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De Westenbergkazerne in Schalkhaar, nabij Deventer, werd eind jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd als schakel in het concept van grensbataljonkazernes en vernoemd naar Luitenant-generaal
Jan Josias Westenberg, overleden in 1841, die zich
onder meer had onderscheiden tijdens de Slag bij
Waterloo. De kazerne is afgebouwd in 1940, tijdens
de Duitse bezetting en in de oorlogsjaren gebruikt
voor opleiding van vrijwilligers bij de politie onder
NSB-leiding. Na de oorlog hebben diverse bataljons
de kazerne gebruikt, maar vanaf juni 1953 tot juni
1992 bood de kazerne onderdak aan het parate bataljon (eerst 411, daarna 13) van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene. Na de overdracht van de
tradities van GFPI van 13 Painfbat naar 17 Painfbat
in 1992, werd de kazerne overgedragen aan Justitie
voor gebruik als opvangcentrum voor asielzoekers.

1963, Westenbergkazerne, de overdracht van de
ceremoniële tenues van het Tamboerkorps GFPI.

De kern van elk leger wordt gevormd door de militairen die het
grondgevecht voeren, de Infanterie.
De soldaten worden met gepantserde rupsvoertuigen naar de plek
van actie gebracht. Infanteristen werken met automatische en semi-automatische handvuurwapens, mortieren en antitankwapens.
Ook beschikt de infanterie over geavanceerde communicatie- en
laserapparatuur en allerlei soorten nachtzichtapparatuur.

Colofon

In deze film op Youtube krijg je een indruk van hoe het er aan toegaat bij de
Fuseliers van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene:
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Van de redactie

Van de Regimentscommandant
Door Henk de Boer, Luitenant-kolonel der Fuseliers

Een levend (garde)regiment overleeft in donkere tijden!
Door Hans Sonnemans, hoofdredacteur
Op het moment van het schrijven van dit stukje (zoals
bijna gebruikelijk op de vrijdag van de deadline voor
het aanleveren van de kopij voor de Vaandeldrager)
zijn de verkiezingsdag en de kameraadschappelijke
maaltijd van de Vereniging van Officieren van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVOGFPI),
juist achter de rug. Een turbulente week dus.
De politieke dreiging van nieuwe grootschalige
bezuinigingen op Defensie wierp zeker ook enige
schaduw op deze regimentsmaaltijd, ondanks de
schijnbaar iets minder ongunstige verkiezingsuitslag. Niemand kan voorspellen wat de toekomst
gaat brengen en dat geeft onzekerheid, zeker in deze
toch al ongunstige tijden.
De traditionele toespraak van de regimentsjongste
tijdens die verenigingsmaaltijd stond dan ook in het
teken van vergelijkingen van gebeurtenissen uit de
oudste geschiedenis van het regiment met de huidige politieke situatie. De conclusie van de jongste
luitenant van ons regiment (of eigenlijk zijn invaller,
aangezien de feitelijke jongste juist vader is geworden), Thomas Govaert (Commandant 1e Peloton
C Compagnie), was dat de Nederlandse militairen
en dus ook de leden van ons regiment, erin zijn geslaagd om de publieke opinie te beïnvloeden door
het belang van Defensie voor Nederland uit te dragen (onder meer door acties via sociale media als
Facebook, Twitter, etc.) Hierdoor kon een voor Defensie zo gunstig mogelijk verkiezingsresultaat worden bereikt en werd de parallel getrokken met de
bevrijding in 1944/1945. Misschien wat overtrokken,
maar wel veelzeggend en origineel.
De zorgen voor de toekomst klonken ook door in
het antwoord van de voorzitter van de VVOGFPI,
Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Leen Noordzij
en in de toespraak van de Commandant van het Garderegiment Grenadiers en Jagers, Luitenant-kolonel
Cas Schreurs. Het positief uitdragen van het belang
van Defensie voor Nederland, blijft dan ook belangrijk: bij je buren, de sportvereniging, of via sociale
media.
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Tijdens die verenigingsmaaltijd van VVOGFPI presenteerde Dr. Ben Schoenmakers van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) de
canon van het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene. Deze staat vanaf donderdagmiddag 13 september online, via www.defensie.nl/nimh/geschiedenis/canons. Dr. Schoenmakers legde uit dat deze
canon de tweede is die het NIMH maakt, na die van
het Regiment Limburgse Jagers. “Bij de keuze van
het regiment voor de tweede canon, heeft zeer zeker meegespeeld dat het Garderegiment Fuseliers
de vastlegging van zijn geschiedenis en tradities zo
goed op orde heeft, in een duidelijk boek.”
Een levend regiment, zoals het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, overleeft ook in donkere tijden.
Het is immers niet de eerste keer dat het bestaan van
ons regiment wordt bedreigd. Juist de levendigheid
en de regimentstrots hebben bijgedragen tot het behoud van ons voortbestaan. Een regimentsblad als
de Vaandeldrager, de canon van ons regiment, maar
vooral de band tussen onze veteranen en Fuseliers
getuigen hiervan!
In deze editie staat een “In Memoriam” bij het afscheid van de onlangs overleden Kapitein-vlieger
b.d. den Ouden, een van de Ridders Militaire Willemsorde. Vlak na het aanleveren van de kopij aan
de vormgever hoorden we ook van het overlijden
op zondag 16 september van nog een Ridder Militaire Willemsorde, Pierre Louis baron d’Aulnis de
Bourouill, Engelandvaarder en een van de verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Het lukte ons
niet meer om nog tijdig een artikel aan hem te wijden. In Vaandeldrager 104 komen we daar nog op
terug.
Tenslotte: het derde nummer van dit jaar valt iets
later bij u in de bus dan gebruikelijk. Vanwege de
vakantieperiode bleek het lastig om voldoende en
vooral ook actuele kopij voor de maand september
bij elkaar te krijgen. Het decembernummer zal in ieder geval vóór de feestdagen in de bus vallen.

Regimentsgenoten,
Wat later dan u waarschijnlijk verwachtte, maar desondanks zeker niet minder gevuld, ligt deze Vaandeldrager weer voor u. De reden hiervoor zult u
ongetwijfeld elders in dit nummer kunnen vinden.
Het zijn ondertussen zeer spannende tijden voor
Defensie en voor de Landmacht geworden. Nu net
na de verkiezingen is inmiddels duidelijk geworden
wat de richting is die de Nederlandse kiezer wenst.
Het gemak echter waarmee de nog zittende (demissionaire) regering 1 miljard Euro op de krijgsmachtbegroting wist te korten geeft te denken. En de plannen van de diverse partijen (waaronder vooral de
PvdA) om dit nogmaals in eenzelfde mate te doen
is daarnaast een alarmerend signaal. Wij zullen en
moeten zeker het verhaal van onze inzet en het belang van de krijgsmacht voor Nederland nog beter
verkopen aan “de Nederlandse bevolking”. Nu de
politiek deze verantwoordelijke taak duidelijk laat
liggen, zullen “zij die geroepen zijn om te dienen” dit
ook voor hun rekening moeten nemen. Ook u roep
ik op om binnen uw netwerken duidelijk te maken
wat hier eigenlijk op het spel staat, ook voor ons bataljon en regiment.
Ondertussen floreert het 17e Bataljon en Garderegiment Fuseliers nog steeds in volle glorie in Oirschot
en omstreken. Zo mochten we in juli een nieuwe
commandant van de C Compagnie installeren, namelijk Kapitein Marco Kroon, Ridder Militaire Willemsorde der 4e klasse (RMWO4). Wij zijn trots om
deze Fuselier weer welkom te kunnen heten binnen
ons regiment en Marco is trots dat hij weer met soldaten kan en mag werken en samen met hen gereed
te worden voor inzet. En direct heeft hij een mooi
initiatief gestart, namelijk te zorgen dat alle gewonden van de krijgsmacht een bijzondere theatervoorstelling konden bijwonen: De Soldaat van Oranje.
Hier hebben ook gewonden van ons regiment een
hele bijzondere avond kunnen meemaken waarbij
ook de Prins van Oranje aanwezig was. Een heel
goed initiatief om inhoud te geven aan de zorg en
nazorg voor onze gewonde personeel.
Wij waren tevens getuige van een mooie herdenking
in Roermond, waar de inspanningen van onze sobats van de Indiëbataljons en alle gesneuvelden vol-

op in de belangstelling stonden. En hier was Prins
Willem- Alexander dit keer ook aanwezig en maakte
zo duidelijk, dat het koningshuis bijzonder meeleeft
met onze Indië-veteranen en hun grote inzet in het
voormalig Nederlands Indië.
Daarnaast mochten we wederom een goede herdenking ondersteunen en meemaken in Beringen. En
onze nieuwe hemelbestormer van het bataljon, dominee van der Velden, heeft daar zeker een goede
indruk achtergelaten bij zowel de Belgische als Nederlandse oud-strijders. Als gereformeerde dominee
tijdens een katholieke mis is het altijd even aftasten
of de boodschap ook in vruchtbare aarde gaat vallen. Gelukkig hoorde ik uit betrouwbare veteranenbron dat hij het goed deed en dus mag blijven.
Verder loopt de reorganisatie van het bataljon op
schema en gaat de komende maanden een definitieve
fase in zodra Commandant Landstrijdkrachten het
Definitieve Reorganisatie Plan heeft getekend. Maar
ook hebben we een heel gezellig regimentsdiner beleefd, hebben 28 deelnemende kinderen aan het kinderweekend een fantastisch weekend meegemaakt,
hebben we de stokoverdracht van de RSM van het
Bataljon Bevrijding/5e Linie bijgewoond, staan we
op het punt om weer af te reizen naar Prinsjesdag
en mogen we het 4e t/m 7e BPI verwelkomen op hun
jaarlijkse herdenking, ditmaal voor het laatst door
henzelf georganiseerd. U ziet: wij houden stand. Ik
wens u dan ook weer veel leesplezier toe met deze
Vaandeldrager.
Volo et Valeo

1965, Westenbergkazerne, voertuigen van de Ccie
tijdens het defilé door het dorp Schalkhaar, ter
gelegenheid van de verjaardag van het regiment
op 11 januari.
Oktober 2012
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Van de Stichting Brigade en Garde
Tekst: Kees Nicolai, Generaal-majoor der Fuseliers b.d.
Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Alweer een Koninklijke onderscheiding

Stichting Steunfonds Prinses Irene en

binnen de gelederen der Fuseliers

Stichting Noothoven van Goor Fonds

Koud twee maanden na de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Nelleke Swinkels is deze
grote eer ten deel gevallen aan al weer een prominent lid uit de gelederen van de Fuseliers.
Tijdens de jaarlijkse veteranendag mocht Generaalmajoor der Fuseliers b.d. Leen Noordzij uit handen
van de Minister van Defensie een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor met name zijn grote verdiensten op het gebied van veteranenzorg.
Diegenen, die hem op dit terrein een beetje hebben
kunnen volgen, weten hoeveel tijd en energie hij
daaraan heeft gespendeerd.
Ik wens hem dan ook namens u allen, maar in het
bijzonder uiteraard namens de veteranen, van harte
geluk met deze welverdiende onderscheiding.

Deze twee stichtingen, opgericht in, of kort na de
oorlogsjaren, werken sinds 1975 onder één gezamenlijk bestuur en hadden tot doel steun te verlenen aan leden van de voormalige Irenebrigade of
hun familieleden, die behoefte hadden aan financiële bijstand.
De doelgroep is inmiddels uitgebreid tot alle veteranen van het regiment, zodat nu inmiddels ook al een
“jonge veteraan”gesteund wordt.
Tijdens de laatste vergadering van de Stichting Brigade en Garde op 17 augustus jl. werd naar voren
gebracht, dat de subsidiëring van de beide stichtingen in de nabije toekomst wel eens erg onzeker kan
worden en dat er dus naar alternatieve inkomstenbronnen moet worden uitgekeken.
Gelet op het toekomstperspectief van enkele van
onze gewond teruggekeerde regimentsgenoten, lijkt
mij dit zeker op zijn plaats.
De vertegenwoordigers van de diverse verenigingen
binnen de Stichting zullen hun achterban raadplegen
over deze situatie, waarbij bijv. een “solidariteitsbijdrage” van 1 Euro per maand per persoon een goed
uitgangspunt voor de discussie zou kunnen zijn.
Tijdens de volgende vergadering van de Stichting
op 30 november zullen we hier verder over spreken.
Ik hoop op een positieve respons binnen de diverse
verenigingen.

Ridder MWO compagniescommandant bij
de Fuseliers
Hoewel U het ongetwijfeld al uit de landelijke media
heeft vernomen, is onze jongste Ridder Militaire Willemsorde, Kapitein Marco Kroon, onlangs benoemd
tot Commandant van de C Compagnie van ons bataljon.
Uiteraard zijn wij altijd blij als mensen met een Fuseliersachtergrond terugkeren binnen ons regiment,
maar in dit geval zijn we bijzonder vereerd dat iemand van zijn statuur deel uitmaakt van ons regiment.
Voor hemzelf ben ik blij (en ik spreek niet alleen
namens mijzelf), dat deze benoeming landelijke
publiciteit heeft gehaald. Daarmee wordt duidelijk
onderstreept, dat er binnen de defensieorganisatie
geen enkele twijfel bestaat over de integriteit van
Kapitein Kroon.

Volo et Valeo !

1967, Westenbergkazerne, parade
op de kazerne, ter gelegenheid
van het bezoek van officieren en
onderofficieren van het Belgische
Bataljon Bevrijding.
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Herinneringen aan de Westenbergkazerne
Herman Wesselink

Schalkhaar, 14-06-2012
Als de Vaandeldrager op de deurmat valt, lees ik
hem met veel interesse. Zo ook het artikel van de
Generaal Nicolai, waarin hij ons “oude Westenbergers” verzoekt om eens een bijdrage te leveren aan
de inhoud van de Vaandeldrager.
Iedereen die op de Westenbergkazerne heeft gewerkt, heeft zo zijn herinneringen. Het was een
kleine kazerne, waarin maar één eenheid gelegerd
was: het 13e Pantserinfanteriebataljon GFPI. Iedereen kende elkaar en wat volgens mij erg belangrijk
was: er was een zeer goed sociaal mess-leven. Ook
herinner ik me de militaire activiteiten, zoals de
buitenlandse oefeningen Sennelager, Vogelsang en
Bergen-Hohne, waar we maar uitkeken en waarvan
we terugkwamen met veel spannende verhalen, een
fles drank en een slof sigaretten.
Het succes van de vrienden van “de Westenberg”
is denk ik voor een groot deel te danken aan de
herinneringen uit deze tijd. We waren dan ook
erg teleurgesteld toen de Westenbergkazerne een
asielzoekerscentrum werd en het 13e Pantserinfanteriebataljon werd omgevormd tot Schoolbataljon
Luchtmobiel en het Garderegiment Fuseliers “Prinses Irene” overgeplaatst werd naar Oirschot. De Fuseliers en “de Westenberg” waren niet meer en dat
deed ons allemaal veel pijn. Als ik als Schalkhaarder
langs de kazerne kom en ik er allemaal asielzoekers
zie rondlopen en niets ten nadele van deze mensen;
dan is dat toch onze Westenbergkazerne niet meer.
Ik was één van de laatsten die er werkte en hield de
officiersmess open voor de kantinefaciliteiten. Ook
was ik behulpzaam bij de ontmanteling, samen met
een peloton werktroepen uit Ede. Ook ons museum,
de corpsverzameling, waar we allemaal zo trots op
waren, moest ingepakt worden en opgestuurd naar
Oirschot. De Luitenant-kolonels b.d. Han Rozendaal
en Jan Spiering samen met het Hoofd WZZ (Welzijnszorg) Engel Bakker en onze voormalige Kazerneadministrateur Hennie Meijerink hadden deze taak op
zich genomen.
‘s Middags kwamen ze “thee” drinken in de officiersmess. We hadden het er dan over hoe jammer alles
was en kwamen op het idee om een afscheidsborrel
te organiseren. We hadden een adressenbestand gevonden en hebben iedereen die ongeveer 25 km van

de kazerne woonde uitgenodigd. We kregen van de
toenmalige commandant, Luitenant-kolonel “Sjeng”
Lemmen, een startkapitaal, Jan Spiering diende een
verzoek in bij het PMC (Provinciaal Militair Commando) of iedereen in de voeding gezet kon worden
en op 13 januari 1993 gingen wij van start. De opkomst was overweldigend; er kwamen ongeveer 250
deelnemers en men was erg enthousiast. Helaas ging
de kazerne definitief dicht, maar we kregen toestemming om de volgende bijeenkomst te organiseren in
de Boreelkazerne in Deventer.
Of het aan de locatie lag of dat we het te vlug achter
elkaar deden, in elk geval was de animo beduidend
minder. Ook de Boreelkazerne ging dicht, maar we
kregen wederom toestemming om op een defensielocatie onze bijeenkomsten te organiseren. De
Bosch van Rosenthal-mess in de Dethmerskazerne
in Eefde was de volgende locatie. Het sloeg aan,
misschien door de herinnering die sommigen van
ons hadden van de tijd dat de Bravo Compagnie van
de toenmalige Kapitein Ad Vos daar ooit tijdelijk gelegerd was i.v.m. een verbouwing in de Westenbergkazerne. Hij kreeg regelmatig bezoek uit Schalkhaar
en het scheelde niet veel of de officiersmess in Eefde werd ook “verbouwd”.
We gingen verder en ieder jaar, omstreeks februarimaart, organiseerden wij een bijeenkomst. In 1998
overleden kort na elkaar Han Rozendaal en Engel
Bakker. De gezondheidstoestand van (de inmiddels
ook overleden) Jan Spiering nam ook af, maar we
gingen met zijn tweeën verder. Nu afgelopen 8 maart
2012 hadden wij onze 20e bijeenkomst en als het aan
ons ligt gaan wij nog een tijdje verder. “Waar” is nog
de vraag, want als de voortekens ons niet bedriegen,
slaat de bezuiniging weer toe en zal de Dethmerskazerne in Eefde ook worden gesloten. Als dit zo zal
zijn, zullen wij u op tijd informeren.
En tot slot , als u weer een uitnodiging krijgt en u
ontmoet mensen, die zich ook “vriend van de Westenberg” voelen; ze zijn allemaal van harte welkom.
Tot ziens en, om met het huidige motto van het 17e
Pantserinfanteriebataljon GPI te spreken: Volo et
Valeo!
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Levend verleden: Een historische canon voor GFPI
Sven Maaskant
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
17 september 2012
Door de dagelijkse beslommeringen valt het niet altijd meer op: de namen van het bataljon en de compagnieën, het oranje en blauw, het garderegiment,
en die datum, 11 januari 1941. Het zijn geen herinneringen van een grijze generatie. Het is springlevende
geschiedenis, maar hoe zat het ook alweer? Waarom
houdt 17 Painfbat GFPI het verleden in ere?

Van YP408 ...

Wat nu het bataljon is, begon in 1941 als een samenraapsel van vluchtelingen en ex-pats. Zij hadden iets
gemeen: het voortbestaan van Nederland stond bij
hen hoog in het vaandel. Later namen anderen het
stokje over. Zo gaat het tot op de dag van vandaag.
Die geschiedenis moet niet worden weggestopt in
boeken en archieven.
Gelukkig gebeurt dat niet. Iedereen bij 17 Painfbat
GFPI moet zijn of haar roots kennen. Een eenheid
is meer dan een groep militairen die met een wapen
kan omgaan. Een eenheid is vooral een kwestie van
vertrouwen. Je moet je collega’s vertrouwen, maar
ook jezelf. Dat is hard werken, maar het is wel gebleken dat het helpt als iedereen een idee heeft van
de gemeenschappelijke geschiedenis. Ook wat dat
betreft doet 17 Painfbat GFPI het goed.

eens voor het voetlicht te brengen in een historische
canon. Dat bracht het regiment en het Nederlands
Instituut voor Nederlandse Historie (NIMH) samen.
Door die samenwerking kwam de digitale canon van
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene tot stand.
Het NIMH had al wat ervaring opgedaan. Het Regiment Limburgse Jagers ging het GFPI voor als het
om een canon gaat. De positieve
reacties op die regimentscanon
waren grond om op dezelfde voet
verder te gaan. Opnieuw is er gekozen voor een scheiding tussen
‘Traditie’ en de geschiedenis van
de parate eenheden na de Tweede
Wereldoorlog. Binnen die tweedeling zijn de verschillende onderwerpen ondergebracht in zogenoemde vensters. Onder tradities
vallen zaken als de naamgeving,
het vaandel, het ceremonieel tenue en de onderscheidingen. In
de vensters onder ‘Paraat’ is veel
plaats ingeruimd voor de operationele inzet van 17 Painfbat GFPI
en zijn voorgangers. Daarnaast komen hier bijvoorbeeld ook de Koude Oorlog en de pantservoertuigen aan bod. Al met
al bieden de 41 vensters een schat aan informatie.
Voorafgaand aan het regimentsdiner op 13 september
droeg professor Ben Schoenmaker van het NIMH de
canon op symbolische wijze over aan Luitenant-kolonel Henk de Boer. De commandant nam die dankbaar
in ontvangst, in de wetenschap dat de saamhorigheid
binnen het regiment met de canon is gediend.
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1972, Westenbergkazerne, de nieuwe
manschappenkantine.

In memoriam
Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, Indië Batlajons GRPI en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbaren.
Moge zij rusten in vrede!

VOSKNBPI
Mevr. N. Feldhaus van Ham - de Jong
Mevr. N. Lourenz - der Kinderen		
F. Becks		
Mevr. A. Clermons - Smeets		

05 mei 2012
29 mei 2012
29 mei 2012
18 juli 2012

Middelbeers
Eindhoven
Nijmegen
Weert

9 juni 2012
11 juli 2012
9 augustus 2012

Doorn
Breukelen
Eindhoven

8 december 2011

Purmerend

22 juli 2012-08-01

Wassenaar

Vierde bataljon GRPI
F. Bellersen
J. Verhagen
M. Raaijmakers

Ost Cie
Ost Cie
4e Cie

Vijfde bataljon GRPI
J. Sluyter		

Zesde Bataljon GRPI
H.M.G. Rijsbergen		

Zevende Bataljon GRPI
T. Grandia
2e Cie
23 mei 2012
Brakel
Mevr. P. van Gulik–Duburg, 		
4 juli 2012
Ermelo
(weduwe van P. van Gulik, Cdt 2e Cie)			
W. M. Elgershuizen
Staf Cie
11 augustus 2012
Delft

Binnen het bataljon en onder oud-militairen van het
jongste garderegiment leven het verleden en de tradities sterk. Daardoor ontstond het idee om die nog
6

Het werk is hiermee niet klaar. Een canon is nu eenmaal nooit af. Het staat vast dat het regiment nieuwe
geschiedenis zal schrijven. Suggesties zijn daarom
welkom, terwijl er in de toekomst misschien vensters herschreven of aangevuld worden. Maar voor
dit moment: struin een keer door de regimentscanon op:
http://www.defensie.nl/nimh/geschiedenis/canons/
garde_fuseliers_prinses_irene/
Wie daarna nóg meer wil weten over dit regiment,
kan altijd contact opnemen met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) of de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene.

... naar CV90!

Oktober 2012

7

Regimentsflitsen

eigen ervaringen. En met die verhalen, verteld in die
omgeving, krijg je een goed beeld van wat daar heeft
plaats gevonden.

Beloning en waardering.

Mooi was ook om te zien dat niet de wedstrijdleiding, maar de generaal bepaalt wat er op de planning staat. Eerst het verhaal afmaken en dan pas
verder. Na het laatste bezoek, dat plaats vond bij het
Irene-monument, werd er terugverplaatst naar Nederland. In het busje is nog veel nagepraat over de
afgelopen dagen en men was het er over eens dat dit
een prima beloning en een mooie ervaring was.

Op 22 mei kreeg een aantal militairen van de C Compagnie 17 Pantserinfanteriebataljon van hun compagniescommandant, Kapitein Bot, een beloning. De
beloning bestond uit een reis van een aantal dagen
naar Normandië. Dat viel uiteraard in goede smaak
bij de betrokkenen en er ontstond direct een vakantiegevoel. Op dinsdag 5 juni werd er in een aantal
busjes vertrokken naar de Franse historische kust.
De heenreis was het begin van veel gezelligheid en
plezier, ondanks dat de reis meer dan 600 kilometer bedroeg. Aangekomen bij het lokale voetbalveld
werd het onderkomen voor de komende dagen opgezet. Om 1900 uur mocht het centrum van Arromanches bezocht worden.
Op 6 juni (“D-Day”) stond de eerste herdenking op
het programma ; dit was een plechtigheid waarbij
stil werd gestaan bij de gebeurtenissen rond Arromanches in 1944, gevolgd door een borrel.
’s Avonds was er een BBQ, waar ook de kameraden
van de Irenebrigade aanwezig waren.
Op 7 juni was er wederom een herdenking, maar nu
t.b.v. de Irenebrigade; helaas was het deze dag regenachtig en binnen 5 minuten was iedereen door-
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weekt. Op dat moment leek dat even heel vervelend,
maar onze gedachten werden al gauw gevangen
door de gebeurtenissen die daar werden herdacht
en dan maakt een koude douche regenwater eigenlijk helemaal niets uit en toon je onze oud-strijders
gepaste waardering. Na afloop was een nat pak in 5
minuten gewisseld voor een droge en volgde er nog
een aantal momenten waarbij iedereen nog meer
beeld en geluid kreeg van de gebeurtenissen uit het
verleden. Generaal Hemmes weet hier elke keer
weer een mooie toespraak te houden, gebaseerd op

Aangetreden voor het
museum in Arromanches.

In Memoriam Ridder Militaire Willems-Orde Frits den Ouden
Door Luitenant-kolonel der Fuseliers Joost Doense
Op woensdag 8 augustus jl. heeft Defensie
op respectvolle wijze
de laatste eer bewezen
aan Ridder der Militaire Willems-Orde Kapitein-vlieger b.d. Frits
den Ouden. Ridder
den Ouden overleed
31 juli 2012 op 98-jarige leeftijd. Hij ontving bij Koninklijke Besluit van 12
februari 1942 zijn Ridderslag voor zijn heldendaden
als bommenwerperpiloot tegen een Japanse overmacht in het toenmalige Nederlands Indië.
Bij de uitvaart waren uiteraard diverse Ridders Militaire Willems-Orde aanwezig. Kapitein Kroon kon
er op dat moment niet bij zijn, maar had al eerder
op die dag afscheid genomen tijdens een besloten
kerkdienst met familie en vrienden. Er waren ook
veel civiele en militaire autoriteiten, waaronder een
vertegenwoordiger van het Militaire Huis van Hare
Majesteit de Koningin, de Commandant der Strijdkrachten en de Commissaris van de Koningin.
Daarnaast bewezen ook de eenheden die de Militaire Willems-Orde toegekend hebben gekregen de
laatste eer aan Ridder den Ouden; de Koninklijke
Luchtmacht, het regiment van Heutsz en uiteraard
ons Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Naast

onder andere de Commandant Luchtstrijdkrachten
en Generaal-majoor Van Uhm namens het Regiment
van Heutsz, mocht ik ons Garderegiment vertegenwoordigen omdat de Regimentscommandant nog
met vakantie was.

De hiervoor genoemde commandanten zijn pas sinds
enkele jaren lid van de Vereniging van Dragers der
Militaire Willems-Orde en het toeval wil dat het uitgerekend Ridder den Ouden was die destijds, toen
het aantal nog levende Ridders begon af te nemen,
het voorstel deed om de eenheden lid te maken.
De Koninklijke Luchtmacht verzorgde het militair
ceremonieel en deed dat goed en respectvol. Tijdens
de plechtigheid waren vele sprekers het er over eens
dat Ridder den Ouden niet alleen een moedige en
Oktober 2012
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koelbloedige militair was, maar ook een betrokken
en bescheiden mens, die altijd klaar stond om familie en medemens te helpen en die voor velen als
voorbeeld diende. Ik heb Ridder den Ouden meerdere keren persoonlijk mogen ontmoeten en kan dat
alleen maar bevestigen.
Het was een eer om het Regiment te mogen vertegenwoordigen bij het afscheid van deze bijzondere
man. Dat hij ruste in vrede.

Het eerste jaarlijkse contact is dan ook vaak tijdens
de verkenning, onder het genot van een kopje cappuccino op een terras ergens in de binnenstad van
Beringen.

Militaire eer.

Herdenking Beringen
6 september 2012
Smi Lambriks, CSM B Eagle-cie

B “Eagle” Compagnie
De herdenking in Beringen is voor de B “Eagle”
Compagnie al sinds lange tijd een jaarlijks terugkerende gebeurtenis, waar echter nog steeds met de
juiste instelling, respect en enthousiasme aan deelgenomen wordt.
1974, Westenbergkazerne, het jaarlijkse bezoek
van Prinses Irene. Lkol der Fuseliers J.M. Scheltinga begroet de prinses.

De organisatie is al geruime tijd in handen van
Dhr. Tony Roosen van het bevrijdingscomité Beringen i.s.m. de regimentsadjudant van het Regiment
Bevrijding/5e linie en de Compagnies Sergeant-Majoor van de B “Eagle” Compagnie van het 17e Pantserinfanteriebataljon.
Deze onderlinge contacten worden gekoesterd,
waardoor het weerzien altijd een heugelijk feit is.

In de ochtend van 6 september verplaatst de CSM
Bcie met wat handlangers
naar Beringen om de locatie van de ceremonie bij het
monument in te richten. De
geluidsinstallatie van het bataljon wordt opgebouwd en
getest en de kransen worden
door de verschillende instanties aangeleverd en op
de juiste plek weggelegd.
Terwijl de bataljonscommandant, de dominee
en de regimentscommandant van het Regiment
Bevrijding/5e linie de kerkelijke mis bijwonen, is
het voor de overigen wachten op het
peloton van de Bcie
dat met de bus onderweg is naar Beringen.
Nadat
aankomst
worden de wapens
direct uit de kisten
gehaald en uitgedeeld en wordt het
peloton samen met
een peloton van ons
Belgische zusterregiment in de juiste
formatie opgesteld.

De vaandels van
het Garderegiment
Fuseliers Prinses
Irene en het Regiment Bevrijding/5e
linie treden in en
o.l.v. de CSM Bcie
17 Painfbat wordt
het geheel afgemarcheerd over een
afstand van zo’n 2
km naar het monument.
Hier vindt aansluitend de ceremonie
plaats met een aantal sprekers, waaronder de burgemeester van Beringen en Generaal-majoor b.d.
Hemmes.
Na de ceremonie wordt er weer afgemarcheerd
naar de kerk, waarna ter afsluiting een gezamenlijke
maaltijd plaatsvindt in buurthuis “de Kardijk” te Beverlo.
Dankzij de inzet van onze mannen en vrouwen van
de B “Eagle” Compagnie kunnen wij weer TROTS
terugkijken op een waardige en indrukwekkende ceremonie!

1977, Westenbergkazerne, Lkol der Fuseliers
C. Kuypers opent de nieuwe korporaalsmess.

1978, Westenbergkazerne, overzicht van de appèlplaats tijdens de commando-overdracht van Lkol der
Fuseliers C. Kuypers aan Lkol der Fuseliers P. Kloeg.
10
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Vereniging Van Veteranen GFPI
Voorzitter: Brigade-generaal der Fuseliers Arie Vermeij, Zoutmansweg 26, 2811 ET Reeuwijk
Secretaris: Luitenant-kolonel Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom,
contact: vvvgfpi@home.nl
Penningmeester/ledenadministratie: Lucien van Groenestijn, Slakkenveen 403, 3205 GL Spijkenisse,
tel. 0497-591943
Voor meer informatie: www.vvvgfpi.nl

Veel waardering voor veteranen (-werk)!
Tekst: Brigade-generaal der Fuseliers, Arie Vermeij,
voorzitter Vereniging Van Veteranen GFPI
In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over de
VERENIGING VAN VETERANEN GFPI (VVVGFPI)
en per nummer zullen wij een actuele missie, een
reeds uitgevoerde missie of een actueel onderwerp
belichten.

Reünie Vereniging van Veteranen
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

de 20 minuten gehouden en was het tijd voor een
uitstekend verzorgde maaltijd in het KEK-gebouw.
Na de maaltijd volgde het reuniëgedeelte, waarbij er
ook de mogelijkheid was om deel te nemen aan diverse activiteiten. Een bezoek aan het museum, een
prima verzorgde static show met de CV90, schieten
in de SIM-KKW en voor diegenen die minder actief
waren, draaide DJ Luc Jacobs muziek op het terras
en vloeide menig biertje. Voor de kleine “mannekes
en vrouwkes” was het springkussen favoriet en zo
was er voor elk wat wils. Ondanks dat het niet zo
druk leek, zijn er toch ongeveer 220 reünisten geteld,
verdeeld over de ochtend en de middag. Een aantal liet het ochtendprogramma, i.c. het formele deel,
aan zich voorbij gaan, om ’s middags wel “acte de
presence” te geven; niks mis mee. Er waren en ont-

Een overzicht van de eetzaal tijdens de gezamenlijke
maaltijd tijdens de reunie van de Vereniging Veteranen GFPI

Op zaterdag 02 juni jl. werd de jaarlijkse reünie
van de VVVGFPI gehouden. Tijdens de ontvangst
werd, zoals op Facebook al was aangekondigd, op
informele wijze de verjaardag van Dianne Raaijmakers gevierd. Felicitaties alom, een bosje bloemen van Suus en het “lang zal ze leven”. Op deze
zonovergoten dag werd gestart met een inleiding
van onze voorzitter, Brigade-generaal Arie Vermeij,
met een vermelding van de meest recente situatie
in de gebieden waar de reünisten naar uitgezonden
zijn geweest. Door zijn huidige functie heeft hij alle
informatie over deze gebieden uit eerste hand en
zo passeerde in vogelvlucht de huidige situatie en
toekomstverwachting van Bosnië, Kosovo, Irak en
Afghanistan. Daarna werd de (wettelijk) verplichte
Algemene Ledenvergadering wederom ruim binnen
12
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Natuurlijk was er veel (jonge) belangstelling voor de
nieuwe CV-90!

braken “vaste reünisten” en het was goed om wederom ook een aantal reünisten te ontmoeten die voor
de eerste keer (met thuisfront) aanwezig waren.
Verder was het goed te horen dat SFOR 10 (BCie),
SFIR CCie, ISAF TFU 2 (StstCie 13X), ISAF BG2 (TK
ACie), ISAF BG2 (DR BCie), ISAF BG 9 en 10 bezig
zijn (= oriënteren) om hun eigen reüniecommissie
op compagniesniveau samen te stellen. Het bestuur
ondersteunt dit initiatief van harte en is verheugd te

melden dat de reünie van ISAF BG 2 (Tarin Kowt) in
de Regimentsmess Congleton meer dan uitstekend
is verlopen. Mochten er nog meer van dit soort initiatieven zijn (minimaal compagniesniveau), neem dan
contact op met de secretaris voor informatie over
de (on-) mogelijkheden daartoe. Reserveer in principe de eerste zaterdag in juni 2013 voor de volgende
reünie van de VVVGFPI; het is dan 15 jaar geleden
dat SFOR 5 terugkeerde en 10 jaar na terugkeer van
SFOR 13 uit Bosnië. Al met al een goede reden voor
het vieren van een feestje.

Een ook het weer bleef goed en zodoende kon het terras
worden gebruikt tijdens de reünie.

Koninklijke onderscheiding Voorzitter
Veteranen Platform
Op 30 juni 2012 ontving de voorzitter van het Veteranen Platform (VP), Generaal-majoor der Fuseliers
b.d. Leen Noordzij een Koninklijke onderscheiding
uit handen van de Minister van Defensie, Hans Hillen. De uitreiking vond plaats als afsluiting van de
ceremonie op het Binnenhof in Den Haag ter gelegenheid van de 8e Nederlandse Veteranendag. Generaal Noordzij werd benoemd tot Officier in de
Orde van Oranje Nassau. De versierselen bij deze
onderscheiding werden hem uitgereikt in aanwezigheid van een groot aantal civiele en militaire autoriteiten, waaronder Prins Willem-Alexander en
Prinses Margriet, demissionair premier Mark Rutte
en de Commandant der Strijdkrachten, Generaal
Tom Middendorp. De uitreiking was voor Generaal
Noordzij een volkomen verrassing. Zijn zoon Bart,
zelf Afghanistan-veteraan, trad op als zijn adjudant.
Bij de onderbouwing van de onderscheiding werd
uiteraard ook in ruime mate stilgestaan bij hetgeen
de generaal allemaal heeft gedaan voor het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en haar veteranen.
Als bestuur van de VVVGFPI feliciteren wij namens
alle veteranen Generaal Noordzij (nogmaals) van
harte met deze schitterende onderscheiding.

Generaal-majoor der Fuseliers b.d. L. Noordzij met
zijn zoon Bart, beiden in het ceremonieel tenue van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

Nederlandse Veteranendag
Deze zonnige zaterdag 30 juni startte met een plechtigheid in de Ridderzaal. H.K.H Prinses Margriet
sprak als petekind van de Nederlandse koopvaardij
haar waardering uit voor het werk van de Nederlandse veteranen. Tegelijkertijd verzamelden zich vele
veteranen en actief dienenden op en rond het Malieveld om zich gereed te maken voor het traditionele
defilé door de Haagse binnenstad. Het defilé werd
afgenomen door Z.K.H. Prins Willem-Alexander en
de paradecommandant was de Generaal-majoor der
Fuseliers b.d. Leen Noordzij met als adjudant zijn
zoon Bart, Kapitein (R) der Fuseliers. Fuselierzwaar
dus en duidelijk aanwezig in het ons zeer bekende
rode ceremoniële tenue. Ons defilédetachement
was voor het eerst samengesteld uit alle geledingen van veteranen van ons regiment; Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene, Parade eenheid
van de Indiëbataljons, aangevuld met een (te) klein
aantal “jonge veteranen”. Het zag er strak uit en na
afloop van het defilé werd onder het genot van een
koel biertje uitgebreid nagepraat bij de stand van de
VVVGFPI op het Malieveld. Ook Minister van DefenOktober 2012
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sie Hans Hillen, Inspecteur-Generaal Krijgsmacht
Luitenant-generaal Lex Oostendorp en Commandant Landstrijdkrachten Luitenant-generaal Mart de
Kruif vereerden onze stand met een bezoek en een
praatje.
Zeeuwse Veteranendag

Een rondje over het Binnenhof, tijdens Veteranendag

Op zaterdag 16 juni 2012 heeft Luitenant-kolonel der
Fuseliers Marcel Duvekot de VVVGFPI vertegenwoordigd op de Zeeuwse Veteranendag. De dag is
opgezet door de Stichting Zeeuwse Veteranendag.
Het comité organiseert deze dag al weer enkele
jaren voor alle veteranen, jong en oud, en van alle
krijgsmachtonderdelen. Ruim vierhonderd veteranen namen deel aan het programma. Het programma
startte op het Abdijplein met een officieel gedeelte
waarbij de - bij de veteranen populaire - scheidende
Commissaris van de Koningin Carla Peijs, in een
gloedvol betoog “de veteraan” in het zonlicht plaatste. Met kwinkslagen naar de “helden van het Nederlandse Oranje-elftal” schetste ze het contrast tussen
de aandacht voor deze “helden” en die voor de veteraan na zijn inzet. Zij wist toen nog niet hoe het
Nederlands elftal het ditmaal zou vergaan…), maar
zij had haar punt gelukkig reeds gemaakt. Waarvoor
hulde!
Na de kranslegging
door Mevrouw Peijs, gevolgd door o.a.
de Inspecteur Generaal Krijgsmacht
en de Directeur Veteraneninstituut, de
commandant
van
Een erg jonge Fuselier
in een uniform uit de
jaren vijftig van de
vorige eeuw!
14
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de Marinekazerne
en vertegenwoordigers van diverse
veteranenverenigingen, verplaatste
het gezelschap zich
naar de Markt voor
een 'fly-over' van
historische oorlogsvliegtuigen, gevolgd
door een defilé.
In de pauze tussen
het Abdijplein- en
Markt-programma
vond Mevrouw Peijs even de ruimte
voor een ritje op Een oud-Brigademan en een
oud-Grenadier, gebroederlijk
een Harley. (foto)
tijdens Veteranendag.
De
“jong-veteranen” en Garde-broers van Leijen (foto) slaan het
tafereeltje met genoegen gade. In het static showprogramma ontdekte ik nog een verdwaalde - zeer
jonge - Fuselier. Kennelijk in een tenue van opa.
Het programma was weer uitermate goed verzorgd
en voor lokale Zeeuwse veteranen zeker een aanrader. Indien er volgend jaar voldoende belangstelling
voor is, kunnen we ook als VVVGFPI met een detachement defileren. We zullen er t.z.t. op terugkomen.

Vereniging van Oud-Strijders
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
Voorzitter: Generaal-majoor b.d. 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.
Website: www.prinsesirenebrigade.nl

“Wetenswaardigheden van onze vereniging”
Tekst: Rudi Hemmes, Voorzitter van de Vereniging van Oud-Strijders
van de Koninklijke Nederlandse Brigade ”Prinses Irene”

Een goed begin van de zomer
Het was een heerlijke zomer, waarbij je van het weer
kon genieten en de tuin niet al te zeer verdroogde.
Hoogtepunt voor onze oud-strijders was de onderscheiding tot Officier in de Orde van Oranje Nassau
van Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Leen Noordzij voor zijn vele werk voor veteranen. Hij kreeg de
versierselen opgespeld door Minister van Defensie
Hillen.

Kopij
Zijn er leden die iets te vertellen hebben over hun
huidige of inmiddels afgesloten uitzending of over
hun vervolgloopbaan buiten defensie, stuur een
goed verhaal met een paar foto’s naar onze secretaris. Mocht je niet zo’n schrijver zijn, meld je dan
gerust aan voor een interview.

Veteranendag

Leden
Ten slotte is ons ledental inmiddels gestegen tot bijna 650 betalende leden, maar we vertegenwoordigen
circa 6000 (jonge) veteranen, dus: word betalend lid.
Dan kunnen wij onze stem in de belangenbehartiging
nog duidelijker laten klinken. Wil je jezelf of iemand
anders aanmelden als lid van de VVVGFPI, dan kan
dat bij onze secretaris op vvvgfpi@home.nl , of surf
naar onze website www.vvvgfpi.nl. Op onze website
kun je via het gastenboek of de links mogelijk ook je
‘oude kameraad’ terugvinden, artikelen over uitzendingen lezen en foto’s bekijken. Afsluitend nog een
allerlaatste verzoek van onze ledenadministratie;
geef a.u.b. je nieuwe adres door als je verhuist.

De uitreiking vond plaats als afsluiting van de ceremonie op het Binnenhof in Den Haag ter gelegenheid van de 8e Nederlandse Veteranendag.
Leen Noordzij was, als overste, na de verhuizing van
ons Garde Regiment van Schalkhaar naar Oirschot,
de eerste regimentscommandant van de Fuseliers
die tevens commandant van het 17e Bataljon was.
Nogmaals van harte gefeliciteerd namens ons allen.

Normandië
Mooi weer was het ook toen we met een beperkt
aantal oud-strijders in de gelegenheid waren om samen met de Fuseliers de herdenking in Normandië
bij te wonen. Indrukwekkende plechtigheden; we
waren blij dat we erbij konden zijn.

Je kunt zien dat
er steeds minder
mensen van ons
fit genoeg zijn om
aan de Veteranendag mee te doen.
Het niet zo indrukwekkende feit dat
er één man in een
auto en twee lopend deelnamen
aan het defilé, deed
de vele kijkers niet
vermoeden dat er ook oud-strijders van de Prinses
Irene Brigade bij het defilé waren.

Operatie Market Garden
In september wordt weer op grootse wijze de Operatie Market Garden herdacht. De Engelse televisie
maakt er van 17 tot en met 23 september veel werk
Oktober 2012

15

van en heeft een aantal van onze oud-strijders gevraagd erbij aanwezig te zijn.

Beëdiging en koorduitreiking Hedel
Op vrijdag 26 oktober is er in Hedel weer een beëdiging, gevolgd door een koorduitreiking. Ik hoop dat
velen van u daarbij zullen kunnen zijn. Geeft u zich
dan wel op bij Frans van der Meeren; dan kunnen de
organisatoren ook voor u de nodige heerlijkheden
inkopen.

Herdenking Wolverhampton
Op zaterdag 3 november wordt in Wolverhampton
wederom de jaarlijkse herdenking gehouden op het
kerkhof waar 27 Nederlandse soldaten zijn begraven. Aangezien er op vrijdag slechts één busje van
de Fuseliers heen kan rijden, is de deelname voor
onze mensen zeer beperkt en kunnen er helaas geen
partners mee. Wie daar belangstelling voor heeft
moet dat melden bij Frans van der Meeren.

Herdenking Congleton
Op zaterdag 10 november vertrekt er weer één busje
naar Engeland om in Congleton op zondag de “Poppy Day”-herdenking in Congleton bij te wonen. Ook
dan is er voor slechts een gering aantal oud-strijders
van de Prinses Irene Brigade gelegenheid om mee
te kunnen. Ook hier geldt dat partners helaas niet
mee kunnen. Belangstellenden kunnen zich melden
bij Frans van der Meeren.

Onze Fondsen

Woensdag 6 juni, D-Day

In 2002 werden door de toenmalige besturen het, in
Engeland op 28 september 1942 opgerichte Generaal Noothoven van Goor Fonds, dat steun bood aan
leden van de Prinses Irene Brigade en hun weduwen
en het in 1945 opgerichte Studie- en Steun fonds
voor hulp aan weduwen en studerende kinderen van
gesneuvelde Irene Brigade mannen, samengevoegd.
Bij die samenvoeging in 2002 werd in de statuten opgenomen dat de doelstelling niet alleen steunverlening aan personeel en weduwen van de Prinses Irene Brigade (KNBPI) was, maar ook voor leden van
de Indiëbataljons van het Garde Regiment Prinses
Irene en van het Garde Regiment Fuseliers Prinses
Irene.
Tot op heden werden de Fondsen financieel in leven
gehouden door de Vereniging van Oud- Strijders van
de KNBPI, maar op den duur, met teruglopende subsidiestromen, zal dat wellicht moeilijk gaan worden.
Waar ook de overige leden van de Stichting Brigade
en Garde in geval van nood zich tot onze fondsen
kunnen wenden om steun, heb ik in de vergadering
van de Stichting Brigade en Garde voorgesteld dat
ook zij bijdragen aan het in stand houden van de
fondsen. Deze vorm van solidariteit met elkaar zal
met de achterban worden besproken. Wij hopen met
succes.

Om 09.30 uur vertrek naar Arromanches, waar om
10.30 uur de kerkdienst begint. Het is gelukkig nog
droog, al dreigt er regen. Op het plein bij het museum staan de stoelen voor de oud-strijders en genodigden al klaar. De motorkap van een oude legerjeep doet dienst als geïmproviseerd altaar en pastoor
en koor doen hun uiterste best. Na de kerkdienst
worden we van gemeentewege getrakteerd op een
heerlijk glas champagne en wat hapjes. Daarna gaan

Geïmproviseerd altaar tijdens de herdenking in
Arromanches

de benen te strekken. Om 16.30 uur rijden we over
de Pont de Normandie, Normandië binnen. Nog een
dik uur rijden voordat we bij Port-en-Bessin Huppain zijn, waar we kunnen beschikken over drie
zomerhuisjes om te overnachten in het park Pierre
et Vacances. Daar treffen we ook Max Wolff en zijn
Carla en Overste Henk Laurens. Er wordt kwartier
gemaakt, even opfrissen en dan naar hotel-restaurant La Marine, een half uurtje rijden, waar we met
de regimentscommandant en de regimentsadjudant,
een aantal Fuseliers en oud-strijders genoten van
een heerlijk diner. Rond 21.00 uur sluiten plaatsvervangend ambassadeur Schaapveld, zijn echtgenote
Monique, militair attaché Mick van den Berg en projectleider Dennis van Oranje aan. Geanimeerde ge-

Herdenking Normandië, 5 tot 8 juni 2012
Tekst: Nelleke Swinkels – van de Vorst, bestuurslid VOSKNBPI
De laatste keer dat ik met de Veteranen van de Prinses Irene Brigade in Normandië was dateert al weer
van 2003, dus toen ik aangaf graag weer een keer
mee te gaan was het zo geregeld. Omdat Tony Herbrink helaas niet mee kon, mocht ik zijn plaats innemen.
Vertrek dinsdag 5 juni vanaf de Ruijter van Steveninck kazerne om 08.45 uur, om via Bergen op Zoom
naar Normandië te gaan. Karel Zwart en voorzitter
Rudi Hemmes zouden vanuit Den Haag naar Bergen
op Zoom worden vervoerd. Omdat zij er nog niet
zijn zorgt Isabella van der Meeren voor een heerlijk kopje koffie met een stroopwafel. Goed begin
van onze reis. Om 10.45 uur is de combi geladen en
neemt onze Regimentskapitein Helga het stuur van
de combi stevig in handen.
We stoppen rond 16.00 uur even om te tanken en
16
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V.l.n.r. oud-strijders Frans van der Meeren,
Karel Zwart en Max Wolff

we uitgebreid lunchen bij Hotel de La Marine, in Arromanches dit keer. Zo af en toe valt er een bui, maar
dat kan ons niet deren. De stemming zit er goed in,
mede dank zij een heerlijk glas wijn. Na afloop van
de uitgebreide lunch maken we met de oud-strijders
nog een ritje in de omgeving, om vervolgens naar het
tentenkamp te gaan voor een gezellige barbecue samen met de Fuseliers, een detachement Mariniers
en een detachement van de luchtmobiele brigade,
die in St. Mère Église een parachutesprong gemaakt
hebben. En net als in de film “Saving Private Ryan”
moest ook hier een aantal mannen bevrijd worden
uit hun benarde situatie, vanwege de hele harde
wind. Hier sluit het gezelschap van de ambassadeur
opnieuw weer aan. Het was een genoeglijke avond.

Donderdag 7 juni, Nederlandse
herdenking
Lekker glaasje champagne na afloop

Ontbijt in “ons” huisje, voldoende voor een weeshuis!

sprekken en ook nog overleg over het programma.
De volgende ochtend wordt om 08.30 uur het ontbijt
vanuit het kamp opgevoerd en wordt er met zijn allen in ons huisje ontbeten. Er komt werkelijk voor
een weeshuis aan voedsel mee van het kamp. Hier
kunnen we wel een week van eten!

Vandaag is de Nederlandse herdenking in Arromanches, die weer stipt om 10.30 uur begint. De lucht
ziet er dreigend uit en net als de detachementen
staan opgesteld en de ceremonie begint, komt het
water met bakken uit de hemel vallen. En niet zomaar een bui, maar het hoost werkelijk verschrikkelijk. Iedereen is tot op de draad toe nat. Het lijkt wel
juni 1944, toen was het ook zo’n vreselijk weer. OnOktober 2012
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telde over de toestand gedurende de bezetting en de
bevrijding daarna. Hij sprak zijn grote waardering
uit voor de Irene Brigade. Na zijn toespraak was
het woord aan onze voorzitter, die verhaalde over
het ontstaan van de Irene Brigade, die onder meer
in Beringen haar steentje had bijgedragen aan het
terugbrengen van vrijheid en vrede.

ons een tent was opgesteld, zodat de oud-strijders
redelijk droog blijven. Na afloop van de ceremonie is
er het gebruikelijke hapje en drankje en toen vlug terug naar de huisjes voor droge kleren voor de voorzitter.
Na de lunch vertrekken de Fuseliers weer terug naar
Oirschot, maar pas nadat we nog met z’n allen een
bezoek brengen aan het monument in St. Côme en
de villa waar destijds de Nederlandse staf gehuisvest was. Hier vertelt voorzitter Hemmes aan de Fu-

Vaandelwachten uit Duitsland, Amerika en onze eigen
Vaandelwacht

verstoorbaar en stijlvol vindt de herdenking plaats
en behalve de Nederlandse detachementen staan
ook Duitsers en Amerikanen aangetreden. De toespraken zijn kort en wij hebben het geluk dat er voor
V.l.n.r. voorzitter Rudi Hemmes, oud-strijders
Burton Sanders, Max Wolff en Karel Zwart

Kerkdienst
Voorzitter Rudi Hemmes geeft uitleg bij het voormalige
Nederlandse Hoofdkwartier in St. Come

seliers wat er zich achtenzestig jaar geleden heeft
afgespeeld op deze historische plek.
Henk Laurens bleef met de aanwezige oud-strijders
nog achter in Normandië. De regimentscommandant en de regimentsadjudant, regimentkapitein
Helga en ik moesten vanwege andere verplichtingen
op vrijdag terug naar huis. Opnieuw een bijzondere
ervaring rijker!

In de RK kerk van Beringen vond allereerst een eucharistieviering plaats. De preek werd gehouden
door dominee van der Velden van het 17de Pantserinfanteriebataljon en werd afgesloten met het spelen van de Belgische en Nederlandse volksliederen.
Aansluitend aan de kerkdienst was er een ontvangst
op het stadhuis van Beringen, niet alleen voor de
gasten uit Nederland, maar ook voor de inwoners
van Beringen die in de kerk aanwezig waren.

Monument van Beringen aan de Brugstraat bij het
Albert Kanaal

Heerlijke broodmaaltijd tot slot
Ter afsluiting van ons bezoek aan Beringen werden wij door de gemeente ontvangen in de stedelijke feestzaal Kardijk in Beverlo, waar een goed
verzorgde broodmaaltijd werd aangeboden. Wij als
oud-strijders zijn dankbaar voor de goede zorgen
van het Garderegiment dat ons keurig vervoerde van
Oirschot naar Beringen en weer terug. Uiteraard is
onze dank ook voor het comité Bevrijding Beringen
voor de uitnodiging en de goede verzorging.

Brengt eregroet

Herdenking van de bevrijding van Beringen op 6 september 2012
Tekst: Kolonel der Fuseliers b.d. Tony Herbrink

Ontvangst met een glaasje op het stadhuis na afloop
van de kerkdienst
18
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Zoals elk jaar worden het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene en de Vereniging van Oud-strijders van
de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
uitgenodigd om aanwezig te zijn in Beringen voor de
jaarlijkse herdenking van de bevrijding van de stad
op 6 september 1944.
Regimentscommandant, Overste Henk de Boer, het
Vaandel met de Vaandelwacht, een detachement
van het 17de Pantserinfanteriebataljon GFPI en 8
veteranen van de Vereniging van Oud-strijders van
de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
waren aanwezig .

Marcheren naar het monument voor de herdenking

Monument aan de Brugstraat
Om 16.00 uur werd buiten het stadhuis de stoet samengesteld om naar het monument in de Brugstraat
te gaan. Daar werd een toespraak gehouden door de
burgemeester van Beringen, die in grote lijnen ver-

1978, Westenbergkazerne, de vaandelwacht,
met op de achtergrond een YP-408.

Oktober 2012

19

In maart 1945 waren Jan en Wim in Eindhoven enthousiast geraakt door een wervingsposter voor oorlogsvrijwilliger bij de Prinses Irene Brigade. Nadat
ze een bewijs voor politieke betrouwbaarheid hadden bemachtigd, meldden ze zich bij het wervingsbureau op de Willemstraat in Eindhoven. Al snel waren ze al met 80 andere Eindhovenaren op weg naar
de Prinses Irene Kazerne in Bergen op Zoom. Hier
moest majoor Looringh van Beek (“Oom Paul”) en
zijn officieren hen in zeven weken klaarstomen om
snel operationeel te zijn.

Een interview met de jongste ‘veteraan’ van de Prinses Irene Brigade
Richard van de Velde
Bij de meeste festiviteiten van de Prinses Irene Brigade is hij steevast aanwezig, de goedlachse Brabander Theo van Liempt. Tijdens een praatje met
hem op de reünie van de VOSKNBPI in 2011, kwam
de zoon van een oud-brigadelid , Richard van de
Velde, erachter dat hij op zijn 16e jaar al bij de Irenebrigade terecht kwam. Daar moet natuurlijk een
verhaal achter zitten.
Theo van Liempt werd geboren op 22 mei 1928 in
Vlokhoven, een wijk in het noorden van het Eindhovense Woensel. Zijn ouders waren de Rotterdammer
Petrus van Liempt en uit Kerkdriel afkomstige Wilhelmina Terheijden. Zij kregen samen tien kinderen:

v.l.n.r. Theo, Wim, Jan, Annie, Maria, Jozef, Jo, Frans,
Cor en Toos.

Deze foto van No. 305 Polish Bomber Squadron is
genomen in 1942 op vliegveld Cammeringham in
Lincolnshire. Het squadron poseert voor een Vickers
Wellington bommenwerper.

Eindhoven probeerde de piloot waarschijnlijk zijn
aangeschoten ‘kist’ nog buiten de stad aan de grond
te krijgen, maar dat lukte helaas net niet meer, zodat de bemanning gedwongen was uit het vliegtuig
te springen. Het vliegtuig boorde zich in Woenselsestraat 101 van de familie Renders in de wijk Vlokhoven te Eindhoven. Het staartstuk van het vliegtuig
sloeg echter ook de hele bovenverdieping weg van
huisnummer 103 en 105, van de familie Van Liempt.
Hierbij kwamen de beide ouders van Theo en zijn
twee zusters, die boven lagen te slapen, om het leven. Ook de 13-jarige W. Renders , een buurjongen
van Theo, vond hierbij de dood.

Theo woonde in 1942 nog met zijn twee zussen Cor
en Maria en zijn twee broers Wim en Jan bij zijn ouders thuis op de Woenselsestraat 105.

Het betrof een Wellington IV, met serienummer
Z1245 (code SM-D), die deel uitmaakte van een
Poolse bommenwerpereenheid van de RAF: het 305
(Wielkopolska) Squadron Royal Air Force.
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in Duisburg terecht. Daar hij echter samen met een
Franse collega illegaal had gehandeld in levensmiddelenbonnen, werd hij door de SD gearresteerd en
stelde men hem voor de keuze ofwel de gevangenis
in ofwel zich aansluiten bij de SS. Hij koos voor het
laatste en kwam zodoende, na een korte tussenstop
bij zijn familie in Eindhoven, in Amersfoort terecht
in een SS-opleidingsinstituut. Hij wist hier echter op
slinkse wijze weer te ontkomen door op een nacht
over de omheining te klimmen en vervolgens onder
te duiken bij familie.

De wacht liet hem binnen, omdat zijn twee broers
ook op de kazerne huisden. Toen de leiding van zijn
huiselijke situatie hoorden, vond men zolang een
baantje voor hem bij het Motor Transport Toezicht.
Enkele dagen later moest hij op de keuring verschijnen , maar werd hij zonder opgaaf van redenen afgekeurd. Jan en Wim wendden zich toen tot kapitein Vettewinkel en hij regelde een herkeuring voor
Theo. Dit keer werd hij goedgekeurd en kwam als
hulp in de kazernekeuken terecht.
Zowel Jan, Wim als Theo zijn eind april 1945 niet
meer ingezet bij de laatste actie van de Irenebrigade
bij Hedel.
Toen de Brigade in november 1945 werd ontbonden,
kon Theo kiezen uit een baan bij de Regimentspolitie of bij de Pantserdivisie o.l.v. Jhr. Beelaerts van
Blokland. Hij koos voor het laatste en leerde o.a.
een Bren Gun carrier besturen. In maart 1946 verhuisde hij naar De Harskamp en enkele maanden
later naar de Oud Alexander kazerne in Den Haag.
In november 1946 verliet Theo de militaire dienst.
Theo kampt op dit moment met de problemen van
een herseninfarct. Iedereen die Theo kent, wenst
hem en zijn familie veel sterkte toe.

Op 28 augustus 1942 stortte rond 0.30 uur een vliegtuig komend uit noordoostelijke richting brandend
neer in deze Woenselsestraat, tussen de Beekstraat
en de Eckartse Heiweg.

Het vliegtuig was 27 augustus 1942 om 20.45 uur
vertrokken van hun basis in Cammeringham (Ingham) in het Engelse Lincolnshire en op weg voor
een bombardement op de Henschel- vliegtuigfabrieken in KasseI, maar het doel werd niet bereikt en
ze vlogen toen naar Münster. Op de terugweg werden ze beschoten door een Duitse nachtjager. Boven

Op deze foto de resten van de woningen op nr 103
(Abels) en 105 (Van Liempt).

Toen de pas 16-jarige Theo de enthousiaste verhalen
van zijn broers hoorde over dit opleidingscentrum,
was hij niet meer te houden en ging op eigen initiatief en zonder een cent op zak ook met de trein daar
naartoe.

Er waren ook 17 (zwaar)gewonden, w.o. Theo en
zijn broer Wim die, doordat zij uit het brandende
huis sprongen, hun benen hadden verbrand.
Wim en Theo werden door hun oudere broer en
voogd Frans en zijn vrouw in huis opgenomen.
Hun oudere broer Jan kwam via de Arbeitseinsatz

Jan en Wim
Oktober 2012
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Vereniging van Oud-Strijders Indië-Bataljons
Garderegiment Prinses Irene

nendag in Den Haag.
Gediscussieerd werd over het item: in welke volgorde gaan onze Parade-eenheden samenvoegen met
de Irene Brigade, de Indiëbataljons en de jonge Veteranen.
Afgesproken werd dat de Parade Eenheid, onder de
vlag van de VVVGFPI gezamenlijk zal optreden met
voorop de Indiëbataljons (met eigen vlag, etc.) en
aansluitend de “Uitzend”–veteranen, aangevuld met
de Brigadeveteranen.
Dit jaar gaan de bestaande reüniecomité ’s van het
4e t/m het 7e bataljon gezamenlijk hun laatste reünie
organiseren op woensdag 19 september in Oirschot.
Hierbij zal de Vaandelwacht aantreden in ceremonieel tenue en worden onze 93 gesneuvelden plechtig
herdacht bij het monument.

Voorzitter: H. Vleeming, St. Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort, tel. 026-3118271.
Secretaris: Th. J. van Alst, Nic. Beetsstr. 29, 6901 LW Zevenaar, tel. 0316-524002
e-mail: t.alst@upcmail.nl
Penningmeester: W.G. ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, tel. 0575-519207
e-mail: wg.terhorst@chello.nl. Bankrekening: abn-amro 53.25.60.396.

Tekst: Theo van Alst, Secretaris

Verslag jaarvergadering VOSIBGRPI
(redactie: dit verslag is per abuis niet in de vorige
editie van de Vaandeldrager opgenomen en wordt
daarom nu alsnog gepubliceerd).
Op woensdag 7 maart jl. werd in de namiddag de
jaarvergadering van de Indiëbataljons gehouden in
de Legerplaats Oirschot.
Alle bataljons waren vertegenwoordigd, alsmede
het bestuur van de VVVGFPI, vertegenwoordigd
door Luitenant-kolonel A. van Dijk, dhr M. Faas en
Mevr. N. Hooft.
In zijn openingswoord verzocht voorzitter H. Vleming om staande één minuut stilte in acht te nemen
ter nagedachtenis aan de sobats die wij in Indië hebben moeten achterlaten, alsook aan de overledenen
van de laatste jaren.
Brigade-generaal A. Vermeij, voorzitter van de VVVGFPI, werd verzocht contact op te nemen met de
voorzitter van de Reüniecommissie van het 3e Bataljon, de heer Hr. H. Drost aangaande het verzoek
om toe te mogen treden tot de VVVGFPI
De notulen van de vorige vergadering op 24 februari 2011 en het jaarverslag over 2011 werden, onder
dank aan de secretaris Theo van Alst, zonder op- of
aanmerkingen goedgekeurd.

Dagelijks bestuur Vosib
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Tekeningen die zijn
afgeleid van de Taaie
en de Neut, karikaturen uit het blad
“Wapenbroeders”,
dat destijds ook aan
de Indiëgangers van
de
Irenebataljons
werd verstrekt.

Het 3e Bataljon zal dit jaar hun reünie vieren op
woensdag 26 september; wederom in
De Harskamp.
Onze Parade Eenheid neemt zaterdag 5 mei deel aan
het Bevrijdingsdefilé in Wageningen én ook op zaterdag 30 juni zijn zij paraat op de Nationale Vetera-

Vanaf 2013 zal het bestuur van de VVVGFPI de algehele organisatie overnemen voor
alle veteranen van onze “Prinses Irene”.

Diamanten huwelijk voorzitter VOSIB
Tekst : Wim ter Horst

De tekeningen werden gemaakt door een oudIndiëganger uit Nieuw Zeeland, die ze heeft
overgedragen aan de heer J.L. Baas van het
4-GRPI. In 2004 werden ze door hem geschonken aan de Regimentsverzameling.
Ook de financiële stukken van penningmeester Wim
ter Horst werden, na een kleine toelichting, door de
gehele vergadering geaccepteerd.
De kascommissie bracht bij monde van P. Bouman
(4 GRPI), een positief verslag uit.
Dit jaar was secretaris Th. van Alst periodiek aftredend. Omdat het jaar 2012 het laatste actieve jaar is
van de VOSIB stelde hij zich wederom herkiesbaar,
na al ca. 30 jaar medeorganisator van reünies van
het 4e Bataljon en later secretaris van de VOSIB te
zijn geweest.
Ook de algemene bestuursleden H. Drost (3 GRPI)
en J. Kerssemakers (4 GRPI) werden herbenoemd.
Namens onze vereniging zal op zaterdag 1 september a.s. in Roermond een krans worden gelegd voor
onze gevallenen door P. Bouman (4 GRPI)

Op 26 juni 1952 is de huidige voorzitter van de VOSIB
Harry Vleeming getrouwd met zijn Toos; dat is dus
60 jaar geleden. Dit diamanten huwelijksjubileum
werd op vrijdag 29 juni op grootse wijze gevierd in
Zalencentrum Wieleman te Westervoort.
In de namiddag werden zij door vrienden van de
Manege, waar Harry jarenlang paard gereden heeft,
met een Landauer opgehaald en naar de feestzaal
gebracht.
Om 15.00 uur had hij zijn naaste familie, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen, broers en zusters uitgenodigd voor een borrel, met aansluitend een voortreffelijk diner.
Ook de leden van het dagelijks bestuur van de VOSIB
waren met hun echtgenotes van de partij en hebben
volop meegedeeld in de feestvreugde en genoten
van een heerlijk 3-gangen diner, bestaande uit twee
soorten heerlijke soep, een voortreffelijk hoofdgerecht en een dessert om je vingers bij op te eten.
Na het diner was er nog een uurtje “vrijaf” om de
benen te strekken en de spijsvertering zijn werk te
laten doen.
Om 19.30 uur waren de avondgasten uitgenodigd en

die kwamen terecht in een feestzaal, waar een zeer
bekwaam “toetsenist” vrolijke klanken ten gehore
bracht. Het werd een echt gezellige avond met veel
muziek, dansen, volop drank en heerlijke hapjes.
Kortom: dit was weer eens een nostalgische, ouderwets gezellige Gelderse bruiloft.
Om middernacht werd het feest afgesloten met een
welgemeend dankwoord van de bruidegom en een
lekkere kop koffie met broodjes warme beenham.
Wij hebben ervan genoten!
Oktober 2012
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Een lang verwachte wens van de Veteranen werd
dit jaar vervuld: onze kroonprins ZKH Prins WillemAlexander was bij deze herdenking aanwezig namens
het Koningshuis. Voor de eerste keer na de opening
op 7 september 1988 door ZKH Prins Bernhard.

Nationale Indië-herdenking in Roermond 1 september 2012.
Tekst: Wim ter Horst
mandant der Strijdkrachten, Generaal Tom Middendorp, een lange toespraak gehouden, waarin hij zeer
diep inging op de invloed, die de uitzending toentertijd heeft gehad op al die jonge Nederlanders, die
kort na de oorlog, of enkele jaren later, naar de tropen werden gestuurd. Ik citeer hier een klein stukje
uit zijn toespraak:

Dit was de 25e herdenking van de gesneuvelde sobats in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in de jaren 1945 – 1962.
Het KNMI had ons een mooie dag beloofd en dat is
het geworden; niet te warm en niet te koud, met veel
zon; alles werkte mee.
Vanwege het 25 jarig jubileum werd er ’s ochtends
een feestelijke bijeenkomst gehouden in het TheaterHotel De Oranjerie, waar men ontvangen werd
met een lekkere kop koffie c.q. thee, met daarbij een
smakelijke plak cake.
Na de opening en welkomstwoord door de heer Pascal Limpens (voorzitter Nationaal Indië-monument)
was er een optreden van de Gamelangroep “Gong
Tira” uit Amsterdam.
Hoewel het niet de klanken waren, die wij ons uit
onze Indië-tijd herinneren, werd dit optreden,
dat deels op Indische en deels op westerse leest was
geschoeid (de moderne gamelanmuziek), met een
daverend applaus beloond.
Hierna werd door de Roermondse dichteres, mevrouw Ingrid Schouten-Minten, een eigen werk voorgedragen, met als titel “Voor hen die achterbleven”.
Deze voordracht werd door een muisstil publiek aangehoord en kreeg eveneens een geweldig applaus.
Tot slot van deze bijeenkomst werd door de Com-
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“Vandaag gedenken wij de gevallenen in Indië en
Nieuw-Guinea. Zij keerden niet terug naar hun familie in Nederland of Nederlands-Indië.
Hun ruim tweeënzestighonderd namen staan voor
altijd gekerfd in de zuilen van het Nationaal Indiëmonument te Roermond.
We eren vandaag de Indië-strijders voor hun inzet
in een land ver hier vandaan. Een hele generatie
jonge mannen, vaak dienstplichtig en nog nauwelijks bekomen van de Tweede Wereldoorlog, stapte
op de boot naar Indië en later ook naar NieuwGuinea.
Het werd u gezegd. U deed het. Het was geen tijd
van vragen stellen, laat staan eisen stellen. “Je
moest…, je ging….., voor volk en vaderland!”.
En zo kwam u, met tienduizenden andere mannen aan in een land waar alles anders was. Geen

Het openingsgebed werd uitgesproken door de Eerwaarde heer Theo Willemsen, gevolgd door muziek
van de Marinierskapel der Koninklijke Marine en de
Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging.

koeien en weilanden, maar sawa’s en waterbuffels.
Geen Hollandse smartlap, maar gamelanmuziek.
Geen brood met kaas, maar rijst met scherpe
kruiden.”
Hij vervolgde zijn toespraak met een verhaal over
het contact van een kleinzoon en zijn opa, die Indië-veteraan is. Het contact tussen deze kleinzoon
en zijn opa werd zo levensecht geschilderd, dat het
ademloos werd aangehoord en na het beëindigen
met een enorm applaus werd beantwoord. Het dak
ging er nog net niet af.

Na de lunch werd men met bussen vervoerd naar
het Stadspark (hier was er sprake van enige communicatiestoring), maar na een wandeling naar het
station kwamen we allemaal op tijd aan in het park.

Demissionair Minister van Defensie Hans Hillen
hield een toespraak, waarin hij dieper inging op de
verhouding tussen Indonesië en Nederland (anno
2012), nadat hij had uitvoerig had gerefereerd aan
een drietal dagboeken van resp. twee Indië-veteranen en één Nieuw-Guinea- veteraan. Deze aanpak
van zijn toespraak en de wijze van overbrengen naar
de veteraan, werd zeer gewaardeerd.
Na het spelen van het Wilhelmus, het blazen van de
Last Post en de minuut stilte, vond de fly-pass in
“Missing Man”-formatie plaats, die dankzij de heldere lucht heel goed te volgen was.

Prins Willem-Alexander legde de eerste krans, gevolgd door 95 anderen, waarvan één van de Vereniging Oud Strijders Indië Bataljons van het Garde Regiment Prinses Irene.
Dit jaar werd de krans gelegd door P. Bouman van
het 4e bataljon.
Oktober 2012
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Reünie Comité 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene
Voorzitter: J.K. Kerssemakers, F.J.Thielpark 131, 5707 BZ Helmond,
Tel 0492 - 524366, juan111@hetnet.nl
Secr./Pennm.: Th.J. van Alst, Nic. Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar,
Tel. 0316 – 524002, e-mail: t.alst@upcmail.nl.
Kazernecontact: J.T.J. Beckers, Mgr. De Haasstraat 27, 5521 TA Eersel,
Tel. 0497 – 513218, e-mail jtj.beckers@kpnplanet.nl
Lid: M.W. Knoll, Achter de Raaf 69, 4102 DD Culemborg, Tel. 0345 – 520853
Lid: B. Petersen, Van Pallandtdreef 20, 4101 KC Culemborg, Tel.0345 – 520887

Uit het dagboek van Jaap Gravesteijn 4 GRPI - vervolg van Vaandeldrager 102
(redactie: vanwege de authenticiteit onverkort weergegeven)
17-4-‘49 Eerste Paasdag, om acht uur gingen we er
weer op af met de carrier en twintig Tjackra’s van
de post. Bij de kampong kregen we weer vuur maar
de peloppers hadden gister al hun meeste kruit verschoten en nadat een Jap de reizende Zon tegemoet
was gezonden konden we verder komen. In de bocht
van de weg lag een versperring erin verwerkt zat 50
kg bom, ervoor hingen artillerie granaten in de bomen, alle trekdraden kwamen een 50 m voorbij de
versperring uit een boom bij elkaar, we hadden wel
geluk gehad door er niet met beide wagens op af te
gaan. We ruimden alles op en gingen met de carrier
door naar post drie, leverden de fourage af en kregen
er een paasmaaltijd waarna we met de beide Vickercarriers van de post doorgingen naar de Derde Compie te Trengaleg, de Kapitein van Elzen wilde ons er
tot de volgend dag houden maar ik wilde niet, we
gaven de fourage af, de eieren waren vrijwel kapot,
zeg maar geklutst, en wat van het vlees niet was bedorven was de vorige dag bij de Tjackra’s opgegeten,
maar op een mandje djeroeks na was alles verder

compleet en gingen we met de carriers retour naar
post drie, waar we, daar het te laat werd, bleven slapen, nadat we een vriendelijk aanbod om een nacht
- patrouille mee te lopen hadden afgeketst.
18-4 De volgende dag en onder geleide van de carriers kwamen we zonder dat er een schot viel, op
post twee waar we de sawah carrier weer zagen,
die met de hulp van veel inlanders uit z’n isolement
verlost was. Arie en ik wilden door naar Toeloengagoeng, maar volgens de carrierjongens was het niet
te doen, toch probeerden we het, op driekwart bleef
mijn wagen weer steken, maar met de hulp van veel
inlanders kwam de wagen er uit.
Arie’s wagen, die met z’n twee wielen aandrijving
geen kans had, werd door een carrier - chauffeur
mee terug genomen en met Arie naast me reden we
zonder carriers via post één door naar huis .
We hadden drie dagen nodig gehad over een afstand
van heen en terug tachtig km, maar zelden was het
mandiën zo lekker en zat het schone pakean zo prettig als die tweede Paas-avond.
19-4 rustig, maar mijn wep is klaar
en kan weer rijden, morgen naar
Kediri om te lassen één en ander is
weer los getrild.
20-4 Om acht uur vertrokken we,
ik reed voorop, de Luit wil een buitgemaakte Vickers
op de wep monteren maar het lijkt
me wat veel van het goede; we zijn
al schietschijf genoeg vind ik.
21-4 Weer naar Kediri om te lassen,
nu zit alles weer goed.
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22-4 Vanmorgen weer naar Kediri, op de terugweg
reed ik vooraan door afwezigheid van pantser spul
zag ik in de verte een troep die met hun armen zwaaide, ik stopte maar Timmy zei, rij maar weer door ze
zwaaien om aan te geven dat het eigen jongens zijn,
doch meteen werd er weer gezwaaid, ik stopte en
wachtte af, Tim stapte uit de wagen en liep naar voren, tien meter voor de wep was links een kampong weg. Tim keek die weg in, zag niets en liep door toen
een rotklap en een houten huis dat aan de overkant
van de weg stond van onder tot boven in de fik, bijna
hadden we een gebakken Tim gehad, zonder verdere
grappen kwamen we thuis.
23-4 in een gesloopte fabriek waar Eef Scheerder en
ik plaatijzer zochten vonden we een bom die niet afgegaan was; ik peuterde de ontsteking er uit, waarna
we het vuiltje bij de Genie afleverden. Vanmiddag
moest ik plotseling rijden, het Kediri konvooi had
geen bewaking voor terug, de Luit, Sergeant Timmermans v Leeuwen, Arie en ik in de wep en Jonny
Krist en Torn Weterings met de Herrington, een deel
van het konvooi moest naar Blitar dus die brachten
we ook weg tot Serengat, zonder problemen kwamen we weer thuis.
24-4 Zondag rustig.
25-4 Vandaag met het konvooi naar Kediri geweest:
geen problemen.
26-4 Voor mij rustig, de jongens die naar Kediri gingen
kregen een trekbom, een burger werd zwaar gewond,
de colonne voor Blitar werd evenals die naar Trengaleg beschoten, ik heb met de Luit de Vickers opgehaald; nu nog een bevestiging, dan kunnen we knallen.
27-4 Rustig vanmorgen. Vanmiddag gingen de Luit,
Jo v d Stelt, Jonny Krist en ik met de wep op stap op
zoek naar een oude autodump van de peloppers. De
weg lag dicht met bomen en tankvallen. De bomen
trok ik opzij en om de tankvallen heen door de sawah maar we vonden geen autodump, we haalden
wat orangs uit de nabij gelegen kampong en lieten
ze de tankvallen dichtgooien en bomen opruimen,
op ‘t laatst was de hele kampong bevolking aan het
hakken en spitten met hun patjols.

30-4 Zaterdag en Koninginnedag, vanmorgen moest
ik met de wep mee puin rijden. Ook de Vickers
moest mee. We zouden samen met de Genie tankvallen dichtgooien,de Genie was al vertrokken dus wij,
de wep en drie 3-tonners reden op eigen houtje richting Trengaleg, eindelijk vonden we de Genie diep
in een zijweg, een gedeelte van hen was bruggen en
wegen aan het verkennen de rest zat bij de wagens
te niksen, hun koelie’s die puin moesten laden hadden vrij want het is Koninginnedag, alleen de soldaten van HM hebben geen vrij. We haalden koelies uit
de kampongs en lieten ze puin laden op de auto’s.
Nadat we gelost hadden mochten we naar huis, om
twaalf uur ‘s middags begon onze Koninginnedag .

28-4 Vanmorgen rustig. Vanmiddag hebben we
een achtergelaten pantserwagen van de peloppers
opgehaald,misschien is er nog wat van te maken.
29-4 Rustig.

Westenbergkazerne, foto van de Acie van Kap
der Fuseliers M. Jumelet bij het monument.
Oktober 2012
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1984, Westenbergkazerne, het Open Huis voor relaties
en bewoners uit de omgeving.

Reüniecommissie 5-GRPI
Tijdelijk contactpersoon: W.G. (Wim) ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen
wg.terhorst@upcmail.nl
Bankrekening ABN - AMRO 53.25.60.396 t.n.v. de Ver. Oud Strijders Indië Bataljons GRPI

Uit het dagboek van F. Mulder, 5 GRPI - vervolg van Vaandeldrager 102
(redactie: vanwege de authenticiteit onverkort weergegeven)
Op 20 maart 1949 krijgen we in ons bivak in Singkarak uit handen van onze bataljonscommandant de
onderscheiding “Orde en Vrede” met de jaargespen
1948, 1949 uitgereikt. De overste vond het een eer
hierbij aanwezig te mogen zijn, daar wij met onze
compagnie zware en moeilijke voorposten bezet
hadden gehouden, zoals eerst in Loeboek Aloeng
en nu in Singkarak. De vreugdevolle dag wordt afgesloten met het optreden van een NIWIN-gezelschap (red: NIWIN was een charitatieve organisatie
genaamd Nationale Inspanning Welzijnsverzorging
Indië, die voor de Nederlandse militairen in Nederlands-Indië voor een stuk ontspanning zorgde, o.a.
met optredens van bekende artiesten), een openluchtvoorstelling met “De Twee Zingende Zusjes” en
een gemeenschappelijke maaltijd. Over ontspanning
hebben we de laatste tijd niet te klagen, want elke
week is er in Solok een film waar we naar toe kunnen gaan. In ons beste pak kunnen we op 24 maart
niet uit Solok vertrekken, daar er na de film een
wolkbreuk losbarst. Blauwe lichtflitsen schieten
door het luchtruim maar we zijn genoodzaakt toch
te vertrekken, daar we op wacht moeten. Letterlijk
verzopen komen we thuis aan, rillend met kippenvel
van de kou.
Op 26 maart trekt weer een patrouille 700 mtr hoog
de bergen in en we komen op plaatsen, waar we nog
nooit geweest zijn. Een bendeleider wordt gezocht.
Op het plateau waar we in een soort duinpan aankomen, zien we aan de horizon mensen lopen en een
kerel op een paard. Bij een oud huisje gaan we in
hinderlaag. We vangen twee lieden, twee spionnen,
die uit ver afgelegen kampongs waren gekomen en
die dagelijks berichten doorsturen naar hun bendeleider. Zo kwamen we met twee gevangenen thuis.
Het huiselijk leven in ons woonoord Singkarak heeft
zijn dagelijkse gang. In ons bivak hebben we veel
dieren, zoals kippen, honden en een echt Indisch
huisdier: de aap. Buiten zit een aap in een kast waar28
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van je ’s morgens wakker wordt, als dat beest met
borden gaat gooien. Onze jonge hond, Hatta, is echt
een lieveling van de aap. Kees, de aap, kruipt op de
veranda en wacht totdat Hatta dicht bij hem is, bijt
de hond dan in zijn staart en springt snel weg. Kees
komt vaak op je schouder zitten, vooral als hij te
eten wil hebben. Buitengewoon in zijn schik is de
aap als hij van het dak van de kast springt en dan via
een gespannen draad over de balustrade…u raadt
het…valt.
Op 28 maart zitten we in de tredmolen van patrouilles van 20 km lengte, langs sawahs, over kleine heuveltjes, steile bergwanden, diepe afgronden en een
hete zon. Klappers uit de boom brengen ons enige
verfrissing.

1986, Westenbergkazerne, Sergeant van Trigt
wint de jaarlijkse Irenecross.

patrouillerende groep van die bewuste bende zijn.
Op 5mtr afstand trekken onze automatische wapens
een spoor van vuur. Eén van de drie kerels ontsnapt,
de rest is doodgeschoten; klewangs worden als buit
meegenomen naar huis terug. Na het schieten van
onze kant slaat de kampong de tamtam, zodat de
rest van de bende gealarmeerd is en op de loop gaat.
Tevreden keren we huiswaarts en als de lampen van
onze wachtposten ons zien, weten we dat we over
een half uur onder de klamboe liggen.

Foto Jaap Regts: Patrouille terug in het kamp.

Jaap Regts: Patrouile in de kloof

Een stelling van de TNI wordt onderweg opgeruimd
door het afschieten van twee geweergranaten. De
militaire wandeling duurde negen uur. Van de inlichtingendienst hoort men dat in een kampong in de
bergen 25 man, bendetroepen, zich schuil houdt met
vijf geweren en handgranaten, 20 km ver weg, 700 m
hoog, drie uur lopen. Om 1.00 uur ’s nachts arriveren
we ter plekke. Als we stemmen horen gaan we in
hinderlaag. Een lamp beschijnt de weg… het kan een

1 April. Op de eerste dag van april stortregent het en
dat doet het nu al twee dagen. In de stelling lekt het
dak als een zeef. De bliksem slaat fel toe, het meer
is blauwachtig en een halve meter gestegen. Aan de
overkant zijn grote zilveren watervallen hoog in de
bergen zichtbaar. Wegen worden weggevaagd door
aardverschuivingen, waardoor het auto- en treinverkeer voor enkele dagen komt stil te liggen. Met 100
koelies is men bezig deze aardverschuiving op te ruimen, omdat onze foerage en post moeten doorgaan.
Ondertussen moeten we nu vanuit Padang onze foerage per auto ophalen.

Verzoek om foto’s
Sobats van 5 Irene,
Het zal u allen niet zijn ontgaan, dat er al geruime tijd een publicatie in de Vaandeldrager staat
uit het Dagboek van (wijlen) Frans Mulder.
Het complete dagboek staat in mijn PC op de
harde schijf en voorlopig is er nog voldoende
tekst om voor 5 Irene de Vaandeldrager te vullen tot en met het jaar 2014.
Dit dagboek bevat echter alleen maar tekst en
geen afbeeldingen, of foto’s en dat zijn juist de
accenten die zo’n verslag levendiger maken.
Een bekend gezegde is: “Eén foto zegt meer
dan 100 woorden”.
Tot nog toe heb ik met kunst en vliegwerk afbeeldingen uit oude Indië- en Irene boeken kunnen scannen, maar deze zijn over het algemeen
erg onduidelijk en komen dan zeer vaag over.
Met originele foto’s, ook als zijn ze meer dan
60 jaar oud, gaat dat veel beter.
Mijn verzoek aan u is dan ook om nog eens
in uw oude Indië-herinneringen te duiken en
zo mogelijk foto’s, die gerelateerd kunnen zijn
aan het dagboek van Frans, op te zoeken.
Ik zou het bijzonder op prijs stellen dat velen
van u mij wat foto’s zouden toesturen, zodat
ik ze kan scannen en gebruiken voor de Vaandeldrager. U krijgt gegarandeerd uw originele
foto’s retour. Bij voorbaat mijn hartelijke dank
Wim ter Horst
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de Olympisch Spelen, daarbij helaas voortdurend
gehinderd door een onwillige microfoon (oh,oh verbinding!!). Na afloop van zijn geestige toespraak was
er gelegenheid tot vragen stellen en werden allerlei
brandende kwesties van het Nederlandse sportleven
voor onze jongens opgehelderd (het Abe, Abe, e.d.).

Bekeruitreiking (foto: J. Kleibergen)
Het reüniecomité van het 6e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene wordt gevormd door:
Voorzitter: Harry Vleeming, St. Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort,
tel. 026-3118271.
Secr/Penn: Frans Sturm, Adr. v/d Horststraat 28, 1065 GX Amsterdam,
tel. 020-6171262. Email: f.sturm@kpnplanet.nl
Piet Peters, Kasteelsepad 7, 6686 EX Doornenburg, tel. 0481-423410.
Postbank: 755584848 ten name van F. Sturm Adr. v/d Horststraat 28, 1065 GX Amsterdam

Tekst Frans Sturm.
Wat was het voornaamste in de tijd dat wij in de tropen waren.
Was het de patrouille, of werd er, wanneer de Soldaat even geen dienst had, nog wel eens aan sport
gedaan?
Zeker: er werd veel gesport wanneer dat mogelijk
was, de voornaamst sport was dan voetbal. Maar
ook andere sporten werden er beoefend, zoals volleybal en tafeltennis.
Al spoedig werd er een competitie georganiseerd
tussen de compagnieselftallen.
Ondanks acties, patrouilles en overplaatsingen had
deze competitie een vlot verloop en werd onder lei-

ding van onze Jaap Kleibergen (de bataljons-“Karel
Lotsy”), een groot succes (redactie: Karel Lotsy was
een in de 1e helft van de vorige eeuw bekende Nederlandse sportleider en KNVB-bestuurder, met een
grote invloed op de ontwikkeling van allerlei takken
van sport in Nederland).
Daags voor een wedstrijd was er in de compagnieën
een gekibbel over wie het gele (of blauwe) shirt zou
mogen dragen en op de gewichtige dag zelve bewogen zich lange colonnes naar de Krawangse aloonaloon of de Tjikampekse heuvel om hun Daan, hún
Cor, of hún Janus te kunnen toejuichen.

Na deze competitie, die door de 2e Compagnie glansrijk gewonnen werd, begon men welgemoed aan een
tweede ronde.(Problemen van een gesloten seizoen
waren ons gelukkig onbekend). Ditmaal namen echter voor iedere compagnie drie elftallen deel. Vervoerspuzzels, veel ingewikkelder dan het oude geiten-koolprobleem, waren hierdoor aan de orde van
de dag. Het gros van de supporters begaf zich nu
echter naar de wedstrijden van het bataljonselftal,
dat zo langzamerhand een zeer aantrekkelijk partijtje voetbal weggaf en dat (waren we niet vroegtijdig
weggegaan) wellicht kampioen van West-Java zou
zijn geworden.
Een hoogtepunt was het bezoek van de echte Karel
Lotsy aan Poewakarta; hij kwam kijken wat er in Indië op sportgebied werd gepresteerd.
Na afloop van een wedstrijd van “Irene" tegen de Artillerie vertelde de grote man het een en ander over

De bekeruitreiking door Karel Lotsy, waarbij enige
jongens van ons bataljon aanwezig waren en waarbij
deze beker door Karel Lotsy aan Jaap Kleibergen
werd uitgereikt, werd fotografisch vastgelegd.
Ook werd nog een foto gemaakt met het hele elftal.
Op die foto staan diverse jongens van ons bataljon.
Van links naar rechts zijn dat:
J. van Winsen, J. van Osch, Overste J. de Leeuw, A de
Haan, Karel Lotsy, J.Dost ,
NN, J Coremans, NN, J Westerveld, J.Kleibergen,
H.Melse ,B. de Roo, NN, J v.d. Wel.
Deze foto’s zijn beschikbaar gesteld door Jaap Kleibergen, waarvoor onze hartelijke dank.
Maar ook andere sporten werden beoefend, zoals
hardlopen, hoog- en verspringen,
helaas geen foto hiervan, maar misschien is er iemand die over foto’s beschikt en die deze
voor ons volgende stukje naar ons willen toesturen;
uiteraard in bruikleen.
U ziet dat er bij de vermelding van de deelnemers de
letters NN staan.
Daarvan zijn de namen helaas niet bekend.
Zoals we dus merken, werd er genoeg aan sport gedaan. De volgende keer gaan we hiermee verder.

Bataljonselftal (foto: J. Kleibergen)

1987, Westenbergkazerne. De Fuseliers Van Luit en
Mansveld ontvangen symbolisch het invasiekoord,
tijdens de paraatstelling van de Ccie op 26 juni,
van de dienstplichtige lichtingsploeg 87-2. Het
paard Charlie is de mascotte van de compagnie.

1987, Westenbergkazerne, de jaarlijkse sportdag
van SSVcie (Staf, Staf en Verzorgingscompagnie).
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Zevende bataljon GRPI, bataljon Berdjalan

Hieronder staat de officiële brief afgedrukt, die Kolonel Luchsinger schreef aan dienstplichtig soldaat
Cor Walstra.

Reüniecommissie van het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene,
Wim ter Horst, Secretaris/Penningmeester, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen,
Tel. 0575-519207, wg.terhorst@chello.nl.
Teus Meijer, (Sociaal contactpersoon voor de regio Zuid West Nederland)
Stationsweg 54 F 3233 CT Oostvoorne. Tel. 0181- 485089.
Sjaak Besteman, (Sociaal contactpersoon voor de regio Noord West Nederland)
Druckerstraat 31, 1814 RG Alkmaar. Tel. 06-29041313.
Bankrekening: 43.89.98.499 ten name van Bataljon Berdjalan,
Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen.

Zoals bij u allen bekend, was 7 Irene van december
1949 tot augustus 1950 gelegerd in
de Vogelkop van Nieuw Guinea. Het Bataljon was
verspreid over Fak Fak, Sorong, Biak, Manokwari ,
Hollandia en Ifar.
Wat niet bij ieder van ons bekend zal zijn is, dat er in
die periode een prijsvraag werd uitgeschreven door
Kolonel Luchsinger voor het ontwerpen van een
mouwonderscheidingsteken, dat door het personeel
van de op Nieuw Guinea gelegerde troepen op hun
kleding zou worden gedragen.
Ten minste één van “onze jongens” , nl. Cor Walstra
van de 3e Compagnie, was één van die creatieve
geesten, die daaraan heeft meegedaan. En met succes: liefst drie ontwerpen heeft hij ingestuurd en alle
drie heeft Kolonel Luchsinger voorgedragen aan de
Minister van Oorlog.

De prijs, die door Overste Vriesman persoonlijk
werd uitgereikt, bestond uit een fraaie vulpen “Parker fifty-one” ( dé vulpen van die tijd), alsmede een
goed schetsboek en de benodigde tekenattributen.

COMMANDO NI EU
W GUINEA.
Commandant.
Nummer: 826/C..

Tekst: Wim ter Horst.
Via Google kwam ik er achter dat dit mouwembleem
als zodanig bij Legerorder 60022 van 1960 vervallen is verklaard. Toch komt dit embleem niet in het
vergeetboek, want in 1955 werd er in Ifar een monument opgericht, als herinnering aan het feit dat
generaal Douglas MacArthur in 1944 in het plaatsje
Ifar, tegen de helling van het Cycloopgebergte, zijn
hoofdkwartier had gevestigd. Daar is het embleem
nog te zien.

Onderwerp: - Uitsla

g Prijsvraag
Mouwonderscheidi
ng

steken Nieuw Guine
a.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Hollandia, 30 Mei 19
50.
Naar aanleiding va
n de door mij bij sc
hrijven 171/c. dd, 10
uitgeschreven prijsv
Februari jl.
raag tot het indienen
van een ontwerp
mouwonderscheidi
ngsteken Nieuw - Gu
inea, bereikten mij
vele ontwerpen, wa
aronder zeer verdi
enstelijke.
Hieruit werden door
mij vier ontwerpen
uitgekozen, welke
van Oorlog zullen
aan Z.E. de Minister
worden voorgelegd
, teneinde Z.E. in de
hieruit zijn keuze te
gelegenheid te ste
bepalen. .
llen
Het zal U ongetwijfe
ld veel genoegen do
en te vernemen, da
drie der door U ing
t bij deze vier, alle
ediende ontwerpen
zijn inbegrepen, wa
plaats mijn voork eu
arbij ik in de eerste
r uitsprak voor het
ontwerp, waarop de
zwaard staan afgeb
Papoea - speer en
eeld, terwijl de witte
het
vogel tegen de achte
Guinea, als tweede
rgrond van Nieuwkeus door mij werd
aanbevolen. .
– Hoewel de -uitei
ndelijke- beslissing
bij Z.-E. de Minister
ik echter als zeker
van Oorlog berust,
aan, dat één der do
neem
or U ingediende on
mouwonderscheidi
twerpen als
ngsteken voor Nie
uw - Guinea zal wo
rden gekozen.
Ik acht het dan ook
gerechtv aardigd U
reeds thans de door
overhandigen, hetge
mij uitgeloofde prijs
en namens mij zal
te
gesc hieden door Uw
bataljonscommand
ant.
Tenslotte spreek ik
mijn grote tevreden
heid uit over de wij
oproep hebt gevolg
ze, wa
gegeven met Uw go
edverzorgde ontwerp arop gij aan mijn
tevens een succes
en en wens U
vol en nuttig gebru
ik toe van de door
U behaalde prijs:

AAN: •
Dpl. Sld. C. WALS
TRA.,
Legerno. 29100215
8,
van 3-434 Bat. G.
R. "Prinses Irene”.
D.t.k.v:
C-434 Bat. G. R. "P
rinses Irene”.
doordruk
C-3-434 Bat. G. R.
"Prinses Irene".

De Commandant va
n het
Commando Nieuw
Guinea.,

K. J. LUCHSINGE
R
Kolonel.

Winnend ontwerp

Eén van deze ontwerpen werd uiteindelijk het winnende ontwerp.
Dit werd officieel bekend gesteld bij Legerorder nr
208 van 1950 en werd in “Lichtspoor” nr. 36 d.d. 26
augustus 1950 afgekondigd. Dat is de reden dat 7
Irene dit Mouwembleem nooit gedragen heeft, want
wij zaten toen al in Soerabaja,
32
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Het monument

Het monument is thans voorzien van de volgende
tekst: “Here stood the headquarters of General MacArthur and task force recless during the Pacific war
1944 – 1945”
Oktober 2012
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Bataljonsflitsen
Clas-Bokaal

Het bataljon doet goede zaken in de strijd om de
Clas-Bokaal. De Clas-Bokaal is een competitie voor
alle Landmachtonderdelen, waarbij de eenheden
aan een tiental sportactiviteiten kunnen deelnemen.
Aan het eind van de competitie tellen de zes beste

resultaten voor de Clas-Bokaal.
Het onderdeel met de meeste
punten wint de Clas-Bokaal.
In deze competitie, waar we het al zeer verdienstelijk hadden gedaan bij het Nederlands Militair
Kampioenschap Speedmarsen (daar behaalden we
de derde plaats), hebben we ook reeds drie eerste
plaatsen gehaald. Afgelopen periode hebben we de
“Prins Bernard Trofee” gewonnen (dit is een schietwedstrijd), we zijn eerste geworden als team bij het
Nederlands Militair Kampioenschap Vijfkamp en we
zijn eerste geworden bij de Landmachtkampioenschappen veldvoetbal. Door deze uitstekende resultaten staan we op dit moment eerste in het klasse-

17 Painfbat Natops-gecertificeerd op de
“Raven”
Sinds enige tijd
kent de Koninklijke Landmacht
de “Raven”. Dit
is een op afstand
bestuurbaar vliegtuigje met hoogwaardige
waarnemingsmiddelen
aan boord om de
commandant
te
ondersteunen in
zijn commandovoering, door hem zeer snel live
beelden te verschaffen over vijand en terrein. Dit
vliegtuigje wordt bestuurd door opgeleide “operators” van het verkenningspeloton en de Sectie S2.
Dit vliegtuigje kan echter ook ingezet worden om
bijvoorbeeld de politie te ondersteunen in het kader
van een zgn. “natops” (nationale operaties)- operatie. Om dit niveau te kunnen bereiken moeten de
operators echter van een zeer hoog niveau, én daarvoor gecertificeerd zijn.

ment voor de Clas-Bokaal, met nog de Survival Run
en de Cross-estafette te gaan.

Op 19 Juni ontvingen de operators van 17 Painfbat
hun “Natops-certificaat” en mag 17 Painfbat vanaf
die datum de politie en andere burger instanties
hiermee ondersteunen. Daarmee zijn zij de eerste
operators van de infanterie die dat mogen.

Kapitein Kroon Commandant
Landmachtmedaille
Het bataljon heeft er weer tien trotse dragers van de landmachtmedaille bij. Deze medaille wordt uitgereikt aan militairen die minimaal zeven jaar van hun diensttijd bij het operationele gedeelte gewerkt hebben. Deze keer werd de medaille uitgereikt aan: de Sergeanten der Eerste Klasse v.d. Meulen, Platvoet,
Elshout en van Helteren, de Sergeanten Pont en van Buuren, de Korporaals der Eerste Klasse Meier,
Scholman, Baudewijns en Keuker.

C Compagnie

taljon Bataljon Bevrijding/5 Linie. Op deze sportdag
konden de vriendschappelijke banden weer goed
aangehaald worden tijdens het sporten en natuurlijk
ook tijdens het biertje na afloop.

Zilveren Medaille Sergeant-majoor
Wesseling
Zilveren medailles voor 24
jaar langdurige, eerlijke en
trouwe dienst voor militairen
onder de rang van Luitenant
komen in een bataljon maar
een paar keer per jaar voor.
Dit keer was het de beurt
aan de Sergeant-majoor Wesseling. Deze Sergeant-majoor van de Technische
Dienst, werkzaam bij de onderhoudsgroep van de
Stafstaf Compagnie, ontving op 12 september op
een buitengewoon bataljonsappel uit handen van de
Luitenant-kolonel de Boer de zilveren medaille.

Bataljons Barbecue
Vlak voor het zomerverlof werd voor het bataljon de
inmiddels traditionele bataljonsbarbecue gehouden.
Het was een gezellig samenzijn, waar voor eenieder
onder het genot van een hapje en een drankje het
welverdiende zomerverlof ingeluid kon worden.
Herdenking Nationaal Indië-monument
Onder belangstelling van duizenden veteranen,
waaronder uiteraard ook de veteranen van onze Indiëbataljons en een afvaardiging van het Regiment,
is op 1 september in Roermond voor de 25e keer
deze herdenking gehouden. Het was wederom een
zeer waardige herdenking, waar op de juiste wijze
aandacht werd besteed aan onze gevallen Sobats.

Op 27 juli heeft Kapitein Kroon het commando
van de C Compagnie overgenomen van Kapitein
Bot. Onder het toeziend oog van natuurlijk de
C Compagnie, de aanwezige Ridders Militaire Willemsorde en de
net ex- Commandant
der Strijdkrachten Generaal b.d. van Uhm,
nam Kapitein Kroon
het compagnies-fanion
over van Kapitein Bot.

Sportdag Bataljon Bevrijding/5Linie
Op 12 Mei heeft een delegatie van het Bataljon deelgenomen aan een sportdag bij ons Belgisch zusterba34

Vaandeldrager nummer 103

Oktober 2012

35

Kinderkamp 2012

Onze doelgroep

Het weekend van 15 en 16 september stond in het
teken van het jaarlijks terugkerende kinderkamp
voor kinderen van leden en ex-leden van 17 Painfbat
GFPI. Dit weekend, dat georganiseerd wordt door
de Regiments Onderofficiers Vereniging (ROOV) is
bij de kinderen zeer populair. Daar waar de oudere
kinderen optreden als leider van een groep, komt de
jonge aanwas ook weer stevig aangezet.

(in volgorde van prioriteit)

Er was besloten om deze keer als locatie uit te kiezen de “Gecamoufleerde Efteling” oftewel we bleven deze keer op de legerplaats Oirschot. Dit was
een groot succes, want zeg nou eerlijk, waar kun je
“paintballen”, klimmen, “abseilen” en zwemmen tegelijk? Het kamp werd afgesloten met een certificaatuitreiking door Luitenant-kolonel de Boer en daarna
hadden de kinderen een bezoek aan de mobiele friettent verdiend. Dat ging er behoorlijk goed in, want
bij sommige kinderen waren de gevechtsrantsoenen
toch niet zo goed bevallen. Hierna gingen de kinderen moe, maar ook voldaan weer naar huis.

Bataljonsnieuws
Even voorstellen

Als gevolg van de invoering FPS (flexibel personeelssysteem) in 2008, is sinds 2 jaren de sectie
Loopbaanbegeleiding actief. Onze taak is het met
raad en daad bijstaan van u als militair bij het vormgeven van uw eigen loopbaan en ontwikkeling voor
de lange termijn binnen of buiten Defensie.
Wij als loopbaanbegeleiders geven u inzicht in hoeverre uw loopbaanwensen en ambities passen binnen de mogelijkheden binnen het CLAS en/of de
Krijgsmacht. Tijdens het gesprek zal er afstemming
plaats vinden tussen uw vraag en ons aanbod. Ook
worden er alternatieven besproken.
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Om goed voorbereid op het eerste loopbaangesprek
te komen is er een formulier “Wat ben ik, wat kan
ik, wat wil ik?” ontwikkeld. De bedoeling is dat
voor het gesprek plaats vindt, u al een start heeft
gemaakt met de beantwoording van de vragen. Hierdoor zal het loopbaangesprek effectiever zijn. Het
formulier is op te halen bij de CSM van uw eenheid.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met
040-2664662.
Tevens is er op dinsdag en donderdag een inloopuurtje voor snelle vragen. Wij zijn dan aanwezig in
gebouw 26 Sectie2. Details over het inloopuurtje
hangen in de gebouwen van de compagnieën en de
secties.

CONTACTPERSONEN 17 GFPI
VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK NEEMT
U CONTACT OP MET HET EERSTE AANSPREEK
PUNT:
GEBOUW 34, KAMER 35
TOESTEL 64662
Senior Loopbaanbegeleider
Kapitein F.W.H. van der Heijden bc.
Gebouw 34, kamer 29 (1e etage)
FWH.vd.Heijden@Mindef.nl
INLOOP SPREEKUUR
wanneer:
dinsdag
hoe laat:
08.30 – 16.00
waar:		
gebouw 26, S2
bereikbaar:
toestel 65647
Loopbaanbegeleider
Mevr. G. Feringa
Gebouw 34, kamer 29 (1e etage)
GG.Feringa@mindef.nl
INLOOP SPREEKUUR
wanneer:
donderdag
hoe laat:
10.00 – 16.00
waar:		
gebouw 26, S2
bereikbaar:
toestel 65647

Sectie 2 van 17 Painfbat GFPI ondersteunt brigade MBV

“WIJ WERKEN SAMEN AAN UW TOEKOMST”
Wij zijn als loopbaanbegeleiders de contactpersonen voor het 17e Pantserinfanteriebataljon GFPI.
Wij zijn Ginette Feringa en Kapitein Fred van der
Heijden.

1. “zwevers”, IH;
2. knelpunten
3. fase 2 <3 jaar voor einde functie
4. fase 2 overigen
5. fase 3
6. fase 1
7. burgerpersoneel.
Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken. Of u snel
aan de beurt bent voor een gesprek is afhankelijk
van in welke doelgroep u zit. Het kan voorkomen
dat u later aan de beurt bent.

LOOPBAANBEGELEIDING
CLUSTER 6 OIRSCHOT

U BENT EN BLIJFT ECHTER ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR UW EIGEN LOOPBAAN.

Wat kunt u verwachten van ons
1.
2.
3.
4.
5.
6.

maximale begeleiding in uw loopbaanwens(en)
(eventueel) bemiddelen met uw commandant
realistisch en eerlijk zijn over uw loopbaanwensen
bespreken van loopbaanmogelijkheden
inzetten van personeelsinstrumenten
(eventueel) POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) opmaken.

Wat doen we zeker niet
1. de eerstvolgende functie bespreken; dit is nl. een
P&O advies taak
2. functies toewijzen
3. opleidingen toekennen
4. toezeggingen doen
5. u aan het handje “meenemen” (selfservice)

Sgt1 Platvoet,
STOO CBRN & GI, Sectie 2 Staf 17 Painfbat GFPI

woensdag 05 september 2012
De staf van de 13e Gemechaniseerde Brigade heeft voor de 3e
keer aan de Sectie 2 van 17 Painfbat GFPI gevraagd of er steun
geleverd kon worden tijdens de
Militaire Basis Vaardigheden
-(MBV) week. Specifiek werd er
om mij gevraagd, omdat het een Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair- (CBRN) les betrof. Ik
heb binnen 17 Painfbat GFPI als hoofdtaak CBRN
en beschik hierdoor over de benodigde kennis en
de vereiste competenties om deze les te verzorgen.
De les moest geschikt zijn voor zowel een soldaat
als een generaal en alles er tussen in. Dit was een
mooie uitdaging voor mij en zou een bijzondere aanpak vergen, want hoe prikkel je zowel een soldaat

als een generaal in een lessituatie? Tenslotte heeft
iedere rang een andere niveau op het gebied van
kennis en interesse.
Ik had de volgende onderwerpen bedacht om te
geven: wat betekent CBRNe nou eigenlijk, waarbij
de e staat voor explosief oftewel de Improvised
Explosive Device (IED) in combinatie met een C of
een R component. Interessant is sowieso wat je op
chemisch gebied allemaal kunt met huis-, tuin- en
keukenmiddelen en hoe zich dat verhoudt tot Toxic
Industrial Material (TIM), preventie-/detectie- /ontsmettingsmiddelen. Ook heb ik aandacht besteed
aan de ontsmettingsstraat en wat er allemaal in een
CBRN-bericht hoort te staan. Ik maakte gebruik van
flipovers en heb alle CBRN-gerelateerde middelen
uitgestald, die binnen 13 Mechbrig aanwezig zijn.
Oktober 2012
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Per topic heb ik alles uitgestald en de primaire lesvorm was een onderwijsleergesprek. Hierdoor veranderde de CBRN-les in een actieve lesvorm, waarbij iedereen werd uitgedaagd om interactief deel te
nemen.

Na een zeer succesvolle eerste week, waarin al snel
bleek dat een hoog niveau I/ II (individuele en groeps
skills & drills) de voorwaarde is voor een succesvolle niveau III (pelotonsniveau)-week. Dat er op
niveau I/II en zelfs III nog van alles valt te verfijnen
is niet meer dan logisch, als men alleen al bedenkt
dat dit het eerste niveau III-moment is geweest voor
de pelotons. Maar als men een leercurve van de Alfa
“Tijger” Compagnie in een grafiek zou kunnen visualiseren, zou men een sterk stijgende lijn van 45 graden waarnemen, die van het begin van de oefening
tot het eind van de OVG-cyclus is gehandhaafd.

Er werden nieuwe dingen geleerd over CBRN-procedures en -materialen en de algemene CBRN-kennis
is omhoog gebracht. De brigadestaf van 13 Mechbrig
heeft na deze theorieles weer voldoende kennis tot
zich genomen om te voldoen aan de MBV-eis.
Ik zelf ben ook uitgedaagd door aan z’n veelzijdige
groep les te geven, want mijn vaardigheden als instructeur en mijn kennis als CBRN-specialist heb ik
hierdoor kunnen testen en ontwikkelen.

OVG III Acie 17 Painfbat GFPI
Elnt der Fuseliers Ferdi Hofstede, Commandant 1e Peloton A Compagnie
Het verstedelijkt gebied vormt een belangrijk deel
van mogelijke operatiegebieden. Daarom is de
strijdlustige Alfa “Tijger” Compagnie naar de Marnewaard getrokken om te investeren in het gevecht
in verstedelijkt gebied. Na een korte recuperatie
in de zomerweken waren de “Alfa-tijgers” er weer
op gebrand om in week 34 en 35 zichzelf verder te
specialiseren in de complexiteit van het gevecht in
een oord. Waar in week 34 de nadruk zou liggen op
niveau III, zou deze vervolgens een succesvolle lancering betekenen voor niveau IV de week daarop.

vechtspelotons gebundeld en twee ijzersterke pelotons geformeerd. Dat dit een consequentie is van
de afwezigheid van een aantal tijgers omwille van
te volgen cursussen is niet erg; wetende dat deze
met nog meer kennis en kunde zullen terugkeren en
daarmee de compagnie alleen maar zullen versterken. Echter, dat de consequentie ook zijn oorsprong
vindt in een geringere vulling is uiterst betreurenswaardig. Zeker als men bedenkt dat de Alfa “Tijger”
Compagnie een professionele compagnie is die met
volledige inzet en met flexibel en gedreven personeel gezamenlijk haar opdrachten haalt. Kortom:
een compagnie waar mensen graag bij willen horen

Voor deze OVG (optreden in verstedelijkt gebied)
-cyclus heeft de Acie de krachten van haar drie ge-

1988, Westenbergkazerne, beeld van een ouderdag
van een dienstplichtige compagnie.

De IG (instructiegroep) OVG heeft de Tijgers dan ook
zeker niet gespaard en gedurende de oefenweken de
scenario’s uitgebreid en de moeilijksheidsgraad met
elke succesvolle actie verhoogd. Het behalen van de
initiële opdrachten is essentieel en daar geven de
Tijgers dan ook maar al te graag gehoor aan, zoals is
gebleken! Dat de kameraadschap binnen de gehele
compagnie goed zit valt hieruit te herleiden. Niet alleen denken de groepscommandanten mee in het
oogmerk van hun pelotons- en compagniescommandant, ook de individuele Tijger weet dat oogmerk
voor ogen te houden en daardoor snel te anticiperen
op onverwachte situaties.
Een mooi wapenfeit voor de Alfa Compagnie was
het gevecht bij duisternis in het oord. Door een perfecte coördinatie tussen de CV90’s en de uitgestegen groepen bleek de vijand bij duisternis binnen
‘no-time’ te zijn geneutraliseerd en bleek de vijand
niet opgewassen tegen de agressiviteit en snelheid
van de gevechtspelotons. Dat hierbij de veel betere
waarnemingsmiddelen van de CV90’s, ten opzichte

van de vijand, konden worden uitgebuit, heeft mede
bijgedragen tot dat succes.
In de tweede week zou, na nog een kort niveau III
“wakkerschud”-oefenmoment, de doorstart naar
niveau IV aanvangen. Later heeft de IG OVG zich
waarschijnlijk nog achter de oren gekrabd, want
aan oefenvijand hadden ze die week grote tekorten.
Gelukkig had de instructiegroep voldoende beschikking over “resetpistolen” om het MCTC systeem
(Mobile Combat Training Centre: systeem waarmee
de effecten van de inzet van wapensystemen worden gesimuleerd en dus ook mensen gesimuleerd
gewond kunnen raken of zelfs uitgeschakeld kunnen worden) van de vijand te activeren, want anders
hadden de Tijgers veel minder leerpunten mee terug
kunnen nemen naar Oirschot.
Uiteraard liggen de “credits” voor deze succesvolle
en geslaagde OVG-cyclus niet alleen bij de Alfa “Tijger” Compagnie. Door de versterking van de zeer
waardevolle informatievoorziening door het Verkenningspeloton konden de EM’n (Eigen Mogelijkheden) van de pelotons en de compagnie nog beter
worden gepland en uitgewerkt. Verder vond de integratie en fijnafstemming met het geniepeloton van
412 al in de eerste week en zelfs in de voorbereiding
voor Marnewaard plaats. Dat zij prima met het niveau van de Tijgers konden meekomen is duidelijk
aangetoond. Beide kanten waren zeer te spreken
over de manier waarop de samenwerking is verlopen en het doet dan ook een beetje pijn om weer
afscheid van elkaar te moeten nemen na zo’n mooie
samenwerking waarbij schouder aan schouder voorwaarts is gegaan.

Acie in Marnewaard.

1988, Westenbergkazerne, het inhalen van de
deelnemers aan oefening Pantserstorm.
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Na de ontvangen complimenten links en rechts van
o.a. het bataljon, de IG OVG, de steunende eenheden, kan de Alfa “Tijger” Compagnie op een zeer
geslaagde OVG III terugkijken. Een cyclus waarin
met de eigen middelen, twee gevechtspelotons, één
eigen antitankpeloton, één eigen mortiergroep (én
Whiskey), één eigen afvoergroep en een stafpeloton
verder is geborduurd op de onderlinge coordinatie

en samenwerking om uiteindelijk de krachten met
succes te bundelen en gevechtskracht te leveren op
het strijdtoneel. Met trots kijkt de Alfa Compagnie
terug op deze twee weken en bedankt een ieder die
heeft bijgedragen en heeft kunnen meegenieten van
wat de Tijgers in huis hebben.

bestaande uit Marders, Wiesel TOW’s en Leopard
2A5 MBT’s (main battle tanks).
De can-do mentaliteit van de Eagles kenmerkte het
verdere verloop van de operatie voor onze compagnie. Steeds waren wij aanwezig nabij het zwaartepunt, dan wel in de diepte van het gevecht waarbij
steeds een wezenlijke bijdrage werd geleverd aan
het vermeesteren van diverse doelen. Waren het niet
de gevechtspelotons dan was het wel ons antitankpeloton dat het gevecht leverde, ondersteund door
de waarnemersgroep met eigen mortieren.

Volo et Valeo,

Fuseliers aan het front bij PEACOCK SUPREMACY
Door: de Vaandrigs Blok en Oosterveer - Bravo “Eagle” Compagnie

Van maandag 020800Bjul12 tot donderdag
121500Bjul12 heeft 17 Painfbat GFPI met de Bravo
“Eagle” Compagnie deelgenomen aan de niveau
5-oefening “Peacock Supremacy” in het Duitse Güz
Altmark (Gefechtsübungs Zentrum Altmark). Deze
oefening werd geleid door de staf van de 43e Gemechaniseerde Brigade uit Havelte ten behoeve van de
operationele gereedstelling van 45 Painfbat Regiment Infanterie Oranje Gelderland (RIOG).

De rol van de Bcie was het leveren van gevechtskracht voor de battlegroup (BTG), gevormd door 45
Painfbat RIOG. In tegenstelling tot de compagnieën
van 45 BTG RIOG gingen de Eagles als enige nog
organiek gevulde infanteriecompagnie, inclusief
een eigen antitankpeloton en drie stukken mortieren, het gevecht aan. De overige gevechtssteun werd
40
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naamde RSOMI (Reception, Staging, Onward Movement and Integration). Hier werden alle eenheden
van klasse I t/m V voorzien en was er ruimte voor
commandovoering en “In Theater Training” op niveau 3 en 4. Hierna vertrok de volledige battlegroup
in zes volledig gevechtsgerede voertuigpakketten
richting het inzetgebied. Dit betekende een “roadmove” van 50 kilometer over de openbare weg naar
het oefenterrein Güz Altmark. Iets na middernacht
rolden de laatste voertuigen het terrein op en kon de
battlegroup zich klaar maken voor het aanstaande
gevecht.

geleverd door de BVE, 112 Pantsergeniecompagnie,
een peloton Pantserhouwitzers van de 14e ADFVA
en een eskadron Leopard 2A6 Main Battle Tanks van
het Duitse 33er Panzerbataillon. Inclusief alle overige
gevechtsondersteunende eenheden kwam het totaal
op ongeveer 2000 man personeel en 260 voertuigen,
wat deze oefening de grootste niveau 5-oefening
maakt sinds 2006.
Het scenario van deze oefening draaide om het fictieve “Oderland”, dat de afgelopen periode onrechtmatig het buurland “Rheinland” was binnengevallen.
Na toenemende grensconflicten en het instellen van
een DMZ (gedemilitariseerde zone) door Rheinland
heeft de VN besloten een waarnemingsmissie op te
starten. Na voortdurende schermutselingen en onrust besluit de VN om 45 BTG RIOG in te zetten. Dit,
ter ondersteuning van de regering van Rheinland bij
het herstellen van het overheidsgezag en het steunen
tegen de agressie vanuit de reguliere strijdkrachten
van Oderland.
Om alle facetten van het niveau 5-gevecht te kunnen beoefenen werd de oefening ook als daadwerkelijke inzet aangelopen. Dit houdt in dat alle eenheden eerst verzamelden in een Brigade Support
Area (BSA) in het oefenterrein Klietz voor een zoge-

Uiteraard zijn er door deze niveau 5-efening veel
leerpunten naar voren gekomen voor 45 BTG, maar
ook specifiek voor onze compagnie. Dankzij de begeleiding van OT’ers (observer-trainers) en met behulp van het MCTC werden de leerpunten tijdens
zgn. “After Action Reviews” (AAR’s) inzichtelijk gemaakt. Voor de Bravo Compagnie was het alvast een
zeer leerzame oefening voor ons eigen OG-traject en
aanstaande niveau 5-oefening in Güz Altmark in december.

Door de organieke sterkte van de compagnie werden
de Eagles meteen in het zwaartepunt van het gevecht
geplaatst; hierbij kregen wij de taak het vermeesteren en behouden van het tactisch essentieel object
genaamd “Buick”, voor anderen ook wel bekend als
de “Spitzenturm”. Na een succesvolle aanval en instap is dit object zonder veel weerstand genomen en
behouden, waardoor de overige compagnieën zich
konden concentreren op het volgende aanvalsdoel.
Door onze vlotte en succesvolle vermeestering zonder verliezen, was de compagnie nog prima in staat
om de andere gevechtseenheden bij deze aanval te
steunen. Daar waren de eigen verliezen veel groter,
als gevolg van pittige tegenstand van de op eigen bodem vechtende Duitse OPFOR (Opposing Forces)

1990, Westenbergkazerne, commando-overdracht
van Lkol der Fuseliers C. Nicolai aan Lkol der
Fuseliers H. Bokhoven.
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Westenbergkazerne

1963

1992

