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Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten, Generaal Peter van Uhm,
gehouden bij de herdenking en beëdiging in Den Haag op 8 mei 2010
Koninklijke Hoogheid, Ridder, Burgemeester, Leden van de StatenGeneraal, Generaals, Fuseliers, Mariniers, dames en heren,
We zijn hier vandaag bijeen om de bevrijding van Den Haag te
gedenken. Bevrijding, vrijheid toen zo tastbaar, zo zichtbaar.
Maar ook de opoffering om die vrijheid te verkrijgen was tastbaar, zichtbaar. Laten wij ook nu ons blijven beseffen dat vrijheid
een groot goed is dat niet altijd zonder opoffering tot stand komt
of gehandhaafd kan worden. We zijn hier ook vandaag bijeen
om stil te staan bij de traditie van een bijzondere eenheid, die bij
oprichting bestond uit een unieke samenstelling van militairen en
onder extreme omstandigheden het levenslicht zag. En, niet in de
laatste plaats, werd zij vernoemd naar de hier aanwezige kleindochter van Koningin Wilhelmina; Prinses Irene. Ik stel het zeer op
prijs dat u, Koninklijke Hoogheid, in ons midden bent. De Brigade
is trots dat uw naam aan hen is verbonden. Uw naam betekent:
‘zij die vrede brengt’ en dat is zeer passend bij de brigade.
De Prinses Irene Brigade werd in 1941 samengesteld uit verschillende disciplines van de krijgsmacht. Daarmee was zij een voorloper van de huidige krijgsmacht. Vandaag de dag opereren militairen van de verschillende krijgsmachtdelen immers zij aan zij. In
Uruzgan bijvoorbeeld, waar Koninklijke Marine, Landmacht,
Luchtmacht en Marechaussee samenwerken om een leefbaar bestaan voor de Afghaanse bevolking op te bouwen.
1Het 17e pantserinfanteriebataljon Garde Regiment Fuseliers
‘Prinses Irene’ heeft de taak gekregen de eer en daden van de brigade hoog te houden. Met respect voor het verleden de traditie
doen voortleven. Zij maken deel uit van de uitgezonden eenheden die de Afghaanse bevolking helpen bij hun opbouw. Als symbool van de traditie van de Prinses Irene Brigade onderscheiden
zij zich door het dragen van het oranje blauwe invasiekoord.
Ook de beëdiging en defilé door Den Haag vormen eveneens belangrijke onderdelen van de militaire traditie. En het doet mij
deugd dat dit nu gebeurt in het hart van onze democratie. Hier, in
de Residentie, worden immers besluiten genomen die ten grondslag liggen aan de uitzending van onze militairen.
Het is goed dat Den Haag als regeringsstad zich dan ook sterk
verbonden voelt met de militaire traditie. Als jaarlijks gastheer van
de Nationale Veteranendag, Prinsjesdag en als “Stad van vrede
en recht” toont de stad op unieke wijze haar verbondenheid.
Daarvoor wil ik de burgemeester van Den Haag hartelijk bedanken.
Dames en heren, we staan hier vandaag stil bij de intocht in Den
Haag van de Prinses Irene Brigade, op 8 mei 1945. Na een lange strijd, via Normandië, België en Zuid-Nederland, was het de
Prinses Irene Brigade die samen met de Canadezen en de
Engelsen triomfantelijk werd binnengehaald. Een persoonlijke
noot hierbij is dat mijn schoonvader deze opmars vanaf Frankrijk
met u mocht meemaken als één van de uwen. Hij maakte deel uit
van de Brigade en daar ben ik trots op!
Vandaag is ook een eerbetoon aan het huidige Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene. Een hedendaagse eenheid bestaande uit
professionals die gemakkelijk schakelen van gevechtsactie naar
wederopbouwtaak. Een eenheid die prima voorbereid is op haar
taken. Gevuld met flexibel, gemotiveerd en breed opgeleid beroepspersoneel. In de gebieden waar onze militairen vandaag de
dag opereren is er vaak geen heldenontvangst, maar gemengde
gevoelens bij het zien van wederom een vreemde mogendheid.
Die uitzendingen van vandaag, waar het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene ook aan deelneemt, worden niet meer gekenmerkt door een duidelijk herkenbare vriend of vijand. In de hedendaagse conflicten kan door een incident of gebeurtenis de
vriend van vandaag, morgen je grootste vijand zijn.
Niet zelden worden de wapens daarbij tijdelijk verruild voor hark
of een schep. De tegenstander schuwt daarbij geweld tegen onschuldige burgers, hulpverleners en militaire organisaties niet.

Onze militairen moeten daarom snel kunnen schakelen van het
laagste, naar het hoogste niveau van geweldsinspanning. Dit
vraagt om een veel bredere aanpak dan de traditionele oorlogsvoering. Een aanpak waarbij soms hard moet worden gevochten,
maar ook ieder moment wordt aangegrepen om de opbouw op te
pakken. Met de ons beschikbaar gestelde middelen is de krijgsmacht in staat om overal ter wereld taken uit te voeren. De geschiedenis leert ons daarbij dat het oplossen van een conflict een
kwestie van tientallen jaren is. Een land als Afghanistan, dat zich
in een moeilijke fase van het conflict bevindt, heeft bijvoorbeeld
nog tientallen jaren hulp nodig om tot volledige stabiliteit te komen. Ik gebruik voor Afghanistan regelmatig de vergelijking met
Bosnië en Kosovo om de broze voortgang te schetsen.
Deze voorheen behoorlijk ontwikkelde landen, hebben na ruim
vijftien jaar nog steeds internationale en ook militaire hulp nodig
om vooruitgang te blijven boeken. Als je dat naast het verhaal van
Afghanistan legt, zie je hoe ingewikkeld het is om een land na
een conflict weer stabiel te krijgen. In Bosnië en Kosovo is men inmiddels een behoorlijke stap verder. Maar ondanks dat zijn onze
militairen en politieagenten ook daar nog steeds bezig om de stabiliteit te bewaren.
De hedendaagse krijgsmacht kan overal worden ingezet: op missies maar ook nationaal. De nabije toekomst geeft ons daarbij,
vanuit militair operationeel perspectief, geen reden om achterover
te leunen en alleen te focussen op vredesmissies en wederopbouw. Samen met onze belangrijkste nationale en internationale
partners trekken we de conclusie dat een onzekere toekomst een
multifunctioneel hoogwaardige krijgsmacht vraagt. Een krijgsmacht die in staat is om, waar ook ter wereld alle vormen van militaire slagkracht en hulp te ontplooien.
Een van die grondleggers van die hedendaagse expeditionaire
krijgsmacht is de Prinses Irene Brigade. Ze werkten destijds zij
aan zij in een internationale samenstelling om ver van huis vrede
en veiligheid te brengen. De helden van toen eren wij hier vandaag. De daden van toen leven voort in het de tradities van de
Fuseliers. Dat maakt de bijeenkomst van vandaag authentiek
maar tevens zeer hedendaags....
Tot slot wil ik graag het woord richten aan de zojuist beëdigde
Fuseliers. Zojuist hebben jullie een plechtig uitspraak gedaan die
hoort bij ons werk als militair. In de eed of belofte zitten 3 aspecten: trouw, gehoorzaamheid en onderwerping.
Allereerst de trouw: die is aan de Koningin. Niet alleen aan Hare
Majesteit zelf, maar aan de Koningin als symbool van onze staat.
U verklaart daarmee ook uw trouw aan de Nederlandse grondwet, onze regering en ons volk. Het tweede aspect is gehoorzaamheid aan de wetten. Wetten bepalen wat toegestaan is en
wat niet. Ze bepalen het onderscheid tussen goed en kwaad.
Onze wetten zijn elementaire spelregels en het fundament van
onze beschaving. Mogelijk komt u in situaties waarbij u het onderscheid tussen goed en kwaad moet toepassen. Dat is zeker niet altijd eenvoudig. Het derde aspect is het onderwerpen aan de
krijgstucht. Dit zijn speciale regels die voor ons militairen gelden.
De regels zijn ervoor om te zorgen dat de krijgsmacht goed functioneert. En dat is niet voor niets. Wij hebben immers middelen
waarmee we zo nodig geweld kunnen uitoefenen. Dat is bijzonder. En daarom zijn er bijzondere regels en rust er een zware verantwoordelijkheid op onze schouders.
Middels de eed of belofte heeft u aangegeven dat u zich zeer bewust bent van uw verantwoordelijkheden. Ik verwacht van u dat u
zich houdt aan uw eed of belofte. En dat u toeziet op uw collega’s
dat zij dat ook doen. Ik feliciteer u allen ook met uw eed of belofte! Het is immers een gedenkwaardig startpunt van uw militaire
loopbaan. Ik wens u daarin alle succes.
Ik dank u voor uw aandacht.
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VAN DE REDACTIE
Tekst: hans sonnemans, hoofdredacteur
25 jaar geleden
“Beste mensen, wat een interessante Vaandeldrager
hebben jullie ditmaal geproduceerd. Vooral de historiek van het blad sprak me bijzonder aan – misschien omdat ik destijds zelf ook enigszins betrokken
was bij het ontstaan van het blad. Niet te geloven
dat dit al 25 jaar geleden is. Jammer dat er nu nog
maar weinigen van de door jullie genoemde in leven
zijn. Intussen alle lof”.
Een leuk mailbericht van Burton H. Sanders, veteraan van de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene, naar aanleiding van het vorige nummer, waarin uitgebreid werd stil gestaan bij het
25-jarig bestaan van de Vaandeldrager, als verenigings- en later als regimentsorgaan.

Normandische strand
Intussen is er weer veel gebeurd sinds dat bijzonder
nummer van maart 2010. Op 9 april trouwde onze
regimentskapitein Benjamin Hoeberichts zijn
Moniek, na een huwelijksaanzoek op het
Normandische strand vorig jaar. Nog onze felicitaties voor het gelukkige paar.
De mannen en vrouwen van Alfa compagnie 17
Painfbat GFPI keerden in maart en april terug van
hun missie in Uruzgan. Hiermee eindigt de ISAF missie voor ons Fuseliersbataljon. Een missie waarbij
(ernstig) gewonden vielen maar gelukkig niemand
sneuvelde. Onze Fuseliers blijken erg veel krijgsmansgeluk te hebben. De namenlijst op ons regimentsmonument is al sinds 1962 niet meer aangevuld. We hopen dat nog lang zo te houden.

Korps Mariniers
Op 8 mei werd herdacht dat 65 jaar geleden de
Irene Brigade als eerste geallieerde eenheid Den
Haag binnen trok. Dit feit kreeg grote belangstelling.
Prinses Irene en de Commandant der Strijdkrachten
waren bij de plechtigheid aanwezig. Een grote
groep jonge Fuseliers werd beëdigd bij de plaquette
bij de Grote Kerk. Daarna werd een defilé gehouden
door het centrum van Den Haag, samen met de collega’s van het Korps Mariniers.
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Toespraak
Generaal van Uhm hield een toespraak waarin hij
de geschiedenis van de Brigade memoreerde. Ook
stond hij stil bij de missie in Afghanistan. Hij noemde
de Irene Brigade een grondlegger van de hedendaagse expeditionaire krijgsmacht .
“Ze werkten destijds zij aan zij in een internationale
samenstelling om ver van huis vrede en veiligheid te
brengen. De helden van toen eren wij hier vandaag.
De daden van toen leven voort in de tradities van de
Fuseliers. Dat maakt de bijeenkomst van vandaag
authentiek maar tevens zeer hedendaags.”

Blauw Bloed
Het televisieprogramma Blauw Bloed besteedde al
dezelfde avond aandacht aan de gebeurtenissen in
de Hofstad. Het was een prachtig stukje promotie
voor de Brigade en het Garderegiment Fuseliers.
Daarnaast kreeg ook de regimentsverzameling speciale aandacht. Anderhalve week eerder waren hier
al opnamen gemaakt. Geïnteresseerden kunnen dit
terug kijken via onze site www.fuseliers.nl.
Er is weer veel gebeurd dus ook veel te lezen in dit
nummer. Het is een begin van de volgende 25 jaar.
Op naar 50 jaar Vaandeldrager!
Op 23 september a.s. neemt regimentscommandant
Luitenant-kolonel der Fuseliers Joost Doense afscheid.
Op die dag gaat hij het commando over het Garderegiment Fuseliers en het 17e bataljon overdragen aan
Luitenant-kolonel der Fuseliers Henk de Boer. Een bekend gezicht in het Oirschotse Zand want overste de
Boer heeft hij al diverse functies bij het Fuseliersbataljon vervuld. Meer informatie over het programma
van die dag zal te vinden zijn op www.fuseliers.nl.
Ik wens u veel leesplezier!
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van de regimentscommandant
tekst: Joost Doense
Luitenant-kolonel der Fuseliers
Regimentscommandant
Regimentsgenoten
Het is alweer eind mei en zoals altijd is er de afgelopen periode veel gebeurd binnen ons Garderegiment.
Ik meldde u al dat de A-Tijgercompagnie heelhuids
teruggekeerd is uit Afghanistan. Daarmee houdt ook
de samenwerking met het peloton van 45 Painfbat
Regiment Infanterie Oranje Gelderland op. Ik dank
de mannen uit Ermelo van harte voor hun inzet en ik
wens ze het allerbeste voor de toekomst binnen of
buiten Defensie.
Aangezien de missie in Uruzgan deze zomer ophoudt en er vooralsnog geen geplande inzet meer is
voor de Fuseliers, wordt met de terugkeer van de
Acie een belangrijk hoofdstuk in de
Regimentsgeschiedenis afgesloten.

Bij het bevrijdingsdefilé op 5 mei in Wageningen
heb ik genoten van een groot detachement van de
VOSIB dat er zoals altijd weer strak bijliep.
Heren: mijn complimenten!
Tenslotte is het met groot genoegen dat ik kan melden dat de koorduitreiking in Normandië in juli definitief doorgaat. Verderop in deze Vaandeldrager
vind u al enige bijzonderheden.
Rest mij om u, zoals altijd, veel leesplezier te wensen
Volo et valeo!

Of iedereen die vertrekt ook terugkeert, hebben we
maar voor een gedeelte zelf in de hand. De drie collega’s die de afgelopen maanden overleden zijn,
zijn daar het trieste bewijs van. Dat zij rusten in vrede en hun nabestaanden en kameraden de kracht
vinden om zonder hen door te gaan.
Ik prijs mij bijzonder gelukkig dat alle uitgezonden
Fuseliers tot nu toe zijn teruggekeerd en hoop van
harte dat dat ook zo blijft. Helaas zullen diverse gewonden voor de rest van hun leven getekend zijn. Ik
heb veel respect voor de offers van deze Regimentsgenoten en ik ben elke keer weer trots als ik de veerkracht en het positivisme zie waarmee ze werken
aan hun herstel.
Gelukkig zijn er ook minder sombere dingen te melden. Naast de “normale” Regimentsactiviteiten en
het oefenprogramma van het bataljon, mogen de
beëdiging en het defilé op 8 mei in Den Haag in
aanwezigheid van Prinses Irene, de Commandant
der Strijdkrachten en de Burgemeester van de
Hofstad, gerust een hoogtepunt worden genoemd.
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Van de stichting brigade en garde
Twee zeer geslaagde evenementen
Tekst:Kees Nicolaï
Voorzitter Stichting Brigade en Garde
Op het moment, dat ik dit stukje schrijf, is de deadline
voor het indienen van kopij, mede door mijn geplande vakantie (als bd-er uiteraard in het voorseizoen)
wel heel dicht genaderd en op bestuurlijk gebied valt
er eigenlijk niets noemenswaardigs te melden.
Maar gelukkig kan ik terugzien op twee zeer geslaagde evenementen, waar ik verslag van kan
doen.
Het eerste evenement, waarover ik wil verhalen, is
de prille traditie van de bijeenkomst van oud-regimentscommandanten en –adjudanten, ditmaal georganiseerd door onze zeer gewaardeerde kameraden van het Bataljon Bevrijding in Leopoldsburg.
De flinke opkomst (al vind ik persoonlijk, dat onze
oud-regimentsadjudanten wat ondervertegenwoordigd waren) stond al borg voor een hoog reüniegehalte en een gezellige sfeer. Die sfeer werd al snel
nog verder verhoogd door (hoe kan het ook anders
in België) een zeer Bourgondische lunch.
Het geplande tijdsschema kwam hierdoor onder
druk te staan, maar onze Zuiderburen weten als echte levensgenieters de juiste prioriteiten te stellen en
dus moest de informatie-uitwisseling in een zeer strak
tempo worden uitgevoerd. Voor de dames was een
interessant museumbezoek georganiseerd, gewijd
aan de ontwikkeling van de streek Leopoldsburg, dat
zeer in de smaak viel.

Het tweede evenement betrof de herdenking van het
feit dat 65 jaar geleden onze Prinses Irene Brigade
als bevrijders onze residentie binnentrokken.
Ik ben van mening, dat we kunnen terugzien op een
zeer geslaagde bijeenkomst, vooral ook door de
aanwezigheid van onze naamgeefster, HKH Prinses
Irene, die zich nog steeds zeer betrokken toont bij
onze oude veteranen.
Echter, ook de aanwezigheid van de Burgemeester,
de Commandant der Strijdkrachten en enige
Kamerleden gaf extra cachet aan deze plechtigheid.
Dat deze belangstelling en het overige publiek de
spanning wat opvoerde was af en toe bij de hieraan
gekoppelde beëdiging (prima idee overigens) te
merken.
Hierbij blijkt maar weer dat je het optreden onder
spanning niet alleen bij oefeningen kan trainen.
Het geheel werd afgesloten door een goed uitgevoerd defilé, waaraan, zowel historisch gezien, als
gelet op onze recente missies, terecht een Mariniersdetachement deelnam .
Ik denk dat wij allen, maar in het bijzonder onze
oud-strijders van de Koninklijke Brigade “Prinses
Irene” op een dag terug kunnen zien, die vol stond
van terechte erkenning.
Volo et Valeo

Na nog enige afsluitende “hapjes en drankjes” keerden we tevreden huiswaarts.
Ik hoop, dat wij deze prille traditie blijven voortzetten, maar ook, dat wij onze gasten op eenzelfde niveau zullen onthalen, als zij ons onthaald hebben.
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In memoriam
Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun
dierbare. Moge zij rusten in vrede!
VOSKNBPI
G.P. Ubels
J.H. van Neck
P. Lammers
J. Cnossen
J. van Rij
  	

17 juni 2007
februari 2010
16 maart 2010
05 april 2010
15 april 2010

Londen
Rotterdam
Drachten
Visalia, Californië, USA
Ouderkerk aan den IJssel

13 februari 2010
18 maart 2010
20 april 2010
27 april 2010

Rotterdam
Huissen
Blokker
Amsterdam.

5 december 2009
6 maart 2010
25 maart 2010
3 april 2010

Zieuwent
Middelburg
Ontario - Canada
Utrecht

Vierde bataljon GRPI
W. Boksem Staf MT 	
G. Vermeulen Staf MT
E. Dijkman Staf MT
J. Landkroon 1e cie

Vijfde bataljon GRPI
FJ.M. Klein Goldewijk
Ds. J.E.L. Brummelkamp
M. Tamminga
C.W. Miltenburg

Zevende Bataljon GRPI
E.R.C. van der Nolk van Gogh
A.Luttik
A.van Gameren
J.J. Seinhorst
L.Sterk

4e Cie
Staf		
2e Cie
Staf		
4e Cie

4 april 2010
6 april 2010
14 mei 2010
18 april 2009
23 mei 2010

Wassenaar
Arnhem
Rossum
Delfzijl
Gorinchem

Bevrijding Den Haag 65 jaar:
Den Haag kaart Noordeinde: Een
tekening van de paleiswacht van
de Brigade bij paleis Noordeinde,
mei 1945
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Van de stichting brigade en garde
EEN DAPPER MAN:
Kapitein W.L. de Roos (1906-1986)
Door G.W.B. Borrie
Op 29 mei 2009 werd op het Binnenhof te Den
Haag door Koningin Beatrix de Militaire
Willemsorde (MWO) uitgereikt aan Kapitein Marco
J.Kroon. De infanterist van het korps
Commandotroepen kreeg de ridderslag van de
Koningin voor zijn moedig optreden tijdens zijn uitzending naar Afghanistan in 2006. Vanaf de bekendmaking van het Koninklijk Besluit was het groot
nieuws. De kranten en tijdschriften, vele uitzendingen bij de bekende TV-stations en het ministerie van
Defensie besteedden veel aandacht aan de uitreiking. Een mooi boek werd door het ministerie uitgegeven, met een beschrijving van de historie van de
MWO, een uitgebreide levensbeschrijving van
Marco Kroon en een toelichting op het gebeuren in
Afghanistan - alles verlucht met prachtige kleurenfoto’s. Ik heb het met veel belangstelling gevolgd en ik
vroeg mij af hoe dat zestig jaar geleden is gegaan,
toen aan Kapitein de Roos, als enige van de Prinses
Irene Brigade, de MWO werd toegekend voor zijn
moedig optreden in de strijd bij Hedel. Ik kwam eerst
toen tot de ontdekking wat een enorm verschil er bestond tussen beide gebeurtenissen. Over het leven
van De Roos is weinig bekend, noch over de uitreiking
van de MWO aan hem, noch waar dit is gebeurd en
door wie, en ik besloot dit nader te onderzoeken. Het
levensverhaal van De Roos verschijnt binnenkort in een
boekje en in dit nummer van de Vaandeldrager geef ik
hiervan een korte samenvatting.
Wilhelmus Leonardus de Roos werd op 1 september
1906 in Zwolle geboren, in de Celestraat 21 in de
wijk Assendorp. Hij had een oudere broer en een
jonger zusje. Zijn vader was aanvankelijk kantoorbediende, later steenkolenhandelaar. Willem had
reeds in zijn jonge jaren een sterk gevoel voor het
avontuurlijke in zich. Hij vertelde later aan zijn zoon
Ronald, dat hij op 12-jarige leeftijd tegen zijn vader
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zei, niet langer meer naar school te willen gaan. Hij
was geen gemakkelijk kind en had al vroeg een sterk
gevoel van zelfstandigheid. Op 13-jarige leeftijd
vertelde hij aan zijn ouders, dat hij besloten had
naar Canada te gaan. Zijn ouders gingen hier uiteindelijk mee akkoord, maar hij moest wel zelf werk
zoeken en in zijn eigen onderhoud voorzien. Hij
kwam bij een boer in Saskatchewan en kreeg daar
zijn opleiding in de landbouw. Na enige tijd vertrok
hij naar Brits Columbia en ging hij werken in de bosbouw. De Roos trok door Canada “van hot naar her”
en werkte in de kolen-, later in de goudmijnen. In
1932 trouwde hij in Timmins (Ontario) met Dorothy
Dawson; zij kregen één dochter.
In 1939 brak in Europa de oorlog uit en toen De
Roos vernam dat ook Nederland door de Duitsers
was aangevallen en de naar Engeland uitgeweken
regering plannen maakte om hier een legermacht op
te bouwen, nam hij het besluit zich hiervoor aan te
melden. In de dertiger jaren had hij vrijstelling van
de dienstplicht in Nederland gekregen voor de tijd
dat hij in Canada gevestigd was. In 1941 werd hij
krachtens de Londense Besluiten in werkelijke dienst
opgeroepen en ingedeeld bij de Nederlandse troepen in Canada. In maart 1941 vetrok hij naar
Engeland en in augustus van dat jaar werd hij ingedeeld bij de Koninklijke Nederlandse Brigade
“Prinses Irene”. Kort hierna maakte hij deel uit van
een groep vrijwilligers van de Brigade die naar
Suriname werd uitgezonden. De Nederlandse regering startte daar een officiersopleiding en De Roos
was één der eersten die zich hiervoor aanmeldde. In
het te verschijnen boekje wordt uitvoerig ingegaan
op dit verblijf in Suriname en de activiteiten die De
Roos daar heeft verricht. Hij maakt promotie en
wordt benoemd tot reserve 1ste luitenant “voor de
duur der buitengewone omstandigheden”. Na een
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cursus in Amerika aan de “Infantry School” in Fort
Benning (Georgia) vertrekt hij weer naar Engeland
en in augustus 1944 bevindt hij zich in Normandië
bij de Prinses Irene Brigade.
In het boekje wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het optreden van de Brigade bij Hedel in
april 1945, waar De Roos een belangrijke rol heeft
gespeeld. Voor wat betreft de gevechten wordt verwezen naar de bekende publicaties van H.
Sonnemans, H.A.R. Smidt, V.E. Nierstrasz en L. van
Gent. Voor het optreden van De Roos in Hedel verwijs ik naar het materiaal in het Nederlands Instituut
voor Militaire Historie, bestaande uit verslagen, gemaakt door militairen ter plekke, over het verloop
van de strijd, alsmede van verklaringen van officieren die melding maken van het moedige optreden
van De Roos. Ook onderzocht ik de verslagen van
de Commissie “Militaire onderscheidingen”, waarin
een brief van de Minister van Oorlog inzake het opnieuw in onderzoek nemen van de voordracht voor
de MWO aan de Roos, nadat hij eerder de Bronzen
Leeuw had verkregen. Bijzonder graag had ik ook
geschreven over de uitreiking van de MWO aan
W.L.de Roos, maar ondanks vele naspeuringen heb
ik niet kunnen achterhalen wie van het Koninklijk
Huis de Orde heeft uitgereikt en waar dit is gebeurd!

en oud dansend op straat en bij de mensen thuis. Ook
Willem de Roos ontmoette zijn “bevrijdingsvriendinnetje”, die later zijn echtgenote zou worden: Cornelia
Anne van Popta – een knappe vrouw, levendig, vol humor, intelligent en een volwassen persoonlijkheid. Zij
zou spoedig het avontuurlijk karakter van haar nieuwe
vriend leren kennen. De Roos zou de militaire dienst
verlaten: ”A decision I am quite sure he regrets at times
later through out his life”, zo deelde zijn zoon Ronald
mij mede. Bill en Corry vertrokken naar Suriname,
waar zij trouwden en een gezin stichtte. Zij gingen wonen in Albina. Bill trok naar het zuiden en naast zijn
ambitie als goudzoeker werkte hij weer in de bosbouw. In de vijftiger jaren kwam het gezin naar Den
Haag maar in 1958 vertrok Bill en zijn vrouw en kinderen naar Canada. Hier kon hij zijn avontuurlijke
geest weer ten volle ontplooien en in mijn boekje besteed ik aandacht aan zijn werkzaamheden in diverse
delen van Canada. Ook zijn zoon beschrijft deze jaren en over de verhouding tot zijn vader, die vaak ver
weg was van zijn gezin.
Bill de Roos overleed op 9 juni 1986 in Richmond,
Vancoever (Canada).
Cornelia Anne de Roos – van Popta overleed op 12
juli 2009 in Langley BC (Canada).
1) Ik zou het zeer op prijs stellen indien één der lezers van

Op 8 mei 1945 verkreeg de Prinses Irene Brigade de
eer als eerste geallieerde eenheid Den Haag binnen te
trekken. Straten en pleinen vol juichende mensen, jong
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dit artikel mij zou kunnen mededelen waar dit gebeuren
heeft plaatsgevonden en wanneer. Mailadres: g.borrie@
onsneteindhoven.nl
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Bevrijding Den Haag 65 jaar: Den Haag op weg: Vermoeide
motorrijders van de Brigade, op weg naar Den Haag, 8 mei 1945

Bevrijding Den Haag 65 jaar: Den Haag vaandel: Het vaandel van de Brigade
paradeert voor de laatste keer over het Lange Voorhout tijdens het

Bevrijding Den Haag 65 jaar: Den Haag kaart on duty: Een
spottekening waarin de populariteit van de Brigademannen
bij de Haagse schonen aan de kaak wordt gesteld, juni 1945

Bevrijding Den Haag 65 jaar: Den Haag 3-pel unit: Het derde peloton van de 3e
Gevechtsgroep (Zuidafrikanen) in de Fredrikkazerna in Den Haag, juni 1945
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Project Nationaal Militair Museum
Verhuist Regimentsverzameling Brigade en Garde
naar Soesterberg of Harskamp?
tekst: Hans Sonnemans, conservator
In de media is de voorgenomen verhuizing van het
Legermuseum in Delft naar Soesterberg al diverse
malen voorbij gekomen. Daar zal het Nationaal
Militair Museum gaan verrijzen met een geplande
opening in maart 2014. Heeft dit alles gevolgen
voor de Historische Collecties van de Koninklijke
Landmacht en met name onze Regimentsverzameling? Jazeker, maar een verhuizing naar
Soesterberg of Harskamp verwachten we zeker niet.

B-verzameling
Defensie en traditie horen bij elkaar. Traditie en eenheidsvorming zijn de basis voor het “wij-gevoel” van
een onderdeel. Het gevoel “ergens bij“ te horen
geeft kracht en spirit om een taak uit te voeren in alle
omstandigheden. Trots zijn op en vertrouwen hebben in de eigen eenheid zijn bewezen force multipliers. Het aanwenden van militair historisch erfgoed
voor deze doelstelling heeft dus een directe relatie
met de “core business” van de krijgsmacht.
Op dit moment wordt het militair historisch erfgoed
van de Koninklijke Landmacht bewaard in het
Legermuseum (inmiddels een rijkscollectie), bij de
“KL zelf” en in één van de 24 Historische Collecties.
Op grond van hun omvang , betekenis en van hun
functie voor het bewaren en presenteren van het historisch bezit, zijn ze in drie groepen verdeeld, de zogenaamde A-, B- en C-verzamelingen.

Definitie Historische Collecties KL
Deze situatie gaan veranderen. Het Legermuseum en
een vijftal andere musea (Marinemuseum,
Mariniersmuseum, Militaire Luchtvaart Museum,
Museum Bronbeek en het Marechausseemuseum
KMar) worden organisatorisch ondergebracht in het
Nationaal Militair Museum. Zij gaan de krijgsmachtbrede publieksfunctie vervullen. Het Legermuseum en
het Militair Luchtvaart Museum gaan samen in een
nieuw gebouw in Soesterberg, terwijl de andere
vooralsnog op hun locatie blijven.
Dit alles heeft dus gevolgen voor de Historische
Collecties van de KL. Hun taak wordt vooral een interne functie en veel minder een publieksfunctie. De
Traditie Commissie Koninklijke Landmacht (TCKL)
(waaronder de Historische Collecties vallen) heeft de
volgende definitie geformuleerd:
Een Historische Collectie is een actief en in beginsel
vaandel- of standaarddragend, regiment/korps (enkelvoudig HC) of wapen/dienstvak (gecombineerd
HC) verbonden verzameling. In beginsel op of nabij
de zetel van de regimentscommandant en met interne werking naar de eenheid, de veteranen, postactieven en de directe omgeving in het kader van werving en goed nabuurschap.

De vier grotere A-verzamelingen richten zich nadrukkelijk op het publiek van buiten, hebben een museale
functie en beschikken over een professionele kracht,
de museummanager. Voor de anderen, waaronder
onze Regimentsverzameling, geldt dit niet. Als zogenaamde B-verzameling draait het allemaal op de
aanwezigheid en werkzaamheid van vrijwilligers.
Natuurlijk helpt het wel dat de conservator professioneel werkzaam is als museummanager van het
Geniemuseum in Vught. Het Geniemuseum is zo’n
A-verzameling, evenals het Museum Nederlandse
Cavalerie in Amersfoort, het Nederlands Artillerie
Museum in Oldebroek en het Infanteriemuseum in
Harskamp.
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Enkelvoudige of gecombineerde
collectie?
Alle infanterieregimenten (Stoottroepen Prins
Bernhard, Oranje Gelderland, Johan Willem Friso,
Grenadiers en Jagers, Limburgse Jagers, Van Heutsz,
Commandotroepen en Fuseliers) beschikken over
een Historische Collectie. Volgens de definitie kunnen ze blijven voortbestaan als enkelvoudige
Historische Collectie in de nieuwe situatie.
Daarnaast bestaat nog de huidige A-verzameling;
het Infanteriemuseum in Harskamp. Dit museum representeert het gehele Wapen der Infanterie en zou
dus in de toekomst een gecombineerde Historische
Collectie kunnen zijn.
Echter, beide opties tegelijk kunnen niet blijven bestaan in de visie van TCKL. De infanterie moet te zien
zijn in acht enkelvoudige of in één gecombineerde
Historische Collectie. Voor alle duidelijkheid, in dat
laatste geval zou het een einde betekenen van onze
Regimentsverzameling.
Zover gaat het zeer waarschijnlijk niet komen. De
Wapen Traditieraad Infanterie ziet meer in acht enkelvoudige Historische Collecties. Natuurlijk een logische keuze, niet alleen vanwege de mooie presen-
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taties die de laatste jaren zijn ingericht (zie bijvoorbeeld de in 2009 geopende Historische Collecties
van Van Heutsz en Grenadiers en Jagers in
Schaarsbergen). Maar zeker ook als je het laatste
deel van de definitie in beschouwing neemt: “In beginsel op of nabij de zetel van de regimentscommandant en met interne werking naar de eenheid, de veteranen, postactieven en de directe omgeving in het
kader van werving en goed nabuurschap.”
Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses
Irene is hiermee perfect op zijn plaats (en dat geldt
ook voor de meeste andere Historische Collecties
van de infanterie).

Geregistreerd museum
Hoewel formeel de museale taak niet meer voor onze
Regimentsverzameling geldt (die ligt immers bij het
Nationaal Militair Museum) willen bestuur en vrijwilligers nog wel volgens die normen blijven werken. In
2010 wordt daarom deelgenomen aan een herijking
en naar verwachting zal de Regimentsverzameling
ingeschreven blijven als geregistreerd museum in het
Nederlands Museumregister. Het bordje met dit symbool blijft naar verwachting ook in de toekomst gewoon op de gevel van de gebouwen 8 en 28 op de
Gen De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot!
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Vereniging van Oud-strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Ereburger van de stad Wolverhampton

Voorzitter: R.W. Hemmes, Thorbeckelaan 74, 2564 BS ’s-Gravenhage
Secretaris: F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht
aan: Nelleke Swinkels – van de Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best, of e-mailadres:
nellekeswinkels@onsbrabantnet.nl. Tel: 0499-374444 en tel: 06-54796857.
Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen.

“Wetenswaardigheden van onze vereniging”
Tekst: Rudi Hemmes, Voorzitter van de Vereniging
van Oud-Strijders van de Koninklijke Nederlandse
Brigade ”Prinses Irene”
Herdenking Den Haag
Het was een geweldige herdenking van de
binnenkomst in Den Haag in 1945 op 8 mei.
Prinses Irene was er en zoals altijd was zij erg
geïnteresseerd in de veteranen van de naar
haar genoemde Brigade. De gemeente en de
Commandant van het Regionaal Commando West
(en lees voor deze de overste Marcel Duvekot)
hadden er veel werk van gemaakt en het werd een
zeer geslaagde dag. Kransen bij de plaquette, een
beëdiging, een defilé. Het was allemaal prima
geregeld.
In de middag hebben we in Den Haag nog een
bloemstuk gelegd bij het bevrijdingsmonument op
het De Monchyplein, waar de bewoners heel verguld
mee waren.

Voorzitter Rudi Hemmes en Overste Doense bij het monument op het
de Monchyplein

Helaas ging de koorduitreiking die dag niet door,
maar die is verzet naar 8 juli en zal plaats vinden in
Normandië. Daar is het voor de jonge Fuseliers
natuurlijk nog specialer om hun koord te krijgen.

Medailleuitreiking Battle Group 10

Voorzitter Rudi Hemmes met HKH Prinses Irene
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De Brabanthallen zaten vol met familie en vrienden
om de medaille-uitreiking bij te wonen en de
Fuseliers en hun makkers van de andere wapens en
dienstvakken hoorden van vele kanten hoezeer hun
aanwezigheid in Uruzgan werd gewaardeerd. Het
was een voorrecht erbij te mogen zijn.
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Alfa Cie weer thuis
De laatste Fuseliers zijn ook weer heelhuids uit
Uruzgan thuisgekomen. Leden van onze Vereniging
waren vertegenwoordigd toen zij op het vliegveld
van Eindhoven aankwamen. Zij zullen hun
herinneringsmedaille in het Gelredome hebben
ontvangen als u dit leest.

Reünie 16 juni
Op woensdag 16 juni hielden wij onze jaarlijkse
reünie in Oirschot.
In de volgende Vaandeldrager doe ik uiteraard
uitgebreid verslag.

Veteranendag 26 juni: WO2 in HD
& kleur
De komende veteranendag belooft weer een
prachtige dag te worden in Den Haag. Als er
genoeg animo is lopen we weer met een
detachement mee!!!
Er is voor ons oud-strijders daar ook nog een
voordeeltje te halen. Ik was in maart bij
de presentatie van een nieuwe bundel verslagen van
de krijgsverrichtingen in de Tweede Wereldoorlog.
Onder het motto ”Ervaar de oorlog door de ogen

van hen die het daadwerkelijk beleefden” zijn alle
films, die destijds door oorlogscorrespondenten in
zwart-wit waren opgenomen, in zes DVD’s in kleur
uitgegeven en door die kleuren bijzonder boeiend
geworden. Het is een aanrader voor mensen die er
zelf bij waren. De uitgever, House of Knowledge,
vertelde mij dat hij een stand heeft op het Malieveld
op de Veteranendag en dat hij aan oud-strijders van
de Prinses Irene Brigade ongeveer 50% korting
geeft. Zorg dus dat je er op tijd bij bent. Overigens
is mijn ervaring dat jonge mensen bijzonder
geïnteresseerd zijn in alles wat de Tweede
Wereldoorlog betreft, dus denk ook even aan de
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Koorduitreiking
In juli gaat het Bataljon in Normandië oefenen en
dan zullen op 8 juli koorden worden uitgereikt. Hoe
de uitwerking van de plannen daartoe zal zijn, is
nog niet bekend maar dat hoort u ongetwijfeld tijdig.
Er is ook een koorduitreiking gepland in Hedel op 3
september en in Colijnsplaat op19 november. Als u
belangstelling hebt om erbij te zijn, geeft u zich dan
zo gauw mogelijk op bij Frans van der Meeren.
Ik hoop u vele malen te ontmoeten. Ik kijk naar u uit.

Met de Vrijheidstrein op 5 mei 2010 door Nederland
Tekst: Kolonel der Fuseliers bd Tony Herbrink
Op woensdag 17 maart 2010 ontving ik een e-mail
van Martin Elands van het Veteraneninstituut met de
mededeling dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei,
samen met de NS, gedurende een week een prachtig
ingerichte Vrijheidstrein door Nederland zou laten
rijden en op de einddatum, 5 mei 2010, een route
zou rijden van Maastricht naar Amsterdam.
Tegelijk met deze laatste dag van de Vrijheidstrein
heeft het Veteraneninstituut op 5 mei een fietstocht
georganiseerd van Roermond naar Amsterdam,
speciaal bedoeld als eerbetoon aan de veteranen uit
de meidagen 1940.

Interviews vanuit de trein
De opzet voor de treinreis op 5 mei was dat de NOS
in de trein interviews gaat houden, waardoor
gebeurtenissen in bepaalde gebieden rond de
bevrijdingstijd aandacht krijgen.
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De vraag aan mij was of ik bereid was met de trein
mee te reizen van Roermond tot Eindhoven en
geïnterviewd te worden over onze aankomst in
Nederland op 21 september 1944 en daarin dan
mijn gedachten over de beleving van vrijheid weer
te geven.
Na ruggespraak met de voorzitter van onze
vereniging, die zelf al op een eerdere datum met
deze trein reisde van Amsterdam naar Den Haag,
heb ik mij beschikbaar gesteld.
Op 5 mei te 08.15 uur stond er een taxi bij ons voor
de deur om te zorgen dat ik om 09.00 uur op het
station in Roermond zou zijn.
De reis naar Roermond verliep vlot en precies 09.00
uur was ik ter plaatse.
Mij werd daar medegedeeld dat de Vrijheidstrein op
spoor 2 zou arriveren om 09.31 uur. Ik had gedacht
en verstaan dat er iemand van de NOS op het
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interview zou worden afgenomen. En zoals te doen
gebruikelijk werden ook wij eerst met wat poeder en
borsteltjes klaar gemaakt voor het scherpe licht.

Haarscherpe herinneringen

Ook de burgemeester van Roermond was op het perron aanwezig

station zou zijn om nog het een en ander te
bespreken, maar ik kwam alleen 5 politieagenten
tegen, die wisten dat de Vrijheidstrein om 09.31
binnen zou lopen. Dus maar wachten wat er verder
zou gaan gebeuren.
Na een minuut of tien verscheen een van onze
dochters, woonachtig in Roermond, met echtgenoot
en kinderen op het perron om mij uit te zwaaien en
succes toe te wensen. Ook arriveerde mijn
kleindochter, die in Nijmegen woont en door de
NOS was uitgenodigd om ook met dezelfde trein
naar Eindhoven mee te rijden en haar verhaal te
doen over de bevrijding en vrijheid.
Rond 09.15 uur werd het wat drukker op het perron,
Het complete fietsteam van het Veteraneninstituut
was aanwezig. Omdat dit team vorig jaar ook de
fietstocht van Normandië naar Den Haag had
gemaakt, kende ik hen allemaal en was het een zeer
prettig weerzien.
Na deze ontmoeting stelde mijn schoonzoon mij
voor aan de burgemeester van Roermond. Precies
09.31 liep de Vrijheidstrein binnen. In de trein
werden wij meegenomen naar de coupé, waar het

Met de kleindochter in de trein en op TV
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De aan mij gestelde vraag was of ik nog wist wat er
gebeurde toen wij de Belgisch/Nederlandse grens
overschreden om 00.30 uur op 21 september 1944.
Uiteraard wist ik dat nog haarscherp. De makkers
van mijn peloton sprongen uit de troepcarrier en
vroegen mij of de paus het goed zou vinden dat ook
zij de Nederlandse grond zouden kussen.
Ik vroeg hen waarom zij meenden dat ik daar
toestemming voor moest geven en hun antwoord
was: je bent toch onze reserve paus !!! ( zij wisten
dat ik priesterstudent was geweest en ook dat de
compagniessergeant-majoor mij, toen ik nog soldaat
was, daarom altijd “reserve paus” noemde).

Het complete fietsteam van het Veteraneninstituut

Van de weeromstuit deed het hele peloton mee aan
de ceremonie en toonden daarmee hun blijdschap
weer terug te zijn op vaderlandse bodem.
De volgende vraag ging over vrijheid en de beleving
daarvan. Ik was enigszins verbaasd dat er geen
vragen kwamen over de operatie Market-Garden,
maar toen ik later de uitzending op de televisie thuis
bekeek, was het wel duidelijk, want op een andere
wijze was daar al aandacht besteed.
In Eindhoven stapten mijn kleindochter en ik weer uit
de trein en de taxi stond weer voor mij klaar om mij
terug te brengen naar Waalre. Mijn kleindochter kreeg
een vrijkaartje voor de trein terug naar Nijmegen, Wij
beiden waren een fijne ervaring rijker.
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Herdenking 65 jaar Bevrijding Den Haag
Tekst: Kolonel der Fuseliers bd Tony Herbrink
Het was op 8 mei 2010 vroeg dag voor het
Garderegiment Fuseliers “Prinses Irene” en voor de
oud-strijders van de brigade. Om 06.30 uur vertrek
vanuit de kazerne in Oirschot was nodig om op tijd
aanwezig te zijn in Den Haag voor de
herdenkingsceremonie. Het deed denken aan 8 mei
1945, toen de brigade ook vroeg in de morgen
vanuit Wageningen vertrok om als eerste geallieerde
eenheid Den Haag binnen te mogen komen.
Uiteraard was de weg naar Den Haag toen nog
geen snelweg en zagen wij hier en daar langs de
weg nog kleine groepjes Duitse soldaten staan met
bedroefde gezichten en ongewapend.
In Den Haag stond de bevolking massaal langs de
weg om de bevrijders welkom te heten, te groeten en
te omhelzen. Er waren geen afrasteringen, dus was
het niet moeilijk om een plaats te veroveren in en op
de voertuigen. Het is verwonderlijk dat onze
voertuigen niet zijn bezweken onder de soms wel
vierdubbele last. Een geweldig enthousiasme. Een
uitbundige vreugde. Om nooit te vergeten. Het was
overigens duidelijk te zien dat zij een zware
Hongerwinter achter de rug hadden. 8 Mei 2010
was het bepaald anders. Er waren snelwegen
beschikbaar, er waren wegafzettingen, maar de
ontvangst was vergelijkbaar voor wat betreft de
hartelijkheid en dankbaarheid met 65 jaar geleden

Herdenkingsceremonie in
aanwezigheid van Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Irene
Om 10.35 uur was er een herdenkingsceremonie
met een kranslegging bij de plaquette van de
Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”, bij
de Sint Jacobskerk.
De burgemeester van Den Haag, de heer Jozias van
Aartsen en de voorzitter van onze vereniging, de
generaal-majoor bd Rudi Hemmes, gingen terug in
de tijd, 65 jaar. Van bezetting en onderdrukking
naar vrede en vrijheid. De inzet van de Koninklijke
Brigade “Prinses Irene” daarbij werd duidelijk
belicht.
Om 11.10 werd aangevangen met de beëdiging van
een 50-tal militairen van het Garderegiment Fuseliers
“Prinses Irene”. De eed of belofte werd afgelegd met
de hand aan het Vaandel van het Regiment.
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De commandant der strijdkrachten, de Generaal
P.J.M. van Uhm, sprak daarna de beëdigde
militairen en de verder aanwezigen toe. Hij sprak lof
en waardering uit voor de inzet van de brigade en
onderstreepte zeer duidelijk de resultaten, die onder
meer door het Garderegiment Fuseliers “Prinses
Irene” waren bereikt in Uruzgan. Hij onderkende dat
de terugtrekking van de Nederlandse troepen uit
Uruzgan feitelijk te vroeg geschied en zeer zeker de
opbouw zal vertragen.

Defilé langs de Vijverdam
Na deze plechtigheid gingen de aanwezigen naar
de tribune langs de Vijverdam, waar een defilé werd
afgenomen door de commandant van het
Garderegiment Fuseliers “Prinses Irene”, luitenantkolonel J.Doense, in aanwezigheid van Hare
Koninklijke Hoogheid PrinsesIrene der Nederlanden.
De defilerende eenheden waren: het Garde Regiment
Fuseliers “Prinses Irene” en een detachement van het
korps Mariniers, muzikaal begeleid door de
Regimentsfanfare van het Garde Grenadiers en
Jagers. Een deel van het Garderegiment Fuseliers
“Prinses Irene was gekleed in ceremonieel tenue en
een ander deel in het uitzendtenue. Ook de mariniers
defileerden in ceremonieel tenue.
Vele toeschouwers betuigden hun dank en
waardering door handgeklap en het zwaaien met
vlaggetjes voor de inzet in de periode 1944/1945,
de daardoor herwonnen vrede en vrijheid en voor
de uitstekende inzet van het Garde Regiment
Fuseliers “Prinses Irene” in de vervulde missies.
Na afloop van het defilé werd een lunchbuffet
aangeboden in de St. Janskerk, waar dankbaar
gebruik van werd gemaakt.
Alles bij elkaar was het een goede, waardige en ook
gezellige herdenking van onze intocht in Den Haag
in het jaar 1945.
Graag zeggen wij langs deze weg heel veel dank
aan de burgemeester van Den Haag, de heer Jozias
van Aartsen en aan alle personen en instanties,
waaronder LKol der Fuseliers Marcel Duvekot, die
betrokken waren bij de voorbereidingen en
uitvoering. Natuurlijk ook het Garderegiment
danken wij voor hun bijzonder goede zorgen voor
de oud-strijders van onze brigade.
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Herdenking Brabants Gesneuvelden in Waalre
op 4 mei 2010
Tekst: Kolonel der Fuseliers bd Tony Herbrink
Zoals elk jaar was de parochiekerk van Waalre tot
de laatste stoel bezet door nabestaanden van de
gesneuvelden, door vertegenwoordigers van de
Brabantse gemeenten, door een vertegenwoordiging
van het Garde Regiment Fuseliers “Prinses Irene”, van
de Vereniging van Oud-strijders van de Koninklijke
Brigade “Prinses Irene” en vele andere oud-strijders
en belangstellenden. De Commissaris van de
Koningin was vertegenwoordigd door gedeputeerde
Onno Hoes. De bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr.
A. Hurkmans, was persoonlijk aanwezig en ook
vertegenwoordigers van de Amerikaanse, Britse,
Canadese en Franse Ambassades ontbraken, zoals
gewoonlijk, niet.

Indrukwekkende plechtigheid
Evenals vorig jaar was de start van de bijeenkomst
zeer bijzonder en indrukwekkend, uitgevoerd door
de drumband Juliana uit Waalre. De geluiden van
bombardementen en mitrailleurvuur waren duidelijk
herkenbaar. Bijzonder knap uitgevoerd. De voorzitter
van de Stichting Brabantse Gesneuvelden, de heer
W. Bannenberg sprak een welkomstwoord en
kondigde het “Herenakkoord Valkenswaard “aan,
dat onder leiding van Theo Eerdekens het lied van de
vrijheid, Lascia ch'ío pianga, uit de opera Rinaldo
van Georg Friedrich Händel, op voortreffelijke wijze
zong.

Toespraak door brigadegeneraal Van der Laan
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Bloemengroet aan de gesneuvelden

Vervolgens leverden de leerlingen van basisschool
“De Drijfveer” uit Waalre een bijdrage door het
voordragen van een gedicht en bracht Stef
Bazelmans “Sarabande “, uit Partite in a van Johan
Sebastiaan Bach, ten gehore op zijn fluit. Het “Pie
Jesu“ van Maurice Duruflé werd, met orgelbegeleiding van Leen Nijdam, gezongen door
mezzosopraan Els van der Waard.

Toespraken en muziek
Hierna sprak gedeputeerde Hoes over de
bevrijdingsactiviteiten in de provincie NoordBrabant. Gevolgd door Het “Herenakkoord
Valkenswaard” met “Song of “peace” uit Finlandie
van Jean Sibel, Zij zongen het in een Nederlandse
tekst van Rien Plompen. Tweede spreker van de
avond was brigadegeneraal M.A. Van der Laan,
commandant van de 13e Gemechaniseerde brigade
uit Oirschot. Hij gaf een goed inzicht in wat de
troepen in Uruzgan doen en op het nut van hun
aanwezigheid daar. Na de toespraak van de
generaal kwam “Herenakkoord Valkenswaard”voor
de derde maal terug en zong het Agnus Dei van
George Bizet. Om 20.00 uur precies bracht Herbert
Bakker met zijn trompet “The last post” ten gehore,
waarna twee minuten stilte voor de gesneuvelden in
acht werden genomen. Uiteraard volgde daarop het
Wilhelmus, dat door de aanwezigen werd
gezongen. De plechtigheid werd afgesloten met een
slotbede door pastor W. Koopmans.
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Brabantse Gilden voorop in de stoet
Met de Gilden uit Brabant voorop, werd de kerk
verlaten en ging de stoet om de Marktplaats naar de
Oude Willibrorduskerk. Dit is de Gedachteniskapel
van de Brabantse gesneuvelden, van de strijdkrachten en van het verzet. De weg naar de kapel
was afgezet door leden van de Nationale Reserve. In
de kapel werden kransen gelegd door de
vertegenwoordiger van de commissaris van de
koningin in de provincie Noord-Brabant, door
bisschop Mgr. A. Hurkmans, door alle aanwezige
vertegenwoordigers van ambassades, door de
vertegenwoordiger van het Garde Regiment Fuseliers
“Prinses Irene”en door mij namens de vereniging van
oud-strijders van de Koninklijke Brigade “Prinses
Irene” en nog door enkele inwoners van de gemeente
Waalre. In totaal 22 kransen.

Ook bestuursleden van de VVVGFPI liepen mee in de stoet

Na afloop was er een gezellig samenzijn in het
gemeenschapshuis “het Klooster” en werd uitvoerig
teruggegaan naar het verleden, in het bijzonder met
de nabestaanden van de gesneuvelde Brabantse
soldaten en verzetsstrijders.

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

Verslag Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Oud strijders Indië
Bataljons van het Garde Regiment Prinses Irene (afgekort VOSIBGRPI)
Tekst: Theo van Alst
Op donderdag 25 maart jl. vond in de Rvs-kazerne in
Oirschot de jaarvergadering plaats van onze
Vereniging Oud Strijders Indië Bataljons van het
Garde Regiment Prinses Irene.
Voorzitter H. Vleeming kon de AB-Ieden en vele
belangstellenden van de 5 Indië bataljons hartelijk
welkom heten.
Ook Overste Doense was aanwezig. De voorzitter
maakte van deze gelegenheid gebruik om de Overste
met zijn staf hartelijk te bedanken voor de uitstekende
medewerking aan onze evenementen en reünies,
speciaal bij de herdenkingen bij het monument van al
onze achtergebleven sobats. Hij feliciteerde de
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Overste met het geluk dat alle Irene militairen
behouden terug waren gekomen uit Afghanistan.
De Overste kon mededelen dat een aanvraag voor
een monumentenreis in 2011 naar Indonesië,
ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van ons
regiment bij de betreffende instanties is ingediend.
Dus afwachten maar.
De notulen en het jaarverslag van de secretaris
werden, onder applaus, goedgekeurd.
De penningmeester W. ter Horst gaf een duidelijke
uiteenzetting van al zijn overzichten, zoals balans,
jaarrekening, begroting enz. AI deze stukken werden,
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onder dankzegging en applaus geaccepteerd. Dit
werd bevestigd door de kascommissie.
Tot nieuwe kascontroleurs werden benoemd: J. Regts
(5); J. Schuurman (3) en als reserve P. Bouman (4)
Bij de bestuursverkiezing werd voorzitter. H. Vleeming
met algemene stemmen herbenoemd. Secretaris
Th.v.Alst feliciteerde hem hiermede en dankte hem
voor de prettige samenwerking. De AB-Ieden L.
Hermans (5) en J. Eibers (6) waren eveneens
aftredend. Zij stelden zich allereerst voor één jaar
beschikbaar in afwachting van de ontwikkelingen met
de nieuwe vereniging van veteranen gfpi. In 2011 zal
een en ander beter te overzien zijn en dan nemen
beide heren een beslissing.
Elk jaar wordt bij toerbeurt bij het monument in
Roermond namens onze vereniging een krans
gelegd. Dit jaar zal het 7e bataljon dit verzorgen op
zaterdag 4 september a.s. Onze parade-eenheid zal
ook in 2010 weer acte de présence geven en wel op
woensdag 5 mei in Wageningen, op zaterdag 26

juni in Den Haag, terwijl op dinsdag 4 mei tijdens de
Nationale herdenking in Amsterdam en op dinsdag
21 september, Prinsjesdag, in Den Haag een
afvaardiging aanwezig zal zijn. Op 17 november
komen de défilanten bijeen voor een gezellig
samenzijn in de Kumpulan in Arnhem. In 2011 zal
het abonnementsgeld van de Vaandeldrager
besproken en waarschijnlijk herzien worden.
In 2010 zijn de volgende reünies gepland:
- woensdag 16 juni Brigade;
- woensdag 1 september 5e en 6e bataljon;
- woensdag 6 oktober 4e en 7e bataljon
(allen in Oirschot) en op
- woensdag 29 september het 3e bataljon in
Harskamp.
Na nog enkele mededelingen kon de Voorzitter deze
boeiende vergadering besluiten; hij nodigde ieder uit
voor de lunch en wenste allen een wel thuis en tot een
volgende keer.

Bevrijdingsdefilé in Wageningen 5 mei 2010
Tekst: Theo van Alst
						
Ook dit jaar nam onze Parade-eenheid met veel
succes deel aan het defilé in Wageningen op
5 mei jl. De opkomst van onze défilanten was prima
te noemen gezien onze leeftijd (allen tachtigers). Het
weer was uitstekend, zodat wij fijn konden
marcheren, deze keer gelukkig kort achter een groot
Muziekkorps.
De belangstelling langs de route was weer enorm,
meer dan honderdduizend applaudisserende

Doedelzakspelers in vol ornaat

Parade Eenheid (tijdens het opstellen)
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toeschouwers waren naar Wageningen gekomen om
dit grote feest mee te maken.
Hierdoor defileert men of men op "veren" loopt.
Het defilé werd afgenomen door Gen. B.d. Reinderts,
omringd door provinciale, gemeentelijke en militaire
autoriteiten. Niet alleen het defilé was een belevenis,
de hele middag was er in de tent leuke muziek uit de
veertiger en vijftiger jaren - erg gezellig.
Er was ook een mooie expositie met diverse spullen
uit de oorlogsjaren en van de jaren daarna.
Waar de veteranen echter niet op gerekend hadden een kleine tegenvaller dus - was dat men voor een
beker koffie 1,50 moest betalen (voorgaande jaren
gratis) en voor een glaasje bier 3 euro; hier stond
tegenover dat het lunchpakket voor 2,50 uitstekend
verzorgd was. Dit jaar waren een paar duizend
Canadezen, oud en jong, aanwezig ter herinnering
aan het feit dat wij 65 jaar geleden bevrijd werden.
Ook waren er enkele doedelzakkorpsen aanwezig,
hetgeen bijdroeg tot een prettige internationale sfeer.
Met veel genoegen gingen alle aanwezigen
huiswaarts, want ieder had een mooie dag beleefd.
Met oude nostalgische bussen werd ieder naar de
parkeerplaatsen of een ander uitgangspunt vervoerd.
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Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI
Garderegiment

1946-1950
Reünie Commissie
4e Bataljon

Reünie Comité 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene
Voorzitter: J.K. Kerssemakers, Dr. Schaepmanplantsoen 9, 5707 EA Helmond,
Tel 0492 - 524366
Secr./Pennm.: Th.J. van Alst, Nic. Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar,
Tel. 0316 – 524002, e-mail: t.alst@upcmail.nl.
Kazernecontact: J.T.J. Beckers, Mgr. De Haasstraat 27, 5521 TA Eersel,
Tel. 0497 – 513218, e-mail jtj.beckers@kpnplanet.nl
Lid: M.W. Knoll, Achter de Raaf 69, 4102 DD Culemborg, Tel. 0345 – 520853
Lid: B. Petersen, Van Pallandtdreef 20, 4101 KC Culemborg, Tel.0345 – 520887

Deel 3 (deel 2 is geplaatst in Vaandeldrager nr. 93)
tekst: Uit het dagboek van Jaap Gravesteijn,
chauffeur bij de M.T.
15/2
Vanmiddag 2 u. waren we weer terug, ruim
anderhalve dag heeft dit "tochtje" geduurd. We
vertrokken om 1 u. Even voorbij Srengat een brug
finaal in het water. Ik ging met de Luit. en 5 mannen
de kampong in om te proberen en omheen te komen;
de anderen zouden de brug proberen te maken;
onze tocht mislukte. Na 2 uur was de brug weer
gerepareerd. In de bocht kregen we, als vanouds,
een hoop vuil op te ruimen, maar de Ploppers
hadden er nu iets "origineels" bij gevonden: nl bijenen wespennesten.
Ong. 10 km. voor Teloengagoeng, tussen de voorste
carrier en mij links aan de rand van de weg, opeens
een daverende klap, een zwarte rookwolk: het was een
50 kg trekbom, voorheen een vliegtuigbom. Ze hadden
dit "vuiltje" netjes in een hoop kleislag verstopt. De Luit.
de carrier-Sergeant en ik, met z'n drieën de sawa op,
we volgden de draad die in een veld met suikerriet
verdween. Luit. en Sergeant schoten hun magazijnen er
in leeg, maar er kwam niets uit. De draad was ca. 300
m. lang. We gingen terug naar de carrier- gelukkig
geen schade. Bij mij was een parkeerlampje
weggeslagen. We ruimden stenen en modder van het
dekzeil en gingen verder.
Ca. 15 km. voorbij Teloengagoeng klonk achter ons
een harde knal en zagen we gloeiende moppen vuur uit
de lucht vallen. Nu was het een fosforbom tussen de 4e
en 5e wagen, alleen een dekzeil moest geblust worden.
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12 km. -stoppen -er lag een 50 kg. bom, maar de
draad was geknapt!! Weer geluk !!!
Het was een bom met 300 m. draad dwars door een
vernielde fabriek heen. Om 2 u. waren we in Kediri
en om 4 u. vertrokken we weer.
De grootste brug, ong. 20 km.van Kediri, bleek nog
geen half uur nadat wij er over waren, te zijn
opgeblazen. Wij, carrier en whep. weer terug naar
de post van de Grenadiers waar we de Colonne
hadden achtergelaten. Aldaar geslapen op een
betonnen vloer, ik sliep al voor ik lag, O ja, daarvoor
moest ik met de Luit. even terug naar Kediri met 10
man -2 brens,stens en geweren, dat liep ook goed af.
Vanmorgen om 7 u. reden we weer. We zouden
proberen een dam door de kali te leggen, daarvoor
hadden wij koelies nodig. John Krist en ik de
Kampong in, maar die bleek vrijwel verlaten. Wij
naar de achterliggende sawah. Daar werkten ca. 20
mannen tussen de vrouwen. We pikten die kerels in
hun kraag. Eén wou de kuierlatten nemen, maar toen
ik tweemaal over zijn bol schoot wou hij wel terug
komen. We gingen met 20 man terug. (De ossen en
de ploeg bleven staan).
Om 9 u. reed ik als eerste over de dam. In de verte
kwam van Teloengagaeng een auto aan.
Opeens een vuurzuil - even later de klap - toen nog
een vuurzuil en soedah !!! De carrier en ik er
langzaam op af- het bleken twee ¾ tonners te zijn
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van de 3e Cie. Zij waren er heelhuids afgekomen en
toch waren het bomgaten waar mijn hele whep wel in
kon. De Ploppers stoppen de bommen vaak te diep.
Enfin, daar hadden wij geen last meer van. Een bom
had een klapperboom weggeslagen -we laadden de
klappers in de whep. De colonne kwam achter ons
aan -samen verder - ca 3 mijl.
Aan weerskanten van de weg liepen onze jongens
door de sawah en door het suikerriet of maïs.
Opeens vond er één een draad, hij greep hem en
trok deze naar de weg toe. Aan de andere kant
trokken de ploppers. Meer jongens sprongen toe en
daardoor waren wij sterker!! De ploppers losten weer
op in "het niet", maar wij hadden de bom van 50 kg.
Blitar heeft vannacht en ook vanmorgen weer een
aanval te verduren gehad. Eén der onzen, een
Sergeant van de Tjackra's werd gedood, maar ook
nog ca. 10 ploppers.

16/2
Lekker uitgeslapen vanmorgen. Vannacht was er
alarm, van alle kanten werd er geschoten maar ik
bleef lekker in bed, Vanmorgen mijn wagen
gerepareerd, een olieleiding was lek. Verder rustig.
Gisteren zijn er eindelijk vier stukken artillerie
gekomen. De hele dag dreunde het. Ongeveer 100
man van ons houden een drie-daagse patrouille. Nu
wordt het misschien wat rustiger, hopen wij.

17/2
Vanmorgen om 7 u. eten naar de posten brengen;
7.30 u. was ik terug. Amper was ik binnen of van alle
kanten daverden de schoten -ca. 300 ploppers deden
een aanval. De Verbinding en de Genie, ong. 200 en
300 rn. van ons vandaan hadden de ploppers voor
zich en zelfs wij kregen snipervuur uit de kampong.
De hele M.T. rukte uit in ploegjes; het schieten werd
alsmaar erger.
Met Eef Scheerder ging ik samen de kampong in -we
zochten overal en kregen zo nu en dan een Kogel
over onze bol. Even later sloot Tinie de Bont zich bij
ons aan; met z'n drieën zochten we verder. Ik voorop
dan Tinie dan Eef. Opeens een schot en een klap -het
bleek, dat de Genie, op ons had geschoten. Tinie
dwars door zijn geweer en Eef kreeg deze
ijzersplinters in zijn "bast". Vanmorgen vroeg kregen
we ook nog mortiervuur. Eén granaat door de
kantine- ca. 15 m. van mijn bed; ik heb dat ding niet
eens horen klappen !!! De artillerie knalt er weer op
los. Morgen weer naar Kediri, maar ik neem mijn
bed mee.
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19/2
Gisteren om 7 u. vertrokken wij. We kwamen bij een
vernielde brug -enfin -balken erover en weer verder.
Opeens -een gat in de weg waar je een huis in kon
laten zakken, het was niet te repareren. Op de kaart
stond een pad dwars door de kampong. De Luit zei:
toch maar proberen. Ik voorop, de carrier erachter
-we waren met 10 man. Overal omgehakte bomen,
de ergste hindernissen nam ik om de weg heen door
het veld, tientallen klapperbomen lagen er en pisang
bomen. Bamboe reed ik bij bossen omver.
Op een stuk moest ik meer dan 100 m. bamboe,
heggen en jonge bomen omrijden De weg bleek
echter bruikbaar, we ruimden alle hindernissen uit de
weg en kwamen ‘s middags om 17.30 u. in Kediri
aan. Tot ‘s avonds laat werd er gewerkt. ‘s Ochtends
vertrokken we om 7 u. Alles ging goed -tot opeens
-bang... ...de lucht werd donker, even later konden
we weer wat zien; we kregen modder en stukken hout
op onze pet - het was een trekbom van een paar
honderd kilo, 30 m. voor mij en 10 m. voor de
Carrier. Het ding sloeg een krater ruim 2 rn. diep en
6 m. breed. We gooiden wat modder opzij, zo
konden wij er omheen. Op de heenreis waren we met
18 wagens.
Toen door de kampong -dat ging tegen verwachting
goed -we kwamen weer op de weg- Opeens- weer
zo'n gat als op de heenweg, maar iets gunstiger
gelegen voor ons. De Genie uit Blitar was het al aan
het dichtgooien. Na de achtste drietonner puin en
een half uurtje werk door de buldozer hadden ze een
dammetje waar we over konden.
Er liepen ploppers door de sawah op grote afstand,
één legde er "het loodje", tegen donker waren we
weer thuis, maar bekaf!
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Nieuws van het Vijfde Bataljon
Reüniecommissie 5-GRPI
Secretariaat: H.A.M. (Ine) Speelberg-Hermans. Eikenlaan 13, 6063 BM Vlodrop,
tel. 0475-404404, ine.speelberg@home.nl

Vervolg uit het dagboek van F.J. Mulder
Paloeangan (Ketaping) voor
de tweede en laatste maal:
(1 september-14 september 1948)
Voor een tweede maal vertrekken we naar de post
aan de Indische Oceaan, waar het niet behaaglijk
zal zijn nu de natte moesson haar intrede doet. In
deze maand ben ik precies 1 jaar in dienst.
Aan zee aangekomen zien we dat onze vorige
pelotons nabij de woningen betere schootsvelden
hebben gemaakt, want 100 m. in de omtrek is alles
kaal gehakt. Verder is er buitenverlichting gekomen
in de vorm van vergassers. Het eten is geïmproviseerd en op den duur eentonig. Eenmaal per dag
kaakjes, tweemaal daags blik-eten, zoals
erwtensoep, boerenkool met worst etc..
Op 3 september ga ik op de fiets naar Loeboek
Aloeng terug om vandaar uit te kunnen passagieren
in Padang in verband met de feestelijkheden van het
regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, De stad
Padang is feeëriek verlicht, zeker het hoofdkwartier
van de “U” brigade. Ik maak van de gelegenheid
gebruik om leuke souvenirs te kopen voor thuis.
Terug op Paloeangan ontvangen we veel post uit
Nederland. Motorgeronk doet ons vermoeden dat
het postvliegtuig over ons bivak heen vliegt.
Zwaaiend bedanken wij de goede burgers van het
thuisfrontnieuws en uit de cockpit wordt teruggezwaaid. Ondertussen bulderen de golven op het
strand en brandt de zon op de palmbomen. Wij
vermaken ons in een zwoel morgenwindje, terwijl de
kok de zondagse pot klaar maakt.
Op 7 september is de pelotonssterkte in Paloeangan
geslonken tot 1 sergeant en 10 man. De Luit is voor
14 dagen naar Bandoeng, 1 korporaal naar de
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sportschool in Bandoeng, enkele soldaten naar de
ondersteuning, 4 naar de commando-opleiding en
enkelen verblijven nog in het hospitaal. Als toen de
TNI had toegeslagen, denk ik weleens achteraf,
hadden ze ons helemaal kunnen oprollen,
uitmoorden etc.
Op 11 september wordt per bataljonsorder bekend
gemaakt, dat onze compagnie het langst op de
buitenposten heeft gewerkt en de zwaarste dienst
heeft gedraaid en derhalve vanaf heden “De Zwarte
Pantercompagnie” genoemd mag worden onder
leiding van Kapitein B. Het embleem mag gedragen
worden. Een zwarte panter, die denkbeeldig de
Tapakis, de Status-Quo-Lijn, bespringt, wat
werkelijkheid zou worden bij de tweede politionele
actie. Ook administratief is deze naam geaccepteerd. Wij dragen met trots vanaf heden dat
embleem.
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Over deze panter schreef iemand de volgende
limerick:
In donkere nacht,
Met zwarte vacht,
Strijdt de Panter fel,
Zonder rust, doch met levenslust,
Al is zijn leven soms een hel.
Op 14 september keert de grote loopkaravaan van
koelies en dragers naar het bivak in Loeboek Aloeng
terug. Het zal wat rustiger worden, want over enkele
weken gaan we uitblazen van die vermoeienissen op
een post in de zuidsector. Om de vijf dagen staan
we nu nog op wacht.

Loeboek Aloeng
(voor de laatste maal):
(15 september-15 november 1948)
Op 15 september zit ik als wachtcommandant bij de
Tapakis, aan de Status Quo Lijn, als een Indonesiër uit
Djocja met bestemming Boekit Tinggi naar de overkant
moet. De situatie zal hier bij de wachtpost de komende
tijd wel verbeteren, want er moet een brug komen en
de bomen bij de TNI aan de overkant moeten
verwijderd worden. Bij het peloton komen acht snipers
onze gelederen versterken. De natte moesson heeft
goed haar intrede gedaan door druilerig weer te
produceren. De aalmoezenier komt gierend met zijn
jeep aanzetten. Op het knarsende grind stopt hij,
houdt een snelle kerkdienst en vliegt weer weg om nog
andere posten deze zondag te bezoeken. Dit is vaak
het enige zondagse wat aan deze dag vastzit. Alle
dagen zijn meestal hetzelfde. De wens om uit Loeboek
Aloeng weg te komen is groot, want al met al telt de
compagnie nog 50 man en deze week waren er weer
3 malariagevallen, vandaar dat ’s avonds verplicht
gesteld wordt: mouwen naar beneden!!!

Op 21 september volgt de zoveelste patrouille door
kampongs, over modderige wegen, onder een oude
erepoort, overblijfsel van de kroningsfeesten, door in
de zwoele lucht van gestadige slagregen, een echte
tropische moessondag. De regen valt met emmers naar
beneden, beekjes worden meren en het pad een kali.
We willen vlug terug naar huis, maar harder lopen
gaat niet daar er wel 30 cm water op de weg staat.
Eenmaal in het bivak blijft het gedruis van eentonig
neervallende druppels plenswater op de ijzeren daken
nog uren doorgaan…kikkers kwaken…Het gerucht
doet de ronde dat we deze maand naar een rustoord,
Ladang Padi, 630 m. hoog in de bergen gaan… Het
aantal malariapatiënten stijgt…
Op 1 oktober worden 13 man weggehaald voor een
opleiding in Emmahaven om per Catalina-vliegboot en
met rubberboten bij acties evt. luchtlandingen uit te
voeren. De compagnie slinkt tot 40 man…
Op 2 oktober komt radio Padang een reportage maken
voor Nederland. De “Zwarte Panter-compagnie” zingt:
“Laat de extremisten nu maar komen, we schieten ze bij
bosjes uit de bomen.” Per peloton mag één man
namens het peloton iets voor de radio zeggen, terwijl
de compagniescommandant alle ouders namens zijn
jongens groet. De cantine van Loeboek Aloeng is
opgeknapt en wordt voor legering weer vrijgegeven.
De Ireneband komt deze opening opluisteren.
Op 11 oktober ontsnapt een auto vanuit Padang
ternauwernood aan een totale vernieling als op
ongeveer twee meter een bom van 25 kg ontploft. Op
diezelfde dag ontspoort door guerrilla-activiteiten de
trein uit Padang door een explosie op de rails. Het 6e
bataljon Irene komt per “Waterman” in Emmahaven
aan en reist daarna door naar Java. In deze maand
beginnen de inlanders hun oogstfeesten met veel
tamtamgeroffel, dansen en schijngevechten.
Als op 15 oktober gelukkig eens een cabaretgezelschap onze buitenpost aandoet, valt het
lichtaggregaat uit en kan het feest pas om 21.00 uur
beginnen. Bij de oogstfeesten komt op 16 oktober
hoog bezoek, nl. Commandant “U” brigade. Wij,
eenvoudige jongens, de werkezels, krijgen cake en
limonade. Als wachtcommandant, wellicht één van de
laatste keren aan de Tapakis, is het een eenzaam
leven, 24 uur lang, doch het wordt onderbroken als de
etenswagen uit het kamp voeding brengt en post
meeneemt. Ik vang een slang van 1,5 m, die ik stroop,
droog en als herinnering later meeneem naar Holland.
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S – Ireentje nr.76

Reüniecomité

Het reüniecomité van het 6e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene wordt gevormd door:
Jan Elbers, Kluizeweg 264, 6815 EJ Arnhem, tel. 026-3514227.
Harry Vleeming, St. Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort, tel. 026-3118271.
Piet Peters, Kasteelsepad 7, 6686 EX Doornenburg, tel. 0481-423410.
Frans Sturm, A. van der Horststraat 28, 1065 GX Amsterdam, tel. 020-6171262.
Rekening bij de Rabobank Arnhem onder nr. 15.86.65.996, alsmede een Girorekening
onder nr. 074.86.54.046 ten name van J.H. Elbers te Arnhem.

Een terugblik in de jaren 48 tot en met 50 (vervolg)
Tekst: Jan Elbers
Twee dagen later werd het kampement Pedes aangevallen. De bezetting was echter al gealarmeerd door
een bevriende Loerah, die op het nippertje uit zijn omsingelde huis had weten te ontsnappen. Met een akelig Indianengehuil trachtte de vijand ons schrik aan te
jagen, maar toen wij het vuren beantwoordden en een
paar piat bommen afschoten, waren de terroristen
spoedig verdwenen. Op 15 januari werd een bataljonsactie tegen Selang gehouden en werden enige
groepen van het tweede en derde peloton ingedeeld
bij de doorzoekingsploeg, terwijl het eerste peloton bij
de afsluiting werd ingezet. Eerst tegen zonsondergang
stuitte de doorzoekingsploeg op de vijand en ontstond
er een zeer hevig gevecht op korte afstand. Hierbij
sneuvelde soldaat Theissen van het 2e peloton. Aan de
benden werd bij deze actie echter een gevoelige klap
toegebracht, zodat het een tijd lang rustig bleef. Begin
februari ruilden het 1e en 3e peloton hun gebied.
Intussen had ook een commandowisseling plaats gevonden. Majoor Raatgever vertrok en werd opgevolgd
door 2e Luitenant Visser. Al spoedig kreeg de 1e compagnie toen de bijnaam van "Pak Visser” en werd ondermeer specialist in het vorderen van Chinese auto's.
Toen dit de Chinezen begon te vervelen en alle vorderingsbriefjes op het bureau van de Overste terecht
kwamen, was het echter met vorderen afgelopen en
waren we aangewezen op ons eigen vrij magere wagenpark.
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Op 7 februari werd 's nachts een konvooi van
Dengklok naar Rawamerta gezonden om dat detachement hulp te kunnen bieden tegen een sterke bende
die in de buurt gesignaleerd was. Bij de brug van
Rawamertz viel het konvooi in een hinderlaag, waarbij een politieman sneuvelde. Pas na de Brigade- actie
tegen Tempoeran werd het veel rustiger, zodat er meer
tijd overbleef voor de zo noodzakelijke ontspanning
en sport. Nu de bevolking van een zware druk was bevrijd werden talloze slamatans gevierd en waren onze
jongens daarbij graag geziene gasten. Ook de
Chinezen openden hun deuren en vergastten ons op
hun onvergelijkele saté's.
							
wordt vervolgd.
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Nieuws van het Zevende Bataljon,
Bataljon Berdjalan
Reüniecommissie van het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene,
Jo van der Weerd, Voorzitter, Houttuinen Noord 33, 7325 RE Apeldoorn,
Tel. 055-3662338.
Wim ter Horst, Secretaris/Penningmeester, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen,
Tel. 0575-519207, wg.terhorst@chello.nl.
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.

Tweede gezamenlijke reünie van 4 en 7 Irene op
woensdag 6 oktober 2010
Tekst: Jo van der Weerd					
Op woensdag 6 oktober 2010 hopen wij in de
Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne te
Oirschot de jaarlijkse reünie te houden van het 4e en
7e Bataljon Garde Regiment prinses Irene.
In 2009, werd de reünie voor de eerste maal door
het 4e en 7e bataljon samen gehouden.
Wij hebben hierop veel gunstige reacties gehad.
Er is maar één punt waar de deelnemers minder
tevreden over waren: de aandacht die werd besteed
aan de sobats, of hun partner, die sinds de vorige
reünie waren overleden. Bij het samengaan van de
twee bataljons moesten uiteraard over en weer een

De eerste gezamenlijke reünie in 2009 was drukbezocht en een groot succes.
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aantal gebruiken worden aangepast. Door het 4e
bataljon werden de overledenen herdacht door het
ophangen van een lijst met de namen. Het bestuur
van het 7e bataljon heeft zich daarbij aangesloten.
En zo hing er tijdens de laatste reünie zo’n lijst met
namen in de hal.
De deelnemers vonden dit erg sober en willen graag
dat hier in de toekomst wat meer aandacht aan wordt
besteed.
Het gezamenlijk bestuur kan zich hier volkomen in
vinden en heeft besloten om in het vervolg niet alleen
een lijst met namen op te hangen, maar daarnaast in
de openingstoespraak de overledenen te gedenken
en een minuut stilte te houden.
Tijdens de reünie worden de leidinggevende taken
bij toerbeurt door het bestuur van het
4e en het bestuur van het 7e bataljon verricht.
Zo zal dit keer de opening door het 7e bataljon
worden verzorgd. De toespraak bij het monument
wordt bij toerbeurt door 4 en 7 Irene gehouden. Dit
jaar is 4 Irene aan de beurt.
Het doden appèl van de in Nederlands Indië
gesneuvelde militairen wordt elk jaar verzorgd door
het 4e bataljon. De in Indië verongelukte korporaal
van 7 Irene wordt hierbij ook vermeld.
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De kranslegging bij het monument wordt gedaan
door twee mensen: één persoon van ieder bataljon.
Binnenkort krijgt u een uitnodiging met aanmeldingsformulier voor deelname aan de reünie. In deze
uitnodiging staat ook het dagprogramma.
Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u
prijsjes meebrengt voor de verloting. Wij willen dit
graag weten om vast te kunnen stellen hoeveel

prijzen wij zelf nog moeten inkopen.
Wilt u dit aanmeldingsformulier alstublieft per
kerende post terug sturen?
Voor de organisatie van de reünie heeft het bestuur
gegevens nodig zoals aantal deelnemers, wijze van
vervoer (eigen vervoer of openbaar vervoer) enz.
Wij rekenen op uw medewerking. Tot ziens op
woensdag 6 oktober a.s. in Oirschot!

Compliment en rectificatie
Tekst Wim ter Horst
De Vaandeldrager wordt ook in het buitenland heel
erg op prijs gesteld en ook goed gelezen en bekeken.
Dit blijkt wel uit een telefoontje, dat ik op
zondagochtend 25 april 2010 kreeg van een
geëmigreerde sobat T.Smit, vanuit Christchurch
Nieuw Zeeland.

onderschrift ”Jan in de GMC” stond. Hij maakte mij er
opmerkzaam op dat er geen GMC stond afgebeeld,
maar een “ Dodge Power Wagon” en hij had nog
gelijk ook. Na een lang en zeer geanimeerd gesprek
heb ik hem beloofd dit in de volgende Vaandeldrager
te rectificeren. Bij dezen dus.

In nr.93 heeft hij gezien, dat er bij een foto behorende bij het verhaal van wijlen mr. C.W. Labree het

Sobat T.Smit, het ga je goed en de allerbeste wensen
van je sobats van 7 GRPI.

Wie kan deze wens vervullen?
Tekst: Wim ter Horst
Eén van onze Bataljonsleden, te weten J.G. van Ewijk
heeft mij een tweetal foto’s (met bijschrift) toegestuurd
die afkomstig zijn uit een boek, dat over onze
Prinsesjes, waaronder onze Irene, in het verleden is
verschenen. Op die foto’s staat afgebeeld het
“wiegje” waarin Irene in de Meidagen van 1940
werd vervoerd naar Engeland. Het was een kistje,
dat door de vader van ons Bataljonslid is gemaakt.
Hij is al jaren lang op zoek naar dat bewuste wiegje,
maar steeds zonder resultaat, vandaar dat hij nu
onderstaand verzoek doet via de Vaandeldrager.
Wie kan mijn wens vervullen?
Ik ben al jaren op naar de gasdichte wieg, waar
Prinses Irene in heeft gelegen tijdens de reis in 1940
naar Londen.
Op de ene foto ziet u Prins Bernhard en verzorgster
Sophia Feith het wiegje dragen. Op de andere foto
ziet u Prinses Irene in het bewuste wiegje.
Mijn vader Gerard van Ewijk (Sr) en mijn oudere
broer Gerard van Ewijk (Jr) hebben deze wieg
gemaakt en ikzelf heb geholpen met schuren.
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Wij zijn zelf een aantal jaren geleden in Paleis het
Loo geweest en rond gevraagd, maar zonder
resultaat. Mijn grote wens is, dit wiegje nog een keer
terug te zien.
J.H. van Ewijk,
Lod. van Deijsselhof 123
2624 WK Delft
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vereniging veteranen vredesmissies GFPI
Voorzitter: Kolonel Arie Vermeij, Zoutmansweg, 26 2811 ET, Reeuwijk
Secretaris: Luitenant-kolonel Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op
Zoom, contact: vvvgfpi@home.nl
Penningmeester/ledenadministratie: Adjudant Richard Ekelhoff, Buikheide 6, 5512 PB
Vessem, tel. 0497-591943, e-mail: richardekelhoff@hotmail.com
Voor meer informatie: www.vvvgfpi.nl

A- “Tijger”compagnie ook weer thuis uit Uruzgan
Tekst: Kol der Fuseliers, Arie Vermeij Voorzitter
Vereniging Van Veteranen GFPI
In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over de
VERENIGING VAN VETERANEN GFPI en per nummer zullen wij een actuele missie, een reeds uitgevoerde missie of een actueel onderwerp belichten.
Dit keer hebben wij een heel bekende jonge veteraan Dirk Smit geïnterviewd.

Herdenking gevallenen 4 mei
Dinsdagmiddag 4 mei vond de herdenking plaats op
het Ereveld van de Oorlogsgravenstichting te
Loenen. Als uw voorzitter mocht ik hierbij aanwezig
zijn. Namens u allen is hier ook gecombineerd met

Na de toepspraken trok een stille stoet vanuit de Willibrorduskerk via
de Markt naar het kleine Willibrorduskerkje.
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het Veteranen Platform een krans gelegd. Hier liggen
bijna 3.750 gevallenen begraven. Na een waardige
ceremonie onder leiding van Staatssecretaris Jack de
Vries werd afgesloten met een rondgang langs de
graven. Wat mij trof, was dat het gros van de mannen omstreeks de 20 jaar was. Ook was het indrukwekkend om tijdens de rondgang samen met familie
en vrienden te herdenken bij het graf van Sergeantmajoor Mark Leijsen, die begraven ligt naast bekende mannen als Smeehuijzen, Van Uhm en Van
Rensen (Bosnië). Dan besef je weer: ‘freedom is not
for free’.
Dinsdagavond 4 mei vond de 66e herdenking plaats
van alle Brabantse gevallen militairen en verzetsmensen in Waalre. De Stichting Herdenking Brabants
Gesneuvelden had wederom vele uitnodigingen verstuurd aan nabestaanden, jeugd, kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, militaire en burgerlijke autoriteiten en stichtingen en verenigingen die gerelateerd zijn aan oorlog, verzet en bevrijding. Zo ook
wederom aan de VVVGFPI. Dit jaar waren ook de
ouders van Kevin van de Rijt aanwezig. Hun zoon
sneuvelde in Afghanistan tijdens de uitzending van
TFE 10. In de toespraken van de heer Hoes, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, en de
Generaal van der Laan, commandant 13e
Gemechaniseerde Brigade, werd uitvoerig stilgestaan bij het optreden van de Nederlandse militairen
in Afghanistan en zij die gewond en gesneuveld waren. Hierna trok een stille stoet vanuit de
Willibrorduskerk via de Markt naar het kleine
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Willibrorduskerkje, dat is ingericht als provinciaal
monument voor de Brabantse slachtoffers. Alle namen van gevallen verzetsmensen en militairen zijn
aangebracht in rouwborden aan de wand, helaas nu
ook die van Kevin van de Rijt. Centraal in het kerkje
ligt het graf waar één van de gevallenen zijn laatste
rustplaats heeft gevonden. De VVVGFPI werd vertegenwoordigd door drie leden van het bestuur, de
Majoor der Fuseliers E.A.F. Kaspers, Adjudant der
Fuseliers B. Spijkers en de Sergeant-Majoor R.
Ekelhoff.
In het vorige nummer schreef ik dat het een goede
zaak was dat ook de actief dienende militairen na
hun missie als veteraan worden aangemerkt.
Inmiddels kan ik melden dat het Veteranen Platform
een werkgroep heeft ingesteld om eind 2010 het
nieuwe beleid voor 2011 - 2015 ook op dit terrein
gereed te hebben. Generaal-majoor BD Leen
Noordzij geeft aan dat dit heel belangrijk is en hierdoor het aantal jonge veteranen van 55.000 zal toenemen tot 85.000.
Onze nieuwe vice-voorzitter kolonel der fuseliers
Harold A.J.M Jacobs vertrekt op 22 juni voor zijn uitzending naar Afghanistan; wij wensen hem veel succes en krijgsmansgeluk.

Het kleine Willibrorduskerkje is ingericht als provinciaal monument
voor de Brabantse slachtoffers.

Reünie VVVGFPI op zaterdag 5 juni
2010 wederom zonder minuut stilte
Als u dit nummer leest, hebben wij waarschijnlijk inmiddels genoten van een gezellige reünie en zijn we
onder de indruk van het schitterende nieuwe gevechtsvoertuig de CV 90 dat 17 Painfbat GFPI volgend jaar gaat krijgen.
Ook zijn wij dankbaar en verheugd dat we op 23
april de conclusie konden trekken dat 17 Painfbat
GFPI voor de tweede keer zonder dodelijke slachtoffers terug is gekomen van de missie in Uruzgan.
Laten we overigens wel stilstaan bij en aandacht geven aan de zware gewonden die wij inmiddels voor
het leven getekend in onze gelederen hebben.

Veteranendag 26 juni 2010
Noteer ook alvast in de agenda de jaarlijkse landelijke 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 secretaris. Mocht je niet zo’n schrijver zijn, meldt je dan gerust aan voor een interview.

Leden
Ten slotte is ons ledental inmiddels gestegen tot 533,
maar we vertegenwoordigen ongeveer 5000 jonge
veteranen, dus er kunnen nog wat leden bij. Wil je
jezelf of iemand anders aanmelden als lid van de
VVVGFPI, kan dat bij onze secretaris vvvgfpi@
home.nl of surf naar onze website www.vvvgfpi.nl.
Op onze website kun je via het gastenboek of de
links mogelijk ook je ‘oude kameraad’ terugvinden,
artikelen over uitzendingen lezen en foto’s bekijken.
Afsluitend nog een allerlaatste verzoek van onze ledenadministratie; geef a.u.b. je nieuwe adres door
als je verhuist.
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Fuselier waar ben je, wat doe je en wat denk je?
Tekst : Martin Faas
Voor dit interview zijn we afgereisd naar de residentie Den Haag. Een belangrijke stad in de geschiedenis van ons regiment. Het waren tenslotte de mannen
van de Irene Brigade die op 8 mei 1945 als eerste
geallieerden de stad binnen trokken.
Het is ook een stad waar veel veteranen wonen die,
onder de vlag van ons regiment, waar ook ter wereld
ingezet zijn voor vrede en veiligheid. Een van die veteranen is Dirk Smit. Aan hem zijn de vragen voorgelegd die telkens weer terug keren in deze rubriek.
Dirk is twee maal uitgezonden geweest met het invasiekoord om zijn linker schouder. De eerste keer was
tijdens IFOR-2 in 1996. Als fuselier 1 schrijver/
chauffeur van de sectie 1 was hij gelegerd op de bataljons cp in Sisava. Dirk keerde in 1998/1999 terug naar Bosnië. Nu als korporaal schrijver/chauffeur bij de sectie 1. We spreken dan van SFOR-5.
Tijdens zijn uitzending heeft Dirk, net als iedereen,
wel een aantal positieve en negatieve ervaringen opgedaan. Heel positief is Dirk over het opdoen van
zoveel rijervaring, nadat hij heel kort voor de eerste

uitzending, zij militair rijbewijs had gehaald.
Echte negatieve ervaringen heeft Dirk niet overgehouden aan zijn uitzendingen. Minder te spreken is
hij over het moment van het halen van zijn rijbewijs.
Dat was heel kort voordat hij in juni 1996 het vliegtuig instapte.
Na terugkeer in mei 1999 is Dirk tot eind februari
2000 onder de wapenen gebleven. Vlak voor zijn
afzwaaien is hij vader geworden van een dochter
Kaithy. Tijdens zijn contract bij de Landmacht heeft
Dirk gebruik gemaakt van de studiefaciliteiten die
hem werden aangeboden. Hij heeft op die manier
zijn diploma “particulier beveiliger” gehaald.
Via een beveiligingsbedrijf is Dirk nu werkzaam bij
het Ministerie van Financien. In de functie van plaatsvervangend teamleider/centralist is hij mede verantwoordelijk voor alles wat er op beveiligingsgebied
gebeurt binnen het Ministerie.
Op de vragen of zijn uitzendingen invloed hebben
gehad op zijn manier van denken over maatschappelijke zaken en het gebruik van opgedane kennis

Bij de kleine watervallen bij Jajce in 1996
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en vaardigheden is Dirk kort van antwoord: “Nee,
de uitzendingen hebben geen echte veranderingen
aangebracht in mijn manier van denken over …… “.
Zijn totale functioneren tijdens zijn contractduur bij
de Landmacht heeft wel enige invloed gehad op zijn
werkzaamheden binnen de beveiliging. Het werken
in teamverband, flexibiliteit, omgaan met wat er gebeurt en hier naar handelen, het verantwoordelijk
zijn voor meer dan alleen jezelf. “Het verder kijken
dan je neus lang is“. Zomaar een paar kreten die
toen en nu voor Dirk gelden.
Net als een aantal eerder geïnterviewde fuseliers
was Dirk, tijdens zijn diensttijd, lid van de korporaals- en Fuseliervereniging van het 17de
Pantserinfanteriebataljon GFPI. Dirk ziet de vereniging de komende 10 jaar een steeds grotere groep
worden van fuseliers die aan diverse missies hebben
deel genomen. Dat er bij de ene missie wat meer de
nadruk op komt te liggen dan bij een ander is volgens Dirk begrijpelijk. Elke missie is toch weer anders. De een is zwaarder, krijgtechnische gezien,
dan andere missies. Maar ook de minder “krijgtechnische” missies mogen we niet vergeten.

Bridge-to-bridge loop SFOR-5

Op de laatste vraag of Dirk nog iets kwijt wil is hij
kort en bondig. Hij nodigt collega veteranen van de
VVVGFPI uit om gezellig mee te lopen tijdens het defilé op de Nationale Veteranendag op zaterdag 26
juni a.s. in Den Haag. De huidige groep van ongeveer 8 leden kan best, en moet, groter worden.”Laten
we met zijn allen een groot detachement neer zetten
en ons zelf laten zien wie we zijn!”
Dirk, hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen. Op zaterdag de 26ste juni a.s. gaan we weer
een mooi feest vieren in jouw mooie stad Den Haag.

Bevrijding Den Haag 65 jaar: Den Haag paleiswacht: De
paleiswacht van de Brigade voor paleis Nooreinde, mei
1945 (past bij de kaart met hetzelfde onderwerp).

Bevrijding Den Haag 65 jaar: Den Haag
erewacht: ZKH Prins Bernhard inspecteert
de erewacht tijdens het formele afscheid
van de Brigade, Julianakazerne, juni 1945
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REGIMENTSFLITSEN
Van de regimentskapitein
Tekst: Benjamin Hoeberichts, Kapitein der Fuseliers
Op 8 mei jl. vond de herdenking plaats van de bevrijding van- en de intocht in Den Haag door de
Prinses Irene Brigade. De dag is een groot succes geworden. Helaas was ik, op deze vanuit
Regimentsoogpunt erg belangrijke dag, niet aanwezig. Zo nu en dan moeten prioriteiten worden gesteld
en die lagen in dit geval voor mij (ik moet zeggen:
“ons”) bij onze huwelijksreis.
De taken van de Regimentskapitein zijn echter op
prima wijze waargenomen door onze plaatsvervangend hoofd Sie S4, kapitein Geert Overweg.
Daarvoor ook hier nogmaals dank!
Een volgend hoogtepunt op Regimentsgebied zal de
oefening “PADDLE FUSILIER” zijn. Het bataljon en
Garderegiment gaat weer naar Normandië! Voor de
eerste oefening in enkele jaren waarbij 17 Painfbat
GFPI weer compleet aan kan deelnemen is deze locatie natuurlijk erg geschikt. Zeker gezien de doelstellingen van de oefening: (re)integratie van het bataljon na de drie afzonderlijke uitzendingen, verho-
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gen van het krijgshistorisch besef, saamhorigheid,
binding met de veteranen en fysieke training.
Hiervoor worden onder andere bezoeken aan verschillende historische locaties georganiseerd, zal er
een koorduitreiking op het Normandische strand
plaatsvinden en is er genoeg gelegenheid om aan
de saamhorigheid te werken. Bijvoorbeeld door met
een drankje samen naar de halve finale van het WK
voetbal te kijken.
Zoals het er nu uitziet zal ook de wisseling van de
functie van Bataljons- en Regimentsadjudant tijdens
deze oefening plaatsvinden. Maar dat is niet de enige verandering. Ook mijn opvolgster staat bijna op
de stoep. Kapitein Helga Van Stratum-Meindertsma
gaat in de maand juli de functie van Hoofd Sie S1 én
van Regimentskapitein van mij overnemen.
Toch wil ik hierbij nog de mogelijkheid claimen om
in het volgende nummer van de Vaandeldrager voor
een laatste keer in deze rubriek te mogen schrijven.
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Berendagen 2010 (de strijd om de Bronzen Beer)
Tekst: Smi Staps (CSM C-Berencie)
Fuseliers geconcentreerd studerend in het regimentsboek of handboek militair, groepen die speedmarsend over de kazerne verplaatsen of druk aan het oefenen zijn in het zwembad;
Het winnen van de Bronzen Beer leeft bij de Charlie
“Beren” compagnie!
Sinds dec 2005 kent de Charlie “Beren” compagnie
de Bronzen Beer, een, door de toenmalige CC, kapitein Werner Blok, geschonken ‘bronzen’ beeld, dat
jaarlijks wordt uitgereikt aan de best presterende
groep na een tweedaagse strijd.
Door het drukke programma in 2009 niet gehouden,
stond deze inmiddels traditionele competitie 24 en
25 maart 2010 weer op het programma.
Tijdens de berendagen worden de groepen van de
compagnie onder leiding van hun groepscommandant, of bij diens afwezigheid hun plaatsvervanger,
op diverse onderwerpen ‘aan de tand’ gevoeld. Met
afwisselend fysieke, theoretische en andere militaire
vaardigheden kunnen de groepen punten verdienen.

Daarnaast leveren de berendagen een waardevolle
bijdrage aan de groepsbinding en kameraadschap.
(Het afsluitende berenfeest, waar de strijdbijl weer
begraven wordt helpt daar overigens ook bij!)
Na het tellen van alle punten kon na twee dagen de
balans worden opgemaakt en werd de Bronzen Beer
voor 2010 uitgereikt aan de groep van het AT peloton onder leiding van de sgt Sint.

Dat het winnen van deze dagen serieus genomen
wordt blijkt wel uit de intro van dit verhaal. Dat is
dan ook precies het beoogde effect; ieder individu
en elke groep stimuleren om zich weer eens te verdiepen in theoretische kennis en praktische vaardigheden.
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Uitreiking DIG en HVO
Tekst: Benjamin Hoeberichts, Regimentskapitein

Op 25 mei is tijdens een buitengewoon bataljonsappèl op de Generaal-majoor de Ruyter van
Steveninckkazerne het Draaginsigne Gewonden
(DIG) uitgereikt aan korporaal Kevin Cools. Bij deze
gelegenheid zijn ook nog drie “gespen” ISAF, behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties
(HVO) uitgereikt.
In 2007 is een peloton van de Alfa compagnie van
ons bataljon toegevoegd geweest aan 42 Brigade
Verkenningseskadron van onze eigen brigade. Dit
peloton, onder leiding van luitenant Knoben is van
juli tot en met november 2007 ingezet geweest als
onderdeel van het Charlie team van 13 (NLD) BG
RSPB tijdens de TFE-4 missie in Uruzgan,
Afghanistan.
Op 2 oktober 2007 reed een voertuig van dit peloton in de omgeving van patrouillebasis “Poentjak”
op een IED. Korporaal Cools was één van de gewonden die hierbij vielen. Hij liep diverse verwondingen
aan zijn benen en ribben op, maar kon in Uruzgan
beginnen aan zijn herstel. Slechts tien dagen na de
aanslag, verliet hij weer het kamp voor een nieuwe
opdracht.

Gesp ISAF behorende bij herinneringsmedaille Vredesoperatie

Tijdens het buitengewoon bataljonsappèl ontving hij
voor de opgelopen verwondingen uit handen van
commandant 13 Gemechaniseerde Brigade, brigadegeneraal Van der Laan, het DIG.
Afgelopen maart heeft de “medalparade” als afsluiting van de uitzending TFE-10 plaatsgevonden. Drie
mannen van ons bataljon die daarbij niet aanwezig
konden zijn ontvingen uit handen van de brigadecommandant en onze bataljons- en Regimentscommandant alsnog hun gesp voor de HVO.
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Herdenking monument Burgemeester de Monchyplein,
Den Haag
Tekst: Joost Doense, Regimentscommandant
Na afloop van de, overigens zeer geslaagde, ceremonie rondom de Grote of Sint Jacobs Kerk op 8
mei, heeft er elders in Den Haag nog een kleine
plechtigheid plaatsgevonden.
In Den Haag zijn meerdere monumenten die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Er is echter
slechts een bevrijdingsmonument en dat staat op
het Burgemeester de Monchyplein. Op initiatief
van Mevrouw Baronesse Van Till, die zelf aan dit
plein woont, is het Regiment uitgenodigd om ook
daar te herdenken.
De koppeling met het Regiment is drieledig: allereerst omdat de Irene-brigade als bevrijders Den
Haag binnentrokken, vervolgens omdat zij destijds
door Burgemeester de Monchy van Den Haag zijn
toegesproken en tenslotte omdat in de wijk waarin
het plein ligt vroeger meerdere kazernes stonden
en de Irenebrigade daar gelegerd was.

Vlnr. Generaal-majoor Hemmes, mevrouw Baronesse Van Till,
Regimentscommandant Doense

In aanwezigheid van enkele veteranen van de
Irenebrigade, een aantal buurtbewoners en een kleine deputatie van 17 Painfbat GFPI is een bloemstuk
gelegd bij het monument, hebben mevrouw Van Till,
de Generaal-majoor Hemmes en de Regimentscommandant enkele woorden tot de aanwezigen
gesproken en is een moment stilte gehouden.

Bloemenhulde
Zoals gebruikelijk hebben ook dit jaar de beide
Garderegimenten Hare Majesteit de Koningin op
de dag voor Koninginnedag een bloemstuk aangeboden.
Hare Majesteit maakt bij die gelegenheid tijd vrij
om het bloemstuk in ontvangst te nemen en de deputaties te ontvangen. Naast de Regimentscommandanten bestaan de deputaties uit een officier, onderofficier en korporaal of manschap
(Fuselier, Grenadier, Jager) van elk van beide
Garderegimenten. De deputaties worden vergezeld door de Gardecoördinator, een functie die
momenteel wordt vervuld door Kolonel der
Fuseliers Harold Jacobs, voormalig
Regimentscommandant GFPI.

Groepsfoto tijdens bloemenhulde

Regimentscommandant Doense in gesprek met HM Koningin Beatrix
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Medailleparade
Tekst: Jeroen Thielking, Eerste-luitenant der
Fuseliers
Battlegroup 12 is alweer een tijdje ingezet in
Uruzgan en de A “Tijger” cie die deel uitmaakte van
Battlegroup 11 is weer terug in het Oirschotse. Na de
recuperatieweek op Texel werd vrijdag 21 mei 2010
in het Gelredome de medailleparade gehouden.
Ongeveer 1500 militairen van alle krijgsmachtdelen
die de laatste lichtingen hebben gediend in Uruzgan
werden op deze dag verwacht in het Gelredome. Op
de promenade van het stadion konden de militairen
met hun familie wat drinken en te eten krijgen.
Immers, sommige hadden een reis erop zitten van wel
2 a 3 uur vanuit het zuiden of noorden.
Daarna was het opstellen op de plek van het voetbalveld in het stadion, welke ze voor deze gelegenheid
eruit hadden geschoven. Langzaam druppelde vak 5
van de A “Tijger” cie vol met militairen en nadat we
compleet waren werd er een laatste tenue inspectie
gehouden door de collega’s zelf. Hier en daar moest
er nog wat veranderd of geïmproviseerd worden
aan het DT, maar dan zag iedereen er ook weer correct uit. De commandant van de A “Tijger” cie,
Kapitein du Pree, legde nog een keer uit aan de compagnie wat er verwacht werd. Adjudant van Hest
(Sie S1) die ons ondersteunde deze dag, knikte
goedkeurend toe, waarna iedereen op volgorde
werd gezet. Na een strakke exercitie stonden we als

compagnie klaar voor de inspectie van de hoogwaardigheidsbekleders. Ministers van Middelkoop
en Verhagen hielden beide een toespraak, waar nadrukkelijk ook het belang van het thuisfront werd geprezen. Daarna was het zover, de medailles voor de
A “Tijger” cie werden uitgereikt door onze nieuwe
brigadecommandant, Generaal van der Laan, ondersteund door de CC kapitein du Pree en onze BC,
de Luitenant-kolonel Doense.
Nadat de medailles waren uitgereikt was iedereen
weer vrij in beweging om naar zijn of haar relaties
te gaan. Er kon nog een hapje en een drankje genuttigd worden op de promenade van het stadion,
waarna iedereen zich weer met zijn of haar relaties
kon opmaken voor de (soms lange) terugreis. De medailleparade is een mooie afsluiter geweest voor
onze compagnie. Veel Tijgers zullen een andere
functie gaan vervullen binnen de compagnie, andere
krijgsmachtonderdelen, maar ook zullen sommigen
de dienst gaan verlaten. Zoals bij elke uitzending zal
de compagnie leegstromen en weer gevuld moeten
gaan worden met jonge welpen. De oude Tijgers binnen de compagnie zullen de taak krijgen om deze
welpen op te vangen en te begeleiden om zo weer
tot een sterke compagnie te komen die geen oefening uit de weg gaat.

Medailleuitreiking Gelredome
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Recuperatieoefening Alfa compagnie
Tekst: Jeroen Thielking, Eerste-luitenant der
Fuseliers
Na de uitzendingen van achtereenvolgens de Ccie en
de Bcie is nu ook de Acie weer in zijn geheel in
Oirschot te vinden. De A “Tijger” cie is van begin november 2009 tot april 2010 op uitzending geweest
onder bevel van het 13e Infbat RSPB. Ook de samenstelling van de A “Tijger” cie was anders dan organiek. In het opwerktraject kwam het 1ste peloton van
de Acie van het 45e Painfbat RIOG erbij. In deze hoedanigheid is de A “tijger” cie omgedoopt tot A mechcie Deh Rawod.

Afreizen naar Texel
In de voorlaatste week van mei heeft de A “tijger” cie
zijn recuperatieoefening gehad. Voor deze oefening
zijn wij afgereisd naar het Waddeneiland Texel. Hier
hebben wij in De Koog een duincamping betrokken.
De camping in de duinen leek op een slagveld dat
door artillerie beschietingen was ontstaan. Overal kuilen en gaten waarin wij onze tentjes hebben opgezet.
Het weer is ons deze week gunstig gezind geweest,
anders waren er een hoop sippe en klagende gezichten in de duinen te vinden geweest. Nu, in de zon, had
iedereen het naar zijn/haar zin op deze primitieve
camping. Deze recuperatieoefening stond voor ontspanning, saamhorigheid, praten, plezier, samen activiteiten doen en bovenal een aantal biertjes (dat laatste bevordert immers de ontspanning, plezier en samenhorigheid: leerdoelen gehaald dacht ik).

Tijd voor ontspanning
Na een lange busreis werden de tenten opgezet en was
er een barbecue. Deze was zeer goed geregeld. Er was
vlees en andere versnaperingen. Ook het bier vloeide
goed en na de barbecue werd het sociale karakter van
de avond voortgezet in het dorpje De Koog. Niet alle
kroegen waren open, maar dat drukte de pret niet en in
de kroegen die wel open waren was het gezellig druk.
De café eigenaren vroegen hier en daar wie we waren
en of het echt waar was dat er 300 militairen op het eiland zouden komen. Eerst lukte ontkennen nog, maar
nadat er enkele groepen van 10 of 20 man voorbij liepen met hetzelfde kapsel, kon je dat niet meer ontkennen. De eerste avond waren er twee compagnieën in
een paar kroegen te vinden. Er werd gefeest en de
drankomzet voor de café eigenaren was gestegen met
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Duincamping te Texel

500%. Er waren twee verschillende compagnieën in het
dorp aanwezig (luchtmobiele- en mechcie) en de avond
is in een gezellige sfeer verlopen.

De volgende dag
Tussen 08.00 uur en 09.00 uur de volgende ochtend
was er ontbijt geregeld, maar voor lang niet iedereen
voldoende. Zouden ze ons dan op rantsoen hebben
gezet na bijna 6 weken verlof? Daarna om 10.00 uur
verzamelen om vervolgens met de eerste activiteiten
op het strand en zee te beginnen. 16 teams gingen de
strijd met elkaar aan: strandvolleybal, strandspelletjes,
vliegeren, kajakken in de branding, de zee op met een
roeiboot. Ook na deze warme dag verliep de avond
in het dorp weer zoals we wilden; feestend zonder
problemen.

Boottocht
De volgende dag weer het zelfde ritueel; tussen 08.00
– 09.00 uur ontbijt (nu TE veel) en om 10.00 verplaatsen richting strand. Vanuit hier vertrokken de teams
voor een GPS loop van ongeveer 12 km die zou eindigen in het plaatsje Oude Schildt. Daar kwamen de
teams weer bij elkaar om vervolgens de Noordzee op
te gaan voor een boottocht. De gehele A “Tijger” cie
op een oude vissersboot kreeg een demo zeevissen en
ook werd er langs zandbanken gevaren waarop zeehonden zichzelf vermaakten. Een friet en frikadellen
maaltijd werd aangeboden, om vervolgens weer het
dorp in te gaan. De volgende dag was het alweer afbreken van de tentjes en het cleanen van de camping
om vervolgens de lange toch naar het zuiden te maken. De recuperatieoefening duurde 4 dagen en is een
geslaagde periode te noemen. De week werd afgesloten met op vrijdag de medaille uitreiking in het
Gelredome.
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Bevrijding Den Haag 65 jaar: Den Haag intocht: Een kraanwagen
tijdens de intocht in Den Haag op 8 mei 1945
Bevrijding Den Haag 65 jaar: Den Haag kaart moffen: Een tekening
van Jan Lavies. Een uitgehongerde Hagenaar begroet de Brigade:
“met de hoger viel het wel mee…”, mei 1945

Bevrijding Den Haag 65 jaar: Den Haag intocht5: Een brencarrier van
de Brigade tijdens de intocht van Den Haag op 8 mei 1945

Bevrijding Den Haag 65 jaar: Den Haag alexanderkazerne: Een jeep
van de Batterij Artillerie in de Alexanderkazerne in Den Haag, juni
1945
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Regimentskalender 2010
DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

BIJZONDERHEDEN

21-jan

ROOV borrel

Congleton

Aanvang 15.30

22-jan

Regimentsjaardag

Oirschot		

11-mrt

ROOV borrel

Congleton

25-mrt

Regimentsborrel

Treffer		

28-April

ROOV borrel

Congleton

Volgt-apr

Bloemenhulde H.M. de Koningin

Den Haag		

8-mei

Bevrijding Den Haag

Den Haag

28-Mei

ROOV dag activiteit		

5-jun

Reünie VVVGFPI			

16-jun

Reünie/herdenking KNBPI

Oirschot		

26-jun

Nationale Veteranendag

Den Haag		

Wk 27

Koorduitreiking

Normandië		

22 Juli

Saamhorigheidsmaaltijd ROOV

Extern

volgt

Regimentsmaaltijd

Treffer		

28-aug

Kinderweekend

Geheim

Ism VVOGFPI

29-aug

Bataljons BBQ

Congleton

Aanvang 13.00

01-sep

Reünie 5e en 6e bataljon

Oirschot

dodenherdenking

03-sep

Beëdiging&koorduitreiking

Hedel		

04-sep

Nationaal Indië-monument

Roermond

Herdenking

09-sep

Garderborrel

Oirschot

Aanvang 15.00

Volgt- sep

Beeringen

België		

Volgt-sep

Reünie 3e bataljon

Harskamp

21-sep

Prinsjesdag

Den Haag		

23-sept

ROOV borrel

Congleton

23-sept

Commando-overdracht 17 Painfbat GFPI

Oirschot

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
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Aanvang 15.30
Aanvang 15.30
Beëdiging
Vanaf 12.00

Met partner

Herdenking
Aanvang 15.30
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Uw voordelen wanneer u kiest
voor een DFD hypotheek.........
Uw DFD‐adviseur komt naar u toe;
!ransparan'e) een voora- a-gesproken adviesvergoeding.
U weet op voorhand hoeveel en waarvoor u betaalt;
Wij bieden de scherpste rentetarieven;
Militairen met BBT‐ en FPS‐contracten kunnen bij DFD wel terecht;
Starterslening en NHG zijn voor ons gesneden koek.

www.dfd.nl/particulier/hypotheken.html
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