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Regimentskalender	2010/2011
DATUM ACTIVITEIT LOCATIE      BIJZONDERHEDEN

21 dec ROOV-kerstactiviteit

04 jan Nieuwjaarscross Oirschot Organisatie 13X

07 jan Regimentsjaardag Oirschot

13 jan ROOV-nieuwjaarsborrel Oirschot Congleton

03 mrt ROOV-borrel Oirschot Congleton

April  Bloemenhulde H.M. de Koningin Den Haag Datum volgt

04 mei Dodenherdenking div locacties

12 mei ROOV-borrel Oirschot Congleton

14 mei 70 jaar GFPI Oirschot

06 jun Arromanches Arromanches(FRA) Herdenking

25 jun Nationale Veteranendag Den Haag

09 jul Kinderweekend Geheim

10 jul BBQ 17 Painfbat Oirschot Congleton

14 jul ROOV-borrel Oirschot Congleton

03 sep Nationaal Indië monument Roermond Herdenking

05 sep Beeringen België Herdenking

15 sep Regimentsmaaltijd VVOGFPI Oirschot

18 sep Bevrijding + fakkeldefilé  Eindhoven

20 sep Prinsjesdag Den Haag

20 okt ROOV-jaarverg en dagactiviteit Oirschot

10 nov ROOV-maaltijd

Nov Wolverhampton Wolverhampton(UK) Herdenking / Datum volgt

22 dec ROOV-kerstactiviteit

1990. Op 29 juni neemt Lkol der Fus H. Bokhoven het commando over 13 Painfbat GFPI en het regiment over van Lkol der Fus C. Nicolai. Bokhoven 

begon ooit als dienstplichtig fuselier op de Westenbergkazerne in Schalkhaar.
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DOOR HANS SONNEMANS, HOOFDREDACTEUR

terugblik
Deze Vaandeldrager is de laatste van 2010. We 
begonnen deze 26e jaargang met een maart-num-
mer waarin we terugblikten op het 25-jarig bestaan 
van het blad. Een kwartaalblad, ooit begonnen als 
verenigingsblad van de Vereniging van Oud 
Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene. 

In een uitgebreid artikel werd de ontwikkeling be-
schreven van dat verenigingsblad naar het regi-
mentsblad, zoals we dat nu kennen. De geschiedenis 
van de Vaandeldrager dus. Ik herinner me dat het 
bijzonder was om dat artikel te schrijven. Je staat 
dan stil bij al die gebeurtenissen en de namen van al 
die mensen die hieraan hebben meegewerkt. Na-
men van mensen die er soms al lang niet meer zijn. 
Het is ook een terugblik op een groot stuk van mijn 
eigen leven, omdat ik me toen pas echt goed reali-
seerde altijd bij het blad betrokken geweest te zijn.

kwartaal
Als redactie van de Vaandeldrager blik je eigenlijk 
iedere drie maanden terug op een klein stukje van 
de recente geschiedenis van  het regiment: 17 
Painfbat GFPI en al die verenigingen die samenwer-
ken onder de paraplu van de Stichting Brigade en 
Garde Prinses Irene. Geen lange vergaderingen 
maar afstemmen met een klein redactieteam, waarin 
vooral de interactie met de eindredacteur voor mij 
heel belangrijk is. Jarenlang was dat Nelleke 
Swinkels en nu al meer dan een jaar Bianca den 
Outer.

Alle gebeurtenisssen van zo’n afgelopen kwartaal 
passeren de revue. Wat moeten we zeker niet verge-
ten en waar moeten accenten worden gelegd? Met 
het binnenhalen van de daarbij behorende kopij en 
foto’s wordt ook weer een stuk van de geschiedenis 
van het Garderegiment Fuseliers vastgelegd. Alles 
wordt tenslotte opgemaakt tot een leesbaar blad, dat 
niet alleen in druk verschijnt maar ook nog eens 
wordt gepubliceerd op het wereldwijde web www.
fuseliers.nl.

regimentscommandant
De wisseling van het commando over het Garde-
regiment Fuseliers Prinses Irene en 17 Painfbat GFPI 
is zo’n gebeurtenis die in het regimentsblad altijd 
een centrale plaats inneemt. Het vertrek van een re-
gimentscommandant is altijd een reden om terug te 
blikken op een periode van twee, drie jaar. Met de 
komst van een nieuwe regimentscommandant breekt 
weer een nieuw hoofdstuk aan in de geschiedenis 
van ons bijna 70-jarige Garderegiment. Om een 
stukje nostalgie rond de commando-overdrachten uit 
het verleden vast te houden, vormen wat foto’s uit de 
oude doos, de “rode draad” in deze Vaandeldrager.

Op 23 september j.l droeg Luitenant-kolonel der 
Fuseliers Joost Doense zijn commando over het regi-
ment en het bataljon over aan Luitenant-kolonel der 
Fuseliers Henk de Boer. In deze Vaandeldrager be-
steden we aandacht aan deze ceremonie en blikt 
Joost terug op zijn periode als commandant. De re-
dactie van de Vaandeldrager heeft in die tijd altijd 
heel plezierig met hem samengewerkt en bedankt 
hem daar hartelijk voor.

Zijn foto komt nu te hangen in de galerij van oud-Re-
gimentscommandanten, in de hal van de Regiments-
verzameling. Zijn naam blijft verbonden aan een pe-
riode in de geschiedenis  van het regiment.  Een peri-
ode waarin we zullen blijven denken aan de laatste 
uitzending van Fuseliers naar Uruzgan. Een hoofd-
stuk in de geschiedenis van de Nederlands krijgs-
macht. Gelukkig zijn er geen namen van gesneuvel-
de Fuseliers toegevoegd aan ons regimentsmonu-
ment. Wel waren er een aantal zwaargewonden. 
Voor deze jonge en vaak levenslang getekende Fuse-
liers heeft overste Doense altijd aandacht en respect 
gevraagd.

Met de komst van overste Henk de Boer breekt weer 
een nieuw hoofdstuk aan. De nieuwe regimentscom-
mandant is zeker geen onbekende in het “Oirschotse 
zand”. Hij is al 18 jaar Fuselier en heeft diverse func-
ties vervuld bij het bataljon. Met hem kijken we weer 
vooruit. Er worden nu plannen gemaakt voor de vie-
ring van het 70-jarig jubileum van het Garderegi-
ment Fuseliers op 15 mei van het nieuwe jaar.

Ik wens u veel leesplezier maar vooral ook hele 
sfeervolle en gelukkige feestdagen en een goed en 
gezond begin van het nieuwe jaar, de 27ste jaar-
gang van uw regimentsblad.

VAN	DE	REDACTIE
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Vorig jaar rond deze tijd rondde ik met hulp van 
Nelleke Swinkels de eindredactie af van mijn eerste 
Vaandeldrager. Inmiddels zijn we een jaar en vier 
nummers van de Vaandeldrager verder. Hoog tijd 
dus om mezelf  aan u voor te stellen. 
Mijn naam is Bianca den Outer en met veel plezier 
verzorg ik samen met Hans Sonnemans, de drijvende 
kracht achter het blad, ieder kwartaal een uitgave 
van De Vaandeldrager met veel mooie, ontroerende 
verhalen uit het verleden. Maar ook het heden en re-
cente verleden hebben hun plekje in de 
Vaandeldrager. En dat alles bij elkaar maakt het 
voor mij heel leuk om de kopij door te lezen en be-
scheiden te redigeren. Want de Vaandeldrager is 
vooral een blad voor en door Fuseliers.
In het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer. 
Samen met mijn collega vorm ik een collectief dat 
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EVEN	VooRsTELLEN

werkt op het snijvlak 
van zorg en over-
heid. Daarnaast hu-
ren organisaties en 
bedrijven mij in als 
project- of interimmanager. Afwisselend werk, maar 
de rode draad is altijd communicatie.
Nu vraagt u zich misschien af hoe ik dan in aanra-
king ben gekomen met De Vaandeldrager. Dat komt 
door mijn echtgenoot, Lucien van Groenestijn. in het 
verleden werkzaam geweest bij het 17e pantserin-
fanteriebataljon. Hij is op zijn beurt weer betrokken 
bij de VVGFPI. En zo is de cirkel weer rond.
Ik hoop dat ik op bescheiden wijze ook in 2011 een 
bijdrage mag leveren aan dit mooie tijdschrift.
Rest mij tot slot om u een mooi, liefdevol en gezond 
2011 toe te wensen.

BIANCA DEN OUTER - EINDREDACTEUR

1970. Op 23 oktober draagt Lkol der Fus G.A. Numan het commando over 

13 Painfbat GFPI  over aan Lkol der Fus C.van der Kun. Tijdens de cere-

monie in de Westenbergkazerne, ontvangt de scheidend commandant een 

eresabel met inscriptie namens alle personeel van het batalaljon.

1967. Op 24 oktober draagt Lkol C.Smits zijn commando over aan Lkol 

der Fus Th..van Besouw. Van Besouw is veteraan van de Irene Brigade en 

4-GRPI en wordt nu Commandant 13 Painfbat GFPI en tevens 

regimentscommandant.
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Regimentsgenoten, 

Dit is voor mij de eerste keer dat ik als uw regiments-
commandant in de Vaandeldrager schrijf. Voor mij 
toch een bijzonder moment sinds ik in 1992 het regi-
ment mocht gaan dienen en in Normandië mijn inva-
siekoord ontving uit handen van onze oud-strijders.
Op 23 september heb ik het commando over ons re-
giment en het 17e Painfbataljon overgenomen van 
de luitenant-kolonel Joost Doense en er is alweer zo-
veel gebeurd dat ik mij bij het terugkijken realiseerde 
dat de tijd inderdaad snel gaat als je plezier hebt in 
je werk! 

Allereerst wil ik iedereen nogmaals bedanken die tij-
dens de commando-overdracht aanwezig was en 
daardoor deze regimentsgebeurtenis extra glans 
heeft gegeven. De vele bekende gezichten, de aan-
wezige kameraden en de vele goede wensen die 
werden uitgesproken, waren voor mij en mijn gezin 
een extra stimulans en ondersteuning in deze toch 
bijzondere functie. Het was ook goed om te zien dat 
de vele inspanningen die de luitenant-kolonel 
Doense de afgelopen drie jaar voor het regiment 
heeft verricht, enorm zijn gewaardeerd en voor het 
voetlicht zijn gebracht. Joost, nogmaals hartelijk be-
dankt voor je inzet. En ik weet dat jij je op de achter-
grond nog steeds betrokken voelt bij ‘jouw’ mensen. 

Ondertussen heb ik velen van u bij diverse regiments-
activiteiten alweer ontmoet en samen met elkaar de 
gesneuvelden van ons regiment herdacht tijdens de 
diverse reünies en kransleggingen. Een ander mo-
ment van ontmoeting, was de beëdiging van een 
nieuwe lichting van 70 Fuseliers in Colijnsplaat. Zij 
mochten van de oud-strijders hun koord ontvangen 
die daarna in een mooie ceremonie, georganiseerd 
door onze Ccie, nat konden worden gemaakt. 

Daarnaast is er veel gebeurd wat zeker ook het ver-
melden waard is. Zo is de oud-regimentscomman-
dant Kol Harold Jacobs op 29 oktober teruggekeerd 
van zijn missie in Afghanistan, mocht onze Kolonel 
Herbrink op 20 november met zijn familie vieren dat 
hij de respectabele leeftijd van 92 jaar heeft bereikt 

VAN	DE	REGImENTsCommANDANT

en keerde de Majoor Walter Broers op 3 december, 
na 6 maanden, terug uit Uruzgan waar hij werk-
zaam was bij de Redeployment Task Force. Maar ze-
ker wil ik u ook vertellen dat inmiddels aan zo´n 85 
officieren, onderofficieren en fuseliers van het regi-
ment de gevechtsinsigne is uitgereikt tijdens een aan-
tal bijzondere bataljonsappels. Dit feit geeft maar 
weer aan dat onze mannen en vrouwen tijdens de af-
gelopen missie geopereerd hebben in het hoogste 
geweldsspectrum en dat zij hierin succesvol kunnen 
zijn!  

Mogelijk dat velen van u denken dat inmiddels nage-
noeg alle Nederlandse eenheden weg zijn uit 
Afghanistan. Ik kan u echter vertellen dat er momen-
teel nog steeds fuseliers operationeel worden ingezet 
in Kandahar. Een eenheid van pelotonsgrootte onder 
leiding van de luitenant Ivora Francis verzorgt de be-
veiliging van het operationele vliegveld in deze 
plaats en daarmee ook de F-16s van onze lucht-
macht. Op het moment dat u deze Vaandeldrager 
leest, zit de helft van hun missie erop en kunnen de 
mannen en vrouwen gaan aftellen. 

TEKST: HENK DE BOER, LUITENANT-KOLONEL DER FUSELIERS REGIMENTSCOMMANDANT
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TEKST:KEES NICOLAï
VOORZITTER STICHTING BRIGADE EN GARDE

Hoewel het al meer dan 2 maanden geleden is, wil 
ik toch nog even terugblikken op de belangrijkste 
gebeurtenis na het verschijnen van de vorige editie 
van “de Vaandeldrager” te weten de commando-
overdracht.
Ook langs deze weg wil ik de vertrokken 
Regimentscommandant, de overste Joost Doense van 
harte complimenteren met de wijze waarop hij 
leiding heeft gegeven aan zowel het bataljon als 
het regiment.
Hoewel ik mij over het eerste aspect geen persoonlijk 
oordeel mag veroorloven, heeft de brigade-
commandant daar in zijn toespraak tijdens de 
receptie geen twijfel over laten bestaan.
Voor wat betreft het tweede aspect, kan ik alleen 
maar zeggen dat het Regiment zich, ondanks  de 
vele andere zware verplichtingen, op voortreffelijke 
wijze van haar taken heeft gekweten. 
Dit is niet alleen een compliment aan het organisatie-
vermogen van de Regimentscommandant maar ook 
aan de inzet van de medewerkers van het 
“achterdetachement”.
Ik wil namens u allen de lkol Doense danken voor 
hetgeen hij voor het Regiment heeft gedaan en hem 
veel succes wensen met zijn verdere carrière.

De overste Henk de Boer wil ik gelukwensen met zijn 
benoeming. Uit eigen ervaring weet ik hoe het voelt 
als je commandant mag worden bij het regiment 
waar je “roots” liggen en je ook nog mag beginnen 
met de invoering van een nieuw hoofdwapensy-
steem.
Ik wens hem net zoveel succes als zijn voorganger 
en alle krijgsmansgeluk dat hiervoor nodig is.

Voorts valt er over regimentsaangelegenheden op dit 
moment niets meer te vermelden dan dat de voorzit-
ter van de VOSKNBPI, genm bd Hemmes een defini-
tief voorstel heeft ingediend over het draagrecht in-
vasiekoord  voor veteranen. Het is prematuur om 
daar op dit moment inhoudelijk iets over te zeggen, 
maar ik heb goede hoop dat er tijdens de bestuurs-
vergadering op 10 december een besluit kan 
worden genomen.

Tot slot wil ik alle Regimentsgenoten, alle leden van 
17 Painfbat GFPI, de leden van “het Genootschap” 
en uiteraard ook allen, die u lief zijn prettige 
feestdagen en een voorspoedig 2011 toewensen.

Volo et Valeo

VAN	DE	sTIChTING	bRIGADE	EN	GARDE

Commando-wisseling

Maar ook onze Ccie is inmiddels vertrokken naar an-
dere oorden om hun opdracht uit te voeren. Als 
Compagnie in de West op Curaçao, maken zij voor 
de komende vier maanden deel uit van de Zeemacht 
Caribisch Gebied en zijn klaar om te worden inge-
zet voor nationale taken en beveiliging van het 
Nederlandss grondgebied. De komende tijd zullen 
zij dus niet aanwezig zijn bij onze geplande regi-
mentsactiviteiten.

Over de komende tijd gesproken: in het nieuwe jaar 
komt er veel op ons af! We hebben een volle regi-
mentskalender met de herdenking 70 jaar GFPI, een 

belangrijke innovatie die we in gaan voeren met de 
komst van het nieuwe gevechtsvoertuig CV90 en 
daarnaast veel onzekerheid wat de nieuwe bezuini-
gingen op het defensiebudget voor ons allemaal 
gaan betekenen. Het is daarom goed om deze perio-
de te gebruiken om de accu weer helemaal op te la-
den zodat we in 2011 weer kunnen vertrouwen op 
onze eigen kracht! 

Ik wens u alvast prettige feestdagen toe en een geluk-
kig en gezegend 2011.

Volo et Valeo!
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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, Indie bataljon GRPI 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
R. Fack 17 juni 2010
H.S.F.Scheerboom 07 september 2010  Amsterdam
J. Osten 22 september  2010  Valparaiso, Chili
P. Kornmehl 04 oktober 2010  Sydney, Australië
A. Loontjens 11 november  2010  Goes

Vierde	bataljon	GRpI
H. Duckers (3e Cie) 22 maart 2010 Roosteren
G. Appeldoorn (Ost Cie) Aug.  2010 Woerden

Vijfde	bataljon	GRpI
F.J. Mulder 3 oktober 2010  Roermond

Zevende	bataljon	GRpI
J.E. Grijsen Staf 10 september 2010  Hilversum
J. Wolswinkel Staf 18 februari 2010 Leusden.
M.H. Vork Staf september 2010  Herten
H.H. de Groot - Schilt
e.v. A. de Groot 2e Cie 10 september 2010  Lexmond
J.A. Buyze – Koole
e.v. P. Buyze 3e Cie  19 oktober 2010  Terneuzen

Regimentsverzameling	wil	fordson	WoT2-h15	CWT	
verwerven.
TEKST: HANS SONNEMANS, CONSERVATOR 
REGIMENTSVERZAMELING BRIGADE EN GARDE PRINSES 
IRENE

Tijdens de commando-overdracht op 23 september 
maakte het historische voertuig, een Fordson 
WOT2-H 15 CWT met markeringen van de Irene bri-
gade (om precies te zijn, de 110 van de 1ste 
Gevechtsgroep), zijn opwachting op de appèlplaats. 
Scheidend regimentscommandant Lkol der Fuseliers 
Joost Doense mocht instappen.  
Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses 

Irene wil dit bijzondere voertuig uit 1944 graag aan-
kopen en toevoegen aan de collectie.

Al jaren heeft de conservator van de regimentsverza-
meling contact met de huidige eigenaar van het 
voertuig, de heer Hans van Ravenzwaaij uit 
IJmuiden. Van Ravenzwaaij heeft de truck in 
Frankrijk op de kop getikt en geheel eigenhandig en 
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vakkundig gerestaureerd. Jarenlang heeft hij er trots 
mee rond gereden. Het voertuig heeft zelfs een rol 
als rekwisiet vervuld in de film Zwartboek (voor de 
kenners: in de scène in de duinen in mei 1945, als 
gefussilieerde verzetsstrijders worden opgegraven, 
is de Fordson goed te zien).

Vanwege ruimteproblemen zoekt de huidige eige-
naar een passende oplossing. Verkoop aan de regi-
mentsverzameling heeft hierbij zijn voorkeur. Het be-
stuur van de stichting wil hiervoor graag geld vrij 
maken. Er is inmiddels ook een subsidieaanvraag in-
geschoten bij het Stimuleringsfonds Musea van 
Erfgoed Brabant. Er is goede hoop dat hiermee een 
flink deel van het aankoopbedrag kan worden gefi-
nancierd.

fordson Wot2-H 15 cWt
Fordson was vanaf de jaren dertig eigenlijk vooral 
een tractor merk.  De naam was bedoeld om het 
merk “te identificeren als een product van Henry 
Ford & Son.” Het bedrijf was geheel eigendom van 
leden van de Ford familie, anders dan de Ford Motor 
Company (alleen een kleine groep aandeelhouders).  
Naast de productie in de Verenigde Staten werd er 
dus ook in Groot Brittanie geproduceerd (Thames 
Marshes in Dagenham).

WOT staat voor War Office Truck, een aanduiding 
van het Britse Ministry of Supply aan het begin van 
de oorlog. De verschillende ontwerpen voor de types 
trucks, 15 cwt, 1 en 3 ton, kregen zo opeenvolgende 
nummers (van 1 t/m 6). Daarnaast werd er nog een 
letter toegevoegd om de exacte versie aan te duiden. 
Voor de WOT2 liep dit vanaf model A t/m H.  

CWT staat voor “centum weight”, een massaeenheid 
die meestal “hundredweight” genoemd wordt. Er is 
een Britse en een Noord-amerikaanse versie en de 
twee worden uit elkaar gehouden door ze als “long 
hundredweight” en “short hundredweight” aan te 
duiden.  De Britse long hundredweight is gelijk aan 
50,802345 kilo. 15 CWT staat dus ongeveer gelijk 
aan 750 kg ofwel drie kwart ton

missing link
Het voertuig verdient een mooie plaats in de vaste 
expositie van de regimentsverzameling. Er zijn nogal 
wat foto’s waarop de Fordson te zien is.  Op een van 
de aquarellen van “war-artist” Gabriel de Jongh is 
de truck afgebeeld. De regimentsverzameling heeft 
een hele collectie aquarellen en tekeningen van deze 

Zuid-Afrikaanse kunstenaar, vervaardigd tijdens zijn 
diensttijd aan het front bij de Brigade.  De aquarel 
van De Jongh toont de Fordson in Normandie, geca-
moufleerd en met een Ack-ack affuit in de achterbak. 
De afweer tegen luchtdoelen, ack ack (Anti Aircraft) 
genoemd, bestond uit twee Brenguns (met ronde mu-
nitietrommel) op een affuit.

Drs. Alfred Staarman, tot vorig jaar conservator van 
het Legermuseum, nu hoofd Collectie van het Militair 
Luchtvaart Museum, ondersteunt de aankoop. “Er is 
in Nederland in museale collecties nauwelijks  mo-
biel historisch erfgoed aanwezig dat een re-
chtstreekse link heeft met bevrijding van Nederland 
in 1944-1945. Dit voertuig kan deze missing link 
vormen. Het is ingezet door de Prinses Irene Brigade 
vanuit Groot-Brittannië en is daardoor verbonden 
met de bijdrage die de Nederlandse strijdkrachten in 
geallieerd verband leverden. Het type voertuig is 

Fordson WOT2-H, zoals gerestaureerd door de heer van Ravenzwaaij. Dit voertuig 

wil de regimentsverzameling graag verwerven.

Fordson WOT2-H, zoals gerestaureerd door de heer van Ravenzwaaij. Dit voertuig 

wil de regimentsverzameling graag verwerven.
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beeldbepalend voor de Prinses Irene Brigade en als 
museaal object relevant vanwege de grote logistieke 
inspanning die de geallieerde troepen moesten 
leveren om Nederland te bereiken. Des te leuker is 
dat het een Brits voertuig is: de Brigade is immers ge-
worteld in de Britse traditie. In de beeldvorming lev-
en toch voornamelijk Amerikaanse Shermantanks en 
jeeps voort als de voertuigen van de bevrijders. 
Enige historische correctie daarop kan geen kwaad. 
De Fordson zou een prachtige aanwinst vormen voor 
de regimentsverzameling van de Fuseliers.”

irene brigade
Uit de organisatietabel van de Irene Brigade uit 
1944 blijkt dat er maar liefst 60 “trucks ¾ ton” ofwel 
Fordson WOT2 15 CWT trucks waren ingedeeld. 
Alleen het aantal 3 tons lorries voor troepentransport 
overstijgt dat, want daarvan waren er 65. Verder, ter 
vergelijking, waren er onder meer 47 (bren)carriers, 
7 jeeps en 83 motorrijwielen. 

Iedere gevechtsgroep, min of meer vergelijkbaar met 
een compagie, beschikte over 12 Fordsons (waar-
van 1 in de uitvoering van bureauwagen). Het voer-
tuig is dus, naast de 3 tons lorrie, het meest gebruikte 
voertuig van de Brigade en is heel typerend voor 
deze periode. Zeker als je bedenkt dat de truck na 
de oorlog niet meer terugkeerde in de organisatie 
van de naoorlogse Koninklijke Landmacht. 

general service
De klasse 15 CWT werd in de jaren dertig van de 
vorige eeuw ontwikkeld als een standaard voor het 
Britse leger. Alleen Britse bedrijven (zoals Morris 
Commercial, Commer en Bedford) leverden deze 
voertuigen. Ford, als belangrijkste producent in 
het Verenigd Koninkrijk, mocht niet voor het leger 

produceren. Na het uitbreken van de oorlog veran-
derde dit, bij de introductie van de eerder genoemde 
War Office Trucks. In Dagenham waren op de duur 
35.000 arbeiders aan het werk, die in totaal 
360.000 voertuigen produceerden!

Het kleinste van de WOT 15 CWT reeks was de 
WOT2 truck. Deze werd geintroduceerd in 1939 en 
bleef gedurende de hele oorlog in productie. WOT2 
was een lichte 4 x 2 truck in twee basis varianten: 
met een open cargo compartiment (GS, General 
Service) en een gesloten cargo compartiment (VAN). 
Het voertuig werd algemeen bekend onder de naam 
“Fordson”.

De truck was voorzien van een V8 motor. De GS ver-
sie bestond in diverse varianten: als bureauwagen, 
radiowagen, voor AA (luchtafweer) en met laadruim-
te. In totaal werden er 60.000 gebouwd, gebaseerd 
op 38 contracten voor het Britse leger. Tot aan het 
eind van de jaren vijftig bleven de voertuigen daar 
in gebruik. Wereldwijd zijn nu nog 21 Fordson 
WOT-2 trucks bewaard gebleven, waarvan hopelijk 
straks een in Oirschot!

Augustus 1944. De laadbak van een Fordson met een affuit voor luchtdoelen (Ack 

Ack, Anti Aircraft) tijdens het te velde wassen van haren…

Aquarel van Gabriel de Jongh, gemaakt op 9 augustus 1944 in Cresserons. Een 

gecamoufleerde Fordson is hier herkenbaar, compleet met Ack Ack affuit.



9	 25	JAAR	VAANDELDRAGER

REGImENTsfLITsEN

Commando-overdracht	23	september	2010

Genm bd Rudi Hemmes tijdens de ceremonie van de commando-overdracht.

Lkol der Fuseliers Joost Doense draagt zijn commando over het Garderegiment Fuseliers en 17 Painfbat GFPI over aan Lkol der Fus Henk de Boer, door het overdragen 
van het regimentvaandel.

Lkol der Fus Henk de Boer met het regimentsvaandel.
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Het intreden van het regimentsvaandel en de vaandelwacht tijdens de ceremonie. Rechts van de vaandelwacht paradecommandant Maj der Fus 

Marcel Latour.

Aangetreden Fuseliers tijdens de ceremonie.

Oud-regimentscommandant overste Joost Doense met zijn 

afscheidscadeau: een Fuselierssabel.De Fordson WTO2 15 cwt vrachtwagen uit 1944, rijdt de appelplaats op. 
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De nieuwe regimentscommandant en zijn echtgenote worden na afloop gefeliciteerd 

door oud-regimentscommandant Kol der Fus Tim Luiten.

De uitzendvlag van 17 Painfbat GFPI met de vlaggewacht 

in desert tenue.

Oveste Joost Doense in gesprek met de chauffeur van de Fordson, adjudant Hans van Hest.

De oud-regimentscommandant 

verlaat de appelplaats in het 

historische voertuig.
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Terugblik	Joost	Doense,	luitenant-kolonel	de	fuseliers

Geachte	regimentsgenoten,

Na mijn commando-overdracht vroeg Hans 
Sonnemans me of ik voor de Vaandeldrager wilde te-
rugkijken de drie jaar dat ik Commandant van 
Regiment en Bataljon was. Uiteraard doe ik dat 
graag.
Om te beginnen was het een hele intensieve periode 
maar wel eentje waarvan ik enorm heb genoten.
Dat betekent niet dat alles altijd van een leien dakje 
ging. 
In het voorjaar van 2007 moesten Regiment als 
Bataljon de draad weer oppakken na terugkeer van 
uitzending. Er waren veel functiewisselingen bij zo-
wel kader als manschapen en dat ging ten koste van 
de continuïteit: veel van wat voor de missie nog van-
zelfsprekend was, moest opnieuw worden opge-
bouwd. Dat kostte tijd en energie en zorgde af en 
toe ook voor de nodige teleurstelling en frustratie. 
Die druk werd alleen maar groter toen bekend werd 
dat het Bataljon opnieuw naar Uruzgan zou gaan. 
Alles moest daarvoor immers tot in de puntjes klop-
pen maar ik werd geconfronteerd met personeelste-
korten, onduidelijkheden over de uitzendsamenstel-
ling, materieeltekorten en een overvol programma. 

Er zijn dan ook wel wat momenten geweest dat ik 
mezelf afvroeg of we het allemaal wel op tijd zou 
lukken. Deels is het opgelost door goed vooruitkij-
ken, efficiënt plannen en keuzes maken maar veruit 
de grootste succesfactor waren de mensen. 
De schouders werden eronder gezet en ik ben echt 
reuze trots op de grote hoeveelheid werk die is ver-
zet. We hebben ontzettend veel geoefend en ge-
traind en ik zag de pelotons en compagnieën steeds 
een stukje beter worden met als eindresultaat dat ze 
allemaal prima missies hebben gedraaid. 
Alweer iets om trots op te zijn. 
Een primeur bij de uitzendingen was dat ik als eerste 
Commandant Battlegroup een Marinierscompagnie 
mocht commanderen en Mariniers mocht integreren 
in mijn Staf. Ik vond dat absoluut een voorrecht en 
was niet alleen leuk om te doen maar ook bijzonder 
leerzaam. 
Absolute dieptepunten waren wel de momenten dat 
ik geconfronteerd werd met gewonden, en dan met 
name als gevolg van uitzendingen. Er waren al enke-
le gewonden uit de missie van najaar 2006 en het 
stopte helaas niet toen er in de zomer van 2007 één 
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peloton onder bevel van een andere eenheid werd 
uitgezonden of toen de compagnieën in 2009 op-
nieuw werden ingezet. Diverse jonge Fuseliers heb-
ben hun leven van het ene op het andere moment in-
grijpend zien veranderen. Ik heb veel respect voor 
het doorzettingsvermogen waarmee deze militairen 
werken aan hun herstel, maar ook hoe hun maten uit 
de compagnieën ze steunen. Ga daar vooral zo mee 
door.
Sterfgevallen bij operaties of oefeningen zijn mij ge-
lukkig bespaard gebleven maar er is wel een collega 
onder vervelende omstandigheden overleden. Ook 
dat blijft me bij en het is goed dat we hem een waar-
dig afscheid hebben kunnen geven.
Veel minder erg maar zeker niet leuk was als ik 
Fuseliers moest voordragen voor ontslag. Vaak ging 
het om drank in het verkeer of drugsgebruik. Als je 
denkt dat dat kan, dan hoor je niet bij de 
Krijgsmacht en al helemaal niet bij de Garde 
Fuseliers.
Gelukkig konden we ondanks alle drukte de 

Regimentsactiviteiten nagenoeg ongehinderd blijven 
uitvoeren. De beste graadmeter daarvoor zijn onze 
gerespecteerde veteranen zelf: zij gaven steeds aan 
dat ze tevreden waren met onze ondersteuning en 
toonden begrip als het een keer met een beetje min-
der moest.
En er zijn meer mooie dingen gebeurd. Centralisatie 
van bestuurlijke taken waardoor we onze 
Veteranenverenigingen nóg beter kunnen ondersteu-
nen. De re-integratieoefening “Paddle Fuselier” in 
Normandie waar het hele Bataljon opnieuw kennis 
kon maken met de roots van het Regiment. Ook de 
herdenking van de bevrijding van Den Haag in mei 
van dit jaar verdient een bijzondere vermelding. In 
aanwezigheid van Prinses Irene en de Commandant 
der Strijdkrachten hebben we daar een perfect visite-
kaartje afgegeven.

Het was voor mij oprecht een eer en een genoegen 
om Commandant van dit mooie Garderegiment en 
Bataljon te mogen zijn en collegialiteit, professionali-
teit en kwaliteit zijn de woorden die daarbij horen.

Fuseliersgroet

Joost Doense
Luitenant-kolonel der 
Fuseliers
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TEKST: SMI LAMBRIKS
06 SEPTEMBER 2010 B EAGLE-CIE

De herdenking in Beringen is voor de B Eagle-cie al 
vele jaren een jaarlijks terugkerende herdenking 
waar nog steeds met de juiste instelling, respect en 
enthousiasme aan deelgenomen word.
De organisatie is ook al geruime tijd in handen van 
de heer Tony Roosen van het bevrijdingscomité 
Beringen ism de RA van het Regiment Bevrijding 5e li-
nie en de CSM B Eagle-cie 17 Painfbat.

Deze onderlinge contacten worden dan ook gekoes-
terd waardoor het weerzien altijd een heugelijk feit 
blijkt te zijn. Het eerste jaarlijkse contact is dan ook 
vaak tijdens de verkenning onder het genot van een 
“Jupileke” op het terras in de binnenstad van 
Beringen.

06 September in de ochtend verplaatsen de CSM, 
SMO met wat handlangers richting Beringen om de 
ceremonie locatie bij het monument in te richten. De 
geluidsinstallatie van het Bataljon wordt opgebouwd 
en getest en de Kransen worden door de verschillen-
de instanties aangeleverd en op de juiste plek weg-
gelegd.

Terwijl de BC, RK en de aalmoezenier en de RC 
Bevrijding 5e linie de kerkelijke mis bijwonen is het 
voor de rest wachten op het peloton van de B-cie die 
met de bus onderweg zijn richting Beringen. 
Nadat de bus, een uur te laat (heeft CSM jaar van 
zijn leven gekost!!) arriveert worden de wapens zsm 
uit de kisten gehaald en het peloton samen met een 
peloton van de Belgen in de juiste formatie opge-
steld.

De Vaandels van GFPI en Bevrijding 5e linie treden in 
en onder leiding van CSM B-cie wordt het geheel af-
gemarcheerd over een afstand van zo’n 2 km rich-
ting Monument.
Hier vind aansluitend dan de ceremonie plaats met 
een aantal sprekers waaronder de Burgemeester van 
Beringen en de Generaal bd Hemmes.

Na de ceremonie wordt er dan weer afgemarcheerd 
richting de Kerk waarna ter afsluiting een gezamen-
lijke maaltijd plaats vindt in Buurthuis “de Kardijk” te 
Beverlo.

Al met al kunnen wij weer TROTS terugkijken op een 
geweldige ceremonie dankzij de inzet van onze 
mannen en vrouwen van de B Eagle-cie.

       
  

herdenking	beringen

Afmarcheren naar het monument.

Ceremonie bij het monument.
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TEKST: KAP H. VAN STRATUM MEINDERTSMA
REGIMENTSKAPITEIN

Na een aantal dagen geoefend te hebben in de 
avonduren tijdens SOB III te Bergen heeft de A-cie dit 
jaar een goed visitekaartje afgegeven als 
Ereafzetting op het Binnenhof te Den Haag.
Voor Lkol Joost Doense was het zijn laatste keer het 
optreden als Commandant Binnenhof, wat bijna in 
het water is gevallen door het zoek raken van zijn 

Koorduitreiking	Colijnsplaat

Frans van der Meeren, secretaris van de Ver Oudstrijders KNB Prinses 

Irene, controleert het tijdschema van de ceremonie.

Fuselier van Bree wordt beedigd met de hand aan het vaandel.

Vaandel en vaandelwacht marcheren door Colijnsplaat.

Kinderen van de lokale basisschool van Colijnsplaat worden betrokken 

bij de ceremonie. Alleen bevatten de borrelglaasjes geen calvados 

maar oranje ranja!

prinsjesdag

CT, tot op de laatste minuut is dit gelukkig nog goed 
gekomen. Het CT werd door de Marechaussee van-
uit Soesterberg naar de Parkstraat gebracht.



2004

Op 20 augustus nam Lkol 

der Fus Tim Luiten het 

commando over her 

regiment en parate 

Fuseliersbataljon over van 

Lkol der Fus Harold Jacobs.
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1972

Lkol der FusC. Van der Kun draagt op 7 april zijn commando over 13 Painfbat GFPI over aan A.P.A. van Daalen in de Westenbergkazerne te 

Schalkhaar.
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De oefening van de C2 Ost 17 PAINFBat gedurende 
week 41 had als doel niveau I/II vaardigheden te 
behouden en verbeteren waarbij Covo nieuwe stijl, 
W5H en algemene militaire vaardigheden centraal 
stonden. 

De groep heeft gedurende het jaar 2010 enkele per-
soneelswisselingen gehad, hierdoor diende de 
groep het niveau weer op pijl te brengen. Hierbij 
kwamen onderwerpen aan bod zoals het betrekken 
van een Bataljons Commando Post, camoufleren en 
het uitrollen van het TITAAN netwerk. Daarbij kon-
den de groepscommandanten hun taak uitdiepen 
door gebruik te maken van commandovoeringproce-
dures.

Verder is er in het kader van niveau I/II ingegaan op 
de algemenen militaire vaardigheden waarbij bij-
voorbeeld de 5/20 check, overval, kaartlezen, kom-
pasdoorsteek, en onderkomens aan bod kwamen. 

herdenking	beringen	C2ost	te	Velde
SGTL BERTIO JANSEN
OPC C20STGP 17 PAINFBAT GFPI

Verschillen met ypr
Zo ook het verschil van bewapening van het voer-
tuig. Waar we voorheen met de 25mm onze tegen-
stander het leven zuur maakte, komt nu de 35mm in 
de plaats. 
Met zijn hoogwaardige techniek, vuurkracht en soor-
ten munitie is de 35mm een indrukwekkend wapen, 
waar veel boordschutters spoedig mee hopen te wer-
ken. Voordat we volgend jaar aan de gang gaan 

Verder was er om de Mentale component te trainen 
een mentale training waarbij zelfs politiehonden 
werden gebruikt.

De oefening heeft de groep op een hoger militair 
niveau gebracht.

het	laatste	schot....	Afscheid	van	de	YpR

TEKST: NAMENS DE A'TIJGER 'CIE TLNT KANT PC 3E PELOTON
17 PAINFBAT GFPI

Aan alles komt een einde zegt men weleens… 
Zo ook voor het pantserrupsvoertuig de YPR 765 
voor ons van 17 Painfbat GFPI.
Na een goede 35 jaar met de YPR staat ons een 
nieuw avontuur te wachten in de vorm van de CV90. 
Na de invoering bij 44 en 45 Painfbat gaat onze 
eenheid zich voorbereiden op de komst van dit 
hoogwaardig stukje techniek. Een hele omslag wat 
de nodige uitdagingen met zich meebrengt.

bATALJoNsNIEuWs
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met de 35mm, moest er natuurlijk nog afscheid wor-
den genomen van de 25MikeMike.  Dit na jaren 
trouwe dienst….

Laatste schoten…..
Dit bracht ons van de A’tijger’Cie van 13 tot 17 sep-
tember jongstleden in Bergen, waar wij met de colle-
ga’s van de Bcie  zorgden voor een (laatste) schiet-
programma met de 25mm.
Met 4 PRI’s en een aantal boordschutters van beide 
Cie’n, waarvan sommigen net opgeleid, werd een 
uitdagend programma voorgeschoteld.
Dit alles werd ondersteund door de aanwezigheid 
van een klas van de Vak Technische Opleiding 
Onderofficieren Infanterie, welke nu begonnen zijn 
bij een van de compagnieën van ons bataljon. Ook 
zij hebben naar eigen zeggen een prima week ge-
had, waarbij vooral de stijgende lijn in schietresulta-
ten kenmerkend was voor deze week.

Om de week geheel in stijl af te sluiten, werden de 
laatste schoten met de 25mm gelost door de oud én 

huidige bataljonscommandant, Overste Doense en 
Overste de Boer. 

Na deze schoten was het toch echt voorbij en kijken 
we uit naar het werken met de 35mm en de CV90.
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taken
Een van de taken van de Force Protection op 
Kandahar Airfield is de bewaking van Nederlandse 
assets. Normaliter is dit een taak voor CLSK OGRV 
eenheden, voor de huidige rotatie is daar een pelo-
ton (grotendeels) afkomstig van 17 painfbat voor 
aangewezen. 

Op 21 september begon voor ATF 15 de uitzending. 
Naar de traditie droegen wij vanaf dat moment alle-
maal ons koord. Omdat een tweetal personen deze 
nog niet uitgereikt hadden gekregen, werd dit op 
vliegbasis Eindhoven alsnog verzorgd. Met een 
goed glas Calvados begon onze reis. 

overdracht
Vroeg in de ochtend van 22 september kwam het de-
tachement aan op Kandahar Airfield om te beginnen 
aan een intensieve overgave/overname periode. 
Tijdens deze HOTO periode zijn er veel tips gegeven 

fuseliers	bij	de	luchtmacht

TEKST: TWEEDE LUITENANT IVORA FRANCIS
PELOTONS COMMANDANT FORCE PROTECTION PELOTON 
ATF 15

en zijn de opgedane kennis, ervaringen en de beno-
digde materialen door de FP peloton van ATF 14 aan 
ons overgedragen. De overname van de wacht werd 
symbolisch gedaan met het overhandigen van een 
herinneringsbord. Deze prijkt sinsdien in onze ont-
vangstruimte op het kamp.

Werkzaamheden
De werkzaamheden voor ons peloton zijn primair op 
het kamp t.b.v. de Nederlandse ATF. Onze mannen 
en vrouwen dragen zorg voor de 24/7 beveiliging 
van de Nederlandse air assets en de Nederlandse 
compound. Door middel van statische locaties en dy-
namische reacties op diverse alarmeringen garande-
ren wij de veiligheid van het detachement. Naast de 
reguliere werkzaamheden wordt er ook ondersteund 
bij de bazaar die wekelijks plaatsvindt. Tevens on-
dersteunen wij regelmatig de MP op het kamp, bij 
bezoek van VIPS en overige Nederlandse aangele-
genheden. 
Zoals eerder aangehaald opereren wij als CLAS pe-
loton binnen een CLSK eenheid. Die samenwerking 
verloopt prima. Van weerszijden wordt er gebruik 
gemaakt van kwaliteiten en wordt er gekeken in an-
dermans keuken. Zo zijn de FP mannen en vrouwen 
rondgeleid in en rondom de Nederlandse F16’s en 
wordt overig ATF personeel in de gelegenheid ge-
steld onder leiding van onze onderofficieren de 
schietbaan te bezoeken voor trainingsdoeleinden. 

Met in ons achterhoofd het 
verkeersongeval, wil ik van-
uit mijn positie namens ons 
gehele peloton beterschap-
wensen uitspreken naar 
fus1 Thijs Dusseljee. Wij 
wensen hem een spoedig 
herstel toe en kijken uit naar 
het weerzien.

Met goede moed blik ik 
vooruit op een succesvolle 
uitzending voor ons pelo-
ton.

Tweede luitenant Ivora 
Francis
Pelotons commandant Force 
Protection Peloton 
ATF 15
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Na genoten te hebben van 3 weken zomerverlof was 
het dan zover. Het complete verkenningspeloton 
ging van 16-08-10 t/m 03-09-10 de cursus “voer-
tuig technisch gedeelte Fennek“ volgen.  
Het was natuurlijk even “klikken” om je aansluitend 
aan het zomerverlof te melden bij de I.G.V. 
(Instructie Groep Verkenning) op de Bernard 
Kazerne te Amersfoort. Dit zeker gezien het gehele 
file-vrije traject naar Amersfoort, maakt niet uit vanaf 
welke richting?
Tijdens de cursus gaat men in op de volgende onder-
werpen:
Hydraulisch systeem,
Brandstofsystemen, 
Koelsysteem,
Motormanagement,
VEM (verhogen eigen mobiliteit),
.50 QCB (quick change barrel),
Je zult dit voertuig van binnen en buiten moeten leren 
kunnen en kennen en dit geldt voor de gehele be-
manning (Commandant/Boordschutter/Chauffeur).

Waarom? 
De Fennek is een High Tech voertuig, dat zeer effec-
tief is opgebouwd, ik noem dit voertuig dan ook wel 
eens “een printplaat op wielen”. De bemanning 
moet in staat zijn om onder alle omstandigheden het 
voertuig inzetbaar te houden, dit kan alleen met de 
juiste technische kennis van de bemanning. Tijdens 
de cursus wordt van de bemanning verwacht om fou-
ten die het systeem aangeeft te kunnen interpreteren 
en oplossen. Zo worden er tijdens de cursus bepaal-

Verslag	verkenningspeloton
Cursus	voertuigtechnisch	fennek	en	verkennings-
opleiding

TEKST: SMI J.F.G. REIJNDERS 
(OPC 17 VERKENNINGSPELOTON)

de sensoren in 
het voertuig los-
gekoppeld door 
de instructie-
groep, zodat er 
foutmelding(en) 
ontstaan waar-
door het voertuig 
voor een gedeelte of compleet niet meer werkt. 
De bemanning dient binnen afzienbare tijd deze 
storing(en) te verhelpen. Dit kan alleen maar als de 
bemanning het systeem begrijpt. De bemanning 
dient dus alle systemen te kunnen interpreteren, hier 
wordt je dan ook na ieder onderwerp op getest en 
getoetst door de IGV.  
Tijdens de cursus besteedt men veel aandacht aan 
VEM. Na grondige theorie lessen krijg je een aantal 
casussen voorgelegd waarbij het voertuig vast komt 
te zitten. Het is dan de bedoeling dat de bemanning 
zich hier zelf uit gaat redden met de ingebouwde 
lier, het hefkussen, sneeuwkettingen of met gebruik 
van een andere fennek. Dit alles dient op een veilige 
en verantwoorde wijze te gaan, waarbij van te vo-
ren een “plan van aanpak” is gemaakt. We hebben 
dit tijdens de cursus bij dag en nacht mogen onder-
vinden en uitvoeren!
Belangrijk deel van de cursus is dat we allemaal ba-
sis .50 schutter zijn opgeleid. Hierbij werd een ieder 
op de handelingen aan het wapen getoetst en heb-
ben we op de Harskamp (ISK) onze modules gescho-
ten. 
De cursus geeft een goed beeld over het voertuig en 
je wordt bekwaam gemaakt in de techniek en het 
kunnen en kennen van het voertuig! Het verkennings-
peloton heeft deze cursus met succes afgesloten, met 
dank aan de IGV.
Na de voertuig technische cursus is het peloton terug 
naar Oirschot gekomen om te starten met een onder-
houdsweek, gevolgd door de logistieke 
voorbereidingen voor de 
verkenningsopleiding. 
    
(wordt vervolgd)
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Woensdag 20 Okt werd op de RVS kazerne de oefe-
ning “Irene te Velde” georganiseerd. Dit is een 24-
uurs oefening voor de nieuw geplaatste aspirant fu-
seliers bij 17 Painfbat Garderegiment Fuseliers 
Prinses Irene. Doel van deze oefening is om het 
nieuw geplaatst personeel die hun opleiding genoten 
hebben bij schoolbat zuid wegwijs te maken binnen 
de vormen en gebruiken van ons regiment. Tevens 
wordt het hen bij deze oefening duidelijk dat het 
“zijn” van fuselier meer inhoud dan het “zijn” van 
pantserinfanterist. Het is dan ook duidelijk dat vor-
ming, de mentale component en discipline hoog in 
het vaandel staat tijdens deze oefening.
De oefening valt onder verantwoording van de BA 
en de CSM’s maar het uitvoerend element en de 
voorbereidingen worden geregeld door de nieuw 
geplaatste onderofficieren. Voor deze onderofficie-
ren is dit tevens ook een test of zij zich na deze oefe-
ning fuselier mogen noemen.
Woensdagochtend begon eerst met een voorlichting 
aan al het nieuw geplaatst personeel van 17 
Painfbat GFPI (manschappen, onderofficieren en offi-
cieren). Deze voorlichting werd verzorgd door ver-
schillende secties waarin verteld werd hoe de be-
drijfsvoering binnen onze eenheid geregeld is. Ook 
zat er een voorlichting in over de historie van ons re-
giment waarna het hele gezelschap een bezoek aan 
ons museum bracht. De ochtend werd afgesloten met 
een gezamenlijke lunch in Congleton onze regiments 
mess.

oefening	Irene	te	Velde
TEKST: BA; ADJ C VAN DER KRIEKEN

Na deze lunch begonnen de manschappen en de on-
derofficieren aan “Irene te Velde”. De oefening werd 
geopend door de BA die aan de meer dan 60 aspi-
rant fuseliers de doelstellingen van de oefening dui-
delijk maakte. Het gaat te ver om de volledige 24 
uur te beschrijven maar het is wel de moeite waard 
om een aantal hoogtepunten te beschrijven. Zo 
moest iedere aspirant fuselier een test maken over 
onze regiments historie en tradities, hiervoor moch-
ten zij het museum gebruiken om deze kennis te ver-
garen. Een bijzondere gebeurtenis was ook de zang-
les van de BA in Congleton, wat gevolgd werd door 
het feit dat iedere aspirant fuselier vervolgens voor 
een jury het fuselierslied individueel mocht voordra-
gen. De jury was hierbij bijzonder streng en alleen 
een foutloos gezongen lied kon voor hun goedkeu-
ring zorgen. Ook moest er voor sommige activiteiten 
gecamoufleerd worden. Dit is op zich niet zo bijzon-
der, maar wel als dit met speciale camouflagestiften 
gebeurd, namelijk in de kleuren oranje en blauw. 
Zelfs het slapen had een hoog fuseliersgehalte, zij 
moesten buiten in een slaapzak met hoes doen in de 
vorm van de letters GFPI.
Als laatste moesten de aspirant fuseliers na het reveil-
le hun eigen ontbijt maken, hiervoor hadden zij tot 
hun beschikking: esbit, eieren, bacon, worstjes, witte 
bonen in tomatensaus en brood om toast te maken. 
Oftewel een traditioneel Engels ontbijt. De aspirant 
fuseliers waren ook zo vriendelijk om een ontbijt te 
serveren aan de commandant, de BA en de CSM’s in 

Oefening Irene te Velde

Traditioneel ontbijt



Congleton. Deze maaltijd moest beoordeeld worden 
en na enige discussie werd bevonden dat de geser-
veerde maaltijd door kon gaan voor een traditioneel 
Engels ontbijt. Om 14.00 uur werd er een ceremonie 
gehouden bij het monument op de bataljons appel-
plaats en kregen de nieuwe fuseliers na opdracht 
van de commandant hun rode pad verwisselen voor 
de felbegeerde oranje pad. Hierna konden de nieu-
we fuseliers voldaan beginnen aan onderhoud en 
werden zij een dag later ook beëdigd op ons vaan-
del in Colijnsplaat, maar hierover elders in deze 
vaandeldrager meer. Voor de onderofficieren was 
het nog niet afgelopen. Zij mochten hun patten ver-
wisselen in Congleton onder leiding van de comman-
dant in het bijzijn van hun collega onderofficieren. 
Ook werden zij hier ingedronken in het regiment 

Donderdag 02 september was het weer zover, de 
jaarlijks terugkerende sportdag van het Korps 
Militaire Administratie. Dit jaar hadden we genoeg 
administrateurs om het 17e te vertegenwoordigen 
met volleybal. Door het drukke schema van het batal-
jon waren wij niet in de mogelijkheid om als team te 
trainen en eerlijk is eerlijk we waren geen ster team 
(mede door mij) maar dat mocht de pret niet druk-
ken!
Om 0700 werden we door de onze SMA Helen 
Smeets gehuld in het oranje blauwe  t-shirt dat na-
tuurlijk gecombineerd werd met het nieuwe batal-
jonstrainingspak.
 
Al vrij snel werd duidelijk dat wij niet met de eerste 
prijs naar huis zouden gaan. Waar wij de eerste 
wedstrijden nog ruim wonnen, ging het in de loop 
van de dag steeds wat minder met de scores on-
danks de, toch zeer fanatieke, houding van onze 
SMA.
We hebben het bataljonsgevoel uitgedragen en een 
zeer geslaagde dag achter de rug en op welke 
plaats we zijn geëindigd? Ach ja.. volgend jaar 
gaan we winnen!

sportdag	Korps	militaire	Administratie
TEKST: ODILE TUNDERMAN

Het Sportteam
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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 geeft onze vice-voorzitter een terugblik op 
zijn uitzending naar Afghanistan. 

70 jaar prinses irene - 14 mei 2011
In 2011 wordt het 70-jarig bestaan gevierd van de 
grondleggers van ons regiment, want in 1941 werd 
de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene in 
Engeland opgericht. Dit gaan we dan ook groot-
scheeps vieren op zaterdag 14 mei 2011. In dit gro-
te feest zijn ook alle reünies van de KNBPI, de VOSIB 
en de VVVGFPI opgenomen. Noteer de datum aub 
maar vast in de agenda en meld je aan bij onze se-
cretaris als je mee wilt helpen bij de organisatie van 
deze dag.

Vice Voorzitter terug van uitzending
Kol Harold Jacobs heeft de afgelopen maanden een 
belangrijke coördinerende rol gespeeld in de rede-
ployment van de Nederlandse bijdrage uit 
Afghanistan. Het meeste werk is inmiddels gedaan; 
het schip met het meeste van ons zware strategische 
materieel (pantservoertuigen,etc) is op 17 november 
vertrokken uit Fujaira (VAE). De Redeployment 
Taskforce wordt nu afgebouwd en de laatste spullen 
worden ingepakt. We kijken terug op een enerveren-
de en uitdagende missie waarin de Nederlandse 
krijgsmacht zich sterk ontwikkelde. In de eerste week 
van november is Kol Harold Jacobs teruggekomen 

Afghanistan	exit

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

van zijn uitzending naar Kandahar; welkom terug 
aan de bestuurstafel. Hij beschrijft zijn ervaringen in 
het tweede deel van deze rubriek.

gouden fuseliersspeld
Voor al het werk dat zij voor de veteranen van GFPI 
hebben gedaan en nog doen, zijn Lkol Andy van 
Dijk en Lkol Henk Laurens gedecoreerd met de 
Gouden fuseliersspeld. Dit eerbetoon is meer dan 
verdiend; nogmaals van harte gefeliciteerd!

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. 



24	 25	JAAR	VAANDELDRAGER

post tijdens de uitzending
Het is erg ondersteunend en motiverend om re-
gelmatig wat van het thuisfront te horen. Ook 
(jonge) veteranen van de VVVGFPI zijn een stuk-
je thuisfront. Ik vraag u allen zo nu en dan eens 
een berichtje te sturen naar onze fuseliers. Op 
onze website kunt u de NAPO adressen vinden. 
Er gaan uiteraard ook steeds fuseliers individu-
eel 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 er-
varingen (als artikeltje) terug voor publicatie in 
De Vaandeldrager. De C-cie van 17 Painf gaat 
naar Cidw. Het adres om post naar toe te sturen: 
Naam
Peoplesoftnr
CLAS-cie
NAPO 401
3509 VP Utrecht

Leden
Ten slotte stijgt ons ledental inmiddels richting de 
600, maar we vertegenwoordigen ongeveer 
5000 jonge veteranen, dus er kunnen nog wat 
leden bij. Wil je jezelf of iemand anders aanmel-
den als lid van de VVVGFPI, kan dat bij onze se-
cretaris vvvgfpi@home.nl of surf naar onze web-
site www.vvvgfpi.nl.
Op onze website kun je via het gastenboek of de 
links mogelijk ook je ‘oude kameraad’ terugvin-
den, artikelen over uitzendingen lezen en foto’s 
bekijken. Afsluitend nog een allerlaatste verzoek 
van onze ledenadministratie; geef a.u.b. je nieu-
we adres door als je verhuist. 

kolonel der fuseliers Harold Jacobs
Het woord is aan de Liaison Officier Redeployment 
Taskforce die net terug is van zijn uitzending.
Na een aantal ‘bijna-ervaringen’ is het me toch nog 
gelukt. Een  uitzending naar Afghanistan, als Liaison 
Officier van de Redeployment Taskforce, op het  
Hoofdkwartier van Regional Command South op 
Kandahar Airfield (KAF). 

Ik ben bevoorrecht dat ik vorig jaar als waarnemend 
brigadecommandant al twee keer een periode op 
werkbezoek mocht bij TFE 9 en TFE 12 en in die peri-
odes mee ben geweest op patrouilles en aan een 
operatie mee kon doen. Ook heb ik een shura bij 
mogen wonen. Die opgedane kennis en ervaring 

hebben mij zeer geholpen bij het werken op het 
hoofdkwartier en het adviseren van de RDTF. Bij die 
bezoeken ben ik alle eenheden van ons Regiment te-
gengekomen en heb met eigen ogen kunnen zien 
hoe goed zij hebben gepresteerd. Zelfs met het 
Beveiligingspeloton op KAF heb ik nog enkele weken 
mee mogen werken.

Bij mijn afscheid en terugkeer op de vliegbasis 
Eindhoven was Generaal-majoor Rudi Hemmes aan-
wezig, fantastisch! Als individueel uitgezonden fuse-
lier heb ik mijn koord weer met trots gedragen. Het 
koord nodigt vaak uit tot een eerste gesprek en 
breekt al snel het ijs bij onze internationale collega’s. 
Deze uitzending was een geweldige ervaring in een 
enerverende omgeving. Grote operaties werden ge-
pland en uitgevoerd in Kandahar en omgeving, 
waarbij alle facetten van het militaire bedrijf en 
counter insurgency operaties aan bod kwamen.  Ik 
heb deze periode dan ook ervaren als een zeer leer-
zame ervaring en voelde me als een kind in een 
snoepwinkel. Ik heb me op alle verschillende gebie-
den kunnen verdiepen en heb mijn eigen kennis en 
ervaring op verschillende disciplines kunnen delen.  
Onder het motto “slap ouwehoeren en koffiedrinken” 
dit keer niet met worstenbroodjes maar stroopwafels, 
was ik prima in staat om mijn rol als liaison officier in 
te vullen.  Met name de samenwerking met 
Amerikanen en Amerikaanse eenheden, om voor de 
RDTF de benodigde konvooien te regelen was een 
genot. Ik heb zelf ook een konvooi mee kunnen rij-
den van Kandahar Airfield naar Tarin Kowt, in een 
trekker oplegger combinatie. Die reis op zich was al 
en fantastische ervaring.

Daarnaast was de overdracht van de TFU aan 
Combined Team Uruzgan (CTU) en de samenwer-
king met deze Amerikaanse en Australische collega’s 
een geweldige ervaring. Veel van ons materieel en 
onze infrastructuur hebben we aan hen kunnen ver-
kopen en deels kunnen schenken, tot eenieders tevre-
denheid. Het overnemen van de verschillende con-
tracten was niet altijd even gemakkelijk, maar is uit-
eindelijk toch goed gelukt.

Nu nog even genieten van mijn verlof, om vervol-
gens te vertrekken naar Den Haag. Per 6 december 
begin ik als Hoofd Behoeftestellingen Land bij de 
Directie Operationeel Beleid Behoeftestellingen en 
Plannen.  



25	 25	JAAR	VAANDELDRAGER

wenst en een goede diensttijd als Regiments-
commandant. 
In de korte tijd dat wij hem als Commandant hebben 
meegemaakt heeft hij duidelijk getoond dat hij de 
oud-strijders een warm hart toedraagt en dat wij ze-
ker een prettige samenwerking met hem zullen heb-
ben.

reünie 4e bat 
Op 6 oktober was een delegatie van ons bestuur te 
gast bij de oud-strijders van het 4e Indië Bataljon 
Garde Regiment Prinses Irene. De reünisten hadden 
een heerlijke dag en ik ook.
 
koorduitreiking
In de vorige Vaandeldrager meldde ik u al dat de da-
tum van de koorduitreiking in Colijnsplaat zou wor-
den verzet. Helaas had ik plannen gemaakt op 22 
oktober en kon ik alleen maar in gedachten in 
Colijnsplaat zijn. Ik heb begrepen dat de koorduitrei-
king voortreffelijk verliep. U kunt elders in deze 
Vaandeldrager een verslag lezen.  

Herdenking tilburg 
Op 27 oktober werd de bevrijding van Tilburg her-
dacht. ‘s Avonds was een detachement van de 
Fuseliers en van ons bestuur aanwezig bij de herden-
king bij het Gemeentehuis, waar de 
Detachementcommandant en ik samen een krans 
hebben gelegd.

uitzending fuseliers
De dienst in Uruzgan zit er bijna op voor de 

TEKST: RUDI HEMMES, VOORZITTER VAN DE VERENIGING 
VAN OUD STRIJDERS VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
BRIGADE "PRINSES IRENE"

bedankbrief van prinses irene
Hare Koninklijke Hoogheid heeft mij gevraagd u al-
len te danken voor het medeleven dat ik Haar, mede 
namens u allen, heb betoond bij het overlijden van 
Prins Carl Hugo van Bourbon Parma.

beringen
Op 6 september werd de bevrijding van Beringen 
herdacht, waar wij met een detachement van onze 
vereniging waren vertegenwoordigd. Het weer werk-
te mee; het drankje in het Gemeentehuis was heer-
lijk; de detachementen van ons Regiment en van het 
Belgische Bataljon Bevrijding Vijfde Linie, dat de tra-
dities voortzet van de Brigade Piron, maakten van de 
herdenking een prima militaire plechtigheid; de 
speeches waren kort en duidelijk en de broodmaal-
tijd was aan allen goed besteed. Wij hopen nog 
heel lang deze jaarlijkse plechtigheid bij te kunnen 
wonen.

commando overdracht 
Op donderdag 23 september heeft de Overste Joost 
Doense zijn commando over het Garde Regiment 
Fuseliers Prinses Irene en het 17e PainfBat overdra-
gen aan Overste Henk de Boer, die geen onbekende 
voor ons is omdat hij vele jaren bij de Fuseliers heeft 
gediend. Wij hebben de Overste Doense bedankt 
voor alles wat hij voor ons heeft betekend en wij heb-
ben de Overste de Boer veel krijgsmansgeluk toege-

Wetenswaardigheden	van	onze	vereniging

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
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Fuseliers. Er is nog één peloton dat bewakingsdien-
sten vervult op de Basis Kandahar, waar alle spullen 
die terug naar Holland moeten, worden ingepakt en 
voor vervoer gereed gemaakt. Dat peloton komt eind 
van dit jaar terug,

Intussen is de Charly Compagnie naar West Indië 
(Curaçao) vertrokken om Mariniers af te lossen. Wij 
wensen hen een goede tijd toe en een behouden 
thuiskomst in 2011.

Dragen van het Invasiekoord door dienst verlaters
Steeds meer Fuseliers verlaten de dienst en niemand 
weet precies wie wel en wie niet bij een officiële 
plechtigheid zijn koord mag dragen. Het dragen van 
het koord is onderwerp van bespreking geweest in 
de vergaderingen van de stichting Brigade en 
Garde. U hebt daarover in de vorige Vaandeldrager 
in het artikel van de Voorzitter van de Stichting 
Brigade en Garde ook over kunnen lezen.
Aangezien dat onderwerp op de vergadering van 
december weer op de agenda staat zal ik er nu nog 
niets over zeggen. Wel heeft ons bestuur een brief 
aan de voorzitter van Brigade en Garde gestuurd 
waarin wij duidelijk naar voren hebben gebracht dat 
ons bestuur van mening is dat alleen het bestuur van 
onze vereniging de Regimentscommandant kan advi-

seren wie wel of niet een koord mag dragen en dat 
als wij dat niet meer kunnen de Regiments-
commandant verantwoordelijk is om de tradities van 
het koord voort te zetten.  

Verjaardag
Op vrijdag 7 januari 2011 zal in Oirschot worden 
herdacht dat op 11 januari 1941 de Koninklijke 
Nederlandse Brigade in Congleton werd opgericht. 
U ziet dat in de regimentskalender in dit blad. U ziet 
dan ook dat de feestelijke viering van dit 70 jarig be-
staan zal plaats vinden in Oirschot op zaterdag 14 
mei 2011. 
Velen van u zullen zich nog herinneren hoe geweldig 
de 60ste verjaardag werd gevierd. 
De commissie die het feest  voor 14 mei voorbereidt 
heeft de datum van de feestelijke viering van het 70 
jarig bestaan alvast bepaald in overleg met de 
Regimentscommandant, zodat zoveel mogelijk 
Fuseliers erbij aanwezig kunnen zijn. Zet 14 mei in 
uw agenda en maak voor die zaterdag geen andere 
plannen. Het feest zal alleen maar mooier worden 
als velen van u er bij zullen zijn. 

Ik kijk naar u uit.
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legd, maar toen wij bij de douane terecht kwamen 
en de inzittenden van ons busje de paspoorten aan 
Helga gaven om aan de douane door te geven, 
kwam een van de inzittenden tot de ontdekking dat 
hij zijn paspoort niet had meegenomen.
Kapitein Helga overhandigde 5 paspoorten aan de 
ambtenaar, die vroeg hoeveel personen er in de bus 
waren. Met een piepstemmetje werd geantwoord dat 
er 6 personen waren.
Toen werd het stil. De ambtenaar bekeek de pas-
poorten en gaf die terug aan Helga met een gebaar 
van gaat u maar. Geen commentaar van de ambte-
naar en uiteraard ook niet van ons. 
De waarschuwing dat er streng gecontroleerd wordt, 
bleek geen realiteit. Voor ons heel erg gelukkig, 
maar wij hadden wel een  illegale passagier aan 
boord!.
Sergeant-majoor Helen Smeets trad op als chauffeur 
van het busje en in de personenauto was dat adju-
dant van der Krieken. Zolang er op het continent ge-
reden werd, was het dagelijks werk, maar zodra wij 
de tunnel in Folkestone uitreden, moest er links gere-
den worden.
Van meet af aan was het duidelijk dat onze sergeant-
majoor daar geen enkele moeite mee had. 
Heel druk verkeer en door de lange files hadden wij 
een paar uur vertraging en was het 19.00 uur ge-
worden toen wij aankwamen in Goldthorn Hotel. 
 
social meeting
Wij gunden ons een half uur om even op te frissen en 
andere kleding aan te doen, alvorens aan tafel te 
gaan voor een diner.
Om 20.30 was een afvaardiging van de Royal 
British Legion Central Branch Wolverhampton aan-
wezig in het hotel voor een “social meeting”. Zij tra-
den op als gastheren/dames en trakteerden ons op 
lekker drankje. 
Direct na het uitbrengen van een toost vroeg ik het 
woord.  Namens de  Nederlandse vertegenwoordi-
gers heb ik de president en leden van de Royal 
British Legion Central Branch bedankt voor de goede 
ontvangst en het voortzetten van de  traditie en de 
vriendschap. In mijn toespraak refereerde ik ook aan 
Nederlandse- en aan Fuseliertradities.
Ik wist natuurlijk dat de president van de Royal British 

TEKST: KOLONEL DER FUSELIERS BD TONY HERBRINK

In Nederland zijn wij gewend de herdenking van de 
gesneuvelden in de oorlog 1940-1945 te houden op 
4 mei. In Groot Brittannië gebeurt dat op 11 novem-
ber of de zaterdag die het dichts bij die datum ligt. 
De reden daarvoor is dat de Britten hun herdenking 
na de Eerste Wereldoorlog hielden op de dag van 
de wapenstilstand, zijnde 11 november 1918. 
Uiteraard wilden zij ook de gevallenen van de 
Tweede Wereldoorlog herdenken, maar om twee-
maal per jaar te herdenken vond men wat verwar-
rend. Dus werd er besloten de herdenking van de ge-
sneuvelden van beide oorlogen  op dezelfde dag te 
houden en wel op 11 november.
Ook wel bekend als “Poppy Day”.
Dit jaar werd de herdenkingsdienst gehouden op za-
terdag 6 november.
Traditiegetrouw en omdat op het kerkhof in 
Wolverhampton 23 mannen van de Prinses Irene 
Brigade hun laatste rustplaats hebben, was er  een 
vertegenwoordiging van de Brigade en van het 
Garderegiment aanwezig.

naar Wolverhampton
Dit jaar bestond het reisgezelschap uit de comman-
dant van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, 
luitenant-kolonel Henk de Boer, Regimentskapitein 
Helga van Stratum-Meindertsma, bataljonsadjudant 
Cor van der Krieken, sergeant-majoor Helen Smeets, 
sergeant Michel Jacobs en namens de Brigade secre-
taris Frans van der Meeren, onze penningmeester, 
luitenant-kolonel Henk Laurens en ikzelf.
De reis naar Calais werd zonder oponthoud afge-

Commemorationservice	Wolverhampton
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tair achter het betrokken graf de militaire groet. 
Zoals ieder jaar heb ik de namen van de gesneuvel-
de kameraden genoemd.
De plechtigheid werd afgesloten met het Wilhelmus 
en het Britse volkslied :”God save our gracious 
Queen”.
Namens de Nederlandse delegatie sprak ik tot slot 
een dankwoord uit  voor de goede zorg voor de gra-
ven en de organisatie van de herdenking door de ge-
meente Wolverhampton, in het bijzonder de Royal 
British Legion.

koffie met gebak
In het Civic Centre werd nog een ontvangst bijge-
woond in “The Mayor’s Parlour , waar koffie met ge-
bak en een drankje werden  geserveerd. Ter afslui-
ting van de bijeenkomst werd gesproken door de 
burgemeester en door Regimentscommandant Henk 
de Boer.
Terwijl iedereen dacht dat hiermee de bijeenkomst 
was gesloten, nam burgemeester Malcolm Gwinnett 
nogmaals het woord en verzocht een jonge man van 
22 jaar, genaamd Tony, even naast hem te komen 
staan. Mij werd duidelijk gemaakt dat hij mij bedoel-
de. Tot mijn zeer grote verbazing werden er allerlei 
loftuitingen geuit, die  samengevat op een document 
waren weergegeven:
“in recognition of his  contribution to the Anglo 
Netherlands Forces, remembering the Netherlands  
Troops in Wolverhampton for the  past 50+ years.” . 
Het  document werd, in een keurige lijst, aangebo-
den, terwijl tientallen de gebeurtenis vastlegden met 
hun camera’s.

terugreis naar oirschot
Nadat het formele tenue was gewisseld met het reis-
tenue, werd de terugreis naar Oirschot aanvaard. 

Legion Central Branch verkikkerd is op Nederlandse 
jenever en omdat dit drankje in Engeland niet gang-
baar is, hebben wij er traditie van gemaakt om hem 
jaarlijks te voorzien van een kleine voorraad. Ook 
heb ik verteld dat de heer 
John Mellor in het verleden meestal jenever van Bols 
ontving. Deze keer werd echter overgestapt op de 
Bokma, om te voorkomen dat er een relatie werd ge-
legd met een stevige, Engelse uitdrukking “It is all 
bolls! “. 
Voor de chairman was er een fles calvados om de 
British Legion bekend te maken met de traditie van 
de Brigade en van het Garde Regiment, het nuttigen 
van deze Normandische drank, na het ontvangen 
van het invasiekoord. De heer Lyndon Purnell was 
bijzonder gelukkig met dit traditiegeschenkje.

Jaarlijkse  “Dutch War Graves Memorial Service”
De volgende morgen verzamelden wij om 10,00 uur 
op het kerkhof Jeffcock Road voor de jaarlijkse 
“Dutch War Graves Memorial Service”.
Na een welkom door de  president, John Mellor, 
werd aan een aalmoezenier van de Legion de verde-
re leiding toevertrouwd. Eerst werd het lied “O God 
our help in ages past” gezongen, gevolgd door een 
gebed en nog een  gezang “The Lord is my 
Shepherd”.
Kransen werden gelegd door burgemeester Malcolm 
Gwinnett, Overste Henk de Boer, samen met kolonel 
bd Tony Herbrink en nog door verschillende verte-
genwoordigers van verenigingen in Wolverhampton. 
Ook de  Last Post”en de “exhortation”ontbraken niet.
Na nog een gebed en een gezang : “O Valliant 
Hearts” volgde een doden appèl. Voordat de namen 
werden afgeroepen , stelden Britse militairen van de 
RAF zich op achter de graven, achter elk graf een 
militair. Bij het afroepen van de naam bracht de mili-



tuig) deel te nemen aan het defilé.  Bent u erbij in 
Wageningen in 2011 dan nu graag opgeven bij uw 
secretaris.

Er zal ongetwijfeld in 2011 meermalen een beroep 
op onze vereniging worden gedaan om aanwezig te 
zijn bij herdenkingen, onthullingen, koorduitreikin-
gen en dergelijke.
Als u zich nog in staat voelt om op deze verzoeken 
in te gaan meldt het dan aan het secretariaat. U 
krijgt van mij altijd een telefoontje en lukt het niet op 
een bepaalde datum en/of de omstandigheden zijn 
veranderd, geen enkel probleem. 
In het decembernummer van de Vaandeldrager staat 
de Regimentskalender. Hier vindt u alle data van her-
denkingen en koorduitreikingen die voor ons van be-
lang zijn.

De reis verliep vlot en voorspoedig.  Wel moet ver-
meld worden dat er nog steeds  iemand in het busje 
aanwezig was zonder paspoort. Maar het geluk was 
met ons. De douane liet ons door zonder de pas-
poorten te controleren. Een uur eerder dan was voor-
zien, rond 23.00 uur, reden wij de kazernepoort in 
Oirschot binnen. De chauffeurs, Helen Smeets en 
Michel Jacobs hebben wederom bewezen bijzonder 
goed met het busje overweg te kunnen, ook toen er 
links en in het donker gereden moest worden. Hulde 
en dank aan de chauffeurs en  het Garde Regiment 
Fuseliers “Prinses Irene” voor de voorbereiding en 
uitvoering van de totale traditionele gebeurtenis.

 

In 2011 zal op zaterdag 25 juni voor de 6e keer de 
Nederlandse Veteranendag worden gehouden in 
Den Haag. In het Checkpoint nummer van december 
is een aanmeldingsformulier gepubliceerd. Als u wilt 
deelnemen aan de Nederlandse Veteranendag dan 
moet u dit formulier zo snel mogelijke invullen en op 
sturen of mailen naar het secretariaat: Noordsingel 
23, 4611 SB  Bergen op Zoom. Tel. 0164-241119.
E-mail: f.van.der.meeren@home.nl.

Op 5 mei 2011 word in Wageningen  weer het 
Vrijheidsdefilé gehouden. In 2010 waren er 
120.000 bezoekers aanwezig, om op de plaats 
waar de capitulatie van de Duitse Wehrmacht, werd 
ondertekend, hun Vrijheid te vieren. Onze vereni-
ging moet op 1 februari opgegeven hebben of wij 
aanwezig zijn om lopend of  rijdend (historisch voer-

Nederlandse	Veteranendag	op	zaterdag	25	juni	2011	en	
andere	activiteiten

TEKST: FRANS VAN DER MEEREN

1975 

Op 31 januari draagt Lkol der Fus J. Scheltinga zijn commando over 

13 Painfbat GFPI over aan Lkol der Fus J. Verheijen. De ceremonie 

vindt plaats op de grote parkeerplaats van de Westenberkkazerne te 

Schalkaar.
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Na het welkomstwoord door Pascal Limpens, voorzit-
ter van de Stichting Nationaal 
Indië – Monument 1945- 1962, waarin hij onder an-
dere het besluit van het Roermondse stadsbestuur 
noemde om de naam van ‘Stadspark Hattem’ te wij-
zigen in ‘Nationaal Herdenkingspark Roermond’. 
Tevens gaf hij aan dat de lijst met meer dan 6.200 
namen niet uitputtend is. Dit jaar zijn er weer 51 ge-
verifieerde namen aan de lijst toegevoegd. Onze 
taak zit er pas op als alle namen van gesneuvelden 
worden vermeld. De bijdragen van de heer de 
Leeuw, het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie en de Oorlogsgravenstichting 
mogen niet onvermeld blijven.

Na het openingsgebed van Aalmoezenier Matthijs 
van Rooi volgde een toespraak van Tweede 

Voor het eerst niet op 7 september, maar op zater-
dag 4 september 2010 werd dit jaar de Nationale 
herdenking in Roermond gehouden. Vanaf 2010 is 
de eerste zaterdag in september de vaste dag voor 
deze herdenking.

Ook nu waren er weer vele duizenden Veteranen, 
vergezeld van echtgenote, partner, kinderen of be-
geleider per trein, bus of auto naar Roermond geko-
men om de meer dan 6200 doden, die in het voor-
malig Nederlands Indië zijn begraven te herdenken.

Het doet goed, om te zien dat zoveel jonge mensen 
hier aanwezig zijn, deels om hun vader of opa te be-
geleiden, maar ook omdat zij begrijpen dat een der-
gelijke herdenking moet blijven doorgaan, ook als 
wij er niet meer zijn.

Nationale	herdenking	te	Roermond	2010

TEKST: WIM TER HORST

VERENIGING	VAN	INDIE-bATALJoNs	
GARDEREGImENT	pRINsEs	IRENE

Overzicht kransen



Kamervoorzitter mevrouw Gerdi Verbeet die memo-
reerde hier aanwezig te zijn om de meer dan 6.200 
mensen te gedenken, die op Java  liggen begraven 
en die in haar hoog gewaardeerde speech ook haar 
privé ervaring met een Indië Veteraan (haar vader) 
betrok. Zij kent het ook dat het enige zichtbare teken 
van de Indië ervaringenhet Indië speldje is op de re-
vers. Er werd niet over gepraat. De ervaringen zijn 
verankerd in het hoofd. Daarom is het monument 
waar wij vandaag bij elkaar zijn zo bijzonder. Het is 
niet alleen een eerbetoon aan hen die vielen. Het is 
ook een eerbetoon aan hen die zwegen. Aan hen 
die terugkwamen – lichamelijk ongeschonden, maar 
met een gekraste ziel.

Formatie  vlucht  Missing Men

Tijdens de minuut stilte kwamen de straaljager van 
de Koninklijke Luchtmacht overvliegen in de Missing 
Men formatie. Dit jaar weer recht over het monu-
ment. Dit is altijd een aangrijpend en emotioneel 
schouwspel.

Na een aangrijpende declamatie door de 
Stadsdichter van Roermond, Hans van Bergen, geti-
teld, Moeder/ Moeder - Majesteit werden er meer 
dan 100 kransen gelegd en werd de plechtigheid 
afgesloten met een defilé langs de bloemenzee, het 
Monument, de plaquettes en het borstbeeld van 
Generaal Spoor.

Wim ter Horst op weg naar  kranslegging  namens Vosibgrpi

1992

Een bijzondere commando-overdracht. Op 10 juli gaat het commando 

over het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene over van Lkol der Fus 

Lemmen naar Lkol der Fus L. Noordzij. Daarmee verhuist de traditie 

van de Fuseliers van het 13e painfbat in Schalkhaar naar het 17e in 

Oirschot.

1999

Lkol der Fus Arie Vermeij droeg het commando over GFPI en 17 

Painfbat GFPI op 17 september over aan Lkol der Fus Willem Verweij. 
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TEKST: HARRY HERMANS

Op 3 oktober 2010 is Frans Mulder op 83 jarige 
leeftijd te Roermond overleden
Op vrijdag 8 oktober heb ik samen met dochter Ine, 
namens 5-GRPI, in het crematorium te Baexem hem 
de laatste eer bewezen en ons medeleven betuigd 
aan zijn echtgenote Coby, zijn kinderen en kleinkin-
deren met voor ogen zijn tekst op het gedachtenis-
plaatje:

“Als ik de dingen niet meer weet
Als ik de namen niet meer ken
En wat ik weet meteen vergeet
Zodat ik onherkenbaar ben
Denk dan aan de weg door mij gegaan
Zo heb ik het niet voor niets gedaan.”

Niet voor niets waren als lid van de reüniecommissie 
zijn betrokkenheid bij de dodenherdenkingen, onze 
vertegenwoordiging in het landelijk 

In	memoriam	frans	mulder

NIEuWs	VAN	hET	VIJfDE	bATALJoN	

Veteranenplatvorm, en zeker niet te vergeten het ter 
beschikking stellen van zijn dagboek uit de Indië-
periode voor publicatie in de Vaandeldrager. Zo zul-
len wij hem blijven gedenken. Dat hij in vrede moge 
rusten.
De reüniecommissie van 5-GRPI wenst u, lezers van 
de Vaandeldrager, fijne Kerstdagen, een goede jaar-
wisseling en een gezond en gelukkig 2011.

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

emmahaven: 15 november – 16 december 
1948
De lang verwachte en smachtend begeerde rust be-
gint vroegtijdig op deze dag, waarbij ons kamp om 
8.00 uur in de morgen leeg en verhuisklaar staat, 
behalve de wacht, die als laatste op aflossing wacht. 
Om 9.00 uur zit de compagnie in de trein en vertrek-
ken we uit deze plaats waar we een zware periode 
gehad hebben. Drie uur later arriveren we in 
Emmahaven, waar ik op Bergweg 12 mijn intrek 

Vervolg	uit	het	dagboek	van	f.J.	mulder
neem. De rust en de echte vrede ken je niet meer te-
rug als je zonder VP-band, zonder wapen op straat 
mag lopen. De natuur is prachtig met de haven, de 
Apenberg, de zee en de koele bergen. Galerijwacht 
doe je hier voor je plezier. Een uurtje wandelen doet 
de spanning van Loeboek Aloeng snel vergeten. In 
de haven, waar kolen verscheept worden van Sawah 
Loento en cement uit Indaroeng, is het een grote 
drukte. Verder strekt zich een pier in zee uit van 100 
meter lengte, waaraan het krioelt van krabben, zee-
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vige regenval, de bliksem flitst door de lucht. Tijdens 
dit noodweer ontstaat kortsluiting in het lichtnet, zo-
dat we de rest van de nacht op wacht genoegen 
moeten nemen met een petroleumvergasser. Het zicht 
is minder dan 20 m. en de voertuigen blijven steken 
in een halve meter water.
Met het voortschrijden van de tijd naar medio de-
cember, neemt de spanning toe, lopen de onderhan-
delingen tussen Nederland en de Republiek vast en 
verkeren we in een kritieke fase. De Veiligheidsraad 
moet stappen ondernemen om een en ander ten goe-
de te keren. We moeten ons wellicht op het ergste 
voorbereiden en er worden voorzorgsmaatregelen 
genomen, zoals:
Iedereen krijgt een camouflageoverall met sluip-
schoenen uitgereikt;
Op de voertuigen worden oranje driehoeken geschil-
derd ter herkenning;
AAT-voertuigen worden niet meer gedetacheerd;
Burgers moeten ’s avonds na 19.00 uur thuis blijven 
(avondklok);
De kaderopleiding van de stafcompagnie wordt uit-
gesteld;
De jongens van de commandotraining gaan terug 
naar Boengoes voor landingsoefeningen;
Patiënten met lichte ziekten worden uit het hospitaal 
ontslagen en melden zich weer bij hun onderdeel.
Onze rustperiode blijkt van korte duur te zijn ge-
weest. De laatste voorbereidingen worden getroffen 
en om direct, indien nodig tot actie te kunnen over-
gaan, vertrekken we op 16 december oostwaarts. 
De aalmoezenier en veldprediker spreken ons op-
beurende woorden toe, maar waarheen we gaan, 
weet niemand.
Op 16 december staat alles om 9.00 uur ingepakt. 
De zoveelste verhuizing. Daarna wordt het vertrek 
tot 12.00 uur uitgesteld. De commandotroepen gaan 
hedenmiddag naar Belangtoeng om volledig uitge-
rust te worden. De TNI heeft de haven Priaman in 
brand gestoken. Zo houdt onze rustperiode, die wat 
kort duurde op en staan we wellicht vlak voor een 
politionele actie.

egels en koraal. Je ligt op je buik om de zwart-gele 
maanvissen te zien zwemmen. Wacht moet er gelo-
pen worden in de haven, daar er veel gestolen 
wordt. Die wacht bestaat uit twee man en je zit in 
een munitiehokje als wachtcommandant.
Een wandeling op de Apenberg laat ons mooie vlin-
ders zien en als we 100 meter hoog zitten, hebben 
we een prachtig panorama over de oliedump bene-
den ons, waar duizenden rode vaten olie en benzine 
liggen. Na een fikse wandeling is bij thuiskomst een 
forse eetlust aanwezig.
Op 19 november overlijdt de SMA van D. na een 
ziekbed, waarin een tropische ziekte hem velde. Dit 
grijpt ons aan en we betreuren dit voorval erg.
Als wachtcommandant sta ik op 24 november aan 
de oliedump bij Emmahaven op wacht, waar 1.963 
vaten vliegtuigbenzine van 200 lt. Elk en 2.813 va-
ten gewone benzine opgeslagen liggen; dus verbo-
den  te roken! ’s Nachts blijf je vanzelf wakker als 
herhaaldelijk bij afkoeling de bovenkant van de 
drums terugklikken in hun oude stand.
Op 28 november zijn we 1 jaar uit Holland weg en 
we vieren dat met een gezellig maaltijd.
Op 5 december komt de Sint voet aan wal zetten 
voor de Nederlanders in Emmahaven. We ontvan-
gen een surprise van de Goedheiligman en zetten 
die dag het festijn voort in eigen huiselijke kring. Op 
6 december bij bezoek aan de haven, waar dolfij-
nen het water uitschieten, vertrekt de reeds dagen 
lang wachtende vliegboot met een achtkoppige be-
manning voorgoed uit de haven.
Op 11 december wordt een patrouille uitgeschreven; 
mannen in camouflagepakken en sluipschoenen. We 
worden eerst in een brencarriër een stuk de bergen 
ingereden, waarna het lopend verder gaat. Nadat 
onze dorst gelest is met klappermelk, gaan we rich-
ting Indaroeng, waar de cementfabriek via een ka-
belbaan over vijf km tweeduizend bakken cement 
heen en weer laat lopen naar Emmahaven. Hier kan 
een onweersbui nabij de Apenberg nog onheilspel-
lender zijn dan in het noorden te Loeboek Aloeng.
Op 13 december breekt zo’n hels onweer los met he-
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NIEuWs	VAN	hET	ZEsDE	bATALJoN

24e	Reünie
TEKST: FRANS STURM

Op 1 september 2010 hielden wij onze 24ste 
Reunie in Oirschot. Aanwezig waren 74
Sobats, begeleiders en echtgenoten.
De opening geschiedde door Frans daar Jan Elbers 
in het ziekenhuis lag om
geopereerd te worden aan zijn been waarvan een 
teen werd geamputeerd.

In het openingswoord  heette Frans alle aanwezigen 
van harte welkom en in het bijzonder de genodigden 
van het 3e 4e en 7e Bataljon alsmede de Overste 
Doense.
Ook werd een welkom geheten aan de brigade afge-
vaardigde. Frans zei in zijn openingswoord dat dit 
de 24ste Reunie was.Voor de 25ste  reunie moet nog 
vergaderd worden.
Hij dankte het 5de Bataljon voor de prettige samen-
werking van het afgelopen jaar en bedankte de 
regiment commandant voor al het werk dat hij en 
zijn medewerkers hebben verricht. Ook was er een 
dankwoord aan het personeel dat voor ons de 
drankjes en de maaltijd verzorgde.

Hierna gaf hij het woord aan Overste Doense die 
ons bedankte voor de woorden die waren uitgespro-
ken door Frans en hij vervolgde in zijn speeches dat 
hij en personeel dit voor ons kon doen,en dat wij al-
tijd op de medewerking van het regiment mogen re-
kenen.
Na deze woorden, vertrokken wij naar het monu-
ment alwaar de herdenking plaats vond van het 6e 
en het 5e Bataljon.

Harry Hermans opende de herdenking waarna de 
plechtigheid begon. Deze verliep stijlvol en emotio-
neel. Ook werden er twee kransen gelegd door 
beide comité's.
Na afloop werd er gedefileerd langs het Vaandel en 
de Herdenking zuil.

Weer terug naar het gebouw waar een drankje en 
een snacks kon worden genuttigd.
In die tijd werd door Frans een gedicht voor gelezen 
en was er een heel gezellige sfeer.
Het werd tijd om ons voor de maaltijd  naar het res-
taurant te begeven waar weer een heerlijke maaltijd 
werd geserveerd.
Tijdens de maaltijd heeft Frans een dankwoord 
uitgesproken en bedankte het personeel dat had
bediend.  Tevens bedankte hij ook al de mede-
werkers van het regiment die allen hun beste beentje 
hadden voorgezet om alles perfect te laten verlopen.
Hierna konden wij nog rustig napraten tot de busjes 
waren gearriveerd om de treinpassagiers weer naar 
het station te brengen.

Tijdens het napraten was er enig verwarring ont-
staan over de voortzetting van de volgende Reunie. 
Men was in de veronderstelling dat deze niet meer 
zou doorgaan. Dat kon worden recht gezet door 
Frans Sturm die vertelde dat de Regiment comman-
dant hem de garantie gaf dat alles bij het oude zou 
blijven. Als de Reunie commissie niet meer in staat 
zou zijn om een Reunie te organiseren dan wordt de 
organisatie overgenomen door het regiment. 
Zo kon men dan rustig naar huis afreizen na een 
welgeslaagde dag.

Aan alle verbonden Pi’s allen toegewenst namens het 
comité van het Be Bataljon
Prettige Kerstdagen en een Gezond 2011



35	 25	JAAR	VAANDELDRAGER

zitten en het vaandel van 7 GRPI alsmede de natio-
nale vlag werd opgehangen. 
Pijl en boog en het portret van Prinses Irene werden 
bevestigd aan de katheder. Hiervoor hadden wij de 
medewerking van een jonge fuselier.

De binnenkomst van de reünisten is altijd weer een 
heel aparte ervaring. Het is de begroeting van de 
oude sobats (wij praten nog steeds van jongens), die 
je in een jaar of nog langer niet hebt gezien. 
Lachende gezichten, leuke praatjes een klop op je 
schouder of een omarming, het hoort er allemaal bij. 
We zijn weer even de jongens van toen!! 
Er werd gelijk koffie of thee met een warm saucijzen-
broodje geserveerd.

Woensdag 6 oktober jl. was het weer zover. De reü-
nie van 4 en 7 Irene, voor de tweede keer gezamen-
lijk. De organisatoren moeten dan ’s morgens tegen 8 
uur in Oirschot zijn, dat betekent voor diegenen die 
uit het Oosten komen heel vroeg opstaan en zo rond 
zes uur in de auto. Dan merk je pas goed dat het 
daglicht steeds later komt. Zo ergens tussen kwart 
over zeven en half acht zagen we de eerste tekenen 
van daglicht. Dit is ook iets wat een 80 plusser niet 
elke dag ziet.

Bij binnenkomst in het KEK gebouw bleek dat de zaal 
al keurig was ingericht door het personeel van 
Paresto onder leiding van W. den Bresser. Een com-
pliment is hier zeker op zijn plaats. Alle meegebrach-
te spullen,zoals prijzen voor de verloting werden 
door Cor van der Weerd en haar secondanten An 
Hettinga , Simone en Chantal keurig uitgestald tot 
een prijzentafel, die er mocht zijn. Klassewerk voor 
deze dames.

De ontvangsttafels waren al klaar gezet en hier wer-
den de benodigde attributen, zoals 
consumptiemunten en binnenkomertje etc. over beide 
Bataljons verdeeld in afwachting van de eerste gas-
ten.
In de zaal werd door middel van grote borden aan-
gegeven waar respectievelijk 4 en 7 Irene kwamen te 

Reünie	van	4	en	7	Irene	2010

TEKST: WIM TER HORST

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.

Verlotingstafel met Ann en Simnone
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Toen werd het tijd om te verplaatsen naar het Mo-
nument voor het doden appèl en de kranslegging. 
De inhoud van de ceremonie werd uitgelegd door de 
ook nieuwe Regimentskapitein Helga van Stratum – 
Meindertsma, waarna de Vaandelwacht ceremonieel 
intrad. Nadat het geheel gemeld was aan de  
Regimentscommandant, maakte deze een Eregroet 
ronde langs het Vaandel, het aangetreden peloton 
Fuseliers en de aanwezige Veteranen, waarvan som-
migen per rolstoel door fuseliers naar deze herden-
kingsplek waren  gereden. 

De herdenking begon met een toespraak van de 
Regimentscommandant waarbij hij benadrukte dat 
hij al jaren bij het Regiment is. In de tijd dat de 
Vereniging Oud Strijders van de Indië Bataljons van 
het Garde Regiment Prinses Irene werd opgericht, 
was hij commandant van de Vaandelwacht. Hij kent 
ons dus al een lange tijd.
De voorzitter van de reünie commissie van het 4e 
Bataljon, Juan Kerssemakers sprak een herdenkings-
woord, waarin hij een gedicht uit de bundel van 

Het regiment had weer keurig gezorgd voor busver-
voer van Eindhoven NS naar Oirschot.
De eerste volle bus kwam keurig op tijd aan, maar 
toen het tijdstip van vertrek van de tweede bus was 
aangebroken, ontbraken er nog 28 personen. De 
chauffeur was zo kien om dan toch nog maar een 
poosje te wachten op gasten die mogelijk treinvertra-
ging hadden gehad. 
Iets over elf kwam de tweede bus in Oirschot aan en 
kon de happening beginnen.

De voorzitter van 7 Irene, Jo van der Weerd, opende 
de dag met een toespraak, waarbij hij alle reünisten 
welkom heette, maar ook de gasten, zoals de nieu-
we Regimentscommandant overste H. de Boer met 
zijn echtgenote en de afgevaardigden van de 
Brigade en de andere zusterverenigingen. Het aan-
tal aanmeldingen bij 4 Irene was 105 en bij 7 Irene 
127, terwijl er een twintigtal gasten was uitgeno-
digd, zodat er toch ongeveer 250 personen aanwe-
zig konden zijn. In zijn toespraak noemde hij de na-
men genoemd van die sobats en/of hun partners die 
zijn overleden sinds onze vorige reünie van 2009. 
Het waren 8 leden van het 4e Bataljon en 
12 leden van het 7e, alsmede 2 partnerleden van het 
7e. Na het noemen van de namen werden zij staan-
de herdacht, gedurende één minuut stilte.

Hierna sprak de Regimentscommandant, overste H. 
de Boer, die op 23 september jl. dit commando heeft 
overgenomen. Hij sprak zijn waardering uit over de 
veteraan in het algemeen, maar in het bijzonder 
over de in zo’n grote getale opgekomen reünisten. 
Binnen het Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene 
zijn deze reünies heel belangrijk, niet alleen voor de 
oude veteranen onderling, maar ook voor de contac-
ten tussen de ouderen en de jonge fuseliers.

Overste de Boer

De Vaandelwacht meldt zich

Toespraak Juan Kerssemakers
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Om twee uur kregen we de melding door, dat de eet-
zaal voor ons was ingericht en we werden verzocht 
aan tafel te gaan. Het keuken personeel  begon te lo-
pen om de maaltijden, deels nasi en deels bami, op 
een bord te serveren aan al die gasten. Dat duurt na-
tuurlijk wel even, maar de maaltijd was voortreffelijk 
van smaak (dat is heel belangrijk ) en de wachttijd 
werd wel opgevuld met de nodige praatjes onder-
ling. Ter afsluiting van de warme maaltijd werd nog 
een lekker toetje geserveerd.

De afspraak was gemaakt om de dag officieel af te 
sluiten in de eetzaal vanwege het feit dat meerderen 
het liefst direct na de maaltijd naar huis gaan om 
eventuele files vóór te zijn, of omdat ze nog een lan-
ge treinreis voor de boeg hebben. Wim ter Horst 

( 7e Bat.) hield daarom ook een korte toespraak, 
waarin hij dank zei voor alle medewerking van de 
zijde van het Regiment en ook het Paresto personeel 
bedankte voor de lekkere maaltijd en de goede zorg 
in de Rhino bar. 

Als afsluiting van de dag werd een traditie van 7 
Irene weer in ere hersteld door het gezamenlijk zin-
gen van hun Veteranenlied, begeleid door een over-
jarige cassette recorder, uiteraard met daarin een 
bandje en onze voorzanger Felix de Bruijn.
Het werd uit volle borst meegezongen en zoals ik het 
heb ervaren, viel het goed in de smaak.
Hierna werd een ieder weer verzocht mee te gaan 
naar de Rhino bar en aan diegenen die toch zo snel 
mogelijk naar huis wilden een welgemeend Goede 
reis en Wel Thuis.

Op de dag van de reünie zijn er namens het 4e 
Bataljon kransen gelegd op de Erevelden Kembeng 
Kuning te Soerabaja en Candy te Semarang, alwaar 
hun 43 gesneuvelde sobats begraven liggen.
 

Annie Steenstra uit Emmen had verwerkt dat volledig 
gericht was op de Indië Veteraan.

Hierna werd door Jan Beckers ( 4e Bat ) en Wim ter 
Horst ( 7e Bat ) een krans gelegd, waarna het doden 
appèl werd gehouden met als secondant Theo van 
Alst (4e Bat ). Na een kort dankwoord werd deze 
herdenking afgesloten met een defilé langs het 
Vaandel en het Monument waarop alle namen staan 
vermeld van diegenen, die onder de naam Irene zijn 
gesneuveld. Terug in de Kempenzaal begon het ge-
zellig samenzijn, de bar was open en de stemming 
zat er al gauw goed in. Een drietal dames waren be-
zig met de verkoop van loten en dat liep prima. 
Helaas had het bestuur het aantal te verkopen loten 
iets te hoog ingeschat, waardoor er een kleine 300 
loten (van de 2.800) niet werden verkocht. Cor van 
der Weerd en haar team hadden het weer druk met 
het uitgeven van de gewonnen prijzen. 

Het personeel van Paresto liep inmiddels rond met 
grote schalen warme hapjes die gretig aftrek von-
den. Een hapje en een drankje, vele gezellige ge-
sprekken en mooie prijzen winnen was de intentie 
van de paar uren vóór de warme maaltijd. Het was 
gewoon een gezellig geroezemoes met mooie 
(Indische) muziek op de achtergrond.

Kranslegging door Jan Beckers en Wim ter Horst

Een hapje en een drankje en lachende gezichten

Zaaloverzicht
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Sociale zekerheid in Nederland is al1jd in beweging. 

Ook  militair‐  en  burgerpersoneel,  werkzaam  bij 

Defensie, merkt  dit.  Persoonlijk  en/of  func1oneel 

wordt  u  geconfronteerd met  de  gevolgen  van  de 

veranderingen. Al was het maar met de vraag: “Wat 

gebeurt er als ik nu arbeidsongeschikt word?”.

Op die vraag, en vele andere onderwerpen geeI de 

Wegwijzer Sociale Zekerheid Defensie antwoord. In 

begrijpelijke  taal  wordt  uitgelegd  hoe  het  sociaal 

zekerheidsstelsel in elkaar steekt en wat het belang 

is van de door Defensie getroffen voorzieningen.

Wegwijzer
Sociale Zekerheid Defensie 

2010

Vraagbaak op alle onderdelen

Bestel ‘m snel via www.dfd.nl

Voor het eerst sinds jaren is de Wegwijzer er weer 

in boekvorm. Als handig naslagwerk voor iedereen 

die  func1oneel  met  deze  materie  bezig  is  of  er 

‘gewoon’  interesse  in heeI.  ‘Gewoon’,  omdat het 

ook uw zekerheid is. 
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