijkse gewoonte geworden.
De betrokkenheid met de basisscholen werd ook
aangehouden. Een jaar later nodigde de compagnie
de leerlingen van de hoogste groepen van beide basisscholen uit voor een bezoek aan de kazerne in
Oirschot. De leerlingen maakten graag kennis met
de hindernisbaan, de wapens en de pantservoertuigen van de Fuseliers. Ook dit bezoek werd een succes en het zou daarom een tweejaarlijks vervolg
gaan krijgen.
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Van de Regimentscommandant
Tekst: LKol der Fuseliers Joost Doense
Bataljons- en Regimentscommandant
Beste Regimentsgenoten,
Als u dit leest, staan de kerstdagen en de jaarwisseling weer voor de deur. Ik wens u allen prettige
feestdagen en het allerbeste voor 2010.

echt bewust worden wat de ultieme prijs van ons
werk kan zijn en hoe belangrijk het dan is om samen
te herdenken.

In de vorige Vaandeldrager, die er overigens weer
perfect uitzag, heeft u uitgebreid over Afghanistan
kunnen lezen. Ik hoop dat het u een goed beeld heeft
gegeven.

Het doet me dan ook plezier om te horen dat de
herdenkingen van 5/6, 4/7 en 3 Bataljon GRPI op
waardige wijze zijn ondersteund door het
Nadetachement. Getuige de brieven en mails die ik
hier mocht ontvangen, was het naar volledige tevredenheid van de reünisten.

Ik schreef daarin dat 17 (NLD) Battlegroup GFPI net
begonnen was in Uruzgan. De tijd is omgevlogen
want het is half november als ik dit schrijf en mijn
eerste mensen zijn alweer onderweg naar huis. De
Irenevlag blijft echter nog zeker 4 maanden wapperen in Uruzgan want de A-Cie neemt het stokje
over van de B-Cie in en maakt het Fuseliersjaar in
Deh Rawod vol.

De Regimentsjaardag wordt op vrijdag 22 januari
2010 gehouden. Ik hoop velen van u dan te ontmoeten en wens u weer veel leesplezier.

Tot nu toe kijk ik met een heel goed gevoel terug op
de missie. Iedereen heeft er van het begin af aan zijn
schouders onder gezet, ondanks de tegenslagen en
teleurstellingen die er absoluut zijn geweest. Tot nu
toe heeft de battlegroup circa dertig grotere operaties uitgevoerd en talloze kleinere, zogenaamde
“framework” opdrachten of Quick Reaction Force
(QRF) taken. De missie was intensief en is dat nog
steeds maar ik kan gerust zeggen dat we succesvol
zijn. Ik vind het echter te vroeg om terug te blikken
want het duurt nog meer dan een dikke maand voordat al mijn mensen weer thuis zijn en ik écht kan zeggen dat de uitzending is afgerond.
Zoals ik voor vertrek beloofd heb, zijn de
Regimentsactiviteiten zo veel mogelijk doorgegaan.
Met steun van Lkol Luiten en AOOI Fridael heeft het
nadetachement onder de leiding van Kap Spiertz
een mooie show weggegeven op Prinsjesdag.
Ik blijf het belangrijk vinden dat er jonge Fuseliers bij
reünies en plechtigheden zijn. Niet alleen omdat
onze Oud-strijders dat ten volle verdienen, maar ook
omdat we ons door missies als hier in Uruzgan pas
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Van de Regimentskapitein
Tekst: Benjamin Hoeberichts
Op het moment van schrijven bevind ik mij, samen
met een deel van de Battlegroup staf en een peloton
van “onze” Mariniers op Kandahar AirField (KAF).
Onze reis terug naar huis is aangevangen en KAF
vormt daarin het eerste tussenstation.
De opvolgers zijn inmiddels al in grote getale aanwezig op onze bases in Deh Rawod en Tarin Kowt.
De kern van deze volgende Battlegroup (de 11e rotatie alweer) bestaat uit de Bataljonsstaf en de Bcie
van 13 Infanteriebataljon (Aaslt) Luchtmobiel,
Regiment Stoottroepen Prins Bernhard. De overige
eenheden van deze Battlegroup worden wederom
geleverd door het Korps Mariniers (23e
Infanteriecompagnie) en onze eigen Fuseliers van de
Acie van 17 Painfbat GFPI. Zij zijn helemaal klaar
voor hun vier maanden durende missie.

Uitrotatie
De laatste weken ben ik als Hoofd Sectie S1 van de
Battlegroup, samen met sergeant-majoor Danny
Bosman in Tarin Kowt en Adjudant Hans van Hest op
Deh Rawod, vooral bezig geweest met het in goede
banen leiden van onze uitrotatie. Maar hoe ziet dat
traject er nu precies uit?
In september heeft hier in het gebied de rotatievergadering plaatsgevonden. Met een afvaardiging van
Staf CLAS, onze opvolgers en nog een heel aantal
andere “spelers” is daar het zogenaamde “pax flow
schema” opgesteld. In dit schema is (kwantitatief) tot
op de enkele persoon bepaald wat zijn of haar rotatiedatum is. Deze datum is vastgesteld aan de hand
van de vooraf bepaalde uitzendduur (dik vier maanden), de beschikbare luchttransportcapaciteit en de
capaciteit op Kreta waar de adaptatie plaatsvindt.
Overigens stellen de opvolgers de datum van hun inrotatie vast op basis van onze uitrotatie.
De datum van uitrotatie was dus eind september al
bekend. Enkele dagen voor deze datum dient het personeel vanuit Deh Rawod of Tarin Kowt verplaatst te
worden naar Kandahar. Vanuit Deh Rawod gaat dat
per helikopter, waar maar een beperkt aantal vlieguren van beschikbaar zijn. Vanaf Tarin Kowt verloopt
dit traject wat eenvoudiger. Nederland heeft hiervoor
een civiel Canadees vliegtuig ingehuurd (DCH-7, de
“Dash”) die deze periode dagelijks tot vier keer op
en neer vliegt tussen Kandahar en Tarin Kowt.
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Op Kandahar worden de uitrotanten tijdelijk gelegerd
en worden het persoonlijk wapen en munitie al ingeleverd. Na een wachttijd (tevens reservetijd) van
doorgaans twee tot soms vijf dagen vliegt men (over
het algemeen per Hercules) verder van Kandahar
naar de vliegbasis Mirage in Dubai (VAE). Hier worden de laatste spullen ingeleverd, zodat alleen ruimen handbagage bij de militair blijven. Vanaf Mirage
wordt de reis vervolgd naar Kreta voor het adaptatieprogramma.
Dit programma is bedoeld om de overgang van het
missiegebied naar de thuissituatie voor de militairen
geleidelijker te laten verlopen. Op Kreta verblijft men
in een hotel, draagt men voor het eerst in vier maanden weer burgerkleding, bestaat de mogelijkheid om
de stad (Chania) te bezoeken en mag weer een
biertje (mét alcohol) gedronken worden. Verder vinden hier groepsgesprekken plaats, waarin de afgelopen missie en de naderende thuiskomst worden besproken. Na twee overnachtingen volgt de vlucht terug naar Nederland en daar natuurlijk de hereniging
met het “thuisfront”.

Afwikkelperiode
Op 18 januari zal het bataljon weer “on-line” zijn in
Oirschot. Dan begint een afwikkelperiode met de
voormalige Battlegroup die eindigt met een medailleuitreiking op 5 maart 2010. Maar direct aan het
einde van de week van 18 januari vieren wij de 69e
verjaardag van de oprichting van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene. De
Regimentsjaardag bestaat natuurlijk weer uit de bekende onderdelen waarvan de belangrijkste de herdenking en de Regimentsborrel zijn, naast onder andere de sportieve elementen zoals de Regimentscross
en de schietwedstrijden.
Bij afwezigheid van Adjudant Hans van Hest en mijzelf hebben de voorbereidingen voor deze dag voornamelijk berust bij Sergeant-majoor Helen Smeets,
natuurlijk ondersteund door de rest van het
nadetachement van het bataljon. Zij hebben een prima job gedaan en ik kijk er dan ook naar uit u op de
komende Regimentsjaardag op 22 januari a.s. weer
in persoon te kunnen begroeten.

Airborne Museum
‘Hartenstein’ weer open
Na een complete renovatie en uitbreiding van ‘villa
Hartenstein’ – oud hoofdkwartier van generaal
Urquhart tijdens de Slag om Arnhem – is het
Airborne Museum weer geopend. De Slag om
Arnhem is het hoogte– en dieptepunt geweest van de
operatie Market Garden, een belangrijk onderdeel
van de bevrijding van Nederland.
Naast de film ‘A bridge too far’ is de veldslag door
de vele andere films en boeken bekend geworden.
De invloed van de ‘verloren slag’ op het verloop van
de oorlog en daardoor op het politieke landschap in
Europa daarna, was groot.
Het museum heeft naast de nieuwe presentie in het
oude hoofdkwartier, een ondergrondse uitbreiding
gekregen (900m2) met de unieke ‘Airborne
Experience (1944)’. Hier ervaar je als bezoeker wat
het is om een zware veldslag mee te maken. De
bezoeker beleeft de gevechten – na de landing per
zweefvliegtuig – door Oosterbeek, in Arnhem en de
terugtrekking naar Oosterbeek rond de villa
‘Hartenstein’ (perimeter).
De zware strijd die in en rond Arnhem is geleverd
heeft, vele sporen achtergelaten in het landschap. Er
zijn diverse ‘Airborne’ wandel- en fietstochten in de
omgeving van Oosterbeek
Airborne Museum ‘Hartenstein’, Utrechtseweg 232,
6862 AZ Oosterbeek
Openingstijden: 1 april -1 november: 10.00 uur –
17.00 uur; 1 november – 1 april 12.00 uur – 17.00
uur; alle dagen geopend vanaf 28 augustus 2009.
Website: www.airbornemuseum.nl

www.fuseliers.nl
Onze site www.fuseliers.nl is verder uitgebreid. Er komen meer functies bij. Zo is de regimentskalender online te raadplegen. De informatie hierbij is nu nog
vollediger. Alle informatie uit de bataljonsorders (tijdschema en dergelijke) zal voortaan bij het evenement
worden vermeld. Hiermee hopen we alle regimentsleden nog beter te kunnen informeren. Kijkt u maar
eens bij 2 december, de beëdiging in Colijnsplaat.
Alle nummers van De Vaandeldrager zijn ook digitaal te raadplegen vanaf het jaar 2001. Ook de nieuwste uitgave is na verschijning te raadplegen via de
site www.fuseliers.nl
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Tekst: H.M.L. van der bruggen
voorzitter kovom

Vereniging voor Koude Oorlog Militairen
Het in 2001 opgerichte Comité Erkenning Koude
Oorlog Militairen (CEKOM) speciaal opgericht voor
die groep militairen, die tijdens de Koude Oorlog
hun dienst hebben vervuld in binnen- en buitenland,
heeft na de bestuurswisseling een enorme groei
doorgemaakt en is al vaak het gesprek van de dag
geweest in veteranenland. Eind 2008 heeft het comité aansluiting gezocht bij de in 1983 opgerichte
UNV. De Unie van Nederlandse Veteranen was de
eerste veteranenvereniging in Nederland, die erkende dat de Koude Oorlog Militairen een vergeten
groep militairen was. Het CEKOM is met het samengaan opgehouden te bestaan omgevormd naar
AfdKOVOM, UNV-Afdeling Koude Oorlog
Veteranen en Oud-militairen, kortweg KOVOM. Nu
vormen zij samen een vereniging die de 800 leden
reeds ruim heeft gepasseerd.
H.M.L. van der Bruggen, voorzitter van de
UNV-AKOVOM:
“Wij vinden dat deze bijna vergeten groep militairen,
beroeps, KVV-ers en dienstplichtigen die tussen 1949

Vlnr R. vd Broecke, vz UNV; StasDef J. de Vries; HML van der Bruggen,
vz KOVOM Tijdens de bijeenkomst in Het Legermuseum.
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en 1991 de stabiliteit en vrede in Europa heeft helpen
waarborgen, een positieve plaats heeft verdiend in
onze samenleving. Er moest gewoon een speciale
vereninging voor deze Koude Oorlog Militairen komen. Zo zeer zelfs willen wij ons als groep laten zien,
dat er een Koude Oorlog Herinneringsmedaille ontwikkeld is om deze groep voor hun inzet te waarderen.
Inmiddels zijn er al honderden medailles uitgereikt en
het einde is nog lang niet in zicht.
Als we kijken naar de KL in Seedorf, nog nooit was
enige brigade zo zwaar bewapend, had zoveel personeel en stond 24/7 paraat als de toenmalige 41e
Pantserbrigade. En denk eens aan de Groepen
Geleide Wapens die vanaf 1959/60 in Duitsland
neerstreken. Een uniek stukje Klu geschiedenis!
En de Koninklijke Marine die spionagevaarten uitvoerden. De klok rond paraat om in te grijpen tegen
het rode gevaar uit het oosten. In eigen land de topsecret gehouden IJssellinie, een miljarden project.
Niemand weet wat er allemaal gebeurd is en niemand weet ook van de honderden en nog eens honderden dienstslachtoffers die er in de loop van die
jaren gevallen zijn. Dan moet je wel erkennen dat er
echt wel wat aan de hand was in die tijd. Kortzichtig
is het, om die periode stil te zwijgen of de prestaties
van de mannen te bagatelliseren. De USA, het
Verenigd Koninkrijk en allerlei andere landen in de
hele wereld roepen steeds harder om erkenning van
de Koude Oorlog militair.
Inmiddels hebben we al grote stappen gezet op weg
naar erkenning. Op onze bijeenkomst in Het
Legermuseum die door Defensie mede werd ondersteund, heeft de Staatssecretaris Jack de Vries speciaal acte de présence gegeven voor de KOVOM.
Hij zegde ons daar toe om jaarlijks zijn steun te verlenen aan een speciale dag voor de Koude Oorlog
militairen. Niet alleen door daarbij te trachten aanwezig te zijn maar tevens wordt hier een budget
voor gereserveerd.

Dit heeft inmiddels vorm gekregen in het voornemen
om een Koude Oorlog Herdenkings Dag in te stellen
op of rond de 9e november, de dag waarop “De
Muur” als symbool van de dreiging uit het Oosten,
ten val kwam. Deze eerste herdenkingsdag is gepland op 13 november 2010.
De kolonel Mettes van der Giessen, Hoofd Bureau
Veteranenbeleid van de Hoofddirectie Personeel van
Defensie in Checkpoint nr 1 van 2009:
“De gereedheid, paraatheid en geoefendheid van
NAVO-troepen was een cruciaal onderdeel van de
gevoerde politiek ter afschrikking van het Warschaupact gedurende de periode van de Koude Oorlog. In
de periode van 1949-1991 hebben vele duizenden
Nederlandse militairen een bijdrage geleverd aan
het handhaven van de machtsverhoudingen tussen
Oost en West ter land, ter zee en in de lucht. Zij
verdienen hiervoor waardering en respect van de
Nederlandse samenleving”.
En verder: ‘De dienstverrichtingen van al het personeel van Defensie zijn essentieel geweest voor het
handhaven van de status-quo tussen de toen
heersende machtsblokken. De betreffende
militairen mogen oprecht trots zijn op het feit dat zij
in die periode dienden.’

Wie kan lid worden?
Al het dienstplichtige-, reserve- en beroepspersoneel,
actief dienend of met FLO, dat tussen 1949 en 1991
gedurende een onafgebroken periode van minimaal
drie maanden gediend heeft bij enig paraat onderdeel van de Nederlandse Krijgsmacht, komt in
aanmerking voor lidmaatschap van de KOVOM en
dientengevolge ook naar eigen keuze voor de Koude
Oorlog Herinnerings Medaille. Ook Natressers zijn
van harte welkom. Bij twijfel kunt u contact opnemen
met het bestuur. Indien uw interesse gewekt is, kunt u
voor de doelstellingen van de vereniging en alle
overige aanvullende informatie terecht op:
http://koudeoorlogveteranen.webs.com
U kunt ook mailen naar unv-akov@telfort.nl,
of bellen naar:
Hans van der Bruggen,
040-2524919.
H.M.L. van der Bruggen
Voorzitter KOVOM
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Uw voordelen wanneer u kiest
voor een DFD hypotheek.........
• Uw DFD-adviseur komt naar u toe;
• Wij bieden u de scherpste rentetarieven;
• Wij werken transparant. Zo spreken we vooraf een
adviesvergoeding met u af. U weet op voorhand hoeveel
en waarvoor u ons betaalt en wat uw voordeel hierbij is;
• We volgen het DFD Hypotheekstappenplan© en komen
zo uit bij de hypotheek die het best bij u past;
• Militairen met BBT- en FPS-contracten kunnen bij DFD
wel terecht;
• Starterskorting, koopsubsidie en NHG zijn voor ons
gesneden koek.

DFD Hypotheek
Verzekeren • Hypotheken • Sparen • Pensioenen
Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: dfd@dfd.nl • www.dfd.nl

