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H.K.H. Prinses Irene

Voorwoord Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene
Het is alweer 70 jaar geleden dat de Koninklijke
Nederlandse Brigade in Congleton werd opgericht
en daarna door mijn grootmoeder een Vaandel
kreeg uitgereikt met mijn naam erop. Mijn waardering voor de inzet van de Brigade-mannen en van allen die zich daarna onder hetzelfde Vaandel hebben
ingezet wordt niet minder door de tijd.
Ik feliciteer alle veteranen en de Fuseliers met deze
verjaardag.

zetten. Dat maakt deze dag heel bijzonder voor allen die op deze grote reünie aanwezig zijn.
Door eerder gemaakte afspraken, die ik niet meer
kan verzetten, ben ik tot mijn grote spijt niet in de gelegenheid persoonlijk in Oirschot aanwezig te zijn
op de 14de mei. Ik hoop dat mijn zoon Jaime mij
kan vertegenwoordigen. Bij een volgende gelegenheid hoop ik er natuurlijk weer bij te kunnen zijn.
Ik wens u allen een mooie dag toe,

Als ik oud-strijders van de Brigade ontmoet, die nog
zo vief en vol levenslust zijn, kan ik mij haast niet
voorstellen dat zij in de Tweede Wereldoorlog, zo
lang geleden, al de leeftijd hadden om te worden ingezet voor de bevrijding van Europa.

Irene

Dan is het ook meteen duidelijk dat die oud-strijders
van nu wèl het geluk hebben deze herdenkingsdag
nog mee te mogen maken en dat het gros van de
mannen van toen deze dag niet meer mag beleven.
Dat geldt natuurlijk voor alle onderdelen, die na de
opheffing van de Brigade de tradities daarvan voort-

JUBILEUMUITGAVE VAANDELDRAGER

1

VAN DE REDACTIE
Zeventig jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
TEKST: NELLEKE SWINKELS – VAN DE VORST
Voor u ligt een speciale jubileumuitgave van
Regimentsblad De Vaandeldrager, tevens programmaboek voor de reünie ter gelegenheid van het zeventig jarig bestaan van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene.
Het is heel bijzonder om als gastredacteur en verantwoordelijk voor de communicatie rondom dit jubileum, deze Vaandeldrager te mogen samenstellen.
Tien jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met
het Regiment toen ik gevraagd werd om zitting te nemen in de werkgroep Communicatie rondom het zestig jarig bestaan in 2001. Dat het een aangename
kennismaking was is gebleken want sinds die tijd
voel ik mij met hart en ziel verbonden met al die oudstrijders en Fuseliers.
Na de Monumentenreis Europa in april 2001 was ik
voorgoed besmet met het Fuseliervirus en vereerd
dat ik eindredacteur van de Vaandeldrager mocht
zijn (nr. 60 tot en met nr. 91, van april 2001 tot oktober 2009). Het Regimentsblad dat al tien jaar een
verbindende factor is tussen de geledingen van het
Regiment. Van veel mooie en bijzondere momenten

Trots op de Gouden Fuselierspeld in 2008 opgespeld door de voorzitter
van de VVOGFPI, genmaj bd Leen Noorzij
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Heel veel foto’s gemaakt in 10 jaar tijd

mocht ik foto’s maken en het was iedere keer weer
een verrassing om de verhalen te lezen van oude en
jonge Fuseliers, die allemaal een ding gemeen hebben, ze zijn militair en Fuselier in hart en nieren.
Hoogtepunten voor mij van de afgelopen 10 jaar
zijn de toekenning van de gouden Fuselierspeld, de
reis naar Bosnië met oud-regimentscommandanten,
met het bataljon naar Normandië, koorduitreikingen, de kameraadschappelijke maaltijden, de bijeenkomsten met het Genootschap en de vele vriendschappelijke ontmoetingen met oud-strijders en
Fuseliers.
En opnieuw mag ik samen met de werkgroep 70 jaar
Garderegiment er voor zorgen dat de viering van dit
bijzondere jubileum op zaterdag 14 mei 2011 een
succes wordt. Ik vind dat een eer.
Vanaf deze plaats wil ik u allemaal van harte feliciteren met het 70 jarig jubileum van “ons“ Regiment en
ik hoop dat u aan het lezen van deze jubileum
Vaandeldrager net zoveel plezier beleeft als ik aan
het maken er van!
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VAN DE REGIMENTSCOMMANDANT
TEKST: HENK DE BOER, LUITENANT-KOLONEL DER FUSELIERS, REGIMENTSCOMMANDANT

Oud-strijders gaan ons voor……
Via onze moedereenheid de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene en de bataljons
van het Regiment Prinses Irene in Nederlands-Indië,
werd de fakkel van gevreesde en parate gevechtskracht, overgedragen aan het Gardebataljon
Fuseliers Prinses Irene in Schalkhaar. Hun bondgenootschappelijke taak van afschrikking naar het
Oosten (Rusland) werd meer dan 40 jaar succesvol
uitgevoerd, waarna een bataljon in het “Oirschotse
zand” vervolgens de beurt kreeg om te bewijzen in
deze voetsporen te kunnen treden. En ook daar bleken Fuseliers, getooid met het invasiekoord en
staand in dezelfde traditie, in staat om deze fakkel
als Gardefuselier te dragen in Bosnië (IFOR, SFOR,
KFOR en EUFOR5), Cyprus, Midden-Oosten, Irak
(SFIR5), Afghanistan (TFE2,TFE4,TFE9,TFE10,TFE11,
ATF15) en tot voor kort op Curaçao (CiDW).
Allen die dienden onder de naam “Irene” zijn vandaag bijeen om hun Regimentsgevoel te verstevigen.
Vooral de aanwezigheid van onze Oud-strijders
maakt deze dag zo bijzonder. Geniet vooral van de
mogelijkheid om bekenden te ontmoeten, de gesneuvelde kameraden te herdenken en om ervaringen
met elkaar te delen, zowel oud-strijder als jonge
Fuselier.

Werkgroep 70 jaar
Bataljons- en Regimentscommandant LKol Henk de Boer

Eindelijk is het dan zover. Vandaag bereiken we een
nieuwe mijlpaal in onze rijke Regimentsgeschie
denis. We vieren gezamenlijk dat ons Regiment inmiddels 70 jaar bestaat. En gedurende al die tijd
zijn er Irene-mannen en -vrouwen over de hele wereld ingezet in dienst van de Nederlandse regering
om orde, vrede en veiligheid te brengen waar dat
nodig was. Zeventig jaar geleden werd de basis van
het Regiment gelegd in het Engelse Congleton.
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Veel mensen zijn druk in de weer geweest om deze
dag mogelijk te maken. Vooral de Werkgroep 70
jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene ben ik
zeer dankbaar, voor het vele werk dat zij in de afgelopen periode heeft verzet. De voorbereidingen zijn
gedaan en nu is het aan u om er vandaag een onvergetelijke dag van te maken. Jong en oud, Oudstrijder of Fuselier, Genodigde of Veteraan, Militair
en Niet-militair: Iedereen wens ik vandaag een
mooie herdenking en een gedenkwaardige en gezellige reünie toe!
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VAN DE STICHTING BRIGADE EN GARDE
Een greep van 40 uit een historie van 70 jaren

De Westenbergkazerne in Schalkhaar

TEKST:KEES NICOLAI,
VOORZITTER STICHTING BRIGADE EN GARDE
Toen ik het verzoek kreeg om een stukje te schrijven
ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van ons
Regiment, realiseerde ik mij plotsklaps, dat ik weliswaar inmiddels 41 jaar Fuselier ben, maar bij lange
na geen 70 jaar.
Gelukkig zijn er nog genoeg veteranen, die uit eigen
ervaring puttend, over de eerste 30 levensjaren van
het Regiment kunnen verhalen, zodat ik me tot de
laatste 40 jaren kan beperken.
En ook dan valt er nog zoveel te vertellen, dat ik keuzes heb moeten maken.

De periode Schalkhaar
Mijn hele subalterne periode tot aan de cursus
Stafdienst heb ik door mogen maken in Schalkhaar,
met als gevolg veel diverse en intensieve herinneringen, die zeker niet allemaal aan het papier toevertrouwd moeten worden.
Maar zo herinner ik mij vele oefeningen in o.a.
Sennelager, Vogelsang, Bergen-Hohne, maar ook
buiten de oefenterreinen over de openbare wegen of
dwars door de landerijen. Wat een zegen, dat ik dat
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nog heb mogen beleven. Bij die oefeningen was er
doorgaans intensief contact met de collega’s van
onze zusterregimenten, vooral die van het Regiment
Garde Grenadiers, die deel uitmaakten van dezelfde
brigade. Als we al niet met elkaar streden, dan was
het tegen elkaar of we assisteerden over en weer bij
elkaar als hulpleider.
Dit alles resulteerde in hechte kameraadschappelijke
banden, die nog eens temeer verstevigd werden tijdens de veelvuldig gehouden Regimentsborrels,
waarbij niet lang nagekaart, maar wel (met dobbelstenen) lang nagepokerd werd.
In die tijd bestond in het messleven ook nog de zogenaamde “ BOEL”, de bond van obstinate eerste luitenants, die zeer nadrukkelijk hun stempel op het messleven drukten.
Uit die periode wil ik één Regimentscommandant met
name noemen en dat is de toenmalige Lkol A.P.A.
van Daalen en wel vanwege het feit, dat hij destijds
het initiatief heeft genomen de geschiedenis en de
vormen en gebruiken van het Regiment in een handzaam boekje vast te leggen. Voorts heeft hij ervoor
gezorgd, dat we een Regimentsvlag kregen en is hij
de schenker van de zogenaamde “Regimentsmat”
(waarop de officieren bij het Regiment werden ingedronken) en van “de zilveren Fuselierhanger” voor
de echtgenote van de Regimentscommandant.
Ter afsluiting van deze beknopte terugblik op “de
Schalkhaarperiode” wil ik nog twee hoogtepunten
noemen en dat zijn de overdracht van het invasiekoord in mei 1982 door de oud-strijders van de Irene
Brigade aan de actief dienende Fuseliers en de viering van het 50-jarig bestaan van het Regiment in
1991.

De periode Oirschot
Ik wil beginnen met te benadrukken, dat de wijze,
waarop de toenmalige bataljonscommandant, Lkol
Leen Noordzij, zelf geen Fuselier van origine, de bestaande tradities van de Fuseliers in Oirschot heeft
geïntroduceerd, de allerhoogste lof verdient.
Zorgvuldig werden de Limburgse Jagers ingewijd in
de geschiedenis en de vormen en gebruiken van de
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Fuseliers, waarna begin juni 1992, op het strand
van Arromanches in Normandië, door de oud-strijders de eerste invasiekoorden aan de nieuwbakken
Fuseliers werden uitgereikt, een maand later, op 10
juli, gevolgd door een bijzondere ceremonie,
waarbij het Vaandel en de traditie officieel worden
overgedragen.
Vanaf dat moment is, om de beleving van het
Fuselierschap te intensiveren, bewust een aantal
nieuwe tradities ingevoerd.
Ik denk daarbij in de eerste plaats aan de koorduitreiking door oud-strijders, op voor het Regiment historische plaatsen, gevolgd door het “natmaken” van
dat koord.
Maar ook wordt er, op de melodie van de Prinses
Irene Mars, een Regimentslied geschreven en krijgt
het Regiment het motto “Volo et Valeo”; “Ik wil en ik
kan het”.

Grenzen verlegd
Echter ook op andere gebieden, dan de tradities,
zou er in die tijd veel veranderen. De dienstplicht
werd opgeschort en Nederland kreeg een leger van
louter beroepsmilitairen.
Ook hebben we in die tijd kennis leren maken met
het fenomeen “uitzendmissies”,wat in het begin met
name van invloed was op het gebied van opleiding
en training, maar ons later in de tijd ook confronteerde met gevechtsgewonden en dapperheidonderscheidingen.
De grenzen werden letterlijk verlegd van de WestDuitse laagvlakte naar Bosnië en later zelfs naar
Afghanistan en er wordt met scherp geschoten in
plaats van met “losse flodders”.
De betrokkenheid van de oud-strijders en gelukkig
ook die van de Indië-bataljons wordt steeds intensiever. Zo zijn zowel bij vertrek, als bij terugkomst van
uitgezonden Fuseliers, steeds delegaties van oudstrijders aanwezig en wordt er zelfs tussen oude en
jonge veteranen gecorrespondeerd.
De stimulerende rol, die de voorzitter van de
VOSKNBPI, Genmaj bd Rudi Hemmes, bij dit alles
heeft gespeeld, mag niet onvermeld blijven.
Wat voorts gelukkig in tact is gebleven, zijn onze
banden met het Belgische Bataljon Bevrijding 7e
Linie, die de tradities van de Brigade Piron voortzetten.
Ook worden er nog steeds Regimentborrels georganiseerd en al zijn de contacten met ons zusterregiment Grenadiers en Jagers door tal van redenen veel
minder intensief dan voorheen, er is nog steeds een
jaarlijkse Gardeborrel en zijn er over en weer depu-
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Er is ook een verandering bekend over de tekst die uitgesproken
moest worden op deze mat. Nu kennen we de tekst “Ik beloof een
trouw Fuselier te zijn, leve het Regiment!” Maar in de tijd dat oudregimentscommandant kolonel Vermeulen werd ingedronken moest hij
de volgende tekst op zeggen: “Op haar naam die wij dragen!”

taties bij de Regimentsmaaltijden. De nieuwe veteranen worden na verloop van tijd ondergebracht in
een eigen Vereniging voor Veteranen Vredesmissies
GFPI en wat vroeger “buitenleden” werden genoemd, zijn deze nu ondergebracht in “het
Genootschap Vrienden van de Fuseliers”.
Tot slot van mijn beschouwing over deze periode
moet ik vermelden, dat de korpsverzameling, in de
Schalkhaarperiode nog ondergebracht op de zolder
van het stafgebouw, onder de bezielende leiding
van conservator Hans Sonnemans, is uitgegroeid tot
een volwaardige Historische Verzameling met het
predicaat “erkend museum” en is ondergebracht in
twee gebouwen, die voldoen aan alle bewaarcondities.

De toekomst
Hoewel ik blij ben, dat al onze verschillende veteranengroeperingen inmiddels nauw betrokken zijn bij
het Regiment en allen de aandacht en het respect
krijgen, dat hen toekomt, zal het duidelijk zijn, dat
het bestand “oude veteranen” drastisch aan het uitdunnen is en voor zover nog aanwezig, steeds meer
hinder ondervind van beperkingen.
Het is daarom verheugend om te constateren, dat de
vereniging voor de “jonge” veteranen “haar vleugels
heeft uitgeslagen”, door zich met succes op te werpen als overkoepelende instantie voor alle veteranengroeperingen van het Regiment.
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Hierdoor is tot in lengte van jaren de organisatie afgedekt en de nagedachtenis van al onze veteranen
verzekerd.
Een steun in de rug hierbij is de recent afgeronde besluitvorming over het draagrecht van het “invasiekoord” door veteranen, die niet behoorden tot de
Irene Brigade.
Hiermee is de zichtbaarheid van de veteranen van
het Regiment aanzienlijk toegenomen en is daarmee
gelijktijdig de herinnering aan de “oude veteranen”
beter zeker gesteld.
Volo et Valeo!
“de zilveren Fuselierhanger” voor de echtgenote van de
Regimentscommandant

FUSELIERSLIED
Wij zijn Fuseliers
Vol trots hier in ons Brabantse land.
Irene is de naam
Van ‘t Regiment in
‘t Oirschotse zand.
Oud-strijders gaan ons voor
Dat geeft ons moed en berenkracht.
Goed voorbeeld doet goed volgen.
Een Fuselier die altijd lacht!
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De grondlegger van de Koninklijke Nederlandse Brigade
TEKST: KOLONEL DER FUSELIERS BD TONY HERBRINK
11 Januari 1941: de Nederlandse
Troepen in Groot Brittannië ontvangen de naam:
Koninklijke Nederlandse Brigade
Al in juni en juli 1940 waren er Nederlandse troepen aangekomen in Groot Brittannië en ondergebracht in een drietal tentenkampen in Zuid-Wales, in
totaal 1460 personen.
Zij kwamen binnen in kleine groepen en soms zelfs
als individuen, van verschillende wapens en diensten. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard bezocht deze troepen en constateerde dat het een ongeorganiseerde club was of – om de door de prins
gebezigde term te gebruiken – een
ongeorganiseerd zooitje, zonder leiding en zonder
de vereiste discipline.
Hij nam direct maatregelen om hierin verandering te
brengen: er moest een vaste leiding komen en als het
enigszins mogelijk was, moesten de troepen in één
tentenkamp worden verzameld.
Het was de Prins bekend dat generaal-majoor G.B.
Noothoven van Goor vanuit België in Londen was
aangekomen en beschikbaar was om zich in dienst
van het land te stellen, alhoewel hij reeds de leeftijd
van 66 jaar had bereikt. Hij werd aangezocht en benoemd tot Inspecteur van de Nederlandse Troepen in
Groot Brittannië met de opdracht de algemene leiding te nemen, de organisatie van een bataljon
(Engels model) te hanteren en, in overleg met de
Britse autoriteiten, de troepen onder te brengen in
één tentenkamp.

Sinterklaasavond 1941. Generaal Noothoven van Goor, links naast
ZKH Prins Bernhard, tijdens een cabaretvoorstelling in de grote zaal
van het kamp

Brigade per 11 januari 1941 het predicaat
“Koninklijke” toe te kennen. Daar werd op 27
Augustus 1941 de naam van hun kleindochter respectievelijk dochter “prinses Irene” aan toe gevoegd.

Geen gemakkelijke opdracht
Deze lastige opdracht heeft hij op een bijzonder
goede manier aangepakt en uitgevoerd. Hij was er
altijd voor de leden van het Nederlandse detachement en zorgde voor een goede sfeer, een goede
discipline, maar had ook oog voor het algemeen
welzijn van iedereen.
Noothoven van Goor speelde het klaar om van “het
ongeorganiseerde zooitje” een goed draaiend onderdeel te maken. Zodat Hare Majesteit Koningin
Wilhelmina en Zijne Koninklijke Hoogheid prins
Bernhard er mee instemden de Nederlandse
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Generaal Noothoven van Goor met de Britse onderscheiding van
Honorary Companion of the Most Honourable Order of the Bath,
zomer 1941
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Ter Nagedachtenis
Geacht, Geëerd, Bemind, Het Vaderland
Getrouw, Bekend bij elk gewoon soldaat,
Steeds weer bereid, ’t zij vroeg of laat Zijn plicht
te doen op iedere dag.
De kleinste fout, die hij ook zag, werd nagegaan
en iedereen begreep, ’t was niet voor hem alleen,
Hij lette op ons allemaal, want …….’t was onze
Generaal.

Geacht, Geëerd, Bemind, Ons aller vriend ging
heen. Ver van ons Holland kwam uw rust,
Toch breken golven op de kust van ’t land, waar
nu uw graf zal zijn.
Omringd door vrienden groot en klein, ’t zijn
Hollanders, net als weleer. Wij presenteren het geweer,
En brengen voor de laatste maal den groet …….
aan onzen Generaal.

Geacht, Geëerd, Bemind, bij elke rang in ’t land,
gelijk een vader kent zijn kinderen,
Zich afvraagt wat er aan mag hinderen. Zo was
hij steeds geïnteresseerd.
In alles wat ons werd geleerd, verwelkomde bij
het Legioen eenieder die zijn plicht kwam doen.
En inspecteerde allemaal, want ……..’t was onze
Generaal.

Laten wij door ons waardig gedrag hem gedenken,
die was onze chef, ons voorbeeld en boven alles
onze vriend”.
Een in gedichtvorm geschreven “Ter Nagedachtenis”
van korporaal H. Bink geeft de gevoelens van de brigadeleden heel goed weer.

Extra uitgaven van “ De Bromtol”
In een extra uitgave van “De Bromtol” het blad van
zijn Brigade, werd uitvoerig aandacht besteed aan
het leven en de begrafenis van de generaal, onze
generaal.
Enkele citaten uit dit blad vindt u hier onder.
De generaal ontvangt zijn Britse onderscheiding

Extra brigadeorder

“Toen de generaal gisteren voor het laatst in ons midden was, zijn telkens weer zijn grote karaktergaven
als mens in de eerste plaats genoemd. Dat kon niet
anders, omdat bij hem twee hoedanigheden, die van
een groot soldaat en van een edel mens, één waren
geworden.
Woorden mogen daarom hier verder achterwege
blijven. Hier passen diepe eerbied en oneindige
dankbaarheid.” (D. Bas Backer)

Een korte en duidelijke extra brigadeorder van12
Maart 1942 bracht het bericht van zijn onverwachte
overlijden.
“ Hedenmorgen te ongeveer 11 uur werd Lgen G.B.
Noothoven van Goor van ons genomen.

“Wanneer er iets gedaan moest worden ter verbetering van ons aller omstandigheden, dan wisten wij:
op de steun en volle medewerking van één kon altijd
worden gerekend, op die van onze generaal.

Met recht kun je stellen dat de inmiddels tot Luitenantgeneraal benoemde G.B. Noothoven van Goor de
basis heeft gelegd voor de Koninklijke Nederlandse
Brigade “Prinses Irene”.
Helaas heeft hij de inzet van zijn brigade niet meer
mee mogen maken.
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Luitenant-generaal G.B. Noothoven van Goor

Officieel portret van de Inspecteur der Nederlandsche Troepen in het
Verenigd Koninkrijk, generaal Noothoven van Goor

Noothoven in Porthcawl
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Voorjaar 1941. De generaal wordt geïnterviewd door een

Zomer 1941. De generaal tijdens een bezoek van de

radioreporter, voorafgaand aan de wedstrijd Nederland – Belgie

Duke of Kent aan het kamp in Wolverhampton

(militaire teams)

Dat is slechts één van de vele redenen waarom wij
allen, van hoog tot laag, hem ons zullen herinneren
als een groot mens en een groot vriend” (1ste Lt. P.
Mulders).
“Wij voelen het verlies als een slag. Niet alleen omdat onze hoogste militaire chef is heengegaan, maar
ook omdat wij nu moeten missen een medestrijder,
een medebouwer, een nobel mens en als wij het mogen zeggen, een goed kameraad” (AdjOO Rima).
“Iedereen stond verslagen, want onze Generaal was
een man die de harten van de gehele brigade gewonnen had. Hij was een krachtige figuur, doch
daarnaast een bijzonder vriendelijke man. Hij was
het die vele moeilijkheden oploste en alles in goede
banen wist te leiden. Voor eenieder was hij te spreken en met raad en daad heeft hij aan velen onzer
onvergetelijke bijstand verleend. Kwam je bij hem
om advies dan was het niet de generaal die tot je
sprak, maar dan voelde je je bij een goede vader,
die jouw belangen op de beste wijze behartigde”
(korporaal Aarts).

“U was voor ons de generaal, onze generaal. Een
van ons, alleen ouder, bezadigder, wijzer. Maar
voor alles: een van ons. Dat hebt u ons ook altijd
duidelijk willen maken door uzelf te noemen: de oudste soldaat van het legioen” (aalmoezenier Th. Van
de Poel SJ).
“Het karakter en het kunnen van de overledene kenmerkte zich door een weinig geëtaleerde rijkdom
van de allerbeste menselijke eigenschappen. Die
kenmerken werden nooit door hem geëtaleerd. Zij
werden daarentegen welbewust aangewend ten
bate van de aan hem toevertrouwde belangen en
kwamen ten goede aan allen, die met hem in aanraking kwamen of tot zijn ondergeschikten behoorden”
(minister van Oorlog H. van Boeyen).
“On the 5th of November 1941 was invested with
the insignia of the Order of the Bath, bestowed upon
him by His Majesty King George VI as a recognition
of his loyal co-operation and of the high efficiency
and morale of his officers and men” ( Lgen Sir
George Cory, Inspector of Allied Contingents).

Generaal Noothoven van Goor (uiterst links) tijdens een bezoek van
ZKH Prins Bernhard aan de troepen in Congleton, voorjaar 1941
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VERENIGING VAN OUD-STRIJDERS KONINKLIJKE
NEDERLANDSE BRIGADE PRINSES IRENE
Ereburger van de stad Wolverhampton

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

Het voortzetten van de tradities door de verenigingen van
het Garderegiment
TEKST: RUDI HEMMES, VOORZITTER VAN DE VERENIGING
VAN OUD-STRIJDERS VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BRIGADE ”PRINSES IRENE”
De 1200 Marechaussees en militairen uit Brabant,
die zich in de meidagen van 1940 via ZeeuwsVlaanderen naar België en Frankrijk terugtrokken en
werden overgebracht naar Engeland werden, in de
winter van 1940 – 1941, gelegerd in Congleton.
Daar werd op 11 januari 1941 de Koninklijke
Nederlandse Brigade opgericht. (Met de naamgeving “Brigade” was rekening gehouden met aanvulling van dienstplichtigen uit 26 geallieerde of neutrale landen en Engelandvaarders uit bezet gebied).
Op 27 augustus van datzelfde jaar kreeg die
Brigade, in het Wrottesley Park in Wolverhampton,
van Koningin Wilhelmina een Vaandel met de naam
Prinses Irene.

De slagkracht van de KNBPI
De slagkracht van de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene (KNBPI) werd nooit meer dan
die van een versterkt bataljon omdat veel van die
vrijwilligers en Engelandvaarders niet bij de KNBPI
werden ingedeeld maar bij de Koninklijke Marine,
de Commando’s, de Luchtmacht, de Koopvaardij en
het Bureau Bijzondere Inlichtingen.
Na jaren van training werd de KNBPI, versterkt met
een Marinierscompagnie, als onderdeel van de geallieerde strijdmacht in augustus 1944 overgebracht
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Koningin Wilhelmina en Prins Bernhard in Wrottesley Park

naar Normandië en ingezet voor de bevrijding van
Europa. De Mariniers werden begin 1945 vervangen door aanvullingstroepen, die zich na de bevrijding van Noord Brabant als vrijwilliger hadden gemeld om de rest van Nederland te helpen bevrijden.
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27 augustus 1941 krijgt de Brigade haar Vaandel uitgereikt door

Den Haag 1945

Koningin Wilhelmina

Traditie voortzetten
Na de bevrijding in mei 1945 werd de Brigade opgeheven en werd een Regiment opgericht dat de tradities van de KNBPI moest voortzetten.
Die traditie van inzet voor vrede en vrijheid werd op
voortreffelijke wijze voortgezet door de Indiëbataljons, de Fuseliers die in de koude oorlog in geallieerd verband de vrede wisten te handhaven en
de uitgezonden Fuseliers naar het Midden Oosten,

Cyprus, de Balkan, Irak, Afghanistan en Curaçao.
De oud-strijders van de KNBPI hadden meteen na de
bevrijding de adressen van alle leden van de
Brigade bijgehouden en hebben in 1947 de
“Vereniging van Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene” (VOSKNBPI) opgericht, met het doel de leden te ondersteunen en
jaarlijks een reünie te organiseren. Die Vereniging is
vanaf haar oprichting een vereniging geweest voor
alle geledingen van de KNBPI, maar de vrijwilligers
uit Brabant, die de bezetting hadden meegemaakt,
hielden hun eigen reünie. Zij hadden ook eigen, andere, herinneringen. Pas eind tachtiger jaren werd
de jaarlijkse reünie door de mannen uit Engeland en
de “aanvullers” bezocht.

VOSKNBPI, VOSIB, VVVGFPI

Oefeningen in huis-aan-huisgevechten, Engeland, 1944

12

De vijf Indië Bataljons hielden na terugkeer ook ieder
hun eigen bijeenkomsten. Zij zijn nu verenigd in de
Vereniging van Oud-strijders Indië Bataljons
(VOSIB). De jonge Fuseliers hebben het goede voorbeeld van de KNBPI gevolgd om na de uitzending
bij terugkeer alle adressen te noteren en meteen “de
Vereniging van Veteranen Vredesmissies
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene” (VVVGFPI) op
te richten, waar ook de leden van alle Wapens en
Dienstvakken, die samen met de Fuseliers zijn uitgezonden, lid van kunnen worden.
Diverse malen is gesuggereerd één vereniging van
VOSKNBPI, VOSIB en VVVGFPI te vormen. Omdat
de omstandigheden in Engeland tussen 1940 en
1945, die tijdens de Duitse bezetting, in Nederlands
Oost Indië, de diensttijd tijdens de koude oorlog en
daarna in uitzendgebieden steeds verschillend wa-
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Aanvullingstroepen in Bergen op Zoom schillen aardappelen,

Kampleven in Wrottesley Park, luisterend naar een voorgelezen verhaal

voorjaar 1945.

ren, verenigden de verschillende categorieën zich
apart. Zo hield elke categorie in het begin zijn eigen
bijeenkomsten om zijn eigen herinneringen op te halen.

Koepel
Wel hebben alle verenigingen zich in de negentiger
jaren aangesloten bij de Stichting Brigade en Garde
Prinses Irene en toen de Vaandeldrager het blad
werd van Brigade en Garde hadden alle verenigingen de kans om anderen kennis te laten nemen van
hun ervaringen.

Met het klimmen der jaren werd het voor de oude
verenigingen steeds moeilijker voldoende bestuurders te vinden. Het aanbod van de jonge veteranen
om bestuurlijke assistentie te verlenen bracht uitkomst.
Nu zijn de verenigingen van KNBPI, Indië Bataljons
en Fuselierveteranen ondergebracht in één Koepel:
de Vereniging Van Veteranen van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI) en op 14 mei is de
eerste grote reünie, zodat ook op dit punt kan worden gesproken van een goede voortzetting van de
tradities.

H.K.H. Prinses Irene en Genmaj bd Rudi Hemmes legden 10 jaar geleden een krans

De koorden als bindmiddel voor het voortzetten

bij het 60 jarig bestaan van het Garderegiment

van de tradities
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The histories of the Brigade and the city of
Wolverhampton have been entwined for 70 years
FROM THE RIGHT WORSHIPFUL THE MAYOR OF
WOLVERHAMPTON 2010-2011
COUNCILLOR MALCOLM GWINNETT
As Mayor of the City of Wolverhampton, I am deeply
honoured to have the opportunity of sending Civic
Greetings to the veterans of the Princess Irene
Brigade and the soldiers of the Guards Regiment
Fusiliers Princess Irene on this very special occasion.

Wrottesley Park
After the invasion of The Netherlands, the first detachment of 100 Dutch soldiers moved to Wrottesley
Park encampment on the boundaries of the then town
of Wolverhampton on 5th May 1941. Three months
later Queen Wilhelmina, herself in exile in England,
proudly presented the Brigade with its regimental colours and gave the Brigade the honorary name of
Princess Irene. Thus began a very long and proud
association between the City of Wolverhampton and
the Princess Irene Brigade.
There is a special relationship that exists between the
veterans of the Princess Irene Brigade, the ex-service
community in Wolverhampton and the City Council.
Each year, since the end of World War II, we have
been privileged to welcome back to our City the veterans of the Princess Irene Brigade, accompanied by
current serving soldiers of its successor regiment,
who make the pilgrimage to Wolverhampton on the
weekend preceding Remembrance Sunday to honour

Een bijzondere kleurenfoto van Wolverhampton in 1942
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The Honorary Freedom of the City of Wolverhampton, 2006

their Dutch comrades who were laid to rest in the
City’s Jeffcock Road cemetery.

Freedom of the City
The histories of the Brigade and our City have been
entwined for 70 years and it was with great honour
that the Princess Irene Brigade was granted Freedom
of the City of Wolverhampton on 29th March 2006.
On behalf of the many Mayors of the City of
Wolverhampton who have held office since our association began in 1941, may I thank you for making
your annual pilgrimage to our City which is very
much appreciated.
And so, as you celebrate the 70th anniversary of the
formation of the Brigade, may I convey to you the
good wishes of the City Council and people of the
City of Wolverhampton. Long may our association
continue.

Mayor & Mayoress Gwinnett
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Congleton and the Royal Netherlands Brigade

Town Mayor Councilor David Brown putting a medal on a returning
soldier from Afghanistan

FROM THE RIGHT WORSHIPFUL THE TOWN-MAYOR OF
CONGLETON 2010-2011,
COUNCILOR DAVID BROWN
Congleton Town Mayor, Councillor David Brown and Mayoress Miss

The Dutch Brigade, later know as the Princess Irene
Regiment has a very special place in the history
books and hearts of people in Congleton, writes the
Town Mayor, Councillor David Brown.
The brigade was formed in Congleton in 1941 when
young (and handsome to some) Dutch soldiers arrived in the town, having escaped from their homeland to take up the fight to liberate it. The soldiers
came from 24 different countries – and from a range
of groups including the infantry, bicycle corps, cavalry, artillery, air force, military police and police.
The formation of the regiment led to a number of
‘royal visits’ to Congleton (kept quiet in those days
due to censorship), including one where Prince
Bernhardt presented the regiment with its new colours on the Fairground, which now forms part of
Congleton Town Centre.
Members of the Royal Dutch regiment were popular
with Congleton folk. In September 1948 the
Congleton Chronicle listed 48 Congleton girls who
married Dutch soldiers and were leaving to start a
new life in Holland, while many Dutch bridegrooms
chose to settle in the town and their once unusual surnames became accepted as normal Congleton names.

Jane Brown, the Mayor’s daughter

day trips, dances and the annual Christmas Party
where St Nicholas and Black Pete handed out presents to the children. Many of the Dutch families and
their children went to St Mary’s Roman Catholic
Church and school.
The Dutch Club had its own standard, which members carried on parade at the annual remembrance
service. Unfortunately the Dutch Club folded in the
late 1990s, but the standard is still carried at the remembrance service and is on display in the
Congleton museum.
If those soldiers were to return to Congleton today
they would recognize many of the town’s key qualities and features, but find others quite changed.
Congleton remains a strong community-orientated
town, despite the population increasing from around
13,000 in the 1940s to nearly 30,000 today. Last
November Congleton played host to the first battalion the Mercian Regiment (Cheshires) when they returned from a tour in Afghanistan. The regiment called Congleton ‘the little town with the biggest heart’
and thousands turned out to greet the soldiers and
witness their medal ceremony.

Congleton Dutch Club
In the 1950s the Congleton Dutch Club was formed
and held many social events and activities such as
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The community spirit remains strong through the
town’s community groups and festivals – including
annual food and drink festival, beer festival,
Christmas lights celebrations and jazz and blue festivals.
Town has changed
The industrial base of the town has changed. The majority of mills have now closed. Some have been
beautifully converted into modern offices, while
others, sadly stand empty and in need of redevelopment. Berisfords Ribbons have been making ribbons
in the town for over 150 years and are now the UK
leading ribbon manufacturer. A theatre stands where
the outdoors swimming pool use to be, but the outdoors children’s paddling pool remains and is run by
the Town Council. The beautiful park has been restored to its former glory thanks to a Heritage and
Lotteries grant. The Town Hall is run by the Town
Council and is a key venue in towns for weddings,
dinner dances, conferences and meetings.
Visitors to the town can be sure of warm welcome
anytime of year. For more information see www.congleton-tc.gov.uk or www.mybeartown.co.uk

The photo’s are from the museum and are archive ones with
handwritten notes on them
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Beringen is fier op haar historische banden met het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
MARCEL MONDELAERS, BURGEMEESTER STAD BERINGEN

Herdenking bevrijding Beringen, links op de foto burgemeester
Mondelaers

Dit jaar bestaat het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene 70 jaar. Dit Regiment is de opvolger van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. Die
brigade nam deel aan de veldtocht in NoordwestEuropa. Samen met een afdeling van het Tweede
Britse leger bevrijdde de Brigade Prinses Irene de
stad Beringen. De naam ‘Beringen’ werd daarom bij
koninklijk besluit als opschrift toegevoegd aan het
Regimentsvaandel. Reeds vele jaren bestaan er nauwe banden tussen de stad Beringen, de oud-strijders
van de Brigade Prinses Irene en het Garderegiment.
De Brigade is de Nederlandse tegenhanger van de
Belgische Brigade Piron. Ze heeft ook een analoge
ontstaansgeschiedenis. De stad Beringen is trouwens
de peterstad van de Brigade Piron.

Jaarlijks op 6 september houdt de stad Beringen aan
het Albertkanaal een stijlvolle herdenking van haar
bevrijding in de septemberdagen van 1944. Tijdens
deze plechtigheid met kranslegging en gewapende
vaandelwacht huldigen we allen, die vochten voor
de bevrijding van Beringen, alsmede de burgerlijke
en militaire slachtoffers.
De stad Beringen is fier op haar historische banden
met het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en
wenst haar een onvergetelijke verjaardagsviering.

De brug over het Albertkanaal, Beringen 1944

Beringen september 1944
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Oud-strijders van de VOSKNBPI tijdens een van de bevrijdingsfeesten
in Beringen
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Bijzondere inzet van de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene bij de bevrijding van Tilburg
PETER NOORDANUS, BURGEMEESTER VAN TILBURG
De vrijheid van onze stad is voor een belangrijk deel
te danken aan de bijzondere inzet van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. Na
de landing op de Franse kust in juni ‘44 trokken de
geallieerde legers op naar het noorden. Eind oktober passeerden zij de Nederlandse grens. Op 27 oktober werd Tilburg bevrijd, een mijlpaal die niet zonder slag of stoot bereikt werd. Hierover zijn fascinerende en heldhaftige verhalen te vertellen die zich in
het hart van Tilburgse wijken afspeelden. De grote
inzet van de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene was hierbij evident en rechtvaardigde
een monument; “De Vaandeldrager”. Deze staat vlak
bij het andere voor Tilburg zo belangrijke oorlogsmonument “Scotland the Brave”, waar de inzet van
de Schotse bevrijders wordt geëerd.

spanning zou Nederland er anders uit hebben gezien, zou de gehele wereldorde anders zijn geweest. Zonder die inspanning zouden wij wellicht
niet leven in de vrijheid die wij nu dagelijks mogen
ervaren.
Daarom zullen we altijd het verhaal blijven vertellen
van bevrijding en de offers die ervoor gebracht zijn.
We zullen altijd de bloemenkransen blijven leggen,
en de minuut stilte blijven houden. Het zijn kleine
symbolen die gezamenlijk weergeven dat wij niet
willen en zullen vergeten wat er tijdens de Tweede
Wereldoorlog is gebeurd en wat voor prestatie militairen hebben geleverd om de inwoners van de stad
Tilburg te bevrijden. Daarvoor blijven we de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene altijd
erkentelijk.

We zullen altijd blijven gedenken
Op die plaatsen herdenken wij de inzet van de oudstrijders en het bevechten van de vrijheid. Eerbetoon
aan de Irene Brigade is op zijn plaats omdat ze in
die cruciale dagen een stempel heeft gedrukt op het
geluk en de vrijheid van onze stad. Zonder die in-

Burgemeester Peter Noordanus
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“De Vaandeldrager” staat tegenover het

Jaarlijkse herdenking in Tilburg bij

stadhuis in Tilburg

“de Vaandeldrager”
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Een welgemeende gelukwens van de
gemeente Maasdriel
ARNO FRANKFORT, BURGEMEESTER VAN MAASDRIEL
Een bijdrage in het programmaboekje van het 70-jarig bestaan van het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene begint uiteraard met een welgemeende gelukwens. Namens de inwoners van de gemeente
Maasdriel en haar bestuur wil ik u allen, veteranen
en actief dienende militairen van het Regiment, dan
ook van harte gelukwensen met het behalen van
deze bijzondere mijlpaal.
Maasdriel is een hele bijzondere gemeente, vooral
ook in historisch perspectief. De Prinses Irene
Brigade speelt in die geschiedenis een hele grote en
belangrijke rol. Die rol wordt in Hedel zichtbaar
door de aanwezigheid van het monument midden in
het dorp. Een monument dat voor de inwoners van
Maasdriel een levendige herinnering vormt voor de
laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog die in
dit gebied zo’n diepe sporen heeft nagelaten. Onder
de bevolking, maar ook binnen uw eigen geledingen. Ik schrijf met nadruk een levendig herinnering,
want in tegenstelling tot vele andere monumenten in
ons land, heeft het monument in Hedel nog een hele
actuele rol. Met enige regelmaat komen de
Irenemannen van vandaag de dag naar onze gemeente. De nieuwe militairen van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene worden bij het monument beëdigd en krijgen het invasie-fluitkoord uitgereikt. Ik
ben daar onlangs zelf bij aanwezig geweest en was
erg onder de indruk van de ceremonie. Een mooiere
brug tussen verleden en heden is bijna niet denkbaar. Veel van die jonge Fuseliers die in de afgelopen jaren in Hedel hun koord ontvingen, hebben inmiddels ook zelf hun steentje bijgedragen aan de
wereldvrede. In Irak, Uruzgan en straks weer in
Kunduz treden zij in de voetsporen van de veteranen
die hebben bijgedragen aan de bevrijding van ons
land. De regel ‘goed voorbeeld doet goed volgen’
uit het Fuselierlied wordt zo bewaarheid.
Ik heb gemerkt dat de Maasdrielenaren trots zijn op
hun band met het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene. In het gemeentehuis komt dat tot uiting in de vitrine naast mijn werkkamer. Daarin liggen naast wat
historische zaken uit de gemeente ook een boek over
de Prinses Irene Brigade, een beschilderd bord en
een legpenning met daarop een afbeelding van het
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Niet alleen het koord, maar het hele pak wordt nat

invasie-fluitkoord. Een mooie manier om bezoekers
meteen kennis te laten maken met de bijzondere
band die we als gemeente met het Regiment hebben
en daarnaast ook altijd een leuk en dankbaar gespreksonderwerp. En ook onder de bevolking leeft
de herinnering aan de oorlogsjaren en de aprildagen van 1945 nog altijd. En ik ga er van uit dat die
herinneringen, maar vooral ook de lessen die daaruit kunnen worden getrokken, ook voor toekomstige
generaties bewaard blijven. Het feit dat leerlingen
van de Hedelse School met de Bijbel het monument
hebben geadopteerd, draagt daar zeker aan bij.
Rest mij niets anders dan u nogmaals te feliciteren
met het 70-jarige bestaan van het regiment. Voor toekomstige missies wens ik de nieuwe generatie
Irenemannen veel krijgsmansgeluk.

Burgemeester Arno Frankfort

Oud-strijder Karel Zwart wordt geassisteerd bij
een koorduitreiking in Hedel door een leerling
van de School met de Bijbel
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Noord-Beveland bewaart goede herinneringen aan haar
vrijheidsstrijders
HENNY VAN KOOTEN, BURGEMEESTER VAN NOORDBEVELAND
Namens de gemeente en alle inwoners van NoordBeveland wil ik de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene van harte feliciteren met haar 70-jarig
jubileum. Mede dankzij hun inzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog is de vijand verdreven waardoor wij
in Nederland in harmonie met elkaar samen kunnen
leven.
Dat Noord-Beveland goede herinneringen bewaart
aan haar vrijheidsstrijders blijkt onder andere uit de
straatnaam die vernoemd is naar een lid van de
Prinses Irene Brigade en het monument dat is geplaatst uit eerbetoon aan luitenant Havelaar bij de
PKN Kerk te Colijnsplaat. Ook weet ik dat er nog
steeds contacten zijn tussen de veteranen uit de brigade en de inwoners die deze woelige periode hebben meegemaakt. Bovendien vindt er jaarlijks een
ceremonieel eerbetoon in het dorp Colijnsplaat
plaats. Fuseliers ontvangen een invasiekoord voor
het succesvol afronden van hun opleiding, waarna
ze het water ingaan om het koord nat te maken. Ik
vind het belangrijk dat wij in onze gemeente op
deze manier stilstaan bij de Prinses Irene Brigade en
hen te herinneren, die ons de vrijheid terug hebben
gegeven want zonder hun aanwezigheid zou de
strijd zeer waarschijnlijk heel anders zijn afgelopen
op Noord-Beveland. In een notendop zal ik u vertellen wat zich op ons eiland heeft afgespeeld.

De Vaandelwacht tijdens een van de koorduitreikingen in Colijnsplaat
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Wat speelde zich af op NoordBeveland in 1944?
We gaan terug in de tijd naar het jaar 1944. In deze
woelige periode was de Prinses Irene Brigade gelegerd in Colijnsplaat. Hun opdracht was het beschermen van Zeeland en in het bijzonder NoordBeveland. Dat de mannen hun opdracht met veel toewijding uitvoerden blijkt. Ze overmeesterden de
Duitsers die een commando red uitvoerden, waardoor Noord-Beveland een grote ramp bespaard is
gebleven. Uit latere verhoren en uit de spullen die de
Duitse soldaten bij zich droegen bleek dat ze plannen hadden om de uitwateringssluis op te blazen zodat de weilanden in Noord-Beveland onder water
zouden komen te staan. Ook zouden de mannelijke
inwoners van Colijnsplaat de kerk ingejaagd worden om deze vervolgens op te blazen. Door de alertheid en dappere strijd van de Prinses Irene Brigade
heeft het gelukkig niet zo ver hoeven komen en daar
zijn we hen nog steeds dankbaar voor. Generaal
Majoor b.d. R. Hemmes heeft als soldaat op NoordBeveland in deze periode gestreden en spreekt er
nog altijd bewogen over.

Burgemeester Henny van Kooten
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Gevaarlijke maar mooie taak
Zoals eerder gezegd herdenken wij jaarlijks deze
gebeurtenis op 4 mei. We herinneren zo het verleden maar belangrijker nog we staan stil bij het heden. Tenslotte leven wij hier in vrede en veiligheid
maar in andere landen voeren verschillende groepen
ieder jaar, iedere maand, dag in dag uit oorlog met
elkaar. Ook nu nog hebben de mannen en vrouwen
van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, de
traditievolgers van de Prinses Irene Brigade, de taak
om de vrede terug te brengen en te bewaren in de
gebieden waar ze uitgezonden worden. Soms is dit
een gevaarlijke taak maar het is vooral een mooie
taak en daarom verdienen ze onze onvoorwaardelijke steun. Ik wens daarom alle militairen mede namens de inwoners van Noord-Beveland heel veel succes met het veilig volbrengen van hun opdracht.

Het nat maken van de koorden hoort bij de traditie

NIEUWS VAN HET DERDE BATALJON
Hoe ik bij 3 GF “Prinses Irene” kwam
TEKST: J. DROST, VOORZITTER REÜNIECOMMISSIE 3 GF
”PRINSES IRENE”
Omdat ik in Ginneken bij Breda woonde werd ik al
op 29 oktober 1944 bevrijd door de Poolse Pantser
divisie.
Ik meldde me op 1 november bij de plaatselijke
Bewakingscompagnie en werd ingezet als wachtcommandant bij de bewaking van enige objecten in
de stad om daarmee de geallieerde troepen te ontlasten.
In januari 1945 vertelde mijn vader, die als reserveofficier diende bij de door het Militaire Gezag ingestelde Grensbewaking in West-Brabant, dat de
Aanvullingscompagnie van de Prinses Irene Brigade
in Bergen op Zoom oorlogsvrijwilligers zocht voor
opleiding tot officier. Ik heb me daar aangemeld en
ben na selectie en keuring aangenomen en op 22 januari 1945 ingelijfd als Cadet bij de Reinforcement
Coy “A” van de Royal Netherlands Brigade “Prinses
Irene” onder commando van de majoor Loringh van
Beek bijgenaamd “Oom Paul, omdat hij afkomstig
was uit Zuid Afrika.
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Na een Primary Training kregen we een aanvullende training door een Britse Regimental Sergeant
Major ter voorbereiding op de Engelse opleiding.
Op 28 maart sloten we deze opleiding af met een
“Passing Out Parade” met muziek van de Band van
de Scottish Seaforth Highlanders.
Na het Paasverlof moesten we examen doen voor
de Officer Cadet Training Unit (OCTU) en op
9 april hoorde ik, dat ik was geslaagd. Na enige
weken wachten vertrokken 26 man via Oostende onder oorlogsomstandigheden met een landingsboot
zonder enig comfort naar Engeland.
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3 Bataljon Infanterie “ Prinses
Irene”
Bij teugkeer in april 1946 van een cursus in
Sennelager kwam ik na een enerverende reis per
trein en militaire truck midden in de nacht bij mijn ouderlijk huis aan. De hele familie sliep en om hen niet
te wekken klom ik door het openstaande raam van
mijn kamer naar binnen en merkte dat mijn bed bezet was. Het bleek de kapitein Callenbach te zijn,
die voor de oorlog tegenover ons woonde. Hij was
nu ingedeeld bij het bataljon Regiment Infanterie
“Prinses Irene” in Arnhem en onderweg naar Bergen
op Zoom om officieren te werven voor zijn bataljon,
dat een groot tekort aan officieren had. Terug in
Bergen op Zoom heb ik me toen opgegeven voor zijn
onderdeel.
Op 13 juni 1946 werd ik overgeplaatst naar het 3
Bataljon Infanterie “Prinses Irene” in de Saksen
Weimar kazerne in Arnhem en met dit bataljon heb
ik ruim drie jaar op West Java doorgebracht. Eerst
met veel plezier als PC van 1e Peloton 1e
Compagnie en later als CC Stafcompagnie.

Hans Drost in voormalig Nederlands Indië

Bevrijding van Nederland
De bevrijding van Nederland op 5 mei en het einde
van de oorlog in Europa, 8 mei VE day maakte ik
mee in Londen.
Via de Pre OCTU in Wrotham vertrokken 6
Nederlandse cadetten naar OCTU 163 in Heysham.
De Nederlanders werden verdeeld over de pelotons
van “ Company D”, ik in 19 Platoon.
De opleiding bestond uit vier fasen en duurde ruim
vier maanden, onderbroken door tien dagen verlof
in juli. Na de opleiding was ik 2e luitenant en pelotonscommandant. Tengevolge van de administratieve
chaos zowel bij de ambassade in Londen als in
Nederland duurde het tot februari 1946 voor ik officieel bij Koninklijk Besluit werd benoemd.
Na enige omzwervingen werd ik op 10 december
geplaatst bij het 1e Depot Infanterie in de Cort
Heyligers kazerne in Bergen op Zoom, waar ik pelotonscommandant werd bij de opleiding van onderofficieren voor de Infanterie.
Patrouille in West Java
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NIEUWS VAN HET VIERDE BATALJON
Veldtocht
TEKST: THEO VAN ALST
Op 7 november 1946 werd het 4e Bataljon GRPI gevormd in de Menno van Coehoorn kazerne en de
Saksen Weimar Kazerne in Arnhem. De tropen opleiding vond daarna plaats in een barre en zeer koude
winterperiode met heel veel sneeuw. Na het inschepingverlof in mei 1947 vertrokken wij op 4 juni met
het M.S. Tabinta naar Indië, waar wij op 3 juli voet
aan wal zetten in Semarang.
Na enkele weken acclimatiseren werden wij op 21
juli al betrokken bij de 1e Politionele Actie en moesten wij helaas hierbij al onze 1e gesneuvelde betreuren.
Semarang en omgeving was van korte duur want op
13 september 1947 vertrokken wij per Vrachtboot,
de Van de Waals, naar Surabaja.

Het hele bataljon op het dek
Stelt u zich eens voor: het hele bataljon op het dek,
inclusief barang, voertuigen, kippen, geiten,
baboes en wat dies meer zij.
In Surabaja werden wij op 16 september, met baard
van enkele dagen en zeer vuile kledij, door
Generaal Baaij (Commandant van de 4e Infanterie
brigade), vele hoofdofficieren en een Militair
Muziekkorps ontvangen. We werden ondergebracht
in de Kromhoutkazerne en in de omgeving.

Oost-Madoera
De 2e Cie met versterking van de Ostcie voerde in
november 1947 een landing en een veldtocht uit op
Oost-Madoera.

RPI Blitar

Op 10 december weer wat aparts, een dijkdoorbraak in Perning. Een zeer snelle evacuatie was nodig.
In april 1948 werd het hele bataljon gelegerd in de
buurt van Modjokerto, ongeveer 50 km vanaf
Soerabaja, de VP - tijd.
Tot ieders vermaak werd er een eigen Ireneband gevormd uit enkele muzikanten.
Op 19 december 1948 begon de 2e politionele
Actie. En na enkele dagen werden wij gelegerd in
Blitar, de geboorteplaats van Sukarno en in Kediri
en omgeving.
In september 1949 volgde een terugtrekken naar
Malang en omgeving.
In deze periode had ons Bataljon 43 gesneuvelde
sobats, die we achter hebben moeten laten op Java.

Eindelijk naar huis
Eindelijk….. op 15 februari 1950 voeren wij per
KPM/boot “Thedens” naar West Java .
In Tjimahi werd gewacht op de grote boot de
“Georgic”, die ons vanaf 4 maart naar Holland
bracht.
Op 27 maart 1950 kwamen wij in Rotterdam aan en
werden met bussen naar huis vervoerd.
De 30 maanden diensttijd in Nederlands-Indië heeft
op iedereen een geweldige impact gehad.
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NIEUWS VAN HET VIJFDE BATALJON
Van 23 december 1947 tot 18 mei 1950
verbleef Het Vijfde Bataljon in de Oost
TEKST: WIM TER HORST
Ingewikkelde logistieke planning
Na een lange zeereis van ongeveer 4 weken kwam
het 5e Irene Bataljon op 23 december 1947 aan
land in Emmahaven bij Padang op Sumatra..
Luitenant Beekhuizen, die als kwartiermaker per
vliegtuig was gereisd, was de enige die ons kwam
afhalen. De Bataljonscommandant was niet aangekomen.
Nadat de inkwartieringsorders waren verstrekt volgde de debarcatie, die per Compagnie werd uitgevoerd. De waarnemend commandant majoor Sypkes
reist met de 2e Cie mee, bestemming Makassar. De
1e Cie komt terecht in het BV-gebouw te Padang, de
3e Cie vertrekt naar Klooster, de 4e Cie blijft in
Emmahaven, de Bataljonsstaf en de Staf Cie worden
gelegerd in de Kazerne te Padang en de O-Cie komt
terecht in Belantoeng Zuid Padang.
De AAT zorgde voor het benodigde transport.
Aangezien de locatie, die Luitenant B heeft opgegeven, blijkt af te wijken van die welke door de KNIL officier van ontscheping is vastgelegd, ontstaan enige moeilijkheden, die door een bespreking kunnen
worden opgelost.

Aankomst in Padang
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’s Avonds volgt er opnieuw een bespreking met 2-14
RI , daar ontvangen wij pas het ontschepingbevel en
dan blijkt officieel dat wij van 2-14 RI overnemen en
blijkt ook de volgorde van overname. De volgende
dag (Kerstavond) wordt er volop gewerkt aan de materiaal overname, wat zo hier en daar wel wat moeilijkheden oplevert, maar geen echte wrijvingen. Ook
op 1e en 2e Kerstdag gaat de overname gewoon
door. Wel wordt er tussendoor nog een afscheidsborrel aangeboden aan officieren en vaandrigs van
2-14 RI, in verband met hun a.s. vertrek op 1 januari
1948. Vanaf 28 december begint ook de overname
van de diverse stellingen en bivaks en op 31 december is de algehele overname door 5 R.P.I. van 2-14
RI compleet.

Regelmatige overplaatsingen
Het bataljon werd regelmatig overgeplaatst en de
compagnieën kwamen op verschillende plaatsen
rondom Padang terecht. Patrouille lopen was een dagelijkse bezigheid, maar de intensiviteit hiervan
zorgde in het bataljon in de beginperiode voor een
relatief grote rust.
De patrouilles gingen over bergpaadjes, langs en
door kali’s en sawah’s . Soms sneed het scherpe
alang-alang door de uniformen heen. Bloedzuigers,
rode mieren en wormen vormden een grote plaag,
die echter door de gewondenverzorgers weer opgelost werden.
Het bataljon hield zich ook bezig met nuttige nevenactiviteiten, zoals medische verzorging voor de
plaatselijke bevolking, die als gevolg van slechte (hygiënische ) omstandigheden aan framboesia leed.
Patiënten zagen er verschrikkelijk uit, vol met zweren.
In de loop van 1948 nam het aantal gewapende TNI
infiltraties toe. Guerrillastrijders pleegden enkele
aanslagen en gevechtspatrouilles werden beschoten,
waarna 5 GRPI enkele zuiveringsacties uitvoerde.
Zoals al eerder gemeld reisde de 2e Cie door naar
Makassar op Celebes. Via Batavia, waar de
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Kerstdagen werden doorgebracht, via Semarang en
Soerabaja kwam de compagnie op 7 januari 1948
uiteindelijk in Makassar, waar het de plaats innam
van 4-5 RS.

Tweede politionele actie
Het 5e Bataljon nam actief deel aan de tweede politionele actie, die op 19 december 1948
begon en had als opdracht de eerste twee dagen de
weg vrij te maken, voor 4-RS, naar het Republikeinse
regeringscentrum in Fort de Kock. Daarbij moesten
de Irene mannen de tussenliggende grotere plaatsen
bezetten. De opmars verliep echter niet al te vlot, er
werd veel hinder ondervonden van opgeworpen versperringen en de weg naar Loeboek-soelasih liep
door een hoog gebergte en was zeer smal. De bruggen waren bijna allemaal vernietigd, er werden mijnen en trekbommen aangetroffen en opzettelijk veroorzaakte aardverschuivingen. Zelfs de paardjes die
de 3” mortieren vervoerden moesten op een gegeven moment achterblijven. Uiteindelijk werd aan het
eind van de middag het eerste aanvalsdoel bereikt
en stormenderhand ingenomen.
(NB Veel meer over de tweede politionele actie is te
lezen in de reguliere nummers van de Vaandeldrager
onder de naam “Dagboek Frans Mulder”).

Luchtlanding in Djokjakarte
Ook de tweede compagnie van 5 GRPI nam actief
deel in de tweede politionele actie, als onderdeel
van 5-RS aan de luchtlanding in Djokjakarta.
In de vroege ochtend van 19 december werd men
vervoerd via AAT-transport naar het vliegveld van
Semarang. Vandaar uit vloog men in overgespoten
passagiers Dakota’s, waar de banken uitgehaald
waren, met open deuren, begeleid door jagers, op
een hoogte van 4 à 500 meter naar het vliegveld
Magoewo, op 5 km afstand van Djokja. Dit vliegveld
was diezelfde ochtend veroverd door de Para troepen van de KST, de KNIL commando-eenheid.
Langs verschillende wegen trok het bataljon op naar
Djokja, waarbij de Irene compagnie overnachtte in
de tabaksfabriek “de Vorstenlanden”. Op een gegeven moment ontdekte iemand een verdachte
“draad”. Onderzoek toonde aan dat de fabriek was
ondermijnd met 4 vliegtuigbommen, die snel onschadelijk werden gemaakt.
Op 20 december kreeg 5-RS de opdracht om verder
op te rukken naar het centrum van Djokja en onderweg regeringsgebouwen te zuiveren. Hier zagen de
Irene mannen hoe de gevangen genomen Soekarno
en Hatta werden gelucht. De compagnie bezette na-
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Wachtpost

dien de later berucht geworden post “Pieter Bea” die
vrij kwetsbaar was.

Zuiveringsacties
Na het einde van de tweede politionele actie begon
5 GRPI met zuiveringsacties in het nieuwe bataljonsvak tussen Padang en Moeko-Moeko. De guerrillastrijders waren dan wel voor de overmacht teruggetrokken, maar zouden ongetwijfeld terug komen hetgeen ook wel is gebleken vanaf het tweede kwartaal
in 1949.
Dit is in feite zo gebleven tot aan de soevereiniteitsoverdracht, waarvoor 5 GRPI eind december 1949
werd geconcentreerd te Padang. Hier hield het bataljon zich vooral bezig met de opleiding in
Europese gevechtstechnieken.
Op 13 april 1950 voer 5 GRPI met de “Tabinta”
naar Tanndjong Priok, waar het werd herenigd met
de tweede compagnie, waarna op 25 april 1950 de
thuisreis richting Nederland begon, met het USNS
“General W. Black”. Op 18 mei 1950 was het bataljon terug in Rotterdam.
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NIEUWS VAN HET ZESDE BATALJON

Sireentje 76

Legerorder nummer 190 van 3 juni 1948,
Ministeriele Beschikking
TEKST: HARRY VLEEMING
Het zesde bataljon van het Regiment Irene werd ondergebracht bij onderdeel 412de Bataljon Infanterie
(6-G.R.P.I) en bestemd voor dienst in Nederlands
Indië.
Op 3 maart 1948 en voor een deel op 3 mei 1948
kwamen de rekruten in burger in de twee kazernes te
Arnhem binnen.
Meteen vond hierbij een splitsing plaats. Voor opleiding bij de Staf en Ondersteuningscompagnie ging
men door naar de Menno van Coehoornkazerne.
Voor de opleiding van de vier tirailleurcompagnieën
werd men doorverwezen naar de SaksenWeimarkazerne. De eerste tien dagen waren de beroerdste van de hele diensttijd.
Je mocht de kazerne niet uit en je zat twee zondagen
binnen. Naar mijn mening had deze methodiek zeker te maken met een verloop van gewenning. De kaderleden in de kazerne deden ijverig hun best om de
“groentjes” de inwendige dienst, krijgstucht, wapenkunde, exercitie en dergelijke bij te brengen.
De opleiding verliep voorspoedig. Op 17 juni 1948

Vervoer naar het station
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Droppingen bij Kangpalan

namen we deel aan de parade en defilé te Arnhem
ter gelegenheid van de benoeming van het Regiment
Prinses Irene tot Garderegiment.

Klaar stomen voor de tropentaak
Hierna was het weer volop trainen, marslopen, taalcursus, geweer vechten, schietoefeningen . Men wilde ons op tijd klaar gestoomd hebben voor de tropentaak, die ons te wachten stond.
Na voltooiing van de opleiding moesten we plaats
maken voor een nieuwe lichting rekruten in beide kazernes. Even voor vertrek nog een paar dagen naar
de Harskamp. alvorens we op 17 september 1948
aan boord gingen van de S.S. Waterman in
Rotterdam. Op de laatste dag stonden de trucks al
vroeg gereed in Harskamp om de plunjezakken en
ruim 700 manschappen naar het station Ede Wageningen te vervoeren. Van daaruit gaat het per
trein naar Rotterdam, langzaam rollen de wagons
het havenemplacement op. De inscheping kan beginnen, de mannen gaan volgepakt de loopplank op
om daarna in de enorme ruimen van de Waterman
te verdwijnen. De sirene gilt driemaal en het vertrek
naar Indië is aangebroken.
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Welkom Mannen!

Goederen voor 6 GRPI

In de avond van 9 oktober 1948 liggen we voor de
haven van Tandjong Priok, maar er wordt tot de volgende dag gewacht om binnen te varen. De voorspoedige reis zit er op en zo ontscheept op 10 oktober 1948 het 6e Bataljon Garderegiment “Prinses
Irene” (= 412 BI).

Bij de eerste voetstap op lndische bodem is hier
onze uitgestoken hand. Wees van harte welkom!
Gij zijt hier bitter hard nodig. Ge zijt hier niet
vrijwillig gekomen, velen uwer zullen slechts
zeer node afscheid genomen hebben van hetgeen hen dierbaar is, het gezin, het tehuis, de
werkkring. Er is veel gesproken en geschreven
over dit land en dit volk, en over de taak die u
hier wacht.
Er is ten goede en ten kwade over gesproken en
geschreven. Het zal onzekerheid bij u hebben
verwekt, die zeker het aanvaarden van de taak
niet lichter heeft gemaakt. Denk niet, dat bij uw
eerste voetstap op deze grond een einde is gekomen aan de onzekerheid. Door uw werk buiten
de steden zult ge in zeer nauwe aanraking komen met aard en wezen van het volk, met de natuur die u omgeeft; en ge zult het Indië van deze
jaren leren kennen als een doolhof van goede en
slechte ervaringen, waar geen weg van theorie
of conclusie doorheen voert.

Het avontuur op Java is begonnen!
Als eerste het welkomstwoord dat wijlen generaal
Spoor had neergeschreven voor alle militairen die uit
Nederland in Indië aankwamen.

Herstellen van orde, rust en veiligheid
Na de ontscheping ging de derde en vierde compagnie met trucks naar het doorgangskamp Tjililitan
Batavia en de overige compagnieën gingen per trein
door naar Krawang.
De eerste dagen werden gevuld met acclimatiseren,
theorie, kleding inspecties, sport enz.

Regelmatig patrouille lopen hoorde bij de taken
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De inzet van de strijdkrachten had zuiver als doel,
het herstellen van orde, rust en veiligheid.
Na gewenning aan de nieuwe omgeving werden de
compagnieën van 6 GRPI gedetacheerd bij ervaren
militairen van 3 GRPI en andere onderdelen van de
Eerste Divisie 7 December .
Bij voornoemde militairen werd de opgedane theoretische kennis aan de praktijk getoetst.
Rond half december 1948 was iedereen bij het bataljon teruggekeerd.
Hierna kreeg 6 GRPI z’n eigen compagniesvak dat
een oppervlakte bestreek van ongeveer 400 vierkante kilometer (het transkalische ter hoogte van
Krawang en Tjikampek). De bataljons commando
post komt in Tjikampek, later in Poerwakarta.
Na bezetting van alle posten door 6GRPI ligt het in
de bedoeling, dat het bataljon niet deelneemt aan
de tweede politionele actie, wel aan enkele zuiveringacties en patrouilles.
De derde compagnie had als kampement , de posten
Teloekdjambe voor het eerste peloton, Kobakwiroe
voor het tweede peloton en PangkaIan (droppingspost) voor het derde peloton, waarvan ik zelf deel
uitmaakte.
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Eigen initiatief en zelfstandigheid
Van de manschappen werd veel initiatief en zelfstandigheid gevraagd om de boel in het kampement
goed op orde te krijgen. De elektriciteit werd verkregen door middel van aggregaten. Het brood werd
gebakken in een provisorische oven. De keuken voor
de kok en hulp in een apart gebouw. De hospik op
onze post was een graag geziene sobat. Niet alleen
met de jodiumkwast voor de eigen manschappen,
doch ook diverse inlanders, die te voet van verre
kwamen om hulp van toean dokter. Ze werden met
de meeste zorg en liefde door hem geholpen.
Als uiting van dank brachten ze soms wat telor-ajam
(eieren) mee. In de vrije tijd hadden de sobats s’avonds in de zelf opgeknapte kantine hun ontspanning.
Het belangrijkste deel van de totale dienstuitvoering
bestond uit: patrouilles lopen, ook meerdaagse,
wacht lopen en zorg dragen voor een goede veiligheid.

Gezien het feit, dat op onze post Pangkalan twee
van onze naaste Sobats bij Karadak in een hinderlaag zijn gesneuveld, heeft mij er toe gebracht om
niets over de gevechtshandelingen te vermelden.
De vorming van ons persoonlijk leven op Pangkalan
en de betekenis van het leven in gemeenschapszin
heeft ons allen wakker geschud en verrijkt. Goede
vriendschapsbanden werden gelegd. Bij ons blijft
de herinnering aan dat gezamenlijke of alles tezamen doen, tot onze laatste snik bestaan. Door het leven op Pangkalan ontstond een grote hechte verwantschap als zijnde “grote broers”.

Naschrift:
Vanwege een medische indicatie ging ik op 17 december 1949 met het hospitaalschip S.S. De Grote
Beer naar Holland. De ontscheping vond plaats op 9
januari 1950 in Amsterdam.
Mijn andere makkers kwamen 23 juni 1950 met de “
General Mac Rae“ terug in Rotterdam.

NIEUWS VAN HET ZEVENDE BATALJON

Ambassadeur titulair
TEKST: WIM TER HORST
Ambassadeur titulair is de titel van een boek, waarin
de historie van het 7e Bataljon Garde Regiment
Prinses Irene is weergegeven.
Dit bataljon, dat vanaf maart 1949 werd opgeleid in
Arnhem en de Harskamp, vertrok op 28 september
1949, als één der laatste militaire eenheden, naar
het toenmalige Nederlands-Indië, met ss Volendam.
Na een vrij rustige zeereis, met een klein oponthoud
in het Suez-kanaal en een klein stormpje in de buurt
van Sabang, bereikte ss Volendam op 26 oktober
de Emmahaven bij Padang, waar het bataljon werd
ontscheept en per trein werd vervoerd naar Padang
en vervolgens naar omliggende plaatsen. Na zes
weken werd het bataljon overgeplaatst naar NieuwGuinea. Het vervoer vond nu plaats met een schip
van de KPM de “Thedens” en een aantal vertrok met
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Fak Fak

de LST-2( Pelikaan). Het was 14 dagen varen, voordat men Nieuw-Guinea te zien kreeg en men kan wel
zeggen, dat het een kleine behuizing was aan boord
en het eten dat werd uitgedeeld, bestond voornamelijk uit “blikvoeding”, maar dan in blikken, die meer
dan een half jaar “over de datum” waren. Als je met
een spijker een gat in het blik sloeg, spoot de gistende inhoud er meters hoog uit.
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De quonsethutten van het Kloofkamp

Kerk Manokwari

Humanitaire hulp

Nederlanders, die de republiek Indonesië ontvlucht
waren en hier een nieuw bestaan trachten op te bouwen, werden door hen opgevangen, van voeding
voorzien en ondergebracht in provisorische huisvesting, omdat er voor deze mensen geen enkele voorziening was. Van beschikbare inlandse materialen
werd er voor deze mensen, door de jongens van
deze compagnie, een heuse kerk gebouwd.

Fak-Fak was de eerste aanlegplaats, waar een peloton aan land werd gezet en waar alles op de rug
naar de hoog gelegen kota moest worden gesjouwd.
Zij hadden de taak, om bij een eventuele aanval van
Soekarno de eerste klap op te vangen. Gelukkig is
het zover niet gekomen en bleef hun werk beperkt tot
het verlenen van humanitaire hulp, het lopen van patrouilles en het aanvullen van hun eigen “vers vlees”
voorraad.
Sorong was de volgende halte, waar de 3e Cie werd
ontscheept in eerste instantie op het eiland Doom. Zij
werden gelegerd in een oude houten KNIL tangsi ,
die op palen was gebouwd, met toiletten aan het
strand, boven het water. Nadat ze al vrij snel op het
vaste land een onderkomen voor zichzelf hadden gebouwd, met behulp van de Genie, was hun legering
sterk verbeterd en kon men zich wijden aan andere
werkzaamheden, zoals het onderhouden van een
veerdienst tussen het eiland Doom en Sorong, het lopen van wacht- c.q. douane- diensten, het verrichten
van havenwerkzaamheden, zoals het lossen van
schepen geladen met o.a. meel, cement en vaten
vliegtuigbenzine. Het bedienen van een hijskraan
was kinderspel voor die jongens.
Een blanke was toen nog een bezienswaardigheid
Manokwarie, de voormalige hoofdstad van de
Vogelkop was de volgende dag aan de beurt, hier
werd de 4e Cie aan wal gezet. Zij werd ondergebracht in de “Prins Bernhard” tangsi, een redelijk
goed barakken kampement. Gedurende de tijd dat
ze hier verbleef heeft deze Cie ook haar beste beentje voorgezet en is veelal actief geweest met het lopen van (meer)daagse patrouilles naar gebieden,
waar een blanke nog een bezienswaardigheid was.
In de kota werd veel aan wegenbouw en onderhoud
van wegen gedaan, omdat tijdens een tropische regenbui soms hele delen wegspoelden. Indische
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Biak, een slecht oord
Biak was daarna aan de beurt, hier ging de 1e Cie
van boord. Dit was wel het slechtste oord van de gehele Vogelkop, het gehele eiland bestond praktisch
uit karang, waarop uiteraard niets kan groeien. Als
de zon scheen, deed dat pijn aan je ogen en als de
lucht grijs was, was heel Biak grijs. Er liepen veel
lange wegen over Biak en die eindigden allemaal bij
de oude Amerikaanse legerdumps, waar honderden
splinternieuwe voertuigen stonden weg te roesten.
Wacht- en patrouille lopen was ook hier het parool,
maar de patrouilles gingen altijd naar de zelfde
plaatsen, omdat er maar weinig plaatsen waren op
dit eiland. Degenen, die geen wacht- of patrouillediensten liepen, hielden zich bezig met de theorie
van aanvallen en verdedigen, inwendige dienst en
krijgstuchttheorie. Kortom Biak was een slecht oord.

Kloofkamp
Hollandia, de hoofdstad, was de bestemming voor
de 2e Cie. In het Kloofkamp stond een tiental quonsetnissen, die door de Amerikanen waren gebouwd
voor “The Duration of the War” , maar die oorlog
was inmiddels vier jaar geleden al beëindigd. De
commandant van de Cie zakte dan ook prompt door
de vloer, toen hij zijn onderkomen binnenging, het
hout was opgevreten door de witte mieren. Verder
was er in het kamp nog een munitiedepot (zonder
munitie). De manschappen hielden zich bezig met
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Militair kamp

Officiers mess

wachtlopen, een enkele patrouille naar het binnenland en met werkzaamheden in de haven, zoals het
lossen van schepen. Hier waren ze erg goed in en
snel, indien de bemanning van een schip vier dagen
had uitgetrokken om het schip te lossen, dan deden
de jongens van de 2e Cie dat binnen twee dagen.
Verder hield men zich bezig met sporten, zoals voetbal, zwemmen en kaarten.
Ifar, het koelste plekje van de Vogelkop, was de bestemming voor de Stafcompagnie, met een pracht
uitzicht op het Sentanimeer. Men kwam niet echt aan
hun staftaken toe, omdat het bataljon te ver uit elkaar
lag, Hollandia was dichtbij, slechts op 40 km afstand, maar Fak Fak lag op ongeveer 1100 km. De
specialisten hielden zich bezig met dezelfde werkzaamheden als de gewone man, zoals rijden en begeleiden van voedselkonvooien, theorielessen en
wachtdiensten. De technische dienst had het zwaar,
weinig onderdelen en voertuigen in een slechte
staat. Leden van de staf waren in Hollandia ook actief bij het lossen van schepen en na een zware bandjir in maart 1950 werden in no-time de vijf weggevaagde bruggen en de diverse kabelverbindingen
weer hersteld. Uiteraard werd hier ook aan sport gedaan en men beschikte zelfs over een eigen “band”
die regelmatig voor livemuziek zorgde.

Afscheid van Nieuw-Guinea
In augustus 1950 nam 7GRPI afscheid van NieuwGuinea. Opgehaald door de “Waterman”, en weer
aan land gezet in Indonesië en wel in Soerabaja,
waar dienst werd gedaan als bewakingseenheid bij
de kampementen van ex KNIL-militairen, die daar
met hun gezinnen woonden, in afwachting van repatriëring naar hun gebied in de nieuwe republiek
Indonesië.
Vanaf december 1950 tot en met maart 1951 werd
het Bataljon in delen gerepatrieerd naar Nederland.
Echte gevechtshandelingen heeft het Bataljon niet
hoeven te leveren, maar in humanitaire zin is er veel
en goed werk verricht met name op Nieuw-Guinea.
Slechts een van de leden van dit bataljon heeft de repatriëring niet gehaald en is daar overleden ten gevolge van een verkeersongeluk en ligt begraven op
het Ereveld “Menteng Pulu” in Djakarta.
De jongens van het bataljon hebben grote delen van
dit immense land, die mooie “Gordel van Smaragd”
gezien en doorkruist. In het legermuseum in Delft
wordt het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene
dan ook nog met een tweede naam aangeduid en
wel: ”De gewapende toeristen.”

De Westenbergkazerne bestaat nog…
TEKST: RICHARD GERESTEIN
Nee, niet meer in de toenmalige staat en al helemaal
niet meer in de toenmalige omvang. Wie vandaag
de dag nog Schalkhaar (bij Deventer) bezoekt en op
zoek gaat naar de Westenbergkazerne, vindt daar
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aan de Spanjaardsdijk het opvangcentrum asielzoekers, dat grotendeels is gehuisvest in de voormalige
Westenbergkazerne.
Jarenlang, tot 1991, was deze kazerne de thuisbasis
van het 13e Pantserinfanteriebataljon
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Een actieve
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gemeenschap van dienstplichtig- en beroepsmilitairen en burgerpersoneel. Hecht met elkaar verbonden
met 1 bataljon op 1 kazerne, grotendeels gedurende
de Koude Oorlog-periode.
De kameraadschap en verbondenheid die in die periode werd ervaren, brengt ieder jaar in februari nog
veel oud-personeelsleden van de Westenberg
kazerne bij elkaar tijdens de jaarlijkse reünie, die
wordt gehouden op de Dethmerskazerne in Eefde.
Herman Wesselink, voormalig chef Hofmeester van
de officiersmess en Henny Meijerink, voormalig
Officier Militaire Administratie, organiseren deze
bijeenkomst, komend jaar in februari , voor de 20e
keer!

Glas bier met cake
Steevast begint de reünie om 16.00 uur met een kop
koffie of een glas bier met cake. Rond de klok van
18.00 uur wordt de mess verruild voor de eetzaal,
waar een uitgebreide en bijzonder smakelijke rijstmaaltijd (blauwe hap) wordt opgediend. Aansluitend
wordt de reünie wederom in de mess voortgezet met
een kop koffie of een traditioneel glas Calvados.
De reünie is ieder jaar weer een gezellig samenzijn,
wat onverlet laat dat Herman Wesselink gedurende
zijn welkomstspeech helaas ook geregeld tijd moet
inruimen om de namen te noemen van oud wapenbroeders of burger collegae die in het voorgaande
jaar zijn komen te overlijden. Respectvol wordt dan
stilgestaan bij de personen in kwestie, hun verdiensten en betrokkenheid en natuurlijk worden dan ook
de vaak komische voorvallen in de periode van samenwerken aangehaald.

“ Jongere officieren en onderofficieren”
De laatste 5 jaar wordt de reünie in toenemende
mate bezocht door de wat jongere officieren en onderofficieren. Met ‘jongere’ bedoel ik dan de categorie die bij het bataljon instroomde vanaf de KMS,
KMA en OCOSD in de jaren ca 1980 en later. Vaak
geholpen door de inzet van social media (Twitter,
LinkedIn, Facebook) en e-mail weet men iedereen onderling snel op hoogte te brengen van ‘datumtijdgroep’, locatie etc. van de reünie. De tijd vliegt tijdens de reünie, gezelligheid kent geen tijd. Ieder
jaar worden dezelfde slagordes, verdedigingsoefeningen, bouwsteenoefeningen, lichtingen, commandanteninspecties, erewachten, NATO manoeuvres,
voorzien van bloemrijke vertellingen van vaak memorabele, lees lachwekkende, voorvallen. Al cumulerend in fantasie en gevatheid rollen aanwezige col-
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Al bijna 20 jaar een reünie voor Koude Oorlog veteranen

legae over elkaar heen van het lachen. De laatste 6
jaar ben ik ieder jaar aanwezig geweest en heb ik
ieder jaar met buikpijn van het lachen de avond verlaten. De periode ‘Westenbergkazerne’ was een bijzondere periode. Een mening die niet alleen ik ben
toegedaan, maar die ook wordt gedragen door de
nog actief dienenden onder de reünisten.

Waardig eerbetoon
Het is bijzonder om te zien dat destijds de traditie,
de namen van de gebouwen en de historische verzameling zo zorgvuldig en op passende wijze is overgenomen door het toenmalige 17e Pantserinfanterie
bataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Een
waardig eerbetoon aan de oud personeelsleden van
de Westenbergkazerne en aan onze oud-strijders en
veteranen van de 2e Wereldoorlog tot heden. Ik
wens Herman en Henny nog vele jaren organisatie
gezondheid toe voor onze mooie bijeenkomsten!
Volo At Valeo!

Gezelligheid kent geen tijd!
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VERENIGING VAN OFFICIEREN GFPI
Zeventig jaar, een platina jubileum!
TEKST: NAMENS HET BESTUUR EN DE LEDEN VAN DE
VVOGFPI,
GENMAJ DER FUSELIERS B.D. LEEN NOORDZIJ
Zeventig jaar, een platina jubileum! Voor het regiment dan en voor de zeldzaam geworden leden van
het regiment van het eerste uur. Voor de meesten
geldt dat zij een groter of kleiner deel van die respectabele zeventig jaar ergens bij het regiment hebben gediend of nog dienen. Maar voor allen geldt
dat zij door hun korte of lange bijdrage het regiment
hebben gemaakt tot wat het nu is. En voor de officieren dat zij aan het leveren van die bijdragen leiding
hebben mogen geven.
Het regiment bruist van activiteiten. Natuurlijk in de
eerste plaats het leveren van de nationale en internationale professionele militaire prestaties. Daarvan
was al sprake direct na de oprichting in 1941 en dat
gaat tot op de dag van vandaag onverminderd door.
Het is immers nog maar kort geleden dat grote delen
van het regiment een topprestatie hebben geleverd
in Afghanistan!

Stichting Brigade en Garde
Maar ook de aandacht en zorg voor oudgedienden
in alle rangen en standen, al dan niet veteraan, is
onveranderd gebleven. Begonnen als reünievereniging voor de KNBPI en voor de Indië-bataljons, is er
nu een overkoepelend verband, de Stichting Brigade

Sinds 24 augustus 2007 is Genmaj bd Leen Noordzij
voorzitter van de VVOGFPI
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Vier van de 34 gouden Fuselierspelden zie zijn uitgereikt v.l.n.r. Wim
ter Horst, Tony Herbrink, Frans van der Meeren en Theo van Alst

en Garde Prinses Irene. Hierin heeft ook de
VVOGFPI haar plekje gevonden. Regimentstradities
zijn in de loop der tijd weliswaar iets veranderd,
maar worden in Oirschot levendig gehouden en
door de regimentsgenoten enthousiast beleefd.

34 gouden Fuselierspelden
De VVOGFPI waardeert iedereen die het regiment
een warm hart toedraagt. Zij is alle regimentsgenoten en supporters erkentelijk voor hun inspanningen
om het regiment tot grote bloei te brengen en dat ook
zo te houden. Sommigen zijn daar net iets beter in
dan anderen. Voor degenen die hierin bovengemiddeld slagen, heeft de VVOGFPI de “Gouden
Fuselierspeld” ingesteld. Deze bijzondere onderscheiding werd op 30 november 1968 voor de eerste maal uitgereikt aan Luitenant-generaal bd Pahud
de Mortagnes. Een bijzondere vermelding verdienen
ook HKH Prinses Irene (24 oktober 1974) en mevrouw De Ruyter van Steveninck-Houwing (3 september 1973). In totaal is naar de stand van 1 april
2011, aan 34 personen door het toekennen van de
speld waardering betuigd voor hun verdiensten voor
het regiment. Ik spreek de wens uit dat er nog veel
uitreikingen zullen plaats vinden!
Het bestuur en de leden van de VVOGFPI feliciteren
alle regimentsgenoten en supporters met dit bijzondere jubileum. Wij hopen dat er nog veel jubilea mogen volgen en dat wij daar nog lang getuigen van
mogen zijn.
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VERENIGING VAN VETERANEN VREDESMISSIES GPFI
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene 70 jaar jong:
Gefeliciteerd!
“GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN!”
TEKST: KOL DER FUSELIERS ARIE VERMEIJ, VOORZITTER
VERENIGING VAN VETERANEN GFPI
Met het oprichten van de Prinses Irene Brigade op
11 januari 1941 in Congleton hebben de mannen
van het eerste uur een roemruchte eenheid op de
kaart gezet. Na enige initiële training werd in augustus 1941 door Koningin Wilhelmina het vaandel uitgereikt en daarmee de naam van haar kleindochter
“Zij die vrede brengt” aan de eenheid gegeven. Na
langdurige training volgde in 1944 de inzet in
Normandië en de zeer verdienstelijke veldtocht die
eindigde met de bevrijding van Den Haag in 1945.
De opheffing van de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene ging gepaard met het uitreiken
van de Willemsorde aan de Prinses Irene Brigade en
het invasie-fluitkoord aan elk lid van de Brigade persoonlijk.
Vanaf 1946 – 1950 gingen er 5 bataljons van het
Garderegiment Prinses Irene naar (voormalig)

Marcel Duvekot vertelt over de fietstocht van Normandië naar Den
Haag aan de Prins der Nederlanden

Nederlands Indië voor de uitvoering van de
Politionele acties. Dit deden zij op zodanig goede
wijze dat hiervoor nieuwe vaandelopschriften aan
het vaandel werden toegevoegd.

Koord als bindmiddel

Overste Andy van Dijk en Adj. Paul Payens nemen de dag door op het
“benkske” in Afghanistan
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Het duurde daarna tot 1996 voordat 17
Pantserinfanteriebataljon GFPI weer als eenheid
werd uitgezonden, dit keer naar Bosnië-Herzegovina
als IFOR-2. Daarbij werd de mooie traditie gestart
dat tijdens de missie alle leden van 17
Pantserinfanteriebataljon GFPI, ook van de andere
wapens en dienstvakken, het invasie-fluitkoord mochten dragen en dus ook internationaal herkenbaar
waren als “Princess Irene”.
Alle verenigingen die onder de naam GFPI opereerden, hadden tot op dat moment een heel sterke eigen
identiteit. Toch slaagden we er in 1997 in om al die
geledingen te verenigen en te laten samenwerken in
de Stichting Brigade en Garde en zo ook invulling te
blijven geven aan de voortzetting van de roemruchte
identiteit van GFPI.
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Het koord als bindmiddel

De lijfspreuken van ons Garderegiment “Goed voorbeeld doet goed volgen” en “Volo et valeo” kwamen
toentertijd echt tot leven. Hiermee kreeg de traditiebeleving van de jonge fuseliers een stevige boost.

“Comprehensive approach”
Daarna voerden het bataljon en de diverse compagnieën tot op heden achter elkaar door vele missies uit
naar Bosnië, Kosovo, Cyprus, Irak en Afghanistan.

Fuseliers in Jajce, Bosnië
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De missies van het (gros van het) bataljon betroffen
SFOR-5 en SFOR-13 in Bosnië en als deel van ISAF
in Afghanistan als 17(NLD)BG-2 en 17(NLD)BG-10
in Uruzgan. Gedurende al deze missies hebben de
mannen en vrouwen van ons regiment heel goed bijgedragen aan vrede en veiligheid en de wederopbouw in het missiegebied. De hedendaagse term
voor de wederopbouw is “comprehensive approach”, maar ook gedurende de eerdere missies
werkten wij reeds (mee) aan de opbouw van leger,
politie, infrastructuur, onderwijs, medische zorg, bestuur en de (lokale) economie. Op al deze missies kijken de jonge veteranen met recht trots terug en is het
goede werk vastgelegd in een herinneringsboek en
tentoongesteld in ons museum. Wij zijn dankbaar en
blij dat wij bij al deze intensieve en soms heftige missies tot nu toe geen dodelijke slachtoffers te betreuren hebben, maar wij zullen de voor het leven getekende gewonden ook echt niet vergeten.

Veteranen zo snel mogelijk verenigen
Van de Verenigingen van Oud Strijders van de
KNBPI (VOSKNBPI) en de Indië-bataljons (VOSIB)
leerden wij in die jaren dat je jezelf als veteranen zo
snel mogelijk na een missie moest verenigen, anders
zou je elkaar niet meer of heel moeilijk kunnen terugvinden. Dit leidde in 2003 tot de oprichting van de
Vereniging Veteranen Vredesmissies Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI). We waren daarmee het eerste regiment dat een jonge veteranenvereniging oprichtte. Dit droegen wij ook uit en we stonden aan de wieg van de oprichting van het GORKKL
(Gemeenschappelijk Overleg Regimenten en
Korpsen KL). Het GORKKL speelde een grote rol bij
de oprichting van jonge veteranenverenigingen bij
alle andere regimenten. Na de initiële opbouw van
de vereniging en het ledental tot circa 500 (inmiddels bijna 600), bleek de VOSKNBPI in 2007 behoefte te hebben aan steun vanuit de VVVGFPI om
haar verenigingsactiviteiten te kunnen blijven organiseren. Na overleg hebben wij onze steun aangeboden in de vorm van informele samenwerking. Wij besloten door dik en dun onze roemruchte voorgangers
en onze goede voorbeelden te blijven steunen, onder het motto: “U vraagt en wij draaien”. In 2009
bleek de behoefte aan samenwerking bij de
VOSKNBPI en later ook de VOSIB verder te zijn uitgegroeid richting een organisatorisch samenwerkingsverband. Na zorgvuldig overleg in een goede
harmonie is toen door VOSKNBPI, de VOSIB en de
VVVGFPI in 2010 besloten een overkoepelende ver-

JUBILEUMUITGAVE VAANDELDRAGER

Veteranenplatform, het Nationaal Veteranen Fonds
en het GORKKL wilden graag één aanspreekpunt
per Regiment, daar vertegenwoordigen wij nu als
VVVGFPI ook alle veteranengeledingen van ons
Regiment.
Wij zijn er trots op dat we op deze wijze mogen samenwerken met onze goede voorbeelden en dat we
hierdoor ook wat terug kunnen doen. Met dit alles
staan wij ten dienste van het Regiment en dragen wij
trots bij aan de bestendiging van de levende traditie
van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, met
mooie veteranen, een mooie geschiedenis, een mooi
museum en een mooi blad “De Vaandeldrager”.

Defileren tijdens Veteranendag in Den Haag

Voorzitter Arie Vermeij en medebestuurslid Martin Faas van de
VVVGFPI leggen krans tijdens Regimentsjaardag

eniging op te richten onder de naam Vereniging Van
Veteranen GFPI (VVVGFPI).

Vereniging Van Veteranen GFPI
Binnen deze koepelvereniging wordt op alle terreinen nauw samengewerkt, maar blijft de eigen identiteit van alle drie de geledingen bestaan. Ook het

Plaatsvervangend C-SSVcie Olav Nieuwenhuis ontvangt in Deh Rawod (2007) de uitzendmedaille uit handen van voormalig minister van Defensie Kamp
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GENOOTSCHAP VRIENDEN VAN DE FUSELIERS
Voor iedereen die de Fuseliers een warm hart toedraagt….
TEKST: NELLEKE SWINKELS – VAN DE VORST, SECRETARIS
GENOOTSCHAP VRIENDEN VAN DE FUSELIERS
Tien jaar geleden bij de voorbereidingen voor het
60 jarig bestaan van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene ontstond bij de toenmalige PBC Maj
Peter Aerts het idee om mensen die geen lid kunnen
worden van een van de verenigingen binnen het
Regiment toch te binden aan de Fuseliers.
Het moest een vriendenclub worden van mensen, zowel binnen als buiten het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene, die het Regiment een warm hart toedragen en zich er op wat voor manier dan ook bij
betrokken voelen. Traditiehandhaving in brede zin is
het sleutelwoord. Een Genootschap dat leden verenigt die reeds zijn aangesloten bij een van de bestaande verenigingen die ressorteren onder de
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene. Maar ook
degenen die daar om diverse redenen geen lid van
kunnen worden. Kortom mensen met een
Fuselierhart!!
De voormalige “regimentpater”, Jan van Lieverloo
werd 10 jaar geleden aangezocht als voorzitter.
Leden van een divers pluimage
De Vrienden van de Fuseliers hebben allemaal een
verschillende achtergrond. Er zijn leden bij uit de
Schalkhaarperiode, inwoners van Oirschot en Best,
Vrienden uit Beringen, de voormalige burgemeester
van Colijnsplaat en anderen die zich op een of andere manier verbonden weten met de Fuseliers. En
het aantal leden groeit gestaag.
Leden van het Genootschap zijn altijd van harte welkom op de evenementen van het Regiment, zoals de

Voorzitter van het eerste
uur, Kol Jan van Lieverloo

Geen koord, maar een speldje voor nieuwe leden, Richard Gerestein
krijgt het speldje uit handen van Rudi Hemmes

Regimentsjaardag, Regimentsborrel, koorduitreikingen en beëdigingen. Ook krijgen ze het
Regimentsblad De Vaandeldrager toegestuurd om op
de hoogte te blijven van het wel en wee van het
Regiment.

Activiteit
Een keer per jaar organiseert het bestuur een activiteit voor haar leden. Zo zijn er voordrachten geweest
in Museum Brigade en Garde, zijn we gaan varen
met het Rijksvaartuig nummer 29 van Hedel naar
Heusden en hebben we de Open Dagen van de KL
bezocht. Vorig jaar waren de leden te gast bij het
museum Bevrijdende Vleugels in Best en dit jaar treffen zij elkaar vanzelfsprekend tijdens de grote reünie
vanwege het 70 jarig bestaan van het
Garderegiment. Ook wij vieren die dag een beetje
feest vanwege ons tweede lustrum.
Het Genootschap is er trots op deel uit te mogen maken van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en
wil iedere Fuselier dan ook van harte feliciteren met
dit jubileum.
Dagje varen met het Rijksvaartuig 29
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De website van de Koninklijke Nederlandse Brigade
“Prinses Irene” 1940-1945
Huwelijk Daan en Doreen 21

TEKST: RICHARD VAN DE VELDE
Als zoon van oud-Ireneman Daan van de Velde
(1912-1997), was ik al heel jong zeer geïnteresseerd in de oorlogshandelingen van mijn vader.
Helaas, net als de meeste van zijn kameraden, heeft
hij daarover niet zo heel veel verteld. Het Gedenk
boek uit 1945 dat bij ons in de boekenkast stond,
heb ik toen, als een soort compensatie, van voor tot
achter doorgespit. De illustraties daaruit kon ik wel
dromen....
Net voor mijn vader in 1997 overleed, gaf hij mij
zijn ‘invasiekist’ (een grote hutkoffer) met daarin allerlei voorwerpen en documenten uit de Tweede
Wereldoorlog. Hij was blij dat ik mij daar over ontfermde.
In de zomer van 2005 vond mijn moeder per toeval
in een kast een prachtig boek: De geschiedenis van
de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene’
van een zekere Nierstrasz. Ze gaf het aan mij en ik
heb het met veel aandacht gelezen en de bijbehorende kaarten bestudeerd. De interesse was weer snel
gewekt en na het lezen van veel Vaandeldragers uit
mijn ouders archief en andere naslagwerken, raakte
ik helemaal in de ban.

Invasiekist
De inhoud van mijn vaders invasiekist heb ik helemaal leeggehaald en ‘het verhaal’ kwam als een
soort legpuzzel voor mij te liggen. Na een bezoek
aan de Regimentsverzameling Brigade en Garde
Prinses Irene op de legerplaats Oirschot keerde ik
met een schat aan indrukken en informatie huiswaarts. Langzaam groeide bij mij het idee om een
website over de Brigade te maken. Ik kreeg groen
licht van de voorzitter en conservator van de
Stichting Brigade en Garde voor dit omvangrijke
project .De website www.prinsesirenebrigade.nl is
nu bijna 6 jaar ‘in de lucht’ en meer dan 27000
maal bezocht.
Mijn doel is tweeledig, aan de ene kant is het een
eerbetoon aan mijn vader en alle andere mannen
van de Irene Brigade. Door hun idealisme, bereidheid en inzet hebben zij in de Tweede Wereldoorlog
bijgedragen aan de bevrijding van Frankrijk, België
en Nederland.
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februari 1942

Pa Van der Velden in het
uniform van de Marechaussee
in 1939

De invasiekist van Daan

Aan de andere kant wil ik de geschiedenis van deze
legendarische brigade op een zeer eigentijdse wijze
voor een breed publiek zeer toegankelijk maken
d.m.v. een unieke chronologische documentatie, persoonlijke verhalen en bewerkingen van verschillende
boeken. Om de betrokkenheid van de bezoekers te
vergroten zijn er tevens dagboekfragmenten aan toegevoegd. De foto’s die op de site gebruikt worden
zijn zeer illustratief en zijn zowel afkomstig uit eigen
collectie als die van het Museum Brigade en Garde
Prinses Irene.
Ik wil ook nog even de aandacht vestigen op een
uniek uitgebreid verslag van de vlucht van de
Marechaussees in mei 1940 van de in december
2010 overleden Siem Jol. Ook de belevenissen van
het Suriname detachement met o.a. een beschrijving
van Nederlands enige concentratiekamp
Jodensavanne, mag de website bezoeker echt niet
missen.
Tenslotte kunt u ook nog alle monumenten ter herinnering aan de Brigade bekijken. Van Bergeijk tot en
met Wormerveer. Ook hier zitten verrassingen bij!
Bovenstaande moet er voor zorgen dat de Prinses
Brigade door deze en volgende generaties niet vergeten wordt. De website pretendeert overigens geen
volledigheid. Mocht u over extra informatie beschikken dan houd ik mij van harte aanbevolen via het emailadres r.velde@hetnet.nl
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Meer dan een halve eeuw Regimentsgeschiedenis!
GESCHIEDENIS VAN HET MUSEUM EN DE REGIMENTSVERZAMELING
TEKST: HANS SONNEMANS
Vughtse jaren
Op 6 april 1956 opent mevrouw D.M.F. de Ruyter
van Steveninck – Houwing, weduwe van de in 1949
overleden commandant van de voormalige
Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”, het
“Museum van het Garderegiment Fuseliers”. Het museum heeft een plaats gekregen in een klaslokaal
van de Frederik Hendrikkazerne in Vught.
In Vught is het 1e (Garde) Infanteriedepot gevestigd,
waar de basisopleiding voor de dienstplichtigen van
de Garderegimenten Grenadiers, Jagers en Fuseliers
wordt samengebracht. Vanaf 1953 vallen de zogenaamde “vredesregimenten” onder de opleidingsdepots en dat betekent dat de regimentstaken vanuit
Vught worden uitgevoerd. Vaandel, het bureau van
de regimentscommandant en dus ook het nieuwe museum, vinden hun plaats in de Frederik Hendrikka
zerne. Het parate 411e bataljon Garde Fuseliers
Prinses Irene verblijft in de Westenbergkazerne in
Schalkhaar.
De basis voor de verzameling van het nieuwe museum wordt gelegd door schenkingen van vele oud-leden van de Irene Brigade en de Indië-bataljons.
Mevrouw de Ruyter van Steveninck schenkt het uniform van haar echtgenoot en zijn onderscheidingen.
Er zijn veel (buit)gemaakte wapens te zien en foto’s
van de krijgsverrichtingen van het nog jonge regiment. Een bijzondere plaats wordt ingenomen door

De gebouwen 8 en 28 op de Generaal-majoor De Ruyter van
Steveninckkazerne te Oirschot, waar de regimentsverzameling is
ondergebracht

38

Bischrift: 6 april 1956. Mevrouw B.M.F. de Ruyter van Steveninck –
Houwing opent het museum. Links van haar Generaal-majoor Charles
Pahud de Mortanges (oud plaatsvervangend commandant Irene
Brigade). Rechts regimentscommandant overste Wijtenburg

een miniatuur schildwacht in het rode ceremoniële tenue van de Fuseliers. Op 5 september1957 brengt
de dan 18-jarige naamgeefster van het regiment,
Prinses Irene, een bezoek aan het nieuwe museum.

Westenbergkazerne
In juli 1965 worden de vredesregimenten bij de opleidingsdepots opgeheven. De regimentstaken gaan
over naar de parate bataljons. Voor de Fuseliers betekent dit een verhuizing van vaandel en museum
naar de Westenbergkazerne in Schalkhaar, naar het
13e pantserinfanteriebataljon GFPI (vanaf 1959 de
nieuwe nummering van het voormalige 411e bataljon). Het museum, ook wel korpsverzameling genoemd, krijgt een plaats in een lokaal van het stafgebouw van de Westenbergkazerne. De verzameling
dient alleen voor de eigen traditiebeleving. De jonge
(dienstplichtige) Fuseliers leren er iets over hun tradities en geschiedenis. Ze krijgen hierover een uitleg
en de voorwerpen dienen om dit verhaal te illustreren. Het toezicht op de verzameling is in handen van
een beheerder, meestal een onderofficier die dit
krijgt toebedeeld.
In 1986 verhuist de korpsverzameling naar de zolder van het stafgebouw. Hier is veel meer ruimte en
de presentatie verbetert sterk. Jan Spiering en Han
Roosendaal, allebei Luitenant-kolonels der Fuseliers
b.d., steken hier veel tijd en energie in, als eerste
echte vrijwilligers.
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Oirschotse Zand
In 1992 verhuist het regiment opnieuw. Het 13e
wordt een luchtmobiel schoolbataljon en kan daardoor niet langer regimentstaken vervullen. Naam en
tradities van het Garderegiment Fuseliers gaan op
10 juli 1992 over naar het 17e bataljon in Oirschot.
De verzameling vindt een plaats in (het nu inmiddels
gesloopte) gebouw 25, in de omgeving van het staf-

31 mei 2000. De aanwezige veteranen hebben alle aandacht voor de
expositie!

Generaal Rudi Hemmes (met invasiekoord) en de heer Jan Elbers na
de opening van gebouw 28. Ze bekijken de vitrine met persoonlijke
spullen van soldaat Rudi Hemmes

Natuurlijk worden ook de details van de uniformering besproken door
de veteranen
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gebouw van het 17e Painfbat GFPI in de Genmaj De
Ruyter van Steveninckkazerne.
Een vrijwilligersteam gaat hier aan de slag, waaronder oud-Brigademan Ties van Gurp, onder leiding
van een vrijwillige conservator (auteur van dit artikel). Zijn voormalige privécollectie (deels ondergebracht in een aparte stichting) wordt toegevoegd
aan de regimentsverzameling. Alle voorwerpen worden in vitrines gepresenteerd en de expositie krijgt
een duidelijkere verhaallijn. Tijdens de eerste regimentsjaardag in Oirschot, op 11 januari 1993,
opent regimentscommandant Luitenant-kolonel der
Fuseliers Leen Noordzij het nieuwe Museum Brigade
en Garde Prinses Irene.
Binnen een half jaar gaat het museum op een vaste
dag per week open, namelijk iedere woensdag.
Belangstellenden van buiten de kazerne krijgen de
mogelijkheid om het museum te bezoeken.
Vrijwilligers geven graag tekst en uitleg, waaronder
ook de nodige veteranen, zoals Theo de Kort (Irene
Brigade) en Piet Teurlinckx en Harrie van de Sande
(4 en 7 GRPI).
De huisvesting in een gebouw op een kazerneterrein
blijkt niet ideaal. Als zich de mogelijkheid zich voordoet om het museum te verplaatsen naar twee andere gebouwen, in de omgeving van de nieuw aan te
leggen ingang van de kazerne, wordt dit meteen
aangegrepen. Het vrijwilligersteam knapt in 1998
gebouw 8 zelf op (een kwestie van vooral veel schilderwerk!). Gebouw 28 komt later beschikbaar maar
wel in een geheel gerenoveerde staat. Een volledig
vernieuwde presentatie wordt uitgewerkt en vorm gegeven.

Regimentsverzameling en erkend
museum
Op 27 augustus 1999 opent regimentscommandant
Luitenant-kolonel der Fuseliers Arie Vermeij gebouw
8, in aanwezigheid van de Bevelhebber der
Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal Maarten
Schouten. De voorzitters van de twee oud-strijders
verenigingen, generaal Rudi Hemmes en de heer Jan
Elbers openen op 31 mei 2000 gebouw 28.
Museum Brigade en Garde Prinses Irene heeft weer
een nieuwe vestigingsplaats.
Rode draad in de expositie is de “lappendeken van
persoonlijke verhalen” van de mannen van de Irene
Brigade. Zoveel mogelijk worden allerlei voorwerpen en documenten gecombineerd met de personen
aan wie ze ooit toebehoorden. Zo wordt een beeld
gegeven van de tijd en de tradities die daaruit ontstonden. Vanuit de voormalige Irene brigade, maar
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“Regimentsverzameling”, geheel in lijn met het museale beleid van de Koninklijke Landmacht. In hetzelfde jaar wordt Regimentsverzameling Brigade en
Garde Prinses Irene wel als “erkend museum” ingeschreven in het Nederlands Museumregister. Het betekent een erkenning en waardering voor de professionele opzet en manier van werken van bestuur en
vrijwilligers van de Regimentsverzameling.

5 september 1957. De 18-jarige Prinses Irene bezoekt het museum.
Naast haar regimentscommandant Luitenant-kolonel B.F.M. Wijtenburg

zeker ook de Indië-bataljons, het bataljon tijdens de
Koude Oorlogsjaren en de missies van de Fuseliers
naar de Balkan, Cyprus, Irak en Afghanistan.
In 2005 wijzigt de naam van “Museum” in

De Regimentsverzameling vervult nog steeds zijn taken in het kader van (kennismaking met) traditiebeleving voor jonge Fuseliers, precies zoals in de beginperiode. Daarnaast ontvangen de vrijwilligers regelmatig bezoekers van buiten de kazerne. De website
www.fuseliers.nl zorgt voor naamsbekendheid maar
zeker ook de medewerking aan diverse radio- en televisieprogramma’s (radiodocumentaire Verre
Verwanten, augustus 2009, televisieprogramma’s
Andere Tijden, september 2007 en Blauw Bloed, mei
2010).

Van Sudeten-Fuselier tot Regimentscommandant
KOLONEL DER FUSELIERS WILLEM VERWEIJ
REGIMENTSCOMMANDANT 1999-2001, TEN TIJDE VAN HET
60 JARIG BESTAAN
Ondanks dat het ongeveer twintig jaar geleden is
herinner ik mij nog helder de viering van het vijftigjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene. Als “Sudeten-Fuselier”(zo werd je genoemd als je niet op het vaandel van het regiment
was beëdigd) maakte deze viering een enorme indruk op mij. De aanwezigheid van mannen die
daadwerkelijk aan gevechtsoperaties tijdens de
Tweede Wereldoorlog en in voormalig Nederlands
Indië hadden deelgenomen was voor mij als jonge
compagniescommandant een ervaring die ik niet
eerder had gehad. Het natuurlijke respect dat door
mijn dienstplichtige Fuseliers werd gegeven aan
deze oud-strijders maakte een onuitwisbare indruk
op mij. Hoogtepunt van die dag was een defilé, afgenomen door Z.K.H. Prins Bernhard gevolgd door
een reünie van alle Fuseliers in een daarvoor speciaal gebouwde tent op de voertuigparkeerplaats.
Zestig jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
De Westenbergkazerne had geen officiershotel,
daarvoor werd door menigeen het ziekenverblijf ge-
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Regimentscommandant Verweij houdt een toespraak bij het monument
in Congleton
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bruikt (wat ook beter overeenkwam met de toestand
waarin men zich doorgaans bevond). Daar nam ik
de beslissing dat ik alles op alles zou zetten om van
deze eenheid Regimentscommandant te worden. Dat
is gelukt! Wat ik niet kon weten was dat mij als
Regimentscommandant de eer te beurt zou vallen om
de viering van het 60-jarige bestaan te mogen organiseren.

“ Simpel met vlag en wimpel”
Deze viering vond plaats op 21 april 2001. Ik weet
nog als de dag van gisteren dat tijdens de eerste vergadering hierover (januari 2000) de herinnering van
50 jaar Garderegiment een grote rol heeft gespeeld.
De dag moest “simpel-met-vlag-en-wimpel” zijn, een
defilé en grote reünie moesten er deel van uit maken.
Dat laatste is zoals u weet gelukt, dat eerste niet.
Voor situaties waarin het moeilijk werd had ik gelukkige een plaatsvervangend bataljonscommandant
(tevens Regimentscoördinator). Majoor Peter Aerts
werd belast met het voorzitterschap van de werkgroep “60 jaar GFPI”. Naarmate de tijd vorderde
kwamen er langzaam aan zaken bij. In dat kader
noem ik de veteranenreis van Congleton naar Den
Haag voor de oud-strijders van de KNBPI, de veteranenreis naar Java voor de oud-strijders van de Indiëbataljons, de uitgifte van een boek en de uitgifte van
de Vaandeldrager “nieuwe stijl”.
Kortom een project om u tegen te zeggen. Alle geledingen van het bataljon en het Regiment hebben
zich, naast hun dagelijkse werkzaamheden, voor
deze dag ingezet.

H.K.H. Prinses Irene

Terugkijkend heb ik eigenlijk maar van een ding
spijt. Tijdens de reünie vroeg de Prinses mij enige
woorden in haar herdenkingsboek te zetten. Ik had
het omgekeerde willen vragen maar dat ben ik in de
euforie (of was het verlegenheid) vergeten.
Ik wens het regiment een prachtige viering van haar
70-jarig bestaan toe.

Aanwezigheid van H.K.H. Prinses
Irene
De “kroon” op de voorbereiding was de mededeling
dat H.K.H. Prinses Irene, de naamgeefster van ons
Regiment, op deze dag aanwezig zou zijn. Zij heeft
met haar aanwezigheid respect betoond aan diegenen die onder haar naam hebben gevochten en soms
daarbij het hoogste offer brachten.
Ik kijk op mijn bataljonscommando met heel veel plezier en dankbaarheid terug; het kende vele hoogtepunten. De activiteiten rondom de herdenking en de
dag zelf waren het hoogtepunt van mijn
Regimentscommando.
Het Regiment heeft niet stilgezeten. Hadden we op
de 60 jarige herdenking al “jonge veteranen” uit
operaties in Bosnië en Cyprus, bij deze herdenking
worden daar Irak en Afghanistan aan toegevoegd.
Gelukkig zijn er aan ons monument geen nieuwe namen toegevoegd.
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Herdenking in Congleton in 2001, v.l.n.r. de burgemeester van
Congleton, Rudi Hemmes en de toenmalige RC Willem Verweij
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Programma: 7Reünie 14 mei 2011
09:30 – 10:30 uur
11:00 – 12:306uur
12:30 – 13:00 uur
13:00 – 16:00 uur
Vanaf 13.00 		 5

ontvangst
appèl met dodenherdenking
defilé 9
gezellig samenzijn en Indische rijstmaaltijd,
museum geopend en static show
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Bereikbaarheid bij calamiteiten op 14 mei:
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