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DOOR HANS SONNEMANS

De Koninklijke Bibliotheek gaat een selectie van 
Nederlandse websites bewaren voor toekomstig on-
derzoek. In die selectie wordt ook de website van het 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene opgenomen, 
www.fuseliers.nl. 

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die 
niet tevens analoog verschijnt en die ten gevolge van 
de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed 
verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' 
het behouden waard zijn, is internationaal erkend in 
het Unesco Charter on the Preservation of the Digital 
Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erf-
goed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren 
daarvan voor gebruik door de huidige en toekomsti-
ge generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke 
Bibliotheek wettelijk verantwoordelijk voor het verza-
melen, beschrijven en bewaren van in Nederland 
verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB 
ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te 
bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekom-
stige generaties en ze te behoeden voor verlies door 
technologische veroudering en andere risico's.

Om die reden zal de KB de websites archiveren van 
Nederlandse overheden, wetenschappelijke- en cul-
tureel erfgoed organisaties.

De Fuselierssite zal daartoe geharvest, duurzaam 
opgeslagen en beschikbaar gesteld worden aan een 
algemeen publiek via de website van de KB. 
Duidelijk zal worden vermeld dat het een door de KB 
gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing 
naar de originele website worden opgenomen.

Alle Vaandeldragers zijn inmiddels al in digitale ver-
sie toegankelijk via de site. Met dit initiatief van de 
Koninklijke Bibliotheek worden dus ook de 
Vaandeldragers “voor de eeuwigheid” opgeslagen! 
Een leuk gegeven bij het 25-jarig bestaan!

Koninklijke Bibliotheek bewaart Fuselierswebsite en 
Vaandeldragers!
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Monument de Vaandeldrager. 
“De vaandeldrager” is een monument voor alle geval-
lenen van de Koninklijke Nederlandse Brigade 
“Prinses Irene”.Het is ontworpen door baron Speyaart 
van Woerden. Het stelt de in veldtenue geklede vaan-
deldrager voor. Het monument is in Tilburg geplaatst 
en in 1955 door Prinses Irene onthuld. In de loop der 
jaren is het enkele malen verplaatst. Nu staat het in het 
centrum van de stad, aan de Schouwburgring, tegen-
over het Kasteel-Raadhuis. 
Het monument is een symbool geworden, mede door 
de vernoeming van het verenigingsorgaan van de ver-
eniging van Oud Strijders van de Brigade naar het 
beeld.

 WEBSITE: 
www.fuseliers.nl en
www.prinsesirenebrigade.nl
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TEKST: HANS SONNEMANS, HOOFDREDACTEUR

“Hoe zal het over tien jaar zijn? Natuurlijk, onze ere-
voorzitter zal dan zijn 95ste verjaardag vieren (overi-
gens nog van harte generaal) en Harrie Hielkema 
zal alle records breken omdat hij op zijn 90e nog ac-
tief is als secretaris. Mogelijk dat ook de redacteur 
nog dezelfde is (hij blijft zijn best doen). Zal de doel-
groep nog dezelfde zijn? Zal de Vaandeldrager al-
leen het vaandel van de Irene Brigade hoog houden? 
Of zal er een blad zijn ontstaan, misschien met de-
zelfde naam en op een zelfde leest geschoeid, dat 
zich richt op iedereen die zich met "Irene" verbon-
den voelt: Brigadeleden, oud "Irene"-Indiëgangers 
en Fuseliers? We zullen het zien: over tien jaar!" 

Deze tekst is afkomstig uit het redactionele artikel 
van Vaandeldrager nummer 38 van maart 1995 
waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij het 10-jarig 
jubileum van het verenigingsblad van de Vereniging 
van Oudstrijders van de Konnklijke Nederlandse 
Brigade “Prinses Irene”. Na vijftien jaar (en dus niet 
tien jaar, zo ver wilde de redactie destijds blijkbaar 
niet vooruit kijken!) is het interessant om terug te 
lezen bij het uitkomen van dit nummer van de 
Vaandeldrager. We staan weer stil bij een jubileum 
maar nu van 25 jaar! 

Profetisch 
Ere-voorzitter gen bd Jan Beelaerts van Blokland 
heeft inderdaad op 13 december 2004 zijn 95ste 
verjaardag morgen vieren! Hij overleed nog geen 
jaar later op 14 november 2005. Secretaris Harrie 
Hielkema kon helaas niet meer lang bezig blijven 
met zijn bestuurstaken. Hij overleed op 24 septem-
ber 2006 op 90-jarige leeftijd. Die redacteur is in-
derdaad nog dezelfde als destijds, al is de éénmans-
redactie van toen vervangen door een redactieteam. 
Hij noemt zich nu hoofdredacteur en heeft vooral 
veel steun van eindredacteur Bianca den Outer. 
Het tweede deel van het stukje uit maart 1995 blijkt 
bijna profetisch te zijn. De doelgroep is nu niet meer 
dezelfde (leden en achterban van de voormalige 
Irene Brigade) maar letterlijk voor iedereen die zich 
met “Irene” verbonden voelt: jonge en oude vetera-

nen, (post) actieve militairen en hun achterban, be-
horend tot het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. 
De Vaandeldrager is nog steeds op dezelfde, maar 
wel professionelere, leest geschoeid. 

Visie 
Voorzitter Rudi Hemmes van de Vereniging van Oud-
strijders van KNB Prinses Irene schreef in maart 
1995: “De Vaandeldrager was (als verenigingsblad, 
red) direct een enorm succes. Het blad was, en is 
nog steeds een bindend element in onze vereniging 
en het is niet meer weg te denken.” Gelukkig is 
Hemmes ook na vijftien jaar nog steeds die voorzit-
ter. Hij en zijn bestuur hebben in 2001, bij het 60-ja-
rig bestaan van het regiment, invulling gegeven aan 
die profetische blik van een redacteur. Zij hadden de 
visie dat de Vaandeldrager meer moet zijn dan een 
verenigingsblad en zou kunnen uitgroeien tot een re-
gimentsblad. 

Jonge veteranen 
Bij het terugblikken valt wel op dat het begrip jonge 
veteranen toen nog niet bestond maar dat het nu in-
houd heeft gekregen. Bij het jubileum in 1995 stond 
de eerste uitzending van het parate Fuseliersbataljon 
naar Bosnië voor de deur. Na vijftien jaar heeft het 
bataljon vijf missies achter de rug (driemaal Bosnië, 
tweemaal Afghanistan) en zijn de compagnieën 
daarnaast nog in andere verbanden uitgezonden ge-
weest (Cyprus, Kosovo, Irak). Het geweldsniveau is 
hierbij alleen maar toegenomen. 
Tijdens de regimentsjaardag op 22 januari jl. vroeg 
Regimentscommandant Lkol Joost Doense daarom 
niet alleen aandacht voor de gevallenen (die dan tra-
ditioneel worden herdacht) maar zeker ook voor de 
gewonde regimentsgenoten. Hun leven is vaak ingrij-
pend veranderd en zij moeten verder. Bijzonder bij 
die gelegenheid was ook de aanwezigheid van twee 
jonge veteranen van het regiment, onderscheiden 
met een dapperheidonderscheiding. 

Verbinden 
In deze Vaandeldrager blikken we terug op een 
25-jarig jubileum van een verenigings- en regiments-
blad. We lezen ook over de veilige terugkeer van het 
grootste deel van het bataljon uit het oorlogsgebied 

VAN DE REDACTIE
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TEKST: KEES NICOLAI 
VOORZITTER STICHTING BRIGADE EN GARDE 

In feite is dit nummer van de “Vaandeldrager” een ju-
bileumnummer, want 25 jaar geleden 
verscheen de eerste editie van dit blad, zij het toen 
nog als het verenigingsorgaan van de 
VOS KNBPI. 
Om het voortbestaan van het blad financieel te ver-
zekeren bleek het echter noodzakelijk om uit te zien 
naar een groter lezersarsenaal en daarmee met een 
bredere financiele ondersteuning te creeren. 
Ik durf zonder meer te beweren, dat hiermee “van de 
nood een deugd is gemaakt”. 
Door de Vaandeldrager op te waarderen tot het 
Regimentsblad van de Fuseliers GFPI , is tegelijker-
tijd een medium gecreeerd, waarin alle geledingen 
van het Regiment hun boodschappen kwijt kunnen 
en is, naast het voortbestaan van het blad, een veel 
bredere voedingsbodem voor de saamhorigheid 
binnen het Regiment tot stand gebracht. 
Ook zie ik deze stap als een eerste naar verdere 
samenwerking, zoals we recent hebben kunnen 
constateren, onder andere met de oprichting van de 
nieuwe VVVGFPI. 
Namens alle regimentsleden wil ik dan ook de 
redactie van dit kwalitatief zeer hoogwaardige 
blad complimenteren en gelukwensen. 
Zonder alle anderen, die hieraan hebben bijgedra-
gen tekort te willen doen, wil ik toch 
de hoofdredacteur, Hans Sonnemans, hiervoor in het 
bijzonder bedanken. 
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Uruzgan. Er is heel veel veranderd in vijfentwintig 
jaar. Maar nog steeds wil de Vaandeldrager de man-
nen en vrouwen verbinden die zich als militair in 
heden en verleden hebben ingezet voor “Irene” en 
dus voor vrede, op welke manier dan ook. Als bevrij-
ders tijdens de Tweede Wereldoorlog; als herstellers 

van rust en orde bij de politionele acties in het voor-
malig Nederlands Indië; als verdedigers van het 
vaderland in de Koude Oorlog; tijdens vredes-, 
opbouw- en andere missies in de Balkan, Cyprus, 
Irak en Afghanistan. 
Ik wens u veel leesplezier! 
  

VAN DE STICHTING BRIGADE EN GARDE

Een kwart eeuw Vaandeldrager
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De regimentsjaardag 
Op  22 januari jl. hebben we gelukkig weer met vrij-
wel het volledige parate bestand de regimentsjaar-
dag mogen vieren, gelukkig zonder dodelijke slacht-
offers, maar helaas niet ongeschonden. 
Het is goed dat de gewonden (Sgt Luuk Elshout, kpl 
Rik Pieters en kpl Dennis van Esch) hier alsnog in 
eigen kring hun meer dan verdiende onderscheiding 
in ontvangst konden nemen. 
Namens alle regimentsgenoten betuig ik jullie alle 
respect en medeleven. 
Bijzonder was ook de terechte aandacht, die werd 
besteed aan de nieuwe dragers van de dapperheids-
onderscheiding, de heer Mike van der Vondervoort, 
sgt1 Van der Sman, sgt1 Maurice Vissers en kpl Joeri 
Vijgen (de laatste twee waren ’s middags aanwezig, 
red).Vanaf deze plaats wil ik hen nogmaals 
feliciteren. 
Een opvallend hoogtepuntje tijdens de sportwedstrij-
den was dat de Fuseliers er voor het eerst sinds men-
senheugenis in geslaagd zijn onze Belgische wapen-
broeders van het Bataljon Bevrijding op de veldcross 
te verslaan. 
Het hoogtepunt voor onze museumconservator, Hans 
Sonnemans, was ongetwijfeld de presentatie van het 
voertuig Fordson, als nieuwe aanwinst voor onze 
historische verzameling. 
  

Overige wetenswaardigheden 
Het doet mij goed u te kunnen melden, dat de 
statuten van de vernieuwde Vereniging Veteranen 
GFPI inmiddels notarieel zijn vastgelegd en dat het 
bestuur de regimentsjaardag heeft benut om een 
eerste vergadering in de nieuwe samenstelling te 
beleggen. 

Ook het bestuur van de Stichting Brigade en Garde 
komt binnenkort bijeen en ik hoop , dat ik u daarna 
meer kan vertellen over nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van het draagrecht van het invasiekoord 
door andere veteranen, dan die van de Koninklijke 
Brigade Prinses Irene. 
  
Ter afsluiting wil ik nog meedelen dat ik, tot mijn 
genoegen, van de regimentscommandant heb 
vernomen dat de prille traditie van bijeenkomsten 
voor oud-regimentscommandanten en 
-adjudanten een vervolg krijgt met een bijeenkomst 
op 16 april 2010 in Leopoldsburg. 
  

Volo et Valeo! 
  
  
  
  

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 dier-
bare. Moge zij rusten in vrede!

VOSKNBPI                                           
 T.J. Jansen                                     23 februari 2010 Blaricum 
                                                              
F.A. Brouwer                                    08 december 2009 Eindhoven 
Mevr. C.W.J. de Jong – Eijkholt   19 januari 2010 Den Bosch 
A.J.J. Balster 23 januari 2010 Coventry (GB) 
   

Vijfde bataljon GRPI                             
E.L. Hasselbach 20 februari 2010 Oostzaan  
  

Zevende Bataljon GRPI                       
B. van den Heuvel 28 februari 2010  Piershil 

4 25 JAAR VAANDELDRAGER
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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. 

VERENIGING VAN OUD-STRIJDERS KONINKLIJKE 
NEDERLANDSE BRIGADE PRINSES IRENE

TEKST: KOLONEL DER FUSELIERS BD TONY HERBRINK 
  
De 69ste verjaardag van de oprichting van de 
Koninklijke Nederlandse Brigade in Congleton 
(Engeland) kon dit jaar niet plaats vinden op 11 
januari omdat het Garde Regiment Fuseliers hun 
werkzaamheden nog niet hadden hervat na de 
uitzending naar Uruzgan. De viering vond dit jaar 
plaats op vrijdag 22 januari 2010. 
  
Waardige viering van onze verjaar-
dag 
Op een dag als deze was het in het verleden on-
denkbaar dat de voorzitter van de Vereniging van 
Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse 
Brigade “Prinses Irene” niet aanwezig was. 
Dit jaar en ook in 2009 was hij echter ver weg in 
Zuid-Afrika, maar hij had geregeld dat hij vertegen-
woordigd zou zijn door mij, zijn plaatsvervanger. 
En dan gebeuren er dingen waar niemand op had 
gerekend. Op 21 januari moest ik helaas melden dat 
mijn gezondheidstoestand van dien aard was dat ik 
met geen mogelijkheid in Oirschot aanwezig kon 
zijn. Iemand vertelde mij toen heel diplomatiek: ou-
derdom komt met gebreken en kennelijk ben jij nu 
aan de beurt. Het zij zo! 
De viering van de 69ste verjaardag is overigens op 
eenzelfde waardige wijze gevierd, als te doen ge-
bruikelijk. Dat werd mij bevestigd door onze secreta-
ris, Frans van der Meeren. 
Hulde aan het Garde Regiment Fuseliers “Prinses 

Verjaardag van de oprichting van de Koninklijke Nederlandse 
Brigade 

Irene” en gelukgewenst met de 69ste verjaardag. 
Ad multos annos. 
  
Aanwezig vanaf het prille begin 
Ondanks mijn afwezigheid op 22 januari van dit 
jaar, kan ik toch zeggen dat ik nog een van de weini-
gen ben, die in 1941 bij de Koninklijke Nederlandse 
Brigade aanwezig was, niet precies op 11 januari 
1941, maar wel vanaf 23 maart 1941. 
Vóór 11 januari 1941 werden de Nederlandse troe-
pen in Engeland formeel aangeduid als: 
“Detachement Nederlandse Troepen in Engeland”. 
Gelet echter op de plaats van legering van die troe-
pen, zou men het  “in Engeland “ hebben moeten 
wijzigen in “in Wales”. Pas in november 1940 
kwam men in Congleton, in Engeland dus. 
Een flauwe opmerking, temeer omdat vrijwel nie-
mand de eerdergenoemde aanduiding gebruikte. Er 
waren verschillende benamingen in omloop, zoals 
“Foreign Legion”, “Dutch Legion” of kortweg 
“Dutchies”. Sommige Nederlandse militairen werden 
boos als ze die laatste twee benamingen hoorden. 
Dutch klonk hen als Duits in de oren en dat namen ze 
dus niet!  Het gebrek aan goede kennis van de taal 
gaf aanleiding tot verhitte woordenwisselingen, alle-
maal eindigend in “Laat maar, Dubble Dutch!” 
In London was men, na uitvoerig overleg met Hare 
Majesteit Koningin Wilhelmina en Zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins Bernhard, tot een benaming geko-
men, luidende “Koninklijke Nederlandse Brigade”. 
Zowel de koningin als de prins gaven aan dat zij 
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zich konden vinden in het woord “Koninklijke” , 
maar voor een verdere toevoeging van een  
Koninklijke naam, zou de brigade eerst nog een be-
tere geoefendheid moeten laten zien. 

Royal Netherlands Brigade 
Op 11 januari 1941 stond het Detachement 
Nederlandse Troepen in Engeland aangetreden in 
Congleton. De toenmalige commandant van het 
Detachement, kolonel Phaff, als mede de Inspecteur-
generaal, generaal-majoor Noothoven van Goor, 
waren aanwezig. 

De kapitein-adjudant van de Inspecteur-generaal las 
de inhoud van  brief nr 121 d.d. 10 januari 1941 
van de Inspecteur-generaal voor, waarin werd aan-
gekondigd dat de benaming “Detachement Neder-
landse Troepen in Engeland” vanaf 11 Januari 1941 
niet meer zou worden gebezigd en in den vervolge 
zou luiden “Koninklijke Nederlandse Brigade“. 
Voor de Engels sprekenden was dat uiteraard: 
“Royal Netherlands Brigade” en niet Royal Dutch 
Brigade. 
De Inspecteur-generaal sprak de troepen toe en gaf 
met erg veel nadruk te kennen dat H.M. de Koningin 
en Z.K.H prins Bernhard zich volledig konden vinden 
in het predikaat “Koninklijke”, doch vooralsnog de 
toevoeging van de naam van kleindochter/dochter 
niet konden toestaan. Er was sinds het verblijf in de 
tentenkampen in Zuid Wales wel een aanmerkelijke 
verbetering ingetreden met betrekking tot discipline 
en optreden, maar prins Bernhard achtte het nog te 
vroeg om die naam nu al toe te voegen. 
Er was blijdschap alom over de naamgeving. Wel 
was er enige teleurstelling dat de toevoeging 
“Prinses Irene” nog niet was toegekend. Het was 
echter wel een reden temeer om te zorgen dat die 
toevoeging niet al te lang op zich zou laten wachten. 
  
Persoonlijke noot 
Op 16 maart 1941 inspecteerde prins Bernhard de 
brigade tijdens een oefening te velde. 
U zult mij toestaan dat ik hier even een persoonlijke 
noot inlas. 
Ik mag dan vermelden dat ik toen, 16  maart 1941, 
precies 4 dagen tevoren als dienstplichtig soldaat 
was ingelijfd bij de brigade. 
In de namiddag van 12 maart kreeg ik een volledig 
verslag van hetgeen er was gebeurd op 11 januari, 
gevolgd door een aan duidelijkheid niets te wensen 
overlatende opdracht, luidende: “Wee je gebeente 
als je niet volledig meewerkt om van deze brigade 

een moord- brigade te maken”. Ondanks mijn volle-
dige onkunde inzake het gebruik van de bewape-
ning en van tactiek, moest ik toch meedoen in de 
oefening. Als complete leek vond ik die beslissing 
vragen om ellende, maar de sergeant gaf duidelijk 
te verstaan dat hij de dienst uitmaakte en niet ik! 
Vroeg in de morgen van 16 maart werd ik door de-
zelfde sergeant in een opstelling geplaatst achter 
een heg, met mijn benen in een greppel van een 
bouwland, met de opdracht een eventueel oprukken-
de vijand tegen te houden. 
Op een bepaald moment, ongeveer 11.00 uur, hoor-
de en zag ik prins Bernhard naderen, lopend in de 
greppel, waarin ik mijn benen had neergevlijd. 
De prins was in een druk gesprek met de achter hem 
lopende generaal Noothoven van Goor. Het onver-
hoopte gebeurde toen. Prins Bernhard struikelde 

Vaandeluitreikiing 27 augustus 1941

Parade na afloop Vaandeluitreiking
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over mijn benen en, jawel, ik hoorde hem enige ver-
wensingen zeggen, die ik hier niet zal herhalen. 
De prins kwam naast mij staan en vroeg hoe lang ik 
al in dienst was. Waarheidsgetrouw antwoordde ik: 
“4 dagen Koninklijke Hoogheid”. Daarop schoot hij 
in een daverende lach en zei: “wat stom van mij om 
dat te vragen. Ik kan zo zien dat je nog niet veel hebt 
geleerd. Doe maar goed je best, dan kun je over eni-
ge tijd best meedoen om de vijand te verdrijven.”   

Toevoeging “Prinses Irene” 

Kennelijk heeft dit incident geen invloed gehad om  
af te zien van de toevoeging van de naam “Prinses 
Irene “. Op 27 augustus 1941 kwamen H.M. 
Koningin Wilhelmina en  prins Bernhard naar 
Wolverhampton, waar de brigade intussen naar toe 
was verhuisd, om een vaandel uit te reiken en de 
naam van de brigade te wijzigen in “Koninklijke 
Nederlandse Brigade Prinses Irene”. 
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Veteranendag 2010 
Het aanmeldingsformulier voor deelname aan de
Veteranendag 2010 (zaterdag 26 juni ) in den Haag 
wordt gepubliceerd in Checkpoint. 
Het formulier moet, zo spoedig als mogelijk is, volle-
dig en duidelijk ingevuld, worden toegezonden aan 
uw secretaris. Tevens kunt u op het formulier vermel-
den of u in de Ridderzaal en/of bij de medaille-uit-
reiking aanwezig zou willen zijn (geen garantie of 
het wordt gehonoreerd). 
Alleen deelnemers (géén kijkers) kunnen aanspraak 
maken op vrij vervoer. 
  
Meldt u dus aan bij uw secretaris en vergeet het niet! 
Secretariaat: Noordsingel 23  4611 SB  Bergen op 
Zoom tel.  0164-241119 
E-mail: f.van.der.meeren@home.nl 

Reünie van onze vereniging op 
woensdag 16 juni 
Op woensdag 16 juni a.s. houden wij onze reünie 
en Algemene Ledenvergadering op de Genmaj. De 
Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. U ont-
vangt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging. 
Op 16 juni is er tussen 8.45 – 9.45 uur militair ver-
voer 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 kazerne-
terrein verplicht om in de vakken te parkeren. Er is 
een wegsleepregeling van kracht.

Programma: 
09.30 – 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 
 appèlplaats (bij slecht weer 
 in geb. 200) 
12.15 – 13.30 uur Aperitief 
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 

TEKST: FRANS VAN DER MEEREN 
  
Herdenkingen in 2010 
Herdenkingen en evenementen 
in 2009 
Ook dit jaar weer staan er diverse herdenkingen en 
evenementen op het programma. Hierover heeft u se-
paraat al een brief ontvangen. Het is heel begrijpe-
lijk dat u vanwege leeftijd, gezondheid en/of om-
standigheden thuis niet altijd in de gelegenheid bent 
om er een aantal uren of een dagje tussen uit te 
gaan. Maar toch neem ik de vrijheid om nog een 
drietal koorduitreikingen onder uw aandacht te bren-
gen, te weten: 
Week 27              
- Beëdiging en koorduitreiking in Normandië 
03 september 2010                            
- Beëdiging en koorduitreiking (Hedel) 
19 november 2010                           
- Beëdiging en koorduitreiking (Colijnsplaat) 

Als u op het moment dat u dit leest nog in de omstan-
digheid verkeert om een of meerdere van genoemde 
koorduitreikingen mee te maken, laat het dan even 
weten aan uw secretaris. U krijgt dan t.z.t. een tele-
foontje om verdere afspraken te maken. Kunt u niet, 
dan is dat geen ramp, maar ik ben wel blij met uw 
tijdige opgave, dus laat van u horen! 
  

Nieuws van uw secretaris

Detachement oud-strijders tijdens herdenking in Oirschot
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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 op stelt 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 16 juni. 

TEKST: RUDI HEMMES, VOORZITTER VAN DE VERENIGING 
VAN OUD-STRIJDERS VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
BRIGADE ”PRINSES IRENE”  
  
25 Jaar Vaandeldrager 
Een bijzonder moment het verschijnen van deze 
93ste Vaandeldrager. Het is deze maand 25 jaar ge-
leden dat de eerste Vaandeldrager bij ons op de 
deurmat viel. Wat een werk moet dat geweest zijn al 
die jaren en wij zijn trots te zien wat het nu is gewor-
den. Wij zijn dankbaar dat zovelen hun steentje (en 
velen een steen!) hebben bijgedragen aan dit voor-
treffelijke blad. U vindt er elders in deze 
Vaandeldrager meer over. 
  
Bestuursmutatie 
Om persoonlijke redenen hebben Jampie Kuneman 
en Richard  Ekelhoff zich genoodzaakt gezien te be-
danken voor de functie die zij op de laatste 
Algemene Vergadering hadden aanvaard. Wij zijn 
beiden dankbaar dat zij zich voor ons hebben willen 
inzetten en het spijt ons dat zij niet meer kunnen mee-
besturen. 
Wij hebben de LKol der Fuseliers Henk Laurens, pen-
ningmeester van de Stichting Brigade en Garde, be-
reid gevonden onze financien te beheren en Nelleke 
Swinkels, onze redacteur voor de Vaandeldrager, 
zal op ons verzoek de vijfde bestuurszetel bezetten. 
Wij heten beiden van harte welkom in ons midden. 
  
Uruzgan 
Wat een geluk dat de laatste Fuseliers van 

Wetenswaardigheden van onze vereniging

Agenda ledenvergadering: 
01             Opening 
02             Vaststelling notulen van 13 mei 2009 
03             Jaarverslag secretaris 
04             Verslag kascontrolecommissie 
05             Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 
06             Jaarstukken en begroting 
07             Mededelingen                
08             Rondvraag 
09             Sluiting  
  
Meldt u dus voor 25 mei aan bij uw secretaris en ver-
geet het niet! 

Battlegroup 10 nog net vóór kerst terug konden zijn. 
Het was waarschijnlijk wel een toer voor hen om 
zonder glibberen naar huis te komen, want er was 
een ijzelwaarschuwing die avond. Mij is het geluk-
kig wel gelukt veilig thuis te komen. 
Het was de laatste maanden van 2009 elke keer een 
voorrecht om bij de terugkeer van onze mannen en 
vrouwen aanwezig te zijn en de blije gezichten van 
het thuisfront en de Fuseliers te zien. Ik hoop bij de 
terugkeer van de Alfa-Compagnie ook hen allen te 
mogen begroeten. Ook zij doen het in Uruzgan 
prima. Wij zijn steeds trots op de voortreffelijke wij-
ze waarop onze Fuseliers hun moeilijke werk doen. 
Wij hopen dat de Fuseliers van de Alfa Compagnie 
het krijgsmansgeluk, dat Battlegroup 10 had, ook 
zullen ervaren. Wij leven in ieder geval ook met de 
Alfa-Compagnie dagelijks mee.   
  
Regimentsjaardag 
Helaas kan ik u niets uit de eerste hand melden van 
de viering van het feit dat 69 jaar geleden de KNBPI 
werd opgericht. Ik was op 22 januari niet in het 
land, want ik genoot van een heerlijke zonnige va-
kantie in Zuid-Afrika. Ik ben ervan overtuigd dat ie-
der heeft kunnen genieten van de goede zorgen van 
ons Regiment, dat net van uitzendingsverlof was te-
ruggekeerd. Natuurlijk hebben Madeleine en ik die 
dag aan jullie gedacht en uiteraard het glas gehe-
ven. Wie niet bij de viering van de verjaardag was, 
kan elders in deze Vaandeldrager lezen hoe het alle-
maal verliep. Ik hoop in ieder geval dat gememo-
reerd werd hoe tijdens de uitzendingen de achterblij-



vende Fuseliers zich, als nadetachement, voortreffe-
lijk van hun taak hebben gekweten. Alle hulde! 
  
Herdenkingen 
Er zijn in 2010 weer vele gelegenheden waarbij 
oud-strijders zullen worden uitgenodigd. Als u het 
voornemen hebt om te gaan geeft u zich dan onmid-
dellijk op, ook als u niet zeker weet of u tegen die 
tijd wel kunt. U kunt altijd de secretaris later laten 
weten als het die dag niet goed uit blijkt te komen. 
Dat is natuurlijk jammer maar de secretaris moet bij 
de voorbereidingen al vroeg laten weten voor hoe-
veel deelnemers moet worden ingekocht en dan lie-
ver te veel dan te weinig.  Op woensdag 5 mei zal 
weer een detachement meelopen in Wageningen en 
er zullen oud-strijders in voertuigen worden vervoerd 
in het defilé.  Op zaterdag 8 mei wordt in Den Haag 
de 65ste verjaardag gevierd van de binnenkomst 
van onze Brigade in 1945. Het wordt vast een in-
drukwekkende herdenking en beëdiging. Prinses 
Irene zal ook bij de plechtigheid aanwezig zijn. 
Zaterdag 26 juni is de Nationale Veteranendag in 

Den Haag, waar we met een detachement mee zul-
len lopen. 
Zondag 27 juni zijn wij uitgenodigd om als 
Ereburgers aanwezig te zijn bij de Army Day in 
Wolverhampton. Hoe dat georganiseerd kan worden 
na die veteranendag is nog niet helemaal duidelijk 
maar we moeten er wel heen. 
Op welke dag de bevrijding van Beringen (6 septem-
ber) wordt herdacht is nog niet bekend, maar dat 
zou best op zaterdag 4 september kunnen zijn. 
Maak voor dat weekend dus geen andere plannen. 
  
Koorduitreikingen 
Er zullen weer heel wat koorden worden uitgereikt 
dit jaar. Zeker in Den Haag op 8 mei en waarschijn-
lijk in Normandië in juli. Houdt de 
Regimentskalender goed in de gaten en geef u tijdig 
op bij onze secretaris. 
Ik hoop dat het in 2010 voor vele oud-strijders moge-
lijk zal zijn alle festiviteiten bij te wonen. 
  
Ik kijk naar u uit. 
  
  

VERENIGING VAN INDIË-BATALJONS VAN HET
GARDEREGIMENT PRINSES IRENE

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

Het DB  heeft een  ALV voor het jaar 2010 
uitgeschreven, die gehouden zal worden op 
donderdag 25 maart 2010 in de Generaal Majoor 
de Ruyter van Steveninck kazerne te Oirschot. 

Lokatie: Gebouw “De Treffer”, ”….in dit gebouw 
zaal 308. Aanvang: 10.30 uur. 

Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Oud 
Strijders Indië Bataljons van het Garde Regiment Prinses 
Irene ( Afgekort VOSIBGRPI). 

Lunch : 12.30 uur (voor rekening van de
Vereniging ). 
De agenda, alsmede de daarbij behorende 
stukken, zijnis op verzoek verkrijgbaar bij de 
Secretaris: Th.J. van Alst, Nicolaas Beetsstraat 29 
6901 LW te Zevenaar.

10 25 JAAR VAANDELDRAGER
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TEKST: WIM TER HORST 
  
Het is alweer de vijfde keer, dat de grootste Oosterse 
beurs van Noord Oost Nederland, de Pasar Malam 
Bali in Zwolle wordt gehouden. Deze beurs is gratis 
toegankelijk voor alle Nederlandse Veteranen, op 
vertoon van hun Veteranen Pas. 
  

Pasar Malam Bali 3 tot en met 5 april 2010 te Zwolle
De beurs vindt plaats in het Paasweekend van 3 t/m 
5 april 2010 in de IJsselhallen te Zwolle. 

Naast de gratis toegang kunnen veteranen, tegen 
een geringe betaling gebruik maken van het 
Veteranen - menu. Vorig jaar kon aan de hand van 
verkochte maaltijdenbonnen worden geconstateerd, 
dat enkele duizenden veteranen de Pasar hebben 
bezocht.  

Selamat datang • Hartel i jk welkom!

PASAR MALAM BALI 2010 in de IJsselhallen, Rieteweg 4, Zwolle.

GRATIS ENTREE VOOR VETERANEN
op vertoon van veteranenpas.

Speciaal voor veteranen:
VETERANEN-MENU (NASIRAMES)€ 6,00 p.p.
bonnen bij de receptie verkrijgbaar (bij de ingang).

UNDANGAN • UITNODIGING

Openingstijden:
Zaterdag 3 april 14.00 – 22.00 uur
Zondag 4 april 12.00 – 22.00 uur
Maandag 5 april 12.00 – 19.00 uur

Organisatiebureau: R.E.E.
Rudölph Exhibition Enterprises
Thomas a Kempisstraat 17-19, 8021 BG Zwolle
Telefoon 038 453 32 72
Website www.balizwolle.nl

SEE Y
OU AT TH

E PAS
AR

TEKST: WIM TER HORST   

Beste Sobats, 
  
Vanwege de steeds toenemende verkeersdrukte, be-
schikbaarheid van autoriteiten, voldoende militaire 
ondersteuning en de capaciteit van het Openbaar 
Vervoer op werkdagen heeft het bestuur van de 
Stichting Nationaal Indië - Monument 1945-1962 
besloten om de nationale herdenking in het stads-
park Hattem te Roermond, vanaf het jaar 2010 op 
de eerste zaterdag van de maand september te doen 
plaats vinden. 
Dit jaar zal de herdenking dus gehouden worden op 
zaterdag 4 september en vervolgens elk volgend 
jaar op de eerste zaterdag van september. 

Belangrijke mededeling m.b.t. de nationale herdenking 
te Roermond

  
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie als-
mede de gemeente Roermond hebben geen be-
zwaar tegen de voornoemde datum. 
  
Het bestuur van de Stichting Nationaal Indië 
Monument 1945 – 1962 hoopt u allen op 
4 september 2010 te mogen verwelkomen. 
Het DB van de Vereniging Oud Strijders Indië 
Bataljons van het Garde Regiment Prinses Irene sluit 
zich hier gaarne bij aan.
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het 7e Bat. een gewoonte maar voor het 
4e iets nieuws, is zeer in de smaak gevallen. 
De rijstmaaltijd was uitstekend en werd nu opge-
diend in plaats van het afhaalsysteem van 
eerdere jaren. Ons is ook ter ore gekomen dat veel 
Reünisten liever Bami eten dan Nasi., Daarom zullen 
wij op het inschrijfformulier, uit te geven in de zomer-
maanden, deze keuzemogelijkheid vermelden. Voor 
het verdere verloop van deze 
reünie verwijzen wij u naar het uitgebreide verslag 
in Vaandeldrager nr. 92. 
  
In 2010 zal weer een gezamenlijke reünie plaatsvin-
den en wel op woensdag 6 oktober 2010 
in Oirschot, weer in het Kek-gebouw. 
  
Op de Jaarvergadering van de VOSIB, te houden op 
donderdag 25 maart a.s. zal gesproken 
worden over onze Bat. Reünies vanaf 2011. 
2010 is voor het 4e Bat. een lustrumjaar gezien het 
feit, dat wij precies 60 jaar geleden, 
op 27 maart 1950, weer voet zetten op Hollandse 
bodem na een verblijf van 34 maanden in de tropen. 
  
Op 11 januari jl. is officiëel de Vereniging Van 
Veteranen GFPI opgericht. 
De Statuten zijn op deze dag de Notaris 
"gepasseerd". Alle Irene - veteranen, jong en oud, 
vallen onder deze vereniging. Ook deze actie wordt 
op de a.s. jaarvergadering van 25 maart a.s. nader 
toegelicht. 
Een ieder is op deze vergadering - 25 maart - 10.30 
uur in Oirschot van harte welkom. 
  

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

TEKST: THEO VAN ALST 

Op 19 januari jl. kwam de Reüniecommissie van het 
4e Bat. bijeen om terug te 
blikken op de talrijke gebeurtenissen in 2009. 
De voornaamste organisatie was natuurlijk de eerste 
gezamenlijke Reünie met het  7e bat. op 14 oktober 
2009, gehouden in het Kek-gebouw van de kazerne 
in Oirschot. Zowel het 7e Bat. als wij hebben vele 
brieven en dankbetuigingen ontvangen van de deel-
nemers. Het betrof vooral de prettige sfeer alsook de 
perfecte organisatie. Ook de grote verloting, voor 

Commissievergadering
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TEKST: UIT HET DAGBOEK VAN JAAP GRAVESTEIJN, CHAUF-
FEUR BIJ DE M.T.

10/2 -11/2 
Gisterenmorgen vertrokken wij om 8 uur. naar 
Kediri. 7 MTD - wagens en 3 van ons, die evenals de 
3 vorige in Kediri moesten worden ingeleverd. Gelijk 
moesten we nu 14 nieuwe wagens ophalen. Ik reed 
achter de voorste carrier, in het midden een carrier 
en achterop nog een carrier. 
De eerste brug buiten Blitar was al vernield, het brug-
dek was verdwenen, We hadden echter geluk: we 
vonden in een timmerwerkplaats, in één van de bam-
boe huizen langs de weg nog ca. 20 balken. Gauw 
het brugdek gerepareerd en verder. De 2e brug was 
op twee plaatsen opgeblazen. Na een uurtje wroe-
ten konden we -door een omweg te maken- weer op 
de weg komen. Verder ging alles goed. 
Om 4 u. vertrokken we met onze 14 nieuwe wagens 
en ca. 20 MTD wagens naar huis.  In Toeloen-
gagoeng hoorden wij, dat er in 4 dagen drie van 
onze carriers op een mijn of trek bom waren 
gereden -gewoon doorgaan !!!!!! 
Ong. 10 km voorbij Toeloengagoeng reed een MTD-
wagen op een langs de weg liggende boom. 
Het schemerde al, de achterbrug stond scheef en de 
transmissie-as was gebroken. 
De as hing ik op en trok de wagen daarna naar een 
post dichtbij. Wij verder in het donker. 
We deden echter wel het licht op, anders hadden wij 
geen MTD-wagen overgehouden. 
Oh ja, de voorste carrier was onderweg uitgevallen 
en door ons in Toeloengagoeng, achter gelaten, de 
vickers en bemanning zetten we op een vrachtwa-
gen. 
  
In stromende regen kwamen wij in Srengat. De Luit 
(van Veen) wilde daar eerst blijven vanwege de twee 
vernielde bruggen, maar hij bedacht zich, één van 
de overgebleven carriers wilde niet meer verder.
Ik nam hem op sleeptouw en voorwaarts maar. 
Bij het stuk, waar we door het veld moesten, haakte 
ik de carrier af, probeerde het eerst alleen - dat luk-
te!! De Luit. zei, rij maar door naar de volgende 
brug. We hadden maar twee man in de bak! ! 
Wonder boven wonder lag ons geïmproviseerde 

brugdek nog op zijn plaats. De Luit. vroeg aan de 
twee mannen - durven jullie hier blijven? "Ja"- zeiden 
zij. De Luit. en ik weer terug, na veel gewroet, waar-
bij ik zelfs mijn dikke sleep-ketting brak- kreeg ik de 
carrier door het land en sleepte hem naar de brug. 
Na een hoop gewroet met de MTD-chauffeurs, die 
natuurlijk bleven steken, kwamen we om 10 u. thuis. 
  
11/2 
Vandaag hadden de jongens van de 2e en 4e Cie 
geprobeerd een Kampong te sweapen. 
Ze konden er niet doorkomen. De 4e Cie kreeg een 
licht-gewonde, de 2e Cie een zwaargewonde. 
Ik moest ze naar Kediri begeleiden, maar later mocht 
Mettler van de Ost Cie het doen met zijn «Whep» 
Dat kan een gevaarlijke rit worden: donker, één 
Whep, één Ziekenwagen, 2 carriers -»linke soep» 
De hele dag is hier geschoten, ik hoor het amper 
als er kogels over fluiten. . 

12/2 
Vannacht bleef alles rustig; ik moest op wacht van 
één tot drie. 

13/2 
Om 5 u. ‘s morgens werd onze post wat beschoten 
door een sniper. Verder alles rustig vandaag. 
Morgen weer naar Kediri. 
 

Deel 2 (deel 1 is geplaatst in Vaandeldrager nr. 91)



DOOR HANS SONNEMANS 

25 jaar geleden viel de eerste Vaandeldrager op de 
deurmat van de leden van de Vereniging van Oud 
Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene. Inmiddels is er heel veel gebeurd. Tijd 
voor een terugblik. 

Vooraf 
De Vereniging van Oud Strijders van de Irene 
Brigade is opgericht in 1947. Vanaf die tijd werden 
jaarlijks reünies gehouden om de contacten te onder-
houden. Hoe ouder de leden worden, hoe groter de 
behoefte aan die onderlinge contacten. Als Enk 
Feldhaus van Ham aantreedt als “public relation offi-
cer”, een nieuw begrip voor de vereniging, ontplooit 
hij direct initiatieven in die richting. 
Voorafgaand aan de rëunie in Tilburg in 1981 ver-
schijnt een boekje moet oranje kaft met daarop een 

Geschiedenis van een verenigings- en regimentsblad

25 jaar Vaandeldrager

tekening van de “Vaandeldrager”, het bekende mo-
nument in Tilburg voor de gevallenen van de 
Brigade. In de publicatie verschijnen voor het eerst 
de statuten van de vereniging en een door Enk sa-
mengestelde ledenlijst. Het is een succes en in de 
drie jaren daarna verschijnt ieder jaar een nieuw 
boekje met bestuursmededelingen en een aangepas-
te ledenlijst. Op de voorzijde de tekening van de 
Vaandeldrager als logo. 

Eerste nummer 
Het is Math van Hooff, toen woonachtig in Arnhem, 
die in maart 1985 uitvoering geeft aan het idee om 
een eigen verenigingsblad uit te geven. Onder zijn 
redacteurschap rolt het eerste nummer van de per-
sen. Op de voorzijde van het blad is het inmiddels 
bekende logo van “de oranje boekjes” gebruikt. De 
naam van het blad: de Vaandeldrager! 
Het eerste nummer opent natuurlijk met een voor-
woord van generaal Beelaerts van Blokland, toen 
nog voorzitter. Het blad is mooi uitgevoerd, met een 
“gezet” lettertype. Achterop een grote advertentie 
van de geldschieter Philips Nederland. Het eerste 
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nummer wordt enthousiast ontvangen door de leden. 
Maar hoe nu verder? Het maken van het blad blijkt 
toch een enorm karwei voor Van Hooff, hierbij geas-
sisteerd door onder meer Luciën Nieweg, en een re-
dactiecommissie met daarin Rudi Hemmes, Albert 
van Dam en Hans Sonnemans. 

Goedkoper… 
De redacteur verzorgde ook de ledenadministratie 
en draaide de etiketten uit voor het verzenden van 
het blad. Hiervoor heeft hij de beschikking over een 
echte home-computer (voorzien van mini-cassette-
bandjes) die veel moeite heeft met het bestand van 
zo’n 900 leden. Het verenigingsblad blijkt ook heel 
zwaar te drukken op de kas. De uitgave is zeer duur 
en daarom moeten de kosten worden gedrukt. 
Nummer 4 wordt dan ook gemaakt door een andere 
en goedkopere drukker en dat is dan ook meteen te 
zien aan het uiterlijk van het blad. 

Voorplaat 
Verder verandert er nog iets. Tot 1985 is iedereen 
die ooit heeft behoord tot de Irene Brigade en waar-
van het adres bekend is, vanzelfsprekend lid van de 

vereniging. Contributie betalen mag wel 
maar hoeft niet. De verzendkosten van het 
blad maken het duur en daarom verandert 
deze opstelling. Er wordt vanaf dat moment 
een verschil gemaakt tussen “betalende” en 
“niet-betalende” leden. 
Begin 1987 verhuist redacteur Van Hooff 
van Arnhem naar Eindhoven. Inmiddels 
wordt het blad niet meer in “gezet” letterty-
pe gedrukt, dit om kosten te besparen. Het 
blad wordt volledig uitgetypt en vervolgens 
door de drukker vermenigvuldigd. Dit komt 
helaas de leesbaarheid niet ten goede. 
Nummer 10 van juli 1987 heeft een pri-
meur: het logo van de Vaandeldrager 
maakt plaats voor een echte voorplaat. 
Voor die eerste keer wordt een portretteke-
ning van generaal Beelaerts van Blokland 
gebruikt, gemaakt door Netty Looringh van 
Beeck. 

Zelfwerkzaamheid 
Het drukken van de kosten blijft belangrijk 
om het voortbestaan van de Vaandeldrager 
mogelijk te maken. Nummer 11 wordt ge-
maakt door de zelfwerkzaamheid van een 
groep leden uit Eindhoven. Bob Lourenz en 
zijn vrouw verzorgen het vergaar- en snij-
werk en Theo en Jan van Liempt werken 

mee bij het verzendklaar maken. Om nog meer te 
besparen wordt het blad voortaan niet meer alleen 
door de redacteur getypt maar verzorgt hij ook de 
layout. 
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Vanaf nummer 10 verschijnen in ieder nummer ook 
enkele pagina’s die geheel worden verzorgd door 
de Stichting Historie en Documentatie van 
de Irene Brigade. Deze stichting is opge-
richt in 1986 en secretaris Hans 
Sonnemans zorgt ieder nummer voor de 
historische bijdragens. 

Snotneus 
In nummer 17 kondigt Math van Hooff 
aan dat hij zijn redacteurschap moet op-
geven. Snel moet een opvolger worden 
gevonden. In oktober 1989 treedt Hans 
Sonnemans aan als redacteur van de 
Vaandeldrager. Een “snotneus” van 26 
jaar die wel allerlei plannen heeft maar 
nog geen ervaring op dit gebied! Om pro-
blemen te voorkomen wordt Ton Herbrink 
directeur van het blad. In de praktijk komt 
het er op neer dat de redacteur bij hem 
kan aankloppen met “moeilijke” zaken. 
Bob en Nelly Lourenz blijven zich bezig-
houden met het verzendwerk. 
Nummert 18, december 1989, wordt de 
primeur van de nieuwe redacteur. Het 
blad is meteen heel anders van opzet. De 
leesbaarheid is verbeterd, met letters die 
veel groter zijn geworden. De “regiments-
pagina” wordt geïntroduceerd om zo de 
band tussen oudstrijders en hun traditie-
voortzetters te verstevigen. 

Personal computer 
Inmiddels is de financiële positie van de vereniging 
sterk verbeterd. Een jaarlijkse subsidie van het 
Steunfonds Militaire Oorlogsslachtoffers zorgt hier-
voor. De opzet van de Vaandeldrager kan dus wat 
professioneler worden. Er wordt een personal com-
puter aangeschaft. De ledenadministratie (nog 
steeds een taak van de redacteur) en het verwerken 
van de teksten kan nu veel beter. Nummer 20 ziet er 
al wat beter uit en bovendien neemt het aantal type-
fouten af! 
In dat nummer van juni 1990 verschijnt voor de eer-
ste keer de rubriek “Beste Willem”. De redacteur 
voert hierin een correspondentie met Willem van der 
Veer, auteur en oud-commando. In de loop der jaren 
ontwikkelt zich dit tot een echte “pennenstrijd” waar-
in beiden elkaar op de hak proberen te nemen. 
Overigens komen er meer rubrieken zoals “Wie, 
wat, waar?” en “Betty’s Corner”. 

Prins Bernhard 
In 1991 wordt herdacht dat vijftig jaar eerder de 
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Inmiddels heeft de redacteur weer betere apparatuur 
kunnen aanschaffen, namelijk een laserprinter. Met 
dit apparaat wordt een veel betere kwaliteit letter 
weergegeven en ook de opmaak verbetert sterk. 
Nummer 30, december 1992, heeft de primeur! 
Daarnaast krijgt de redacteur wat meer tijd, want 
penningmeester Henk van Beers gaat de ledenadmi-
nistratie voor zijn rekening nemen (inclusief de etiket-
ten). 

10 jaar 
Nummer 36, juni/juli 1994, is het laatste nummer 
waaraan Bob en Nelly Lourenz hun medewerking 
verlenen. Na jaren zetten ze een punt achter hun vrij-
willigerswerk. De drukker stuurt voortaan de dozen 
naar het huis van Frans Naaktgeboren, sergeant-ma-
joor bij 17 Painfbat GFPI, die met zijn gezin alles 
verzendklaar maakt. 
In het 38ste nummer wordt uitgebreid stilgestaan bij 
het 10-jarig jubileum van het blad. De redacteur 
waagt zich aan een voorzichtige blik in de toekomst 
met een mogelijk grotere doelgroep voor het blad: 
voor iedereen die iets met “Irene” heeft. Voor de kaft 
wordt voor het eerst gladder papier gebruikt en ook 
de kwaliteit van de foto’s verbetert. 
Vaandeldragers 43, 44 en 45 staan geheel in het te-
ken van de eerste uitzending van het bataljon naar 
Bosnë (IFOR2). Een pagina met gelukwensen voor 
het bataljon, met alle handtekeningen van de be-
stuursleden. “Welkom thuis 17 (NL) Mechbat GFPI” 
staat op de voorpagina van het decembernummer 
van 1996. 

Irene Brigade werd opgericht en naam en vaandel 
kreeg uitgereikt. Dat bijzondere jaar gaat ook niet 
aan de Vaandeldrager voorbij. Nummer 24 is ge-
heel gewijd aan dit vaandel. Het loopt als een rode 
draad door het blad. Het blad is bovendien voorzien 
van een band oranje op de voorplaat. De reacties 
van de lezers op die kleur zijn zo positief dat beslo-
ten wordt om dit zo te blijven gebruiken. 
Nummer 25 blikt terug op de feesten van augustus 
1991 en het nummer opent met een kort voorwoord 
van ZKH Prins Bernhard. Ook mevrouw Irene van 
Lippe Biesterfeld levert een bijdrage, evenals alle 
burgemeesters van de vaandelplaatsen! Een bijzon-
der nummer dus. 

17 Painfbat 
Op de voorplaat van nummer 28, juni 1992, staat 
het embleem van 17 Painfbat GFPI. De traditie van 
de Irene Brigade, die tot dan wordt voortgezet door 
13 Painfbat in Schalkhaar, wordt overgedragen 
naar het 17e in Oirschot. Een verandering waar de 
Vaandeldrager veel aandacht aan gaat besteden. 
Een foto waarop het vaandel door de beide com-
mandanten wordt overgedragen, siert dan ook de 
voorplaat van het volgende nummer. De Fuseliers uit 
Oirschot zullen vanaf dan regelmatig de pagina’s 
van het verenigingsblad gaan vullen. 
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VVOGFPI 
Nummer 47 (juni 1997) wordt een historische num-
mer: de Vereniging van Officieren GFPI gaat mede 
gebruik maken van de Vaandeldrager. Er komt een 
eigen katern voor die vereniging, als een apart inleg-
vel in het blad. De éénmansredactie wordt hiervoor 
uitgebreid met Elnt der Fuseliers Reijer Holtmanns. 
Hierbij blijft het niet: vanaf nummer 51 (juni 1998) 
verhuist het redactieadres van het thuisadres van de 
redacteur naar de postbus van 17 Painfbat GFPI in 
Oirschot. 
In december 1998, nummer 53, wordt weer een vol-
gende stap gezet: het aparte katern voor de 
VVOGFPI verdwijnt. Voortaan wordt het hele num-
mer gecombineerd voor de beide verenigingen. “Dit 
bespaart tijd en werk voor de redactie. Bovendien is 
het voor de lezers interessant omdat ze meer over de 
andere geledingen van de “Irene familie” te weten 
kunnen komen”, aldus de redactie in het voorwoord. 
Nog steeds is het blad van de Oud Strijders van de 
Brigade maar andere verenigingen bestaat de moge-
lijkheid om deel te nemen. “ 
Toekomst 
In Vaandeldrager nummer 56, december 1999, ver-
schijnt een artikel van de redacteur onder de kop 
“De toekomst van de Vaandeldrager”. Hij zet hierin 
de ontwikkelingen nog eens op een rij van de afgelo-
pen jaren. Hij constateert een vergrijzing van het le-
zersbestand en ziet toekomst in een grotere doel-
groep, participatie van andere verenigingen van het 
regiment. Dit zou ook de continuïteit van de redactie 
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moeten verbeteren. Directe aanleiding voor het arti-
kel blijkt een zeer emotionele ledenvergadering te 
zijn geweest. Een aantal leden vindt de aandacht 
voor de Irene Brigade minimaal en heeft moeite met 
de veranderingen. Het bestuur van de vereniging 
steunt het beleid en de visie van de redactie. De le-
zers van de Vaandeldrager worden opgeroepen om 
hun reacties en gevoelens te laten weten. 
Deze reacties werden behandeld in het volgende 
nummer van maart 2000. Het aantal was minimaal. 
“Kort en krachtig was de boodschap van Ben Ter 
Haar (officier bij de Recce van de Brigade): “Het is 
duidelijk dat er van de Irene Brigade niet veel meer 
te vertellen is. Dus logisch, steeds meer het accent te 
verleggen op de Fuseliers. Hans, trek je dus van kri-
tiek niets aan…” 

Geen vaarwel… 
Dan verschijnt Vaandeldrager nummer 59 in decem-
ber 2000. Het wordt het laatste blad in de oude 
vorm. “Dit is echter geen vaarwel maar een tot 
ziens!” aldus de redacteur. Het bestuur heeft de le-
den Herbrink en Pannenborg om advies gevraagd. 
Ze waren hier duidelijk in: geef het “eigendoms-
recht” van de Vaandeldrager op om hiermee het 
voortbestaan te garanderen. De verantwoordelijk-
heid voor het blad zal met andere verenigingen van 
het regiment moeten worden gedeeld. Het bestuur 
wil het advies volgen maar vraagt toestemming van 
de leden in een Buitengewone Ledenvergadering op 
11 januari 2001. Die toestemming komt er en het be-
tekent het einde van de Vaandeldrager oude stijl. 



Programmaboek 
In april 2001 wordt het 60-jarig jubileum van het 
Garderegiment Fuseliers groots gevierd in Oirschot. 
Het programmaboek voor de dag is het 60ste nummer 
van de Vaandeldrager! Geheel in een nieuw glossy 
jasje met Nelleke Swinkels als eindredactrice. Het 
blad staat vol met informatie voor de dag maar ook 
met bijdragen van de voorzitters van de Stichting 
Brigade en Garde en de verschillende verenigingen 
van het regiment (waaronder de niet meer bestaande 
Fuseliers- en Korporaalsvereniging GFPI). 
In dat bijzondere nummer 60 werd afscheid geno-
men van de rubriek “Beste Willem”. Na 11 jaren en 
veertig nummers komt een einde aan de correspon-
dentie tussen Willem van der Veer en Hans 
Sonnemans. “Allerlei zaken passeerden in de loop 
der tijd: jouw tachtigste verjaardag, mijn huwelijks-
dag, de ontruiming van je huis ten gevolge van een 
dreigende watersnood, de geboorte van mijn zoon 
Walter. Een drietal van jouw boekpresentaties heb ik 
mogen bijwonen. Ik veranderde van beroep, de 
broodbakker werd museummanager van het 
Geniemuseum in Vught en maakte daarmee van zijn 
hobby zijn werk. De vitale zeventiger werd vitale 
tachtiger. De “snotneus” zoals je me in het begin bij 
voorkeur aansprak, werd langzamerhand iets vol-
wassener…”, aldus de redacteur. 

Welkom Indiëveteranen 
Nummer 61 verschijnt in december 2001 in een op-
lage van 2250 stuks. Full colour en “glossy”. Niet 
meer uittypen maar een professionele vormgeving bij 
drukkerij Gianotten in Tilburg. De redactie wordt ge-
vormd door Willem Verweij (regimentscommandant), 
Peter Aerts, Emil Kaspers en Nelleke Swinkels (eind-
redactie). Hans Sonnemans wordt hoofdredacteur. 
“Welkom Indiëveteranen!” is de kop boven het re-
dactionele stukje in nummer 62. Het “Sireentje” van 
het 6e bataljon GRPI maakt al in nr 61 deel uit van 
het blad, maar vanaf maart 2002 gaan ook het 4e, 
5e en het 7e bataljon GRPI deel uitmaken van het le-
zerspubliek. 
Nelleke Swinkels zet zich als communicatie profes-
sional vrijwillig in voor het regiment. Ze wordt er 
meer en meer bij betrokken. Zeker als ze het batal-
jon mag bezoeken in Bosnië tijdens SFOR13. In num-
mer 65 en 66 doet ze hiervan verslag. 

Financiële problemen 
In september 2003, nummer 67, brengt de voorzitter 
van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, de 
“uitgever” van de Vaandeldrager, Guus van Leeuwe 
de financiële problemen onder de aandacht. Het 
blad wordt erg duur voor de stichting. Hij doet dan 
ook een oproep aan de lezers om advertenties te 
werven. 
Het volgende nummer wordt al goed nieuws ge-
bracht onder de kop “Licht in de duisternis”. De moe-
dereenheid van 17 Painfbat GFPI, 13 Mechbrig, wil 
steunen en hiermee zijn de ergste financiële proble-
men uit de wereld. Ook komen er potentiële adver-
teerders in beeld. In het blad vinden de lezers boven-
dien een formulier voor een lezersenquête. 
In het maart nummer van 2004 komt de hoofdredac-
teur met de resultaten van die enquête. In totaal kwa-
men er 393 formulieren retour, een goede score. De 
resultaten zijn buitengewoon positief: 93% gaf aan 
het blad altijd te lezen; 95% vindt de leesbaarheid 
goed; 92% vindt het blad mooi; 62% krijgt een beter 
beeld van het regiment en 79% wil extra betalen om 
de Vaandeldrager in stand te houden. Het rapportcij-
fer voor het blad bedraagt een 8,07. Een aardige 
opsteker voor het redactieteam! 

Vaandeldragerfonds 
Met name in het punt van het extra willen betalen, 
ziet regimentscommandant Harold Jacobs kansen! 
Hij schrijft een “bedelbrief” aan de leden van de ver-
enigingen en roept hen op een vrijwillige bijdrage te 
storten voor een zogenaamd Vaandeldragerfonds. 
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Op 10 augustus wordt de verjaardag van onze 
“Peteprinses” van 5 augustus nog ingehaald met de 

Vervolg uit het dagboek van F.J. Mulder

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

opvoering in Padang van het stuk “Bloed en Liefde” 
van Godfried Bomans. 

Dit fonds zou de financiële tekorten van het blad kun-
nen aanvullen. Bijna 40% van de leden beantwoordt 
de oproep en stort in totaal een bedrag van 12.500 
euro! Ongeveer vier maal het gestelde doel. De fi-
nanciële toekomst van de Vaandeldrager is hiermee 
voor jaren veilig gesteld, aldus een enthousiaste re-
dacteur in nummer 71, oktober 2004. 
In september 2006, nummer 79, groeit weer het le-
zerspubliek. Vanaf dat moment ontvangen alle actief 
dienende militairen van 17 Painfbat GFPI het blad 
op hun huisadres, een idee van PBC Marcel Duvekot. 
Met goede vastgelegde financiële afspraken met de 
besturen van de verenigingen, kan de stichting het 
blad vele jaren financieren, zeker ook met de steun 
van het Vaandeldragerfonds. 

Gouden Fuseliersspeld 
In Vaandeldrager nr 80 blikt de hoofdredacteur te-
rug op het eerste lustrum van eindredacteur Nelleke 
Swinkels. Ze blijft zich met hart en ziel voor het blad 
inzetten en neemt het meeste werk voor haar reke-
ning. Twee jaar later krijgt ze hiervoor een bijzonde-
re erkenning: namelijk de Gouden Fuseliersspeld. In 
nummer 88, december 2008, wordt hierop terug ge-
keken. 
Misschien was het voor sommigen even wennen: 
Vaandeldrager 89, maart 2009, verschijnt in een 
nieuwe layout. De redactie vond het tijd voor een op-
frisser en huisdrukker Gianotten tekende voor een 
nieuwe vormgeving. 

25 jaar jong! 
Nummer 91, september 2009, wordt het laatste 
nummer waaraan Nelleke Swinkels mee werkt als 

eindredacteur. Haar professionele werkzaamheden 
zijn toegenomen en het valt voor haar niet meer te 
combineren. Gelukkig treedt een nieuwe eindredac-
teur aan: Bianca den Outer. Met steun van Nelleke 
wordt nummer 92 gemaakt. 
Het jubileumnummer, nummer 93, 26 ste jaargang, 
25 jaar na het verschijnen van het eerste nummer, 
wordt gemaakt door een vernieuwde redactie. De 
Vaandeldrager, 25 jaar jong! 
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  Op 13 augustus is het ’s nachts weer raak. Als het 
licht uitvalt, flitsen de lichtgranaten de lucht in (met 
vele misfires) en na een steekvlam gaat het 
lichtaggregaat in vlammen op. Twee jongens met 
brandwonden moeten het hospitaal in. Zaklantaarns 
en vergassers bieden als licht nog enige utkomst. 
Eindelijk komt op 20 augustus enige versterking met 
de aankomst van één peloton van 5-I RI, dat vanaf 
Celebes gisteren in Emmahaven aankwam. Dit 
peloton zal eerst met ons op wacht moeten, zoals wij 
vroeger met 8 R.I. Zij zullen eerst e.e.a. moeten 
leren, want op Celebes was het wat al te rustig. Door 
de verkleining van ons bivak, moeten de 
nieuwkomers in tenten en in de cantine bivakkeren. 
  
Donderdagavond: een paar uurtjes 
Loeboek Aloeng: 
De wacht heeft haar stellingen weer betrokken en de 
duisternis valt snel in, wat een tropisch kenmerk is. 
Deze avond heeft de maan haar laatste kwartier en 
het is aardedonker. Pas tegen middernacht komt de 
maan haar langverwachte licht brengen. Nooit 
smacht men zoveel naar de maan als in dit land 
t.b.v. wacht, patrouille of hinderlaag, je wilt iets 
zien. De lampen draaien en twee patrouilles met 
automatische wapens bij zich, gaan uit; één uit post 
west die op de hoek van de passar gaat liggen en de 
ander uit post noord, ongeveer 100 meter verder bij 
de weg. Voor deze eerste hinderlaag tot 23.00 uur 
is het erg zwaar, want tot op geen vijf meter afstand 
kan je voor je uitzien. Zo is het enkele uren stil. 
Plotseling wordt de stilte doorbroken door 
brengeknetter vanaf de passar. De vijand is in het 
voorterrein! De wacht heeft deze lieden ook al 
gesignaleerd en het vuur wordt versterkt. Tijdens hun 
terugtocht geven de rampokkers enkele 
sniperschoten af. Nee, dichtbij komt de TNI niet, 
want daarvoor zijn onze jongens te waakzaam, 
vooral ’s nachts. Bij het eerste schot rent de 
wachtcommandant naar buiten met de mortier en 
gaat de eerste lichtgranaat de lucht in. Gelukkig 
doet vanavond de eerste granaat het al, wat veel 
waard is. 
Over het algemeen zijn er veel misfires bij. Maar 
ondanks het verlichte terrein kunnen we weinig zien, 
want de tegenstander geeft ook geleerd wat 
“bevriezen” betekent. Dubbel attent zijn de posten 
nu. Na dit eerste vuurwerk rukt de algemene reserve 
uit met de actie-officier. Deze gaat het terrein 
zuiveren en controleert de hinderlagen van ons. De 
hinderlaag die geschoten heeft en zo zijn plaats 
verraden heeft, trekt zich terug op een andere 

stelling. Het 
is nu weer 
uren stil, 
totdat de post 
noord enkele 
TNI-lui ineens 
in het volle 
licht over de 
weg ziet 
rennen, het oude wachtlokaal in. Enkele magazijnen 
met patronen worden leeggeschoten zonder veel 
resultaat. Dat de hinderlagen niet veel uithalen bij 
intense duisternis, blijkt wel uit het feit dat de TNI 
gewoon over de weg ons voorbijloopt zonder dat zij 
of wij het merken. Terwijl de schijnwerper draait, 
trekken een paar stoere kerels van ons er in 
tijgersluipgang op uit. Over de weg heen. 
Ontploffingen hoort men van een paar 
handgranaten in het oude wachtlokaal. Op 
aanraden van de kapitein worden de hinderlagen 
teuggetrokken op het teken van een groene 
seinpatroon. Wij willen aan alle rumoer een einde 
maken door het gooien van 18 stuks brisantgranaten 
op de vluchtende bendes. Nu zullen ze deze nacht 
niet meer terugkomen. Achter elkaar vliegen de 
verderfelijke en doodbrengende granaten de loop 
uit, een straal vuur achterlatend en na enkele 
seconden hoort men telkenmale in de verte een helse 
klap. Hoeveel kampbewoners vallen deze nacht ten 
prooi aan deze granaten, door de schuld van de 
TNI? Wanneer de 18e granaat ontploft is, blijft het 
die nacht stil. In de verte nog het geroffel van een 
stengun… 
De maan komt op en de hinderlagen vinden weer 
doorgang tot het schemer wordt. Een nieuwe dag 
breekt aan in ons moeilijk tropenleven…. 
Hoeveel van zulke nachten nog…..? 
  
Op 27 augustus wordt het regeringsjubileum van 
H.M. de Koningin gevierd. Tussen Padang en 
Loeboek Aloeng maakt men overal erepoorten, doch 
op Loeboek Aloeng niet of toch wel? We zouden er 
een kunnen maken met het opschrift: “Geen tijd, 
want het is hier elke avond al vuurwerk” . 

De buitenpost is een vergeten post, alhoewel daar 
het meeste gepresteerd wordt ter bescherming van 
de grote steden. Ter gelegenheid evenwel van deze 
feestdag, ontvangen we een NIWIN-pakket. De pret 
duurt kort, want voor een tweede keer moeten we 
voor 14 dagen naar Paloeangan aan zee. 
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Het reüniecomité van het 6e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene wordt gevormd door:
Jan Elbers, Kluizeweg 264, 6815 EJ Arnhem, tel. 026-3514227.
Harry Vleeming, St. Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort, tel. 026-3118271.
Piet Peters, Kasteelsepad 7, 6686 EX Doornenburg, tel. 0481-423410.
Frans Sturm, A. van der Horststraat 28, 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. 

Reüniecomité
S – Ireentje nr.76

TEKST: JAN ELBERS
 
Het 2e peloton van de eerste compagnie kwam in een 
volkomen gepacificeerde streek terecht op de rubber-
plantage "Wilhelmina". De jongens hadden echter 
niet veel gelegenheid om van de schitterende omge-
ving te genieten, want ook hier werd hard aangepakt. 
De ervaring, opgedaan tijdens vele meerdaagse pa-
trouilles, zou ons later goed van pas komen. In januari 
kondigde de S.P. 88, een revolutionaire organisatie, 
een opstand aan, die hoofdzakelijk neerkwam op het 
terroriseren van vreedzame kampongbewoners; het 
plunderen en verbranden van huizen, het plunderen 
van vee en meer van die fraaie bezigheden.         
                                                                                                                   
  

Op vuurcontact met onze patrouilles bleken deze ben-
den niet gesteld te zijn. Bij onze nadering trokken zij 
zich ijlings terug in het afgelegen gebied van Toeri 
Temporan. 
In het Tjikampekse had het 1e peloton handen vol 
werk. Voordurend  waren er aanvallen op de spoorlijn 
Batavia - Bandoeng, waardoor men  dag en nacht 
klaar moest staan om te kunnen uitrukken. Men maakte 
hier een zeer enerverende tijd door en van een be-
hoorlijke nachtrust kon doorgaans geen sprake zijn. 
De spoorweg moest toen, in tegenstelling tot enige tijd 
geleden, te voet bewaakt worden en dat kostte heel 

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

S – Ireentje nr. 74
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wat zweetdruppels. Groot was dan ook het leedver-
maak toen de peletonscommandant toestemming 
kreeg zijn doodvermoeide jongens af te lossen door 
leden van de Stafcompagnie. Er werd een soort razzia 
gehouden onder de bureaus, waar Tjikampek rijk aan 
was. In het Noorden was de situatie kritisch gewor-
den. Vele Kampongs ten oosten van de lijn Dengklok - 
Pedes stroomden leeg, omdat de bewoners in de 
nabijheid van onze detachementen om bescherming 
tegen de terreur kwamen zoeken. 

Het was vrijwel onmogelijk om deze benden te pakken 
te krijgen, waardoor werd besloten om actie te onder-
nemen. Op 6 januari kon het 2e peloton toen een be-
langrijk bende - hoofdkwartier vernietigen. Op de 
terugweg van deze actie deed een sterke bende een 
krachtige aanval op onze groepen en werden zelfs 
mitrailleurs gebruikt. Na een vuurgevecht van 2 uur 
moest de vijand zich terugtrekken. 
Korporaal Verbeek werd bij deze actie zwaar gewond 
en hij overleed in het Militair Hospitaal te Batavia. 

                                                        Wordt vervolgd. 

Herinneringen van een tweede luitenant

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.

TEKST : WIM TER HORST 
  
Het is nu dertig jaar geleden, dat het eerste nummer 
van “Bataljon Berdjalan” uitkwam. Het was een sim-
pel, in eigen beheer gemaakt en op formaat A 5 uit-
gevoerd, boekwerkje. De (voorlopige ) redactie be-
stond uit de sobats H. Krist en C.A. Pouw. Beiden 
zijn helaas nadien overleden. Het was een knap 
stukje werk in die tijd om zo’n boekje samen te stel-
len. Hulde dus aan deze inmiddels overleden sobats. 
In dat jaar hadden we tevens onze eerste reünie in 
de kazerne te Schalkhaar, waar indertijd het  13e 
Painfbatgfpi was gelegerd. Onze thuisbasis. 
In dit eerste nummer schreef wijlen mr. C.W. Labree, 

die indertijd als 2e luitenant deel uitmaakte van ons 
Bataljon,  een herinneringsartikel dat hieronder staat 
afgedrukt. 
  
Soms denk ik dat, als ik toen zo oud was geweest als 
ik nu ben, ik dan veel meer zou hebben begrepen 
van wat mij overkwam. Dan zou ik dus ook meer ge-
noten hebben van alles wat wij op onze trip door de 
gordel van smaragd zagen en meemaakten. Maar 
dan denk ik al gauw: 
Je bent gek, jongen. Als je toen werkelijk zo oud was 
geweest als nu, had je wellicht als een trage, gemak-
zuchtige, verwende houten Klaas alleen maar zitten 
verlangen om zo snel mogelijk weer bij "moeders" te 
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ten - hospitaal van Biak hebt gelegen? Zonder de 
reeks malaria - rode hond – dysenterie - ringworm 
achter elkaar te hebben uitgeziekt,had je nauwelijks 
kans uit dat ziekenhuis ontslagen te worden, ook al 
was je alleen voor een verstuikte enkel opgenomen.    

Denk je nog wel eens aan die meerdaagse patrouil-
les rond Hollandia, of in het achterland van 
Manokwari door oerbossen die nooit leken op te 
houden?                                                                      
  
En wie van ons hebben maand in, maand uit in Fak 
Fak de eenzaamheid geproefd? Wij behoeven ons 
heus niet op de borst te kloppen- in die wilde, wijde 
tropenwereld waarin wij hebben rondgezwalkt 
waren wij kleine jongens, heel kleine jongens, met 
een moeilijke opdracht. We hebben vaak genoeg in 
angst gezeten -zijn in zorg geweest –waren ziek, 
nat, moe, chagrijnig. Nieuw Guinea was voor ons 
allemaal een worst en een vreemd land. 

                                                                      

                                                                                                         

Terugdenkend hebben wij tot onze verbazing het er 
eigenlijk niet eens zo slecht afgebracht. Maar heel 
weinigen waren tegen hun opdracht niet opgewas-
sen. Die dat wel waren, hebben het samen gerooid 
-dat is het wat wij in ons bataljon onderweg hebben 
opgestoken. Als het anders is, mag je het zeggen, 
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zijn. Conclusie: we hebben geluk gehad, toen we 
die reis op de precies goede, elastieken leeftijd 
mochten meemaken. Het grotere begrip voor de din-
gen, de diepere wijsheid die ons onze ervaringen in 
de juiste betekenis doet zien, is iets dat een mens 
zich ook achteraf verwerven kan. Zelfs in 1980, bij-
voorbeeld. Misschien is dat precies de zin van een 
reünie als die van 26 april in Schalkhaar. Hooguit 
zijn wij, nu we boven de vijftig zijn gekomen, al iets 
te oud geworden om ons de dingen nog echt goed te 
kunnen herinneren. Veel is vervaagd, diep begraven 
onder talloze latere gebeurtenissen in ons leven. 
Soms, onverwachts, in een toevallige ontmoeting met 
een lotgenoot van toen, en bij een enkel woord van 
hem, een enkel gebaar, valt ons het gesprek in dat 
we ooit samen op een veranda voerden, of de pa-
trouille in de rimboe waarin we samen hebben mee 
gesjokt. Een vergeelde foto: Jan achter het stuur van 
een GMC, 
  

  
Kees in een handdoek tussen de gladde stenen in de 
kali- en het lijkt ons alsof gisteren iets is gebeurd wat 
we zoveel jaren al vergeten hadden. Er valt een ver-
band tussen de dingen, tussen degeen die we toen 
waren en die we nu zijn. Herinner je je het wachtlo-
pen ‘s nachts, in  het gevaren gebied op Sumatra, 
met zijn tweeën vlakbij de ritselende pisangtuinen 
rond de detachements barakken, terwijl binnen, in 
die rechthoekige groene klamboedozen links en 
rechts van het middenpad, je makkers sliepen? Je, 
had een klemmende band van angst om je strotten-
hoofd, de tropennacht kent de griezeligste geluiden. 
Weet je nog, dat je dagen achtereen in het nissenhut-

Jan in de GMC

Geen brug over de kali

Rustpauze tijdens patrouille (Manokwari)
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maar wij hebben op onze reis door Insulinde wel 
eventjes wat bescheidenheid geleerd, en saamhorig-
heid. Heel simpel, maar, we hebben het ermee ge-
haald. En dertig jaar later herkende je de heren 
daaraan, op hun hartelijke reünie van gewone, rusti-
ge, bescheiden mensen.  
Geen tamtam van een lawaaierige veteranen 
- heldendom, maar de herkenning en de handdruk 
van degenen met wie wij het destijds samen gerooid 
hebben, en het zo nodig ook vandaag weer zouden 
doen. 
  
Heren van 7GRPI, ik ben blij dat ik dertig jaar gele-
den jong genoeg was om met jullie mee te mogen. 
  
mr. C.W. Labree 
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TEKST : WIM TER HORST 

Er zijn een 50- tal leden van 7 GRPI, die in de 
afgelopen jaren hebben aangegeven, dat zij om 
bepaalde redenen niet meer in staat zijn onze 
jaarlijkse reünie te bezoeken, maar zij willen toch 
graag het contact met de oude sobats niet verliezen 
en stellen daarom toezending van ons 
Regimentsblad “De Vaandeldrager” zeer op prijs. 
Dit is echter een vrij kostbaar blad en verschijnt 4 
keer per jaar. 
Aangezien wij echter van de opbrengsten op onze 
reünies moeten rond komen, hebben deze mensen 
toegezegd bereid te zijn om daarvoor jaarlijks een 
vrijwillige bijdrage te doneren. Wij taxeren de 
kosten op € 15,00 - per jaar.  Nu het jaar 2010 
inmiddels al weer 3 maanden oud is, wil ik deze 
contribuanten gaarne oproepen om hun bijdrage 
voor dit 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.
Uw penningmeester zal u dankbaar zijn. 

Oproep aan de contribuanten "Vaandeldrager" behorende 
tot 7 GRPI

Fak Fak detachement gaat op patrouille
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Fuseliersgroet uit Deh Rawod

BATALJONSNIEUWS

TEKST: AOOI BACKX, ALPHA A- "TIJGER"-CIE, SGT1 
GERRITSEN - CAA-"TIJGER"CIE

Het is al weer het tweede berichtje uit het verre 
kamelenland.  
Bij dit schrijven zijn we over de helft van februari en 
heeft men in Nederland net de carnavalskleding 
weer in de kast gehangen. 
 
De eerste tekenen van de opgang zijnde rotatie zijn 
al zichtbaar middels pax lijsten en HOTO’s in de 
planning van onze Smo en de eerste gaan over een 
kleine 3 weken het gebied al weer verlaten. 
 
Hoe is het de A-“Tijger”cie tot heden vergaan?  We 
hebben de nodige feestdagen gehad zoals 
Sinterklaas, Kerstdagen, nieuwjaarsloop en -duik, 
Regimentjaardag, Midtermdag en nu het geplande 
eindfeest. 
 
Ook diverse VIP’s op bezoek gehad zoals: Giel 
Beelen, Guido Weijers, C-LAS, CDS en de 
staatsecretaris, C-ISAF en C-TFU en wat nog komen 

 

gaat, is Rafaella (zij van Idols) op het eindfeest. 
Dit waren “leuke” onderbrekingen van onze missie 
en zorgde voor een rustpuntje in het programma, het 
was tevens een baken waar men naar kon uitkijken 
en zorgde dat de tijd lekker opschoot. 
 
Vernoemenswaardig is hierbij dat er altijd een 
eenheid met hun enablers tussen de 10 en 14 dagen 
verbleef op de buitenpost genaamd “Coyote”. 
 
Maar uiteraard hebben de eenheden meer gedaan 
dan alleen feesten en partijen.  
Wat hebben de eenheden gedaan? De zgn normale 
NFO taken zoals het bevoorraden van de 
buitenposten Anar Juy en Coyote (zgn RIP), het 
beveiligen bij de wekelijkse terugkerende Trible 
Shura op de Donderdag en de Sunday Shura op de 
Zondag, de eendaagse patrouille en meerdaagse 
acties in ons gebied (meerdaagse genaamd Palang 
betekend Tijger in het Afghaans) QRF, onderhoud en 
trainingsdagen en uiteraard het verblijf op de 
buitenpost Coyote. 

War Child
Op 26 Februari j.l. is op initiatief van de AOOI 
Backx (CA) en Sgt1 Gerritsen (Sgt Adm) van de 
A-“Tijger”Cie 17 Painfbat GFPI in Deh-Rawod 
(Afganistan) een base bingo georganiseerd.
Ook is een Ajax t-shirt en een voetbal met daarop de 
handtekeningen van alle spelers per opbod verkocht.
De totale opbrengst was 820 Dollar. Vooraf was al 
besloten dit aan een goed doel te schenken.
Na zeer kort beraad is de keuze gevallen op de 
stichting War Child. Bij terugkeer van de 
A-“Tijger”Cie zal de Sgt1 Gerritsen het bedrag aan 
de stichting overmaken. Helaas was de Sgt1 Gerrit-
sen niet aanwezig bij het maken van nevenstaande 
foto. Aooi Backx met de te overhandigen cheque
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TEKST: KOL DER FUSELIERS ARIE VERMEIJ, VOORZITTER 
VERENIGING VETERANEN VREDESMISSIES GFPI

In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over de 
VERENIGING VAN VETERANEN GFPI en per num-
mer zullen wij een actuele missie, een reeds uitge-
voerde missie of een actueel onderwerp belichten. 
Dit keer hebben wij een jonge veteraan geïnter-
viewd. 
  
Regimentsjaardag: Oprichting 
Vereniging Van Veteranen GFPI 
De regimentsjaardag werd dit jaar vanwege de uit-
zending van het bataljon op 22 januari gevierd. 
Tijdens een waardige en stijlvolle ceremonie werd 
stilgestaan bij de omgekomen regimentsgenoten en 
werd er voor het eerst namens de gezamenlijke vete-
ranenvereniging één krans gelegd. Ook stond de re-
gimentscommandant stil bij de huidige missie, waar-
bij hij zijn (terechte) dankbaarheid uitsprak dat er 
nog steeds geen jonge fuseliers zijn omgekomen in 
Uruzgan. Er werd ook veel goede aandacht besteed 
aan de gewonden. 
  
In 2009 is besloten de samenwerking met de oud-
strijders van de Tweede Wereldoorlog (VOSKNBPI) 
en voormalig Nederlands Indië (VOSIB) te formalise-
ren door de oprichting van de VVVGFPI; één vereni-
ging voor alle veteranen van het regiment GFPI. 
Inmiddels zijn de gezamenlijke statuten door alle be-
sturen goedgekeurd en is in januari de nieuwe ver-
eniging formeel bij de notaris vastgelegd. Op deze 
regimentsjaardag vond de eerste gezamenlijke be-

stuursvergadering plaats (zie foto). Dat het samen-
smelten van alle veteranenverenigingen niet alleen 
bij GFPI wordt omarmd, maar in heel bestuurlijk vete-
ranenland goed is ontvangen, bleek ook op 18 
december jl. toen op de eindejaarsbijeenkomst van 
het Veteranen Platform dit als een zeer positieve ont-
wikkeling werd genoemd. 
  
Nieuwe vice-voorzitter 
Hoewel de echte benoeming uiteraard pas op 5 juni 
2010 op de algemene ledenvergadering wordt be-
krachtigd, is het al vermeldenswaardig dat wij de ko-
lonel der fuseliers H.A.J.M Jacobs bereid hebben ge-
vonden aan te treden als nieuwe vice-voorzitter. Dit 
was naar de mening van het bestuur nodig, omdat 
wij als overkoepelende vereniging van lieverlee 
meer naar buiten zullen moeten optreden. 
Aangezien dit meer tijd vergt, leek het de huidige vi-
ce-voorzitter majoor BD A.M. Rooijakkers beter om 
bij zijn komende herverkiezing door te gaan als ‘ge-
woon’ bestuurslid. 

Extra feestelijke regimentsjaardag:  oprichting nieuwe 
VVVGFPI

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

VERENIGING VETERANEN VREDESMISSIES GFPI
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Reünie VVVGFPI op zaterdag 5 juni 
2010 
De evaluatie van de eerste reünie op zaterdag 13 
juni 2009 heeft opgeleverd dat we ook dit volgend 
jaar de reünie ook weer op zaterdag willen organi-
seren; dus noteer het maar vast in de agenda: 5 juni 
2010 in Oirschot. 
  
Veteranendag 26 juni 2010 
Noteer ook alvast in de agenda de jaarlijkse lande-
lijke veteranendag in Den Haag. Deelnemers aan het 
defilé kunnen zich opgeven bij de secretaris Lkol Van 
Dijk. 
  
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 secreta-
ris. Mocht je niet zo’n schrijver zijn, meldt je dan ge-
rust aan voor een interview. 
  
Leden 
Ten slotte is ons ledental inmiddels gestegen tot ruim 
500. 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 gas-
tenboek of de links mogelijk ook je ‘oude kameraad’ 
terugvinden, artikelen over uitzendingen lezen en 
foto’s bekijken. Afsluitend nog een allerlaatste ver-
zoek van onze ledenadministratie; geef a.u.b. je 
nieuwe adres door als je verhuist.

  
Actief-dienende militair ook vete-
raan
We hebben ons als bestuur er al jaren voor inge-
spannen; het is gelukt! Staatssecretaris Jack de Vries 
heeft - na jaren van aandringen uit velerlei hoek - be-
sloten dat de definitie van het begrip 'veteraan' 
wordt uitgebreid. Op 10 februari 2010 deelde hij 
mee, dat ook actief-dienende militairen die op uit-
zending zijn geweest in de toekomst de veteranen-
status krijgen. Het mooie van deze beslissing is ook 
dat de laatste duw door een motie uit de Tweede 
Kamer is gegeven; dus weer een terechte erkenning.

Contributie 
Vorig jaar heeft u als lid van onze vereniging tijdens 
de financiële/economische crisis een meevaller ge-
had; de bank heeft namelijk onze/uw contributie niet 
geïnd: foutje! Helaas moeten wij de contributie van 
2009 dit jaar alsnog op u gaan verhalen. Ook al is 
onze vereniging niet duur, we maken toch onkosten. 
  
Post tijdens de uitzending 
Het is erg ondersteunend en motiverend om regelma-
tig wat van het thuisfront te horen. Ook (jonge) vete-
ranen van de VVVGFPI zijn een stukje thuisfront. Ik 
vraag u allen zo nu en dan eens een berichtje te stu-
ren naar onze fuseliers. Op onze website en in De 
Vaandeldrager kunt u de NAPO adressen vinden. Er 
gaan uiteraard ook steeds fuseliers individueel op 
uitzending naar hoofdkwartieren en ter ondersteu-
ning of als aanvulling van andere eenheden. Laat het 
ons weten, dan krijgt u vast wat meer post. We ver-
wachten uiteraard ook uw ervaringen (als artikeltje) 
terug voor publicatie in De Vaandeldrager. 

TEKST : MARTIN FAAS

Na afwezigheid in het vorige nummer van de 
Vaandeldrager gaan we verder met het nagaan 
waar al die “oude” fuseliers zijn gebleven. Dit keer 
gaan we onze vragen voorleggen aan Tom 
Hendriks. Tom woont in Merselo, is in 2008 ge-
trouwd met zijn Marianne en is vader van dochter 
Melody. 
  
Natuurlijk willen we weten waar en wanneer Tom 
heeft gezeten. 

Fuselier waar ben je, wat doe je en wat denk je?
Als richter / stukscommandant van het 2de mortierpe-
loton heeft Tom deel uit gemaakt van SFOR-13. Het 
peloton was gelegerd op FOB Sujica (tigerbase 
Fakfak). en Llater is Tom overgeplaatst naar Bugojno. 
  
Tijdens zijn uitzending heeft Tom, net als iedereen, 
wel een aantal positieve en negatieve ervaringen 
opgedaan. Net zoals bij vele andere fuseliers komen 
vriendschap, collegialiteit en onmisbare broeder-
schap als positieve ervaring naar voren. Zo ook bij 
Tom. Veel minder is hij te spreken over de ongelofelij-
ke kou tijdens de wintermaanden. 
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Dat Tom lid geworden is van onze VVVGFPI is een lo-
gisch gevolg van zijn lidmaatschap van de korpo-
raals- en Fuseliervereniging tijdens zijn tijd bij het 
17de Pantserinfanteriebataljon GFPI. Hoe de vereni-
ging er over 10 jaar uitziet, is voor hem nog een 
vraag. 
Op de vraag of Tom nog iets kwijt wil, is hij heel 
duidelijk. Hij ziet er echt weer naar uit om zijn oude 
collega's en strijdmakkers terug te zien op de reünie 
van dit jaar. Tot slot wil hij tegen iedereen het volgen-
de zeggen: Blijf jezelf, denk na wat je doet en tot 
ziens op de reünie op 5 juni a.s. 
  
Tom, hartelijk dank voor het beantwoorden van de 
vragen. We wensen je veel succes met alles waar je 
mee bezig bent en veel succes en vreugde met jullie 
gezinsuitbreiding. 

Na zijn uitzending en ontslag bij de Landmacht is 
Tom gaan werken. Tot op de dag van vandaag is hij 
als tegelzetter werkzaam in het bedrijf van zijn va-
der.  Op de vraag of zijn uitzending invloed heeft 
gehad op zijn manier van denken over maatschap-
pelijke zaken antwoordt Tom met zowel een ja als 
een nee. Hij geeft aan dat hij, in het dagelijkse le-
ven, zichzelf is gebleven. Bij het nemen van belang-
rijke beslissingen, is hij echt beter gaan nadenken 
wat de gevolgen kunnen zijn of kunnen gaan wor-
den. Voor zowel zijn eigen persoon als zijn directe 
omgeving.  In het dagelijks leven maakt hij nog veel 
gebruik van de kennis en vaardigheden die hij tij-
dens de uitzending heeft geleerd. Hij zegt: “Ik ben 
van mening dat ik na mijn uitzending steviger in mijn 
schoenen sta als van te voren. Ik ben mezelf nu echt 
bewust van de dingen om me heen en de consequen-
ties ervan.” 
  

Charlievictor is hèt portaal voor werkzoekende ex-militairen en veteranen.  

Voor ondersteuning bij het vinden van een baan

neem contact met ons op.

Bent uw werkgever? Kijk voor werkgeversinformatie op onze site. 

op www.charlievictor.nl

Plaats je CV of
zoek een baan

www.opusnovus.nlCharlievictor is een initiatief van Opus Novus:
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TEKST: BENJAMIN HOEBERICHTS 

Op maandag 18- en dinsdag 19 januari zijn de 
mannen en vrouwen van het bataljon die in de laat-
ste helft van 2009 uitgezonden zijn geweest naar 
Afghanistan weer aan het werk gegaan in Oirschot. 
Die eerste werkweek stond voor een belangrijk deel 
in het teken van de Regimentsjaardag. Op vrijdag 
22 januari werd namelijk de 69e verjaardag van de 
oprichting van de Koninklijke Nederlandse Brigade, 
als grondleggers van de tradities van ons Garde-
regiment, gevierd. 
  
Deze dag hebben wij weer gebruikt om de onderlin-
ge relaties binnen het Garderegiment en al haar ge-
ledingen, maar ook met ons Belgische zusterregi-
ment, aan te halen. We hebben gezamenlijk een 
Engels ontbijt gebruikt, de gesneuvelde Irene-
mannen herdacht en natuurlijk gesport en schietwed-
strijden gehouden. De dag werd traditioneel afgeslo-
ten met een Regimentsborrel. 
  
Over het verloop van deze dag kunt u meer lezen in 
het verslag van de commandant van C-“beren” com-
pagnie, de overall-winnaar van de Regimentssport-
dag. Een breuk in de traditie, want de beker is nu na-
melijk voor het eerst in een decennium niet meer in 
handen van de A-“tijger” compagnie, maar is glans-
rijk veroverd door de C-“beren” compagnie. Ver-
zachtende omstandigheid voor onze “tijgers” is dat 
zij helemaal niet mee konden doen, omdat zij op dit 
moment uitgezonden zijn naar Deh Rawood in 
Uruzgan. 
  
De organisatie van de Regimentsjaardag heeft nage-
noeg helemaal in handen gelegen van het nadeta-
chement van ons bataljon, die hiermee prima werk 
hebben afgeleverd. Tijdens de Regimentsborrel is 
ook de nieuwste aanwinst van onze Historische 
Verzameling gepresenteerd. Een Fordson-truck uit de 
nadagen van de Tweede Wereldoorlog. De truck kon 
op eigen gelegenheid naar “de Treffer” rijden, waar 
hij door de aanwezigen werd bewonderd. Inmiddels 

heeft het voertuig een plaats gekregen in ons 
museum. 
  
Het museum heeft verder nog een aantal wijzigingen 
ondergaan, waardoor de uitzendingen naar 
Uruzgan, nu langzaam aan de plek krijgen waar ze 
recht op hebben. Deze her-indeling is nog niet 
geheel afgerond. Onze conser-vator kan nog steeds 
goed items gebruiken die herinneren aan deze (en 
andere!) uitzendingen en periodes in de 
geschiedenis van ons Garde-regiment. Dus voel u 
geroepen om iets waarvan u denkt dat het daar een 
mooie plaats verdiend aan Hans Sonnemans aan te 
bieden. Het museum is nog steeds elke woensdag 
geopend en een bezoek om één en ander eens te 
bekijken, is zeker aan te raden. 
  
Op Regimentsgebied staan we aan het begin van 
weer een bijzonder jaar. Twee hoogtepunten wil ik 
kort even aanhalen. Op 8 mei is een grotere her-
denking van de intocht van de Irene-brigade in Den 
Haag gepland. Deze herdenking zal gepaard gaan 
met onder andere een beëdiging van nieuw ge-
plaatst personeel en een defilé. Een detachement 
van de compagnie van het Korps Mariniers die 
onder commando van onze Bataljonscommandant 
hebben deelgenomen aan de laatste uitzending, zal 
aanwezig zijn bij deze herdenking en deelnemen 
aan het defilé. Bij de herdenking zal ook H.K.H. 
Prinses Irene aanwezig zijn. 
  
In veeh 27  is een bataljonsoefening in Normandië 
gepland. Deze oefening is de eerste sinds 2008 
waar het bataljon, na drie opeenvolgende uit-
zendingen, weer als geheel aan zal deelnemen. 
Natuurlijk zijn in het oefenprogramma weer 
voldoende historische onderdelen opgenomen. 
Bovendien zal bij deze gelegenheid een Koord-
uitreiking op het strand van Normandië plaats-
vinden. Details van zowel de herdenking in Den 
Haag als de oefening in Normandië worden nu nog 
uitgewerkt en u zult hiervan bij een volgende 
gelegenheid verder op de hoogte worden gesteld. 

REGIMENTSFLITSEN

Van de regimentskapitein
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Gedurende de recente uitzending van het bataljon, 
is onze Bravo Cie geplaatst geweest op kamp 
Hadrian te Deh Rawod 
Als ondersteuning, in de vorm van het base 
Commando, zijn daar ook enkele fuseliers daar 
werkzaam geweest. 
  
Tijdens deze periode hebben zij het plan opgevat 
om de naamgever van het kamp, Keizer Hadrianus  
middels een plaquette te vereeuwigen 
  
Op de foto ziet u bedenkers, makers en onthullers 
van het bord met daarop afgebeeld Keizer 
Hadrianus. Het bord is aangeboden aan de bewo-
ners van kamp Hadrian en heeft een prominente 
plaats heeft gekregen op het kamp. 
  
  

Fuseliers maken en onthullen bord van naamgever van 
kamp Hadrian te Deh Rawod

Regimentsjaardag 2010

TEKST: KAPITEIN BOT, CC C”BEREN”CIE 

Op 22 januari 2010 is de afgelopen 
Regimentsjaardag gevierd. Nu hoor ik u denken: 
“waarom pas 2 weken later na de echte verjaar-
dagsdatum van 11 januari?” Welnu, dit had te ma-
ken met de Bcie, die op dat moment nog in hun wel-
verdiende verlof zaten na hun uitzending TFE-10 
naar Uruzgan. 

Na dagen van ijzige kou en dikke sneeuw, kwam 
eindelijk de zon weer eens aan de horizon. De weer-
goden waren ons gunstig gestemd en het beloofde 
een mooie dag te worden. Doordat de Acie momen-
teel nog ingezet is als onderdeel van TFE-11 in 
Uruzgan, was het Regiment niet compleet. Een wel-
kome aanvulling (wederom) was de aanwezigheid 
van een delegatie van het Bataljon Bevrijding Vijfde 
Linie uit Leopoldsburg, België. 

De Regimentsjaardag heeft een traditioneel verloop. 
Te beginnen met een stevig Engels “bacon and eggs” 

ontbijt, gevolgd door de Dodenherdenking. Hierbij 
waren een groot aantal leden aanwezig van de 
Vereniging Oud-strijders Koninklijke Nederlandse 
Brigade Prinses Irene, de Vereniging van Indië-
bataljons Garderegiment Prinses Irene en de 
Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI. 

Ook kregen tijdens deze ceremonie de Sgt Elshout, 
de Kpl Pieters en de Kpl van Esch hun “Insigne voor 
Optreden onder Gevechtsomstandigheden”. Een 
mooi moment, omdat zij het insigne niet in 
Afghanistan konden krijgen. Dat was voor de Kpl 
van Esch de tweede keer die dag dat hij “voor” 
mocht komen, omdat hij net daarvoor bevorderd 
was tot Korporaal.

Na de ceremonie snel omkleden voor de 
Regimentscross en in de looppas naar de start, want 
die zou al snel beginnen. Bijkomend voordeel is dat 
iedereen goed warm aan de start kwam en zo de 
warming up al gehad heeft. Na een route over de 
kazerne zou het spannend worden, wie dit jaar als 
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eerste over de 
finish zou komen. 
Zouden het weder-
om de Belgen zijn 
die als eerste de 
streep passeren of 
kunnen we deze 
“traditie” eindelijk 

doorbreken en zou er een Fuselier 
winnen? Na een spannende  wed-
strijd was het uiteindelijk toch de Fuselier Wilbers 
die als eerste binnen kwam. Niet alleen hadden we 
“eindelijk” weer een snelste loper, maar zo werden 
er belangrijke punten verdiend, waardoor we de 
Genm Hemmestrofee wonnen.  

Na de Regimentscross stonden er nog een hoop 
sportieve krachtmetingen op het programma. Te 
denken valt aan zaalvoetbal, volleybal, Sterkste 
Man wedstrijden en Speedmars. Uiteraard moeten 
ook de schietwedstrijden voor de Genm 
Besouwbeker, met Diemaco en Glock, niet vergeten 
worden. 

Na een sportieve middag volgde de prijsuitreiking. 
Gesteund door de berenkracht  uit ons 
Regimentslied, zijn we er eindelijk in geslaagd de 
Wisseltrofee te winnen. Natuurlijk moet ik hierbij toe-
geven dat de Acie niet aanwezig was. Daarom is het 
jammer dat de Ccie niet op volle sterkte aanwezig is 
op de Regimentsjaardag volgend jaar, doordat wij 
ingezet zijn als Compagnie in de West op Curaçao 
en ik niet verwacht dat de Regimentsjaardag 2011 
op Curaçao plaats vindt natuurlijk… Het is wachten 
totdat alle compagnieën weer aanwezig zijn en dan 
hoop ik natuurlijk op (nog) meer tegenstand.
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Regimentskalender 2009 -2010
DATUM ACTIVITEIT LOCATIE BIJZONDERHEDEN

                          

25 maart Regimentsborrel Treffer   
28 april ROOV borrel Congleton Aanvang 15.30 
volgt in april Bloemenhulde H.M. de Koningin Den Haag   
08 mei Bevrijding Den Haag Den Haag Beëdiging 
28 mei ROOV dag activiteit   Vanaf 12.00 
05 juni Reünie VVVGFPI     
16 juni Reünie/herdenking KNBPI Oirschot   
26-jun Nationale Veteranendag Den Haag   
Week 27 Koorduitreiking Normandië   
22 juli Saamhorigheidsmaaltijd ROOV Extern Met partner 
volgt Regimentsmaaltijd Treffer   
28 aug. Kinderweekend Geheim Ism VVOGFPI 
29 aug. Bataljons BBQ Congleton Aanvang 13.00 
01 sept. Reünie 5e en 6e bataljon Oirschot dodenherdenking 
03 sept. Beëdiging&koorduitreiking Hedel   
04 sept. Nationaal Indië-monument Roermond Herdenking 
23 sept. ROOV borrel Congleton Aanvang 15.30 
volgt sept. Beeringen België   
21 sept. Prinsjesdag Den Haag   
volgt sept. Reünie 3e bataljon Harskamp Herdenking 
06 okt. Reünie 4e en 7e bataljon Oirschot dodenherdenking 
28 okt. ROOV borrel Congleton Aanvang 15.30 
18 nov. ROOV borrel Congleton Aanvang 15.30, afscheid C-cie 
19 nov. Beëdiging&koorduitreiking Colijnsplaat   
21 dec. ROOV kerstactiviteit     

        
        
  



34 25 JAAR VAANDELDRAGER

DFD De Financiële Dienstverleners

Met meer dan 50.000 tevreden relaties is DFD één van de 
grootste particuliere assurantiebemiddelaars van Nederland. 
DFD, maatwerk in financieel advies!

DFD MaatwerkPakket Militair

Maatwerk verzekerd, altijd en overal!Maatwerk verzekerd, altijd en overal!
Defensie doet veel om de risico’s voor haar 
personeel te beperken. Toch kan er altijd 
wat mis gaan. DFD weet uit ervaring welke 
(beroeps)risico’s een militair loopt en wat 
hiervan de financiële gevolgen kunnen zijn. 
Speciaal voor defensiepersoneel heeft DFD 
een uitgebreid pakket van producten en 
diensten. Deze sluiten naadloos aan op uw 
persoonlijke situatie en de regelgeving van 
Defensie.

Het DFD MaatwerkPakket Militair bestaat uit 
‘burgerverzekeringen’ die zo zijn aangepast dat 
de risico’s die u als militair loopt ook worden 
afgedekt. Op basis van uw wensen stelt u zelf 
uw MaatwerkPakket Militair samen.

Het DFD MaatwerkPakket Militair bestaat uit:

Inboedelverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Basis ongevallenverzekering
Doorlopende reisverzekering

Het DFD MaatwerkPakket Militair is o.a. uit te
breiden met een: 

Optimaal aanvullende ongevallenverzekering
Af te sluiten voor de duur van uw uitzending;
100% dekking bij molestschade;
Voor meer info: www.dfd.nl

•
•
•
•

›
›
›

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

Bij een aanvullende Optimaal 

Ongevallenverzekering  

100 % dekking bij 

Molestschade!


