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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, DEN HAAG 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”. 

Op 6 mei 1945, daags na de capitulatie van het 
Duitse leger in Nederland, vertrok de Brigade 
vanuit de Bommelerwaard naar Wageningen. Op 
7 mei werden daar kleding, uitrusting en materi-
eel in orde gemaakt, om op 8 mei om 12.30 naar 
Den Haag te vertrekken en daar als eerste geal-
lieerde eenheid de Hofstad binnen te rijden. De 
tocht ging via Utrecht en Leiden en in de vroege 
avond werd Den Haag bereikt.

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.

Den Haag 1945. Intocht in de vroege avond van 8 mei. 
Beeld van het enthousiaste onthaal. De “platoon truck” 
is van de Eerste Gevechtsgroep (110).
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Van de Regimentscommandant
Door: Nico Boom, Luitenant-kolonel der Fuseliers

Regimentsgenoten,  
we zijn momenteel 
al weer halverwege 
het jaar en staan kort 
voor de zomer. Zoals 
in elke Vaandeldrager 
blik ik terug op de af-
gelopen maanden en 
kijken we ook even 
vooruit naar de ko-
mende periode. Bui-
ten de, op dit moment 
lopende, omvorming 
van het bataljon staat 
deze periode traditie-

getrouw in het teken van herdenken en vieren. Dit 
jaar is het voor de 70e maal dat wij onze bevrijding 
mogen vieren. Daarover straks meer.

De reorganisatie en omvorming van het bataljon 
verloopt volgens plan. De Charlie-compagnie is in-
middels gereorganiseerd en heeft de pilot gemoto-
riseerd optreden succesvol afgerond. Bij de Alfa-
compagnie zijn ook inmiddels de rupsvoertuigen 
CV-90 ingeleverd en zijn de nieuwe Bushmasters en 
Mercedes-Benz 280 CdI ingestroomd. Nog niet al het 
materiaal is uitgeleverd, maar daar wordt nu hard 
aan gewerkt om alle benodigde uitrusting compleet 
te krijgen. Tot slot volgt de Bravo-compagnie in juli. 
Op dit moment worden de CV-90 voertuigen gereed 
gemaakt om te worden ingeleverd. Ook voor de Bra-
vo-compagnie geldt dat niet al het benodigde materi-
eel vanaf het eerste moment wordt uitgeleverd. Een 
aantal wapensystemen en optische middelen wor-
den pas in een later stadium uitgeleverd. 

De laatste twee weken van april heeft het bataljon 
geoefend in Frankrijk op het al oude oefenterrein 
van La Courtine. Het heeft 44 jaar geduurd voordat 

de “Batavieren”, zoals de Nederlanders aldaar wor-
den genoemd, terugkeerden. De logistieke inspan-
ning om al het materiaal daar te krijgen hebben de 
logistici van het bataljon de nodige hoofdbrekens 
bezorgd. Tijdens de oefening heeft het bataljon zelfs 
de Charlie-compagnie en de Delta-compagnie, ver-
sterkt met twee pelotons van de Alfa-compagnie, 
onder bataljonsleiding kunnen oefenen. Natuurlijk 
keerden de Regimentscommandant en de Regi-
mentsadjudant terug om met een delegatie van de 
Fuselier en Grenadiers en Jagers, Zijne Majesteit te 
feliciteren met zijn 48e verjaardag en om hem als 
Garderegiment onze aanhankelijkheid te betuigen. 
Deze traditionele Bloemenhulde vond plaats onder 
leiding van kolonel Tim Luiten. 

Op 28 en 29 april deed een peloton van de Bravo-
compagnie onder leiding van de luitenant Den Hoedt 
mee met de jaarlijkse infanteriewedstrijd om de Lt-
Gen Bartelsbeker. De wedstrijd bestond uit zowel 
tactische, fysieke als schiet-technische onderdelen. 
Overall eindigde het peloton op de tweede plaats. 
Een zeer knappe prestatie. Ook haalde het pelo-
ton de eerste plaats met de schietonderdelen op de 
COLT en de mitrailleur MINIMI.

Als altijd was de maand mei voor het regiment een 
periode van herdenkingen en vieringen. Dit jaar voor 
de 70e maal. Het begon op diverse 4 mei herdenkin-
gen in onze Nederlandse vaandelplaatsen met het 
leggen van kransen door de compagnieën. Op 5 mei 
liep er een detachement van de Alfa-compagnie mee 
in het Bevrijding defilé te Wageningen. Het waren 
zonder uitzondering waardige en indrukwekkende 
ceremonies. 

Voor ons regiment stond er op 8 mei ook een ander 
hoogtepunt op het programma. Die vrijdag werd er 
bij het monument aan de Grote Kerk in Den Haag 
de bevrijding van de hofstad gevierd. Daar het een 
jubileumjaar betrof werd er groots uitgepakt. In het 
bijzijn van HKH Prinses Irene, die optrad als Parade 
inspecteur, defileerden onze oud-strijders en deta-
chementen van de Fuseliers, Grenadiers & Jagers aan 
onze beschermvrouwe voorbij. Het was een prach-
tige ceremonie en wij waren zeer vereerd met haar 
aanwezigheid. De vieringen en herdenkingen werden 
op 10 mei afgesloten met het jaarlijkse concert “Slag 
om de Residentie” in de Haagse Kloosterkerk.

Van 15 tot 23 mei nam een detachement van de Bra-
vo-compagnie, versterkt met Belgische collega’s van 
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ons partner bataljon Bevrijding 5e linie deel aan een 
stabilisatie-oefening in Marokko. Het detachement 
kwam gedurende de oefening onder bevel van een 
zogenaamd multinationaal “Law Enforcement” batal-
jon. De eenheid heeft zich daar onder leiding van in-
ternationale instructeurs bekwaamd in het optreden 
tijdens vredes ondersteunende operaties. De focus 
van de eenheid lag vooral op het aanleren van skills 
en drills op het gebied van “Crowd and Riot Control”. 
Al met al een zeer leerzame en interessante ervaring. 

Op 29 mei vond te Oirschot de jaarlijkse reünie 
plaats van de VOSKNBPI.  Ook dit jaar werd de her-
denkingsceremonie gezamenlijk uitgevoerd met re-
unisten van de recentere missie SFOR 5. Zoals elk 
jaar was het ook deze keer weer een indrukwekkend 
samenzijn waarbij onze oud-strijders op een waar-
dige wijze hun gevallen kameraden konden herden-
ken en waarbij zowel oude als jonge veteranen weer 
een moment hadden om bij elkaar te zijn.

Tussen 1 en 6 juni nam de Bravo-compagnie, aan-
gevuld met personeel van de andere compagnieën, 
deel aan het jaarlijkse bezoek aan Normandië. Tra-
ditiegetrouw hadden wij ter plaatse een link-up met 

onze oud-strijders. Op 4 juni heeft het regiment voor 
het museum in Arromanches herdacht dat de KNBPI 
op 8 augustus 1944 aldaar aan land kwam en haar 
veldtocht begon richting Nederland. De herdenking 
op 4 juni werd afgesloten met een genoeglijke “Vin 
d’ Honneur”.

In de derde week van juni vindt de jaarlijkse batal-
jonswedstrijd plaats om de “Adjudant de Bresser 
trofee”. In deze week zullen alle infanteriegroepen 
van het bataljon strijden om de titel van de “beste 
infanterie groep” van 2015.  Het zal de fuseliers niet 
makkelijk gemaakt worden. Er staan uitdagende on-
derdelen op het programma. Moge de beste winnen! 
Aansluitend gaat het bataljon, na de bijzonder druk-
ke periode, van een welverdiend zomerverlof genie-
ten. Na dit zomerverlof ligt in het derde kwartaal de 
focus op het goed afronden van de omvorming naar 
een gemotoriseerd bataljon. Direct na de reorgani-
satie start de eenheid met het opleidings- en trai-
ningsprogramma om eind 2016 weer operationeel 
gereed te zijn. Maar voordat dit zover is, zal ik u vast 
nog enige malen berichten over de gebeurtenissen 
binnen het regiment. Rest mij nog u allen een pret-
tige en zonnige vakantie toe te wensen. 

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

Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Herdenking 70 jaar Bevrijding Den Haag
Traditioneel is de maand mei voor Nederlanders na-
tuurlijk de herdenkingsmaand bij uitstek met de di-
verse herdenkingen op 4 mei, gevolgd door het vie-
ren van de bevrijding op 5 mei. Het jaar 2015 was in 
deze in zoverre bijzonder, dat het nu 70 jaar geleden 
was, dat Nederland werd bevrijd.

Het was op 8 mei echter ook 70 jaar geleden, dat 
de Koninklijke Nederlands Brigade Prinses Irene als 
eerste geallieerde eenheid Den Haag binnentrok en 
dat werd op uitnodiging van de burgemeester van 
Den Haag herdacht met een herdenkingsceremonie 
bij de Grote- of Sint Jacobskerk te Den Haag, alwaar 
de plaquette van deze Brigade is bevestigd. Deze 
herdenking vond tot onze vreugde plaats in aanwe-
zigheid van onze naamgeefster, Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Irene.

De plechtigheid begon met indrukwekkende toe-
spraken van burgemeester Jozias van Aartsen en  
van de voorzitter VOSKNBPI, generaal-majoor bd 
Rudi Hemmes, gevolgd door diverse kransleggin-
gen, o.a. door de Prinses samen met Rudi.

Daarna werden door leerlingen van de Prinses Ire-
neschool uit Den Haag treffende, zelfgemaakte ge-
dichten op vastberaden toon voorgedragen, waarna  
ook nog bloemen werden gelegd bij de plaquette.

Het geheel werd afgesloten met een defilé van oud-
strijders van de Prinses Irenebrigade (vanwege hun 
leeftijd gezeten in diverse militaire voertuigen), 
actief dienenden van het Garderegiment Fuseliers 
Prinses Irene en een detachement van de Grena-
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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. Doris Vonken-Evans  14 februari 2015 Maarheeze
F. Boumans  01 mei 2015  Hoorn

Vijfde bataljon GRPI
M.J. Jansen  14 april 2015 Zelhem

Zesde Bataljon GRPI
J. de Jong  4 maart 2015 Alkmaar

In memoriam

Den Haag 1945. Wachtmeester Ceton op zijn BSA motor. De 
markeringen op zijn motor en helm (108 op een achtergrond 
van rood-geel-blauw) geven aan dat hij behoort tot het Inde-
pendent Workshop Detachment, ofwel de onderhoudsgroep. 
Dit onderdeel wordt nu gezien als het stamonderdeel van de 
huidige Technische Dienst. De helm is nu nog te zien in de 
Regimentsverzameling in Oirschot.

diers en Jagers, met muziek van de Koninklijke Mi-
litaire Kapel “Johan Willem Friso”. Na afloop was er 
nog een afsluitende receptie in de kerk.

Al met al een waardige plechtigheid, waarbij op pas-
sende wijze eer is betoond aan onze oud-strijders.

Volo et Valeo

Prinses Irene en Generaal majoor bd Rudi Hemmes
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Regimentsnieuws

KOORDEN NAT MAKEN IN COLIJNSPLAAT

10 april was een zonnige dag in Zeeland. In het klei-
ne dorpje Colijnsplaat stonden militairen van de 13e 
Lichte Brigade en van het 17e Painfbat GFPI opge-
steld. Zij waren daar om de eed of belofte af te leg-
gen en het invasiekoord in ontvangst te nemen. Na 
speeches van de loco-burgemeester van de gemeen-
te Noord-Beveland, de heer Piet de Putter, generaal-
majoor bd Rudi Hemmes en regimentscommandant 
Luitenant-kolonel der Fuseliers Nico Boom, werd de 
eed of belofte afgelegd.

Vervolgens werden de koorden uitgereikt door 
“onze” oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse 
Brigade Prinses Irene, samen met de kinderen van 

basisschool Het Stelleplankier. Daarna werden de 
militairen afgemarcheerd naar de haven, voor een 
duik in het koude water, om een stukje te zwemmen 
in gevechtstenue met het nog nieuwe koord. Terug 
op de steiger, werden zij gefeliciteerd door de batal-
jonsstaf, oud-strijders, familie en vrienden. Het regi-
ment wil op deze wijze zichtbaar invulling geven aan 
tradities, de banden met de maatschappij, het dorpje 
Colijnsplaat en onze oud-strijders. 

Verkenners van de Irene Brigade wisten bij Colijns-
plaat op 25 november 1944, een vijandige infiltra-
tiepoging af te slaan, waarmee het opblazen van de 
kerk werd voorkomen en het dorp van een drama 
werd gered.

Uit het water, via het net, omhoog naar de steiger

Koorduitreiking Colijnsplaat

Generaal Hemmes en een leerling van de basisschool met de 
koorden

De loco-burgemeester feliciteert de nieuwe fuselier

ALFA TIJGERS IN DE “STAD DER BEVRIJDING”
Door Eerste Luitenant der Fuseliers C. Holster

In de “Stad der Bevrijding”, Wageningen, vindt jaar-
lijks de herdenking van de capitulaties plaats. In Ho-
tel de Wereld in Wageningen werd op 5 mei door de 

Canadese geallieerde generaal Foulkes onderhan-
delt over de Duitse capitulatie, onder toeziend oog 
van Prins Bernhard. Een onderdeel van deze her-
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denking is het militaire Bevrijdingsdefilé door het 
centrum van de stad. Aan het defilé, wat een begrip 
is in de Nederlandse samenleving, nemen veteranen 
deel, diverse historische voertuigen en muziekkorp-
sen en ook actief dienende militairen uit de hele 
Nederlandse krijgsmacht. Dit alles maakt het Bevrij-
dingsdefilé een aantrekkelijk schouwspel voor het 
massaal toegestroomde publiek.  

Het thema van de herdenking van dit jaar betrof ‘’70 
jaar leven in vrijheid” en in het kader hiervan waren 
er weer een aantal WOII veteranen aanwezig uit o.a. 
Canada en Groot-Brittannië (en natuurlijk van onze 

eigen Irene Brigade). Een bijzonderheid op zich ge-
zien de leeftijd van deze mannen.  Verder trok het 
defilé meer internationale belangstelling, zo’n 150 
buitenlandse militairen vanuit o.a. de Verenigde 
Staten, Frankrijk, België, Polen, Canada en Groot-
Brittannië.  

Onder de deelnemende actief dienende militairen 
waren dit jaar ook de fuseliers van de Alfa “Tijger” 
compagnie.  Als vertegenwoordigers van de 13e lich-
te brigade en het 17e pantserinfanteriebataljon GFPI 
heeft het zware wapen peloton van de Alfa compag-
nie deelgenomen aan het defilé.  Een mooie gelegen-
heid om als fuseliers een eerbetoon te geven aan 
onze bevrijders en de veteranen die ons zijn voorge-
gaan. Daarnaast was dit ook een kans om onszelf in 
een positief daglicht te zetten bij de Nederlandse be-
volking en zichtbaar te maken dat onze krijgsmacht 
zich nog steeds inzet voor vrede en veiligheid. 

Deze 5 mei was een geslaagde dag voor het peloton. 
Door een strakke en professionele uitvoering heb-
ben we het visitekaartje van het 17e pantserinfan-
terie bataljon afgegeven op een waardige manier. 
De waardering van het publiek was goed merkbaar. 
Zelfs de weersomstandigheden, die niet al te best 
waren op sommige momenten, konden hier niets 
aan af doen.  De fuseliers hebben aansluitend ook 
nog het glas geheven op de bevrijding tijdens het 
bevrijdingsfestival in de stad. Op deze manier werd 
er dus ook nog aan de saamhorigheid gewerkt, wat 
zeker heeft bijgedragen aan het succes van deze 5e 
mei! 

Wageningen 5 mei

70 JAAR BEVRIJDING DEN HAAG
Door: Tweede-luitenant der Fuseliers A.P.J.A. Vugts, A-cie

Op 8 mei 1945 was het de Prinses Irene brigade die 
als eerste de stad binnenreed na 5 jaar onderdruk-
king door de Duitse bezetter. Vele oud-strijders her-
inneren zich nog goed dat de bevolking er verhon-
gerd uitzag, maar desondanks kregen ze een warm 
onthaal. De paleiswachten werden weer overgeno-
men en NSB’ers gearresteerd. De residentie was 
hiermee weer in Nederlandse handen. 

70 jaar na dato wordt er nog steeds stilgestaan bij 
deze gebeurtenis. Als A-cie mochten wij hier een 
bijdrage aan leveren, samen met een detachement 
van het Garderegiment Grenadiers en Jagers en de 
Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso”. De 
fuseliers stonden zowel in ceremonieel tenue als ge-
woon in gevechtstenue, beiden met wapenexercitie. 
Voor vele fuseliers de eerste keer dat ze op een der-
gelijke ceremonie een acte de préséance gaven. On-
der het moto: een goede voorbereiding is het halve 

werk, hadden de Tijgers de dagen ervoor de ceremo-
nie uitgebreid doorgenomen. 

Na het gebruikelijke omkleden op de Frederikka-
zerne, traden vaandel en vaandelwacht daar in. Ver-
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volgens zijn we in de bus vertrokken, richting het 
Buitenhof. Van daaruit zijn we door de binnenstad 
van Den Haag, richting de Grote- of Sint Jacobskerk 
gemarcheerd. Dit leverde veel bekijks op voor de 
Haagse bevolking, maar ook voor de Japanse toeris-
ten die daar aanwezig waren. Naast de Grote Kerk 
namen we onze plek in, rondom de plaquette van de 
Prinses Irenebrigade.

Hierna begon de herdenkingsceremonie. De burge-
meester van Den Haag, de heer Jozias van Aartsen, 
Ereburger van Den Haag, generaal-majoor b.d. Hem-
mes en de leerlingen van de Prinses Ireneschool 
kwamen hier aan het woord. De kernboodschap 

van de sprekers was dat belangrijk is om te blijven 
herdenken wat er in het verleden is gebeurd. Het 
betrekken van onze jongere generatie staat hierbij 
centraal. Zij weten immers niet wat er precies ze-
ventig jaar geleden gebeurd is. Het overbrengen van 
het besef, dat vrede, vrijheid en democratie niet van-
zelfsprekend zijn, door de oudere generatie aan de 
jongere, is van belang om herhaling te voorkomen.  
Na de toespraken werden er verschillende kransen 
gelegd bij de plaquette. 

Het defilé werd hierna afgenomen door Prinses 
Irene. De oud-strijders van de Prinses Irenebrigade 
voegden zich hiervoor bij ons, gezeten in historische 
militaire voertuigen. Na afloop van het defilé gingen 
de oud-strijders terug de Grote Kerk in en marcheer-
den wij terug naar het Buitenhof. 

Een aantal Tijgers zijn zondag 10 mei nogmaals naar 
de Hofstad gegaan om bij het concert “Slag om de Re-
sidentie” aanwezig te zijn. Voor de Tijgers twee mooie 
dagen, waarbij we de eenheid professioneel hebben 
kunnen neerzetten. We zijn ook meer te weten is ge-
komen over het verleden van ons eigen Garderegi-
ment. De eenheid heeft er de gehele ceremonie strak 
bij gestaan, waardoor er op terugweg een sfeer van 
trots en euforie door de hele bus heen ging!

Den Haag 1945. Luitenant Slagter van de Staf van de 
Brigade, staande in een brencarrier tijdens de intocht 
op 8 mei. Achter hem is het vaandel te zien, dat een dag 
eerder werd ingeleverd door de commandant van de 
Compagnie Aanvullingstroepen, majoor Looringh van 
Beeck. Hij had het vaandel een aantal eerder uit Enge-
land meegenomen, met de bedoeling het te gebruiken bij 
de intocht in Nederland. Het werd sindsdien vermist.
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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
Bankrekening (IBAN): NL64 ABNA 0563 2686 11 t.n.v. Vereniging Van Veteranen Garderegiment  
Fuseliers Prinses Irene
Voor meer informatie: www.vvvgfpi.nl

BESEF “FREEDOM IS NOT FOR FREE” DUS OOK NA 70 JAAR BLIJVEN HERDENKEN! 
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 en 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 herden-
kingen en een interview met Dennis van Esch.

Nationale Veteranen Dag op zaterdag 27 juni

Het belooft ook dit jaar weer een groot spektakel 
te worden. Opgeven voor het defilé kan natuurlijk 
gewoon nog bij onze secretaris of direct bij Martin 
Faas. Voor diegenen die het veteranentenue wat te 
formeel vinden, hebben we een hele mooie sweater 

aangeschaft. Voor € 29,50 kunnen jullie deze bij de 
museumwinkel of tijdens de reünie van 29 mei bij de 
verwelkomingsstand kopen.  

Herdenkingen 4 mei
Het is goed om de gevallenen en op andere slachtof-
fers voor vrijheid van ons land te blijven herdenken: 
“Freedom is not for Free”. Samen met Generaal-
majoor bd Rudi Hemmes mochten wij namens onze 
vereniging en het COM (met Luitenant-generaal bd 
Ted Meines) de vierde krans leggen bij de Nationale 
Herdenking op de Dam in Amsterdam. Na een in-
drukwekkend optreden van het koor en de mooie 
voordracht van de heer Ian Buruma over zijn per-
soonlijke ervaringen, ontdekten wij tijdens de stille 
tocht van de Nieuwe Kerk naar het monument op de 
Dam dat er nog twee leden van de vereniging aanwe-
zig waren: Dirk Smit en Dirk Norder stonden fier in 
het ere couloir. Een kort oogcontact was voldoende 
om de herkenning en de kameraadschap te beves-
tigen. Deelname aan het ere couloir is zeer indruk-
wekkend en een grote eer; ik kan het iedereen van 
harte aanbevelen.

De herdenking was waardig, met weer een mooi 
en indrukwekkend optreden van Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima. Het is buitenge-

De Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, samen met de mi-
nister van Defensie
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woon indrukwekkend dat het om 20.00 uur op de 
Dam gedurende 2 minuten echt helemaal stil kan 
zijn. Na de herdenking was het ons als kransleggers 
een eer om uitgenodigd te zijn voor een gesprek met 
de Koning en de Koningin en premier Rutte.

Op 4 mei vond ook traditiegetrouw de dodenherden-
king plaats op het Ereveld Loenen. Hierbij was onze 
vereniging vertegenwoordigd door de vice-voorzit-
ter, kolonel Roland de Jong. Op dit Ereveld liggen 
ongeveer 3700 oorlogsslachtoffers en slachtoffers 
die gevallen zijn tijdens vredesmissies (burgers en 
militairen) van de Tweede Wereldoorlog tot heden. 
De Minister van Defensie, mevrouw Hennis-Plas-
schaert, opende de herdenking en blikte terug op 
de belangrijke rol die sommige mensen hebben ge-
speeld in de hulpverlening aan anderen, op de vlucht 
voor de Duitse bezetter. 

De Hoofdkrijgsmachtrabbijn, kolonel Sebbag, trok 
in zijn boeiende toespraak een parallel tussen au-
torijden en herdenken. Volgens hem moet er in ons 
leven een goede balans zijn tussen het in de achter-
uitkijkspiegel en het naar voren kijken. Na de toe-
spraken werden er kransen gelegd bij het monument 
“de vallende man”. De voorzitter van het Veteranen-
platform, een vertegenwoordiger van de BNMO en 
een lid van een bij het  Veteranenplatform aangeslo-
ten organisatie, legden, mede namens de VVVGFPI, 
een zogenaamde “koepelkrans”.

Maandagavond 4 mei vond ook de herdenking plaats 
van alle Brabantse gevallen militairen en verzets-
mensen. De Stichting Herdenking Brabants Gesneu-
velden had daarvoor vele contacten uitgenodigd: 
nabestaanden, jeugd, kerkelijke hoogwaardigheids-
bekleders, militaire en burgerlijke autoriteiten en 
stichtingen en verenigingen die gerelateerd zijn aan 
oorlog, verzet, missies en bevrijding. Zo ook aan de 
VVVGFPI. Dit jaar was het de laatste keer dat de her-
denking op 4 mei gehouden is. Vanaf volgend jaar zal 
de herdenking jaarlijks in de 2e week van september 
gehouden worden. Deze wijziging is met het oog op 
de toekomst genomen. De herdenking ligt nu vlak 
voor de viering van de bevrijding op 18 september. 
Zo ligt de herdenking dichter bij de bevrijding van 
Brabant.

De herdenking was ook dit jaar weer indrukwekkend 
en werd omlijst met muziek van de politiekapel. Na 
de 2 minuten stilte werd er een stoet geformeerd 
die, via de kapel, waar de kransen gelegd werden, 
eindigde in het dorpshuis voor een gezellig samen-
zijn. De VVVGFPI werd vertegenwoordigd door Lkol 
der Fuseliers Emil Kaspers, Elnt der Fuseliers Bart 
Spijkers en Adj Richard Ekelhof . Hopelijk kunnen 
we volgend jaar met vele van onze jonge veteranen 
aanwezig zijn, het is zeer zeker de moeite waard.

BoL (Band of Liberation) 5 mei Wageningen
Op 28 maart heeft de VVVGFPI en samenwerkings-
overeenkomst gesloten met The Band of Liberation. 
Dit werd voor het eerst zichtbaar op 5 mei in Wa-
geningen; daar namen niet alleen oudstrijders van 
de Prinses Irene Brigade en de Indië-bataljons deel, 
maar ook detachementen van het parate 17 Painfbat 
GFPI en de BoL dit keer getooid met fuselierssjaal-
tjes. Op 29 mei zal de BoL ook de herdenking tijdens 
onze reünie opluisteren.

Herdenking 70 jaar bevrijding Den Haag
Op 8 mei werd bij de Grote Kerk in Den Haag her-
dacht dat de Prinses Irene Brigade 70 jaar geleden 
Den Haag heeft bevrijd. Met vele genodigden werd 

In gesprek met de Koning.
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deze herdenking in stijl uitgevoerd onder leiding van 
Burgemeester van Aertsen en in aanwezigheid van 
HKH Prinses Irene. De speeches van de burgemees-
ter en onze Generaal Rudi Hemmes waren ronduit 
indrukwekkend. Ook werden er drie mooie gedich-
ten voorgedragen door kinderen van de Prinses 
Ireneschool. Samen met de regimentscommandant 
was het mij een eer om namens alle veteranen van 
ons regiment een krans te leggen. De herdenking 
werd afgesloten met een mooi defilé.

Als bestuur zouden we graag zien dat nog meer 
jonge veteranen meer gaan deelnemen aan  een van 
deze herdenkingen. Voor informatie kun je contact 
opnemen met het secretariaat VVVGFPI@home.nl.

Reünie VVVGFPI, SFOR-5 en VOSKNBPI op 

vrijdag 29 mei 2015 

Op 29 mei zal weer de reünie van de VVVGFPI en de 
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene wor-
den gehouden, dit jaar gecombineerd met een reü-
nie van SFOR-5. Het belooft lekker druk te worden, 
want voor SFOR-5 hebben zich al ruim 300 mensen 
aangemeld. Het is uiteraard niet verplicht om din-
gen samen te doen, maar voor diegenen die het leuk 
vinden om onder het genot van een drankje en een 
hapje met onze oud-strijders van het eerste uur te 
praten, dat kan ook dit jaar weer. Je weet wel van: 
oud-strijders gaan ons voor, dat geeft ons moed en 
berekracht en van goed voorbeeld doet goed volgen! 
Als deze Vaandeldrager op jullie deurmat valt, is de 
reünie reeds voorbij, daarom zal ik in het volgende 
nummer hierop terugkomen.

Reünie ISAF Battlegroup 10 
Op donderdag 10 september is de reünie van ISAF 
Battlegroup 10 (2009 Afghanistan, Deh Rawod) ge-
pland in/rond de Regimentsmess Congleton vanaf 
15.00 uur en in de avonduren (BBQ).

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, meldt je dan 
gerust aan voor een interview. 

Breng een nieuw lid aan en je krijgt een 

uniek cadeautje!

Tenslotte is ons ledental wat gedaald door de op-
schoning van bestanden en het royeren van wanbe-
talers, maar we blijven circa 6000 (jonge) veteranen 
vertegenwoordigen, dus wordt 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. 

Fuselier waar ben je, wat doe je en wat 

denk je?

Voor deze “Fuselier waar ben je, wat doe je en wat 
denk je” zijn wij dit keer op bezoek bij een fuselier 
die niet fysiek ongeschonden van zijn tweede uitzen-
ding naar Nederland terug kwam. De vragen worden 
dit keer gesteld aan Dennis van Esch.

Voordat Dennis  bij het 17de werd geplaatst, deed 
hij zijn AMO bij het schoolbataljon in Ermelo en zijn 
TFO in de Harskamp. Vanuit het bataljon werd hij 
twee uitgezonden naar Afghanistan. Van november 
2006 t/m maart 2007 was hij geweerschutter bij de 
A-Cie en gelegerd in Tarin Kowt. Zijn tweede mis-
sie was weer in Afghanistan. Van maart t/m juni juni 
2009 maakte hij met de C-Cie deel uit van BG-9 en 
deed hij zijn werkzaamheden vanuit Ded Rawod.

Zoals iedereen die uitgezonden is geweest, heeft 
Dennis natuurlijk ook positieve en negatieve erva-
ringen opgedaan. Positief vond hij dat hij in de prak-
tijk heeft kunnen laten zien waarvoor hij was op-
geleid. Door die opleidingen heeft hij goed kunnen 
functioneren. Verder heeft hij de onderlinge saam-
horigheid, kameraadschap en teamspirit als heel 
positief ervaren. Wat minder positieve ervaringen 
waren de verschillen in dag- en nachttemperaturen, 
het meenemen van eten, drinken en vele extra spul-
len tijdens patrouilles. Maar natuurlijk was de meest 
nare en negatieve ervaring toen hij op 20 juni 2009 
bij een tragisch ongeval zodanig gewond raakte, dat 
hij beide benen moest missen.

Nadat Dennis, via Kandahar, terug kwam in Neder-
land werd hij opgenomen in het CMH (Centraal Mi-
litair Hospitaal). In Doorn heeft hij ook een lange 
periode gerevalideerd. Op het moment is Dennis 
werkzaam op het sportbureau van de kazerne in Oir-
schot. Daar is hij het eerste aanspreekpunt voor o.a. 
het uitgeven van sportmaterialen. Daarnaast ver-
richt hij wat onderhoudswerkzaamheden. Eigenlijk 
is hij een soort huismeester/conciërge van de sport-
gebouwen.

Zijn uitzendingen naar Afghanistan hebben voor 
Dennis wel invloed gehad op zijn manier van denken 
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over bepaalde zaken die nu in de maatschappij spe-
len. Zo vindt hij dat er in Nederland te veel wordt ge-
klaagd. “Wij hebben het nog niet zo slecht. Dus stop-
pen met dat geklaag. Verder moeten mensen kappen 
met de gedachten dat zij beter zijn dan andere.”

Door zijn ervaringen tijdens zijn uitzendingen en het 
traject dat Dennis heeft gevolgd na zijn ongeval is 
hij veel makkelijker gaan denken en relativeren. Zo 
vind hij het maar niets als mensen hem aanspreken, 
als mindervalide, en dan denken en zeggen dat al-
les slecht is en zielig overkomen. Het gaat erom hoe 
Dennis er zelf mee omgaat.

Door het contact en de goede zorgen, al die jaren, 
vanuit het bataljon en de vereniging was het bijna 

een must op lid te worden en te zijn van onze VV-
VGFPI. Het huidige contact met het bataljon en de 
vereniging is goed. De gesprekken die Dennis met 
commandanten heeft ervaart hij als zeer positief.

Dennis gelooft dat onze vereniging over 10 jaar een 
grote club zal zijn. Vele veteranen (jong van lijf en 
leden) van latere missies zullen daar in de nabije 
toekomst steeds meer behoefte aan krijgen.

Dennis, bedankt voor het beantwoorden van de 
vragen. Tot ziens bij een volgende activiteit van de 
vereniging of op de Nationale Veteranendag in Den 
Haag op 27 juni a.s. Je weet dat je mee kunt rijden in 
ons detachement.

UNION IS STRENGTH – EENDRAG MAAK MAG
Elnt Freek van Roosmalen 
Commandant 1MRATPEL

VERDERE VORMING OFFICIEREN D/SPRINGBOKKEN-

COMPAGNIE BERLIJN

Na veel uitstel in de voorgaande maanden, om ver-
schillende redenen, was het dan toch eindelijk ge-
lukt. Wij gingen met de officieren van de compagnie 
drie dagen naar Berlijn om onszelf te verbreden en 
verdieping te zoeken met betrekking tot de Koude 
Oorlog en de aanloop ervan na de Tweede Wereld-
oorlog. Vanuit een oefenweek in het Brabantse zand 
gingen we aansluitend richting de Duitse hoofdstad.  

Voordat we überhaupt in de buurt van Berlijn kwa-
men hebben we in de weken ervoor informatie opge-
daan door het bekijken van verschillende documen-
taires over de Berlijnse muur en het leven in en om 
Berlijn gedurende deze indrukwekkende periode. 
Hierbij zijn we dieper ingegaan op de inhoud door 
met elkaar te spreken over de spanningen tussen 

Oost en West, waar ook enige hedendaagse vergelij-
kingen bij te maken zijn.  

Nadat we donderdag 19 maart laat aankwamen in 
Berlijn zijn we vrijdag begonnen met een bezoek 
aan de vele monumenten en bezienswaardigheden 
van de stad. Na een wandeling over Unter den Lin-
den zijn we via de Bundestag en Brandenburger Tor 
doorgelopen naar het holocaustmonument en het 
Joods museum. Ondanks dat de nadruk van de reis 
op de Koude Oorlog lag moeten zulke indrukwek-
kende en belangrijke monumenten natuurlijk aange-
daan worden.  

Zaterdag lag de nadruk wel meer op Berlijn en zijn 
muur. Na de East Side Gallery te hebben bekeken, 
wat overigens ook nog een van de weinige stuk-
ken overgebleven muur is zijn we doorgegaan naar 
het wereldberoemde Checkpoint Charlie en het 

Brandenburger Tor

Checkpoint Charlie



 12 Vaandeldrager nummer 114

aangrenzende museum. Checkpoint Charlie was 
de laatste stop en de plek waar West overging in 
Oost. Op dit Checkpoint hebben in de jaren vijftig 
en zestig meerdere keren de tanks tegenover elkaar 
in opstelling gestaan bij oplopende spanningen tus-
sen de Amerikanen en de Oost-Duitsers/Russen. Als 
afsluiting van de dag zijn we langs het museum To-
pographie des Terrors gegaan. Een museum dat in-
gaat op de verschrikkingen van het Nazi-systeem en 
de hoofdrolspelers van destijds, op locatie van het 
oude Gestapo-hoofdkwartier. In dit museum wordt 
je weer met de neus op de feiten gedrukt hoe ver-
schrikkelijk het is om onder een totalitair regime te 
leven. 
 
Aangezien we toch in Berlijn waren vonden we het 
ook gepast om samen een leuk restaurant op te 
zoeken ter gelegenheid van het afscheid van kapi-
tein Renzo Wessels als compagniescommandant. 

Geheel onverwacht had de kapitein mooie attenties 
als scheidend commandant voor ons. Na lange zoek-
tochten op internet had hij originele petemblemen 
van de 1e Zuid-Afrikaanse infanteriebrigade voor 
ieder van ons kunnen regelen. Deze brigade heeft 
onder Britse vlag gediend tijdens zowel de Eerste 
als de Tweede Wereldoorlog. De afbeelding is de-
zelfde als die van het mouwembleem van de ‘Zuid-
Afrikaanse’ Nederlanders van de D-compagnie van 
de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, 
rond de afbeelding staat de tekst: Union is Strenght 
– Eendrag maak Mag. Zo werd nogmaals duidelijk 
hoe diep de ‘roots’ van de D/Springbokken-compag-
nie wel niet liggen.

Nadat we zondag nog Berlijn bekeken hebben vanaf 
grote hoogte uit de Fernsehturm zijn we voldaan te-
rug naar Nederland gegaan.

Embleem 1e Zuidafrikaanse Infanteriebrgade
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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.
Bankrekening (IBAN): NL64 ABNA 0563 2686 11 t.n.v. Vereniging Van Veteranen Garderegiment 
Fuseliers Prinses Irene 
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” 

Reünie Westenbergkazerne
De  reünie van de Regimentsgenoten van de Wes-
tenbergkazerne op 12 maart in Oldebroek was een 
groot succes. Het is te hopen dat meer mensen, die 
in Schalkhaar bij het 13de hebben gediend, de gele-
genheid hebben ook eens bij het 17de in Oirschot 
langs te komen.

Colijnsplaat
Op 10 april werden in Colijnsplaat Fuseliers beëdigd 
en werden koorden uitgereikt. Voor niet iedereen 
was het natmaken van de koorden eenvoudig. Voor-
al enkele oudere leden van de Staf van de 13de Bri-
gade waren blij dat zij weer vaste grond onder hun 
voeten voelden.

Verdienstelijke vrijwilligers
Op 16 april  vergaderde het Steunfonds van de Prin-
ses Irene Brigade. Brigade Generaal b.d. Arie Ver-
meij werd in het bestuur benoemd en werd meteen 
Vice Voorzitter. Zo zie je maar weer dat een Fuselier 
die de dienst uitgaat onmiddellijk aan de slag kan 
gaan als vrijwilliger. 

Oranje Nassau voor Richard van de Velde
Op 24 april waren Nelleke Swinkels en ik in Maurik 
om, mede namens u allen, Richard van de Velden te 
feliciteren met de Oranje Nassau die hem door de 
burgemeester werd opgespeld, als waardering voor 
alles wat hij had gedaan. Richard is de zoon van een 
Brigademan, die helaas al enige tijd geleden is over-
leden. Richard doet erg veel moeite om overal waar 
de Prinses Irene Brigade in 1944 en 1945 was ge-
weest, daarvan een officieel bewijs achter te laten. 
Wij zijn hem daarvoor altijd  zeer dankbaar geweest. 
In deze Vaandeldrager treft u weer een verhaal van 
zijn hand aan. 

4 en 5 mei 2015
U zult ongetwijfeld op 4 mei in gedachten bij omge-
komen maatjes zijn geweest. Het was een voorrecht 
dat vertegenwoordigers van de VVVGFPI, namens  
alle veteranen, mede een krans  mochten leggen op 
de Dam. Na afloop was er nog gelegenheid om onze 
Koning en Koningin te ontmoeten. 

Een blij verrasste Richard van de Velde samen met de burge-
meester van Buren

Gedecoreerde Richard van de Velde
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Kolonel bd Tony Herbrink legde samen met oud-
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier en voorzitter van 
het Genootschap, kolonel bd Jan van Lieverloo een 
krans in Waalre.

Op 5 mei werd uitbundig de bevrijding van 70 jaar 
geleden gevierd. Het was jammer dat het weer op 4 
en 5 mei niet overal mee wilde werken. De uitbun-
digheid was er gelukkig weinig minder om. Vooral 
de jeugd is zeer geïnteresseerd in de verhalen over 
de bezettingstijd en willen van ons veteranen hier-
over graag informatie.

HKH Prinses Irene bij herdenking in Den Haag
In aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Irene is in Den Haag herdacht dat de Prinses 
Irene Brigade, 70 jaar geleden op 8 mei, als eerste ge-
allieerde legereenheid de Residentie binnen kwam. 
Het weer werkte mee en het was een heel bijzondere 

herdenking. De medewerkers van de gemeente Den 
Haag hebben zich bijzonder ingespannen om de ont-
vangst, de herdenking bij de plaquette, het defilé en 
de  receptie na afloop allemaal vlot en goed te laten 
verlopen. Ons Regiment maakte een voortreffelijke 
indruk op alle toeschouwers. Helaas kon het Korps 
Mariniers geen detachement leveren. Gelukkig was 
een tiental Mariniers-veteranen wel aanwezig. Wij 
waren bijzonder verheugd dat er een detachement 
van de Grenadiers en Jagers meeliep. Hun Regiment 
had 75 jaar geleden Den Haag verdedigd tegen de 
Duitse parachutisten, zodat de Koninklijke Fami-
lie naar Engeland kon uitwijken. Al met al een heel 
goede herdenking.

Wij hopen dat het weer ook mee zal werken op 29 
mei, als wij in Oirschot onze jaarlijkse reünie houden.

Defile in oude voertuigen

Max Wolff, na afloop van de Nationale Dodenherdenking in 
Amsterdam op 4 mei in gesprek met Koningin Maxima

Tony Herbrink en Max Wolff met Commandant der Strijd-
krachten Generaal Middendorp

In afwachting van HKH Prinses Irene
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Nationale Veteranendag op 27 juni en koorduitreiking Hedel
In het verschiet ligt nog de Veteranendag in Den 
Haag op 27 juni en een koorduitreiking in Hedel op 
16 juli. Ik hoop dat velen van u in de gelegenheid 

zullen zijn deze beide dagen bij te wonen. Noteer die 
data in uw agenda en geeft u zich op bij de secreta-
ris. Ik kijk naar u uit.

PUTTENSE OORLOGSSLACHTOFFER STEEF KRAAIJ KRIJGT EEN GEZICHT
Tekst: Richard van de Velde, zoon van oud-brigade lid Daan van de Velde  

en initiator van de website www.prinsesirenebrigade.nl   

Eind april is het 70 jaar 
geleden dat sergeant 
Steven Kraaij uit Putten 
in het Brabantse Hedel 
sneuvelde tijdens de 
laatste acties van de 
Prinses Irene Brigade. 
Zijn imposante graf en 
een straatnaambord, 
waarop het sterftejaar 
jammerlijk ontbreekt, 
brengen hem nog in 
herinnering. In zijn 
speurtocht naar slacht-
offers van deze legen-
darische brigade kwam 

Beusichemmer Richard van de Velde in contact met 
Riek Evers, de nog enig levende zus van Steven en 
kon mede daardoor de interessante levenswandel 
van ‘Steef’ in kaart brengen.

Bijsteren
De ouders van Steven waren landbouwer Jan Kraaij 
(*1892-1978) en Hendrika Koopman (*1895-1951). 
Ze trouwden in Putten in 1918 en woonden op de Ar-
kemheenseweg in het buurtschap Bijsteren, net bui-
ten Putten. Ze kregen samen de volgende kinderen: 
Steven (1919-1945), Hendrikje “Hent” (1921-2000),  
Peter (1923-1999),Stijntje (1925-1971), Rutger (1928-

1979), Johanna “Jo” (1929-2009), Jan (1935-1986)  en 
Hendrika “Riek” (*1939).

Steven was dienstplichtig militair en kwam in Voor-
schoten voor zijn nummer op in januari 1940. Hij 
werd ingedeeld bij de 1e Batt 4e afd. 2e Depot Be-
reden Artillerie. Zijn onderdeel werd al snel over-
gebracht naar Noord-Brabant/De Peel, in de zgn. 
Peel-Raamstelling. Door de grote overmacht van de 
Duitsers werd zijn onderdeel 10 mei 1940 onder de 
voet gelopen en vluchtte hij met enkele manschapen 
via Antwerpen naar Zeeuw-Vlaanderen. Na de capitu-
latie van dit stukje Nederland, ging hij langs de Belgi-
sche kust naar Duinkerken en zag kans met een boot 
naar Engeland te ontkomen. Hier vernam de familie 
via het Rode Kruis dat hij nog in leven was.

Naar West-Indië
Hij maakte in Engeland eerst deel uit van het Neder-
landsch Legioen, de voorloper van de Koninklijke 
Brigade Prinses Irene. Na de Duitse inval in Neder-
land waren Suriname en De Nederlandse Antillen 
ook in oorlog met Duitsland. De olieraffinaderijen 
en bauxietmijnen waren een potentieel doelwit voor 
eventuele Duitse aanvallen. De roep om beveiliging 
hiervan werd groter en in het najaar van 1941 werd 
een beroep gedaan op de Prinses Irene Brigade om 
manschappen hiervoor te leveren. Steven was één 
van de 156 vrijwilligers die naar Suriname werden 

Regimentskapitein Rene Bergen Henegouwen begroet het cortege Het cortege met HKH Prinses Irene, Genmaj Hans van der 
Louw, Genmaj bd Rudi Hemmes en Burgemeester van Den 
Haag Jozias van Aartsen
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gedirigeerd. Ze werden hier ingezet voor wachtlo-
pen bij het paleis van de Gouverneur, fort Nieuw 
Amsterdam en de Prinses Irene-kazerne, het Duitse 
interneringskamp, vliegveld in wording Zanderij, Al-
bina aan de Marowijne rivier en later voor bewaking 
van Nederlands eerste en enige concentratiekamp 
Jodensavanne.

Florry Schloss
De militairen werden ondergebracht in een oud 
schoolgebouw aan de Burenstraat in Paramaribo. 
Steven leerde in die begintijd de Surinaamse typiste 
Henriëtte Flora “Florry” Schloss kennen, die vlakbij 
op de Costerstraat 100 in Paramaribo inwoonde bij 
haar zuster Daffie en haar man. Ze trouwden op 24 
november 1943 en verhuisden naar een klein huis-
je. Het was maar van korte duur, want op 7 januari 
1944 vertrok de inmiddels tot sergeant bevorderde 
Steven per boot naar Europa, want men had veel 
militairen nodig voor de op handen zijnde invasie 
in West-Europa. Florry keerde weer terug naar het 
huis van haar zus. 

Steven maakte een drieweekse tussenstop in New 
York, waar in de voorstad Woodside het grootse 
deel van zijn schoonfamilie woonde. Hij kreeg in die 
korte periode een goede band met zijn schoonvader 
Julius J. Schloss, schoonzussen Helene en Coba en 
zwager Charles. Na een gevaarlijke bootreis mon-
sterde Steven weer veilig aan in het Schotse Gou-
rock. Een lange treinreis volgde voordat hij met zijn 
collega’s arriveerde in Wolverhampton, waar zich 
het basiskamp van de Prinses Irene Brigade bevond. 

Na een maandenlange, intensieve training landde 
Steef met zijn onderdeel op 7 augustus 1944 in Nor-
mandië, trok door Noord-Frankrijk en maakte de 
zware gevechten mee nabij Beringen in België. Na 
een verblijf rond Grave en hevige gevechten bij Til-
burg, verbleef hij korte tijd in ‘s Gravenmoer, waar 
hij ook nauwe contacten onderhield met de Gerefor-

meerde gemeenschap. Vervolgens vertrok de Briga-
de naar Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland, met 
als taak de kuststrook te bewaken en te verdedigen 
tegen eventuele Duitse aanvallen. Steef kwam met 
Gevechtsgroep 1 terecht in Middelburg en werd ge-
legerd in de HBS-school. Van beide laatste adressen 
zijn brieven bewaard gebleven van families, waar-
mee Steef contacten onderhield. 

‘Klusje’
In de laatste fase van de oorlog bevond Steef zich 
met de Irene Brigade tegenover Hedel in een oud 
fort Crêvecoeur. Via de radio had hij ondertussen 
vernomen dat zijn geboorteplaats Putten inmiddels 
bevrijd was en hij diende een verzoek in om een be-
zoek aan zijn familie te mogen brengen. Hij kreeg 
helaas geen permissie, omdat er nog “een klein 
klusje stond te wachten in de Bommelerwaard”. Het 
aanvalsplan Operatie Orange behelsde het volgende 
‘de Irene Brigade moest bij Hedel de Maas overste-
ken, dat gebied consolideren en optrekken richting 
Kerkdriel; de Engelsen zouden hetzelfde doen bij 

Grafkruis Steven Kraaij Grafsteen Steven Kraaij

Ouderlijk huis Steven Kraaij

Steven Kraaijstraat zonder jaartal
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Alem, ook naar Kerkdriel gaan en samen met de Ne-
derlanders een bruggenhoofd vormen dat als opstap 
zou dienen om verder noordwaarts te trekken en de 
brug bij Zaltbommel te veroveren.’ Op 22 april om 
middernacht 24.00 uur ging de operatie van start.

Steven was ingedeeld als schutter van een Vickers-
mitrailleur bij de ondersteuningsgroep van kapitein 
Post. Samen met het vierde peloton van luitenant 
Rueb verdedigde hij stellingen bij het viaduct on-
der de weg Zaltbommel - Den Bosch. Zijn positie 
boven op een dijk bleek echter te gevaarlijk: hij 
werd getroffen in zijn hoofd door een sluipschutter. 
Hij sneuvelde op 23 april 1945, enkele dagen voor 

zijn 26ste verjaardag. Onder het viaduct kreeg hij 
een voorlopig veldgraf, waarvan het veldkruis nog 
steeds in het bezit is van zijn zus Riek Evers. In au-
gustus 1945 werd hij op verzoek van de familie her-
begraven op de Oude Begraafplaats te Putten, waar 
zijn indrukwekkend graf met zijn helm nog steeds in 
het oog valt. 

Steven kreeg in maart 1946 postuum het Bronzen 
Kruis, wegens “Moedig en beleidvol optreden ge-
toond tijdens de gevechten bij Hedel in april 1945.” 
Dat was een schrale troost voor de familie.
‘Lest we forget!’, oftewel ‘Opdat we niet vergeten!’

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) Hamersestraat 33A2, 6931 EV Westervoort, 
Tel.026-3118271.
Th.J. (Theo)  van Alst (secretaris) Nic. Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar, Tel 0316-524002,
e-mail: tvalst@kpnmail.nl 
W.G. (Wim) ter Horst (penningmeester)  Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, Tel.0575-510207
e-mail: wg.terhorst@upcmail.nl
Bankrekening (IBAN): NL64 ABNA 0563 2888 11 t.n.v. Ver. Oud Strijders Indië Bataljons Garde 
Regiment Prinses Irene te Breda.

MEDEDELING AAN ALLE LEDEN VAN DE 5 INDIË BATALJONS VAN HET GARDE 
REGIMENT PRINSES IRENE

Tekst: Wim ter Horst

Zoals u allen weet, of al wel gemerkt zult hebben, 
is het DB van de VOSIB (H. Vleeming, Th. van Alst 
en W. ter Horst) per 1 januari 2014 in ruste gegaan 
en zijn de organisatorische werkzaamheden overge-
dragen aan de VVVGFPI, waarvan gen.bd. A. Vermeij 
voorzitter, Lkol F.E.T. van Dijk secretaris en Nicole 
Hooft penningmeester is.

I.v.m. de hoge bankosten en de vele extra werk-
zaamheden behorende bij het beheren van meerde-
re bankrekeningen binnen één vereniging, heeft het 

bestuur van de VVVGFPI, in overleg met het DB in 
ruste, de bankrekening (IBAN) van de VOSIB 
NL13 ABNA 0532 5603 96 opgeheven.

Ik verzoek u hierbij dan ook om vanaf 2015 uw bijdra-
gen, voor zowel de Vaandeldrager als de reünies en 
eventuele giften etc. over te maken op de hieronder 
genoemde bankrekening. NL64 ABNA 0563 2888 11 
ten name van VVVGFPI te Breda.

Bij voorbaat dank.

REÜNIE INDIË BATALJONS 2015

Ook dit jaar wordt er weer een reünie voor de Indië 
Bataljons (t.w. 4,5,6 en 7 Irene) gehouden, die net als 
de twee voorgaande jaren wordt georganiseerd door 
de VVVGFPI (de jonge Veteranen). Het 3e Bataljon 
houdt (helaas) nog steeds hun reünie afzonderlijk in 
de Harskamp. 

De datum van onze reünie is inmiddels vastgesteld 
op woensdag 9 september 2015. Hierbij wil ik graag 
een oproep doen aan alle leden om, indien mogelijk, 
naar Oirschot af te reizen en deel te nemen aan deze 
happening. Het is altijd weer grandioos om te zien 
hoe oude sobats, die elkaar na een jaar (of langer) 
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niet gezien hebben, weer met elkaar omgaan.

De wijze waarop het bestuur van de VVVGFPI deze 
dagen organiseert is bewonderingswaardig. In het 
december nummer van 2014 hebt u een uitgebreid 
verslag kunnen lezen, over het verloop van die dag. 
Het was een gezellige groep, in totaal toch zo’n 200 
mensen. In feite is dat echter toch maar een klein 

deel van de nog in leven zijnde veteranen, die tot 
deze bataljons behoren. Dus het kan altijd nog meer 
worden.

De officiële uitnodiging ontvangt u in de loop van 
de zomer vanuit Oirschot. Wij hopen op een grote 
opkomst en zien u allemaal gaarne tegemoet op 
woensdag 9 september a.s. in Oirschot.

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

DEMONSTRATIE
Tekst: Afkomstig uit het persoonlijk archief van L. Noordam 

Bewerkt door Wim ter Horst.

Jopreg.13 juni 1948 Sitobondo.
Ergens aan de voet van de Goenoeng Ringgit, een 
berg in de Oosthoek van Java, komt een carrier aan-
rijden. De stalen rupsbanden jagen wolken stof om-
hoog. Bij een groepje Tjacra’s (Madoerese soldaten) 
houdt de carrier stil. Vol belangstelling kijken de 
Tjacra’s naar de carrier bemanning.
”Zes rekken in stelling”, commandeert sergeant van 
Bekkum uit Bussum. Soldaat 1e klas Fits uit Oud 
Aden, soldaat Trum uit ’s Hertogenbosch en soldaat 
Echt uit Wamel ( bij Tiel) springen uit de carrier. De 
één draagt de loop van een mortier, een ander het af-
fuit en de derde een paar granaten. De mortierristen 
van het 4e Bat. GRPI geven een demonstratie voor 
hun Madoerese wapenbroeders. 

Binnen de kortst mogelijke tijd is het mortier opge-
steld. De mannen wachten op de komende comman-
do’s. Daar zijn ze al. “Doel 1---800, Lading 1, nullijn, 
vuuuuuuuur!!!!!!!!! “ Een korte klap en de eerste gra-
naat suist door de lucht. Even later geeft een witte 
rookkolom de plaats aan waar de granaat is geval-
len. De Tjacra’s zijn enthousiast. Zij zien dit wapen 
voor het eerst demonstreren. Eén der Tjacra officie-
ren legt zijn mannen de werking van het mortier uit. 

Er staat echter nog een nummer op het programma, 
namelijk een demonstratie van het Pantser Afweer 
Geschut. Een carrier staat reeds klaar met een stuk 
PAG er aan gekoppeld.
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Nu voert onze weg naar zee, want met Pag geschut 
moet men de ruimte hebben. De Tjacra’s gaan mee 
op twee trucks. Een enkele geluksvogel mag met de 
carrier meerijden en kijkt met een verheerlijkt ge-
zicht naar zijn kameraden op de trucks, die dit met 
afgunst aanzien.

Het pantser afweer kanon is zeer snel in stelling ge-
bracht. Een granaat wordt in de loop geschoven. De 
mannen gaan achteruit met de vingers in de oren. 
Een felle daverende klap, een vuurflits, dan is de 
pantsergranaat onderweg. Eén der Tjacra’s is van 
schrik omgerold.

Is me dat een knal! In de verte op zee stijgt een klei-
ne waterzuil op als bewijs dat de granaat het water-
oppervlak heeft geraakt.

Nog enkele granaten worden afgevuurd. Telkens 
weer die doordringende daverende slag, de huls die 
uit het kanon rolt, de stofwolk die bij elk schot om-
hoog vliegt en de mannen die met de vingers in de 
oren de klap afwachten. Dan behoort ook deze de-
monstratie tot het verleden en gaan de mannen van 
Irene en de Tjacra’s naar hun kwartieren terug. 

Den Haag 1945. 
Een scoutcar van de 
Verkenningsafdeling 
(Recce) tijdens de 
intocht op 8 mei. Let 
eens op de kleding 
van de Haagse bur-
gers; de oorlogswin-
ter is hen goed aan 
te zien.

UIT HET DAGBOEK VAN F. MULDER, 5 GRPI - VERVOLG VAN VAANDELDRAGER 113 
(REDACTIE: VANWEGE DE AUTHENTICITEIT ONVERKORT WEERGEGEVEN)

Talang (voor de tweede maal)
Zondag 18 september, horen we het onprettige be-
richt dat de Luit met zijn oppasser naar Moeara  La-
boe moet vertrekken. Jammer dat we hem voor enige 
tijd moeten missen en kwijt zijn. De pelotonscom-
mandant maakt er nog een gezellige dag van door te 
gaan zwemmen in het meer van Singkarak. Hij heeft 
ook nog een fles oude jenever bij zich. Wij amuseren 
ons met sport en maken een pelotonsfoto. Intussen 
rolt nog de opgedroogde post van de verongelukte 

drietonner Talang binnen, blijkbaar opgevist uit de 
kali en aan een waslijn van Loeboek Selassih te dro-
gen gehangen. Door de doorgelopen inkt zijn som-
mige brieven niet meer te lezen. Jammer thuisfront!

In het nachtelijk donker komen Chinezen voorbij met 
koopwaar. Zij wachten op begeleiding maar ze zijn 
te karig om ons een goed pakje sigaretten te geven 
i.p.v. onze ellendige “Heimwee”. Doordat het rustiger 

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

Den Haag 1945. Een Haagse schone is in uniform gestoken en mag zo de 
intocht beleven. De Brigademan naast haar is gewond geraakt tijdens de 
strijd. Hiervan getuigt zijn ooglap maar ook de gewondenstreep (verticaal, 
op zijn mouw, boven de seinvlaggen). Het is eigenlijk de voorloper van het 
huidige Draaginsigne Gewonden).
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wordt, staat iedereen tegenwoordig zeer laat op en 
worden de kleine uurtjes vaak met kaarten volge-
maakt. Er worden nachtbrekers waargenomen in de 
duiventil van de “Zwarte-Panter-Compagnie” te Ta-
lang, die ’s nachts ergens op een post in de rimboe 
van Midden Sumatra gokken en spelen.

Onderwijl komen in Padang de kwartiermakers van 
het 7e Garde Bataljon Prinses Irene aan, zodat wij nu 
tegen hen kunnen zeggen: “Wij zijn de veteranen, jul-
lie zijn de baroe’s.” 
Een film-jeep, geschonken door de Kwattafabrieken, 
komt onze avonden doden en vertoont de film “Post 
uit Nederland”, als een soort gesproken brief, waarin 
het volgende:

 “Zo zien we alle delen van Nederland: een vrouw met 
haar kinderen schrijft een brief aan haar man hier in 
de tropen, terwijl ze vertelt van haar uitgaansdagjes 
en de ondeugende streken van haar kleintjes. Overal 
te lande vertoeven we: van de Friese meren tot aan 
de kolenmijnen van Zuid-Limburg. Een neef vertelt 
iets vanuit de jaarbeurs, waar de Domtoren boven-
uit steekt. Een meisje schrijft haar jongen, terwijl de 
foto van hem boven haar schrijftafel fier en getrouw 
staat te wachten, over haar belevenissen en haar een-
zaamheid. Hij moet spoedig terugkeren. Alleen staat 
ze nu, heel alleen onder de Schreierstoren en ze weet 
ook hoe men aan die naam gekomen is. De wijde zee 
ziet ze voor zich. Aan de voet van deze toren moest 
wel veel geleden zijn, toen de Indiëvaarders vroeger 
Oostwaarts trokken. En ook nu weer omwille van 

haar jongen, die ze trouw blijft. Een Zeeuwse opoe 
vertelt van haar dorp en dat “Jan” maar spoedig weer-
om moet komen. Ze ziet op tegen de moderne, veel la-
waai makende machines. Ouderwets wil ze blijven.”
Einde filmverslag.

Dat is de post in woord en beeld uit Nederland, die 
wekelijks per Constallation over de wijde oceaan 
naar ons wordt gevlogen. Wij kunnen ons dat alle-
maal zo best voorstellen, wat er in Nederland zich 
afspeelt omwille van ons hier en daarom houden we 
goede moed en de zon hoog!

Dagen later horen we dat op 1 oktober a.s. één van 
onze pelotonsmaten, als afgekeurde, met de “Grote 
Beer” naar Holland teruggaat. Onze grote pianovirtu-
oos, bij wie Bach na aan het hart lag en die blij was 
als in een pakketje uit Holland gedroogde aardappels 
aankwamen. Wij daarentegen waren boos als er geen 
rijst was. Deze verdediger van het Vaderland is helaas 
in Nederland later te vroeg gestorven. Zijn offer in 
de tropen was te groot geweest. We horen dat onze 
demobilisatie nog wat wordt uitgesteld, ofschoon 
we bijna het tweede tropenjaar volmaken. Doordat 
het na “Cease Fire” stiller is geworden, gaan we uit-
stapjes organiseren, zoals naar de kolenmijnen van 
Sawahloento, gelegen aan de Ombilin of naar de ce-
mentfabriek van Indaroeng.

Op 27 september horen we dat onze Luit, na de test in 
Bandoeng vorig jaar, waar hij geslaagd was voor be-
roepsofficier, heden bevorderd is tot Eerste luitenant: 

Foto Wim ter Horst: Kwartiermakers van 7 Irene
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Proficiat! Het patrouille lopen wordt saai en er valt 
weinig meer te beleven.

Op 29 september gaat zo’n patrouille van 14 man ge-
durende 12 uur op pad naar Solok. Schertsend wordt 
ons nageroepen: “Daar gaan de padvinders weer met 
de veldfles op hun rug.”

Op 30 september hoor ik plotseling dat ik toch terug 
moet naar Nederland per vliegtuig voor een opleiding 
tot beroepsofficier aan de KMA te Breda. Moet ik dan 
toch de jongens, waar lief en leed mee gedeeld is, ver-
laten?

Op 13 oktober moet ik thuis zijn in Holland. 614 brie-
ven heb ik heden naar huis geschreven; twee tot drie 
schoenendozen vol, zoals ik ze later thuis tel!!! Eten 
kan ik niet meer, ik heb haast met inpakken. Onze 
jongens zie ik medio 1950 wel weer terug. Alles flitst 
door mijn hoofd heen!! Ik word door de maten op de 
schouders genomen, de lucht ingegooid.

Een laatste groet en ik moet weg naar Solok. Mijn pe-
riode Talang, periode Sumatra, periode Indonesië zit 
erop, is voorbij. Ik heb het gehaald, het tweede pelo-
ton nog niet! Een traan wordt weggepinkt. Zo is het 
leven! Een nieuw leven begint misschien! En toch wil 
ik deze periode in de tropen en van mijn en ons leven 

afsluiten met ook de mooie zijde van deze archipel te 
laten mee beleven;

Zonsondergang:

In de namiddag, als de zon haar stralen tempert en 
over een groot deel van de hemel het licht begint te 
verflauwen en de dalen zich met schemer vullen, dan 
gaat de gouden bol schuil achter de gloeiende heu-
velkruinen. Het is dan alsof achter die steeds donker 
wordende ringmuur van bergen een monstergranaat 
losbarst die helse vlammen naar boven uitschiet. 
Vlammen in purper en rozerood, in drakengeel en 
bloed, dwars en overlangs gestreept door verbleken-
de slierten van saffier en robijn, hier en daar schitte-
rend bevlekt als het lemmet van pamorkrissen…

Het land strekt zich dromend uit in het wegstervend 
licht, terwijl in de diepste stilte de avond donkert over 
de sawahs en galangans. Zwijgzaam staren nu de sil-
houetten der bergen in de geheimzinnige tropennacht 
als kolossale wajanggoden in rust……

Zo moet dat land altijd blijven!!

(WtH) Dit is het slot van het dagboek van wijlen Frans 
Mulder.

Den Haag 1945. Soldaat Frans Vo-
gelsang uit Breda, op wacht voor paleis 
Noordeinde. Dit paleis werd bewaakt 
door Gevechtsgroep I; Ruygenhoek door 
Gevechtsgroep II en Huis ten Bosch door 
Gevechtsgroep III. De tekenaar Jan Lavies 
heeft van de bewaking van Noordeinde 
een tekening gemaakt die als “bevrijdings 
briefkaart” is uitgegeven.

Den Haag 1945. Onmid-
dellijk werd begonnen met 
het oppakken van “foute” 
Hagenezen: NSB-ers voorna-
melijk. De Duitse militairen 
werden niet krijgsgevangen 
genomen. Zij verlieten de 
stad onder eigen kader, vaak 
nog compleet bewapend.
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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

Voor deze rubriek is in deze editie van de Vaandeldrager geen kopij aangeleverd.

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 113.

Tekst bewerkt door Wim ter Horst

Een  andere methode van patrouilleren was de tocht 
te maken met de “Higgins-boot”, het bootje dat door 
het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur soms ter be-
schikking werd gesteld voor tournees. Hele zeeën 
werden soms met dat schuitje overgestoken, of-
schoon het de vraag is of naar hedendaagse begrip-
pen het ding wel zeewaardig zou zijn. 

Korporaal F.J.H. Harperink van de eerste compagnie 
heeft bij voorbeeld met 5 man in februari 1950 met 
zo’n Higgins-boot een tocht gemaakt vanuit de ha-
ven van Biak via de kampong Korido in het uiterste 
noordwesten van het eiland Biak naar Kameri, een 
dorp aan de noordkant van het eiland Noemfoor.

Op de eerste dag werd Korido bereikt en ‘s avonds( 
aardige bijzonderheid) een plezierig gesprek ge-
voerd met de toenmalige bestuursambtenaar Mar-
cus Kasiepo, die naderhand een grote rol heeft 
gespeeld in de op Nieuw-Guinea’ s zelfstandigheid 
gerichte politiek van de Nederlandse regering. 

‘s Nachts steekt er een storm op, waardoor de boot 
(die nota bene te 03.30 uit Korido wegvaart) na ver-
schillende mislukte pogingen om ergens door de 
branding heen te komen eindelijk bij Menggari kan 
binnenvaren, zodat de groep dan maar lopend de 
reis maakt naar Kameri, onderweg zieken verzor-
gend en wonden verbindend van de bewoners van 
twee tussenliggende dorpen. De boot is dan ook op 
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weg naar Kameri, maar moet vanwege de branding 
buiten op zee op zijn passagiers liggen wachten. Die 
hebben toen vanaf  zeven uur ‘s avonds tot half drie 
‘s ochtends met prauwen getracht door de hoge gol-
ven heen de Higginsboot te bereiken; dat gelukte 
tenslotte.

“Allen en alles kwam behouden aan boord.” Aldus 
staat in het verslag te lezen, dat getypt is op een 
schrijfmachine, die niet alle letters meer bevatte. Zo 
zien wij, dat ook het tourneren op een boot niet zo 
mooi is als het lijkt! Het verslag maakt wijselijk geen 
gewag van de gevallen van zeeziekte

Patrouilles voor machtsvertoon, ze zijn rond alle 
plaatsen gemaakt, waar de mannen van 7-GRPI gele-
gerd waren. Hoe ze gelopen zijn of waar ze gevaren 
hebben, de ruimte in dit boek is te gering om ze alle 
te kunnen beschrijven. In elk geval was de opluch-
ting groot, wanneer het vertrouwde kamp weer was 
bereikt en niemand verdwaald, door slangen gebe-
ten of verdronken was. Iedereen weer behouden 
aan boord , dat is altijd maar het beste! 

Foto John Elst: Hier woonde destijds Gen. Mac. Arthur

In de loop van 1950 veranderde de Nederlandse re-
gering geleidelijk van inzicht: niet haar behoefte om 
aan Indische Nederlanders van Java, Sumatra, Cele-
bes een nieuw thuisland te bezorgen, waar zij zich 
een pioniersbestaan konden opbouwen, werd nu 
de grondslag van haar Nieuw-Guineapolitiek, maar 
Nederlands zedelijke verplichting ten opzichte van 
de Papoea-bevolking, (die immers niet-Indonesisch 
maar Melanesisch was) om haar afzonderlijke ont-
wikkeling mogelijk te maken.
 
Van de thuisland-gedachte werd afgestapt, omdat 
de “kolonisatie” - zoals wij al eerder zagen - bepaald 
geen succes bleek. 1950 is voor Nieuw Guinea een 
belangrijk jaar geweest, de Papoea werd uit de ach-
tergrond vandaan gehaald. Zijn gevoelens, zelden 
afwijzend, integendeel, Koninginnedag 1950 werd 

op de verschillende buiten posten heel enthousiast 
door de Papoea’s meegevierd, die gevoelens vielen 
eigenlijk voor het Nederlandse Gouvernement nogal 
positief uit. 

Foto Wim ter Horst: Koninginnedag 1950

Op 18 mei kwam de Nederlands-Indonesische com-
missie, die daarvoor speciaal was samengesteld, 
op Biak aan om over heel Nieuw-Guinea de nodige 
hearings te houden. Allicht stonden op het vliegveld 
allerlei Papoea’s met spandoeken, die blijkbaar wei-
nig voelden voor een Indonesisch bewind. Dat is, be-
halve op het eiland Japen, over heel Nieuw-Guinea 
de ervaring geweest, ook de ervaring van de mannen 
van 7-GRPI.   

Papoea’s zijn ons goed gezind. De uitgeputte pa-
trouille van Fak-Fak is nog maar één voorbeeld van 
die welgezindheid; er zijn vele andere voorbeelden 
te noemen. De noordkust van Nieuw-Guinea was 
bezaaid met Timotheussen, Johannessen, Zacharias-
sen en hoe de djongossen allemaal mochten heten, 
die binnen het kampement hielpen met allerlei kar-
weitjes of met het wassen van de kleren. Het hebben 
van zo’n voornaam was op zichzelf al een bewijs van 
(door Zending of Missie aangebrachte) westerse be-
schaving, die door de arbeid te midden van onze sol-
daten ongetwijfeld aanzienlijk zal zijn gestegen •••                                                                            

De Papoea in het middelpunt - de signalen, die uit de 
verslagen van het Bataljon uit die tijd op te vangen 
zijn, wijzen niet op een intense belangstelling voor de 
Papoea, zijn motieven en wensen. Vermeldenswaard 
blijkt alleen zijn weinig pro-Indonesische instelling, 
zijn “vriendschap” voor de Nederlanders, en vooral 
de kortsluitingen tussen de westerse cultuur en de 
zijne. Het dragen van ijsmutsen en truien bij een bui-
tentemperatuur van vijfendertig graden (boven nul), 
het niet dragen van béha’ s, of de marktwaarde van 
een vrouw, uitgedrukt in aantallen varkens, of zijn 
luiheid, of het voetballen op blote voeten. 
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Kortom: het Bataljon heeft geruime tijd verkeerd 
onder lieden die (het kon niet vaak genoeg worden 
gezegd), nog in het Stenen Tijdperk leefden!  En het 
heeft toch nog te kort op Nieuw Guinea verbleven 
om te beseffen, hoe rigoureus die Papoea’s al in 1944 
uit de stilte van het Stenen Tijdperk waren verlost, 
toen plotseling een overvloed van Amerikaanse 
schepen, vliegtuigen, vrachtauto’s een gigantische 
hoeveelheid onbegrijpelijke rijkdommen hun land 
binnen brachten er hun daarmee aan het verstand 
brachten dat de wereld nog veel groter is dan zij ooit 
hadden kunnen denken. Vijf jaar nadien waren zij 
nog bezig de toen opgelopen schok te verwerken. 

Foto Wim ter Horst:: Papoea strijders in vol ornaat met op de 
voorgrond Goos Riezebos (foerier) en Wim ter Horst (telegra-
fist) bij 7 Irene.

Van dit wilde, woeste, natte, hete rimboeland Nieuw 
Guinea en zijn Papoea’s heeft 7-GRPI begin augustus 
1950 afscheid moeten nemen. Het bataljon had zijn 
plicht blijkbaar vervuld. Die plicht was geweest: zo 
snel mogelijk een vacuüm op te vullen in een gebied, 
waarin vanuit Indonesië gemakkelijk zou kunnen 
worden geïnfiltreerd en dat zeker een jaar lang een 
politieke twistappel zou blijven. 

Een gebied, waarvan overigens nog maar heel wei-
nig bekend was; het was in de Nederlands-Indische 
tijd niet veel meer dan een uithoek geweest, zelfs 
een ballingsoord, ook voor bestuursambtenaren. 
Toen het Bataljon er arriveerde, ontbrak dan ook 
een op kennis van de lokale situatie gebaseerd ver-
dedigingsplan. Voorlopig waren er zevenhonderd 
man op diverse plaatsen (en dan nog alleen aan de 
noordkust verspreid en nu maar verder zien ••• )

7-GRPI kon met een gerust hart afscheid nemen. 
Zijn aanwezigheid had kennelijk gewerkt, had dan 
wel niet bijgedragen aan een goede vrede met de Re-
publiek, maar wel aan de handhaving van de orde en 
rust op het eiland. Intussen had Den Haag gelegen-
heid gehad aan de hand van binnen komende rap-
porten en een verbeterend inzicht in de plaatselijke 
mogelijkheden en onmogelijkheden een defensie-

nota inzake Nieuw-Guinea voor te bereiden, die op 3 
juli 1950 in de ministerraad werd aanvaard. Het ka-
binet besloot, dat 7-GRPI zou worden afgelost door 
eenheden militairen van het KNIL, die zich hadden 
aangemeld voor overgang naar de Koninklijke Land-
macht (het KNIL werd op 20 juli 1950 opgeheven). 

SOERABAYA
Op 7 augustus 1950 vertrok het motorschip “Water-
man”, dat voor troepentransport was ingericht, van 
de kade te Hollandia, met aan boord de stafcompag-
nie en de tweede compagnie. Officieel had Overste 
Vriesman al tijdens een receptie afscheid genomen 
van Hollandia en haar inwoners en bij die gelegen-
heid het volgende gezegd: 

Als Commandant van het bataljon, dat nu zeer bin-
nenkort Nieuw Guinea zal gaan verlaten, zou ik 
graag het volgende willen zeggen: de taak, die het 
Bataljon hier heeft moeten vervullen, is gemakke-
lijk geweest en moeilijk. Gemakkelijk, omdat er op 
Nieuw Guinea gelukkig van een daadwerkelijk op-
treden van een vijand of van een bendewezen, zoals 
dat in Indonesië tot voor kort door onze troepen be-
streden moest worden, geen sprake is geweest. In 
feite om dezelfde reden was die taak ook moeilijk. 

De betrekkelijke rust, die hier heerste, ontnam voor 
onze mannen de spanning aan hun leven als militair, 
zodat zij dikwijls niet aan het gevoel ontkwamen, 
hier niet van nut te zijn. 

Afgezien van de preventieve uitwerking, die de aan-
wezigheid van ons bataljon heeft gehad op de acties 
van mogelijke kwaadwilligen, geloof ik toch, dat de 
reis van ons Bataljon naar deze gebieden beslist niet 
vergeefs is geweest. Ik herinner mij, hoe bij onze 
aankomst alles van het begin af aan moest worden 
opgebouwd, en ik denk terug aan de tijd, dat een 
steeds toenemend aantal schepen in de haven van 
Hollandia wachtte om gelost te worden. Wanneer ik 
nu na ongeveer zeven maanden zie, hoe alles gewor-
den is, niet alleen hier maar ook op de buitenpos-
ten, ben ik blij te weten dat het Bataljon voor zo’n 
belangrijk deel heeft mogen meewerken aan de op-
bouw van dit land. 

Verbindingen kwamen tot stand, voor transport 
werd gezorgd, koks en bakkers droegen hun deel bij, 
geniewerkzaamheden werden verricht, op allerlei 
gebied hebben mannen van ons bataljon werkzaam 
mogen zijn. Ook mag ik hen niet vergeten, die door 
het zware terrein, dat wij overal op Nieuw Guinea 
hebben, hun patrouilles hebben gelopen.

Ik meen te mogen zeggen, dat het Zevende Bataljon 
van het Garde Regiment “Prinses Irene” naar beste 
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vermogen heeft meegewerkt aan de opbouw van 
Nieuw Guinea. Ik hoop, dat men niet al te ontevre-
den is over wat het tot. stand heeft gebracht en wil 
allen hartelijk dankzeggen, die door hun kameraad-
schap de samenwerking zo prettig en vriendschap-
pelijk hebben doen zijn. 

Het Bataljon gaat nu weg, toch zijn ‘we met Nieuw 
Guinea nog maar pas begonnen. Vele en grote moei-
lijkheden zullen nog overwonnen moeten worden. 
Daarom willen wij geen afscheid nemen zonder de 
achterblijvers veel sterkte toe te wensen voor hun 
moeilijke taak. Moge hun arbeid rijke vruchten af 
werpen in het belang van Nieuw Guinea en haar be-
volking!” 

De kade was vol mensen geweest: militairen, bur-
gers, Papoea’s, Nederlanders, die het Bataljon uitge-
leide hadden gedaan. Een zee van armen en wuiven-
de handen, doordringend getoeter van sirenes - de 
havenloodsen, het Kloofkamp, alles werd langzaam 
kleiner, en het schip onder commando van gezag-
voerder Mörzer Bruyns wendde de steven naar de 
Oceaan. Het gedreun van de scheepsmotoren zou 
de opvarenden weer voor twee weken begeleiden. 
Waarheen de tocht zou gaan, was hun niet bekend. 
Sommigen dachten, dat dit het eerste deel van hun 
snelle repatriëring zou betekenen. Maar allen wis-
ten wat zij achterlieten: een groot, groen land, dat zij 
hun leven lang in hun gedachten zouden meedragen. 

Onderweg heeft het schip de overige compagnieën 
opgehaald en is op 10 augustus 1950 van Sorong 
vertrokken. Die van Fak-Fak hadden zich weer bij 
hun (derde) compagnie gevoegd, om de boot niet 
te missen. Telkens was er het afscheid aan de kade, 
van mensen die in de voorbije maanden bekend, 
vertrouwd, soms zelfs vrienden geworden waren. 
Afscheid, al is het van Nieuw Guinea (of: juist van 
Nieuw Guinea?) doet altijd een beetje pijn! En zo 
is, althans voor verreweg de meesten, dat grimmig-
mooie land voorgoed achter de kim verdwenen, 
Even later werd bekend, dat het Bataljon op weg 
was naar Soerabaia. Een bezoek aan Makassar, dat 
gepland was ging vanwege binnenlandse moeilijkhe-
den daar niet door. De Waterman ll heeft er nog uren 
voor stilgelegen, waardoor 7-GRPI tenslotte recht-
streeks opstoomde naar Soerabaia, waar het op 21 
augustus arriveerde. Het was, alsof het terugkeerde 
in de beschaving, alsof zij Robinsons Crusoë waren, 
na jaren verlost van het onbewoonde eiland ••• 

Foto John Elst: Gouvernementsgebouw Soerabaia.

Aanvulling (WtH):In Soerabaia kreeg 7 Irene als 
hoofdtaak , op te treden als  bewakingseenheid bij 
de kampementen van ex- KNIL-militairen, die daar 
met hun gezinnen woonden, in afwachting van re-
patriëring naar hun “gebied” in de nieuwe republiek 
Indonesië, terwijl o.a een flink aantal jongens wer-
den ingedeeld bij de KP (Kantonnements Politie) 
als ondersteuning van de MP en de Bataljons ver-
bindingsmensen, telegrafisten, codisten etc. werden 
ingedeeld bij de Verbindingsdienst.

Foto John Elst: Jongens van 7Irene bij de KP in Soerabaia

Vanaf december 1950 tot en met maart 1951 werd 
het Bataljon in delen gerepatrieerd naar Nederland. 
Echte gevechtshandelingen heeft het Bataljon niet 
hoeven te voeren, maar in humanitaire zin is er veel 
en goed werk verricht met name op Nieuw Guinea.
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Genootschap Vrienden van de Fuseliers

MET HET GENOOTSCHAP NAAR DOORN
Tekst: Wim Mercx

Vrijdag 27 maart 2015 was het jaarlijks uitstapje van 
het Genootschap Vrienden van de Fuseliers. Een uit-
stapje naar Doorn, met een bezoek aan Huis Doorn, 
de tentoonstelling Nederland en de Eerste Wereldoor-
log, een bezoek aan het nieuwe Veteraneninstituut en 
uiteraard een aperitief en diner, deze keer gehouden 
in de villa van het Militair Revalidatie Centrum.

Hoewel het Genoot-
schap een kleine vijf-
tig leden telt, was er 
slechts een twintigtal 
aanwezig, overigens 
toch nog 40%! Na het 
kopje koffie met ge-
bak in de Oranjerie 
en een hernieuwde 
kennismaking met 
elkaar, begonnen we 
met een rondleiding 
met gids door het 
kasteel. 

In 1919 is Huis Doorn gekocht door Wilhelm II, de laat-
ste keizer van Duitsland. Het kasteel is een uit de 14e 
eeuw daterende waterburcht, die in de 18e eeuw is ver-
bouwd en door Wilhelm aangepast en van alle gemak-
ken voorzien. Ook het park (35 ha) is toen aangelegd 
in Engelse landschapstijl. Huis Doorn is schitterend in-
gericht. De oorspronkelijke inrichting is nog helemaal 
intact en geeft een authentiek beeld van vorstelijk 
wonen. In het park is het graf van keizer Wilhelm. Dat 
kleine stukje is nog steeds Duits grondgebied!

De tentoonstelling ‘Tussen twee vuren’ geeft d.m.v. 
vooral foto’s een beeld van vluchtelingen, mobilisa-
tie, schaarste, publieke opinie en democratie in die 
tijd in Nederland.

De toegemeten tijd was 
eigenlijk te kort. Snel op 
naar het Veteraneninsti-
tuut (VI) waar de direc-
teur KTZA b.d. Frank 
Marcus ons een dui-
delijk beeld gaf van de 
taak en de wijze van op-
treden van het VI.  Het 
is een goede zaak dat 
we voor onze veteranen 
zorgen!

Onder leiding van de di-
recteur vertrokken we 
naar de villa van het Militair Revalidatie Centrum, 
waar we wel een aperitief genoten, maar zonder 
CALVADOS! Het feit dat minstens twee van de aan-
wezigen meededen aan de actie ‘veertig dagen zon-
der alcohol’ zal er wel debet aan zijn dat ook wij 
geen calvados hadden meegenomen. Het diner was 
voortreffelijk, goed verzorgd en er was rekening ge-
houden met de dieetwensen van de deelnemers! Te 
snel kwam er een einde aan. 

De band tussen de leden van het Genootschap is 
weer verstevigd en we kijken al uit naar de volgende 
bijeenkomsten van ook “ons” Garderegiment Fuse-
liers Prinses Irene.

Bezoek aan Huis Doorn

Diner in het Militair Revalidatie Centrum

Irenespeldje voor Hans Wig-
gers en Daan van den Ameele

Den Haag1945. De Haagse bevolking was compleet 
uitgehongerd. Boven “de grote rivieren” was Nederland 
nog bezet, terwijl het zuiden was bevrijd. Aanvoerlijnen 
waren doorgesneden en alle voorraden voor burgers 
waren gedurende de winter volledig uitgeput.
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RICHARD VAN DE VELDE KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Tekst: Nelleke Swinkels – van de Vorst

Op vrijdag 24 april was weer de jaarlijkse Lintjes-
regen. Lid van ons Genootschap, Richard van de 
Velde, kreeg door burgemeester Jan de Boer van 
de gemeente Buren, de versierselen opgespeld be-
horende bij de Koninklijke Onderscheiding Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Richard is sinds 1978 
docent geschiedenis aan de Openbare Regionale 
Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg. 
Daarnaast maakt hij de door zijn websites in het 
kader van de herdenking van oorlogsslachtoffers in 
de gemeenten Culemborg, Buren en Geldermalsen 
de geschiedenis van deze plaatsen tastbaar met een 
verhaal, een gezicht en een herinnering. Zijn doel 
is ‘het eren van oorlogsslachtoffers, opdat zij nooit 
worden vergeten’. 

Ook ontwikkelde hij de website van de Prinses Irene 
Brigade en is hij vanaf 2004 ook webmaster van deze 
site. Verplicht studiemateriaal voor de militairen van 
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Vanaf dit 
jaar is Richard ook nog bestuurslid van de Stichting 
Veteranen comité Buren.

Bestuur en leden van het Genootschap willen Ri-
chard natuurlijk van harte feliciteren met zijn wel-
verdiende onderscheiding. 

Het heeft Zijne Majesteit behaagd...

Bataljonsflitsen

Commandant der Strijdkrachten bezoekt 17e GFPI
Op 11 maart bezocht Commandant der Strijdkrachten (CDS) Generaal Tom Middendorp 
het 17e Painfbat GFPI. De CDS kwam op werkbezoek en wilde van de ‘mannen op de 
werkvloer’ horen wat de stand van zaken is met betrekking tot de reorganisatie van een gemechaniseerde 
naar gemotoriseerde eenheid. Een delegatie van de Pilot-compagnie onder leiding van kapitein Marcel Ker-
sten heeft de CDS bijgepraat. In een open setting heeft de CDS kennis genomen van die zaken die goed gaan, 
maar ook van de knelpunten.

RC/BC en CDS De CDS met Kapitein Kersten
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Army Urban Run
12 april, ‘je moet het maar kunnen!’ Is het motto 
van de Army Urban Run die dit jaar voor de 4e keer 
werd georganiseerd door 13 Lichte Brigade en LO/
Sport Organisatie op de legerplaats in Oirschot, in 
samenwerking met Stichting Marathon Eindhoven. 
Het was een prachtige zonnige zondag, met een tem-
peratuur van rond 20 graden.

De auto’s stonden over het hele terrein van de 
Strijpse Kampen geparkeerd. Om 11.00 uur was de 
10 km aan de beurt en hiervoor hadden velen zich 
ingeschreven: ook veel (oud)militairen van 17 Painf-
bat GFPI. Op deze zonnige dag was het zeer goed 
te doen, hoewel het water bij sommige hindernissen 
erg koud was. Iedereen was goed gehumeurd en vol 
energie om het parcours af te leggen. Daarbij wa-
ren er toch wel stiekem wat mensen met kramp of 
die het iets minder zwaar hadden ingeschat dan ge-
dacht.

De Bravo-cie en Charlie-cie op het ISK en ASK
De Bravo-compagnie en Charlie-compagnie zijn met 
schietoefeningen bezig op het ISK en ASK. De Bra-
vo compagnie is op het ISK te Harskamp de gehele 
week al bezig met het specialiseren van het perso-
neel op de persoonlijke wapens. Daarnaast oefent 
de Charlie-compagnie op groepsniveau en pelotons-
niveau (niveau 2 en 3).
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De ‘Dag van de burger’.
De derde dinsdag in maart is voor de Krijgsmacht 
de ‘Dag van de burger’. Het is een mooi moment 
om te benadrukken wat Defensie doet voor de Ne-
derlandse burgers in het binnen- en buitenland. De 
Krijgsmacht is er om te helpen bij rampen en nood-
situaties. Alle burgers jong en oud, in Nederland en 
vaak ook daarbuiten, kunnen 24/7 en 365 dagen van 
het jaar op ons rekenen.

introductie nieuw geplaatsten kaderleden
Op 9 april vond de introductie plaats voor de nieuw 
geplaatsten kaderleden, korporaals en manschap-
pen bij het 17 Painfbat GFPI in Oirschot. Tijdens dit 
programma worden ze geïnformeerd over de alge-
mene zaken van belang voor hun functioneren bin-
nen ons bataljon. Verder worden zij bewust gemaakt 
van de gebruiken en tradities binnen het bataljon 
en het Garderegiment. Na een aantal voorlichtin-
gen over militaire veiligheid, loopbaanbegeleiding, 
medezeggenschapscommissie, communicatie voor 
‘social media’ en de Bataljonsadjudant was het tijd 
voor een rondleiding in het museum, waar aanslui-
tend een groepsfoto werd gemaakt. Wij heten deze 
militairen van harte welkom bij het bataljon.

Den Haag 1945. Een 6-ponder anti-tank geschut op de 
Alexanderkazerne aan de Van Alkemadelaan. Deze ka-
zerne lag tegenover de Frederikkazerne en is inmiddels 
gesloopt en het terrein is in gebruik voor het Interna-
tionaal Strafhof. Op de achtergrond is een in beslag 
genomen Duitse dienstauto te zien.

Den Haag 1945. Opstellen voor een parade door de 
stad op 21 mei. Personeel en voertuigen zijn van de 
Batterij Artillerie (114 markering op een motor) en 
staan op de Frederikkazerne aan de Van Alkemadel-

aan. Let op de witte koppels en enkelstukken. Bij 
gebrek aan ceremoniële en geklede tenues, werd de 
normale uitrusting voorzien van witte blanco. De 

Britse militaire politie was hier niet blij mee, want 
hiermee waren zij normaal herkenbaar.
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Serious Request prijs voor VMBO school
Tijdens Serious Request 2014 had VMBO school ‘Het 
Bouwens van der Boijecollege’ het meeste geld opge-
haald, en zo de prijs gewonnen om met de winnaars 
een dagje mee te lopen bij Defensie in Oirschot op 
de RVS kazerne. In de vroege ochtend “melden” de 
leerlingen zich op de kazerne, waarna ze ingedeeld 
werden in groepen. Na het indelen konden ze een 
kijkje nemen bij de static-show van de CV90, moch-
ten ze op de Oirschotse heide een rondje meerijden 
in een YPR pantserrupsvoertuig, wat ze natuurlijk 

het “coolste vonden”. Daarna door naar een static-
show over de wapens, met veel vragen en uitleg en 
natuurlijk mochten ze even schieten in de KKW-si-
mulator (Klein Kaliber Wapens). Toen ze daar klaar 
waren mochten ze gaan lunchen in het “Congleton” 
Regimentsbar van het 17e GFPI en als afsluiting van 
de dag natuurlijk even langs bij de LO/sport om de 
leerlingen “aan de tand te voelen” of ze wel de juiste 
conditie en mentaliteit hadden, daar werd op de hin-
dernisbaan ruimschoots aan voldaan. Al met al een 
zeer geslaagde dag.

Bataljonsnieuws

17 GFPI B-CIE BARTELSBEKER
Door de Fuseliers1 Driessen en van Andel

Zoals de traditie betaamd stond ook dit jaar de Bar-
telsbeker weer op het programma. De Bartelsbeker 
is een infanterie wedstrijd waarbij zowel de drie 
luchtmobiele- als de vier pantserinfanteriebataljons 
een gevechtspeloton, anti-tank groep en twee sni-
per-koppels leveren om tegen elkaar te strijden. Als 
afgevaardigde van het 17e Garderegiment Fuseliers 
Prinses Irene werd de Bravo compagnie aangewe-

zen. Deze zijn dan ook met een goede voorbereiding 
op 28 april richting het ISK Harskamp gegaan. Als 
eerste onderdeel  stond de commandovoering op 
het programma. De rest van de fuseliers waren bezig 
met de laatste “puntjes op de i”.

Op woensdag, de dag van de wedstrijd, brak de dag 
al vroeg aan met een appèl gevolgd door een tenue 
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inspectie. Door de goede voorbereiding was hier 
maar weinig op aan te merken. Links en rechts hoor-
den wij bij andere eenheden echter al wel puntjes, 
waardoor het gevoel van een overwinning steeg. 

Ons eerste onderdeel was de gevechtsbaan waar wij 
in de maanden ervoor al een tactiek bepaald hadden. 
Ondanks de tactiek en het oefenen ging het allemaal 
voor het gevoel wat minder goed dan in de voorbe-
reiding. Hier baalden wij van, want dit was een on-
derdeel wat ons goed lag en in de voorbereiding wel 
goed ging. Nadat vervolgens de pelotonsactie voor 
ons gevoel ook wat stroefjes liep waren wij blij toen 
we heel goed scoorde op het onderdeel van de sport 
wat o.a. kracht, precisie en samenwerking bevatte.
Na dit moment begon het balletje te rollen en liepen 
de daaropvolgende groepsactie en het reflex schie-
ten ook beter. De sfeer bij het peloton verbeterde en 
iedereen ging vol goede moed richting het statisch 
schieten, waardoor hier goed werd gepresteerd. La-
ter bleek dat wij op dit onderdeel twee bekers had-
den gewonnen. De beker voor beste Colt schutter 
ging naar de sgt1 Hagelaar en de prijs voor beste 
minimi schutter ging naar de Fus1 Bisschops. On-
danks dat er na dit onderdeel een viertonner stuk 
ging, lieten wij ons niet ontmoedigen en trokken wij 
de goede lijn door. 

Een speedmars bracht ons bij het volgende onder-
deel in Oostdorp. Hier werd redelijk gepresteerd 
op wat voor de manschappen het laatste onderdeel 
bleek. Voor onze onderofficieren en officier was het 
echter nog niet klaar. Deze moesten namelijk een 

strakke tijd neer gaan zetten voor onze positie in het 
klassement. Wij hoorden namelijk op dit moment dat 
we aan het strijden waren voor een podium plek. De 
opdracht hield in dat de kaderleden met een pop van 
90kg zo snel mogelijk moesten verplaatsen over een 
afstand van 1500 meter. Na een snelle start ging de 
rest van het peloton zich verspreiden over de laatste 
honderden meters. Sneller dan verwacht zagen we 
onze kaderleden al in de verte aankomen. Iedereen 
werd enthousiast en begon te schreeuwen en aan te 
moedigen. Nadat de 4-hoek de gehele route meege-
rend en gemotiveerd heeft, namen wij dit over. De 
finish kwam in zicht en nadat zij deze gepasseerd 
hadden bleek de snelste tijd genoteerd te zijn. Stie-
kem zijn dit de momenten dat je ontdekt dat je een 
hechte band hebt met elkaar en de vreugde was dan 
ook groot.

Vol spanning volgde de prijsuitreiking. Hier kwam 
het geheel weer bij elkaar doordat de anti-tankgroep 
en sniperkoppels zich weer bij ons voegde. Tot onze 
grote vreugde bleek dat we 2 bekers hadden gewon-
nen en de 2de plaats hadden bereikt. Toch baalde ie-
dereen wel een klein beetje dat we niet 1ste zijn ge-
worden, maar dat nam de trots niet weg! Wij sloten 
de dag met zijn allen af met een welverdiend biertje 
in het Eagles-nest in Oirschot, de thuishaven van de 
Bravo-Eagles. 

De snipers hebben een apart traject gevolgd  bij de 
Bartels beker. Wij stonden los van het infanterie pe-
loton. De ochtend begon bij ons op baan Lima met 
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een kim game (keep in mind).  Aansluitend hadden 
wij  de in-test voor schutter lange afstand. Helaas 
mochten we zelf niet naar voren lopen om onze 
score te bekijken. Hierdoor hadden we  de rest van 
de dag veel onzekerheid over onze resultaten. We 
wilden namelijk graag weten hoe we daar gescoord 
hadden. Als afsluiting op de baan kregen we een te-
nue inspectie. 

Ons 2e onderdeel was op baan Alfa. Het betrof een 
voor ons een pittig onderdeel. We hadden 20 minu-
ten voor  het maken van een eerste melding, het in-
tekenen van een ark en het berekend uitschakelen 
van de doelen.  Wij zijn vanwege een reorganisatie 
nog maar net geformeerd  als scout sniper groep. 
We werken hierdoor als koppel nog niet lang samen, 
waardoor nog geen specifieke afspraken waren ge-
maakt over bijvoorbeeld de communicatie. 

Voor het 3e onderdeel zijn wij verplaatst naar baan 
India om daar deel te nemen  aan de fysieke test 
en het schieten van bekende afstanden. Hier kwam 
voor ons de wet van Murphy om de hoek waaien. 
De wind trok namelijk stevig aan en dat was van 
invloed op onze resultaten. Helaas hebben wij veel 
punten laten liggen bij dit onderdeel. 

Het laatste onderdeel was een combinatie van waar-
nemen, fysieke belasting en communicatie. Eén van 
ons deed het waarnemen en rende vervolgens naar 
zijn buddy om de twee voorwerpen die hij gezien 
had door te geven. De andere fietste naar een huisje 
waar hij de twee objecten op de juiste locatie, welke 
hij had door gekregen van de spotter, moest  inte-

kenen. Dit deden we 2x 20 minuten met als doel om 
zoveel mogelijk objecten door te geven.  Nu was het 
wachten op de prijs uitreiking. , Dat was voor ons 
een spannend moment om te horen waar we staan 
als nieuw geformeerde eenheid. Wij zijn in het sni-
perklassement als derde geëindigd.  Ik vind dat wij 
trots mogen zijn met het behaalde resultaat.

Gelijktijdig aan het infanterie peloton gaf de anti-
tank groep uitvoering aan hun onderdelen. Deze 
bestonden uit: schieten pantserfaust, colt schieten, 
materieel herkenning, indoortrainer Gill en als af-
sluiting een tactische opdracht. Voor de groep lag 
een unieke kans om zich te meten met de rest van de 
eenheden, aangezien de groep nog geen 2 maanden 
in organiek verband getraind heeft. Omdat de B-cie 
nog niet in de nieuwe organisatie is omgevormd, had 
de ploeg in het voortraject ook een aantal uitdagin-
gen zoals; geen materiaal en weinig tot geen erva-
ring binnen de groep. De compagnie heeft dit goed 
ondersteund. Zij hebben de groep voorzien in alle 
randvoorwaarden, en vanwege de goede instelling 
van de manschappen werd er tijdens de dag serieus 
meegestreden om een hoge klassering. Tijdens de 
opdrachten kwam regelmatig positieve feedback 
vanuit de organisatie, hierdoor kwam een zeer te-
vreden gevoel naar boven.

De Bartelsbeker was voor de anti-tank groep een 
unieke kans in hun O&T traject met het oog op de 
toekomst. De dag zelf was goed in elkaar gezet, 
maar we merkte wel dat we her en der wat ervaring 
te kort kwamen. Daarom zijn wij zeer tevreden met 
de derde plaats, en deze mooie kans om ons snel-
ler te ontwikkelen, richting het toekomstige zware-
wapens optreden. 

LANDMACHTDAGEN 2015
Door Eerste luitenant Bas Schenkels, D-cie 17 Painfbat GFPI

In voorgaande jaren was het gebruikelijk om de 
Landmachtdagen te houden op één van de grotere 
kazernes in Nederland. In het kader van de viering 
200 jaar Koninklijke Landmacht is hier in 2014 van 
afgeweken door niet binnen de poort te blijven, maar 

de bevolking juist buiten de kazernes op te zoeken. 

Zo ook dit jaar. 12 en 13 mei heeft het 17e Pantserin-
fanteriebataljon GFPI de bevolking van Zeeland be-
zocht, met de bedoeling hen kennis laten maken met 
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de Koninklijke Landmacht en samen 70 jaar vrijheid 
in Nederland te vieren.  De A-compagnie was te vin-
den in Middelburg en de D-compagnie was nadruk-
kelijk aanwezig in Goes. Op dinsdag 12 mei lieten 
onze fuseliers van zich horen, door verschillende 
basis- en middelbare scholen door de hele provincie 
te bezoeken. Door middel van filmpjes, uitrusting, 
maar vooral in gesprek te gaan met de militairen, 
hebben de leerlingen een beeld gekregen van het le-
ven als landmacht militair. 

Ook werd er op 12 mei, is het gros van de deelne-
mende eenheden ontplooid richting Vlissingen, al-
waar een saamhorigheidsbarbecue met onze onder-
steunende eenheden van 41 Pantsergeniebataljon en 
13 Geneeskundige compagnie heeft plaatsgevonden 
op de lokale marine kazerne. 

Woensdag 13 mei werd de dag afgetrapt met een 
wielverplaatsing door de hele provincie Zeeland, 
toen beide compagnieën hun materiaal over de weg 
vervoerden van Vlissingen naar Middelburg en Goes. 
Onder veel belangstelling van het vroege winkelpu-
bliek werd in beide oorden de opstelling in het cen-
trum betrokken en de verschillende demo’s voorbe-
reid. Zo kon men in Middelburg zien hoe de A-cie 
een overval uitvoert op een vijandelijk voertuig en 
was in Goes een volledige stormbaan ingericht door 
onze LO sportinstructeurs. 

Na een wat kalme opstart op deze zonnige woens-
dagochtend, begon het rond een uurtje of 12, nadat 
de schoolbellen in heel het land hadden geklonken, 
steeds drukker te worden.  Onze genisten lieten zien 
hoe mijnen geruimd worden in een bom pak. Verken-
ners hebben een groot deel van de jeugd van Goes 
van een laag camouflage voorzien en de mannen van 
de ODB-gpn en 13 herstel hebben de vaardigheden 
van het publiek getest op de takelwagen YBZ. De 
anti-tank pelotons hebben in samenwerking met 
de geneeskundige afvoergroepen laten zien hoe wij 
onze gewonden ophalen en verzorgen met het splin-
ternieuwe voertuig de Boxer. 

Rond 1 uur ’s middags stonden dan ook overal lange 
rijen en werden de fuseliers de oren van het hoofd 
gevraagd. Er was dan ook alle ruimte voor vragen 
en praten. In het in beide steden ingerichte Sol-Date 
cafe, waar altijd een kop koffie te krijgen was, kre-
gen de mannen vraag na vraag op zich afgevuurd. Er 
zijn daar vele serieuze maar vaak ook geanimeerde 
gesprekken gevoerd. Al met al was er zeer grote be-
langstelling in de provincie Zeeland voor ons batal-
jon in de provincie Zeeland. Er waren dan ook veel 
teleurgestelde gezichten toen er toch echt rond de 
klok van 6 begonnen moest worden met afbreken. 
Ik kijk terug op een zeer geslaagde dag en hoop vol-
gend jaar weer in Zeeland terug te mogen keren.

De jeugd van Middelburg op een Bushmaster

De static show in Goes

Fuseliers in de klas

In de aanval voor het stadhuis van Middelburg
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Den Haag 1945


