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IN mEmoRIAm HENk VAN bEERS

Op zaterdag 14 augustus werden wij opgeschrikt door het bericht dat ons Erelid 
Henk van Beers, de voormalige penningmeester van onze vereniging en van de 
Stichting Historie en Documentatie aan een hartaanval was overleden.
Henk maakte de oorlogsjaren tijdens de Duitse bezetting bewust mee. Na de be-
vrijding van Brabant meldde Henk zich bij de Prinses Irene Brigade en werd inge-
zet toen de Brigade de Maas overstak naar Hedel.
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog meldde hij zich als vrijwilliger om te 
worden uitgezonden naar Nederlands Oost Indië, waar hij als passagier van 
een Luchtmacht Dakota een vliegtuigongeluk overleefde maar waarvan de opge-
lopen verwondingen hem zijn verdere leven hebben dwars gezeten. 
Na terugkeer in Nederland bleef Henk in militaire dienst en bereikte als admini-
strateur de hoogste onderofficiersrang.  Henk is altijd dienstbaar gebleven, ook 
toen hij al lang de militaire dienst had verlaten. Steeds liet hij het algemeen be-
lang prevaleren boven zijn eigen belang.

Bestuurslid en penningmeester van de VOSKNBPI
In 1992 werd Henk gevraagd lid te worden van het bestuur van onze Vereniging. 
Na het overlijden in datzelfde jaar van de toenmalige penningmeester, Harry 
Hielkema, werd Henk zijn opvolger. Henk wist door zelfstudie zich het gebruik van 
de computer eigen te maken zodat ook aan de eisen van de moderne accountant 
kon worden voldaan. Omdat hij als enige in het dagelijks bestuur over een compu-
ter beschikte hield hij de ledenlijst bij wat, vanwege de vele mutaties, bij een vereni-
ging als de onze geen sinecure is.  Door zijn ”zorg om de mens” en zijn voortduren-
de inzet heeft Henk zijn functie tot grote tevredenheid van alle leden van de 
Vereniging lange tijd vervuld, ondanks de pijnen die hem nog altijd dwarszaten. 
Hij was de vraagbaak voor velen en niets was hem te veel.

Veteranenplatform
In 1998 werd Henk de vertegenwoordiger van onze vereniging in het Algemeen 
Bestuur van het Veteranen Platform. Ook hier was hij een actief  bestuurder. Henk 
stond voor iedereen klaar, was de steeds bereikbare bestuurder om vragen te be-
antwoorden of waar dat zo uitkwam leden te helpen als zij problemen hadden. 
Toen Henk om lichamelijke problemen het bestuur verliet was het dan ook geen 
verrassing dat de Vereniging hem benoemde tot Erelid. 
Ook aan het burgergezag was het niet ontgaan dat Henk zich overal voor ieder-
een inzette en terecht werd hij  lid van de Orde van Oranje Nassau. Henk had 
veel last van zijn gezondheid, die het hem steeds moeilijker maakte te functione-
ren zoals hij dat zelf graag zou willen, maar met de geweldige steun van Jo kwa-
men zij samen toch altijd waar zij wilden zijn. 

Diamanten huwelijk
Op 10 augustus waren Henk en Jo 60 jaar getrouwd. Gelukkig hebben Jo en hij 
op die dag samen aandacht aan al die gelukkige jaren kunnen schenken, in een 
zee van bloemen en kaarten van vrienden, maar helaas heeft het niet zo mogen 
zijn dat Henk en Jo de bruiloft op zaterdag 11 september met hun vrienden kon-
den vieren zoals zij zich hadden voorgesteld. Wij verliezen in Henk een goede 
vriend die als toegewijd bestuurder veel voor onze vereniging heeft gedaan. 
Wij wensen Jo en de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen heel 
veel sterkte om dit verlies te dragen. De goede herinneringen aan Henk zullen 
daarbij ongetwijfeld tot grote steun zijn. Henk dank voor alles, rust in vrede. 

TeksT: Rudi Hemmes, VooRziTTeR Van de VeReniging Van oud-sTRijdeRs 
Van de koninklijke nedeRlandse BRigade  ”PRinses iRene”

in 2008 werd Henk 
erelid van de 
vereniging

op de laatste reünie 
was Henk met zijn jo 
nog in ons midden

Een veteraan en zijn verhaal

Het valt niet mee om na meer dan 50 jaren
te praten over iets dat haast niemand meer weet.
’t Is allemaal "ouwe koek" vergaren
uit ‘t boek van tranen, bloed en zweet.

Over belevenissen kun je veel verhalen,
achtergronden spreken niemand aan.
Je moet het zo vertalen,
dat iedereen het kan verstaan.

De allereerste dagen in het verre land,
waren geen gemakkelijke tijden.
Batavia, benedenstad, buitenrand,
Goedang, ongedierte bestrijden

Geen bedden, geen munitieband,
geen keuken, gevaar van alle zijden.   
Geen verlichting aan de wand,
Vijanden proberen te mijden.

Gevechtsrantsoenen, slapen op de vloer.
Hygiëne, wassen, niet  in de eerste uren.
Ploppers dagelijks op de loer,
5 patronen, niet teveel vuren.

Om iets te krijgen moet je organiseren,
gewild of ongewild, gewoon doen.
Bij wie of wat, dat kon je allemaal niet deren,
het was allemaal heel gewoon…toen.

Hoe moet je het allemaal vertellen
in het verre Nederland?
Men dacht daar aan koppensnellen,
wie kende toen dat warme tropenland?

Cultuur, klimaat, bevolking, manier van leven
’t is allemaal anders, neem het nou maar aan.
Acclimatiseren, andere inhoud geven,
Zo zal het blijven,  toen en voortaan.

Men spreekt in allerlei talen van rood, wit, blauw
Nederlands, Maleis, Javaans, en nog veel meer.
Woorden, begrippen, zinnen, leer je gauw,
dat blijkt overal en telkens weer.

Werken, patrouille lopen, warmte, regen
je krijgt het elke dag  gepresenteerd.
Het hoort erbij, net als de slechte wegen,
alsmaar uitkijken, dat heb je snel geleerd. 

Uren, dagen, maanden, jaren vliegen voorbij.
Vreugde, droefheid, verdriet en vragen,
Zullen blijven volgen in ’t wisselend getij.
Er blijft nog veel over om te dragen. 
 
De maten van toen, ze worden oud.
Ontmoetingen minder, later helemaal stop.
De jaren rijgen zich aaneen en kleuren goud.
Langzaam houdt de geschiedenis van toen - op.

Henk van Beers
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dooR Hans sonnemans, HoofdRedacTeuR

Normandische strand
In deze Vaandeldrager besteden we veel aandacht 
aan het bezoek van onze Fuseliers van 17 Painfbat 
GFPI aan hun “roots” in Normandië. Officieel was 
het een re-integratieoefening voor de verschillende 
compagnieën van het bataljon, die de laatste jaren 
zijn ingezet in Afghanistan (TFE-9, TFE-10 en TFE-
11). “Het doel van de oefening is elkaar (opnieuw) 
leren kennen en kennis opdoen over de streek”, al-
dus majoor Grijpstra van de sectie S3, in het blad 
Rino van 13 Mechbrig.

De basis voor een belangrijk deel van de geschiede-
nis en traditie van de Fuseliers werd immers gelegd 
in augustus 1944, toen de Koninklijke Nederlandse 
Brigade “Prinses Irene” met ruim 1200 Nederlandse 
militairen voet aan wal zette op het Normandische 
strand. Het werd het begin van de veldtocht naar en 
over de Nederlandse grens, als bijdrage aan de be-
vrijding van Nederland.

Het Normandische strand betekende ook ooit een 
begin van het “Oirschotse” hoofdstuk van het 
Garderegiment Fuseliers. In 1992 brachten de toen 
nog Limburgse Jagers van Acie en kaderleden van 
17 Painfbat, samen met de oudstrijders een bezoek 
aan Normandië. Het maakte deel uit van de voorbe-
reiding op het overnemen van de traditie van het 
Garderegiment Fuseliers van 13 Panfbat GFPI in 
Schalkhaar. Dit bezoek heeft er voor gezorgd dat de 
wortels van het regiment weer verder konden groei-
en in het Oirschotse Zand. Met succes, zoals we alle-
maal kunnen zien.

afscheid
In korte tijd hebben veel bekende regimentsfunctio-
narissen het bataljon verlaten. We hebben afscheid 
genomen van regimentskapitein Benjamin 
Hoeberichts en regimentsadjudant Jeroen van Dijk. 
Redactielid majoor Emil Kaspers (PBC) heeft ook een 
nieuwe functie gekregen. Op het moment van het 
verschijnen van dit blad heeft het andere parate re-
dactielid, regimentscommandant lkol Joost Doense 

zijn commando en functie overgedragen (23 septem-
ber). Namens eindredacteur Bianca den Outer en 
mijzelf: veel dank voor jullie inzet en prettige samen-
werking.

De nieuwe regimentskapitein en regimentsadjudant 
stellen zich in dit blad voor in een kennismakingsin-
terview. Aan de overdracht van het commando over 
het bataljon en het regiment besteden we in de vol-
gende Vaandeldrager uitgebreid aandacht.
Het redactieteam wordt aangevuld door majoor 
Marcel Latour (nieuwe PBC) en lkol Henk de Boer 
(nieuw RC/BC).

Old soldiers
Deze vakantie verbleef ik met mijn gezin in 
Karinthië, Oostenrijk. Tijdens een bergwandeling 
belde de voorzitter van de Vereniging van Oud 
Strijders van de Irene Brigade, Rudi Hemmes, mij 
met het droeve nieuws dat Henk van Beers, oud-pen-
ningmeester van de vereniging, was overleden.

Henk van Beers, adjudant-onderofficier buiten dienst 
en veteraan. Eigenlijk was hij driemaal veteraan: als 
“aanvuller” van de Irene Brigade; als Indiëganger 
van een genieveldcompagnie en als bestuurslid / 
penningmeester. Vele jaren heb ik met hem mogen 
werken binnen de vereniging van Oud Strijders KNB 
Prinses Irene, de Stichting Brigade en Garde Prinses 
Irene en de stichting Historie en Documentatie KNB 
Prinses Irene.

Henk was een punctueel, integer en emotioneel mens. 
We hebben heel wat verhitte (telefoon)gesprekken ge-
voerd. Uiteindelijk waren we altijd weer “maatjes”. 
Helaas werd het contact de laatste jaren wat minder. 
“Old soldiers never die, they just fade away”.

Henk, we hebben daar in Oostenrijk kaarsjes voor je 
gebrand in een bergkapelletje. Jo, en alle betrokken 
famillieleden: heel veel sterkte. 

Ik wens u veel leesplezier.

VAN DE REDACTIE
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Regimentsgenoten,

Dit is de laatste keer dat ik als commandant voor de 
Vaandeldrager schrijf want over een maand draag ik 
regiment en bataljon over aan Luitenant-kolonel 
Henk de Boer. Ik heb nu dan ook dat dubbele ge-
voel: aan de ene kant nog geen zin om afscheid te 
nemen van deze prachtige functie maar aan de an-
dere kant weet ik dat het na ruim drie jaar mooi is 
geweest en tijd is om weg te wezen.

Het afgelopen jaar waren er voor mij dan ook veel 
“laatste keren”: reünies van VOSKNBPI en VOSIB, 
koorduitreikingen en beëdigingen, oefeningen, etc. 
Ook dit is zo’n “laatste keer” maar de redactie heeft 
mij beloofd dat ik in de volgende Vaandeldrager de 
gelegenheid krijg om terug te blikken. Ik laat de af-
gelopen periode dus nog even voor wat het is. Dat is 
maar goed ook want ondanks de zomerperiode is er 
de afgelopen maanden weer genoeg gebeurd bij  
regiment en bataljon. 

Een absoluut hoogtepunt was de bataljonsoefening in 
Normandië. Het duurde even voordat er toestemming 
voor was en toen die er was, kostte het de nodige in-
spanningen om alles goed op poten te zetten. Het is 
maar goed dat de projectofficier, de majoor Hoekstra, 
niet zo veel haar op zijn hoofd heeft, anders had hij er 
zeker een paar grijze bij gekregen maar hij heeft een 
goede oefening weten te organiseren.
Uiteindelijk hebben we een perfecte week gehad met 
prachtig weer, veel saamhorigheid, een gezonde do-
sis krijgshistorie, de nodige gelopen kilometers, een 
mooie halve finale van het WK-voetbal en mooie de-
monstraties van militair ceremonieel op het drukke 
strand van Arromanches en in het kleine Pont 
Audemer. Behalve de veteranen van de KNBPI, heb-
ben ook enkele overlevenden van het voormalig con-
centratiekamp Natzweiler en een paar jonge vetera-
nen van het bataljon die gewond zijn geraakt in 
Afghanistan, deelgenomen aan het programma. Ik 
ben blij dat ik in de gelegenheid was om ook aan 
die aspecten van saamhorigheid invulling te geven.
Op het strand van Arromaches werd ook de functie 
van regiments- en bataljonsadjudant overgedragen 
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VAN DE REGImENTSCommANDANT

van adjudant Jeroen van Dijk aan adjudant Cor van 
der Krieken en heeft kort voor het verlof de Kapitein 
Hoeberichts zijn functie van regimentskapitein over-
gedragen aan kapitein Helga van Stratum-
Meindertsma. Vanaf deze plaats dank ik de scheiden-
de regimentsfunctionarissen nogmaals voor al hun 
werk en wens ik hun opvolgers veel succes en plezier.

Voor een deel van de veteranen van Afghanistan is er 
eindelijk goed nieuws over de gevechtsinsignes. Voor 
de lezers die dit niets zegt: sinds enkele jaren bestaat 
er een onderscheiding voor militairen die onder ge-
vechtsomstandigheden hebben opgetreden. Het is 
geen dapperheidsonderscheiding maar meer een 
soort “combat badge”. Vele militairen van de 
Landmacht, en daaronder ook veel Fuseliers, hebben 
dit insigne verdiend maar om diverse redenen heb-
ben ze er lang, tè lang, op moeten wachten. 
Gelukkig worden begin september de eerste spelden 
uitgereikt door de Commandant der Strijdkrachten tij-
dens een bijzondere plechtigheid in Den Haag. Hier 
zullen ook enkele militairen van 17 Painfbat GFPI bij 
aanwezig zijn. Zo snel mogelijk daarna zullen in 
Oirschot de insignes worden uitgereikt aan de overi-
ge militairen van het bataljon die er recht op hebben. 

Tenslotte ook een minder leuk bericht. Half augustus 
moesten we helaas afscheid nemen van de heer 
Henk van Beers, oud-penningmeester van het bestuur 
van de KNBPI. Het was een markant persoon binnen 
de brigade en ik wens zijn vrouw, familie en vrien-
den sterkte met dit verlies.
Tenslotte hoop ik dat iedereen de batterij goed heeft 
kunnen opladen want zowel het oefenprogramma 
als de regimentskalender zijn de komende maanden 
goed gevuld. In de maand die mij rest als comman-
dant, ga ik er zeker van genieten en ik wens u allen 
hetzelfde toe.

Volo et valeo! 

TeksT: joosT doense, luiTenanT-kolonel deR fuselieRs RegimenTscommandanT
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TeksT:kees nicolaï
VooRziTTeR sTicHTing BRigade en gaRde

Op woensdag 8 september jl. heeft het bestuur van 
de Stichting Brigade en Gardevergaderd en het wel-
licht meest interessante onderwerp op de agenda 
was de voorgenomen verruiming van het draagrecht 
van het “invasiekoord”.

Omdat de groep veteranen, die gerechtigd is dit koord 
op het veteranentenue te dragen een helaas sterk uit-
dunnend bestand is, hebben de veteranen van de 
Vereniging van Oud-strijders van de Koninklijke 
Brigade Prinses Irene bij monde van hun voorzitter, 
genm bd Rudi Hemmes, in beginsel ermee ingestemd, 
dat het draagrecht van het koord ook wordt toegekend 
aan een groep van jonge veteranen.
Het enige resterende discussiepunt is de begrenzing 
van deze groep.
Omwille van de zorgvuldigheid is besloten alle argu-
menten nog eens goed op een rijtje te zetten, tenein-
de in de volgende bestuursvergadering in december 
tot een goed afgewogen besluit te komen.

Een ander onderwerp dat het vermelden waard is, 
zijn de laatste ontwikkelingen binnen onze histori-
sche verzameling. Onze conservator, Hans 
Sonnemans, heeft gemeld dat de laatste handelingen 
om opnieuw de status van erkend museum te krijgen, 
zijn voltooid, waarmee we hopelijk binnenkort die 
status opnieuw krijgen.
Voorts heeft het bestuur ingestemd met zijn voorstel 
om een poging te doen om de “Fordson”, die sinds 
begin dit jaar deel uitmaakt van onze expositie, defi-
nitief in eigen bezit te krijgen.

uitreiking “gouden fuseliersspeld”
Wat mij buitengewoon verheugt, is dat tijdens de 
jaarvergadering van de VVOGFPI op vrijdag 10 
september weer 2 gouden Fuseliersspelden konden 
worden uitgereikt aan respectievelijk de luitenant-ko-
lonels Andy van Dijk en Henk Laurens.

Beiden hebben zich gedurende een reeks van jaren 
in diverse hoedanigheden voor het Regiment in het 
algemeen en voor onze veteranen in het bijzonder 
ingespannen.

Zo heeft Andy  aan de wieg gestaan van de 
VVVGFPI en een sleutelrol vervuld bij de recente sa-
menvoeging van de 3 bestaande veteranenvereni-
gingen tot één overkoepelende vereniging.
Henk draagt daarnaast al jaren op bijzonder crea-
tieve, maar ook zorgvuldige wijze zorg voor de fi-
nanciën van, zowel de Stichting Brigade en Garde, 
als de VOS KNBPI.

Met deze toekenning is het bestand “dragers” uitge-
breid met 2 zeer waardige functionarissen.

De verenigingsmaaltijd
Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar de jaarvergade-
ring van de VVGFPI gevolgd door de jaarlijkse ver-
enigingsmaaltijd, ditmaal in een nieuwe entourage, 
het KEK-gebouw.

Helaas moesten we het dit jaar stellen zonder de tra-
ditionele aanwezigheid van de deputatie van onze 
Belgische vrienden van het Bataljon Bevrijding.
Veelvuldige uitzendverplichtingen verhinderde he-
laas hun vertegenwoordiging.

Hoewel de opkomst ook in andere opzichten nog 
voor verbetering vatbaar is, kunnen we terugzien op 
een zeer geanimeerde bijeenkomst in een zeer ge-
slaagde ambiance en met een voortreffelijk diner.

Volo et Valeo
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VAN DE STICHTING bRIGADE EN GARDE

Draagrecht “invasiekoord” binnenkort verruimd
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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 dier-
bare. Moge zij rusten in vrede!

VoSkNbpI
G.J. Kers 26 december  2007 Apeldoorn
J.C. de Weert 25 april 2010 Cheshire (GB)
Mevr. W. van der Molen-van Loenen 02 mei  2010 Zuid-Scharwoude
Mevr. G.M. Rentrop-Butter 11 juni 2010 Bergen op Zoom 
F.P.J. de Natris 26 juli 2010 Weesp
H. van Beers 14 augustus 2010 Zevenbergen
   

Vierde bataljon GRpI
N.  Mijnen  (OstCie) ??  2010 Den Helder
A.M. Grondhout  (ex Lt), 2e Cie 30 augustus  2010 Oudorp
       

Vijfde bataljon GRpI   
D. ter Beek 4 september  2008 De Rijp
dhr. A. Hollander  29 maart  2010 Bussum
S.C. Mulder 27 april  2010 Spijkenisse
J. van Dolderen 1 juli  2010 Leersum

Zesde bataljon GRpI
W. Doelman 9 juni  2008 Canada
C. Suykerbuyk 30 maart  2010  St.Willibrord
F. Arents 9 juli  2010  Velp   

Zevende bataljon GRpI
H.E. Buist, 4e Cie 28 juli  2010 Zeijen
A. Duynisveld, 4e Cie 16 augustus  2010 Zoetermeer
M.Loohuis, 2e Cie 13 juni  2010 Apeldoorn

normandië 1944. een fordson vrachtwagen (zoals op dit moment in de Regimentsverzameling in oirschot te zien) met op de 

laadbak een luchtdoelaffuit met twee Brenguns met ronde trommel. natuurlijk worden te velde ook de haren gewassen…



normandië 1944. een aquarel gemaakt in augustus 1944 door kunstenaar en Brigademan gabriel de jongh. de fordson vrachtwagen is hier gecamoufleerd te 

zien. (collectie Regimentsverzameling Brigade en garde Prinses irene.

normandië 1944. een aquarel gemaakt in augustus 1944 door kunstenaar en Brigademan gabriel de jongh. Hier zijn de gliders te zien van de 6e airborne division.
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TeksT: kolonel deR fuselieRs Bd Tony HeRBRink

Ja, zeker. Een echte bedevaart, met militairen, naar 
een echte bedevaartplaats, naar Lourdes. Het bijna 
voltallige bestuur van de Oud-strijdersvereniging van 
de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene “, 
waarvan drie met echtgenote, vlogen met de 
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier kolonel Jan van 
Lieverloo, met de voorzitter van het Veteranen-
instituut, de KTZA Frank Markus, de directeur van het 
Nationaal Katholiek Thuisfront, Nelleke Swinkels en 
nog 51 anderen, naar Tarbes en vervolgens per bus 
naar Lourdes.
Alleen de penningmeester van het bestuur kon helaas 
niet mee. Daaruit mag u – om alle misverstanden of 
veronderstellingen te voorkomen  – de conclusie 
trekken dat de bankrekening van de vereniging niet 
werd aangesproken!

op bedevaart met de militairen

Inzetten voor de medemens
De bedevaart op zich was voor iedereen uiteraard 
een persoonlijke zaak. Voor degenen, die zich nog 
thuis voelen bij de RK kerk, is deze bedevaart op de 
eerste plaats een religieus gebeuren, een geloof in 
de bovennatuurlijke hulp, in dit geval van de Moeder 
van de Heer/God. Onze ervaring heeft ook 
aangetoond dat voor zowel katholieken als anderen, 
de bedevaart naar Lourdes een uitstekend beeld 
geeft van het zich inzetten voor de medemens, die 
qua gezondheid minder goed bedeeld is, van de 
blijmoedigheid waarmee alles wordt uitgevoerd tot 
en met het halen en brengen van de zieken in 
rolstoelen of liggend op brancards. Het is een hele 
grote, hulpverlenende massa van mensen, afkomstig 
uit alle hoeken van de wereld. Ook wanneer deze 
rolstoelen, brancards en colonnes zich voort-
bewegen door de straten van de stad, hoor je geen 
enkel getoeter van het verkeer. Er mag van een 
bewonderenswaardige verkeersdiscipline worden 
gesproken.
Misschien zou het goed zijn dat onze minister van 
Verkeer ook eens op bedevaart zou gaan en ervaren 
hoe het verkeer in Lourdes, welhaast zonder 
agenten, zo geruisloos en zonder noemenswaardige 
problemen verloopt.

In het weekend van de militaire bedevaart komen er 
zo’n 20.000 militairen uit 15 verschillende landen 
naar Lourdes. Met hun vaandels en muziekkorpsen is 
dat een indrukwekkend en kleurrijk gezicht.

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

VERENIGING VAN ouD-STRIJDERS koNINkLIJkE 
NEDERLANDSE bRIGADE pRINSES IRENE

salueren voor de nederlandse vlag
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Met zijn echtgenote Madeleine en enkele andere 
vrienden en vriendinnen heeft hij het huisje op de 
laatste avond van ons verblijf in Lourdes weer 
teruggevonden. De deur van het huis stond open en 
toen hij naar binnen ging, vond hij niemand in huis, 
maar heeft hij wel waargenomen dat de kamers nog 
waren als toen in 1943. Volgens Rudi rook het zelfs 
nog hetzelfde als toen.
Voor onze voorzitter was dit een erg emotievolle 
gebeurtenis en hoewel hij niet tot de RK kerk 
behoort, was dit laatste voor hem toch een waarlijk 
wonder van Lourdes.

Onderdak voor Engelandvaarders 
in 1943
Een bijkomende omstandigheid van dit bezoek aan 
Lourdes is dat de stad in de jaren 1940-1944 aan 
verschillende Engelandvaarders tijdelijk onderdak 
heeft verleend.
Zo ook aan onze voorzitter, generaal-majoor Rudi 
Hemmes. Op zijn tocht naar Engeland kwam hij 
onder meer ook door Lourdes en heeft daar de 
laatste nacht in bezet gebied doorgebracht in een 
huis: “Rue de la Grotte 32, alvorens de lange, zware 
tocht door en over de Pyreneeën te ondernemen, op 
weg naar de vrijheid, naar Engeland, naar de Konin-
klijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”. 

koorduitreiking op het Normandische strand
TeksT: kolonel deR fuselieRs Bd Tony HeRBRink

Tijdens een “Krijgsgeschiedkundige oefening“ van 
het 17de Pantserinfanterie bataljon van het 
Garderegiment Fuseliers “Prinses Irene” , genaamd  
“Paddle Fuselier”, was plaats ingeruimd voor een 
koorduitreiking op het Normandische strand bij 
Arromanches.
Een traditionele handeling, waar de veteranen van 
de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene” 
gewoonweg aanwezig moeten zijn.
Op woensdag 7 juli 2010 vertrok de bus uit 
Oirschot, waarin de veteranen van de Irenebrigade, 
Max Wolff met echtgenote, Theo van Liempt met 
echtgenote en ik zelf, alsmede een afvaardiging van 

Natzweiler, bestaande uit 6 personen. Ook waren 
uitgenodigd een viertal Uruzgan veteranen, die nog 
actief zijn bij 17 Painfbat of daar voorheen actief 
dienend waren. De begeleiders van het gezelschap 
waren Kapitein der Fuseliers Benjamin Hoeberichts 
en LKol der Fuseliers Henk Laurens, onze penning-
meester.

Delegatie uit Natzweiler
De aanwezigheid van een afvaardiging van 
Natzweiler verdient een korte uitleg.
De overlevenden en nabestaanden van het 
concentratiekamp Natzweiler zijn van oordeel dat er 

de nederlandse lourdesdelegatie op weg naar de H. mis in de st. joseph

Precies hetzelfde als 67 jaar geleden, de ingang van de Rue de la 
grotte 32 in lourdes
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iedereen uiteengezet. De directe omgeving van de 
geschutskoepel ziet er nog steeds uit als een 
maanlandschap, met grote diepe kuilen, gemaakt 
door de bombardementen op 5, 6 en 7 juni 1944.

9.387 grafstenen op de amerikaanse begraafplaats

maanlandschap in Pointe du Hoc

ceremonie op het strand
Om 15.30 uur stonden wij gereed op het strand van 
Arromanches en zagen hoe het 17de Painfbat en het 
Vaandel haar intrede deed, de roffels werden 
gegeven en gehoord door de Nederlandse 
Ambassadeur in Frankrijk, Mr. H.H.Siblesz, die de 
plechtigheid bijwoonde.
De Regimentskapitein, Benjamin Hoeberichts, gaf 
een inzicht in het programma. Luitenant-kolonel Joost 
Doense vertelde waarom de plechtigheid juist op het 
strand van Normandië plaats vond, verklaarde de 
aanwezigheid van het Natzweiler-detachement en 
gaf daarna het woord aan de eerdergenoemde  
Nederlandse Ambassadeur in Frankrijk. Deze 
verklaarde zeer enthousiast te zijn over de uitvoering 

zeer weinig bekend is over dat concentratiekamp. 
Via de Nederlandse Ambassade in Parijs is aan het 
Garderegiment gevraagd een detachement van de 
overlevenden en nabestaanden van Natzweiler uit te 
nodigen. Een tegenbezoek wordt gebracht op 9 
september a.s. 

glaasje calvados, bezoek aan de 
amerikaanse begraafplaats en 
Pointe du Hoc
Na de rit naar Bergen op Zoom werden nog drie 
leden van de Irenebrigade aan boord gebracht, zijnde 
onze voorzitter, de secretaris met echtgenote en 
Gabriël Parel.
Met tweemaal een onderbreking voor een lunch, een 
sanitaire stop en een half uur langzaam rijden in een 
file, bereikten wij om circa 18.45 uur het 
gereserveerde hotel “Le Chanteclair” in Arromanches.  
De militair attaché, Kolonel Joep à Campo, van de 
Nederlandse ambassade in Parijs, was aanwezig en 
ontving ons op  het terras van het hotel met een glaasje 
Calvados. Bijzonder attent, maar hij vond dat dit 
hoorde tot de traditie
De toewijzing van de kamers gaf aanvankelijk enige 
problemen, maar uiteindelijk had iedereen een bed 
om in te slapen. Omdat de keuken van het hotel na 
19.00 uur niet meer open was, had de militair attaché 
geregeld dat wij in restaurant “Le Marin”, naast het 
strand in Arromanches, aan konden schuiven voor een 
diner. De wijn werd aangeboden door de ambassade.
Op vrijdag 8 juli konden wij in de  voormiddag een 
eigen programma invullen. De meerderheid van het 
gezelschap koos voor een bezoek aan een 
Amerikaanse begraafplaats nabij het Omaha-strand 
en een bezoek aan Pointe du Hoc.
Buiten bij het bezoekerscentrum werd door 
aalmoezenier Marko Spies een duidelijk overzicht en 
inzicht gegeven van de geschiedenis van de 
begraafplaats, die 9.387 grafstenen omvat, waarvan 
9.238 uitgevoerd als Latijns kruis en 149 met een 
Davidster. 
Het gehele terrein, 68 hectare groot, was perfect 
onderhouden. Daarvoor is permanent een ploeg van 
60 personen beschikbaar. De grafstenen zijn van witte 
Lasa marmeren kruisen en precies uitgelijnd. Helaas 
heeft men niet alle gesneuvelden kunnen identificeren. 
Zij zijn als “vermisten” aangemerkt, 1557 in totaal, op 
de stenen staat vermeld: “only known by God”.
Het bezoek aan Pointe du Hoc was op dezelfde wijze 
geregeld, maar de uitleg over het verschrikkelijke 
gevecht om dit punt in handen te krijgen, werd door 
kapitein Bart  Noordzij duidelijk en begrijpelijk voor 
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van de koorduitreiking door de Irenebrigade  en dus 
ook voor het Garderegiment Fuseliers “Prinses Irene” 
historische plaatsen.. Hij verklaarde dat het voor 
hem een bijzondere eer was aanwezig te mogen 
zijn.
Na zijn toespraak werd de vlag halfstok gehesen en 
volgde een minuut stilte voor de gevallenen. Daarna 
werd het “Wilhelmus” gespeeld. 
De voorzitter van de Vereniging van Oud-strijders 
van de “Prinses Irene” Brigade, de generaal-majoor 
Rudi Hemmes kreeg het woord om doel en betekenis 
van de uitreiking van de koorden uit te leggen. Tot 
slot nodigde hij zijn collega oud-strijders uit om de 
koorden uit te reiken. Tachtig militairen ontvingen 
een invasiekoord.
Aansluitend aan de uitreiking werd natuurlijk de 
traditionele Calvados geschonken. 

de ceremonie op het strand van arromanches

de Vaandelwacht staat aangetreden op het strand

oud-strijder max Wolff reikt koorden uit aan jonge fuseliers

marcherend de zee in
Nadat het Vaandel was uitgetreden, marcheerden 
de nieuwe koorddragers rechtstreeks de zee in om 
het koord nat te maken, zulks onder luid applaus van 
de grote hoeveelheid toeschouwers die op het plein 
aanwezig waren.
De ambassadeur, de militaire attaché en nog een 
tweetal personen van de ambassade waren vol lof 
en tevredenheid over de ceremonie op het strand en 
verklaarden met zeer veel genoegen aanwezig te 
zullen zijn in het militaire kampement even buiten 
Arromanches.
Daar verzamelden zich om 19.30 uur een 
hoeveelheid militairen van het 17de Painfbat en de 
oud-strijders van de Irenebrigade voor de uitreiking 
van  de Landmachtmedaille aan fuselier Stephanie 
Schoenmaker. Stephanie was hier erg van onder de 
indruk 
Na deze korte, betekenisvolle ceremonie ging het 
gezelschap naar het terrein waar de BBQ plaats zou 
vinden. De gasten werden ruimschoots voorzien van 
gebraden vleeswaren en dranken door mannen en 
vrouwen van het bataljon. Je zou het zonder 
schromen een echt familiefeest kunnen noemen. 
Hulde aan de leden van het bataljon.

Pont audemer
Vrijdag 9 juli was een korte ceremonie voorzien in 
Pont Audemer en een ontvangst door de plaatselijke 
burgemeester. Om 11.30 uur sprak Regiments-
commandant Joost Doense in prima verstaanbaar 
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Frans een inleidend woord. Daarna kreeg de 
burgemeester het woord en sprak zijn blijdschap uit 
vanwege ons bezoek en alles wat de Irenebrigade in 
het verleden voor de stad had gedaan en – dat kon 
natuurlijk niet missen – hij hoopte dat de 

Nederlanders op 9 juli de wereldcup zouden 
winnen. Onze voorzitter sprak over ons aandeel aan 
de bevrijding van de stad. Na het halfstok hijsen van 
de Nederlandse vlag volgde een minuut stilte en 
werd het Wilhelmus gespeeld.
De gasten werden daarna genodigd om binnen in 
het stadhuis de “vin d'honneur” te drinken. Een kort, 
maar gezellig en vriendschappelijk samenzijn. Met 
een au revoir werd er afscheid genomen en de reis 
voortgezet in de richting van Nederland. Om 21.15 
was iedereen weer terug in Oirschot.
Het gezelschap vond dat de reis en de activiteiten in 
Normandië volledig en zelfs meer dan dat, aan de 
verwachting hadden voldaan. Het was voor 
iedereen een indrukwekkende trip geweest, om nooit 
te vergeten. Namens allen hulde en dank aan het 
Garderegiment Fuseliers “Prinses Irene” voor alle 
goede zorgen. 

de koorden worden volgens traditie nat gemaakt

in het stadhuis werd een glaasje “vin d'honneur” gedronken

gezellige barbecue in het kampement na afloop van de ceremonie

Het verenigingsjaar 2010 is alweer ruim over de 
tweede helft en van de meesten van u heb ik de 
verschuldigde contributie ontvangen of via machtiging 
geïncasseerd. De leden van de VOSKNBPI die zelf 
jaarlijks hun bijdrage overmaken en dat nog niet 
hebben gedaan, wil ik vriendelijk, maar toch dringend, 
verzoeken dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. 
De verschuldigde contributie van tenminste € 10,00 
kunt u overmaken op ING bankrekeningnummer 
1999533 t.n.v. Vereniging van Oud-strijders 
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene of op 
de Rabobank bankrekeningnummer 334206715 
t.n.v. Vereniging van Oud-strijders Koninklijke 
Nederlandse Brigade Prinses Irene. 

Alle leden die zelf jaarlijks de contributie overmaken, 
wil ik attenderen op de mogelijkheid van de 
automatische betaling of de mogelijkheid om de 
penningmeester te machtigen tot automatisch 
incasso. Dan hoeft u zelf nergens meer aan te 
denken. Een bedrag groter dan € 10,00 is uiteraard 
ook van harte welkom!

oproep van de penningmeester van de VoSkNbpI
TeksT: lkol deR fuselieRs Henk lauRens

Tweede van rechts, 
Henk laurens, nieuwe 
penningmeester van de 
VosknBP
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Armed forces Day op 26 juni 2010 in Wolverhampton

TeksT: kolonel deR fuselieRs Bd Tony HeRBRink

Het was niet zo verwonderlijk dat er een uitnodiging 
binnen kwam van de burgemeester van 
Wolverhampton voor de “Armed Forces Day “ in 
Wolverhampton.
Ereburgers – en dat zijn wij van de City of 
Wolverhampton – worden als regel uitgenodigd voor 
dit soort gebeurtenissen. Jammer dat die herdenking 
ook precies op 26 juni 2010, onze nationale 
veteranendag, plaats vond. In het bestuur werd 
overleg gepleegd. Het was duidelijk dat wij aan de 
uitnodiging gevolg zouden moeten geven. Besloten 
werd om een deel van het bestuur in Nederland te 
laten voor deelname aan de jaarlijkse Veteranendag 
in Den Haag en een ander deel af te vaardigen naar 
Wolverhampton, tezamen met een afvaardiging van 
het Garderegiment Fuseliers “Prinses Irene “.
Omdat mijn contacten met Wolverhampton het oudste 
waren, werd besloten dat ik, samen met  de 
secretaris, Frans van der Meeren en twee andere 
leden van onze vereniging, Max Wolff  en Theo van 
Liempt, naar Wolverhampton zou gaan. In overleg 
met het Garde regiment Fuseliers “Prinses Irene “ 
werden ook daar vier vertegenwoordigers gezocht 
en dat werden: majoor Marcel Latour, kapitein 
Benjamin Hoeberichts, korporaal I Eric Jan Peels en 
sergeant-majoor Helen Smeets. De twee 
laatstgenoemden zouden optreden als chauffeurs van 
het voertuig, waarin wij vervoerd zouden worden.

Engelse tijd en verkeersregels
Op vrijdag 25 juni begon de rit al vroeg. Om 07.00 
uur vertrokken de voertuigen met de eerder 
genoemde personen (minus Frans van der Meeren, 
die in Bergen op Zoom zou instappen) van de 
kazerne in Oirschot. Er was veel verkeer op de weg, 
maar de voortgang was toch redelijk normaal te 
noemen. Volgens gemaakt schema zouden wij 
ongeveer 11.15 uur aankomen in Calais bij de 
Kanaaltunnel. We waren echter dusdanig vroeg dat 
we een trein eerder konden hebben om 11.45 uur. 
Op de minuut nauwkeurig dook de trein met zo'n 80 
voertuigen de tunnel in en bracht ons in 35 minuten 
naar Folkstone  aan de overkant van het Kanaal. 
Gedurende de reis onder water werd de tijd 
veranderd. De Engelse tijd is een uur verschil met de 
onze. In dit geval in ons voordeel. Bij  aankomst in 

Folkstone gaf de klok aan dat het 11.15 uur was.
Voor onze chauffeurs was het even goed uitkijken en 
niet vergeten dat er links gereden moest worden. 
Gezegd mag en moet worden dat zij zich perfect 
aanpasten aan de Engelse regels. Hulde aan de 
chauffeurs, temeer nog omdat het druk verkeer was, 
in het bijzonder op de M 25 rond London en bij 
Birmingham. Wij mopperen vaak over de file-ellende 
in Nederland, maar dit keer was het ook goed raak 
op de Engelse wegen.
Tijd van aankomst in Wolverhampton, hotel Gold 
Thorn, was geschat op 16.30 uur, maar dat werd 
18.30  uur. Na een voortreffelijk diner troffen wij 
enkele leden van de Royal British Legion in de bar 
van het hotel. Zij traden daar op als onze gastheer 
en heetten ons welkom in Great Britain, in het 
bijzonder in Wolverhampton. Onder het genot van 
een drankje werd het programma voor de volgende 
dag met ons doorgenomen en verder werden 
gesprekken gevoerd over gebeurtenissen in de 
verschillende families sinds onze vorige ontmoeting 
en het kon natuurlijk niet missen dat de voorzitter van 
de Royal British Legion, de heer John Mellor, in het 
verleden raadslid van de Council van Wolver-
hampton , het een en ander wilde weten over de 
Nederlandse politiek, in het bijzonder  over de laatst 
gehouden verkiezingen.

ceremonie
Het programma voor zaterdag, 26 juni 2010 gaf 
aan dat de genodigden zich zouden verzamelen in 
“the Mayoral Suite”. Wij waren vroeg daar, maar de 
koffie was al na enkele minuten klaar, door de goede 
zorg van de “Mayoral Administrator“, Mrs.Lynn 
Bishop. De hele Nederlandse ploeg werd 
voorgesteld aan burgemeester Malcolm Gwinnett en 
zijn echtgenote Linda Gwinnett. Om 11. 20 uur 
verplaatsten wij ons naar het defileerpunt aan de 
Lichfield Street. Ik denk dat dit wat aan de late kant 
was, want toen wij buiten kwamen waren de 
defilerende troepen al voorbij het defileerpunt. 
Daarom bleef de burgemeester maar ter plaatse en 
nam daar de saluut in ontvangst. Uiteraard deden 
wij, zo goed en zo kwaad als het ging, hetzelfde. 
Kennelijk was de opstelplaats van de troepen vrijwel 
gelijk aan de plaats waar de burgemeester zich 
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bevond. Er werd halt gehouden en links om 
gecommandeerd en op de plaats rust. De 
burgemeester verzocht de genodigden hem te volgen 
naar de plaats waar de vlag gehesen zou worden en 
de afdelingsvaandels van de leger- en de 
Luchtmacht- onderdelen en van de Royal British 
Legion stonden opgesteld.
Vervolgens moest de vlag gehesen worden. Wij 
brachten onze eregroet, terwijl een ambtenaar van 
de gemeente op een drie meter hoge trap stond om 
aldaar de vlag ten top te hijsen. Een wat vreemde 
aanblik, maar kennelijk vonden de aanwezige 
burgers van Wolverhampton het een huzarenstukje 
en uitten dit door luid handengeklap!
De burgemeester ging daarna de aanwezige 
vaandelgroepen en troepen van het leger en de 
luchtmacht inspecteren. Na de inspectie hield de 
burgemeester een toespraak, maar omdat er geen 
geluidsapparatuur was, moet ik helaas bekennen dat 
ik er geen woord van heb verstaan.    

receptie in Wulfrun Hall
Na de toespraak werd ons te verstaan gegeven dat 
de plechtigheid was afgelopen en dat wij ons, met de 
burgemeester, konden verplaatsen naar de Wulfrun 
Hall, alwaar de feestvierende Gewapende 
Strijdkrachten van Wolverhampton een 
tentoonstelling hadden ingericht en bepaalde 
activiteiten uit gingen voeren. Omdat de 
burgemeester er intussen opmerkzaam op was 
gemaakt, dat zijn toespraak buiten vrijwel door 
niemand was verstaan vanwege de afwezigheid van 
geluidsapparatuur, hield hij dezelfde toespraak nog 
een keer, nu wel gebruik makend van  een microfoon.

Na enige tijd in de Wulfrun Hall doorgebracht te 
hebben, namen wij afscheid  van de burgemeester 
en de leden van zijn staf en van de Royal British 
Legion. Omdat we nog wat tijd overhadden werd 
besloten een bezoek te brengen aan het kerkhof aan 
de Jeffcock Road, waar 23 van onze kameraden 
begraven liggen. En ook was er tijd om even op een 
terrasje te zitten en het Engelse bier te proeven.
Op 27 juni om 07.30 uur reed onze auto weg van 
de parkeerplaats bij ons hotel voor de terugreis naar 
Nederland. Het was heel rustig op de snelwegen. 
Een weldadig gevoel na de ervaringen op de 
heenreis. De afstand naar de Kanaaltunnel werd in 
ruim drie en een half uur afgelegd en wij waren 
dusdanig vroeg, dat wij een uur eerder dan was 
gepland een tunneltrein hadden.
Na een snelle en goede reis door Frankrijk en België 
reden wij de kazernepoort in Oirschot weer binnen 
om 17.30 uur.
 

de nederlandse delegatie in Wolverhampton aangevuld met pipers

Tony Herbrink in gesprek met voormalig burgemeester van 
Wolverhampton john davis
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TeksT: Rudi Hemmes, VooRziTTeR Van de VeReniging 
Van oud-sTRijdeRs Van de koninklijke nedeRlandse 
BRigade  ”PRinses iRene”

reünie 16 juni
Onze reünie was een groot succes. Begunstigd door 
prachtig weer en allemaal vriendelijke gasten heeft 
iedereen genoten. Hoogtepunten waren natuurlijk de 
ceremonie en de dodenherdenking van onze 
gesneuvelde kameraden, het aanbieden van het boek 
over Kapitein W.L. de Roos, geschreven door ons 
gewaardeerd lid Gilles Borrie en de heerlijke maaltijd.

Veteranendag 26 juni
Van de aanwezige leden van onze vereniging reed er 
tijdens het defilé één mee in een truck en drie vormden 
een detachement in het defilé. Zij werden gevolgd 
door de Indië Bataljons en de Fuseliers en zo leek het 
dus nog wel wat maar ik hoop wel dat er volgend jaar 
meer belangstelling is van onze leden. Ik meen dat er 
er vast nog wel meer zijn die 4 km kunnen lopen!

Koorduitreiking 
Op 5 juli ging het Bataljon op oefening in 
Normandië. Een zestal oud strijders kon een gedeelte 
van de oefening volgen want op het strand van 
Arromanches moesten wij koorden uitreiken. Onze 
Militair Attaché in Parijs, die het hele bezoek had 
voorbereid, had een verzoek van overlevenden uit 
het kamp Natzweiler om in dezelfde periode een 
bezoek aan Normandië te brengen. De Attaché had 
ons gevraagd of hij de beide groepen bijeen kon 
brengen om dan voor hen één reis te plannen. 
Zo is het gegaan en wij hebben samen met die vier 
Natzweiler-gasten een heerlijke reis gehad. Wij 
hebben allen genoten van de gastvrijheid van de 
Fuseliers en wij hebben vele malen kunnen zien wat 
een geweldige kameraadschap is te vinden bij de 
mannen en vrouwen van het bataljon. Wij hebben 
genoten. Het verslag van onze tocht leest u elders in 
deze Vaandeldrager.

Overlijden 
Op zaterdag 14 augustus werden wij opgeschrikt 
door het bericht dat ons Erelid Henk van Beers door 
een fatale hartaanval was overleden. De begrafenis-
dienst werd geleid door onze oud Regiments-
Aalmoezenier Jan van Lieverloo, die nu hoofdkrijgs-
machtaalmoezenier is. Tijdens die dienst werd Henk 
namens onze vereniging herdacht in aanwezigheid 
van enkele leden van onze vereniging. U leest elders 
in deze Vaandeldrager een In Memorium.

condoleance voor Prinses Irene
Datzelfde weekend werd het overlijden bekend van 
Prins Carl Hugo van Bourbon Parma, de voormalige 

“Wetenswaardigheden van onze vereniging”

Trouwe bezoekers aan de reünie, v.l.n.r. max Wolff, dirk van nugteren 
en eduard Pannenborg

overhandiging van het eerste exemplaar van het boekje over kapitein 
de Roos
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echtgenoot van Prinses Irene. Ik heb mede namens u 
allen onze Prinses gecondoleerd met het overlijden 
van de vader van haar kinderen, waarmede de Prins 
een goed contact had.

commando overdracht
Op donderdag 23 september zal de Commandant 
van ons Regiment, de Overste Doense, zijn 
commando over het Garde Regiment Fuseliers 
Prinses Irene en het 17e Bataljon overdragen aan 
Overste Henk de Boer, die geen onbekende voor ons 
is omdat hij vele jaren bij de Fuseliers heeft gediend. 
Wij komen daar in de volgende Vaandeldrager op 
terug. Wij hopen dat velen van onze leden in de 
gelegenheid zijn om afscheid te nemen van Overste 
Joost Doense en om Overste Henk de Boer een 
heerlijke tijd bij de Fuseliers toe te wensen.

Programma tot de jaarwisseling
In de vorige Vaandeldrager meldde ik u dat er een 
beëdiging en koorduitreiking was gepland op 3 
september in Hedel en op19 november in 
Colijnsplaat. Wat er wanneer gaat gebeuren weet ik 
op het moment dat ik dit stukje schrijf nog niet maar 
Hedel vervalt op 3 september en Colijnsplaat wordt 
op een andere datum georganiseerd. 
De herdenking in Beringen is op 6 september. U bent 
daar ongetwijfeld tijdig van op de hoogte gesteld 
door Frans van der Meeren, onze secretaris. En 
vergeet niet, als u iets wilt weten kunt u hem altijd 
bellen. 

Ik hoop dat het u allen goed blijft gaan en dat velen 
aan onze evenementen kunnen deelnemen.
Ik kijk naar u uit. 

de algemene ledenvergadering voorafgaand aan de reunie

Voorzitter Hemmes en Regimentscommandant 
doense brengen eregroet na kranslegging

Tony Herbrink en frans van der meeren nemen het dodenappèl af
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TeksT: uiT HeT dagBoek Van jaaP gRaVesTeijn, 
cHauffeuR Bij de m.T.

20/2 
Rustig vandaag -zoëven een partijtje schaak 
gespeeld -2 -1 voor mij.

21/2 
Vanmorgen weer naar Kediri. We moesten weer een 
nieuwe weg zoeken, daar de ploppers de weg door 
de vorige kampong weer hadden weg gegraven. Na 
hard werken en veel geluk waren we ‘s avonds om 9 
u. weer thuis.

22/2 
Rustig. Korporaal Salemink van de 2e Cie, die met 
een andere in de buik gewond was, is overleden, ook 
de Luit. van de Genie is gisteren zwaar gewond.

23/2 
Vanmorgen wilde de Luit. met 8 wagens het grote gat 
in de hoofdweg dicht gooien.
Om 9 u. stapte ik uit mijn bed en kroop meteen achter 
het stuur en reed gelijk weg met de drie-tonners die al 
geladen waren met puin van een gebouw dat ik 2 
weken geleden uit elkaar getrokken had. Een carrier 
voor en ik achter de drie-tonners.
7 km. buiten Blitar zag de brenschutter ploppers en 
schoot erop. De ploppers op hun beurt trokken een 
trekbom af (50 kg.) Zij hadden echter pech: dat ding 
ging niet af doordat een kleine uitstekende steen het 
draadje vast hield. We visten het ding eruit met veel 
moeite - het zat 40 cm diep in de weg: de ontsteking 

er uit en de bom op de whep geladen. Weer verder 
kwamen wij bij het gat en gingen aan het storten. De 
hele tijd hard gewerkt. We hadden 31 ploppers uit 
de gevangenis mee en die deden ook hun best.
Een groot stuk wegdek, ong. 2 x 3 rn dik zat in de 
weg; we konden dit niet weg krijgen.
Ik zei: Luit zal ik het met dynamiet proberen? Heb jij 
dat dan, vroeg de luit, natuurlijk, zei ik. Eerst vond de 
Luit het te link, maar het mocht toch... Met mijn arm 
een gat gegraven onder die plaat beton, wat staven 
picerinezuur erin met een ontsteker. Alle wagens 100 
m. achteruit (de jongens en de ploppers ook !) , toen 
stak ik de lont aan en ging aan de haal.
Helaas bleef ik met één been in de blubber steken, ik 
kwam wel weer los, maar mijn schoen bleef zitten!! 
Enfin drie minuten gewacht, opeens begon het te 
roken, toen een daverende klap en er was niet veel 
meer heel van het betonblok.
Daarna ging ik met een plopper op stap en haalde 
een wagen vol klappers, we dronken allemaal. De 
rest ca. 30 stuks heb ik vanavond bij de bakker 
Sergeant Gorter omgeruild voor 40 kokoskoeken en 
zo rommelen we maar wat aan!!!
Om 6 u. waren we weer thuis maar het gat was dicht!

24/2 
Vandaag naar Kediri geweest. We vonden 2 stuks 
drie-inch mortier granaten in de weg.
Verder rustig, om 5 u. waren we weer thuis.

25/2 
Weer naar Kediri geweest, heen alles goed. We 
laadden de rest van onze spullen uit Modjokerto op 

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 4 (deel 3 is geplaatst in Vaandeldrager nr. 94)
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en gingen terug. 10 km. buiten Kediri plotseling ca. 6 
m. voor me, links van de weg schoot een zwarte 
rookwolk uit de grond, gevolgd door een daverende 
klap, een trekbom. Ik stopte onmiddellijk en zette mijn 
helm op voor vallend gesteente, die even later
op de whep regende. Ik greep mijn "spuit" (wapen) 
en sprong het terrein links in, maar kon niets zien 
door de zwarte en verstikkende rook. Even later was 
er wat zicht.
De luit., sergeant De Jager en ik renden vooruit. Ik 
vond de draad, wij er achteraan; het eind lag ong. 
150 m. de kampong in, vlak voor een huisje waar 
een hond blaffend uit kwam. Opeens was ik zo wild 
van woede dat ik het dier gelijk doodschoot. Er was 
geen mens meer te bekennen. Wij weer terug. De 
ploppers waren een sekonde te vlug geweest met 
trekken.
Zonder verdere complicaties kwamen we om 5 u. 
weer gezond thuis.

26/2 rustigen 27/2 rustige zondag
Om 7 u. vertrokken we naar Kediri met 17 wagens, 
een vicker-carrier en 2 pantserwagens-
Even buiten Blitar viel de carrier uit, enfin, zonder 
carrier verder. Bij Srengat misten we het achterstuk 
van de colonne. De Luit en ik met de whep terug. Het 
bleek, dat een mtd-chauffeur was weggegleden met 
zijn wagen en hopeloos vastzat. Zijn benzinetank 
lekte als een zeef.

Ik trok hem er uit en verder maar weer. Bij de laatste 
tjackra-post stopten we weer. Toen bleek, dat een 
tweede mtd-wagen tegen een boom was gereden met 

zijn achterwielen; alles was echter door gereden, 
ook de pantserwagen die achterop reed. 
"AI die mtd-chauffeurs moesten stuk voor stuk in de 
kali getrapt worden." Die kaffer van een chauffeur 
was op een andere wagen geklommen.
Met een rotgang er op af, zei de Luit. Met mijn 
sleepketting om de achteras, die er schuin onder
stond, recht getrokken, de voor eruit geschoten 
transmissie-as opgehangen en naar de post ge-
sleept. Even voorbij de derde compie te Gnantroeh 
bezweek de kraanwagen, die onze pantser-
wagen zonder vooras in de takels had. Het hele 
zaakje achter de whep en weer verder.
Opeens stootte de pantserwagen op zes ploppers 
met revolvers, die notabene vlak voor Kediri
passen van de bevolking controleerden en de 
mensen, die met suiker naar de passar wilden tegen
hielden, maar ze waren gauw weg.
Op de terugweg kregen we een trekbom: ze trokken 
gelukkig te vroeg af, ca. 20 m. voor de 
pantserwagen. We waren al dicht bij huis.
Bij een vernielde brug moesten we via een onderdijk, 
we stonden te wachten of ze er allemaal goed 
doorkwamen. Opeens een klap. We reden er heen , 
het bleek een mortiergranaat te zijn die uit een boom 
kwam vallen net voor de wagen van s.v.Schijndel. 
Toen geroep, gewonden, een jongen van de A.A.T. 
die bij ons in de bakkerij werkte, had een scherf door 
zijn hoofd gekregen. Toen we thuis waren moest hij 
meteen naar Kediri.
Dokter Vader gaf hem echter geen kans meer. Arme 
bliksem. Het gebruikte touw was 200 rn. lang.
Luit v.d Veen was woest maar hij was niet de enige.

normandië 1944. “dutch tranpsort 

coming ashore” aldus de officiële 

Britse tekst bij de deze persfoto. een 

fordson vrachtwagen, in de uitvoering 

zoals te zien in de Regiments-

verzameling, rolt het strand van 

courseulles-sur-mer op. de markering 

op het voertuig (114) is van de 

Batterij artillerie
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normandië 1944. een 25-ponder kanon van 

de Batterij artillerie van de Brigade in actie.

normandië 1944. Pagina’s uit het persoonlijk dagboek van luitenant dirk Badings van de 3e gevechtsgroep van de Brigade. Rechts onderaan een schets 

van de achtergebleven zweefvliegtuigen (gliders) van de 6e Britse airborne division (geland op 6 juni).

18 25 JAAR VAANDELDRAGER
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De zon verheft zich nog maar nauwelijks boven de 
bergen in het Padangse, of in het kampement te 
Loeboek Aloeng, alwaar de 1e Cie. Van het 5e Bat. 
Regiment Prinses Irene is gelegen is men alweer 
vroeg uit de veren. In tegenstelling met andere 
buitenposten in dit territorium is hier de ene dag 
gelijk aan de andere en heeft men er het minst erg in 
dat het vandaag zondag is. Men bemerkt het alleen 
doordat er op die dag in de “Stadsschouwburg” 
verschillende kerkdiensten worden gehouden. 
Verders is deze gelijk aan elke andere dag van de 
week. Direct na de kerkdienst wordt er gegeten 
dan…komen de speelkaarten op tafel. Elke vrije tijd 
wordt hier door de jongens gevuld met een spelletje 
kaart. Het spel van alle dag. Veel ontspanning 
hebben de jongens hier niet. Er is een cantine en nog 
niet eens zo’n heel slechte. Is men tegen het einde 
der maand platzak, geen bezwaar er kan tot een 
maximum van maandelijks tien gulden gepoft 
worden. Doch laten we terug gaan naar onze 
kaartende vrienden. “Jij bent aan de beurt om te 
geven “, zegt Frans. “Je moet niet zitten te slapen” 
zegt Cor. “ik heb zo-even pas gegeven”. Het 
meningsverschil is spoedig opgelost en voor de 
zoveelste maal gaan de kaarten de tafel rond. Na 
een paar uur gespeeld te hebben, is ook hier weer 
voor een poosje de aardigheid af en worden de 
kaarten opgeborgen. “Ga je mee naar de passar 
Piet?” vraagt Jack, een robuuste krullenkop uit 
Volendam. “Och ja, waarvoor zou ik niet met je 
meegaan. We kunnen vanmiddag nog lang genoeg 
thuis zitten, het zal als altijd toch wel weer op regen 
uitdraaien”, is het antwoord van Piet, een rasechte 
Mokumer, die eens voor de verandering het 
Padangse stadsleven ontvlucht is en zijn vrienden 
eens gaat opzoeken hier in de eenzaamheid. “Als 
jullie even wachten, ga ik ook mee “, roept Louis, die 

Vervolg uit het dagboek van f.J. mulder

NIEuWS VAN HET VIJfDE bATALJoN 

hier de bijnaam heeft van 
“Ketjil”, vanwege zijn 
kleine postuur. Daar gaat 
het drietal op weg naar de 
passar. Een “tof stel”deze 
drie daar bij elkaar. Het 
zijn in feite allemaal toffe 
jongens hier in Loeboek 
Aloeng. Zij zijn ongeveer bijna een jaar in Indië, op 
twee maanden na en bijna al die tijd zitten zij hier 
op deze post. Menig patrouille is er door hen in 
deze omgeving gelopen, terwijl ook menig infiltrant 
werd opgepikt, welke ongemerkt de Status-quolijn 
trachtte over te glippen naar ons gebied. Voor een 
van de vele stalletjes houdt ons drietal halt. “Katjang 
ada”, vraagt Jack. “Ada, toean”, is het antwoord 
dat vanuit het duister vanachter uit het stalletje komt. 
Nadat ze hun zakken met katjangs (pinda’s) hebben 
gevuld lopen ze de passar nog wat af en begeven 
zich dan naar huis. Inmiddels is de koffie klaar en 
weldra zit het driemanschap achter een kop warme 
leut. Na het middageten worden er brieven 
geschreven. Ook dat moet tenslotte bijgehouden 
worden. Andere jongens gaan die avond op wacht 
tot de volgende ochtend. Het steeds wederkerende 
dagelijkse menu van wachtkloppen, patrouillelopen, 
in hinderlaag gaan en wat dies meer zij. Voor hen, 
die niet die avond op wacht hoeven, is er 
gelegenheid om naar de stad te gaan, naar de 
bioscoop of een of ander cantine. Zo voltrekt zich de 
zondag voor de jongens in Loeboek Aloeng. Over 
een paar uur gaan zij weer op wacht. Turende in de 
duisternis naar ongewenste elementen, die trachten 
te infiltreren om te rampokken. Deze mannen van het 
Garde Regiment, in Loeboek Aloeng, waken voor de 
veiligheid van hun kameraden in het bivak, doch ook 
voor de gemeenschap in Padang.
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Reüniecommissie 5-GRpI
Secretariaat: H.A.M. (Ine) Speelberg-Hermans. Eikenlaan 13, 
6063 BM Vlodrop, tel. 0475-404404, ine.speelberg@home.nl
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TeksT: HaRRy HeRmans

Als deze Vaandeldrager – nr. 95 bij u verschijnt dan 
heeft onze jaarlijkse reünie, samen met 6-GRPI, al op 
1 september plaats gevonden.
Voor mij en mijn dochter, Ine Speelberg, de laatste re-
unie waaraan wij, als restant van de reüniecommissie 
5-GRPI onze medewerking hebben kunnen geven. 
Wij hadden reeds eerder het voornemen kenbaar ge-
maakt om onze functies beschikbaar te stellen, maar 
op de algemene ledenvergadering van de Vereniging 
van Oud Strijders Indië bataljons GRPI op 25 maart 
jl. waarop wij ons hadden voorgenomen ons besluit 
kenbaar te maken, werd ons duidelijk gemaakt dat 
dit een te abrupt einde zou betekenen voor de orga-
nisatie van de Vereniging. Mijn dochter en ik hebben 
toen op die vergadering toegezegd de uitvoering van 
ons besluit te zullen uitstellen tot de algemene leden-
vergadering van de VOSIB GRPI in 2011 en bij de 
bekendmaking van dit besluit dat nu genomen is, een 
laatste beroep te doen op de nog aanwezige 5-GRPI 
veteranen zich voor een bestuursfunctie van de reü-
niecommissie 5-GRPI beschikbaar te stellen.
Dat laatste beroep wordt nu gedaan en zal toch ten-
minste 3 gegadigden voor een bestuursfunctie in de 
reüniecommissie moeten opleveren. Eén als voorzit-
ter, één als secretaris en één als penningmeester. Om 
een behoorlijke overgave van functies te kunnen re-
gelen zullen de namen van deze kandidaten bij de 
huidige commissie vóór 1 december a.s. bekend 
moeten zijn. Zo niet dan zullen mijn dochter en ik per 
15 december a.s. onze functies formeel ter beschik-
king stellen en de lopende zaken overdragen aan het 
bestuur van de VOSIB GRPI dat als vangnet voor ons 

bataljon moet gaan fungeren en daarmee komt dan 
een einde aan het zelfstandig bestaan van een reü-
niecommissie van 5-GRPI.
Ter herinnering: deze commissie werd op initiatief 
van Herman Sonius en Rinus Jansen indertijd opge-
richt op basis van de toen bekende namen van 
5-GRPI zoals vermeld in de ontschepingslijsten bij te-
rugkeer uit Indië in Nederland op 18 mei 1950. Het 
aantal bataljonsgenoten op deze lijsten bedroeg toen 
nog 637, inmiddels door overlijden, ziekte en om re-
organisatieredenen geslonken tot 99. Van deze 99 
personen hadden 60 bericht te zullen deelnemen aan 
de reünie op 1 september 2010. Het aanvankelijk 
bestuur bestond nog uit 5 personen. Door overlijden 
en ziekte hebben nogal wat bestuurswisselingen 
plaatsgevonden totdat ik een aantal jaren geleden 
als enige bestuurder over bleef. Mijn dochter Ine 
heeft toen het secretariaat en penningmeesterschap, 
met steun van haar man, op zich genomen maar ook 
nu te kennen gegeven dat zij deze functies niet meer 
ambieert als ik het voorzitterschap neerleg.

Ik heb inmiddels mijn 85e verjaardag gevierd en voel 
dat, zoals men dat zegt, de rek eruit is en vraag u 
daarvoor begrip te hebben te meer nu we, als er 
geen bestuurskandidaten zich beschikbaar stellen, in 
de VOSIB GRPI, de Vereniging van Oud-strijders van 
de Indië bataljons van het Garde Regiment Prinses 
Irene, in een organisatie zijn opgenomen waarin ver-
ankerd ligt dat zolang het nog gewenst is voor 5-GRPI 
reünies worden georganiseerd en onze belangen in 
het Veteraneninstituut worden behartigd.

De laatste reünie met medewerking van de 
reüniecommissie 5-GRpI 

oproep
Beste lezer,
Ik ben op zoek naar veteranen van 5-GRPI die samen 
met mijn opa Coen Noorloos in voormalig 
Nederlands-Indië hebben gediend. Mijn opa maakte 
deel uit van het PAG-peloton, ondersteuningscom-
pagnie. Hij heeft zijn Indië-tijd grotendeels doorge-
bracht op posten bij o.a. Lubuk Sulasih, Solok, 
Sawahlunto, Muaralabuh, Indarung en Baringin.
Kunt u zich mijn opa herinneren uit deze tijd en wilt u

uw ervaringen en wellicht foto’s etc. uit deze tijd 
delen, neem dan alstublieft contact met mij op. Ook 
5-GRPI veteranen die mijn opa niet kennen maar die 
mij wel graag willen vertellen over hun Indië-tijd zou 
ik graag spreken. Email: martinnoorloos@gmail.com
Telefoon: 06-54763521

Alvast hartelijk dank voor uw reacties.
Met vriendelijke groeten, Martin Noorloos

20 25 JAAR VAANDELDRAGER
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Het reüniecomité van het 6e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene wordt gevormd door:
Jan Elbers, Kluizeweg 264, 6815 EJ Arnhem, tel. 026-3514227.
Harry Vleeming, St. Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort, tel. 026-3118271.
Piet Peters, Kasteelsepad 7, 6686 EX Doornenburg, tel. 0481-423410.
Frans Sturm, A. van der Horststraat 28, 1065 GX Amsterdam, tel. 020-6171262.
Rekening bij de Rabobank Arnhem onder nr. 15.86.65.996, alsmede een Girorekening 
onder nr. 074.86.54.046 ten name van J.H. Elbers te Arnhem.

Reüniecomité
S – Ireentje nr. 78

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

S – Ireentje nr. 74 21

TeksT: jan elBeRs

In Pedes was men veel meer op elkaar aangewezen. 
Met hulp van enige toekangs werd een nieuwe cantine 
gebouwd met gestunt materiaal. Het lichtaggregaat 
weigerde helaas vrij spoedig, zodat wij ons moesten 
behelpen met de stormlampen van het leger. Ook de 
ringworm vierde weldra hoogtij in Pedes, maar omdat 
zout water, volgens de medicijn mannen een goed mid-
del hiertegen zou zijn, werd regelmatig een bezoek 
aan het strand van de Noordkust gebracht. Na een 
paar maanden voelden wij ons al een hele kenner van 
het land en de bevolking. Dit werd gedemonstreerd 
door te tawarren (= afpingelen) met de Inlandse verko-
pers van kippen, groenten, fruit en kunstschatten. Als we 
ergens te gast waren, aten we rijst op de gebruikelijke 
manier, namelijk met de vingers.

Naarmate de rust in eigen vak toenam, kon steeds  
vaker worden deelgenomen aan acties in 
Bataljonsverband. Wij raakten wat van onze vroegere 
afzondering kwijt en kwamen meer in contact met de 
andere compagnieën. Om het transportprobleem 
enigszins op te lossen, ging het grootste deel van het 
2e peloton naar Dengklok en bleef er slechts één 
groep in Pedes achter, die naderhand versterkt werd 
met personeel van de politie.

Ondertussen had de compagnie wederom een nieuwe 
commandant gekregen en wel de Majoor Van Golen 
van de voormalige Irene Brigade. Onder zijn leiding 
werd een nieuwe cantine gebouwd en feestelijk ge-
opend met een overvloedig diner. Aan de bouw van 
deze cantine had iedereen meegewerkt, maar speci-
aal moet hier genoemd worden soldaat Nuyens, die 
zeer humoristische schilderingen heeft aangebracht. 
Zelfs een cantinewagen drong tot Dengklok door, het-
geen voor de bewoners een zeldzaam verschijnsel 
was.

  wordt vervolgd.

Patrouilles lopen en acties voeren was bittere werkelijkheid geworden
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Wat was dat een emotie! De burgers stonden ons uit 
te wuiven, het kan wel een gewone oefening zijn. 
Toen we in Ede aankwamen stond moeder daar. 

Nog een paar stukken huishoudzeep en nagel-
borsteltje ingepakt en een mand peren voor de 
jongens. Ze waren heerlijk. Enkele andere 
familieleden waren ook aanwezig. Zo puften we dan 
per trein richting Utrecht. Wat een gefluit van de 
soldaten. Toch was dat leuk, de burgers wuifden 
enthousiast terug. Rotterdam kwam al gauw in zicht. 
De trein is buiten om gereden en toen bij de dokken 
de stad in. Hier kroop het heel langzaam de 
Ceintuurbaan over. 

M.P.’s stonden op de treeplanken, ook burgers 
klommen in de trein tot aan de dok. Er waren veel 
afscheidswoorden gesproken. Iedereen hing uit het 
raampje . Toen moesten de burgers van de trein af 
en wij reden de dok binnen. We moesten al gauw 
uitstappen. De soldaten namen hun plunjezak op hun 
nek. 
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Het begin van de grote reis
Op woensdagochtend 28 september 1949 zijn wij 
dus om 7.30 uur vertrokken uit de Harskamp met 
militaire voertuigen, o.a. “drie-tonners” richting Ede. 

Vertrek per 3 tonner uit de Harskamp

De Grote Reis

TeksT: Wim TeR HoRsT

Dit verhaal is overgenomen uit het dagboek van de toenmalige Vaandrig P.J. van der Schueren, ingedeeld bij de 
Ondersteuningscompagnie van het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene. Bij overgang naar Nieuw Guinea 
ingedeeld bij de 2e Compagnie.

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.
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 inscheping in Rotterdam

Ik had een bruine tas en nam ook een opvouwbare 
stoel mee. Gelukkig moesten we niet ver lopen, tot de 
grote loods. Daar stond de koffie al klaar. Wat was 
het heerlijk, nog weer een kopje koffie als afscheid uit 
Nederland.
De organisatie in de loods was prima. Ik heb nog 
nooit in het leger zo’n 100% organisatie 
meegemaakt. In de Harskamp was iedereen al 
genummerd met een label. Op volgorde moesten we 
langs een tafeltje. Hier kregen we een kaart, waarop 
onze ligging stond vermeld en twee pakjes Triumph. 
Toen gingen we het schip op. 
Wat waren mijn eerste indrukken? Het zag er vrij 
groot uit, maar ouderwets. Op het dek waren al veel 
soldaten van andere detachementen. De hut waar ik 
zou slapen, lag aan stuurboord of aan de rechter 
kant van het schip, als men naar de boeg kijkt. Hier 
schrok ik toch wel even, want we moesten met 14 
man in een ruimte slapen van ongeveer 6 x 3 x 2,5 
meter. Vrij klein. Gelukkig was ik één van de eersten, 
zodat ik een bed bij het raampje kon kiezen. Mijn 
bovenbuurman kwam al gauw en bleek arts te zijn. 
Hij zou dus het raampje met mij delen. Er was een 
ontzettende rommel in de hut. 
Alle hutkoffers waren in het midden op de grond 
neergezet, zodat men diverse hindernissen moest 
nemen.
We hadden al gehoord, dat de PTT aan boord was, 
zodat ik al gauw de vier briefkaarten die we 
gekregen hadden kon posten.
Het was inmiddels half twee geworden, zodat ik mijn 
lunchpakket wel langzamerhand ging opzoeken. 
Mijn peloton had ik al gevonden in het voorste ruim 
helemaal onder in.
Niet de beste plaats, want zodra het ruw weer wordt, 
zal het daar wel het meest te voelen zijn. Maar ja, 
daar kan ik toch niets aan veranderen. Tegen 4 uur is 
alles aan boord. De band van de Huzaren van Boreel 
speelde nog een nummertje. Intussen is aan de 

andere zijde van het schip ontzettend veel activiteit. 
Allerlei scheepjes met ouders enz. komen nog een 
laatste groet brengen. Pakjes worden nog aan boord 
gegooid. Het Marine bootje, dat langszij ligt blijft 
rustig liggen, want van dit motorbootje zijn twee 
duikers bezig de bodem van het schip te 
onderzoeken. Wat zien die kerels er toch idioot uit 
als ze boven komen. Een grote helm met een 
kijkgaatje en een zwaar zwemvest.

“de Volendam”

Eén van de loopplanken is al weg genomen. Nu 
wordt het ernst. De tijd van vertrek nadert. Het 
Wilhelmus wordt gespeeld en de Huzaren rukken in.
Op hetzelfde moment gaan de hekken van het dok 
open en dan zien we eerst het mannenvolk en daarna 
het gekleurde vrouwenvolk (als ik het zo mag 
zeggen) op de kade stormen. Ik stond verbaasd dat 
ze elkaar zo vlug konden vinden. Er was een 
hopeloos geschreeuw. Hoe kunnen de mensen elkaar 
verstaan? Ik weet het niet.

Hier kon men alle kleuren van de regenboog zien. 
Mensen kwamen met grote plakkaten, zodat hun 
zoons ze snel zouden herkennen. Met vlaggetjes in 
allerlei combinaties van kleuren en opschriften werd 
er gewoven. Ja, het was een enig gezicht.
Langzamerhand werd de boot van de kade getrokken 
door twee sleepboten. Diverse bootjes volgden ons, 
maar na enkele kilometers konden ze de vaart (plm 
12 mijl) van het schip niet bijhouden. Zo passeerden 
we ook Vlaardingen. Al de soldaten hingen aan 
stuurboord, zodat het schip helemaal aan de ene 
kant overhing. Tijdens de maaltijd passeerden we de 
Hoek van Holland. Weer komen er bootjes 
meevaren. Het is een enig gezicht, ook al is het bijna 
donker. Mensen staan ook vóór de lampen van hun 
auto’s. Hier en daar werd er een vuurtje 
aangestoken. Elders was er vuurwerk. Zo vertrokken 
wij uit Nederland en de  lange reis was begonnen.

23
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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 num-
mer zullen wij een actuele missie, een reeds uitge-
voerde missie of een actueel onderwerp belichten. Dit 
keer hebben wij veteraan Patrick Kik geïnterviewd. 

reünie VVVgfPI op zaterdag 5 juni 
2010
Het was weer een gezellige reünie, met schitterend 
weer, goede muziek met dank aan Jacobs jr., veel 
belangstelling voor de schietsimulator en het schitte-
rende nieuwe gevechtsvoertuig de CV 90 dat 17 
Painfbat GFPI volgend jaar gaat krijgen. Ook waren 
wij verblijd door de aanwezigheid van veel partners 
en kinderen. Voor de afwezigen kunnen wij alleen 
maar zeggen: jullie hebben wat gemist!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd 
Kolonel Harold Jacobs aangesteld als vice-voorzitter 
en de heer Luciën van Groenestijn als penningmees-

ter, De heer Ton Rooijakkers werd na zijn terugtreden 
als vice-voorzitter aangesteld als algemeen lid. Ten 
slotte werd er afscheid genomen van Adjudant 
Richard Ekelhoff. 

Veteranendag 26 juni 2010
Ook deze 6e veteranendag was weer een geweldig 
evenement met ruim 70.000 mensen als publiek. De 
waardering voor onze veteranen werd op de dag 
zelf tentoongespreid tijdens het defilé, dat een van 
de hoogte punten van deze dag was. Een aaneen-
schakeling van detachementen van diverse vetera-
nenverenigingen en parate eenheden van de 
Krijgsmacht. Onze VVVGFPI was ook dit jaar weer 
van de partij. Dit jaar weer een iets groter detache-
ment als vorig jaar. Er waren twee nieuwe fuseliers 
die zich bij de vaste kern hadden aangesloten; goe-
de zaak en welkom Roy en Boudewijn. Het defilé 
was de eerste activiteit waarbij onze leden, in offici-
eel veteranentenue (grijze broek/blauw jasje), het 
invasiekoord mochten dragen. Dat maakte de tocht 
door Den Haag wel extra bijzonder.
Onze mannen liepen tussen een detachement van de 
Indië-bataljons en een parate club van 17 Painfbat 
GFPI. Gedurende het defilé werden zij onophoudelijk 
bedolven onder applaus van de ruim 70.000 mensen 
langs de route. Het was doodstil in de gelederen van 
ons detachement; zij hadden dit toch echt niet ver-
wacht. Wat een belangstelling en waardering.
Met zweet op het voorhoofd kwam het detachement 
bij het defileerpunt. Daar stonden de Prins van 
Oranje en andere hoogwaardigheidsbekleders. De 

Erkenning en waardering voor veteranen en militairen

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

VERENIGING VETERANEN VREDESmISSIES GfpI
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detachementcommandant gaf een duidelijk comman-
do om de hoofden naar rechts te bewegen. Nadat er 
“hoofd front” werd gecommandeerd, was het echt 
genieten van alle aandacht die er van alle kanten 
richting het detachement kwam. Na aankomst op het 
Malieveld werd er nog, onder het genot van een 
biertje en een bord “blauwe hap”, druk nagesproken 
over het defilé. Uitkomst was dat het weer een gewel-
dige ervaring was en dat er volgend jaar nog meer 
leden moeten deelnemen. Daarom bij deze de op-
roep aan alle veteranen om volgend jaar mee te 
doen met het defilé. 
De andere waardering kwam uit de media aandacht 
en de speeches van onze Kroonprins Willem 
Alexander en Minister van Middelkoop; zij merkten 
op dat een recent onderzoek had opgeleverd dat de 
waardering van het Nederlandse volk voor vetera-
nen en militairen met 7.3 hoog is, zeker als we dat 
afzetten tegen 4.9 voor politici en 4.9 voor journalis-
ten. Er was op deze dag ook een primeur op 
Curaçao; daar werd voor het eerst een veteranen-
dag gehouden voor de daar wonende veteranen.

In memoriam de heer Henk van Beers 
Op 14 augustus is het prominente bestuurslid van de 
VOSKNBPI, de heer Henk van Beers op 84-jarige 
leeftijd overleden. Wij betuigen ons medeleven naar 
familie, vrienden en kameraden van de VOSKNBPI. 
Wij zijn Henk grote dank verschuldigd; hij is bij het 
oprichten van onze vereniging van enorme waarde 
geweest door ons te helpen bij het positioneren van 
de VVVGFPI in ‘veteranenland’ (Veteranen Platform, 
Veteranen Instituut, etc).

uruzgan exit
Nu de RDTF alle materieel gereed aan het maken is 
voor terugverplaatsing naar Nederland, krijgen wij 
toch echt een weemoedig gevoel. We accepteren ui-
teraard dat politici de keuzes voor ons maken en dat 
wij onze opdrachten loyaal uitvoeren, maar ons ver-
trek geeft toch een gevoel alsof je op het WK voetbal 
de halve finale hebt gewonnen en dan zegt “nou we 
spelen de finale maar niet, we vinden het genoeg ge-
weest”. Hoezo de halve finale gewonnen, kunnen jul-
lie vragen. Veel fuseliers die dit lezen, hebben vooral 
hard aan de veiligheid gewerkt en dat leidde regelma-
tig tot gevechtsacties en bermbommen. Wees ervan 
overtuigd dat we daarmee de wederopbouw door het 
Provincial Reconstruction Team en de hulporganisaties 
mogelijk maakten. Het is dus enerzijds veiliger gewor-
den en anderzijds is er behoorlijk wat bereikt in de we-
deropbouw in Uruzgan sinds 2006, zoals: 

-  De ANA (Afghan National Army) is gegroeid van 
300 naar 3.100 getrainde militairen.

-  De ANP (Afghan National Police) is gegroeid van 
200 naar 1.800 opgeleide agenten.

-  Er werken nu ruim 40 hulporganisaties in Uruzgan 
t.o.v. één in 2006.

-  Alle inwoners kunnen een beroep doen op medi-
sche zorg van de circa 180 medische hulplocaties 
t.o.v. slechts circa 60 in 2006.

-  Er zijn inmiddels bijna drie keer zoveel scholen als 
in 2006 en er gaan ruim 10 keer zoveel meisjes 
naar school en 3 keer zoveel jongens als in 2006.

-  Verbeteringen in de infrastructuur; nieuwe wegen 
en irrigatiekanalen, die ten goede komen aan de 
economische ontwikkeling, zoals veeteelt en land-
bouw (saffraan, amandelbomen). 

Post tijdens de uitzending
Het is erg ondersteunend en motiverend om regelmatig 
wat van het thuisfront te horen. Ook (jonge) veteranen 
van de VVVGFPI zijn een stukje thuisfront. Ik vraag u 
allen zo nu en dan eens een berichtje te sturen naar 
onze fuseliers. Op onze website kunt u de NAPO 
adressen vinden. Er gaan uiteraard ook steeds fuse-
liers individueel op uitzending naar hoofdkwartieren 
en ter ondersteuning of als aanvulling van andere een-
heden. Laat het ons weten, dan krijgt u vast wat meer 
post. We verwachten uiteraard ook uw ervaringen (als 
artikeltje) terug voor publicatie in De Vaandeldrager. 

Kopij
Zijn er leden die iets te vertellen hebben over hun 
huidige of inmiddels afgesloten uitzending of over 
hun vervolgloopbaan buiten defensie, stuur een 
goed verhaal met een paar foto’s naar onze secreta-
ris. Mocht je niet zo’n schrijver zijn, meldt je dan ge-
rust aan voor een interview. 
 
Leden
Ten slotte is ons ledental inmiddels gestegen tot 533, 
maar we vertegenwoordigen ongeveer 5.000 jonge 
veteranen, dus er kunnen nog wat leden bij. Wil je je-
zelf 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 uit-
zendingen 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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TeksT : maRTin faas

Zaten we bij het vorige interview in Den Haag, deze 
keer gaan de vragen voor deze rubriek naar 
Schiedam. Daar woont Patrick Kik. Een fuselier die 
bij veel activiteiten van de vereniging present is. Een 
persoon om de bekende vragen voor te leggen en 
zijn antwoorden met jullie te delen.

Zoals te doen gebruikelijk is de eerste vraag altijd 
wanneer was je wat waar. Tijdens SFOR 13, van 5 
november 2002 tot en met 5 mei 2003, was Patrick 
schutter/helper licht mitrailleur bij eenheid 6 van het 
A-team in FOB Sujica en Dutchbase Bugojno.

Het is altijd moeilijk te kiezen tussen positieve en ne-
gatieve ervaringen, opgedaan tijdens de uitzending, 
als je er maar één mag noemen. SFOR 13 was voor 
Patrick, als vredesmissie, best saai. Zijn taken stel-
den niet veel voor. Als hij tweemaal per week de 
base verliet was dat veel, daarom heeft hij zich op 
een aantal momenten best verveeld. Daardoor had 
Patrick een hoop tijd over om voor eenheid 6 een 
weblog in elkaar te zetten. Tijdens de uitzending 
heeft hij alle belevenissen in woord en beeld op een 
website gezet, waarop vele leuke reacties kwamen. 

fuselier waar ben je, wat doe je en wat denk je?

Zowel vanuit het thuisfront als vanuit het peloton. 
Trouwens, de website staat nog steeds online. 
Bereikbaar via http://www.patrickkik.nl/eenheid6. 

Na beëindiging van zijn contract heeft Patrick op 30 
december 2003 de Landmacht verlaten en heeft hij 
een tijdje rond gelopen met de vraag: “Wat wil ik 
gaan doen?” Uiteindelijk begon hij in september 
2004, aan de Hogeschool Rotterdam, aan de HBO-
opleiding informatica. In augustus 2008 studeerde 
Patrick cum laude af. Direct daarna is hij aan de slag 
gegaan als software engineer bij Sogeti Nederland.
De uitzending met SFOR 13 heeft zijn manier van 
denken over nationale en internationale zaken niet 
echt beïnvloed. Zowel voor zijn uitzending als daar-
na vond hij het belangrijk dat Nederland mee doet 
aan o.a. internationale missies.

Patrick kan niet van zich zelf zeggen dat hij de ken-
nis en vaardigheden, opgedaan tijdens de uitzen-
ding, dagelijks gebruikt. Zijn directe omgeving heeft 
hem wel verteld hoe hij is veranderd en geestelijk ge-
groeid is tijdens zijn tijd bij de Landmacht. Zelf kan 
hij dat moeilijker zien.

Bij de dutchbase Bugonjo
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Het besluit om defensie te verlaten was voor Patrick 
niet makkelijk. Om toch op een bepaalde manier 
“lid” te blijven van de Landmacht deed hem besluiten 
lid te worden van de VVVGFPI.

Door de vele missies die er de afgelopen jaren wa-
ren, gelooft Patrick dat de vereniging groter zal wor-
den. Daardoor hoopt hij dat er dan ook steeds meer 
mensen naar de activiteiten van de vereniging zullen 
komen. Van zijn eenheid 6 heeft hij nog maar weinig 
mensen terug gezien. Hij hoopt dat het er de komen-
de jaren meer zullen worden.

Als nabrander geeft Patrick aan dat hij driemaal mee 
heeft gelopen aan het defilé op de Nationale 
Veteranendag. Het is elke keer weer een feest om 
daar aan mee te doen. Het is een leuke ervaring om 
een keer mee te lopen. Hij roept dan ook alle leden 
van onze vereniging op om volgend jaar mee te lo-
pen in het detachement van de vereniging. 

Patrick, hartelijk dank dit interview en we zien elkaar 
weer op een van de activiteiten van “onze “ club. Patrick samen met zijn collega’s

normandië 1944.  een schets uit het persoonlijk 

dagboek van luitenat dirk Badings van de 3e 

gevechtsgroep van de Brigade. Het geeft een 

beeld van de haven van arromanches.

normandië 1944: een aquarel van gabriël de jongh, een 

ambulance in de omgeving van arromanches.
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dooR: kaPiTein Benjamin HoeBeRicHTs

“Aan alles komt een einde” is een oude en bekende 
wetmatigheid en gezegde.
In juli heb ik mijn taken als hoofd Sie S1 van ons ba-
taljon en regimentskapitein GFPI overgedragen aan 
kapitein Helga van Stratum-Meindertsma.

De oefening Paddle Fusilier in Normandië zie ik een 
beetje als het symbolische afscheid van deze functie. 
Na vele herdenkingen, reünies, beëdigingen, 
koorduitreikingen, rode patten-testen, bezoeken aan 
het museum enz, enz….  was het een uitgelezen kans 
voor mij om deze oefening aan te grijpen als mijn 
laatste activiteit als Regimentskapitien.
Gelukkig ben ik in de gelegenheid geweest dat te 
doen samen met oud-strijders. Mijn beste herinnerin-
gen aan mijn tijd in functie bewaar ik namelijk aan 
de vele contacten met de oud-strijders uit alle geledin-
gen van ons Regiment. Heren oud-strijders: of het nu 
was tijdens bezoeken aan Wolverhampton of tijdens 
voorbesprekingen van reünies, het was altijd prettig 
zaken met u doen. Mijn dank daarvoor en ik hoop 
dat we elkaar nog regelmatig zullen gaan zien.

In mijn functie als hoofd Sie S1 is natuurlijk de uitzen-
ding (en de voorbereidingen daarop) naar Afgha-
nistan in 2009 een hoogtepunt geweest. Als Sie S1 
zijn we in staat geweest om de hele Battlegroup keu-
rig in het inzetgebied te krijgen en iedereen is ook 

dooR: kaPiTein BoT, commandanT c- “BeRen” comPagnie

C- ”Beren” cie is bezig met de voorbereiding voor 
haar volgende missie, te weten CIDW5 (Cie In De 
West rotatie 5). Deze opdracht kan ondergetekende 
natuurlijk niet onbeschreven laten voor de trouwe le-
zers van de Vaandeldrager. Ik zal het geheel beschrij-
ven aan de hand van het NATO 5 paragrafen bevel.

weer terug gekomen. Niet iedereen heeft de geplan-
de vier maanden vol gemaakt en helaas is ook niet ie-
dereen helemaal ongeschonden terug gekomen. 
Maar ook daarin heeft de Sie S1, zowel in het uit-
zendgebied als in Nederland, steeds geprobeerd al-
les zo netjes en goed mogelijk te regelen.
Hans, Helen, Danny (onze collega van de 
Koninklijke Marine) en natuurlijk Joyce: thanks daar-
voor en ook voor de prettige samenwerking en de 
gezellige sfeer.

Mijn eigen volgende functie is op het moment van 
schrijven nog niet helemaal helder. Ik weet dus nog 
niet of ik die volgende functie met het embleem van 
de Fuseliers op mijn baret ga vervullen. Maar een  
ieder die mij kent weet dat ik het Regiment en alle ve-
teranen en oud-strijders een warm hart toedraag. Ik 
heb het prima naar mijn zin gehad in mijn tweede 
functie bij 17 Painfbat GFPI en hoop zeker dat ik snel 
weer terug kom in het warme Irene-nest.

De twee en een half jaar dat ik uw Regimentskapitein 
heb mogen zijn, zijn voorbij gevlogen. Maar, zoals 
een ander gezegde luidt: “Er is een tijd van komen 
en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu 
gekomen…..”

Volo et valeo!

toestand algemeen
Uit de beleidsvisie 2007-2011 (de bijdrage van 
Defensie aan het regeerakkoord en het beleidspro-
gramma van het kabinet Balkenende IV) zijn een 
aantal extensiveringen voortgekomen. Een van die 
extensiveringen is omschreven als “terugtrekking per-

REGImENTSfLITSEN

Van de (voormalig) Regimentskapitein

C ”beren” in de West
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manente marinierseenheden uit de West”. Dit heeft 
geresulteerd in het opheffen van de 31e 
Infanteriecompagnie Korps Mariniers. De taken van 
die eenheid zullen worden overgenomen door een 
roulerende compagnie van het CLAS. Het uitsturen 
van de CLAS-cie naar de West wordt niet gezien als 
een missie/uitzending met de daarbij behorende 
rechtspositie, maar is te betitelen als een TTW 
(Tijdelijke Tewerkstelling) in het buitenland. De plaat-
singsduur is 4 maanden en dat betekend dat de vlag 
van de C- ”Beren” cie van 1 dec 2010 t/m 01 april 
2011 op Curaçao wappert. 

Eigen troepen
Voor CIDW5 mag ik helaas niet de hele Ccie meene-
men en is de opdracht om met 100 Beren die kant op 
te gaan, verdeeld over 3 infanteriepelotons en een 
kleine staf. Dat betekent dat er ongeveer 70 man 
achter blijven. Ik heb ervoor gekozen om de mortier-
groep en het MRAT-peloton in zijn geheel in 
Nederland achter te laten. Belangrijkste reden hier-
voor is dat deze eenheden onlangs weer zijn opge-
richt of gevuld en daardoor hun tijd goed kunnen ge-
bruiken om naar niveau 3 op te werken. En die mo-
gelijkheden zijn er niet voor deze eenheden op 
Curaçao.
Verder vertrekken er op 21 september 2010 in totaal 
7 C-Beren als onderdeel van het beveiligingsdeta-
chement KAF (Kandahar Airfield) naar Afghanistan 
voor een missie van ongeveer 5 maanden.

Opdracht
17 Painfbat GFPI formeert en stelt gereed de Ccie als 
rotatie van de "CLAS compagnie in de West" 
(5/18/78) voor een inzetperiode van 01 december 
2010 tot 01 april 2011, teneinde de Nederlandse 
militaire presentie op de Nederlandse Antillen en 
Aruba te garanderen.

taken die bij deze opdracht horen 
zijn:
1.  Territoriale verdediging.
  Drempelfunctie door aanwezigheid, O&T-

activiteiten en kunnen optreden als lichte infante-
rie.

2. Verlening van harde bijstand.
  Ccie levert 1/5/34 uit de organisatietabel tbv 

een peloton “beteugelen van woelingen”. Dit pe-
loton wordt door de KMar / ME opgeleid om in 
voorkomend geval met “schild en lange lat” op te 
kunnen treden.

3. Ceremoniële taken. 

  De compagnie kan regelmatig worden ingezet 
bij ceremoniële activiteiten (Opening der Staten, 
Koninginnedag, wisseling stationsschepen).

4. Verlening van zachte bijstand. 
  Deze inzet blijft beperkt tot algemene ondersteu-

ning bij eventuele escalatie, bijvoorbeeld orkanen. 
5.  Ondersteuning bij O&T van de Antilliaanse 

Militie (ANTMIL). 
  Deze ondersteuning beperkt zich tot het leveren 

van personeel als oefenvijand tijdens oefeningen 
van de ANTMIL.

Oogmerk
De opdracht CIDW is een mooie en belangrijke 
taak. Ik wil dat zowel de voorbereiding als de uitvoe-
ring professioneel wordt uitgevoerd. Tijdens het ver-
blijf op Curaçao wil ik dat de compagnie optimaal 
gebruik maakt van de daar aanwezige opleiding- en 
trainingsmogelijkheden. Ik reken er op dat de com-
pagnie ook in houding en gedrag professioneel zal 
zijn, en daarmee het Garderegiment Fuseliers 
Prinses Irene op de kaart zet.

uitvoering
CIDW vergt nauwelijks specifieke voorbereiding 
voor de cie, aangezien het optreden daar over het 
algemeen op groepsniveau is en de eenheden dit ni-
veau goed beheersen. De grootste voorbereiding zal 
bestaan uit het voorlichten over de aanwezige flora 
& fauna, teambuildingsactiviteiten en het vergroten 
van de fysieke en mentale inzetbaarheid.

Een groot gedeelte van de tijd op het eiland zal inge-
vuld worden met oefeningen te voet (diverse soorten 
patrouilles, verplaatsingen, contactdrills, Optreden 
Verstedelijk Gebied, etc); botendrills; schietdagen 
Diemaco/Glock/MAG. Uiteindelijk zal er een soort 
van eindoefening worden uitgevoerd op Aruba, 
waarbij nivo 4 (cie’s actie) wordt geoefend.

Natuurlijk zijn we niet 4 maanden aan één stuk op 
oefening, dus dat betekent dat er ook genoeg tijd op 
de Marinebasis Parera en daarbuiten kan worden 
doorgebracht. De legering op de basis schijnt prima 
te zijn, met 1 of  2 persoonskamers incl TV, airco en 
draadloos internet en ook sportfaciliteiten zijn vol-
doende aanwezig. De werktijden tijdens deze “ka-
zerneweken” zullen tussen 07.00 en 15.30 zijn, en 
daar buiten bestaat de mogelijkheid om Curaçao te 
ontdekken, zowel op het land alsook onder water.

Alle overeenkomsten met een uitzending berusten 
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puur op toeval en het is een bezuinigingsmaatregel. 
Dit houdt ook in dat de vergoedingen een stuk min-
der zijn en daarbij de mogelijkheden voor het uitge-
ven van geld een stuk groter. De uitdaging ligt er dan 
ook in om een goede invulling te geven aan de peri-
ode na werktijd.

Logistiek
De hoofdmacht zal op 29 nov 2010 vertrekken van-
af VLB Eindhoven. Op dat moment zal er al een klei-
ne kwartiermakergroep vooruit zijn op Curaçao, om 
de binnenkomst soepel te laten verlopen. Terugkeer 
staat gepland voor allen op 03 april 2011.

Bevelvoering
De cie valt vanaf het moment dat ze aankomt op het 
eiland onder CZMCARIB, de commandant van het 

Caribische gebied. Dat betekent dus werken in een 
marine omgeving en werken met en aan eventuele 
cultuurverschillen die er zijn tussen de 2 krijgsmacht-
delen. Ook hiervoor geldt Adapt & Overcome! Dit 
betekent ook dat alles wat we doen mogelijk onder 
een vergrootglas bekeken wordt… een gewaar-
schuwd Beer telt voor 2!

Tot slot: helaas kan de C”Beren”cie in 2011 niet in 
zijn geheel op de Regimentsjaardag aanwezig zijn 
en krijgt dus ook niet de kans om de daarbij horende 
sportdag winnend af te sluiten. Toch zullen we ook in 
de West deze traditie in ere houden!

Met BERENgroet,
Kap Bot
CC C- ”Beren” Cie

Maandag in alle vroegte vertrok de Bravo “Eagle” 
compagnie naar de eerste SOB van dit jaar. Tijdens 
deze SOB waren niveau 2 te voet en het opleiden 
van .50-schutters het doel. Toen we door de CSM 
weg waren gelegd in onze hangmat op ‘lager 
Oerbke’ zijn we begonnen met de voorbereidingen 
voor de eerste schietdag. Ons viel op dat het hele 
bataljon gelegerd was in gerenoveerde gebouwen 
op die ene compagnie na (we laten maar in het mid-
den welke compagnie dit was). 

Vooral door de instroom van nieuw personeel binnen 
de pelotons moesten we bij de basis beginnen. De 
eerste dag werd ingevuld met de contactdrills enkele 
man en het buddy’s-gewijs springen in zowel de 
voorwaartse, als achterwaartse beweging. Op som-
mige momenten vreesde verschillende baanfunctio-
narissen voor hun leven maar uiteindelijk bleek dat 
helemaal niet nodig. 
Op hetzelfde moment werd er begonnen met het 
schieten met de .50 mitrailleurs Er werd geschoten 
met lichtspoor munitie wat, zoals wel vaker met 
warm weer, de brandweer extra werk bezorgde. De 
dagen hierna werd lichtspoor uit de munitie gehaald 
en kon de brandweer gewoon gebruik maken van 
hun koffiepauzes.

Woensdag ging het programma verder op de OM 
banen. Hier werden groepsacties beoefend. Naast 
het weer en het terrein was een derde factor irritant 
aanwezig zodat soms de contactdrill MUG moest 
worden toegepast (wat niet onderschat moet worden 
want met 5.56 zijn die beesten lastig te raken). Er 
was duidelijk een stijgende lijn vergeleken met de 
eerste dagen. De training wierp zijn vruchten af. 
Ook is er ‘s avonds geschoten. Voor sommige de al-
lereerste keer met helderheidversterkende zichtappa-
ratuur. Voor hen was en dit letterlijk en figuurlijk een 
‘eye-opener’. 

De laatste schietdag werd op dezelfde manier inge-
vuld en er was weer een duidelijke stijgende lijn te 
zien, vooral bij het nieuwe personeel. Ondertussen 
had het leger der muggen een extra brigade aan la-
ten rukken waar ook volop strijd mee werd geleverd. 
Deze allerlaatste schietdag werd duidelijk dat er nog 
genoeg te trainen valt voor het uitvoeren van niveau 
3 in de volgende SOB. maar met de inzet en motiva-
tie van onze kerels gaat dat helemaal goed komen.

De Bravo “Eagle” compagnie

bravo “Eagle” compagnie
SOB / week 22, belevenisen van leden van de Bravo “Eagle” compagnie
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dooR: fuselieR 1 WaTeRscHooT, a- “TijgeR” cie

Na 7 jaren was het dan toch weer eens zo ver; voor 
een week met het complete Regiment richting 
Normandië, Frankrijk. De oefening stond vooral in 
het teken van saamhorigheid, het krijgshistorisch be-
sef en van de geschiedenis binnen ons Regiment. 
Verder zouden we deze week fysiek bezig zijn door 
te voet te verplaatsen langs de geaccidenteerde kust-
lijn van Normandië waarbij we uiteraard de krijgs-
historische locaties, van onder andere ons Regiment, 
aan zouden doen. De ceremonies op het strand van 
Arromanches en in Pont Audemer waren hierbij de 
hoogtepunten van de oefening.

maandag 5 juli 2010
Na de lange busreis kwamen we in de middag aan 
in Arromanches, waar we werden opgevangen door 
de CSM en aan de slag konden met de opbouw van 
de boogtenten. Na de laatste werkzaamheden en 
een blikje fris konden we bijtijds onze snurkzak in en 
zo uitgerust de dinsdag beginnen.

Dinsdag 6 juli 2010
Het zou een mooie dag worden, zon hoog aan de 
hemel en een blue sky. Met voldoende water bij ons 
vertrokken we naar de US begraafplaats waar we 
een presentatie kregen van de Aalmoezenier. 
Na de presentatie kregen we gelegenheid om zelf 
nog een ronde te maken over deze indrukwekkende 
locatie. Na de nodige foto’s gemaakt te hebben en 
snel een hapje gegeten te hebben zijn we te voet ver-
der gegaan richting Batterie Longues sur Mer. 
Onderweg hebben we bij diverse locaties even stil-
gestaan en was er tijd voor een versnappering.
 
Het was een mooie tocht langs de verschillende op-
stellingen en het weer was meer dan goed, van de 
zonnebrand werd gretig gebruik gemaakt. Gezien 
de tocht die toch een kleine 20 kilometer omvatte, 
waren er wel wat mensen die last van de voetjes kre-
gen. Gelukkig werd dat opgepakt door onze medics 
en zodoende bleef iedereen inzetbaar.

oefening paddle fuselier in Normandië
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Rond de middag kwamen we aan op Batterie 
Longues sur Mer en uiteindelijk eindigde de dag met 
het kijken naar een spannende WK wedstrijd (onder 
het genot van een biertje) op het kamp voor een 
groot scherm! 

Woensdag 7 juli 2010
De volgende ochtend zijn we bij de Pegasus brug 
gaan kijken waar we een presentatie kregen van ka-
pitein Noordzij over de diverse acties van de gealli-
eerden. Na de presentatie zijn we te voet verder ge-
gaan richting Chateau St Côme, waar onze naamge-
noten een verdediging hadden tijdens de oorlog. Na 
een hapje eten was de volgende stop de Batterie de 
Merville waar we ook ruim de tijd hadden om eens 
goed rond te kijken. 

’s Avonds stond in het teken van Lo/S (sport), in de 
vorm van abseilen en een stukje klimmen. Na de 
voetjes werden zo ook de arm- en beenspieren eens 
goed geprikkeld.
Toch wel een bijzondere locatie om daar te klimmen!

Donderdag 8 juli 2010
Donderdag, de laatste dag alweer…..
We begonnen deze wederom zonnige dag  in 
Museum de Debarguement waarna er tijd was voor 
sport en spel op het strand van Arromanches. Voor 
een ieder was er wel wat te doen zoals voetbal, voet-
volley of zelfs een duik in de zee.

Nadat iedereen weer afgekoeld was moesten we ge-
reedmaken voor de ceremonie en koorduitreiking op 
het strand van Arromanches.
Gezien de locatie, de vele toeschouwers en de aan-
wezigheid van de oud-strijders was dit een zeer 
mooie ceremonie en het nat maken van het koord 
was erg welkom gezien de temperatuur op het 
strand!
Uiteindelijk konden we met het hele regiment aan-
schuiven bij de BBQ op de bivaklocatie en was er 
tijd voor een gezellig samenzijn voordat we de vol-
gende ochtend terug naar Oirschot zouden gaan.

Uiteindelijk komt er aan alles een keer een eind en 
zo ook aan deze week. We kunnen zeker terug kij-
ken op een mooie week met het hele Regiment op 
een historische locatie. Ik denk dat niemand niet zich 
heeft verveeld en dat dit soort oefening zeker weer 
voor herhaling vatbaar is.
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Op het Normandische strand op donderdag 8 juli jl. 
nam adjudant Cor van der Krieken de stok over van 
adjudant Jeroen van Dijk, tot op dat moment regi-
ments- en bataljonsadjudant van  17 Painfbat GFPI 
en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Op 
maandag 19 juli loste kapitein Helga van Stratum – 
Meindertsma kapitein Benjamin Hoeberichts af als 
regimentskapitein van het Garderegiment Fuseliers 
in de koffiekamer van het bataljon in Oirschot. Ze 
wordt hiermee de eerste vrouwelijk regimentskapi-
tein in de geschiedenis van het garderegiment. 

Zowel kapitein Van Stratum als adjudant Van der 
Krieken zijn geen onbekenden in het Oirschotse 
Zand en bij het regiment/bataljon. De functies van 
regimentsadjudant en regimentkapitein zijn zeer 
zichtbaar voor (oud)regimentsleden bij de vele bij-
eenkomsten, herdenkingen en reünies. Alle reden 
dus voor een hernieuwde kennismaking.

Wie is kapitein Helga van Stratum – 
meindertsma?
“Moeder van vier kinderen” is haar eerste reactie, 
en wel in de leeftijd van zestien tot drie jaar. Naast 
de drukke militaire baan, vindt ze ook nog tijd om 
sportlessen te geven (spinning en body pump). Ze 
werd in 1969 geboren in Spijkenisse en woont mo-
menteel in Best.

Waarom koos ze als vrouw voor 
een carrière bij de infanterie?
“Ik houd wel van een uiterste uitdaging en dat was 
een plaatsing bij de infanterie zeer zeker. Een kans 
om me zelf waar maken.” Ze tekende in 1988 voor 
een periode van twee jaar, het zogenaamde Kort 
Contract Vrouwen, en werd opgeleid bij de SROI 
(School Reserve Officieren Infanterie) in de Jan van 
Schaffelaarkazerne in Ermelo. 

Als 19-jarige vaandrig der infanterie werd ze ge-
plaatst bij 48 Painfbat Regiment Infanterie Van 
Heutsz in Den Bosch, in de functie van PC (pelotons-
commandant) Anti-tank peloton. Op 23 juni 1989 
werd ze beëdigd op het vaandel van het Regiment 
Infanterie Van Heutsz. Hiermee was ze de eerste 
vrouwelijke militair als commandant van een ge-
vechtseenheid. Dit kreeg nogal wat landelijke publi-
citaire aandacht. “Ik wilde, van de 900 vrouwelijke 
militairen die er al zijn, wel iets anders dan een ver-
zorgende of ondersteunende taak in het leger” zo 
verklaarde ze in een artikel in de Telegraaf.

Hoe raakte ze betrokken bij het 
garderegiment fuseliers Prinses 
Irene?
In 1992 volgde een plaatsing als PC Anti/tank peloton 
bij 17 Painfbat in Oirschot, juist in de periode het ba-
taljon overging van het Regiment Infanterie Limburgse 
Jagers naar het Garderegiment Fuseliers. Ze maakte 
de reis naar Normandië mee, waar de oud-strijders op 
het strand van Arromanches hun invasiekoorden over-
droegen. Het maakte grote indruk op haar.
Na een korte periode als PCC (plaatsvervangend com-
pagniescommandant) van de SSVOSTCie van het 17e 
verliet ze in 1995 de actieve dienst. Ze was op dat 
moment zwanger van haar eerste kind. Wel bleef ze 
reserveofficier en nam deel aan herhalingsoefeningen.

Bleef ze betrokken bij het 
garderegiment fuseliers?
Jazeker, als lid van de Vereniging van Officieren 
GFPI en later als penningmeester van diezelfde ver-
eniging. Juist die regimentsbinding bleek belangrijk 
om voeling te houden met 17 Painfbat GFPI, waar ze 
zich erg thuis had gevoeld. De cultuur van het batal-
jon en het regiment spraken haar erg aan.
In 2005 keerde ze terug in actieve dienst. Als kapi-

bekende gezichten op nieuwe functies
De regimentskapitein en regimentsadjudant stellen zich voor

dooR Hans sonnemans

bATALJoNSNIEuWS
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tein ging ze aan de slag met Infra (gebouwen en ter-
reinen) van 13 Mechbrig in Oirschot. Daarna vervul-
de ze een zelfde functie voor RMC-Zuid (Regionaal 
Militair Commando). 

En dan nu de eerste vrouwelijke 
regimentskapitein van het 
garderegiment fuseliers?
“Een mooie functie als S1 (hoofd personeelszaken) en 
tevens regimentskapitein, om op die manier weer terug 
te keren bij 17 Painfbat GFPI. Een grote wens van mij.”
Als regimentskapitein is kapitein der Fuseliers Helga 
van Stratum – Meindertsma aanspreekpunt voor reü-
nies en herdenkingen en het “warm houden” van de 
tradities van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Wie is adjudant cor van der 
Krieken?
Een geboren en getogen Bosschenaar (1962), vader 
van een dochter van 17. Zijn echtgenote is ook altijd 
in Den Bosch blijven wonen. Ze bleef in de sociale 
omgeving van familie en vrienden terwijl hij bijna 25 
jaar binnenslaper werd (tijdens de werkweken over-
nachtend op de kazerne).

Hoe kwam hij in de militaire dienst 
terecht?
“Na de MAVO vervulde ik in 1980 vervroegd mijn 
dienstplicht. Mijn vader diende in het voormalige 
Nederlands-Indië voor een periode van drie jaar. Hij 
gaf me het advies: als je slim bent blijf je in dienst!”

Hij meldde zich in Bergen op Zoom en verwachtte 
daar te worden opgeleid tot chauffeur. Tot zijn verba-
zing ging hij echter (“niet vrijwillig maar aangewe-
zen”) naar het Korps Commandotroepen (KCT). Hij 
haalde zijn groene baret en diende daarna bij 104 
Waarnemings- en Verkenningscompagnie in 
Roosendaal.

In 1981 ging hij naar de KMS (onderofficiersoplei-
ding), om daarna te worden geplaatst bij 17 
Painfbat in Oirschot (toen nog Regiment Chassë). 
Zijn eerste keuze: 48 Painfbat in Den Bosch werd af-
gewezen: dat was te dichtbij!

In 1983 werd hij als onderofficier in een inhaalslag 
beëdigd bij het Regiment Limburgse Jagers (tot dan 
werden enkel de officieren beëdigd). Omdat hij niet 
bij dat regiment hoorde, mocht hij echter niet de 
vaandelstok vasthouden!

Bij C-compagnie van het 17e werkte hij als groeps-
commandant (schoolsets en paraat, zoals dat ging in 
die tijd). Daarna werd hij gevraagd als PS van het 
Verkenningspeleton. Voor die functie van pelotons-
sergeant moest je gevraagd worden, het ging dan al-
tijd om een ervaren sgt-1. Tegenwoordig noemen we 
dat OPC (opvolgend pelotons commandant), in de 
rang van sergeant-majoor. 

In die periode ontwikkelde zich de liefde voor de 
pantserinfanterie, iets dat hij nooit meer kwijt zou ra-
ken.

een krantenknipsel

Tijdens de beëdiging
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Het Oirschotse Zand of het 
roosendaal van de groene 
Baretten?
Allebei, want in augustus 1988 keerde hij terug naar 
het KCT. Daar zou hij tot 2005 blijven en 25 com-
mando-opleidingen draaien in diverse functies.

“De eenheid waar ik bij dien is voor mij het allerbe-
langrijkste. Dáár ben ik trots op. Van achterom kijken 
kan ik leren maar ik kan het niet meer beïnvloeden.” 
Het zijn enkele statements van de bevlogen onderof-
ficier Cor van der Krieken.

Toch bleef ook de band met het Oirschotse. Hij bleef 
“buiten lid” van de onderofficiersvereniging van het 
17e (de huidige ROOV). Met veel plezier herinnert 
hij zich dat in de periode dat aooi Toon de Bresser 
voorzitter hiervan was, hij op het einde van het jaar 
altijd een flesje wijn kon verwachten, als militairen 
van het 17e deelnamen aan de oefening 
Pantserstrom. “Het voelde altijd als een stuk verbon-
denheid”.

Na 2005 diende hij op de KMS (“iedere onderoffi-
cier hoort eigen mensen op te leiden”), onder meer 
als instructeur primaire vorming, OPC en (als stafad-
judant) PC (pelotonscommandant) primaire vorming. 

Past traditie en het “regimentsge-
voel” bij de moderne militair?
“Ja zeker, het genereert gevechtskracht. Traditie 
draagt bij aan trots, eergevoel. Allereerst ben je trots 
om militair te zijn, dan op de categorie waar je bij 
hoort (officier, onderofficier), vervolgens ben je er 
trots op dat je infanterist bent en tenslotte op het regi-
ment waar je bij hoort. Dat is voor mij de volgorde.”

Van der Krieken maakte al eerder kennis met het inva-
siekoord. In 1996 diende hij bij het verkenningspelo-
ton van 17 (NL) Mechbat GFPI tijdens IFOR-2 in 
Bosnië. Als commando mocht hij toen ook met het 
oranje-blauwe koord lopen, al kwam dat in de praktijk 
nauwelijks voor. Het verkenningspeloton hield zich be-
zig met allerlei speciale (en geheime) operaties en het 
dragen van het koord paste daar niet echt bij…

Adjudant Cor van der Krieken omschrijft zichzelf als 
een gelukkig mens. Hij geniet van de hectiek van zijn 
functies. Functies die ook altijd naar zijn zin waren. 
Hij vindt dat hij eigenlijk drie levens heeft: privé, als 
commando en als infanterist. 

De ceremonie van de functieoverdracht als regi-
mentsadjudant op het Normandische strand heeft 
veel indruk op hem gemaakt. De historische omge-
ving en de aanwezigheid van de veteranen maakten 
van deze overdracht iets heel bijzonders. Bovendien 
was het voor hem de eerste keer dat hij het vaandel 
mocht vastpakken, bij zijn beëdiging was het hem 
niet toegestaan! Er zal de komende jaren nog heel 
veel gaan gebeuren in zijn functie als regimentsadju-
dant van GFPI.

cor van der krieken tijdens overdracht

cor van der krieken in de jaren 80 als commando
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Regimentskalender 2010
daTum acTiViTeiT locaTie BijzondeRHeden

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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DFD De Financiële Dienstverleners

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

DFD MaatwerkPakket Militair

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

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

Het DFD MaatwerkPakket Militair bestaat uit:

Inboedelverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Basis ongevallenverzekering
Doorlopende reisverzekering
Uitvaartverzekering

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

Optimaal aanvullende ongevallenverzekering
Af te sluiten voor de duur van uw uitzending;
100% dekking bij molestschade.

•
•
•
•
•

›
›

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