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17 PANTSERINFANTERIEBATALJON

GARDEREGIMENT FUSELIERS PRINSES IRENE

De kern van elk leger wordt gevormd door de militairen die het 
grondgevecht voeren, de Infanterie.      

Infanteristen werken met automatische en semi-automatische 
handvuurwapens, mortieren en antitankwapens. Ook beschikt de 
infanterie over geavanceerde communicatie- en laserapparatuur 
en allerlei soorten nachtzichtapparatuur.

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

www.youtube.com/17painfbatGFPI

DE RODE DRAAD, DE GEVECHTEN BIJ HEDEL, APRIL 1945

In de Vaandeldragers in de eerste helft van 2015, 
kijken we in het kader van “70 jaar na dato” terug 
op de acties van de Koninklijke Nederlandse Bri-
gade “Prinses Irene”. Een belangrijke actie is de 
operatie bij Hedel, niet voor niets vermeld in het 
vaandel van het Garderegiment Fuseliers.

Begin april 1945 vertrekt de Irene Brigade uit 
de provincie Zeeland en vertrekt naar een vak, 
noordelijk van Den Bosch, ten zuiden van de 
Maas, tussen de spoorlijn Den Bosch – Hedel en 
het vestingplaatje Heusden. Vanaf 20 april begint 
een offensieve actie, waarbij twee gevechtsgroe-
pen van de Brigade worden ingezet. Ze steken 

de Maas over en bezetten het al zwaar bescha-
digde dorp. Het doel is om een bruggenhoofd te 
vormen, waardoor twee bataljons Royal Marines 
kunnen optrekken in de richting Zaltbommel.

De Duitse tegenstand is onverwacht hevig maar 
de Brigade houdt stand. Aan het einde van de 
zesde dag, 25 april, komt het bevel om terug te 
trekken want de operatie, richting Zaltbommel, 
gaat niet door. De onderhandelingen over de 
Duitse capitulatie zijn dan al in een ver gevor-
derd stadium en doorzetten heeft geen zin meer. 
12 Brigademilitairen verliezen bij deze actie het 
leven…

Voor de meest actuele foto’s, video’s, meningen en reacties zie: 
www.facebook.com/17painfbatGFPI 

De totstandkoming van de Vaandeldrager wordt mede mogelijk 
gemaakt door het v-fonds met middelen uit de Nationale Postcode 
Loterij en de Bank Giro Loterij. Uw deelname aan deze loterij wordt 
daarom van harte aanbevolen.
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Door Hans Sonnemans, hoofdredacteur

Op dinsdag 10 februari jl. 
overleed na een slepende 
ziekte, ons redactielid Kor-
poraal der Eerste Klasse 
Erik Jan Peels. Hij was sinds 
medio 2013 een belangrijke 
schakel tussen het 17e Batal-
jon en de redactie en zorgde 
voor de juiste en tijdige aan-

levering van artikelen, foto’s etc. Daarnaast was hij 
een kritische bewaker van de kwaliteit van vorm en 
inhoud van de Vaandeldrager en leverde hij daarmee 
in de afgelopen twee jaren een waardevolle bijdrage, 
mede vanuit zijn communicatie-achtergrond, aan de 
totstandkoming van acht edities van de Vaandeldra-
ger. Net een jaar geleden deed ik hem het voorstel 
om eens als “jonge” veteraan van het 17e Bataljon een 
verhaal te schrijven t.b.v. de Vaandeldrager over zijn 
gevecht als Fuselier en jonge veteraan tegen zijn do-
delijke ziekte. 
Een jaar later is ons jongste redactielid overleden, 
want er bleek ook nog een “deel 4” van zijn verhaal 
te komen… Hij stierf veel te jong. We gaan zijn en-
thousiasme, creativiteit en eigenzinnigheid missen 
en hebben veel respect voor de manier waarop hij dit 
korte leven heeft geleefd. Zijn verhaal hoort op deze 
pagina’s.

Door wijlen Erik Jan Peels, Korporaal der Eerste 
Klasse  der Fuseliers

Om de een of andere reden is mijn “ziekte” niet bij 
iedereen bekend. Nu ben ik daar zelf bewust debet 
aan, omdat ik vind, en tot voor kort was dit ook zo, 
dat de “ziekte” in de praktijk geen dagelijks onder-
deel is voor mijn functioneren als mens, maar ook 
als militair. Natuurlijk ben ik door mijn “ziekte” 
altijd iemand om in bepaalde mate rekening mee te 
houden, maar de regie voerde ik tot voor kort groten-
deels zelf. Neem ik teveel op m’n bordje, dan loop ik 
over en resulteert dit in klachten, maar nooit meer 
dan een stapje terug en even pas op de plaats. Ik wil 
mijn verhaal graag delen en bij deze zet ik uiteen 
waar ik vandaan kom en waar ik nu sta. 
 

Deel 1:
Voorheen was ik altijd in blakende gezondheid en 
begint het verhaal in 2007, tijdens TFU-2 (Bcie Deh-
Rawod), daar waar ik de laatste 2 weken van mijn 
uitzending door het oplopen van een insult (epilep-
tische aanval) op non-actief gezet ben. Toedracht: 
Na een blok van 24 uur wacht gelopen te hebben, 
kwam ik terug op de slaapcontainer en nam voor het 
slapen een vitaminepil in. Tijdens het slikken van 
die pil kreeg ik een bedwelmend gevoel (iets wat ik 
herkende van een flauwte precies 1 jaar daarvoor) 
en viel dus flauw. Het bleek met spartelen gepaard 
te gaan en de conclusie was een epileptische aan-
val. Bijgekomen, even naar de ziekenboeg en waar 
er voor mijn gevoel nog niks begon te rinkelen of 
ratelen, had ik dus (al een tijdje) te maken met een 
hersentumor (in de rechterhersenhelft). 

De laatste weken en vanwege de overstromingen, de 
meest spannende weken op non-actief, terwijl ik in 
mijn functioneren nergens last van had en nog van 
niks wist. Met de club uit-geroteerd, dit was mijn 
wens en vrijdag 13 april 2007 zaten ik en mijn 
ouders in het CMH voor het eerste onderzoek. Het 
complete traject met alle ups en downs (downs, die 
waren er behoorlijk) zal ik je besparen, maar in een 
notendop ben ik uiteindelijk ca.  25 keer bestraald 
geweest en ben letterlijk door die bestralingsperiode 
heengevlogen! Gewerkt, gesport, geleefd, alles! Alleen 
van de onderzoeken die hebben geleid tot de diag-
nose (nemen van een biopt) heb ik last gehad, maar 
die bestraling en het herstel gingen voor de wind. 
Even tussendoor: in GVT een bestraling halen, ja zo 
gek was het.  

Dat eerste hoofdstuk met een kleine kanttekening te 
hebben afgesloten was het weer voor mij weer busi-
ness as usual.  Die kanttekening was vanaf dat mo-
ment wel een stempel, want door het nemen van het 
biopt en het optreden van een complicatie (puntbloe-
ding) ben ik sinds die tijd medicijnafhankelijk. De 
bedrijfsarts maakte hier geen groot probleem van en 
na de nodige onderzoeken werd ik gereed verklaard 
voor uitzending. Na TFU10 (Bcie Deh-Rawod) ge-
draaid te hebben als voertuigcommandant van een 
.50 Mercedes Benz CDI, TIC te hebben meegemaakt 
en goed genoten te hebben, werd het tijd voor een 
carrièreswitch. Mijn leeftijd, gezondheid en het le-
ven bij d’n infanterie waren beperkt houdbaar en 
ik wilde om iets achter de hand te hebben, mocht 
er wat spaak lopen, een studie oppakken. Militair, 
maar ook HBO-student Communicatie Kpl Peels.
 

Van de redactie
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Deel 2/3:
Sinds +/- november 2012 merkte ik dat ik lichame-
lijk niet zo veel meer had bij te zetten. Het bordje 
liep steeds sneller vol en het herstel duurde ook lan-
ger dan normaal. Een periodieke MRI-scan liet zien 
dat het niet goed zat en vanuit het ziekenhuis werd 
besloten om meer vinger aan de pols te houden. Uit-
eindelijk tijdens een oefening in het Güz ben ik eer-
der naar huis vertrokken en heb voor behandeling 
het ziekenhuis opgezocht. De conclusie was dat de 
tumor door de tijd heen te groot was geworden en er 
behandeling moest volgen. 

Second opinion gehaald en de conclusie was weder-
om behandelen. In dit geval, omdat ik voor de me-
dische wereld redelijk recent pas ben bestraald, is er 
gekozen voor chemo. Een mix van pillen en infusen 
en dat in blokken van 6 weken en dat 6 keer, dus 
van januari tot oktober 2013 ben ik daarmee zoet 
geweest. De chemo sloeg goed aan en de tussentijdse 
prognose kon niet beter, zelfs een klein feestje om 
gevierd. De opstart was even wennen, maar als snel 
werden de pillen en infusen routine en was het af-
tellen naar de laatste kuur. Nu begint het spek (we-
derom) te stinken.
 
Ja en dan lig je begin 2014 te vechten op het randje 
van leven en dood en bij goed gedrag (dat mijn ge-
zondheid stabiel bleef) mocht ik wederom aan de 
bestraling. Ik was er echt slecht aan toe. Waar ik nu 
mee te maken heb is een aftakking van de tumor 
uit 2007, die sinds oktober 2013 is gaan groeien 
tussen de kleine hersenen en daarbij drukt tegen de 
hersenstam, wat nu nog steeds zorgt voor proble-
men met m’n motoriek en spraak. Heel de periode 
van chemo heeft dat “ding” zich koest gehouden en 
was het zo goed als geen punt van aandacht, totdat 
het dus vanaf oktober is gaan groeien, waarbij het 
in  de eerste week van het nieuwe jaar per dag tot 
uiting kwam en zorgde voor lichamelijke klachten, 
enz.  Inmiddels heb ik 12 (iedere werkdag 1) bestra-
lingen gehad, waarbij ze de schade (door overlap-
ping), omdat ik al een keer bestraald ben geweest, 
op 5% zetten. 

Wat dit concreet zal gaan inhouden voor m’n “oude 
ik” moet nog blijken. Maar met nog 8 bestralingen 
te gaan gaat het iedere dag merkbaar beter, alleen is 
de aan- of afwezigheid van complicaties door de be-
straling iedere dag weer een verrassing. De belang-
rijkste complicatie is dat de tumor vocht (oedeem) 
kan aantrekken (soort kneuzing door de bestraling) 
wat weer kan zorgen voor hoofdpijn en dit moet met 
medicijnen in de hand gehouden worden. Kan dit 
niet met medicijnen, dan volgt er in het uiterste ge-
val opname. Maar tot nu toe gaat dit dus goed.

 
Tot zover. Wat je verder met dit verhaal zou willen 
of kunnen doen laat ik aan jou. Bij mij leeft er er-
gens wel de behoefte om anderen hiermee te infor-
meren/inspireren/motiveren, maar aan de andere 
kant wil ik het ook weer klein en bij mijzelf houden. 
Misschien heb jij met jouw redactionele ervaring/ 
mindset een suggestie? Dit is overigens de eerste 
keer dat ik de moeite doe om deze uiteenzetting op 
te stellen.
 
Het was me een plezier.

Wij vonden dat dit verhaal als afscheid van een ge-
waardeerd redactielid aan deze editie van de Vaandel-
drager moest worden toegevoegd. We zullen Erik Jan 
in onze redactie node missen. 
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Van de Regimentscommandant
Door: Nico Boom, Luitenant-kolonel der Fuseliers

Beste Regimentsge-
noten,  we zijn nog 
maar een paar maan-
den onderweg in dit 
nieuwe jaar. Toch is 
er inmiddels het no-
dige te melden. Tra-
ditioneel zal ik kort 
terugblikken op de 
gebeurtenissen van 
de eerste maanden 
om vervolgens een 
blik te richten op het 
tweede kwartaal van 
dit jaar.  Het jaar be-

gon traditioneel met de viering van de regiments-
verjaardag op 8 januari. De dag begon zoals gebrui-
kelijk met een Engels ontbijt. Aansluitend vond de 
herdenkingsceremonie plaats bij ons monument 
op de bataljonsappèlplaats. Na indrukwekkende 
speeches van Generaal-majoor b.d. Hemmes en 
dhr. Vleeming, klonk het signaal taptoe en werd 
er een minuut stilte in acht genomen. Na het de-
filé begonnen de gebruikelijke sportactiviteiten. 
Helaas werkte het weer niet al te best mee, maar 
ondanks de regen kunnen we terugkijken op een 
geslaagde dag met veel deelnemers en een gezellig 
samenzijn van vele jonge en oudere veteranen.
 
In de eerste week van het jaar begonnen drie re-
gimentsgenoten bij onze Belgische collega’s van 
het Bataljon Bevrijding/5e Linie aan de Pre-Sniper 
course. De cursus duurt 12 weken en bereidt onze 
mannen voor op de daadwerkelijke opleiding tot 
Sniper. Dit zijn speciaal opgeleide scherpschut-
ters die op zeer grote afstand selectief doelen kun-
nen aangrijpen. Een opleiding die zowel fysiek als 

mentaal erg zwaar is. Niet iedere Fuselier heeft de 
skills en capaciteiten om een dergelijke opleiding 
met goed gevolg te doorlopen. Voor het bataljon is 
het in ieder geval belangrijk om kennis en ervaring 
op te doen van en met dit nieuwe optreden. 

De resterende weken van januari en februari ston-
den voor het bataljon in het teken van optreden in 
verstedelijkt gebied. Alle compagnieën oefenden 
op, of rond het oefenterrein Marnewaard. Dit oe-
fenterrein is bij uitstek geschikt om het optreden 
in oorden en huizen te beoefenen. Drie compag-
nieën oefenden onder leiding van de Instructie-
groep Optreden Verstedelijkt Gebied (OVG) in di-
verse scenario’s. Door de Bravo Compagnie werd 
op compagniesniveaus opgetreden. Gezamenlijk 
met genie-eenheden en een peloton van de genees-
kundige compagnie werd een uitdagend scenario 
doorlopen. Alle facetten en uitdagingen van het 
gevecht in oorden kwamen naar voren. Hierbij tra-
den eenheden van de Delta Compagnie op als oe-
fenvijand. De oefening voor de Bravo Compagnie 
kreeg nog wat extra kleur, doordat er een Frans 
peloton aan hun oefening werd toegevoegd. Taal-
barrières en beperkingen in de interoperabiliteit 
moesten worden overwonnen. Alle partijen kijken 
echter terug op een zeer geslaagde en vooral leer-
zame oefening. De Charlie- en de Delta Compagnie 
hebben daarnaast ook andere zaken beoefend dan 
het OVG. Daarbij hebben bijvoorbeeld pelotons 
van de Charlie Compagnie buiten het oefenterrein 
opgetreden in een oefenstrook. Een nieuwe uitda-
ging met echt optreden tussen de bevolking. 

Er was echter ook triest nieuws. Op 10 februari 
bereikte ons het droevige bericht dat Korporaal 
der Eerste Klasse Erik Jan Peels ten gevolge van 

April 1945. Een sectie van één van de drie infanteriepele-
tons van Gevechtsgroep III, ten zuiden van de Maas, in de 

omgeving van het Fort Crevecoeur. Op de achtergrond is 
de Maas te zien. Aan de rust zou snel een einde komen…
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een ernstige ziekte was overleden. Erik Jan is 30 
jaar geworden. Hij was een uitstekend militair, een 
Fuselier in hart en nieren. Erik Jan heeft veel be-
tekend voor het Regiment. Hij was onder andere 
de beheerder van de internetsite Fuseliers.nl en 
hij verzette veel werk als redactielid voor De Vaan-
deldrager. Wij hebben Erik Jan op 13 februari op 
Fuselierwaardige wijze herdacht. Het was een zeer 
indrukwekkende afscheidsceremonie. We zullen 
hem allen missen.

Dit kwartaal zal de Charlie Compagnie de pilot ge-
motoriseerd optreden afronden en zullen de CV-
90 gevechtsvoertuigen bij het bataljon uitstromen. 
Vanaf 1 april zullen bij de Alfa Compagnie volgens 
planning de Bushmasters en de Mercedes Benz 280 
CdI moeten instromen. Het is niet te verwachten 
dat al het materieel voor de Alfa Compagnie vanaf 
die datum wordt uitgeleverd. Er wordt echter op 
alle niveaus met man en macht gewerkt om de za-
ken voor elkaar te krijgen. Op basis van het uitge-
leverde materiaal in april, moeten we bezien of het 
nodig is om bijvoorbeeld het jaarprogramma van 
de compagnie aan te passen. De Bravo Compagnie 
zal volgen in juni. Ook voor deze compagnie geldt 
hetzelfde als voor de Alfa Compagnie als het gaat 
om materieel en programma.

Eind april staat de bataljonsgeleide oefening in 
Frankrijk op het oefenterrein La Courtine op het 
jaarplan. Na een zeer lange periode oefenen Ne-
derlandse eenheden weer op het oh zo bekende 

oefenterrein. De Fransen uit de nabije omgeving, 
kijken met veel weemoed terug naar die periode. 
Eind januari heeft een delegatie van het bataljon 
ter plaatse een verkenning uitgevoerd als voorbe-
reiding op de oefening. We werden daar met open 
armen ontvangen. De succesvolle verkenning en 
de bereidwilligheid van onze Franse collega’s lij-
ken een goede basis voor een prachtige bataljons-
oefening in de laatste twee weken van april. 

Buiten de traditionele herdenkingen en vieringen 
in de eerste week van mei, zullen we dit jaar ook 
voor de 70e keer stilstaan bij de bevrijding van 
Den Haag. Op 8 mei zullen we deze gebeurtenis in 
Den Haag vieren. De ceremonie zal gepaard gaan 
met een defilé in de omgeving van de Grote Kerk in 
Den Haag. De Gemeente Den Haag heeft het voor-
nemen om er dit jaar een extra feestelijk tintje aan 
te geven. Hoe daar precies invulling aan wordt ge-
geven is nu nog niet bekend. Dit zal ik u in de vol-
gende Vaandeldrager zeker melden . 

Al met al, liggen er voor dit jaar de nodige uitdagin-
gen in het verschiet. Het jaar 2015 zal zeker geen 
gemakkelijk jaar worden. De randvoorwaarden 
zijn, voorzichtig gezegd, niet overal even ruim in-
gevuld. We zullen allemaal weer de schouders er 
onder moeten zetten, om het maximale er uit te ha-
len. Terugkijkend in onze regimentsgeschiedenis 
kan ik echter constateren dat het regiment voor 
hetere vuren heeft gestaan. Goed voorbeeld doet 
immers goed volgen.  Volo et Valeo!

Van de Stichting Brigade en Garde
Tekst: Kees Nicolai, Generaal-majoor der Fuseliers b.d. 

Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Geen nieuws, goed nieuws
Zo kort na het verschijnen van het decembernum-
mer van de “Vaandeldrager” valt er eigenlijk 
nauwelijks iets te melden, want zo snel gaan de ont-
wikkelingen binnen de Stichting niet.

We kunnen wel terugzien op een geslaagde Regi-
mentsjaardag, waarbij het bij de herdenking gelukkig 
nog niet zo nat was, als tijdens de sportwedstrijden.
Deze dag is door diverse instanties benut om ook 
nog even te vergaderen, zo ook deze Stichting.
Het belangrijkste feit, dat uit deze vergadering te 
vermelden valt, is dat, ondanks diverse aanlokke-
lijke aanbiedingen van andere drukkerijen, besloten 
is om niet van vormgever en drukker te veranderen.
Voorts is de Regimentskalender 2015 aan de orde 
geweest en naar aanleiding daarvan wil ik u alvast 

attenderen op de viering van 70 jaar bevrijding Den 
Haag op 5 mei, alsmede op de datum van de ver-
enigingsmaaltijd van de VVOGFPI op donderdag 10 
september.

En tot slot wil ik niet onvermeld laten, dat op het 
moment van het schrijven van dit artikeltje, het goed 
gaat met het aantal aanmeldingen voor de 24e reü-
nie van de Vriendenkring van de voormalige Westen-
bergkazerne op donderdag 12 maart 2015.
Dit belooft een goed vooruitzicht voor een geslaag-
de reünie en is tevens een stimulans voor de organi-
satoren om hier vooral mee door te gaan.

Volo et Valeo
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Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Neder-
landse Brigade Prinses Irene, de Indië Bataljons GRPI  en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. Mogen 
zij rusten in vrede!

VOSKNBPI
Mevr. M. Verhage-Kodde  09 november 2014  Hansweert
Mevr M. Veerkamp-Camphens  06 januari 2015 Poeldijk
J. Suntjens  07 januari 2015 Roermond
Mevr. M. J. Ligt-Nelisse  07 januari 2015 Middelburg
Mevr. E. M. Streng-Wyers  16 januari 2015 Zwolle
J. Toonen  08 februari 2015 Wijchen

Vierde bataljon GRPI
C.T. Sondag 1e Cie 15 juni 2014 Uden
J.W. Haije  11 december 2014 Heemskerk
W. Knoll 2e Cie 27 december 2014 Culemborg

Zevende Bataljon GRPI
J.Olie 2e Cie 2 januari 2015 Rotterdam

17 Pantserinfanteriebataljon GFPI
E.J. Peels Staf 10 februari 2015 Nuenen

In memoriam

April 1945. Een blik op de Maas, vanaf Fort Cre-
vecoeur. Duidelijk is de beschadigde spoorbrug te 
zien, evenals de restanten van de verkeersbrug, die 
maanden eerder opgeblazen werd, na de bevrijding 
van Den Bosch in oktober 1944.

April 1945. Infanteristen van de Irene Brigade ruk-
ken op in het verwoeste dorp Hedel. Het dorp is al 
maandenlang deel van het frontgebied de Maas en 

verlaten door alle inwoners. De mannen trekken hier 
langs de Sint Janschool, RK basisschool voor jongens.
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Regimentsnieuws

REGIMENTSJAARDAG VAN HET 17E GFPI “IN HET WATER”
Door: Korporaal der Eerste Klasse der Fuseliers Raymond Ploem

Op de regenachtige donderdag 8 januari waren we 
vereerd met generaals, oud-strijders, oudgedienden 
en Fuseliers van het 17e Pantserinfanteriebataljon 
GFPI op de regimentsjaardag. We begonnen in de 
vroege morgen met een Engels ontbijt, waar al gauw 
een lange wachtrij ontstond. Terwijl de manschap-
pen nog genoten van het ontbijt, was er aan de an-
dere kant van de kazerne de ontvangst van de geno-
digden, die na het vele handen schudden en ‘sterke’ 
verhalen vertellen, richting de appèlplaats liepen 
voor de ceremonie en de kranslegging.

Na het respect betuigen aan de gelegde krans en 
een aantal toespraken, was het tijd voor sport. Want 
sport verbroedert, zodat de regimentscross druk be-

zet was met Fuseliers en onze zuiderburen van het 
Bataljon Bevrijding/5e Linie. Na de cross was er tijd 
voor de opgevoerde lunch en aansluitend begonnen 
ook de andere onderdelen; de Highland Games, vol-
leybal, speedmars en zaalvoetbal.

Tegelijkertijd was er een rondleiding door het mu-
seum en na indrukwekkende verhalen van oudge-
dienden, liep de dag zo’n beetje tegen het einde. De 
deelnemers waren moe, nat, maar voldaan, waarna 
de prijsuitreiking volgde. Dit jaar ging de Delta Com-
pagnie onder leiding van Kapitein R. Wessels met de 
winst ervandoor. 

Ondanks het slechte weer een zeer geslaagde dag, 
want volgend jaar zal de uitslag vast weer anders zijn.

KMA VIERT REGIMENTSJAARDAG IN BEVERLO, BELGIË
Door  A.G.T. (Arno) Platvoet, Cadet-vaandrig der infanterie

De KMA-Fuseliers vierden dit jaar op 11 januari de 
regimentsjaardag in Beverlo, België. Daar was het 
peloton 2KL bezig met de eindoefening van de al-
gemene officiers  opleiding. Tijdens deze oefening 
is op zondag 11 januari de verjaardag van het regi-
ment gevierd. Alle Fuseliers die geplaatst zijn op de 
KMA of in opleiding zijn, waren uitgenodigd voor dit 
bijzondere moment. We werden vereerd met het be-
zoek van een tweetal oud-strijders van de Brigade. 
Zij vertelden over hoe ze hadden deelgenomen aan 
de veldtocht door Europa en over de bijdrage die zij 
geleverd hebben aan de bevrijding van Nederland. 
“VOLO ET VALEO!”  Wij blikken terug op een ge-
slaagde dag.

Ook in Beverlo staat de ontbijttafel met Calvados klaar
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Vereniging Van Veteranen GFPI
Voorzitter: Brigade-generaal der Fuseliers b.d. 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: Nicole Hooft, Waterweegbree 28, 4823 NC Breda. Tel: 06-28265036
Voor meer informatie: www.vvvgfpi.nl

WAS DE ISAF-MISSIE EEN SUCCES?
Tekst: Brigade-generaal der Fuseliers b.d. Arie Vermeij  

Voorzitter Vereniging Van Veteranen GFPI

In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over de 
VERENIGING VAN VETERANEN GFPI Per num-
mer zullen wij doorgaans een actuele missie, een 
reeds uitgevoerde missie of een actueel onderwerp 
belichten, of een interview met iemand publiceren. 
Dit keer besteden wij extra aandacht aan de ISAF-
missie die vanaf 31 december 2014 overgenomen is 
door de Resolute Support Missie (ISAF: Internatio-
nal Security Assistance Force).

ISAF missie goed afgerond
Gedurende 2013 en 2014 is de ISAF-missie afgebouwd 
van 140.000 personen naar ca. 12.000 en van hon-
derden bases naar 4 regionale bases, nl. “North” op 
Mazer-e-Sharif (MeS), “South” op Kandahar Airfield 
(KAF), “East” op Bagram Airfield (BAF) en “West” in 
Herat,  met daarboven een centraal Hoofdkwartier. 

V.w.b. de overdracht van taken kan worden gesteld 
dat we in de eerste jaren voor de Afghaanse rege-
ring hebben gevochten tegen de Taliban, HiG en 
AQ (Hezbollah-i-Gulbadin en Al Qaida) en hebben 
geholpen bij de wederopbouw(projecten) van het 
land. Daarbij hebben wij 352.000 militairen en po-
litieagenten opgeleid en daarna samen met hen de 
opstandelingen bestreden. Vanaf 2012 tot eind 2014 
hebben het Afghaanse leger en de politie deze ta-
ken steeds zelfstandiger uitgevoerd. Ook alle ver-
antwoordelijkheid voor de veiligheid binnen de ons 
zeer bekende provincie Uruzgan is in 2013 en 2014 
geheel aan de Afghanen overgedragen. 

Sinds 1 januari 2015 werken op de 4 regionale bases 
de Train, Advise and Assist Commands (TAAC). Ne-
derland doet mee vanaf Camp Marmal in de noorde-
lijke regio Mazar-e-Sharif (MeS) in het door de Duit-
sers geleide TAAC-N met 100 personen; 10 adviseurs 
en 90 personen voor ondersteuningstaken. 

Resolute Support is op 1 januari 2015 van start ge-
gaan en is gericht op het trainen, adviseren en assiste-
ren van de Afghan National Security Forces (ANSF). 
De missie ondersteunt de Afghaanse overheid door 
op institutioneel en regionaal niveau het leger en de 

politie te trainen, te adviseren en te assisteren. Van 
het trainen op het uitvoerende en lokale niveau, zoals 
ten tijde van de ISAF-missie, is geen sprake meer. Het 
doel van Resolute Support is een professioneel en 
zelfredzaam veiligheidsapparaat dat ook op lange ter-
mijn in staat is de veiligheid te handhaven en blijvend 
weerstand te bieden aan de opstandelingen. Deze 
taken worden ook niet meer met militairen en agen-
ten op straat of in het veld uitgevoerd, maar door de 
hoogste leiding op de hoofdkwartieren van de ANSF 
te trainen, adviseren en te assisteren.

Kunnen we de ISAF-missie daarmee als geslaagd in 
de geschiedenisboeken opschrijven? Zoals het er nu 
uitziet wel, maar dat moet  uiteindelijk nog blijken; 
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alle voorwaarden zijn door ons geschapen om  Afgha-
nistan een goede en veilige toekomst te bieden. De 
Afghanen zijn nu zelf aan zet. Als de leiders zich voor 
100% inzetten voor hun taken en voor hun land en zich 
niet bezig houden met corruptie en zakkenvullerij, zal 
de missie in Afghanistan succesvol kunnen worden 
afgerond. De Resolute Support-missie is momenteel 
voor 2 jaar gepland (het 1e jaar regionaal en het 2e  
jaar alleen centraal vanuit Kabul), maar dit plan is af-
hankelijk van de vooruitgang en de resultaten.

The Band of Liberation (BoL) wordt ‘huisband’ 

VVVGFPI

Tijdens de tweede wereldoorlog was er nog steeds 
Nederlandse militaire muziek te beluisteren, namelijk 
bij Nederlandse militairen in Groot-Brittannië. De Ko-
ninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene (KNBPI) 
bestond uit in mei 1940 ontkomen militairen en na-
dien gevluchte Engelandvaarders, aangevuld met 
vrijwilligers en dienstplichtigen uit heel de wereld. 
Hieruit werd in Engeland een muziekkorps van 35 
man opgericht, samengesteld uit vrijwilligers die in 
het verleden een muziekinstrument hadden bespeeld. 
In de lange jaren van opleiding, training, oefening en 
wachten op de invasie, vervulde het muziekkorps een 
zeer nuttige rol bij ceremonies en ter ontspanning. 

Wachtmeester P.W.H. Lammers componeerde in En-
geland de “Mars van de Prinses Irene Brigade’’, nu 
nog altijd de defileermars van het Garderegiment 
Fuseliers Prinses Irene. Lammers was overigens de 
eerste militair van de brigade die sneuvelde bij de 
bevrijding van West- Europa. Op 14 augustus 1944 
werd hij door een granaatscherf verwond en stierf 
enige minuten later. 70 jaar later in 2014, bij de her-
denking in Normandië, is door mij over een moge-
lijke samenwerking tussen de Band of Liberation 
(BoL) en de Vereniging Oud Strijders (VOS) KNBPI 
en de VVVGFPI  gesproken. In 2015 pakt de BoL 
deze historie in samenwerking met de regiments-
commandant GFPI en voorzitter VVVGFPI weer op 
en zal het muziekkorps voor de Brigade (KNBPI) 
haar defileermars weer tot leven brengen. Het voor-
nemen is dat de BoL drie tot vier keer per jaar voor 
de VVVGFPI zal optreden tijdens bijvoorbeeld her-
denkingen en reünies. Onder de volgende tenaam-
stelling zal het orkest zich vanaf 28 maart 2015 gaan 
manifesteren als vrijwilligers band voor de VVVGF-
PI:  “The Band of Liberation of The Royal Regiment 
of Fuseliers Brigade Princess Irene.

Overlijden Kpl1 Erik Jan Peels
In de tweede week van februari is Erik Jan Peels na 
een lange strijd tegen zijn ziekte op 30-jarige leeftijd 
overleden. Ons medeleven gaat in de eerste plaats 
uit naar zijn echtgenote Yvette; zij waren nog kort-

geleden getrouwd. In het besef dat het voor haar 
een hele zware klap is, verliezen wij, veteranen, in 
Erik Jan ook een echte kameraad. Uit gesprekken 
met zijn directe kameraden van het bataljon klinkt 
door hoe hard de klap ook daar is aangekomen. Uit 
die gesprekken blijkt ook dat we trots kunt zijn op 
de grote inzet van Erik Jan als militair en vooral als 
mens. Zijn onbaatzuchtige bijdragen aan het bren-
gen van vrede en aan de wederopbouw en daarmee 
de hulp aan vele mensen in nood zal nooit worden 
vergeten. Daarnaast heeft hij heel veel goed werk 
gedaan voor het bataljon, bijvoorbeeld voor ons 
blad De Vaandeldrager, onze website en de commu-
nicatie voor de Fuseliers in het algemeen.
Inmiddels heeft de uitvaart op 13 februari plaatsge-
vonden, waarbij Luitenant-kolonel Emil Kaspers en 
Mevrouw Nicole Hooft, die Erik Jan erg goed ken-
den, namens ons bestuur aanwezig zijn geweest. He-
laas is Erik Jan niet meer als geweldige kameraad 
en mens met al zijn humor in ons midden. We zullen 
hem missen, maar onze mooie herinnering aan hem 
zal altijd in ons blijven voortleven. 

Meer aandacht voor Personeels- en 

Veteranenzorg 

Jullie hebben in de media al meegekregen dat er bij 
Defensie niet alleen wordt afgebroken, maar dat er 
ook weer wat wordt opgebouwd. Ook een positieve 
ontwikkeling, die wij van harte toejuichen, is dat er 
eind 2014 is besloten weer een P(ersoneelszorg)-
functionaris toe te voegen aan eenheden van batal-
jonsniveau t.b.v. personeels- en veteranenzorg. Het 
is alleen nog wachten op de uitvoering ervan.

Positieve mening Nederlanders over 

veteranen

De afgelopen drie jaar is er onderzoek gedaan naar 
de mening van Nederlanders over veteranen. Hier 
kwam een heel positief beeld uit: 90 – 94 % van de 
ondervraagden noemde vele positieve karakterei-
genschappen van veteranen, zoals Plichtsgetrouw, 
Behulpzaam en Moedig. Dat is heel mooi, maar dat 
is meteen ook een aandachtspunt voor ons als be-
stuur van de VVVGFPI, want dit moet via de media 
en tijdens de speeches op de Nederlandse Vetera-
nendag in de Ridderzaal beter worden uitdragen, in 
plaats van steeds weer de nadruk te leggen op de 
PTSS-gerelateerde aspecten, die de veteranen nog 
lang achtervolgen en ze dus “zielig” en maatschap-
pelijk beperkt inzetbaar lijkt te maken. Naar mijn 
mening is het percentage van veteranen met echte 
PTSS-achtige problemen slechts een paar procent 
van de 130.000 veteranen. Die moeten uiteraard pro-
fessionele hulp krijgen, maar dat hoort niet in het 
publieke debat, of de media de boventoon te voeren.
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Nationaal Militair Museum (NMM)
Het was landelijk nieuws toen op 11 december 2014 
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het NMM 
in Soesterberg opende. Dit leidde samen met de re-
clamecampagne tot een recordaantal bezoekers in 
december. Een leuk nieuwtje is dat veteranen op 
vertoon van hun veteranenpas in 2015 gratis toegang 
hebben.

Regimentsjaardag donderdag 8 januari 2014
Ook de 74e jaardag was weer een waardige, kame-
raadschappelijke en gezellige dag.
Na de ontvangst van veel regimentsgenoten in Regi-
mentsmess Congleton, was er weer een waardige 
erdenking op de bataljonsappèlplaats. Alleen het 
koude en druilerige weer gaf een beetje een droevig 
gevoel. Na indrukwekkende speeches van de regi-
mentscommandant Luitenant-kolonel Nico Boom, 
van Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes en van de 
heer Harry Vleeming, legde ik samen met  Overste 
Boom en Generaal Hemmes namens u allen een 
krans. Aansluitend startten de sportwedstrijden, 
waarbij ons Belgische zusterbataljon Bevrijding/5e 
Linie een goede tweede werd. Ook werd er genoten 
van een prima lunch en ter afsluiting werd er tijdens 
de heel gezellige borrel in Congleton uitgebreid bij-
gepraat tussen de actief dienenden van het 17e ba-
taljon GFPI en de externe regimentsgenoten, waar-
onder veel bd-ers en veteranen. Ook werden reeds 
de eerste piketten geslagen voor de grote viering 
van de 75 jaardag in 2016. Kortom een prima 74e  
(ver) jaardag van ons regiment.

Viering regimentsjaardag in Beverlo door de 

op de KMA geplaatste Fuseliers

Zoals iedereen weet, werd het regiment 74 jaar ge-
leden opgericht in den vreemde. De KMA-Fuseliers 
vierden dit jaar de regimentsjaardag ook in den 
vreemde. Dit vond plaats in Beverlo, België. Daar 

was het peloton 2KL bezig met de eindoefening van 
de algemene officiersopleiding. Tijdens deze oefe-
ning is op zondag 11 januari de verjaardag van het 
regiment gevierd. Alle Fuseliers die geplaatst zijn op 
de KMA of in opleiding zijn, waren uitgenodigd voor 
dit bijzondere moment. Zij werden vereerd met het 
bezoek van een tweetal oud-strijders van Konink-
lijke Brigade Prinses Irene. Deze vertelden over hun 
deelname aan de veldtocht door Frankrijk en België 
naar Nederland en over de bijdrage die zij geleverd 
hebben aan de bevrijding van Nederland. “VOLO ET 
VALEO!”  Ook deze Fuseliers blikken terug op een 
geslaagde dag.

Regimentsjaardag Fuseliers KMA in Beverlo

Jaarlijkse Reünie VVVGFPI en tevens Reünie 

SFOR5 op 29 mei.

Ook dit jaar worden jullie weer van harte uitgeno-
digd om naar Oirschot  te komen voor de VVVGFPI 
reünie op vrijdag 29 mei vanaf 09.30 uur. We combi-
neren deze reünie met de VOSKNBPI- en de SFOR-5 
reünie. Uitnodigingen worden eind maart verstuurd; 
maar noteer het alvast in je agenda en neem je part-
ner, kids of een oude maat van vroeger mee.

Actieve veteranenhelper Jan Burger 

ontvangt Chapel of Four Chaplains Award

Nadat in 2013 onze Generaal Rudi Hemmes deze 
eervolle Award heeft ontvangen, werd op 12 decem-
ber 2014 de heer Jan Burger onderscheiden als lid 
van de “Legion of Honor from the Chapel of Four 
Chaplains”, een eerbetoon aan personen die zich op 
buitengewone wijze en onvoorwaardelijk ten dien-
ste hebben gesteld aan de gemeenschap, het land 
of de mensheid, zonder acht te slaan op ras, religie 
of gezindte. De heer Burger kreeg het bijbehorende 
certificaat en de draagspeld uit handen van Brigade-
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generaal b.d. Hein Scheffer, voorzitter van het Ve-
teranen Platform, dat om de twee jaar een selectie 
maakt uit de binnengekomen voordrachten voor 
deze Award. De uitreiking geschiedde tijdens de ein-
dejaarsbijeenkomst van het algemeen bestuur van 
het Veteranen Platform in Doorn.

Jan Burger heeft zich gedurende een periode van 
vele jaren belangeloos ingezet voor het welzijn en 
de verbetering van de leefomstandigheden van Ne-
derlandse oorlogs- en dienstslachtoffers waaronder 
vele veteranen en hun thuisfront. Hij is een voor-
beeld en stimulator voor de vele vrijwilligers die 
zich samen met hem inzetten voor hetzelfde doel. 
Zij doen nimmer tevergeefs een beroep op hem en 
krijgen altijd de professionele steun die zij nodig 
hebben. Binnen de Bond van Nederlandse Militaire 
Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), waar hij tot 
medio 2013 algemeen secretaris was, heeft hij met 
veel enthousiasme en deskundigheid met succes een 
netwerk van ervaringsdeskundigen opgezet, waarop 
oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties een 
beroep kunnen doen. Zijn inzet als bestuurder van 
diverse nationale en internationale veteranenorgani-
saties ging ver uit boven hetgeen vanuit zijn positie 
mocht worden verwacht. 

Jan Burger wordt alom gewaardeerd wegens zijn 
grote betrokkenheid en inzet en zijn warme per-
soonlijke benadering bij zijn werkzaamheden als 
professional en als vrijwilliger. Tot op heden is aan 
slechts een beperkt aantal Nederlanders deze eer-
volle onderscheiding toegekend.

Uitreiking C4C - Jan Burger

De Chapel of Four Chaplains Award is ingesteld ter 
nagedachtenis van het onbaatzuchtige optreden van 
vier geestelijke verzorgers aan boord van het Ameri-
kaanse troepentransportschip de Dorchester tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Toen hun schip op febru-

ari 1943 door een Duitse onderzeeër op de Atlanti-
sche Oceaan was getorpedeerd en zinkende was, 
kalmeerden de vier geestelijken (een katholiek, een 
joodse en twee protestantse) de angstige bemanning 
en deelden ze met precisie reddingvesten uit. Toen 
de voorraad op was, trokken ze hun eigen vesten uit 
en gaven die aan enkele jonge soldaten. Van de 900 
opvarenden kwamen er 668 om, waaronder de vier 
geestelijken. 

Ter nagedachtenis van dit heldhaftig optreden, werd 
in Pennsylvania een herdenkingskapel gebouwd 
met een ronddraaiend drie-geloven altaar en een af-
beelding van de vier geestelijken in het middelpunt 
van de Dorchester ramp. President Truman wijdde 
op 3 februari 1951 deze Chapel of Four Chaplains 
in. Sinds de inwijding worden burgers en militai-
ren uit alle lagen van de bevolking geëerd met de 
prestigieuze titel “Legionaire of the Chapel” met als 
unieke bijzonderheid, dat de namen van de ontvan-
gers van “The Legion of Honor Membership Award” 
voor eeuwig in de registers van de Chapel worden 
bijgeschreven. 

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 secre-
taris. Mocht je niet zo’n schrijver zijn, meld je dan 
gerust aan voor een interview. 

Sweaters
Voor diegenen die het veteranentenue wat te stijf 
vinden, hebben we een hele mooie sweater aange-
schaft, voor € 29,50 kunnen jullie deze bij de muse-
umwinkel, of tijdens de reünies kopen.  

Breng een nieuw lid aan en je krijgt een 

uniek cadeautje! 

Ten slotte omvat ons ledental inmiddels bijna 600 
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 an-
ders aanmelden als lid van de VVVGFPI, kan dat bij 
onze secretaris vvvgfpi@home.nl of surf naar onze 
website www.vvvgfpi.nl. Op onze website kun je via 
het gastenboek of de links mogelijk ook je ‘oude ka-
meraad’ terugvinden, artikelen over uitzendingen le-
zen en foto’s bekijken. Afsluitend nog een allerlaat-
ste verzoek van onze ledenadministratie; geef a.u.b. 
je nieuwe adres door als je verhuist. 
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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” 

Onze 74ste verjaardag, Engels ontbijt, 

herdenking, sportwedstrijden en een borrel 

tot slot

In de hoop dat u allen een gezellige jaarwisseling 
hebt gehad en het jaar 2015 voor u een goed jaar 
mag zijn, kan ik u melden  dat onze 74ste verjaardag 
weer op plechtige wijze is gevierd. Na het Engelse 
ontbijt werden de maten die in de oorlog zijn om-
gekomen herdacht  en bij het monument werd een 
krans gelegd.

De sportwedstrijden waren weer aanleiding voor 
een grote inzet. Waar de herdenking nog redelijk 
droog verliep, hielp het weer niet mee om de wed-
strijden droog te laten verlopen.  Het heeft de goede 
stemming waarin de dag werd gevierd niet kunnen 
vergallen en ik neem aan dat allen na de borrel aan 
het einde van de dag met voldoening aan een goed 
weekend zijn begonnen.  

Volle agenda
Voor ons staat er in de komende maanden ook heel 
wat op het programma. Noteer het alvast in uw 
agenda en als u erbij kunt zijn, geef u dan op bij onze 
gewaardeerde secretaris, Frans van der Meeren. 
• Op 10 april is er een koorduitreiking in Colijnsplaat.
• Op 8 mei wordt op grootse wijze herdacht dat 70 

jaar geleden de Prinses Irene Brigade al eerste 
geallieerde eenheid Den Haag binnentrok.

• Op 10 mei is er ‘s avonds het jaarlijkse  concert 
“De slag om de Residentie” in de Kloosterkerk in  
Den Haag.

• Op 29 mei is onze reünie met jaarvergadering in Oir-
schot. Net als vorige jaren doen we dat weer samen 
met de VVVGFPI. (zie elders in deze Vaandeldrager)

• Rond 6 juni is er een herdenking in Normandië.
• En op 27 juni is de Nederlandse Veteranendag in 

Den Haag.

Ik hoop dat velen van u zich bij Frans van der Mee-
ren opgeven, om bij deze feestelijke gelegenheden 
aanwezig te zijn.
Ik kijk naar u uit.

April 1945. Een beeld van de totaal verwoeste RK kerk, in het 
centrum van het dorp Hedel. Voor de actie van de Brigade was 
het gebouw al zwaar beschadigd door geallieerd artillerievuur, 
omdat het mogelijk als waarnemingspost door de vijand kon 
worden gebruikt. Tijdens de gevechten kwam daar zoveel oor-
logsschade bij, dat sloop na de oorlog de enige optie was.
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REÜNIE OP 29 MEI 2015 
Tekst: Frans van der Meeren, secretaris VOSKNBPI

Op vrijdag 29 mei a.s. vindt voor de derde maal de 
gezamenlijke reünie plaats voor de veteranen van de 
VOSKNBPI en de jonge veteranen.
Het bestuur van de Vereniging van Veteranen Garde-
regiment Fuseliers Prinses Irene is al begonnen met 
de voorbereidingen en nodigt u van harte uit om de 
reünie bij te wonen. 

Aan deze reünie zijn voor veteranen van de VOS-
KNBPI geen kosten verbonden.
De reünie zal dus plaats vinden op vrijdag 29 mei 
2015 op de Generaal-majoor de Ruyter van Stevenin-
ckkazerne in Oirschot. 
Het programma ziet er als volgt uit:

Programma:
09.30 – 10.00 uur  Ontvangst leden VOSKNBPI, VVVGFPI en andere  

genodigden in het KEK gebouw (gebouw 150)
10.15 uur   Welkomstwoord door de voorzitter van de VVVGFPI,  

Brigade-generaal der Fuseliers b.d. Arie Vermeij
10.30 – 11.30 uur Algemene ledenvergadering VOSKNBPI in het KEK gebouw
10.30 – 11.30 uur Algemene ledenvergadering VVVGFPI 
10.30 uur  Museum Stichting Brigade en Garde open
11.30 uur  Verplaatsen naar de bataljonappèlplaats 
11.45 – 12.45 uur Dodenherdenking bij het monument 
13.00 – 14.00 uur Barbecue
14.00 – 16.00 uur Voortzetting reünie en gezellig samenzijn in de Rhinobar

U wordt vriendelijk verzocht om u voor 10 mei 2015 
telefonisch of per e-mail op te geven bij secretaris 
Frans van der Meeren.

Secretariaat: Noordsingel 23
4611 SB Bergen op Zoom
Tel 0164-241119.
E-mail: frans.meeren.van.der@gmail.com 

Graag aangeven:
• met hoeveel personen u aanwezig bent;
• of u met het openbaar vervoer komt, dan wel met 

de eigen auto;
• of u wellicht dieetwensen hebt;
• of u de vergaderstukken van te voren thuis ge-

stuurd wilt hebben, per post of per e-mail.
• Of u er prijs opstelt gebruik te maken van een rol-

stoel.

Op 29 mei is er tussen 08.45 – 09.45 uur militair ver-
voer aanwezig vanaf NS-station Eindhoven naar de 
kazerne. Vanaf 16.00 uur is er weer transport van de 
kazerne naar het station.
Komt u zelf met de auto, dan is het op het kazer-
neterrein verplicht om in de vakken te parkeren. Er 
is nl. een wegsleepregeling van kracht! 

Tot 29 mei!
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Vereniging van Oud-Strijders Indië-Bataljons  
Garderegiment Prinses Irene

Organisatie: VVVGFPI.Contactpersoon Nicole Hooft, Waterweegbree 28, 4823 NC  Breda,
Tel. 06-28265036. e-mail: NGJ.Hooft@mindef.nl
DB VOSIB (in ruste). H. (Harry) Vleeming, (voorzitter) St. Willebrorduslaan 8,
6931 ES Westervoort, Tel.026-3118271.
Th.J. (Theo)  van Alst (secretaris) Nic. Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar, Tel 0316-524002,
e-mail: t.alst@upcmail.nl 
W.G. (Wim) ter Horst (penningmeester)  Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, Tel.0575-510207
e-mail: wg.terhorst@upcmail.nl
Bankrekening (IBAN): NL13ABNA0532560396  t.n.v. Ver. Oud Strijders Indië Bataljons Garde 
Regiment Prinses Irene te Breda.

TOESPRAAK VAN HARRY VLEEMING, VOORZITTER VOSIB OP 8 JANUARI 2015 TGV 
DE REGIMENTSJAARDAG TE OIRSCHOT.

Tekst: Harry Vleeming, bewerkt door Wim ter Horst.

Als rustend trio van het Dagelijks Bestuur van de 
Vereniging van Oud-Strijders Indië-Bataljons in de 
gezegende leeftijd van 89, 87 en 85 jaar zijn we weer 
present bij uw zeer gewaardeerde regimentscom-
mandant Luitenant-kolonel Nico Boom. In de eerste 
plaats regimentsgenoten, leden en alle Fuseliers: 
van harte gefeliciteerd met de 74-jarige regiments-
jaardag. 

Regjaardag toespraak H. Vleeming

Het begin van het nieuwe jaar is ingegaan, het kan 
nog: u allen Fuseliers een gelukkig, voorspoedig en 
bovenal een gezegend en gezond 2015 toegewenst.
Gaarne wil ik nu als rustend voorzitter een loftui-
ting van dank uitbrengen aan alle Fuseliers van het 
Regiment. Zulks heeft vooral te maken met de vele 
bijeenkomsten in de afgelopen jaren, wat betreft 
de dodenherdenking bij het monument van onze 
93 Makkers oftewel Sobats, die in het voormalig 
Nederlands Indië zijn achtergebleven! Gedurende 
die jaren hebben jullie, Fuseliers van het Regiment,  
veel voor de Vereniging van Oud-strijders betekend 
en tot stand gebracht. Telkens stond er een grote 

afdeling Fuseliers klaar om onze herdenking van 
alle kanten te begeleiden, dit geldt evenzo voor de 
diverse reünies. 
Niks was teveel, we konden altijd een beroep op jul-
lie doen en spontaan en loyaal kwam er altijd hulp. 
Ja, zelfs de 7 Fuseliers in buitenmodel-tenue met het 
Vaandel namen telkenmale aan de herdenking deel. 
Het aanzien van dat geheel bezorgde ons menigmaal 
de rillingen op het lijf, vanwege de plechtige, eerbie-
dige uitvoering en rustige houding. Menig toehoor-
der raakte hierdoor ontroerd en geëmotioneerd. Wij 
zijn trots en dankbaar op alle Irene Gardisten, die 
ons zo gesteund hebben.

In één woord “Bravo”.

Regjaardag opgestelde Fuseliers

Wat mij verheugt, is het schrappen van de bezuini-
gingen op Defensie voor het jaar 2015. Wat kunnen 
meningen én beslissingen in Den Haag in een paar 
jaar faliekant wijzigen! Voor 2 jaar terug was men 
bezig om Defensie behoorlijk de das om te doen van-
wege de drastische inkrimping. Maar nu de agres-
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sie van allerlei kanten de kop opsteekt en de brand-
haarden de poorten van Europa naderen, begint 
men op het Binnenhof te huiveren en komt men tot 
andere gedachten! Het Kabinet heeft nu voor 2015 
een bedrag, oftewel een habbekrats, in de vorm van 
minimum € 50 miljoen voor Defensie toegezegd. Ja, 
Fuseliers, jullie tellen weer mee, je dwingt weer res-
pect en waardering af. Het besef van de waarde van 
de Krijgsmacht voor de angstige samenleving speelt 
in deze tijd een grote rol. 
Fuseliers laat duidelijk weten waar je voor staat, 
wat je waarden zijn. Onze Nederlandse krijgsmacht 

moet goed uitgerust zijn en blijven! Irene-mannen 
houd elkaar vast en samen zijn we sterk. 

U allen nog een gezellige en prettige dag toegewenst 
en in het bijzonder voor de Fuseliers, die aan de di-
verse sportactiviteiten en schietwedstrijden deelne-
men: “ Maak er een fijne spannende competitie van, 
waarbij oprechte strijd, inzet, teamgeest, en vriend-
schap de boventoon zullen voeren.” 

Ik wens U veel succes en hartelijk dank!

Vierde bataljon GRPI

Garderegiment

1946-1950
Reünie Commissie

4e Bataljon

Organisatie: VVVGFPI. Contactpersoon Nicole Hooft, Waterweegbree 28, 4823 NC  Breda,
Tel. 06-28265036. E-mail: NGJ.Hooft@mindef.nl
4e Bat. GRPI: Contactpersoon Th. J.(Theo) van Alst, Nic. Beetsstraat 29, 6901  LW Zevenaar,
Tel. 0316-524002. E-mail: t.alst@upcmail.nl

KANTINE - WAGEN
Tekst: Afkomstig uit het persoonlijk archief van L. Noordam 

Bewerkt door Wim ter Horst.

Jopreg.16 juni 1948 Probolingo.
Op de Aloon–Aloon te Besoekie staat een kantine-
wagen. Het is de kantinewagen, die geschonken 
werd door de burgerij van Leiden. Achter de kanti-
newagen staat een lange rij stoffige carriers en naast 
het door Leiden geschonken voertuig, daar waar be-
kers ijslimonade werden uitgereikt, staat een groot 
aantal militairen (redactie: een aloon-aloon, of ook 
wel alun-alun, is/was een groot gemeenschappelijk 

grasveld, of plein in Indonesische dorpen en steden, 
o.a. gebruikt voor samenkomsten).

De bevolking van Besoekie is uitgelopen. De ruime 
Aloon–Aloon ziet wit van de mensen. Soldaten en 
carriers zijn een zeldzaamheid in dit plaatsje.
Korporaal Kedde van Welfare, die uit Zwolle komt, 
kan het bijna niet aan. Zijn limonade verdwijnt als 
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sneeuw voor de zon. Tussen het schenken door ver-
koopt hij sigaretten, een enkele tube tandpasta en 
wat de wagen nog meer voor waren oplevert.

De mannen hebben dorst. Zij zijn net over de Arak 
Arakweg komen daveren. 
De Arak Arakweg, die de mooiste van Oost Java 
wordt genoemd en met recht. Ze hebben genoten 
van kostelijke vergezichten over de laagvlakte en de 
Javazee.

Men vertoeft hier een kwartier. De kantinewagen 
wordt leeg gedronken en Kedde houdt geen druppel 
limonade over. Dan klinken drie stoten op de fluit 
van de commandant, Kapitein. J.van Elsen uit Oeg-
stgeest.
De mannen beklimmen hun voertuigen, motorfiet-
sen worden gestart en de kantinewagen verdwijnt. 
Nog een korte fluitstoot en de kolonne zet zich in 

beweging, de laagvlakte in, langs de droge sawah’s , 
die blakeren in de zon.

De Ost. Cie van het 4e Bat.G.R.P. Irene is op thuis-
reis, na een meerdaagse oefentocht. 
De mannen hadden het buitengewoon naar hun zin, 
maar aan alles komt een eind en morgen zijn de mi-
litairen weer op hun eigen standplaats.

Het is echter jammer, dat de gulle schenkers van de 
kantinewagen niet kunnen zien met welk een en-
thousiasme de wagen ontvangen wordt langs de we-
gen, waar dorstige , stoffige en droge soldaten kelen 
zijn , die gelaafd moeten worden.

Eén ding is zeker, in Nederland beseft men welk een 
behoefte er bestaat aan medeleven en ontspanning. 
De kantinewagen van Leiden, die momenteel de Oost-
hoek van Java afreist, is er het rijdende bewijs van.

UIT HET DAGBOEK VAN F. MULDER, 5 GRPI - VERVOLG VAN VAANDELDRAGER 112 
(REDACTIE: VANWEGE DE AUTHENTICITEIT ONVERKORT WEERGEGEVEN)

Talang (voor de tweede maal)
Op 3 september ontmoeten we op patrouille voor 
de eerste maal de politietroepen, van de Republiek 
Indonesia: De Police Tentara, die op 700 m. afstand 
blijft staan. We zien dat ze bewapend zijn en niet 
dichterbij durven komen. Ze dragen witte en zwart-
witte uniformen en kijken niet vijandig gezind meer, 
zoals vroeger. Bij pogingen onzerzijds tot meer con-
tact weigert de TNI deze. Besprekingen met hen zul-
len morgen in Talang plaats vinden. Men kan zeggen 
dat er nu wederzijds “goodwill” bestaat.
Intussen is te constateren dat de lichamelijke ge-
steldheid van onze troep niet best is. De tropenja-
ren knagen aan ons, de inspanningen zijn te groot 
geweest, de hitte te fel en het eten heeft misschien 
veel te wensen overgelaten. Om de dagen van be-
trekkelijke rust door te komen, is nu het motto: lang 
uitslapen, dan is de dag eerder om. Maar om 6.00 uur 
in de morgen ben je, als de foeragewagen ronkend 
klaar staat om te vertrekken en kamergenoten her-

rie maken daar ze op patrouille moeten en fluisteren 
er natuurlijk niet bij is, klaar wakker.
Uit Solok komen soldaten, die voor de aflossing van 
de AP moeten zorg dragen en zelf moet je wel opstaan 

Vijfde bataljon GRPI

Organisatie: VVVGFPI. Contactpersoon Nicole Hooft , Waterweegbree 28, 4823 NC  Breda, 
Tel. 06-28265036. E-mail: NGJ.Hooft@mindef.nl
5e Bat. GRPI: W.G. (Wim) ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT te Zutphen. Tel.0575-519207. 
E-mail: wg.terhorst@upcmail.nl

Foto G.L.Dröge: groepje TNI gevangenen
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als er maten komen, die afscheid van je willen nemen. 
Zo gaat je uitslaap dag goed naar de knoppen!
Daar komt nog het geluid bij van knarsend grind 
scheppen, nu onze hoofdroute beter geplaveid gaat 
worden. Dit werk voeren onze TNI-gevangenen uit, 
die in deze periode grote vrijheid genieten door ’s 
nachts thuis in de kampong te mogen slapen en de 
dag erop, hopelijk, terugkeren. 

Op 11 september vertrekken we om twaalf uur ’s 
middags voor een tocht langs het diepblauwe meer 
naar Padang Pandjang,

Foto D.Smits: Diepblauwe meer; op de foto is het meer beslist 
niet diepblauw.

waar we om drie uur in de middag een voetbalwed-
strijd van Irene tegen “de stad” moeten spelen en 
waarbij uiteindelijk de groengele hemden met een 
daverende overwinning in een tropische stortbui de 
zege binnen halen. Op de terugweg gaan we west-
waarts naar de Anai kloof, langs ravijnen, steile ber-
gen, gigantische spoorbruggen en tunnels, over wild 
stromende kali’s om tenslotte in de Anai kloof bij 
een 15 m. hoge waterval aan te komen.

Foto Wim ter Horst: Anai kloof

Wildschuimend spat het water om je heen, de brug 
trilt onder je voeten. Van alle kanten worden foto’s 
gemaakt. Na de kloof snorren we de driesprong naar 
de haven Priaman voorbij en passeren het niet meer 
terug te herkennen bivak Loeboek Aloeng. 
Zonder het te weten zijn we de oude Status-Quo-lijn 
bij Tapakis over, waar we dagen en maanden tegen-
over de TNI gepost hebben gelegen. 

Foto H.Harmsen: Noodbrug bij Tapakis...,  
was demarcatielijn ... Overzijde TNI.

Bij Padang stappen nog bioscoopgangers uit, die de 
film “Casablanca” willen zien. Het is na middernacht 
als we Talang bereiken en de zon staat de volgende 
dag al hoog aan de hemel als we wakker worden. 
Autogeronk laat ons niet langer doorslapen, want 
verhuiswagens staan voor de deur van het derde 
peloton, die uit Loeboek Selassih het eerste peloton 
komen aflossen. Misschien gebeurt dat bij ons over 
drie à vier maanden ook.
Op 13 september zendt ons bataljon over de radio 
weer groeten uit naar Nederland onder het spe-
len van vrolijke muziek. De bataljonscommandant 
houdt een toespraak over ons leven hier in de tropen 
en wat we zoal op de buitenposten doen. Intussen 
neem ik het bar-werk voor een avondje over, want 
de bar-chef  moet op patrouille.
In het “Zwerversnest”  wordt dan goed geklaverjast 
en bij deze hitte gaat een glas bier er gemakkelijk in. 
Als het Wilhelmus van Radio Padang te middernacht 
geklonken heeft, is de tijd daar dat de kantinebaas 
de tent sluit. Opruimen doe ik morgen wel.
De dag erop staakt de aanvoer van foerage en post, 
want op een spiegelgladde weg vol modder is een 
drietonner door zijn remmen geschoten en elf me-
ter naar beneden het ravijn ingeschoven. Gelukkig 
komt de auto toch op zijn wielen terecht, maar de 
post en het eten stromen de kali in. Een breakdown 
uit Padang heeft een dag werk om deze kar de mod-
der uit te sleuren. Het was voor ons weer eens een 
dag van noodrantsoenen en voedsel uit blik. Muziek 
uit de luidspreker hebben we, want… als we tussen 
licht en donker in de kantine zitten en onze duiventil 
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leeg is, en onze djongos de kans en tijd krijgt om de 
eettafels op te ruimen en schoon te maken, luisteren 
wij naar Radio Padang 1 of 2 via de luidspreker. De 
Luit heeft n.l. vanmiddag van de NIWIN een nieuwe 
radio gekregen met luidsprekers. Eén van die spea-

kers staat nu met een draad verbonden naar onze 
kantine toe. Er komt huiselijke muziek uit en extra 
licht door de sterke gaslantaarn uit de NIWIN-kist 
veraangenaamt ons leven hier.          

S-ireentje 75

Organisatie: VVVGFPI. Contactpersoon Nicole Hooft, Waterweegbree 28, 4823 NC  Breda, Tel. 06-28265036.
E-mail: NGJ.Hooft@mindef.nl
6e Bat. GRPI: H. (Harry) Vleeming, St. Willebrorduslaan 8 , 6931 ES Westervoort. Tel. 026-3118271

ONTMOETINGEN OVERZEE
Tekst: Piet Peters 3-3-412 (6 Irene). 

Bewerkt door Wim ter Horst.

21 dagen op een troepenschip van Rotterdam naar 
Tandjong Priok. Op dit moment durf je er niet meer 
over te praten. De troepenschepen van toen ( 1945 
– 1955) zijn verdwenen. Alles gaat nu door de lucht, 
maar voor ons, gewone jongens, was dit een groot 
avontuur. Veel mannen waren af en toe zeeziek. En 
was men daar vrij van, dan had je geluk. Want het 
was wat, op het moment was men doodziek en nie-
mand kon er wat aan doen. Als de zee onrustig was, 
dan was het recept: drink niet te veel en eet droog 
of stevig voedsel. Maar het schip ging door en alleen 
in het Suez Kanaal, dat smalle gootje, waar het schip 
langzaam doorvoer, was geen zeeziekte. Ook Neptu-
nus, een mannenfeest aan boord, geen vrouwen, een 
banaal gedoe waaraan men niet kon ontkomen, ging 
gewoon door, ondanks de zeeziekte.

En eindelijk aankomst in Tandjong Priok. Eindelijk 
ontschepen op zondag morgen, wat een ervaring, op 
een wagen langs de kali, richting Batavia. Wij keken 
onze ogen uit, de inlanders massaal in de kali, de 
was doen, een bad nemen, zelfs tandenpoetsen, al-
les was mogelijk. Maar wij waren onder de indruk 
van alles wat we zagen, de mensen niet erg groot en 
ook niet  erg zwaar, ze waren niet verbaasd dat wij 
langs kwamen. 

Zo reden we naar Meester Cornelis, een buitenwijk 
van Batavia, naar een groot Legerkamp, Tjililitan 2. 
Daar kwamen we bij de ingang. Een KNIL schild-
wacht zat op een stoeltje in een vierkante bunker 
en hij hield speels de slagboom omhoog, zodat de 
wagens naar binnen konden rijden. Hij kwam er niet 
voor op zijn benen, hij bleef zitten, hij vond het heel 
gewoon. Het onderdak voor ons Baroetjes (red. ba-
roetjes: nieuwelingen) bestond uit die lange  plat-
vloerse gebouwtjes van Bilek en de vloer was van 
klei. Het eerste welkom was een rijstmaaltijd, “Nasi 
Goreng met Sambal”.

Wij hadden al veel gehoord over Nasi, maar dit was 
de eerste keer dat de mestins gevuld werden met 
een “bruin baksel” en er kwam een kwaadaardig 
commentaar. 
Ik zei: “Mannen dooreten, je gaat er niet aan dood” 
Het was de eerste keer dat ik voor vuilnisbak werd 
uitgescholden.

Het was een kennismaken met een sober armoedig 
onderkomen, het woord Veldpost Batavia was echt 
een begin, een besef van een sobere periode. Zo was 
er ook een bezoek aan Batavia, met name Pasar Ba-
roe was een trekpleister. Daar stopte op een bepaald 
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April 1945.  Het afvoeren van krijgsgevangen door militairen van Ge-
vechtsgroep II (zie markering III op de jeep). De locatie van deze foto is 
omstreden maar toch lijkt het zeer waarschijnlijk dat het hier om omge-

ving Fort Crevecoeur gaat, ten tijde van de gevechten bij Hedel. De Duitse 
militairen behoren tot (grondpersoneel van) de Luftwaffe (veel ingezet bij 
Hedel) en Gevechtsgroep II bleef ten zuiden van de Maas tijdens de acties 

en had o.a. tot taak krijgsgevangenen af te voeren.

April 1945. De Nederlands Hervormde Kerk van Hedel, 
zeer zwaar beschadigd na gevechten. Op maandag 23 april 
wordt in de omgeving en zelfs in de kerk zwaar gevochten, 
man-tegen-man en met de bajonet op het geweer. Het 1e 
peloton en een sectie van het 2e, voeren hier een tegenaanval 
uit, geleid door Luitenant de Roos, die mede voor deze actie 
jaren later een Militaire Willemsorde zal ontvangen. Acht-
tien vijandelijke militairen sneuvelen hierbij, zeven worden 
er krijgsgevangen gemaakt, zes Brigademilitairen raken 
gewond, waarvan één door een bajonetsteek.

moment een legerwagen en daar stapt een buurjon-
gen van mij uit. Hij was chauffeur op een Pendelwa-
gen van Priok naar Batavia Centrum en ik hoorde 
later van hem dat hij nooit in het binnenland was 
geweest.
Alles went echter, zoals mandiën, slapen onder een 
klamboe en ’s avonds de mouwen  van het overhemd 
omlaag vanwege de muskieten. 
Na enkele weken gingen we voor de eerste keer 
verhuizen en zo kwamen we in Krawang, een klein 
plaatsje en ons onderkomen was een rijstschuur. 
Hier was het Pionier peloton al druk in de weer 
geweest, een grote doucheruimte was aangelegd, 
waarvan het badwater werd aangevoerd in buizen 
die bovengronds liepen en door de zon verwarmd 
werden. Overdag was het niet te harden, zo heet was 
het water, maar ’s avonds was het aangenaam lauw 
douchewater.

Bij de ingang was ’s nachts een dubbele wacht, de 
eerste wacht was meteen al spannend. We stonden 
met ons beiden langs de weg Batavia – Bandung en 
omstreeks middernacht kwamen er in ganzenmars 
10 tot 15 inlanders aanlopen. We hadden al horen 
vertellen, dat ’s nachts blinde inlanders gingen rond-
lopen. Ze liepen met een boog om ons, schildwach-
ten, heen.

Foto Piet Peters: Djongos “Odin”

Bij een zondags kerkbezoek kwam ik twee school-
vrienden tegen. Onvergetelijk waren de baboe’s, die 
voor ons de was deden, allemaal handwerk, meestal 
bij de kali en de zon, die bijna altijd scheen, maakte 
het droog. Een rolletje pepermunt deed wonderen, 
of een tubetje tandpasta. Arme inlanders, ze hadden 
aan alles gebrek. En dan de djongos (red. djongo: 
huisbediende), de onze heette Odin, als hij nog leeft 
zal hij nu plm. 75 jaar oud zijn. 
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Hij daagde ons vaak uit met : “wat is er nou weer?“. 
Maar hij werd door ons verwend, een mooie broek, 
een  paar goede gympen, een wit bloesje en een 
zwart petje en hij liep er weer  piekfijn bij. Ook den-
ken wij aan die blinde man. Eén van onze sobats had 
een stijve nek, we hebben die blinde man erbij ge-
haald, die gaf een massage en in drie dagen was hij 
weer vrij van die stijve nek. 

En dan die wilde zwijnen in ons gebied. Een paar 
uur op jacht en het resultaat was een paar dode zwij-
nen en later Saté Babie. Selamat Makan (red. smake-
lijk eten)!!

Foto Piet Peters: Dood zwijn

Zevende bataljon GRPI, bataljon Berdjalan

Organisatie: VVVGFPI. Contactpersoon Nicole Hooft , Waterweegbree 28, 4823 NC  Breda,
Tel. 06-28265036. E-mail: NGJ.Hooft@mindef.nl
7e Bat. GRPI: W.G. (Wim)  ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT, Zutphen. Tel. 0575-519207,
T. (Teus)  Meijer, sociaal contactpersoon voor de regio Zuid West Nederland en
J.P.J.M.(Sjaak) Besteman, sociaal contactpersoon voor de regio Nood West Nederland.

GESCHIEDSCHRIJVING VAN 7 IRENE, AANGELEVERD DOOR LEDEN VAN HET BATALJON, 
SAMENGEVOEGD DOOR WIJLEN MR. C.W. LABREE (BIJ LEVEN BURGEMEESTER VAN 
BARNEVELD). DESTIJDS LUITENANT BIJ 7 GRPI - VERVOLG VAN VAANDELDRAGER 112.

Tekst bewerkt door Wim ter Horst

Ifar, Cycloopgebergte, Nieuw Guinea
Rhijnauwen - van oorsprong de naam van een heel 
oude fortificatie bij Utrecht - was bij Hollandia de 
naam van een landbouw/veeteelt-kolonisatie, waar 
7-GRPI met alle plezier aan heeft meegewerkt: 
koeien gemolken, heiningen gerepareerd, stallen 
hersteld, sloten uitgediept. Baas Bausch zal voor de 
agrarische broeders, die zo met hem hebben meege-
werkt, onvergetelijk blijven. Sommigen waren trou-
wens niet echt agrarisch, maar hebben al even hard 
genoten van Rhijnauwen’s heel bijzondere sfeer - die 
van een pioniersboerderij midden in de rimboe. En 
tenslotte: Er zijn tijden op Nieuw-Guinea, dat het er 
harder regent dan anders en dan komen vanuit het 
Cycloopgebergte hoeveelheden water los die brul-
lend en dreunend boomstammen en stenen met zich 

meevoeren en zich met kracht storten op de pijlers 
van de bruggen in de weg van Hollandia-Kloofkamp 
naar Ifar.

Foto Wim ter Horst: Resultaat Bandjir Hollandia Ifar
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In maart 1950 was het weer eens raak - de éne brug 
na de andere raakte onklaar, verbindingen via de ka-
bel werden onmogelijk. Kijk, in zulke gevallen is een 
leger, althans een bataljon als het zevende van GRPI, 
een uitkomst.
Er is een week lang geploeterd en gezwoegd, en 
toen stonden weer prachtige nieuwe bruggen over 
de kali’s, - om precies te zijn vijf. Maar het is beslist 
niet eenvoudig geweest om die klus te klaren. 

Foto Wim ter Horst: Ploeterwerk aan een vernielde brug 

Foto: Wim ter Horst:  Ploeterwerk aan bovengrondse bekabeling

Ons bataljon, wanneer het terugkijkt op zijn “tijd in 
Indië”, pleegt de periode op Sumatra over te slaan, 
dat is niet meer dan een tussentijdje geweest, no-
dig om een aanloop te nemen. Maar het echte werk 
heeft het naar ieders gevoel op Nieuw Guinea ver-
richt. Niet Sumatra wordt herdacht, niet Soerabaya 
- waarheen het in augustus 1950 werd afgevoerd - 
maar dat weerbarstige, wilde, onvruchtbare, hete, 
vochtige en vervloekte Nieuw Guinea. 

Foto J.Elst: Jungle in de buurt van Ifar

Dat land heeft zijn stempel op dit bataljon gedrukt; 
het is de eigen ervaring van 7-GRPI geweest, om in 
dat land zich in te zetten, niet tegen de hinderlagen 
van een sluipgrage vijand, niet tegen pelopors in de 
nacht (in zoverre heeft het bataljon het gemakkelijk 
gehad, het werd door de Papoea-bevolking vriende-
lijk toegezwaaid en toegelachen; het heeft niet dag 
en nacht in gespannenheid behoeven te verkeren 
over onverhoedse aanvallen), maar voor een wezen-
lijke opbouw in een aarzelende overgangsperiode. 

Die overgangsperiode was aarzelend; te besluiten 
dat Nieuw Guinea niet begrepen zou zijn in de soe-
vereiniteitsoverdracht betekende nog niet, dat ook 
besloten was het land en het volk met enige kracht 
tot ontwikkeling te brengen. De hulp van buitenaf, 
die het bataljon kreeg, was daarom gering, was mi-
nimaal. Het bataljon zelf was eigenlijk de “hulp van 
buitenaf” die aan Nieuw Guinea geboden werd, en 
we hebben gezien hoe de Ministerraad het maar 
prettig vond, zo’n goedkope oplossing te hebben ge-
vonden. Een aarzelende overgangsperiode: dat be-
tekende óók, dat iedereen van dag tot dag in onge-
wisheid verkeerde over wat er uiteindelijk van hem 
werd of zou worden gevraagd, en over de lengte van 
zijn diensttijd in dat onontgonnen land. Dat schiep 
spanningen, die sommigen te machtig zijn gewor-
den, maar het bataljon als geheel heeft zich er door-
heen geslagen, met weinig poespas. 
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Het scheen zo te horen. Het eten was niet echt goed, 
niet echt. lekker, maar het scheen zo te horen. Je 
moest schepen lossen, zodat je ‘s avonds met knik-
kende knieën en blaren op je handen je nest in kroop. 
Dat scheen zo te horen. Voor de vierde keer in een 
maand verwisselde je een lekke band; ‘s nachts kro-
pen er ratten over je klamboe; en ‘s middags klonk 
tijdens de siësta eendrachtig uit de slaapzaal een 
schor mannengebrul: “Kwilnahuis!!” - het scheen al-
lemaal zo te horen.

Foto Wim ter Horst: En weer een lekke band

Het bataljon heeft dag en nacht op wacht gestaan; 
niet altijd even nuttig, akkoord. Zo stond op Biak 
een wachtpost “zendstation”, Een wacht van drie 
man was ondergebracht in een tentdoeken hok met 
kegelvormig dak. Mogelijk was dit de plaats op het 
eiland dat de meeste contacten had met de rest van 
de wereld, maar dat kon dan alleen hem gelden, die 
met koptelefoon op aan de seinsleutel zat. 

De rest van de bewoners, wacht incluis, leefde op 
die volstrekt verlaten plek een heel eenzaam leven, 
dat alleen door ratten en muizen wat werd opgeluis-
terd. Vooral de mannen in hun zeildoeken keetje gin-
gen ‘s nachts nogal eens op jacht naar de ratten, die 
luidruchtig over de wrakke vloer renden. 

Het was een afgrijselijke post om wacht te lopen, 
ook overdag als de zon de hitte onder het dak flink 
opvoerde, of als de regen door het tentdoek sproei-
de. Tijdens een storm is het wrakke ding in één keer 
omgewaaid, zodat mens en rat in het pikduister ij-
lings een goed heenkomen moesten zoeken.  Van die 
nacht af is de wacht bij het zendstation wegens ge-

brek aan behuizing opgeheven. Sindsdien wist nie-
mand weer, waarom hij dan wel op andere posten 
wacht moest lopen, als dat blijkbaar met een even 
gerust geweten ook zonder kon…. Maar het scheen 
nu eenmaal zo te horen. 

Foto Ridder v.d. Schuren: Bezoek aan een kampong op Biak

De enige manier om te ontsnappen aan de sleur van 
de dag was eigenlijk, als je het geluk had uitverko-
ren te worden voor een patrouille. Ofschoon…, een 
beetje van de regen in de drup was dat dan wel. 

Zo’n patrouille ging er altijd op uit “voor machts-
vertoon”, dus zij moest tot de tanden gewapend in 
stramme mars de poort uit. Ook bij het binnenmar-
cheren kwamen die tanden weer ter sprake: als de 
patrouille op haar tandvlees de poort weer binnen 
struikelde. Want op Nieuw-Guinea waren om zo te 
zeggen nog geen rijkswegen met bijbehorende fiets-
paden aangelegd. Zelfs geen voetpaden; het pad dat 
een patrouille te gaan had liep door de jungle als een 
soort wildspoor en was soms maar moeilijk als pad 
te herkennen, door de boomstammen die er hier 
en daar overheen lagen, door het struikgewas, dat 
er overheen groeide, of omdat het een tijdlang een 
steenachtige kali-bedding volgde. 

Een goede gids was een levensnoodzaak. Als de pa-
trouille een tocht van enkele dagen maakte, was er 
al gauw een stoet van dragers nodig om de blikken 
met “vivres” te dragen. Het hele gezelschap ploegde 
zich zo een weg door de rimboe, klimmend en klau-
terend, soppende door de blubber van moerassen, 
wiebelend over wankele bruggetjes of wat daarvoor 
doorging, glibberend en glijdend tot de volgende 
rustpauze.
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Een patrouille, vanuit Kotas terugkerend naar Fak-
Fak , werd in het dichte oerwoud  van voedsel en 
drinken voorzien door enkele Papoea’s, die zich 
over hen ontfermden toen zij de uitputting nabij wa-
ren. Woudlopen is een sport, die veel oefening ver-
eist; in het bos zien alle stammen er eender uit, als 
de vermoeidheid toeslaat, begint de weg steeds ein-
delozer te worden, en de vrees komt op, dat de troep 
in een kringetje heeft rondgelopen. Het vergt enige 
oefening om van dit soort gedachten af te komen, 
en een hoog moreel om alle lichamelijke problemen, 
met inbegrip van regenbuien, muskieten en bloed-
zuigers, te overwinnen. Die patrouille dus, die daar 
struikelend de poort weer binnenkwam met baar-
den van een week en op hun tandvlees:
die patrouille bestond uit helden! 

Foto Wim ter Horst: Patrouille.

April 1945. Overzicht op Hedel, vanaf het 
Fort Crevecoeur aan de zuidzijde van de 
Maas. De foto is genomen op woensdag 25 
april en de rookpluim is afkomstig van 
boerderij “de Woerd”, noordelijk in het 
dorp, waar op dat moment zware gevech-
ten plaatsvonden.

April 1945. De veldgraven van Soldaat1 Jan Grootendorst (22) en Soldaat Peter Ligtvoet (23), midden in het dorp. Pas 
in de jaren vijftig werden ze overgebracht naar begraafplaats de Grebbeberg bij Rhenen. Grootendorst was afkomstig uit 
Zuid-Afrika, was Bren-schutter en sneuvelde op 23 april bij de RK Kerk.  

Ligtvoet sneuvelde op 25 april. Hij nam de leiding van zijn sectie over, nadat deze onder de voet was gelopen en zijn 
commandant en plaatsvervanger gewond waren afgevoerd. Met zijn Bren verdedigde hij zijn positie, totdat de sectie 
zich had kunnen terugtrekken, doodde zeker vijf vijanden, maar viel gewond in een schuttersput. Een handgranaat 
maakte daarna een einde aan zijn leven. Hij ontving postuum de Bronzen Leeuw.
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Bataljonsflitsen

Grof geschut op de SOB november 2014.
Vorige week is de Charley Compagnie begonnen met het trainen 
van de schutters op de verschillende nieuwe wapens. De hele 
week stond in het teken van het verbeteren van de tactische 
en schiettechnische skills en drills op het basisniveau van de 
enkele man en van het groepsoptreden.
Deze week schieten de Alfa en Bravo Compagnie ook in het 
Duitse Bergen-Hohne en houden zich bezig met het trainen 
van het uitgestegen groepsoptreden. Tegelijkertijd stonden de 
35mm schutters van de Bravo Compagnie met de zware klappen 
van de Cv90 op de baan. Hier stond het deels in het teken van 
de enkele schutter en later in de week ook van het schieten met 
een sectie en het schieten bij duisternis.

Baretuitreiking en binnenkomst PFO7 op 11 december 2014.
De nieuwe lichting van Fuseliers van de PFO7 zijn 
na hun eindoefening binnengehaald en hebben daar-
na hun ceremoniële baretuitreiking gehad.
Al vroeg in de ochtend liep de stoet van ouders, fa-
milie, vriendinnen, vrienden, opa’s en oma’s naar de 
achterpoort van de RVS-kazerne in Oirschot. Het 
bataljon stond daar zo sterk mogelijk aangetreden 
om samen met hun relatie de mannen van de PFO7 
binnen te halen. Na een moment van wachten kwam 

vanuit de verte het peloton aangemarcheerd en on-
der luid applaus en gejuich van het publiek werden 
de mannen hartelijk onthaald. Na een korte opfris-
beurt werd op de bataljonsappèlplaats de ceremonie 
voor de baretuitreiking gehouden en de “best man” 
van de lichting uitgeroepen. Fuselier van Wingerden 
behoort deze titel toe, doordat hij zich over de volle 
breedte positief heeft onderscheiden.
Fuselier zijn is niet voor iedereen weggelegd, je 
moet tegen een “stootje” kunnen en fysiek en men-
taal wordt er ook wel wat van je gevraagd. Sommi-
gen beseffen dat in een vroeg stadium, anderen in 
een wat latere. Gelukkig kunnen we vandaag wel 29 
nieuwe Fuseliers in ons midden opnemen, na zes-
tien weken intensieve en zware opleiding met een 
continue begeleiding van kaderleden van het 17e 
Bataljon. Deze Fuseliers zijn fysiek en mentaal afge-
stemd op wat er van hun in de toekomstige functie 
gevraagd wordt. Daarbij zullen zij hun militaire ken-
nis en vaardigheden naar een hoger niveau tillen.
In alles is “Het credo van de Landmacht” de basis, 
met de nadruk op de Kernwaarden: 
MOED, TOEWIJDING en VEERKRACHT.
Welkom bij het 17e Bataljon, welkom in het Garde-
regiment Fuseliers Prinses Irene.
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Uitreiking Rood Erekoord aan Sm Ten Barge.
Sergeant-majoor Ten Barge kreeg op 7 januari het Rode Erekoord uitgereikt door bataljonscommandant 
Overste Nico Boom bij een bijzonder appèl voor het compleet aangetreden bataljon, omdat hij aan zijn werk-
zaamheden langdurig en structureel op uitmuntende wijze uitvoering gaf. De afgelopen jaren is hij binnen 
diverse functies van het bataljon veelvuldig voor zijn nimmer aflatende inzet beloond. In de uitvoering van 
zijn functionele werkzaamheden is hij in staat gebleken zich onbaatzuchtig dienstbaar te maken voor een 
hoger gemeenschappelijk doel. De getoonde loyaliteit en bezieling van Sergeant-majoor Ten Barge zijn niet 
van voorbijgaande aard.

Fuseliers in opleiding bij snipers in België.
In het begin van het nieuwe jaar zijn drie onderofficieren van het Bataljon ondergebracht bij de collega’s van 
het bataljon Bevrijding/5e linie te Leopoldsburg. Zij volgen hier de snipercursus van 12 weken.
In het kader van de pilot gemotoriseerd optreden komt het heel goed uit dat we de sniper-expertise van de 
Belgische collega’s meekrijgen.
Bataljon Bevrijding/5e linie werkt sinds 2004 met een snipergroep binnen het eigen bataljon.
Op 14 januari bracht de bataljonscommandant en de bataljonsadjudant samen een bezoek aan de sniper-cursus 
die voor een gedeelte plaats vindt in Elsenborn.

April 1945. De veldgraven van Soldaat Paul Morel (27) 
en Soldaat Piet Kamp (24). Ze sneuvelden op 25 april, 
bij een felle Duitse aanval op hun pelotonscommando-
post bij boerderij “de Woerd”. Bij deze actie kwamen ook 
Korporaal Tiemersma en Sergeant Germans om het leven. 
Door snel ingrijpen van een sectie onder leiding van 
Luitenant de Roos, kon de aanval toch worden afgeslagen. 
Mede hierdoor werd De Roos later onderscheiden met de 
Militaire Willemsorde.



Compagnieën oefenen in Marnewaard, 

januari en februari 2015.

Vanaf week 3 t/m 7 zullen de compagnieën in een 
wisselprogramma actief zijn in het noordelijke Mar-
newaard en omgeving. In deze periode zullen de 
compagnieën hun skills en drills beoefenen in het 
verstedelijkt gebied en het oefenterrein.
Zowel de A Compagnie als de B Compagnie zullen 
gebruik maken van de CV90 en beide compagnieën 
worden op niveau IV (compagniesniveau) geoefend 
onder leiding van het bataljon.
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Bataljonscommandant Overste Boom ziet Abraham.
Vandaag, op 2 februari, is Overste Boom 50 jaar ge-
worden. Het bereiken van de respectabele leeftijd 
van 50 jaar is een uniek moment, een om niet te ver-
geten; zelf hier bij het 17e Bataljon besteden wij daar 
aandacht aan. De overste had het misschien wel een 
vermoeden, omdat er meteen foto’s gemaakt wer-
den, om naar het thuisfront te kunnen sturen, want 
daar was men ook erg nieuwsgierig wat de mannen 
van het 17e hadden gedaan met het kantoor van de 
BC. In de vroege ochtend bij een bijzonder appèl, 
werd gezongen en een korte speech gehouden. Wij 
wensen de Overste Boom nog vele jaren.

Commando-overdracht van de B Compagnie.
Gisteren op 5 februari was de commando-overdracht 
van de B “Eagle” Compagnie. Op een besneeuwde ap-
pèlplaats vond ten overstaande van het aangetreden 
bataljon de overdracht plaats. Na een bevordering, 
speeches en dankwoorden gingen de mannen onder 
luid applaus van de appèlplaats naar het Eagles-nest 
voor de receptie. Daar werden de Majoor, de Kapitein 
en hun vrouwen gefeliciteerd door de manschappen. 
Wij wensen Majoor Spiertz en Kapitein van der Haas 
veel succes met hun nieuwe functies.
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Medailleuitreiking en Korporaal der Eerste Klasse Erik Jan Peels weer even ‘onder’ de collega’s.
Bij een bijzonder appèl werden op 3 februari vier 
Landmachtmedailles uitgereikt. Deze medaille is 
ingesteld in 2002 in navolging van de Koninklijke 
Marine, om militairen te waarderen en erkenning te 
geven voor het vervullen van functies onder operati-
onele en parate omstandigheden. Tijdens dit bijzon-
der appèl was ook Erik Jan Peels met zijn echtge-
note Yvette en zijn familie aanwezig, om weer even 
de sfeer bij het bataljon te proeven. Door zijn ziekte 
was Erik Jan al een tijdje niet meer op de kazerne in 
Oirschot geweest. Het was fijn om hem weer even 
“onder ons” te hebben.

Bataljonsnieuws

DE C COMPAGNIE IN DE MARNEWAARD
Door: Tweede-luitenant Bart Martens,  

Commandant zware wapens-peloton C Compagnie

Op maandag 12 januari vertrekken de Fuseliers van 
de Charlie ‘BEREN’ Compagnie voor een drieweek-
se oefening naar de Marnewaard. Na een geslaagde 
pilotperiode, waarin zij het gemotoriseerde concept 
hebben getest is, het nu tijd om de verdieping op te 
zoeken en de taken tot in perfectie te trainen. 

De eerste week van de oefening is voor alle pelotons 
begonnen met het gereed maken van materieel en 
personeel, om vervolgens drie weken te oefenen in 
het oord, het oefenterrein en in de strook. Het 2e 
peloton startte deze week met voetwerk. De Fuse-
liers hebben op het oefenterrein de taken verplaat-
sen, verkennen en aanval te voet beoefend. Er werd 
door hen overdag, maar ook zeker bij nacht, geoe-
fend. Door het 3e peloton werd met Bushmasters 

geoefend. Bereden 
verplaatsen, con-
tactdrills en het in-
nemen van opstel-
lingen zijn de taken 
die beoefend zijn. 
Het 3e peloton is 
op het oefenterrein 
begonnen en heeft 
de training doorge-
zet naar de strook, waar zij de week heeft afgesloten 
met een pelotonsopstelling in de strook. Daarbij zijn 
de Bushmasters ingezet op boerderijcomplexen tus-
sen de bevolking van Groningen, om zo te leren wer-
ken met overige actoren en om te leren optreden in 
een ander soort terrein. Het zware wapens-peloton 
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heeft deze week gebruikt om de aanval te voet, het 
bereden verplaatsen en de contactdrills te beoefe-
nen. Onze snipergroep heeft deze week geoefend in 
de Marnewaard. De Fuseliers hebben zichzelf ver-
der bekwaamd in het waarnemen en observeren, zo-
wel statisch als in de beweging. Ook hebben zij de 
taak camouflage en consealment behandeld, daarbij 
krijgt een snipergroep de opdracht om een locatie te 
kiezen van waaruit de vijand ongezien kan worden 
geobserveerd en uitgeschakeld. 
De Sectie Communicatie van de brigade heeft deze 
week benut om opnames te maken van de gemotori-
seerde pantserinfanteriecompagnie; het resultaat is 
terug te vinden op Facebook en Youtube. 

In de tweede week heeft het zware wapens-peloton 
in de strook geoefend. Na essentiële voorbereidingen 
op maandag, vertrokken de Fuseliers dinsdagoch-
tend de strook in, om daar vervolgens vierenzestig 
uur onafgebroken te oefenen. De strook, waarin zij 
mochten oefenen, reikte van het oord Zoutkamp tot 
aan de haven van Delfzijl. Het was voor hen een uit-
gelezen kans om hun taken in de ‘echte wereld’ te be-
oefenen. Het vertragend gevecht stond centraal deze 
week. Innemen van Gill-opstellingen, bereden ver-
plaatsen, objectverkenning en het innemen van een 
pelotonsopstelling zijn de taken die zij in een groot 
scenario beoefend hebben. Voor de Fuseliers van het 
2e peloton was dit de week waarin zíj met de Bush-

master aan de slag konden. Op maandag en dinsdag 
zijn zij gestart met het bereden verplaatsen, waarbij 
verschillende formaties en technieken beoefend zijn. 
Ook de verschillende contactdrills zijn op deze dagen 
toegepast. Woensdag heeft het peloton een opstel-
ling betrokken in de strook, die is tijdens de nacht 
vastgehouden. Aansluitend heeft het 2e peloton op 
donderdag een uitgestegen aanval uitgevoerd. Het 
1e peloton heeft deze week voetwerk beoefend op 
het oefenterrein van de Marnewaard. De taken die 
de Fuseliers achtereenvolgens hebben beoefend zijn 
verplaatsen, contactdrills en verkennen; zij hebben 
de week afgesloten met een pelotonsaanval. Gele-
genheidswaarnemen is belangrijk voor het personeel 



van de snipergroep, zodat zij geheel ongezien het 
indirect vuur kunnen leiden. Ook “stalking” is deze 
week door hen beoefend. Dit houdt in dat zij on-
gezien een vijand benaderen, hem uitschakelen of 
observeren, met het doel om informatie te verkrij-
gen voor de compagniescommandant. Op vrijdag 
heeft de gehele compagnie onderhoud uitgevoerd 
en is teruggekeerd naar Oirschot voor een week-
endbreak. 

Virtual Battlefield System 
Ook de Fuseliers van de Charlie ‘BEREN’ Com-
pagnie beoefenen hun taken in een virtuele omge-
ving. Het Virtual Battlefield System (VBS) is prima 
te gebruiken tijdens de lessencyclus; dit systeem 
is niet ter vervanging, maar ter aanvulling op het 
oefenen in het bos. In week 2 van de oefening heb-
ben allebei de Bushmasterpelotons en de sniper-
groep geoefend met VBS. De instructeurs van het 
simulatiecentrum hebben een op maat gemaakt 
scenario gerealiseerd. Hierin schuilt de kracht 
van VBS, het scenario kan worden aangepast aan 
de trainingsbehoefte van de eenheid. Allebei de 
Bushmasterpelotons hebben de uitgestegen aan-
val beoefend. Daar komen vooral onderwerpen 
als coördinatie en communicatie naar voren. De 
snipergroep is getraind in het besluipen en uit-
schakelen van vijand. Het is niet voor iedereen 
een tweede natuur om te trainen met een toetsen-
bord en muis, toch hebben alle partijen de VBS 
dag als zeer nuttig ervaren en er hun voordeel mee 
gedaan tijdens de echte uitvoering. 
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De derde en laatste week heeft de compagnie het 
optreden in verstedelijk gebied (OVG) beoefend. 
De instructiegroep OVG heeft deze week een trai-
ning verzorgd met de focus op pelotonsniveau. In 
een wisselschema hebben de drie pelotons verschil-
lende opdrachten uitgevoerd, het stafpeloton was 
voor deze week ingedeeld bij het 2e peloton. De 
snipergroep werd daar ingezet waar zij het meeste 
effect kon brengen en heeft zich verder getraind in 
het optreden in oorden. Eén afvoergroep van 13e 
Geneeskundige Compagnie werd per opdracht aan 
de verschillende pelotons toegevoegd. Ook hadden 
alle pelotonscommandanten de beschikking over 
een volledige geniegroep.

Een inbraak forceren op het oord, het voorzetten 
van de aanval en het uitvoeren van een raid waren 
de opdrachten tijdens deze week. Na een bevels-
uitgifte de avond voorafgaande aan de uitvoering 
begonnen alle drie de pelotons aan hun commando-
voering. In samenspraak met commandanten van de 

geniegroep en van de sniperploeg werd er een plan 
gemaakt en uitgegeven aan de groepscommandan-
ten. De pelotons kregen in de uitvoering te maken 
met horizontaal effect-wapens, stokmijnen, gewon-
den, inzet van EODD, krijgsgevangenen, draadhin-
dernissen en veel vijand, ondanks deze hindernissen 
bleven alle pelotons vechten tot de opdracht werd 
behaald. Na drie leervolle dagen getraind te hebben 
in Marnehuizen is de Charlie ‘BEREN’  Compagnie 
teruggekeerd naar Oirschot. 

Na drie weken oefenen in de Marnewaard heeft de 
Charlie ‘BEREN’ Compagnie zich verder ontwikkeld 
in het optreden met wielvoertuigen en kijkt zij terug 
op een geslaagde oefening.



DE 3-WEEKSE OEFENING TE MARNEWAARD VAN DE BRAVO COMPAGNIE 
Door Eerste-luitenant der Fuseliers den Hoedt

Na een rustperiode in de vorm van kerstverlof was 
de Bravo Compagnie weer toe aan nieuwe uitda-
gingen. Na een aantal laatste voorbereidingen is de 
compagnie dan ook vertrokken richting het oefen-
dorp Marnewaard om daar het optreden in verste-
delijkt gebied (OVG) te trainen. In week 3 bestond 
dit voornamelijk uit het trainen op pelotonsniveau. 
Aan het eind van de week is de commandovoering 
op compagniesniveau opgestart. In het weekend zijn 
alle plannen tot op het laagste niveau doorgespro-
ken, waarna in week 4 de complete compagnie de 
strijd is aangegaan met de vijandelijke elementen 
in het oord. Uiteraard was de vijand aan het eind 
van de week compleet uitgeschakeld, maar kan ook 
worden geconcludeerd dat wij als compagnie de no-

dige lessen hebben geleerd. Oftewel, een geslaagde 
oefening. Vervolgens is, na een verdiend weekend-
verlof, door de pelotons in week 5 getraind in de bo-
scomplexen rondom het oord. Hierbij lag de nadruk 
op het groene optreden en zijn leerdoelen, zoals de 
aanval en opstelling behandeld.

In dit stuk volgt een korte impressie van het gevecht 
van de compagnie in het oord Marnehuizen. 
De opdracht was in eerste instantie het doen van 
een inbraak om van daaruit het gevecht voort te 
kunnen zetten. Door een misleidingsaanval van een 
peloton CV90’s in combinatie met een rookscherm 
kon de rest van de compagnie te voet een water-
oversteek maken met behulp van een brugleggende 
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COMMANDO OVERDRACHT BCIE 17 PAINFBAT GFPI OP 05-02-2015 DOOR KAPITEIN 
DER FUSELIERS K.P.A. SPIERTZ AAN KAPITEIN DER FUSELIERS S.A. VAN DER HAAS
Hieronder volgt de toespraak van de nieuwe com-
mandant B Compagnie 17 Pantserinfanteriebataljon 
GFPI, Kapitein der fuseliers S.A. van der Haas, gehou-
den tijdens de commando-overdracht op 5 februari jl.

Officieren, onderofficieren, korporaals, Fuseliers, 
familie, vrienden, collega’s, maar bovenal mannen 
en vrouwen van de Bravo “Eagle” Compagnie.

Voor jullie staat een ongelooflijke trotse comman-
dant. Terugkeren op het “nest” als commandant 

van deze fantastische compagnie is een absolute 
eer voor mij. Voor we naar de receptie gaan en af-
scheid nemen van deze geweldige commandant zou 
ik graag van de gelegenheid gebruik willen maken 
om enkele mensen te bedanken.

Het feit dat voormalig compagniescommandanten 
vandaag present zijn, onderstreept de bijzondere 
sfeer en speciale band die men heeft met de Bravo 
“Eagle” Compagnie. Dank voor jullie aanwezigheid. 
Jullie zullen altijd welkom zijn.

tank. Zo was er een bruggenhoofd gecreëerd. Het 
CV90-peloton maakte vervolgens een omtrekkende 
beweging via het bruggenhoofd en deed de inbraak. 
Vanaf hier begon de chaos van het optreden in ver-
stedelijkt gebied. De versterkte posities van de vij-
and werden al snel uitgeschakeld door het Fire Sup-
port Team (FST) dat zowel de beschikking had over 
indirect vuur, als over close air support in de vorm 
van de Apache gevechtshelikopter. De pelotons, met 
onder bevel een geniegroep, wisten de hindernissen 
te doorbreken en de vijand te neutraliseren. Hierbij 
zijn ook aan eigen zijde verliezen geleden, waar-
door de op- en afvoercapaciteit van de compagnie 
op sommige momenten een bepalende factor was in 
het gevecht. De vijand verzette zich tot op de laatste 
man en in enkele situaties wist deze ons zelfs te ver-
rassen met een wanhoopspoging. Uiteindelijk bleek 
de B Compagnie een te sterke tegenstander en kon 
er van een overwinning worden gesproken.

April 1945. Herinneringsprentje van Soldaat Cees Picokrie 
(20), afkomstig uit Tilburg. Hij kwam op 25 april om het 
leven, toen hij als Brenschutter zijn groep heldhaftig verde-
digde. Hij ontving hiervoor postuum de Bronzen Leeuw.
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Collega’s van de bataljonsstaf, jullie wil ik bedanken 
voor de prettige samenwerking in de afgelopen ja-
ren. Ik heb mogen ervaren wat voor een fantastisch 
team onze bataljonsstaf is. Een professioneel team 
waar deze compagnie graag een beroep op doet. 

In het bijzonder de Sectie 2 wil ik bedanken voor 
het harde werk dat jullie hebben verzet. Ik was veel-
eisend, ik weet het, maar jullie zijn een topteam. 
Samen hebben wij inlichtingenproducten van hoge 
kwaliteit geproduceerd en reikt onze goede reputa-
tie tot in het buitenland. Trots ben ik dat ik met zo 
een team heb mogen werken. Ik ben ervan overtuigd 
dat mijn opvolger onze goede naam zal voortzetten 
en uitbreiden!

Jeroen, jouw aanwezigheid hier betekent heel veel 
voor mij. Samen hebben wij donkere tijden gekend, 
maar ook mooie, onvergetelijke en leuke momenten. 
Het laat niet alleen zien dat wij binnen ons regiment 
nooit iemand achterlaten of vergeten, maar ook dat 
de speciale band met deze compagnie blijft bestaan. 
Kapitein Spiertz, het einde van een prachtige periode. 
Als jouw “second” heb ik een groot gedeelte mogen 
meemaken. Je was voor mij een mentor, een leider 
maar ook een vriend. Jij laat voor mij een prachtige 
compagnie achter. Vaak zegt men dat er een funda-
ment is achtergelaten waar op voortgebouwd kan 
worden. Jij laat een compleet huis achter! 

Met de omvorming naar gemotoriseerd optreden 
mag ik samen met alle Eagles van de Bravo Compag-
nie verbouwingen gaan uitvoeren in dit huis! Jouw 
“can-do”-mentaliteit zal ik voortzetten binnen onze 
eenheid. Kenneth, bedankt voor alles!!

Mannen en vrouwen van de Bravo “Eagle” Compag-
nie; aan ons de eervolle taak om binnenkort het ge-
motoriseerde optreden te omarmen en ons eigen te 
maken. 

Samen zullen wij opwerken naar onze Operationele 
Gereedstelling. Een uitdagende en intensieve peri-
ode waarbij ik er naar uitkijk om samen met jullie 
het gevecht aan te gaan tegen elke tegenstander!

Met de kernwaarden Moed, Toewijding en Veer-
kracht als basis, zullen wij fysiek en mentaal sterk 
zijn en klaar staan voor elke opdracht.

Nederland kan altijd een beroep op ons doen, wan-
neer dan ook, waar dan ook!

Het Wilhelmus wordt gespeeld.

Overste Boom en Majoor Peters bevorderen de Kapitein 
Spiertz tot Majoor t.b.v. zijn nieuwe functie.

VOLO ET VALEO
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70 jaar na dato
De gevechten bij Hedel april 1945


