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DE RODE DRAAD
In 1945 wordt besloten om troepen naar „ons”
Nederlands Indië te sturen, voor het herstel van
„orde en vrede”. De militairen krijgen een politionele taak en moeten zorgen dat de situatie
in de gebieden weer hersteld wordt, zoals het
ooit voor 1941 het geval was. Hiervoor wordt in
een snel tempo een Expeditionaire Macht opgebouwd. De Nederlandse regering-in-ballingschap
in Londen, besluit om dienstplichtigen op te roepen van de lichting 1945, die in april en mei 1946
onder de wapenen moeten komen. Hiervoor is
het noodzakelijk om een aantal vredesonderdelen te vormen. Op 15 april 1946 worden daarom
15 Infanterieregimenten (opnieuw) opgericht,
waaronder het Regiment Prinses Irene. De Regimenten zijn bedoeld om de Bataljons dienstplichtigen voor Indië op te leiden. Het nieuwe
Regiment Prinses Irene wordt geplaatst bij het
2e Infanterie Depot in Arnhem.

Op 16 oktober 1946 vertrekt het 3e Bataljon Regiment Prinses Irene, als onderdeel van de 1e
Divisie „7 december” aan boord van de „Volendam”, op weg naar de tropen. Het is het eerste
Bataljon van de in totaal vijf van het Regiment
Prinses Irene, bestaande uit dienstplichtige militairen. Alleen een deel van het kader bestaat uit
beroepsmilitairen, waaronder een flink aantal
afkomstig van de voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene.
70 jaar geleden: oprichting van het Regiment
Prinses Irene en het vertrek van het 3e Bataljon
naar Nederlands Indië. Het begin van een jarenlange strijd, tegen een vaak onzichtbare tegenstander, en een onbekend klimaat, met zeer veel
slachtoffers.

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.

17 PANTSERINFANTERIEBATALJON
GARDEREGIMENT FUSELIERS PRINSES IRENE

Vernieuwde website:
www.fuseliers.nl

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

Inhoud
Van de Redactie
Van de Regimentscommandant
Van de Stichting Brigade en Garde
In memoriam
Vereniging Van Veteranen GFPI
Vereniging van Oud-Strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
“Wetenswaardigheden van onze vereniging”
Twee vergeten brigadeleden uit Koewacht en Axel
Vereniging van Oud-Strijders Indië-Bataljons Garderegiment Prinses Irene
Derde Bataljon GRPI
Vierde Bataljon GRPI
Een verslag over een foerage ritje van Toeloengagoeng naar Trengaleg,
heen en terug- ongeveer 70 KM. Toeloengagoeng 16 - 4 -1949
Vijfde Bataljon GRPI
Vervolg van Vaandeldrager 116: Voorbereiding op de 2e Politionele Aktie op Sumatra
Herhaalde oproep voor nieuwe kopij Vaandeldrager
Zesde Bataljon: S-ireentje 75
Kwartiermaken
Oproep voor nieuwe kopij Vaandeldrager
Werkgroep 75 jaar
“Groots in het Groen” 75 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
Programma - 75 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
Plattegrond
Huishoudelijke mededelingen
Bijdrage Stichting Evenementen Oirschot
Expositie Stichting VeteratenKunst in Museum Kruysenhuis
11 Januari Regimentsjaardag, het verhaal achter een datum
‘Wij-gevoel’: Mijmering bij onze 75e verjaardag
Fuselier aan het Hof: de cirkel is rond...
Zevende Bataljon GRPI, bataljon Berdjalan
Openingstoespraak door wijlen mr. C.W. Labree, destijds luitenant bij de 1e Cie van het 7e van het
Garde Regiment Prinses Irene, ter gelegenheid van hun 3e reünie op 26 maart 1983 te Utrecht
Bataljonsflitsen
Bataljonsnieuws
Een dynamische week in Harskamp
Elias binnen de A-Tijgercompagnie
Commando overdracht A-Tijgercie
Alpha Compagnie voert operatie tijgerklauw succesvol uit
De Teerling is geworpen: de Eagles op de Veluwe
Springbokken trainen pelotonsoptreden
Stichting Onbekende Helden

2
2
4
6
7
9
9
10
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
28
29
29
31
33
34
37
38
41
44
44
45
46
47
49
50
52

Colofon
Jaargang 32, nummer 117
De Vaandeldrager verschijnt ieder
kwartaal in een oplage van 1.800
exemplaren en wordt verspreid via
controlled circulation
Deadline nummer 118
vrijdag 27 mei 2016
Website:
www.fuseliers.nl
Redactieadres:
Redactie De Vaandeldrager
Postbus 33
5688 ZG Oirschot
T 040 - 2665685
E 17painfbatgfpi@fuseliers.nl

Hoofdredactie:
Peter Aerts, Lkol der Fus b.d.
E vaandeldrager@fuseliers.nl
Eindredactie:
Henrie Doreleijers, Lkol der Fus b.d.
E vaandeldrager@fuseliers.nl

Fotografie:
Nelleke Swinkels – van de Vorst
Wim ter Horst
Raymond Ploem Kpl1 der Fus
SieComm 13 LT Brig
Vormgeving & Druk:
G3M - Grafisch & MultiMedia Management
Zoetermeer - www.g3m.nl

Redactie:
Bataljons- en Regimentscommandant: Lkol der Fus Nico Boom
S1 en Regimentskapitein: Kap der Fus Mathijs Creemers
Bataljons- en regimentsvertegenwoordiger: Kpl1 der Fus Raymond Ploem
Stichting Brigade en Garde: Bgen der Fus b.d. Aric Vermeij
VOSKNBPI: Nelleke Swinkels - Van de Vorst
VOSIBGRPI: Wim ter Horst/Theo van Alst
VVVGFPI: Bgen der Fus b.d. Arie Vermeij
maart 2016
1
VVOGFPI: Lkol b.d. der Fus Peter Aerts
Genootschap: Nelleke Swinkels - Van de Vorst
© Copyright:
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene

jaar

Van de Redactie

Deze Vaandeldrager is wat dikker dan u van ons gewend bent. Dit heeft natuurlijk alles te maken met
ons 75 jarig jubileum dat we op 14 mei a.s. “Groots
in het Groen” in Oirschot gaan vieren. Maar dat is
niet de enige reden; dankzij de vele kopij die door
de redacteuren is aangeleverd, hebben we weer een
gevarieerd en interessant aanbod van artikelen en
mooie foto’s.
Deze uitgave heeft als rode draad: “De oprichting
van het Regiment Prinses Irene in 1946”, nu 70 jaar
geleden. We zetten de Bataljons 3, 4, 5, 6 en 7 in het
zonnetje, zij hebben extra artikelen aangeleverd die
een goed beeld geven van de beginjaren van deze
eenheden.
Uiteraard besteden we veel aandacht aan het 75 jarig jubileum. U vindt uitgebreide informatie in het
middenstuk met een uitneembaar binnenblad met
plattegrond en de belangrijkste informatie.

jaar

Wij zijn trots te kunnen melden dat onze website
www.fuseliers.nl geheel vernieuwd is en veel meer
(actuele) informatie bevat dan de oude. Alle geledingen van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene
en het parate Bataljon zijn nu vertegenwoordigd op
deze site. Als redactieteam van de Vaandeldrager
zullen wij ook meer gebruik gaan maken van deze
website om de nieuwe uitgaves/nieuwsflitsen van
het blad hier (eerder) te kunnen aanbieden. Aanvullingen en/of voorstellen ter verbetering van de website stuurt u naar communicatie@fuseliers.nl
In het volgende nummer, dat in juli verschijnt, besteden wij in de rode draad uitgebreid aandacht aan de
meer recente missies waaraan ons Regiment, heeft
deelgenomen. Daarnaast blikken we uiteraard ook
uitgebreid terug op onze jubileumviering.
Wij wensen u veel leesplezier!

Van de Regimentscommandant
Tekst: Nico Boom, Luitenant-kolonel der Fuseliers

Beste Regimentsgenoten, dit is voor ons
Regiment een bijzonder jaar. Dit jaar
vieren wij dat 75 jaar
geleden op 11 januari
1941, in het Engelse
Congleton, de Koninklijke Nederlandse Brigade werd opgericht. Deze brigade
vormde het fundament van ons huidige Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. De toenmalige brigade
bestond voornamelijk uit militairen die na de capitulatie naar Engeland waren uitgeweken. De eenheid
werd aangevuld met Nederlanders uit onder andere
Canada, Zuid-Afrika en zogenaamde Engelandvaarders. Op 27 augustus 1941 reikte Koningin Wilhelmina het vaandel uit aan de brigade en verbond tevens
2
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de naam van haar kleindochter aan de eenheid. In de
volksmond kreeg de eenheid al snel de naam “Prinses Irene Brigade”.
Na een intensieve training landden tussen 6 en 8
augustus 1944 de eenheden van de brigade te Arromanches en Courseulles sur Mer. De vuurdoop
kreeg de brigade nabij het kasteel St. Côme waar
het stellingen van de Britten overnam. Na het in beweging komen van het front, rukten de eenheden
van de brigade mee op naar Pont Audemer. Daar leverde de brigade een bijdrage aan de verovering van
de brug over de rivier de Risle. In de dagen daarna
volgden de brigade-eenheden de geallieerde hoofdmacht en bezetten in het Belgische Beringen een
bruggenhoofd over het Albertkanaal. In dat bruggenhoofd weerstonden zij een Duitse tegenaanval.
In de nacht van 20 op 21 september overschreed de
brigade de Nederlandse grens en richtte zij rond de

brug bij Grave een beveiligingsopstelling in. Daarna
volgde het Wilhelmina-kanaal in de nabijheid van
Oirschot. Dit ter beveiliging van het vliegveld. De
volgende operatie was de verovering van Tilburg.
Na zware gevechten lukte het de brigade niet vanuit
Hilvarenbeek tot in de stad door te dringen. Tilburg
werd op 26 oktober door de 15de Schotse Divisie
ingenomen. De winter van 1944 bracht de brigade
door op Walcheren. De ingenomen Zeeuwse eilanden moesten worden beveiligd tegen overstekende
Duitse patrouilles. De laatste actie van de Brigade
vond plaats in april 1945 bij Hedel. De inname van
het dorpje moest een bruggenhoofd over de Maas
vormen en toegang geven tot de Bommelerwaard.
Na vier dagen van felle strijd moet de brigade terugtrekken. De operatie werd niet voortgezet daar de
voorbereiding op de Duitse capitulatie was begonnen. Op 5 mei capituleerde Duitsland. Aansluitend
vertrok de Brigade vertrekt naar Wageningen. Vanuit
Wageningen verplaatsten de eenheden van de brigade naar de Hofstad. Den Haag werd op 8 mei bereikt
en als eerste geallieerde eenheid trok de brigade de
stad binnen. Het einde van de oorlog betekende ook
het einde voor de brigade. Eind december 1945 hield
de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”
officieel op te bestaan. Het vaandel, onderscheiden
met de Militaire Willemsorde der 4de klasse, werd
ingeleverd.
In de jaren 1946–1951 maakten vijf Bataljons van het
Regiment Prinses Irene deel uit van de Nederlandse
troepenmacht die belast was met het herstel van
orde en rust in Nederlands-Indië. Het ging in totaal
om ongeveer 4000 militairen, onder wie veel dienstplichtigen. Bij de Eerste Politionele Actie (1947),
waren twee Bataljons van het regiment betrokken.
Deze waren op Java gelegerd. Dit waren 3 GRPI en
4 GRPI (Garderegiment Prinses Irene). Na de Eerste
Politionele Actie werden de Bataljons ingezet voor
zuiveringsacties en intensieve patrouillegang in en
rond de gebieden die het Nederlandse leger bezet
hield. In december 1947 kwam een derde Bataljon
van het regiment in Indonesië aan. Dit was 5 GRPI.
Negen maanden later gevolgd door een vierde Bataljon, 6 GRPI. In december 1948 begon de 2e Politionele Actie. Aan die operatie leverden 5 GRPI en 6
GRPI een actieve bijdrage. Eén Bataljon opereerde
op Java, het andere op Sumatra. Een compagnie van
5 GRPI nam hierbij deel aan de luchtmobiele actie
bij Djokjakarta. Hierbij werd de politieke leiding
van de Indonesische republiek gevangen genomen.
In augustus 1949 werd een staakt-het-vuren afgekondigd waarna op 27 december de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië volgde. In september
1949 zette het laatste “Prinses Irene” Bataljon in Indonesië voet aan land, 7 GRPI. De strijd was toen al
vrijwel gestreden. Omdat Nederlands Nieuw-Guinea

buiten de soevereiniteitsoverdracht werd gehouden,
verhuisde 7 GRPI in december 1949 naar dit gebied.
Het Bataljon verbleef bijna een jaar op het eiland en
werd in augustus 1950 afgelost.
In de koude oorlog reorganiseerde het regiment een
aantal malen en bestond toen nog uit één Bataljon.
Dat was 13 Infanteriebataljon, gelegerd in Schalkhaar. Na de invoering van pantservoertuigen werd dit
bataljon omgevormd tot Pantserinfanteriebataljon. In
de jaren negentig werd de KL geherstructureerd. Het
pantserinfanteriebataljon te Schalkhaar werd de opleidingseenheid van de Luchtmobiele Brigade. Hierdoor werd de Regimentstraditie overgedragen aan 17
Pantserinfanteriebataljon te Oirschot.
Halverwege 1996 vertrok het grootste deel van 17
Pantserinfanteriebataljon naar Bosnië-Herzegovina
in het kader van de Implementation Force (IFOR).
De eenheid moest erop toezien dat de bepalingen in
het vredesakkoord van Dayton werden nageleefd.
Tussen november 1998 en mei 1999 werd het gros
van 17 Pantserinfanteriebataljon ingezet voor een
missie in Bosnië- Herzegovina, als onderdeel van
de Stabilization Force (SFOR). In 2007 leverde het
Bataljon nogmaals een compagnie. Dit maal aan de
European Union Force (EUFOR).
De volgende ontplooiingen van het Bataljon lagen achtereenvolgens in Irak en Afghanistan. In
de laatste rotatie van de missie Stabilization Force
Iraq (SFIR-5) maakte de C-compagnie deel uit van
11(NLD) Battlegroup. Vanaf 2006 werd in de Afghaanse provincie Uruzgan een Nederlandse Task
Force Uruzgan (TFU) ontplooid. Fuseliers hebben
deel uitgemaakt van zowel de staf als eenheden van
de TFU. In de periode 2006–2007 en in 2009 leverde
17 Pantserinfanteriebataljon een groot deel van de
battlegroup. Daarnaast werden individuele compagnieën naar Uruzgan gezonden als onderdeel van andere battlegroups van de TFU.
Terugkijkend is duidelijk te zien dat wij een Regiment vormen dat haar sporen in al die jaren heeft
verdiend én zich met recht Garde mag noemen. De
tradities van de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene en die van de vijf Indië Bataljons werden in de loop der jaren voortgezet. Ook zijn in de afgelopen ruim twintig jaar velen van onze Regimentsgenoten ingezet in vredesmissies en deed menig
Fuselier dienst in de West op Curaçao. Zij brachten
overal, net als hun voorgangers, vrede en veiligheid
onder de naam van “Irene”. Goed voorbeeld doet immers goed volgen, zegt ons Regimentslied. Voor ons,
militairen van de 21e eeuw, is de band met de oudstrijders van de Irenebrigade en de Indië Bataljons
essentieel. Hun inzetbereidheid en kameraadschap
maart 2016
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zijn ons grote voorbeeld. Door onze hechte relatie
met onze oud-strijders verankeren wij onze Esprit
de Corps voor de toekomst en kunnen wij ook de
komende jaren in hun traditie voortleven.
Op 14 mei vieren wij dan ook groots ons 75-jarig jubileum op het marktplein van de gemeente Oirschot.
Onder leiding van Luitenant-kolonel b.d. Peter Aerts
jaar

is een werkgroep al enige maanden bezig met de voorbereidingen van dit grootse evenement. Alle geledingen en verenigingen van het Regiment zijn betrokken
bij de organisatie. Het belooft een prachtige dag te
worden waar alle regimentsgenoten, jong en oud van
harte welkom zijn. Meer informatie kunt u lezen in
deze Vaandeldrager en op www.fuseliers.nl. Ik hoop u
allen te mogen begroeten op dit mooie feest.

Van de Stichting Brigade en Garde
Tekst: Arie Vermeij, Brigade-generaal der Fuseliers b.d.
Voorzitter Stichting Brigade en Garde

We zijn trots, dankbaar en blij, dat we op 14
mei 2016 samen met de nog in leven zijnde oprichters van ons Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, namelijk de mannen van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, het
75-jarig jubileum mogen vieren. Het lijkt mij
goed om ter gelegenheid van dit jubileum eerst
even terug te blikken op het verleden, daarna
om mij heen te kijken om te beseffen waar we
nu staan en afsluitend te proberen in de kristallen bol van de toekomst te kijken.

Terugblik
Het is geweldig om te zien hoe actief een aantal van
de oprichters van de Irene Brigade nu na 75 jaar nog
is! Zij waren het die in 1941 met 1460 man via allerlei
wereldreizen en vluchtroutes in Engeland bij elkaar
kwamen en in opdracht van Koningin Wilhelmina de
Irene Brigade oprichtten. Ook in ons Fuselierslied
klinkt het nog steeds “Oud strijders gaan ons voor.
Dat geeft ons moed en berekracht. Goed voorbeeld
doet goed volgen.” Vanuit die inspiratie is er door de
jaren heen heel veel bereikt. Hiervoor werd in 1945
bij het opheffen van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene door ZKH Prins Bernhard de Militaire Willemsorde der 4e Klasse uitgereikt. Bovendien
werd als persoonlijke waardering voor de veldtocht
het Oranje-Nassaublauwe Invasiefluitkoord aan alle
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leden van de KNBPI uitgereikt. Dit mooie koord dat
de jonge Fuseliers vanaf 1996 trots bij hun uitzendingen mogen dragen. Op het vaandel prijken de namen
van de plaatsen waar de belangrijkste wapenfeiten
plaatsvonden: St.Come, Pont-Audemer, Beeringen,
Tilburg en Hedel. Op 14 mei zullen wij wederom de
48 gesneuvelde brigademannen, die het hoogste offer
voor onze vrijheid brachten, herdenken.
Ook herdenken we dit jaar dat het 70 jaar geleden is
dat het 3e bataljon Regiment Prinses Irene als eerste
van de vijf bataljons naar Nederlands-Indië vertrok
in 1946 om als deel van de Politionele Acties rust en
orde te handhaven op Java waar zij direct werden
ingezet bij de Poentjakpas en daarna op diverse andere locaties tot 1949. Aansluitend volgde het 4e Bat
op Midden en Oost Java van 1947 tot 1950. Daarna
get 5e Bat op Midden Sumatra en de 2e cie op Celebes en later Djokjakarta van 1947 tot 1950. In 1948
volgde het 6e Bat dat werd ingezet op West Java tot
1950. Ten slotte werd het 7e Bat in september 1949
eerst naar Sumatra uitgezonden en daarna NieuwGuinea en Oost Java vanaf 1949 tot de laatste groep
in april 1951 uit Nieuw-Guinea terugkeerde. Hiervoor werden de Indië bataljons in 1977, veel te laat,
maar zeer terecht geëerd met de vaandelopschriften
West- en Oost Java. Elders in dit nummer schrijven
de VOSIB veteranen zelf uitgebreid over hun inzet
van 1946 toto 1951. Ook de honderden veteranen van

deze missie van deze circa 5000 man, die momenteel
nog actief zijn, vormen een bron van inspiratie voor
onze jongeren. Op 14 mei zullen wij wederom de 96
in voormalige Nederlands Indië gesneuvelde mannen van het 3e, 4e, 5e, 6e en 7e bataljon herdenken,
die het hoogste offer voor ons land brachten.
Vanuit het perspectief van de veteranen werden de
VOSKNBPI en de VOS GRPI (VOSIB) opgericht en
organiseerden zij jarenlang hun reünies en het contactblad De Vaandeldrager en Het S-ireentje en andere activiteiten. Daarnaast gingen ook alle andere
geledingen van het regiment, zoals de VVOGFPI en
de ROOV gewoon zelfstandig hun eigen gang. Totdat
ik als nieuw aantredend regimentscommandant met
mijn voorganger in 1997 een gesprek had, waarin wij
concludeerden dat we de krachten van al die verenigingen met een eigen karakter beter moesten bundelen. Dit werd geconcretiseerd door de Stichting
Brigade en Garde weer nieuw leven in te blazen door
Brigade-generaal der Fuseliers b.d. Guus van Leeuwe
te vragen als Voorzitter van de Stichting deze kar te
gaan trekken als een overkoepelend orgaan boven
alle verenigingen van het regiment en het museum.
Ook werd de Korporaals- en Fuseliersvereniging opgericht, als een soort voorloper van de latere “Jonge” Veteranen Vereniging, de VVVGFPI. Bovendien
groeide de regimentsverzameling (het museum) met
een aantal vrijwilligers onder leiding van Hans Sonnemans van een kleine verzameling in een leslokaal
op de Westenberg uit naar een volwaardig museum
in Oirschot. Uiteraard formeel onder de naam Historische Verzameling van GFPI, maar wel één die er
echt mag zijn met vele unieke objecten en een schitterende vertolking van de regimentsgeschiedenis. In
2001werd als nieuwe loot van het regiment het “Genootschap Vrienden van de Fuseliers” opgericht en
in 2003 werd de VVVGFPI. Na een aantal jaren van
rust in de diverse verenigingen bleek het voor onze
“oudere” veteranen toch steeds lastiger te worden om
zelfstandig hun blad, ledenadministratie, financiën en
reünies te blijven besturen en organiseren. Daarom
werd onder toezicht van de Voorzitter van de Stichting Brigade en Garde (toentertijd Generaal-majoor
der Fuseliers b.d. Kees Nicolai) in 2009 overleg gevoerd om de VVVGFPI om te bouwen van “Vereniging
Veteranen Vredesmissies GFPI” naar Koepelvereniging voor alle veteranen van ons regiment: “Vereniging Van Veteranen GFPI”. Deze samensmelting was
in 2010 een feit waardoor, onder behoud van zoveel
mogelijk eigen identiteit, de VOSKNBPI en de VOSIB
door de “jongeren” voor al hun activiteiten ondersteund gingen worden binnen één koepelvereniging.

Waar staan wij nu?
De organisatie functioneert goed conform de hierboven beschreven lijnen. De geschiedenis en de

identiteit van oudere veteranen van de VOSKNBPI
en de VOSIB is en blijft geborgd binnen de VVVGFPI
en de Stichting Brigade en Garde. Voor regimentsen veteranenzaken wordt de Regimentscommandant ondersteund door alle verenigingen en binnen
zijn staf door de Regimentskapitein (S1) en door de
“vrijwilliger” voor personeels- en veteranenzorg toegevoegd aan de Sectie 1; dit zal voor GFPI de Lkol
b.d. Peter Aerts zijn, nadat hij zijn werk als projectofficier voor onze 75 jaar viering heeft afgerond. Ook
een mooie stap op onze toekomstbestendigheid was
dat in 2014 ZKH Prins Jaime het verzoek van de VVVGFPI heeft ingewilligd om Beschermheer voor alle
veteranen van GFPI te worden. Uiteraard blijft HKH
Prinses Irene, zolang er nog VOS KNBPI mannen actief zijn, nog de beschermvrouw voor de mannen
van de Irene Brigade. De Werkgroep 75 jaar GFPI
is o.l.v. Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Peter
Aerts voortvarend bezig met de organisatie van ons
jubileum op 14 mei 2016 in hartje Oirschot. In dit
project wordt ook gebruik gemaakt van internet en
de sociale media, bovendien grijpen we de gelegenheid aan om tot één nieuwe moderne website voor
alle geledingen te komen www.fuseliers.nl

De kristallen bol van de toekomst
Naar de toekomst toe zullen we de samenwerking
tussen alle geledingen steeds blijven optimaliseren,
waarbij één website al een goed hulpmiddel is. Wij
zullen voor onze oudere veteranen blijven zorgen tot
de laatste man niet meer in staat is om hun missies
samen met ons te herdenken, daarna zullen wij als
jongere veteranen die taak voortzetten. Van lieverlee
zullen in de toekomst helaas de contacten en de directe inspiratie van jonge fuseliers door de oud strijders teruglopen. Dit zal moeten worden opgevangen
door de ouderen van de jongere veteranen en door
de rol van het museum. De instandhouding en het levend houden van onze geschiedenis en tradities van
GFPI en het vormen van de identiteit en de inspiratie voor jongeren zal meer en meer met steun van
het museum moeten plaatsvinden. Die rol zullen we
met elkaar nog verder moeten ontwikkelen. Ook is
een mogelijke nieuwe ontwikkeling dat we de “Westenbergers” zullen vragen als nieuwe geleding toe
te treden tot de Stichting Brigade en Garde GFPI.
Voor de korte termijn kijken we naar de komende
maanden, waarin we ons 75 jarig Jubileum gaan vieren. Hoewel prijzen pas na de wedstrijd worden verdeeld, wil ik nu reeds een groot compliment geven
aan de Werkgroep 75 jaar GFPI die heel voortvarend
al veel mooie zaken op de rails heeft gezet. Hierdoor
belooft het voor u als leden van onze verenigingen
op 14 mei 2016 een hele mooie dag te worden, zorg
dat u het niet hoef te missen en schrijf zo snel mogelijk in via de website, want vol is vol!
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Koninklijke Onderscheiding Luitenant-kolonel der Fuseliers Henk Laurens
Tijdens zijn FLO receptie op 25 februari ontving Luitenant-kolonel der Fuseliers Henk Laurens uit de handen
van de burgemeester van Steenwijkerland een Koninklijke Onderscheiding voor zijn grote verdiensten als
excellerend militair met vier buitenlandse missies. Maar vooral ook voor zijn vele onbaatzuchtige vrijwilligerswerk dat hij al jaren doet voor de VOSKNBPI, de VVVGFPI, de Stichting Brigade en Garde, de Patiënten
Vereniging AMC in Amsterdam. Zijn mentorschap voor minder validen bij de Stichting Mentorschap Veluwe,
was een belangrijke reden voor zijn onderscheiding als Ridder in de orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. Meer dan verdiend en van harte gefeliciteerd!

Ridder in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden

Terecht trots

jaar

In memoriam

Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, 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. Moge zij
rusten in vrede!

VOSKNBPI
Dhr. J.C. de Wilde		

11 december 2015

Sint Maartensdijk

5 januari 2016

Gronsveld

2 december 2015
11 december 2015
januari 2016

Westervoort
Alphen a/d Rijn
Velserbroek

24 december 2015

Arnhem

5 december 2015
21 december 2015
26 december 2015
2 januari 2016
25 december 2011

Noord Scharwoude
Groenlo
Haarlem
Maarssen
Doorn

Vierde bataljon GRPI
Mevr. M. van Well – Gorissen,
echtgenote van T.A.M. van Well		

Vijfde bataljon GRPI
P.H. Vleeming
1e Cie
C.A. Vork		
L.M. Uijtendaal		

Zesde bataljon GRPI
Mevr. A.H. Elbers – van der Ven,
echtgenote van J.H. Elbers, SMA b.d.

Zevende Bataljon GRPI
R. van Dorth
G.M. Andringa
P. Groskamp
J. Dijk
J. Reiziger
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4e Cie
1e Cie
1e Cie
Staf Cie
Staf Cie
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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@fuseliers.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.fuseliers.nl

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 nummer 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 IFOR/
SFOR missie

Herdenking 75 jaar Irene Brigade
Op 14 mei vieren we met z’n allen in het centrum van
het mooie plaatsje Oirschot 75 jaar GFPI. Ook staan
we stil bij het feit dat het 70 jaar geleden is dat de
eerste Indië Bataljons van ons regiment naar voormalig Nederlandse Indië vertrokken. Elders in dit
blad lees je meer over het programma en de uitnodigingen voor 14 mei. Maar noteer het in de agenda en
schrijf snel in, want het wordt een groot feest, maar
er is maar ruimte voor 2000 deelnemers.

Was de IFOR/SFOR Missie in Bosnië
Herzegovina een succes?
Het is dit jaar 20 jaar geleden dat Nederland begon
met de NAVO Stabilisatie en Wederopbouwmissie in
Bosnië Herzegovina. 17 Painfbat GFPI heeft als bataljon aan deze missie veel bijgedragen; in 1996 IFOR-2,
in 1998 SFOR-5 en in 2002 SFOR-13. Bovendien leverde 17 Painfbat GFPI aan diverse andere rotaties
een compagniesgrootte bijdrage. Al met al schat ik in
dat er zo’n 4500 mannen en vrouwen met het Oranje-Nassaublauwe Invasiefluitkoord in dienst van de
vrede (Irene: Zij die vrede brengt) zijn uitgezonden.
Als we nu naar Bosnië Herzegovina kijken, is er dan
reden tot tevredenheid; was onze uitzending nuttig en

Vicevoorzitter VVVGFI wordt Generaal
Vanaf deze plaats feliciteert het bestuur van de VVVGFPI haar Vicevoorzitter Kolonel der Fuseliers
Roland de Jong van harte met zijn benoeming tot
Generaal en zijn nieuwe functie per 1 juni 2016 als
Souschef Internationale Militaire Samenwerking bij
de Defensiestaf in Den Haag.

Opbrengst Operation Harvest

Luchtfoto Bugojno

succesvol? De eerste vraag die we dan moeten stellen is: “Is er vrede in Bosnië?” Het antwoord hierop
is volmondig ja; de laatste vijf jaar is er slechts een
klein NAVO stafdetachement in Sarajevo voor advies
en training aanwezig. Een tweede vraag is dan “Hoe
is de wederopbouw afgerond?” In deze vraag zitten
veel aspecten; ten eerste het politieke aspect. De bevolking leeft in vrede en de drie etnische groeperingen van weleer zijn weer grotendeels gemengd, maar
er zijn nog steeds per etnische stroming nationalistische elementen/partijen die via de politiek hun soms
bedenkelijke belangen proberen veilig te stellen.
Het land is georganiseerd als een federatie, waarbij
de samenwerking tussen de Bosniacs (Moslims) en
maart 2016
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de Bosnische Kroaten de ene helft van de federatie
vormt en de Bosnische Serviërs, die nog steeds vasthouden aan hun Republika Srpska (RS), de andere
helft van de federatie. Het blijft voor de centrale regering in Sarajevo nog altijd een uitdaging om ook haar
invloed in de RS goed te laten gelden.
Ook defensie is langs deze federatieve lijnen georganiseerd met feitelijk twee gescheiden maar wel
centraal aangestuurde legers. Volgens de huidige
(NAVO) planning zou Bosnië mogelijk nog dit jaar
lid van de NAVO kunnen worden. Bovendien heeft
Bosnië een associatieverdrag met de EU en bereidt
zij zich voor op een lidmaatschap. Ten derde zijn
de welvaart en de economie van groot belang voor
de bevolking. Voor de oorlog waren er grote “Communistische Industrieën”, zoals de Vitezit fabriek in
Vitez, gebaseerd op de lokaal gedolven grondstoffen. Deze zware industriële sector is nooit meer
echt van de grond gekomen; er wordt nog slechts
geproduceerd voor Bosnië zelf en wat buurlanden.
De meest florerende sector is die van het midden- en
kleinbedrijf; zoals de horeca, agrarische bedrijven,
kleine handelsmaatschappijen, etc. In deze sector is
veel bedrijvigheid, maar vooral lokaal en regionaal
gericht. De werkeloosheid is hoog 40-50%, hetgeen
helaas leidt tot armoede, criminaliteit en corruptie. Men probeert ook het toerisme weer op gang te
krijgen; deze sector biedt ook nieuwe mogelijkheden. Resumerend, durf ik te stellen dat onze missie
in Bosnië Herzegovina succesvol is geweest, want
hoewel het land nog steeds in een bepaalde fase van
(weder)opbouw is, is er gewoon vrede en uitzicht op
lidmaatschap van de NAVO en de EU. En dat kunnen we bijvoorbeeld (vergelijkenderwijs) niet zeggen van UNIFIL in Libanon of UNFICYP op Cyprus,
want daar is nog steeds een stabilisatiemacht nodig.
De IFOR/SFOR-Missie in Bosnië was een succes!

Geen Algemene Ledenvergadering
Als gevolg van de gezamenlijke activiteiten en de
viering van 75 jaar GFPI kan er geen ALV VVVGFPI
in 2016 worden gehouden. Dit heeft gevolgen voor
de (wettelijk verplichte) verantwoording van het
bestuur aan de leden en de bestuursverkiezing conform “het schema van aftreden”. Dit wordt dus uitgesteld zal gaan plaatsvinden in 2017.
Nieuwe coördinator nuldelijnsondersteuning Lkol
b.d. Henk Laurens, gefeliciteerd met KO. Tot nu toe
lag de taak van de coördinatie van de nuldelijnsondersteuning voor veteranen binnen de VVVGFPI bij
Lkol Andy van Dijk. Vanaf 25 februari 2016 zal Lkol
b.d. Henk Laurens deze taak op zich nemen, omdat hij
vanwege zijn FLO dan wat meer tijd heeft. Ook feliciteert het bestuur van de VVVGFPI Lkol Henk Laurens
van harte met de Koninklijke Onderscheiding.
8

Vaandeldrager nummer 117

In Memoriam SMI Huub Vluggen
Op 26 november 2015 is op 46 jarige leeftijd overleden ons voormalig lid Huub Vluggen. Huub was tot 1
september 2014 lid van de VVVGFPI. Hij is uitgezonden geweest met SFOR 10 en 13. Bij SFOR 13 werkte
Huub bij het basecommando/stafcompagnie op de
locatie Bugojno. Wij zullen Huub missen en we wensen zijn familie heel veel sterkte in het verwerken
van het verlies. Huub is op 3 december onder militaire eer begraven.

Positieve mening Nederlanders over
veteranen
De afgelopen drie jaar is er onderzoek uitgevoerd naar
de mening van Nederlanders over ons als veteranen.
Hier kwam een heel positief beeld uit: 90 – 94 % van
de ondervraagden noemde vele positieve karaktereigenschappen van veteranen, zoals Plichtsgetrouw,
Behulpzaam en Moedig. Dat is heel mooi, maar dat is
meteen ook een aandachtspunt voor ons als bestuur
van de VVVGFPI. Dit moet via de media en tijdens de
speeches op de Nederlandse Veteranendag in de Ridderzaal beter worden uitdragen, in plaats van steeds
weer de nadruk te leggen op de PTSS-gerelateerde
aspecten die de veteranen nog lang achtervolgen en
ze dus “zielig” en maatschappelijk beperkt inzetbaar
lijkt te maken. Naar mijn mening is het percentage
van veteranen met echte PTSS-achtige problemen
slechts een paar procent van de huidige 117.500 veteranen. Die moeten uiteraard professionele hulp krijgen, maar dat hoort niet in het publieke debat of de
media de boventoon te voeren.

Meer aandacht voor Personeels- en
Veteranenzorg
Jullie hebben in de media al meegekregen dat er bij
Defensie niet alleen wordt afgebroken, maar dat er
ook weer wat wordt opgebouwd. Ook een positieve
ontwikkeling, die wij van harte toejuichen, is dat er
eind 2014 is besloten weer een P(ersoneelszorg)functionaris toe te voegen aan eenheden van bataljonsniveau voor personeels- en veteranenzorg. Voor uitvoering hiervan wordt een “vrijwilliger” toegevoegd aan
de Sectie 1. Dit zal voor 17 Painfbat GFPI de Lkol b.d.
Peter Aerts zijn, nadat hij zijn werk als projectofficier
voor onze 75 jaar viering heeft afgerond.

Veteraan in de Klas gezocht
Voor het educatieve programma ‘Veteraan in de Klas’
is het Veteranen Instituut op zoek naar gastsprekers.
Gastsprekers zijn veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies die scholen in hun omgeving
bezoeken en in gesprek gaan met leerlingen over hun
uitzending en ervaringen. Een gastles van ‘Veteraan
in de Klas’ sluit naadloos aan bij uiteenlopende vak-

ken en opleidingen, zoals burgerschapsvorming of
geschiedenis. Daarnaast kan een les ook aansluiten
bij uiteenlopende thema’s, zoals oorlog en vrede en
4/5 mei. Het programma richt zich op leerlingen vanaf groep 7. Het afgelopen schooljaar zijn maar liefst
meer dan 37.000 leerlingen bereikt met het verhaal
van veteranen. Gastspreker wordt je niet zomaar, en
niet iedereen kan gastspreker worden. Na een training gastspreker zijn veteranen in staat om het eigen
verhaal te verwerken in een gastles. Daarnaast is het
belangrijk dat je goed kunt vertellen, goede communicatie vaardigheden hebt, flexibel en betrouwbaar
bent en op de hoogte bent van de Nederlandse inzet bij huidige missies. Een veteraan in de klas moet
over de volgende competenties beschikken: Goede
communicatieve vaardigheden, kennisoverdracht,
flexibel, empathisch vermogen. Bij het Veteraneninstituut zijn bijna 400 enthousiaste vrijwilligers actief.
Meer dan 300 van deze vrijwilligers zijn aangesloten
bij het educatieve programma VidK. Dankzij de inzet
van deze vrijwilligers is het educatieve programma
VidK niet meer weg te denken op het Veteraneninstituut maar belangrijker nog, ook niet meer op scholen!. Wil je ook deel uit maken van deze geweldige
groep, stuur dan je reactie voorzien van motivatie
en CV per mail aan Lucien van Groenestijn, P&O.
l.v.groenestijn@veteraneninstituut.nl

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

Sweaters
Voor diegenen die het veteranentenue wat te stijf
vinden, hebben we een hele mooie sweater aangeschaft, voor 29,50€ kunnen jullie deze bij de museum winkel of tijdens de reünies kopen.

Breng een nieuw lid aan en je krijgt een
uniek cadeautje!
Ten slotte is omvat ons ledental inmiddels bijna 528
betalende leden, maar we vertegenwoordigen circa
6000 (jonge) veteranen, dus wordt betalend lid. Dan
kunnen wij onze stem in de belangenbehartiging nog
duidelijker laten klinken. Wil je jezelf of iemand anders aanmelden als lid van de VVVGFPI, kan dat bij
onze secretaris vvvgfpi@fuseliers.nl of surf naar onze
website www.fuseliers.nl. Op onze website kun je via
het gastenboek of de links mogelijk ook je ‘oude kameraad’ terugvinden, artikelen over uitzendingen lezen en foto’s bekijken. Afsluitend nog een allerlaatste
verzoek van onze ledenadministratie; geef a.u.b. je
nieuwe adres door als je verhuist.
jaar

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:
VOSKNBPI@Fuseliers.nl. Tel: 0499-374444 en tel: 06-54796857.
Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen.
Bankrekening (IBAN): NL51 INGB 0001 9995 33 t.n.v. Vereniging Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Website: www.fuseliers.nl en www.prinsesirenebrigade.nl

“WETENSWAARDIGHEDEN VAN ONZE VERENIGING”
Tekst: Rudi Hemmes, Voorzitter van de Vereniging van Oud-Strijders
van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene.
In de vorige Vaandeldrager heeft u al kunnen lezen
dat de oprichting van de Prinses Irene Brigade, in
Congleton in 1941, zal worden gevierd op 14 mei.
Onze Vereniging van Oud-strijders en alle andere
veteranen van het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene zullen op die dag hun reünie organiseren. Dat
wordt een geweldig feest op de Markt in Oirschot!!!!
In deze Vaandeldrager vindt u nog veel meer over
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dit jubileum. Op 11 januari waren we met een klein
gezelschap bij een buitengewoon bataljonsappel
waarbij de oprichting 75 jaar geleden werd herdacht. Helaas waren er maar een paar Oud-strijders
aanwezig. Er was wel het jaarlijkse eerbetoon aan
onze gesneuvelde makkers. Op 17 maart was er in
Colijnsplaat weer een beëdiging en koorduitreiking.
Ik kijk in ieder geval op 14 mei naar u uit!

TWEE VERGETEN BRIGADELEDEN UIT KOEWACHT EN AXEL
Tekst: Richard van de Velde
‘Mijn vader, Renéé van Gremberghe uit Koewacht,
zou die Marechaussees ‘s avonds alleen maar even
over de Franse grens brengen en dan over een paar
uur weer terug zijn. Hij had zijn pantoffels zelfs
nog aan. Die paar uur werden vijf jaar...’ Deze
burgerchauffeur had nog geluk om na de oorlog behouden thuis te komen, twee plaatsgenoten waren
minder fortuinlijk. Je hoort het niet vaak dat na
70 jaar nog nieuwe namen van oorlogsslachtoffers
opduiken. Voor de familie van deze omgekomen
chauffeurs is het nog steeds niet te verteren dat hun
namen niet officieel genoemd worden op een herdenkingsplaquette of oorlogsmonument in hun vroegere
woonplaats. Richard van de Velde, webmaster van
www.prinsesirenebrigade.nl, verdiepte zich in hun
achtergronden en pleit alsnog voor eerherstel.

weg terug van Antwerpen. De bus was gevorderd om
daar veertig Nederlandse nonnen op te halen. Op de
weg naar de St. Clarastichting in Koewacht, werd hij
in Hulst staande gehouden door de commandant van
de Marechaussees in hoogst eigen persoon. Hij eiste
dat de bus aan de kant werd gezet en de nonnen uit
moesten stappen. Een grote rel in het katholieke
Hulst werd door bemiddeling van de burgemeester
voorkomen. De rit mocht worden afgemaakt, maar
twee Marechaussees gingen mee om zeker te zijn dat
de bus met chauffeur weer in Hulst terugkwam.

Vordering autobussen
Na een vijfdaagse strijd capituleerde op 14 mei 1940
de Nederlandse krijgsmacht. Honderden terugtrekkende militairen wisten via Walcheren nog ZeeuwVlaanderen te bereiken. Ook de Eerste Divisie der
Koninklijke Marechaussee uit Brabant, die bestond
uit 273 man en onder bevel stond van Majoor Den
Beer Poortugael voegde zich daarbij, samen met
andere restjes Nederlandse militairen. Zij wilden de
grote aantallen Belgische en Franse soldaten, die ondertussen ook Zeeuws-Vlaanderen waren binnengetrokken, ondersteunen in de strijd. Schout-bij-nacht
Van der Stadt, besloot op 17 mei na overleg met de
Franse legerleiding, Zeeland toch prijs te geven. Hij
gaf de Koninklijke Marechaussee opdracht Zeeland
te verlaten om een vliegveld nabij Nantes te gaan
bewaken. Daarop vorderden de Marechaussees in
allerijl autobussen van de Zeeuwsch-Vlaamse Tram
Maatschappij en andere particuliere busbedrijven
met hun burgerchauffeurs.

Twee buschauffeurs wachten af wat gaat gebeuren

Studebaker

Tentenkamp

Rijwielhandelaar De Koning uit Axel, was met een
particuliere bus van Mahu uit Kloosterzande op de

Vervolgens gingen alle burgerchauffeurs via de Belgische kust richting Frankrijk, waar ze overnachtten
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Jaap Cové uit Terneuzen zat op een nieuwe Studebaker 20-tonner van zijn zwager P. Leunis. Hij reed er
doorgaans graan en stro mee, maar in de eerste oorlogsdagen vervoerde hij er militairen mee van Axel
naar Sluis. Hij werd op de terugweg van een van die
ritjes door de Marechaussee staande gehouden en
gevorderd en moest fietsen van de Marechaussees
en kisten met uniformen vervoeren.

in kazernes of kloosters. Na bijna vier weken omzwervingen tot in Nantes toe, kwamen ze uiteindelijk uitgeput aan in Brest, waar de Marechaussees
aan boord gingen. De chauffeurs wilden hun vrachtwagen niet in de steek laten en lieten de eerste boot
naar Engeland vertrekken. Na een week op de kade
te hebben gestaan, sloeg de angst toe en zijn ze toch
met de laatste boot naar Engeland vertrokken. De
chauffeurs werden met de Marechaussees en alle
andere Nederlandse troepen naar Porthcawl in ZuidWales overgebracht, waar ze in een tentenkamp verbleven. Hier sliepen ze met acht man in een tent in
een uithoek van het veld. Ze moesten wachtlopen,
corvee doen, aardappels schillen e.d. Bij hoog bezoek werd hen verboden zich buiten de tent te begeven. De positie van de chauffeurs was uitzichtloos:
ze konden niet terug naar Nederland, maar mochten
als burger ook niet in een militair kamp verblijven.
Op 19 juni 1940 werden in Porthcawl alle burgerchauffeurs voor de keuze gesteld: vrijwillig dienst
nemen bij het Nederlands Legioen of geïnterneerd
worden in een vluchtelingenkamp. Alle 42 chauffeurs kozen vanzelfsprekend voor de eerste optie.
Op 22 juni kregen ze hun eerste soldij en op 1 juli
kregen ze allen een uniform en zelfs een werkpak.

ingedeeld bij de Marechaussee. Op 29 januari 1941
moesten alle chauffeurs een contract tekenen als
vrijwillig dienend militair en werden zodoende ‘vrijwillig’ ingelijfd bij de Prinses Irene Brigade. Vanaf
25 augustus 1941 werden ook de chauffeurs overgeplaatst naar het nieuw gebouwde kamp Wrottesley
park, nabij Wolverhampton. Hier deden ze hoofdzakelijk onderhoud- en schoonmaakwerk. Sommige
werden hulpfoerier of ordonnans. December 1942
werden alle chauffeurs, die aangesteld waren als
militair werkman, opnieuw gekeurd. In april 1943
stelde men, aan de hand van persoonlijke gesprekken met de chauffeurs, vast over welke kwaliteiten
ze beschikten bij eventueel ontslag. Enkele gingen
weer als chauffeur aan de slag, maar andere werden
ontslagen en werden met zgn. klein verlof gestuurd.
In het laatste geval mocht dan geen militaire kleding
meer worden gedragen en kreeg men geld om burgerkleding aan te schaffen. Ze kregen een bijstandsuitkering van 2 pond per week, een rantsoenkaart
en kledingcoupons. Rond 1 mei 1944 verleende men
hen eervol ontslag. Alle militaire spullen dienden
z.s.m. te worden ingeleverd bij de foerier van het
kamp. Enkele chauffeurs die nog in dienst waren
gebleven, keerden in het najaar van 1944 terug naar
hun geboortegrond na een afwezigheid van viereneenhalf jaar. Afgekeurden moesten soms wel wachten tot september 1945.

Vergeten slachtoffers
Twee Zeeuws-Vlaamse chauffeurs keerden echter
nooit meer terug…….De eerste was Achiel Karel
Jan den Haerinck. De in België geboren Achiel
trouwde op 3 april 1918 in Koewacht met dienstmeisje Juliana Albina (Celina) Matthijs. Ze kregen samen

Negen burgerchauffeurs onwennig in een uniform

Een klein gedeelte van de chauffeurs tekenden eind
juli een verbintenis als militair werkman en de rest
volgde op 1 oktober. Men mocht alleen corvee of
chauffeursdiensten verrichtten. Mocht na de oorlog
blijken dat een eventueel achtergebleven gezin kostwinnersvergoeding was uitbetaald, dan diende men
het teveel uitgekeerde terug te betalen.

Corveedienst
Op 23 oktober 1940 vertrokken de chauffeurs naar
Congleton. Ze werden daar gelegerd in een oude
leegstaande katoenfabriek. De werkzaamheden bestonden uit houthakken, cokes halen en in de winter sneeuwruimen voor de corveedienst, tot keukendiensten of stoker en chauffeur. Enkelen waren

Familie Den Haerinck
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vier kinderen, waarvan de jongste, Maria, nog steeds
leeft. Achiel had tijdens de Eerste Wereldoorlog bij
een gasaanval in België maagstoornissen opgelopen.
Op 17 mei 1940 werd de vrachtwagen van vrachtrijder Achiel gevorderd om fietsen van de terugtrekkende Marechaussees naar het zuiden te brengen.
Achiel was ziek, maar moest mee. Uiteindelijk werd
de vrachtauto van Achiel niet mee naar Engeland
genomen en in Brest het water in geduwd. Men kan
zich voorstellen wat er omging in Achiel, die jaren
voor zijn truck had gespaard. Ruim een jaar later op
8 oktober 1941 overleed Achiel op 52-jarige leeftijd
in een ziekenhuis in Wolverhampton aan de gevolgen van een maagzweer en bloedbraken.
André Oscar Verstraeten uit Axel was het tweede
slachtoffer. De ouders van André waren de in België
geboren metselaar Edmond Verstraeten en Irma Carolina de Vleeschauwer. Ze trouwden in 1914 en kregen samen drie kinderen. In de meidagen van 1940
nam vrijgezel André als truckchauffeur de plaats in
van zijn zwager, die al enkele kinderen had en geen
risico wilde lopen. André werd gedwongen om de
terugtrekkende marechaussees met een vrachtauto
naar het zuiden te brengen. Op 2 oktober 1944 werd
de 24-jarige André ingezet bij het ontruimen van het
basiskamp Wrottesley Park. Hij verongelukte met de
laatste legertruck, die de poort uitreed. De moeder
en zuster van André brachten na de oorlog een bezoek aan zijn graf en vertelden aan een journalist,
dat hij als jongen van negentien nog nooit één dag
van huis was geweest.

jaar

Andre Verstraeten 1942

Wat zou het toch mooi zijn voor de familie als de namen
van deze ‘vergeten’ oorlogsslachtoffers alsnog zouden
prijken op een herdenkingsplaquette in hun voormalige
woonplaats. Na 70 jaar eindelijk gerechtigheid!
Mocht u nog over aanvullende informatie beschikken, neemt u dan contact op met Richard van de
Velde, telnr. 0345-502583 of via zijn website
www.prinsesirenebrigade.nl

Vereniging van Oud-Strijders Indië-Bataljons
Garderegiment Prinses Irene
Organisatie: VVVGFPI.Contactpersoon Nicole Hooft, Waterweegbree 28, 4823 NC Breda,
Tel. 06-28265036. e-mail: VOSGRPI@Fuseliers.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 2686 11 t.n.v. VVVGFPI

Tekst: Wim ter Horst.

Parade Eenheid VOSIB, Reünie, tevens
afsluiting van de jaarlijkse activiteiten
Op zaterdag 28 november 2015 kwamen de leden van
de Parade Eenheid weer naar Bronbeek in Arnhem,
om aldaar in de Kumpulan hun jaarlijkse reünie te
bezoeken. De opzet was dit jaar enigszins anders
12
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dan vorige jaren, dat kwam o.a. doordat de familie
Regts, fysiek niet meer in staat is de organisatie van
deze dag mee op zich te nemen. Wij wensen Jaap
Regts en zijn vrouw Stien van harte beterschap.
De inhoudelijke organisatie kwam dus dit jaar voor
rekening van Jan Schuurman en zijn vrouw Eef en

zij hebben dat voortreffelijk gedaan. De VVVGFPI,
met name Nicole Hooft en Martin Faas, had de contacten gelegd met de Kumpulan en dat had tot resultaat dat er weer een heerlijk Indisch rijsttafel buffet
voor ons werd klaar gezet. Voor het eerst was er dit
jaar geen live muziek met zangeres, maar dat heeft
geen invloed gehad op de sfeer, mede omdat de
Kumpulan voor goede achtergrond muziek zorgde.

nummer werd gehoord. Bij het noemen van b.v. nr.
15 klonk er al spoedig op een vragende toon 50??
bij 32,.....42 ?? enz. Het aantal slecht- of minder goed
horenden groeit kennelijk met de dag. Het leverde
dan ook regelmatig een “valse bingo” op, tot hilariteit van de medespelers.
De prijzentafel was weer goed gevuld en werd ook
dit jaar weer verzorgd door mevr. Eef Schuurman,
geassisteerd door een begeleidster van één van de
Veteranen. De Bingo werd voor een tijdje onderbroken voor de reeds vermelde rijsttafel, die door iedereen enorm werd gewaardeerd. Met een volle maag
werd de bingo voortgezet en toen ( bijna iedereen)
één of meerdere prijsjes had gewonnen was de prijzentafel leeg, hetgeen einde Bingo betekende.

Theo Leenders: Bingo

Nadat Jan Schuurman de dag officieel had geopend,
hield de (voorzitter in ruste) van de VOSIB, Harry
Vleeming, een toespraak met o.a een compliment
aan de organisatoren van deze bijeenkomst en
vroeg om een minuut stilte in acht te nemen ter
gedachtenis aan hen die ons dit jaar zijn ontvallen.
Hierna werd de Bingo gestart, waarbij Nicole met
haar heldere vrouwenstem de getrokken nummers
opnoemde, maar ook zij kon niet voorkomen dat
er op meerdere plaatsen, toch kennelijk een ander

Theo Leenders: Zaaloverzicht

Al met al was het een goed geslaagde dag en ging men,
na een TOT VOLGEND JAAR welgemoed huiswaarts.
jaar

Derde Bataljon GRPI
Derde Bataljon (Garde)regiment Prinses Irene
Het 3e Bataljon van het Regiment Prinses Irene (pas in oktober 1948 wordt
het regiment verheven tot Garderegiment) vertrekt op 16 oktober 1946 naar,
toen nog, Nederlands Indië. Het Bataljon maakt daar vele acties mee, bij de
Poentjakpas, langs de spoorlijn van Buitenzorg naar Soekaboemi, het gebied
Tjandoer, het gebied Buitenzorg aan het Bantamfront, de Bekasi-Krawangstreek (ten oosten van Batavia). De mannen keren op 17 december 1949 terug in Rotterdam, na een afwezigheid van 3 jaar en 2 maanden. 18 sobats
(kameraden) blijven in Indonesië achter op de erevelden.
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Tekst: Carl Tuyl
Mijn geheugen is zo lek als het spreekwoordelijke
mandje. Met zeven gaten. Maar toch, als een visser
die aan de kant van de wal op vangst zit te hopen, wil
ik eens gaan peuren in één van de onderste laatjes
van mijn hersenen. De Voor-Indië-tijd, net na de oorlog, toen er beslist nog geen welvaart was in Holland.
Tekort aan woningen, tekort aan geld, armoe troef,
met misschien een of twee keer per week vlees op je
bord en kopen op de pof. De oproep om gekeurd te
worden kwam als een donderslag bij heldere hemel.
Iedereen wist dat we de pineut waren. Lichting 1925!
En zo ging ik met een hele troep knapen, allemaal
net als ik, nauwelijks droog achter de oren, naar een
aftands militair hospitaal in een Haagse achterbuurt.
Jan en alleman in adamskostuum. Naakt als geplukte kippen in de etalage van de poelier. We werden allemaal op de borst geklopt door iemand in een witte

vader die in 1914 in dienst was, zei dat ik direct een
uniform zou krijgen. Ik moest dus mijn colbertje,
schoenen en overhemden maar aan mijn broer geven. Ik trok naar Arnhem in afdankertjes waar het
Leger Des Heils nog de neus voor zou optrekken.
Compleet met een papieren boordje op een hemd
met gaten en een paar schoenen die me niet pasten
en bovendien versleten waren. Na de oorlog was

Typische prauw

Pierement van Harry de Gluipert

jas. Allemaal tong uitsteken en piesen in een flesje.
Sommigen konden dat laatste niet, maar dat werd
opgelost door anderen, die “overvloed” hadden. Een
beetje pies lenen van je toekomstige sobats dus. De
meesten werden goedgekeurd tenzij je blind, doof of
lam was. “Waar willen jullie bij ingedeeld worden?”
vroeg een officier achter een tafel, net alsof ie niet
wist dat we allemaal doodgewoon platvoetende infanteristen zouden worden oftewel “zandhazen”.
“Graag bij de Luchtmacht mijnheer”, antwoordde ik
beleefd. Ik zag mezelf al als piloot met veel sterren
op m’n schouder met een verzameling mooie grieten om me heen hangen vanwege dat sexy uniform.
Enfin, we weten het: het liep uit op aantreden in de
Ernst Casimir kazerne. (moet dat niet de Saksen
Weimar Kazerne zijn? red.) Tot op de dag van vandaag weet ik niet wie Ernst Casimir is of was. Wellicht een soldaat-achtig iemand met veel sterren en
strepen. In die kazerne lag een machtige hoop stro
op het plein en we moesten een soort blauw bonte
zakken vullen, die direct werden gepromoveerd tot
matrassen als ze vol waren. Ik zou nu nog zo goed
willen maffen als toen op die bultige hoop stro! Mijn
14
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er immers geen goede kleding te krijgen. Maar met
die plunje heb ik minstens veertien dagen rondgelopen, gemarcheerd op het plein, soldaatje gespeeld.
“Voorwaarts mars, links om, rechtsom, rechtsomkeert, hoofd links” en ander commando-gegalm die
nu nog door de gaten van mijn geheugen vallen. Mijn
papieren boordje begaf het al op de eerste dag en de
uniformen kwam pas weken later. Warme maaltijd
‘s middags. Wie kan ooit de erwtensoep vergeten en
het kamerconcert dat na zo’n explosieve maaltijd de
volgende ochtend weerklonk? ‘s Avonds brood halen bij de kok, kamergewijs. “Hoeveel man op jullie kamer?” werd dan gevraagd. “Acht”, en dan ging
je met brood voor acht man naar je kamer terug.
Vrijwel iedereen at wel een heel brood in die tijd.
Doodnormaal. Acht man op een kamer was ook een
garantie voor een niet-geruisloze nacht na erwtensoep. ‘s Avonds avondappèl. Of we er alle acht wel
waren en het licht ging uit op gezette tijden. Hoe laat
weet ik niet meer. Na verscheidene weken mochten
we met verlof naar huis. Een strengetje lood in de
broekspijpen om die netjes en strak te houden en
plooien in je jacket. Gehaktballen die over waren in
de keuken pikten we mee naar huis. Ik weet ook nog
wie er op het kantoor boven de poort verlofpassen
heeft gejat. Die deelde hij royaal met mij zodat ik
nog vaak gehaktballen mee naar huis kon nemen.
Over zijn naam zwijg ik maar, maar die weet ik nog
wel. De schuld van die misdaad zit nog wel in mijn
geheugen (oftewel geweten). We hebben er goed
van geprofiteerd. Zelfs in Indië heeft een kapitein
me nog eens gevraagd hoe dat nou zat met die verdwenen verlofpassen....! Ik zweeg in alle talen, in-

clusief Maleis. En dat doe ik ook nu nog. Op een
ochtendappèl werd ik eens gesnapt met een losse bovenste knoop van mijn uniformjasje en ik
vergeet nooit wat die sergeant toen zei: “Tuyl je
loopt naakt man, kleed je eens goed aan want er
is al genoeg rotzooi in de wereld!” Die sergeant
is geloof ik niet mee naar Indië gegaan. Wel herinner ik me dat hij commando’s kon brullen die
ze in Arnhem konden horen. Op wacht. Vier uur
op en vier uur af. Presenteer geweer voor iedere
hoge ome die langs kwam. Gelukkig was er wei-

nig gevaar dat de kazerne ‘s nachts door vijanden
zou worden bestormd, want ondergetekende kon
staande slapen. En dat deed ik ook minstens drie
van de vier uur. We werden verdeeld in een compagnie en onderverdeeld in pelotons. We begonnen elkaar al snel te leren kennen en er werden
hechte vriendschappen gesloten. Met vrienden
drink je wel eens een borrel, maar met SOBATS
iets meer. Ik weet niet precies hoe ik dat moet of
kan omschrijven. Maar het is zo. EEN HECHTE
BAND. Dat was en is het.

jaar

Vierde Bataljon GRPI
Garderegiment

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

1946-1950
Reünie Commissie
4e Bataljon

Vierde Bataljon (Garde)Regiment Prinses Irene
Het 4e bataljon van het Regiment Prinses Irene (pas in oktober 1948 wordt het
Regiment verheven tot Garderegiment) vertrekt op 4 juni 1947 naar, toen nog,
Nederlands Indië. Al een week na de aankomst op 4 juli te Semarang, worden
de eerste patrouilles gelopen. De actie begint op 21 juli bij de start van de eerste
Politionele Actie. De volgende dagen worden Mranggen, Goeboeg en Demak bezet. Daarna gaat het naar een gebied in de Perning sector. Vanaf april 1948 wordt
deze sector verwisseld voor die van Modjokerto. Na de eerste maanden van volkomen rust, verslechtert de toestand steeds meer. Op 19 december 1948 start de
Tweede Politionele actie en gaat het via het Zuiderkalksteengebergte naar Kederise. Daarna naar Wiingi en Lodojo. Het openhouden van de verkeerswegen kost
veel inspanning. Het Bataljon concentreert in Malang tot het “staakt het vuren”
en keert op 27 maart 1950 terug in Rotterdam, na 2 jaar en 9 maanden. 44 sobats
blijven achter, waardoor dit bataljon het grootste aantal verliezen kent.
Tekst: Theo van Alst bewerkt door Wim ter Horst
Begin november 1946 werd ons Bataljon door nieuwe rekruten gevormd in de Saksen Weimar—en de
Menno van Koehoorn kazerne in Arnhem. De bezetting bestond uit mannen die allen als tiener de oorlogsjaren meegemaakt hadden. Na de opleiding in de
zeer koude eerste maanden van 1947, door in Engeland op geleid kader, vertrokken wij begin juni vanuit Amsterdam met de Tabinta naar het toenmalig
Nederlands Indië. Na ruim 3 weken varen kwamen
wij op Java aan en ontscheepten op de Reede van
Semarang. Na een paar weken werd ons Bataljon al
ingezet in de Eerste Politionele Aktie. Helaas moesmaart 2016
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Blitar. Blitar was de geboortestad van Soekarno.
(zijn moeder en zus woonden daar in die tijd.) Tot
september 1949 beleefden wij daar een zware tijd.
Circa 40 sobats van ons Bataljon sneuvelden gedurende die tijd in deze omgeving. In september 1949
moesten wij terug en werden gelegerd in Malang e.o.

ten wij hier al de eerste 3 gesneuvelden betreuren.
Eind september 1947 werd ons Bataljon overgeplaatst
naar Oost Java. Het transport was UNIEK. Het hele
Bataljon, inclusief alle voertuigen-(en baboes) enz.
op het open dek van het grote vrachtschip de “Van
der Waals”. Duur: 2 dagen. De ontvangst in Soerabaja
was echter grandioos met muziek enz. 1948 was een
vrij rustig jaar. Veelal patrouille lopen langs de Status
quo-lijn vanuit Modjokerto (ca. 70 km Z.O. van Soerabaja) In november werd de 2e Compagnie ingezet
o.l.v. Kapitein Th. van Besouw om de bevolking van
de oostelijke helft van Madoera te “bevrijden”. Deze
actie begon met een landing uit zee. !!
De Tweede Politionele Actie - medio december 1948.
Vanuit Malang rukten wij op naar Kediri, Wlingi en

Begin 1950 kwam uiteindelijk het bericht dat wij in
maart huiswaarts mochten. Na een paar dagen varen vanaf Soerabaja, met een KPM-boot, kwamen
wij in Tandjong Priok aan . Het wachten (nabij Bandung) was nu nog op de grote boot. Na ca. twee
weken werden wij ingescheept en gingen na bijna
drie jaren huiswaarts. Op 27 maart 1950 kwamen wij
in Rotterdam aan. Met bussen werden wij thuis gebracht en werden heel hartelijk ontvangen door familie en kennissen. EN IEDER GING ZIJNS WEEGS
!!!!!!!!!!!!!!!!!

EEN VERSLAG OVER EEN FOERAGE RITJE VAN TOELOENGAGOENG NAAR TRENGALEG,
HEEN EN TERUG- ONGEVEER 70 KM. TOELOENGAGOENG 16 - 4 -1949
Uit het archief van Jaap Gravesteijn.
Tekst gescand en bewerkt door Wim ter Horst
Op een regenachtige morgen kregen collega chauffeur Arie en ik opdracht om met twee drie - kwart
tonners de foerage voor de 3e Compagnie te Trengaleg en de dag foerage voor de drie tussen posten weg
te brengen vanuit Toeloengagoeng. Twee dagen lang
was er reeds getracht Trengaleg te bereiken-maar
door het bandjirren van de kali Brantas , vanwege de
hevige regenbuien de laatste dagen zijn de kampong
wegen overstroomd, ofwel zacht en doorweekt.
Deze nacht was het droog gebleven dus probeerden
we het opnieuw. Tot de eerste post verliep alles vlot,
we gaven, tegen een handtekening, de dag-foerageaf en kregen twee brencarriers mee voor bewaking
naar de volgende post. Halverwege namen -de -twee
carriers-van post twee,· die ons- tegemoetgekomen
.waren, onze verdere bescherming op zich. Maar
zij vertelden ook dat het niet te doen was om met
auto’s over de doorweekte wegen te komen, maar
na overleg gingen we het toch proberen, foerage
16
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moest indien mogelijk doorgaan. Door kalm aan
te doen-ging het lang goed tot we bij een gedeelte
kwamen waar de weg meer-op een-zwembad voorvarkens leek dan-op iets anders, de carriers waren
er al een keer doorgekomen, maar hadden sporen
achter gelaten van 40 cm diepte. De nu vooroprijdende carrier kwam er nu ook weer door maar mijn
driekwart-tonner kwam ondanks vierwielaandrijving niet verder dan driekwart van het-slechte stuk.
Met drie sleepkettingen aan elkaar trok de carrier
vanaf vastere grond mijn wagen op het droge. De
auto van Arie met slechts twee aangedreven wielen,
kwam maar tot op een kwart van de modderpoel en
kwam toen op punt van omvallen in de berm. De
tweede carrier bleef weer op het eind steken maar
samen met de eerste carrier trok ik hem er door,
waarna we gedrieën probeerden de andere driekwart-tonner er door te slepen wat echter niet lukte
vanwege-doorslaande wielen en carriertracks. Wat

nu, na overleg, werd besloten dat een carrier nogmaals door de blubber zou rijden om de kraanwagen
van de Genie, die ongeveer vier km terug de opgeblazen brug over de grote weg aan het vervangen
was door een Baliebrug, op te halen. Maar bijna aan
het eind raakte de carrier muurvast en was buiten
bereik van onze sleepkabels. Daarna gingen we, vier
man sterk, maar lopen en na een uurtje djalannen
hadden we de Genie bereikt ,en hoewel hun werk
voor die dag erop zat waren ze bereid mee te gaan
om ons uit de problemen te halen. In een uur tijd
had de kraanwagen de driekwart tonner van Arie
via een takelblok aan een palm, erdoor gesleept en
de nog vastzittende carrier eruit gesleept. Echter
toen hij weer op vaste grond stond en probeerde om
via een omweg weer bij ons te komen, raakte hij zo
vast dat zelfs de kraanwagen het moest opgeven en
de Genie naar huis ging.
Wij, twee auto’s plus de overgebleven carrier, reden
door naar de volgende post, leverden de foerage
af en overlegden wat verder te doen. Wij moesten
door naar post drie, maar de brencarrier was terug
gereden om acht Tjackras ( Madoeresche soldaten )
naar hun kameraad in de prut te brengen, als noodzakelijke aanvulling voor de nacht. Wij waren met
ons vieren, twee infanteristen, die naar Trengaleg
moesten, Arie en ik. Twee van ons wilden, als er
toch geen bescherming was, het risico maar nemen
en met z’n vieren naar post drie rijden, maar de twee
anderen wilden niet, dus bleven we wachten. Het
was eigenlijk ook niet verantwoord om te gaan, iedere post had twee carriers en die van de derde post
laten overkomen ging niet, want de telefoonlijnen
waren vernield wat ook een bedreiging kon inhouden. Na een uurtje kwam de carrier terug en werd
er besloten dat de carrier plus tien Tjackras met hun
drietonner ons tot voorbij de, uit ervaring geleerde
, gevaarlijkste plek zouden brengen en daarna zouden terug gaan en wij met de carrier naar post drie
zouden doorrijden. We startten vlug, want binnen
een uur zou het donker zijn. Bij de gevaarlijkste
plaats stopten we. De Tjackras en drie man uit de
carrier plus de twee infanteristen gingen voorzichtig
de aan weerskanten van de weg gelegen kampong
in. Ze waren nauwelijks tussen de hutten en de palmen verdwenen of een hevig geweervuur verbrak de
stilte. Met Arie zocht ik dekking onder de auto, maar
omdat er van drie kanten werd geschoten en wij op
nog geen 100 meter van de kampongrand stonden,
moesten we dekking zoeken in de natte sawa. Ook
mortier-bommen werkten mee om ons leven minder
plezierig te maken en de carrier chauffeur, die veilig
achter z’n pantserplaten zat, schrok zich een hoedje,
want een zware mitrailleur kogel boorde zich vlak
voor zijn neus door driekwart van de pantserplaat,
maar hij zat droog en Arie en ik niet. Eén van onze

infanteristen kwam terug hinken, hij was aan de
hand gewond, had zijn voet verstuikt en z’n munitie
verschoten. Na een kwartiertje kwamen ook de anderen terug. Ze hadden niet door de kampong heen
kunnen komen, maar ieder was van mening dat er
genoeg gepresteerd was deze dag voor onze f.1,50
soldij plus f. 1,25 actiegeld, zodat we echter (niet
volgens plan) terugtrokken op post twee, waar we
tegen donker aankwamen. Maar de dag was toch
nog niet om, de jongens bij de carrier in de sawa
moesten nog eten en drinken hebben en omdat ik
de enige was met licht op de wagen, mocht ik het
brengen. Een Tjackra en een korporaal van de Ost
Compagnie gingen mee. We leverden alles netjes af,
maar op de terugweg gleed de wagen van de weg en
weer zaten we vast in de modder. De Ost korporaal
liep alleen terug naar de carrier, zo’n 3 kilometer,
haalde 5 man op, zette ze op post bij de auto, waarna
wij beiden naar de post liepen. Vervolgens hebben
we de carrier jongens van hun tampatje gehaald en
zijn we met de carrier in aardedonker en een vaart
van één mijl per week, naar de auto gereden, die we
na twee uur werken, alles in het donker, weer op de
weg kregen. Om twaalf uur kroop ik op het tampatje
van een in de sawa bivak houdende Tjackra.
De volgende dag was Eerste Paasdag, om acht uur
vertrokken we weer, maar nu met alle Tjackras, zo’n
30 man. Op de gevaarlijke plaats kregen we weer
vuur, maar blijkbaar hadden de peloppers gisteren
al hun meeste kruit verschoten en nadat een Jap
“de reizende zon” tegemoet was gezonden, was het
weer rustig en konden we verder. Midden in de kampong, in de bocht van de weg lag een versperring.
Er zat een 50 kg trekbom in verwerkt en vóór de
versperring hingen artillerie granaten in de bomen.
Alle trekdraden kwamen een vijftig meter voorbij de
versperring bij elkaar vanuit een dikke boom. Alle
draden keurig voorzien van een label met opschrift.
We waren het erover eens, als we gisteren daar met
z’n vieren op ingereden waren, zouden we geen kans
gehad hebben er weer uit te komen. We ruimden alles netjes op en kwamen om elf uur bij de derde post
aan, kregen er een Paasmaaltijd en gingen om twee
uur met twee andere Vicker-carriers door naar ons
einddoel Trengaleg, waar we om drie uur aankwamen en de foerage afleverden. Beter gezegd het restant van de foerage, de eieren waren op een enkele
uitzondering na, allemaal geklutst en wat van het
vlees niet was bedorven, was de vorige avond bij de
Tjackras opgegeten. Maar op een mandje djeroeks
na was verder alles compleet en om vijf uur gingen
we terug naar post drie, waar we, omdat het te laat
werd, te gast bleven. ’s Avonds om negen uur was er
een schietpartij bij de door de post bewaakte brug,
de Vicker-carriers gingen er op af en na tien minuten knallen was er weer orde en rust. Om elf uur te
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bed, nadat we een vriendelijk aanbod om een nachtpatrouille mee te lopen, hadden afgeketst! Tweede
Paasdag, om acht uur bedankten we voor de genoten gastvrijheid en onder geleide van de carriers bereikten we post twee, zonder dat er een schot viel
en waar we de sawa carrier weer te zien kregen, die
met behulp van veel inlanders uit z’n isolement was
verlost. Maar Arie en ik wilden door naar huis. “Je
komt er niet door” zeiden de carrier jongens en weer
probeerden we het. Mijn auto bleef weer prompt op
driekwart steken, maar na drie uur wroeten en met
jaar

de hulp van 30 inlanders kwam de auto er uit. De
andere driekwart tonner, die vanwege z’n tweewielige aandrijving geen kans had, werd door een carrier chauffeur mee terug genomen en met maat Arie
naast me reden we voorzichtig en zonder carriers,
pech of andere problemen, via post één naar huis.
We hebben drie dagen nodig gehad over een afstand
van hooguit 70 km (heen en terug), maar zelden was
het mandiën zo lekker en zat het schone pak zo prettig als die Tweede Paasavond.

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

Vijfde Bataljon (Garde)Regiment Prinses Irene
Het 5e Bataljon vertrekt op 26 november 1947 en ontscheept bijna een
maand later in Padang op Sumatra. Alleen de 2e compagnie gaat door tot
Makasar en wordt daar ingedeeld bij het 5e bataljon van het Regiment Stoottroepen. Tijdens de Tweede Politionele actie wordt Solok door het bataljon
bezet. Na deze actie krijgt het bataljon een gebied te beveiligen ter grootte
van de provincie Gelderland. Na de order “staakt het vuren” wordt vanaf 16
december 1949 Solok ontruimd en concentreert het Bataljon zich in Padang.
Intussen was de 2e compagnie enkele maanden op Celebes maar daarna
(door de lucht…) verplaatst naar Djokjakarta, als één van de eerste onderdelen daar. Na een half jaar werd deze stad verlaten en komt de compagnie
uiteindelijk in Semarang terecht. Het bataljon ontscheept op 18 mei 1950 in
Amsterdam. 17 sobats blijven op de erevelden achter.

Tekst D. Smits, bewerkt door Wim ter Horst.
Herinneringen van een militair van 5 Irene van
zijn intrede en opleiding in Arnhem, vóór de
uitzending naar Ned. Indië.
Op 17 juni 1947 ben ik opgekomen in de Saxen Weimar kazerne in Arnhem en met mij alle leden van de
1e, 2e, 3e en 4e Compagnie Infanterie (5e Bataljon
Prinses Irene). De Ondersteuningscompagnie en de
Staf Compagnie werden ingedeeld in de Menno van
Coehoornkazerne in Arnhem. Al bij de eerste kennismaking werd ons duidelijk gemaakt, dat we vanaf
17 juni 1947 onder militair gezag stonden. Ik werd
ingedeeld in de 1e Compagnie, 3e Peloton van het
5e Bataljon Prinses Irene, legernummer 250314075.
Onze Commandant was Kaptein Kelderman, een
veteraan van de Irene Brigade. Onze pelotons com18
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mandant was Vaandrig van Soest, met Sergeant Dellisen als Pelotons Sergeant.
Op de dag van aankomst was het eerste werk:
Strozakken vullen en dekens, uitrustingsstukken
etc. ophalen bij de foerier. De dagindeling was als
volgt: Om 7 uur appèl vóór de bedden, controle op
alles, opmaak wolletje, schoenen gepoetst, kleding
in orde, alles moest correct en op maat. Ons dagrantsoen was: 600 gram brood; ¼ pakje margarine,
stukje worst of kaas, een lepel stroop of jam. Het
avond eten was: Aardappelen met groente, Vlees (
Vrijdag...vis), soep vooraf of pap als toetje. Na de
eerste opkomst dag werd alles in het werk gesteld
om je van burger een geoefend soldaat te maken, dit
door middel van veel exercitie, droppings, schietoe-

feningen in de Harskamp enz. en dit alles voor een
soldij van 0,75 cent per dag, plus 1 keer in de veertien dagen vrij vervoer voor een bezoek aan thuis.
Na dit alles werd je geacht een goed soldaat te zijn,
om uitgezonden te worden naar Ned. Oost Indië.
Na de opleiding werd de Staf ook helemaal vernieuwd. Bataljons commandant werd LuitenantKolonel Jacobson, en Majoor Buitenweg werd Compagnies Commandant. Pelotons commandant werd
Luitenant Hagoort en Sergeant van Linden werd Pelotons Sergeant, met als ondersteuning korporaal de
Graaf. Onze SMI heette Visser. Van 8 tot 18 november kregen we inschepingsverlof, om afscheid te nemen van je ouders, familie en kennissen. Dinsdag 25
november was er nog een gezellige afscheidsavond,
georganiseerd door de achterblijvers, in de kantine
van de kazerne. Woensdag middag 26 november was
de dag ons vertrek. Opstaan om 4.00 uur, alle overbodige spullen ingeleverd, om daarna met ongeveer
800 man met volledige gevechtsbepakking, geweer

Foto D. Smits: Kota Inten

over de schouder, op de trein te stappen, richting
Rotterdam, om daar ingescheept te worden in het
schip ”Kota Inten”( = Diamant stad ), dat ons naar
dat verre onbekende land zou brengen.

VERVOLG VAN VAANDELDRAGER 116:
VOORBEREIDING OP DE 2E POLITIONELE AKTIE OP SUMATRA
Tekst: Uit het archief van D.Smits (3-1-5 Irene).
Gescand en bewerkt door Wim ter Horst
Ondertussen is het uur U -2 geworden en het wordt tijd
dat we ons gaan klaarmaken om naar ons uitgangspunt
te vertrekken. Nog eenmaal wordt alles goed nagekeken. Het geweer wordt nog eens extra doorgehaald, de
brenmagazijnen in de zakken gestopt, handgranaten
aan de koppel bevestigd en de rugzak omgehangen
Buiten zijn de mannen van de artillerie druk bezig met
het opstellen van de stukken. Deze jongens zullen ons
straks met hun geschut ondersteunen en op het uur
U de actie “inschieten”. We gaan nu op weg naar de
demarcatielijn. Het is een heel eind klimmen over een
smal bergpaadje. Het gaat steeds hoger en het tempo
daalt dan ook al gauw. Het is een lange file die zich
moeizaam naar boven worstelt. Met een tussenruimte
van ongeveer drie meter gaat het langzaam verder. Alles gaat zo stil mogelijk. Na ruim een half uur mogen
we even uitrusten. Net op tijd, want de meeste jongens
zijn bek af. Het begint ondertussen al iets te schemeren. We moeten nog een klein eindje voor we op de
plaats zijn waar we uur U moeten afwachten. De eerste fase van de actie zullen we het zonder de steun van
voertuigen moeten doen, want bijna alle bruggen aan
de overzijde van de demarcatielijn zijn vernield. Maar
direct achter ons aan komt de genie met noodbruggen,
zodat we morgen al de steun van brencarriers, pantserwagens en vrachtwagens kunnen hebben. We zijn
nu ongeveer 500 meter van de demarcatielijn en hier
stellen we ons allemaal verdekt op. Er wordt bijna niet

meer gesproken. Hier en daar zie je één van de maten zijn wapen nog eens goed nakijken. De Kapitein
staat met de Luitenants te praten en kijkt om de paar
minuten op zijn horloge. Ook een beetje zenuwachtig
misschien? Het is vijf voor zes. We krijgen de opdracht
ons op te stellen. Het tweede Peloton neemt de kop
en daarachter komen wij, het derde Peloton. Wij moeten, na het nemen van de eerste hindernissen, de kop
overnemen. Om precies 06.30 uur, het uur U, horen we
beneden ons de artillerie de eerste granaat afschieten.
Even later slaat de granaat wel erg dichtbij in. Na een
correctie komen nu de granaten onafgebroken over
ons heen. Dit artillerievuur duurt 15 minuten. Als de

Foto D. Smits: Mijn- en trekbomgevaar
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kanonnen zwijgen krijgen wij het bevel voorwaarts te
gaan. Hoewel de spanning die er bij ons was door het
granaatvuur al enigszins gebroken is, voelen wij ons
toch lang niet lekker. Heel behoedzaam gaan we vooruit en bij iedere bocht in de weg worden verkenners
naar voren gestuurd. Vlak bij de demarcatielijn gekomen moeten we opeens snel dekking zoeken. Met een
donderende knal explodeert een bom die onze tegenstanders onder het wegdek hadden gegraven en die
vanuit het zijterrein met een draad werd afgetrokken.
Gelukkig is niemand gewond. Als we voorzichtig
verder gaan stuiten we plots op hevig geweervuur
dat vanaf de overkant uit de bomen komt. Onze
brenschutter neemt de boom onmiddellijk onder
vuur en de schutters zijn al gauw tot zwijgen gebracht. Helaas hebben we nu onze eerste gewonde
te betreuren. Het is onze Sergeant-majoor die in het
dijbeen getroffen is. We kunnen echter met stil blijven staan want we moeten door. Een paar hospikken (rode kruis soldaten) zijn spoedig ter plaatse en
ontfermen zich over hem. Voor hem is de actie al
afgelopen. Voor ons begint hij nu pas goed.
Het is alsof door deze gebeurtenis al de spanning van
ons is afgevallen. Boven ons ronken een paar Mustangs
op zoek naar vijandelijke stellingen en troepenbewe-

Ambulance

gingen. Ze doen echter meer dan dat, want ze geven
ons op de grond grote morele steun. Ons Peloton heeft
nu de kop overgenomen en om de paar honderd meter
moeten we over een bom stormen die in de grond gegraven is en door onze tegenstanders afgetrokken kan
worden. Het zijterrein wordt dan afgezocht naar nog
meer draden en de pioniers maken de bom onschadelijk. Het is een zenuwachtig karweitje maar na de derde bom is het voor ons een routine klus geworden. Van
spanning is dan al geen sprake meer. Het uur U waarop
we zolang gewacht hebben ligt al weer drie uur achter
ons. Hoe lang zal deze actie nog duren?

HERHAALDE OPROEP VOOR NIEUWE KOPIJ VAANDELDRAGER
Tekst: Wim ter Horst

Sobats van het vijfde Bataljon Garde Regiment Prinses Irene
Mijn eerdere oproep in Vaandeldrager 112 heeft
slechts één reactie opgeleverd en wel het verslag van
D. Smits over de voorbereiding van de 2e politionele
actie. Dit is in 2 delen, resp. in Vaandeldrager 116 en
117 geplaatst. Helaas zit ik dus nu weer zonder kopij
van uw Bataljon en zal er zonder uw hulp de pagina
van 5 Irene in Vaandeldrager 118 blanco blijven. Derhalve herhaal ik hierbij dan ook mijn oproep, zodat
ook van u in elk nummer van ons fraaie regimentsblad een herinnering van de Indië-tijd komt te staan.
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Ik weet dat u allemaal de leeftijd van 88 of 89 ( zeg
maar 90 min) hebt bereikt, maar er moeten tussen al
die taaie rakkers toch heus nog wel iemand zijn, die
mooie of minder mooie herinneringen heeft aan zijn
tropentijd. Pak de pen, schrijfmachine of computer,
schrijf het op, of type het uit en stuur het (liefst met
bijpassende foto’s ) naar Wim ter Horst. Ik zorg er
dan voor dat het digitaal bij de redactie komt. Het
zou toch zonde zijn als er van uw Bataljon niets
meer in de Vaandeldrager wordt vermeld.

jaar

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

Zesde Bataljon Garderegiment Prinses Irene
Het 6e Bataljon vertrekt op 17 september 1948 en ontscheept ruim drie
weken later in Tandjoeng Priok. In november krijgt het Bataljon een eigen vak in het Krawangse, met de Bataljonscommandopost in Tjikampek, later in Poerwakarta. Aan de politionele acties wordt niet deelgenomen, wel aan vele zuiveringsacties en overvallen op dessa’s. Bij een actie
buiten het Bataljonsvak raken de mannen besmet met typhus, wat zelfs
twee dodelijke slachtoffers tot gevolg heeft. Na het “staakt het vuren”
wordt het Bataljon in 1950 ingezet bij de repatriëring, geconcentreerd in
posten op Poentjak en Buitenzorg. Hier zijn vele problemen met verbinding en logistiek, vooral op de afgelegen buitenposten. Op 23 juni 1950
komt het Bataljon weer terug in Rotterdam, na een jaar en acht maanden, met achterlating van 13 sobats.
Tekst: Harry Vleeming 6e Bat
Het zesde Bataljon van het Regiment Prinses Irene
werd ondergebracht bij onderdeel 412 e Bataljon Infanterie ( 6 RPI ) en bestemd voor dienst in Neder-

lands Indië. Zie Legerorder nummer 190 van 3 juni
1948, Ministeriële Beschikking. De opkomst vond
plaats in Arnhem op 3 maart 1948, alwaar de opleiding
gelijk een aanvang nam. De eerste tien dagen waren
de beroerdste, je mocht de kazerne niet uit en je zat
twee zondagen binnen. Op 17 juni 1948 werd er een
parade en defilé gelopen in Arnhem, ter gelegenheid
van de benoeming van het Regiment Prinses Irene tot
Garderegiment. Na verdere opleiding in Arnhem en
Harskamp vertrok het Bataljon vanuit Rotterdam met
S.S. Waterman en passeerde op 5 oktober 1948 de
evenaar, alwaar een ieder zonder uitsluiting de Neptunusdoop onderging. Voor alle duidelijkheid verwijs
ik u naar het afgegeven diploma ( IK NEPTUNUS,
GOD VAN ALLE ZEËEN.) S.S. Waterman meerde af
in de haven van Tandjong Priok op 9 oktober 1948,
waarna ik later (langdurig) met ons peloton op de
droppingspost Pangkalan terecht kwam .
“Pangkalan was één der weinige posten, die nog
per vliegtuig bevoorraad werden. Niet alleen voedmaart 2016
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sel werd gedropt, doch ook balen meel, zakken met
rijst, blikken met benzine, blikken met olie voor de
diverse lichtaggregaten. Op de post Pangkalan had
de hospik met zijn assistent een heel mooie job. Hij
behandelde niet alleen de sobats met ringworm,
schimmel en wat diens meer zij, doch ook de Inlanders uit de diverse kampongs kwamen aan hun trekken. Toean dokter ketjil (hospik) was de voorname
man die dat fikste. Bij een volgende keer namen ze
vaak ajam-telor (eieren) als dankuiting voor de hospik mee. Voor de menslievendheid werd hierdoor
veel waardering en “ goodwill” gekweekt. Indien de
kok over vers vlees wilde beschikken, dan gingen
wij op zijn verzoek op zwijnenjacht met een klein
groepje gewapende sobats en een enkele djongos
om het geschoten zwijn mee te sjouwen. Het brood
werd gebakken in een zelf ontworpen oventje van
steen. Wat er uit kwam was goed te eten! De droppingspost Pangkalan was ver af gelegen, met een
zeer slechte hobbelige weg. Tijdens de natte moesson was deze weg onbegaanbaar voor de Harrington
(vrachtwagen). De bezetting van de post was één
grote broeder-gemeenschap, die ‘s-avonds de post
niet verlieten. Alleen op patrouille met begeleiding
was dit toegestaan.”

Het Bataljon heeft 13 leden te betreuren, die nu rusten op de Erevelden in Indonesië en keerde uiteindelijk in juni 1950 terug naar Nederland, alwaar de General Mar Rae op 23 juni 1950 in Rotterdam afmeerde.

KWARTIERMAKEN
Tekst: Piet Peters 3-3-412 = 6 Irene,
bewerkt door Wim ter Horst.
In het voorjaar van 1950 verbleven wij in Gedoeng
Kedè. Op die plaats waren 2 bruggen over de rivier
de Taroem. De ene was een verkeersbrug, de andere lag er naast en was een spoorbrug voor de trein
Batavia – Bandoeng. Er stonden enkele huisjes, die
in het verleden kennelijk bij een rijstpellerij hadden
gehoord, maar er was ook een loods van ongeveer
30 bij 10 meter en die was bevolkt met vleermuizen.
Als de wind naar ons toe draaide was de stank doordringend. ’s Avonds als het donker werd, omstreeks
zes uur , dan vlogen ze uit, met een geruis net of er
een stormwind opstak. ’s Morgens van zes uur tot
half zeven kwamen ze weer uit de lucht vallen. Af
en toe kwam er een roofvogel een vleermuis slaan.
Wij zijn nooit te weten gekomen, wat die miljoenen
vleermuizen voor een functie hadden.
Op zekere dag kregen we met een groepje de opdracht “kwartiermaken” en daar gingen we van de
Rijstvlakte naar de Puntjak. We kwamen boven op
de punt, ongeveer 1500 meter hoog, te wonen in een
mooi huisje, met een grote put voor mandie water,
maar dat was zo koud, het was bijna niet te doen.
En dan een paar dagen hoofdpijn van de lichte berg22
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lucht. We hadden een warme trui voor de kou en
’s nachts, geen dekens genoeg maar na enige tijd
kwam het hele Bataljon en werden we verdeeld en
kwamen we een eind lager in een huisje met daar
weer normale temperatuur. Dit werd ons laatste
huisje voor ons vertrek naar Holland. Hier was ook
de voorbereiding, een Europees uniform werd weer
aangemeten en enkele wapens moesten worden ingeleverd, zoals ook mijn wapen, de twee inch mortier. Wij moesten wachten op een schip, richting
Rode Zee en verder naar huis.
Op die Puntjak pas was geen sportveld, dat was niet
meer mogelijk en onze run op souvenirs was ook
getemperd door de geld sanering. Alle bankbiljetten werden gehalveerd en nog maar precies de helft
waard. De gezondheid inspectie ging maar door, de
overheid was argwanend en wij moesten maar bewijzen, dat wij brave, gezonde jongens waren geweest in
onze tijd dat wij op Java patrouille hadden gelopen.
Zo af en toe was er nog iets anders, zo was er voor
ons een wacht in Buitenzorg. Een Kolonel woonde
daar aan de buitenkant van stad. Wij begonnen met
de wacht om zes uur ’s avonds. Twee sobats waren

begonnen met de wacht van zes tot acht uur, maar om
acht uur kwam er salvo vuur uit een stengun en één
van de twee sobats was zwaargewond. Wat was er
gebeurd? Het bleek, dat een grendel van een stengun
was blijven haken aan het jasje en het ongeluk was
geschied. Direct alarm, een ambulance er bij en de
gewonde sobat op weg naar Batavia. Wij hebben met
twee man de wacht overgenomen en de hele nacht
tot ’s morgens zes uur gelopen. Om 3 uur ’s nachts
telefoon uit het Hospitaal Batavia met de mededeling,
dat de operatie van de gewonde sobat geslaagd was
en nu maar hopen, dat hij zou herstellen.
Onze Luitenant vroeg mij of wij naar Batavia wilden gaan, met de pechvogel van de stengun. Wij op
stap, met een wagen die toch naar Batavia moest en
zo kwamen wij daar. Onze vriend lag alleen op een
kamer en op de deur hing een bordje “Stilte”. Wij
voorzichtig naar binnen en daar lag Adrie, nog met
veel toeters en bellen aan zijn lijf, maar hij stak zijn
duim omhoog. Wij hebben hem het allerbeste en een
voorspoedig herstel gewenst.
Enkele weken later gingen wij aan boord van een
Amerikaans schip de General J.H. MCRae en onze
vriend kwam een maand later naar huis. Met veel
geluk had hij het overleefd. En wij waren aan boord
van een groot schip, met twee Bataljons en ook nog
veel Indische Nederlanders die naar Holland verhuisden. Weer door de Rode Zee en door het Suez
kanaal en op het schip werd het ook steeds normaler van temperatuur. De eerste dagen tijdens het verblijf in de haven van Priok was het snikheet geweest

Troepentransportschip General J.H.MCRae

en op zee hadden veel mensen last van zeeziekte en
daarvoor waren er geen medicijnen. We rookten wat
af, we wisten niet dat het kwaad kon, de ontdekking
dat het levensbedreigend was kwam veel later pas.
Inmiddels was er in Korea een oorlog gaande en veel
militairen voelden zich geroepen om vrijwillig voor
een jaar te tekenen, met alle risico’s daaraan verbonden. Twee sobats van ons peloton zijn er gesneuveld, het was erger dan in Indië en ’s winters was het
ontzettend koud. Maar wij kwamen weer thuis en
binnen een jaar weer op herhaling, want in Europa
heerste nog de “Koude Oorlog”. Jaren later echter
werd de dienstplicht opgeheven en het nieuwe beroepsleger draagt een ander uniform en is met vervoer door de lucht een heel ander leger geworden.
In onze tijd was het: “Er mag gerookt worden.”
Nu zal het worden: “Er mag getelefoneerd worden”.

OPROEP VOOR NIEUWE KOPIJ VAANDELDRAGER
Tekst: Wim ter Horst

Sobats van het 6e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene
Zoals u gemerkt zult hebben verschijnt er in de
Vaandeldrager regelmatig een verhaal, geschreven
door Piet Peters. Helaas is dat momenteel de enige
van 6 Irene die een bijdrage levert. Hierbij doe ik een
oproep aan alle andere 6 Irene leden om Piet bij te
staan en ook eens een stukje te schrijven. Voor Vaandeldrager 118 en latere nummers heb ik helaas geen
kopij, dus mannen van 6 Irene doe uw best en zorg
s.v.p. dat uw pagina in ons fraaie regimentsblad niet
blanco wordt. Ik weet dat u allemaal de leeftijd rond

88 (zeg maar 90 min) hebt bereikt, maar er moeten
tussen al die taaie rakkers toch heus nog wel iemand
zijn, die mooie of minder mooie herinneringen heeft
aan zijn tropentijd. Pak de pen, schrijfmachine of
computer, schrijf het op, of type het uit en stuur het
(liefst met bijpassende foto’s ) naar Wim ter Horst.
Ik zorg er dan voor dat het digitaal bij de redactie
komt. Het zou toch zonde zijn als er van uw Bataljon
niets meer in de Vaandeldrager wordt vermeld.
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“GROOTS IN HET GROEN”
75 JAAR GARDEREGIMENT FUSELIERS PRINSES IRENE
Op 11 januari 2016 was het 75 jaar geleden dat in
het Engelse Congleton de Koninklijke Nederlandse
Brigade werd opgericht. In augustus 1941 mocht
de Brigade hier de eervolle naam Prinses Irene aan
toevoegen. De eenheid nam deel aan de veldtocht
door Noordwest-Europa en was betrokken bij vele
gevechtsacties.

Voor de oud-strijders en veteranen, maar ook voor
de oudgedienden van 13 en 17 Pantserinfanteriebataljon GFPI en andere eenheden die tot het Regiment behoren of behoorden, wil het Regiment het
75-jarig bestaan op onvergetelijke wijze vieren.

De feestelijkheden ter ere van dit jubileum zullen
plaatsvinden op zaterdag 14 mei 2016 op de Markt in
Oirschot.

Loyd Carrier (september ’44)

Na de bevrijding van Nederland werd besloten de
Brigade op te heffen. Sindsdien worden de tradities
van de Brigade voortgezet door het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene. Onder de naam Irene hebben militairen van de Koninklijke Landmacht tussen 1946 en 1950 deelgenomen aan de campagnes in
het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.
In meer recentere tijden hebben Fuseliers deelgenomen aan de NAVO missies op de Balkan (IFOR,
SFOR en KFOR), de VN missie op Cyprus (UNFICYP) en de NAVO en VN missies in Afghanistan
(ISAF) en Mali (MINUSMA).
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Met medewerking van de Koninklijke Luchtmacht,
de gemeente Oirschot, Stichting Evenementen Oirschot en Brabant Culinair is het jubileum ‘aangekleed’ met diverse lokale activiteiten verdeeld over
het a.s. Pinksterweekend. Wij zijn trots op deze samenwerking en het programma dat we u nu kunnen
aanbieden onder het motto “Groots in het Groen”.
Trots zijn we ook op de geheel vernieuwde webpagina www.fuseliers.nl Hier kunt u zich aanmelden
en vindt u alle informatie over het evenement!
Zorg dat u zich tijdig aanmeld!
Oud-strijders zijn inmiddels uitgenodigd en kunnen
zich schriftelijk aanmelden of hebben dat reeds gedaan bij hun eigen secretariaat.

PROGRAMMA - 75 JAAR GARDEREGIMENT FUSELIERS PRINSES IRENE

jaar

Vrijdag 13 mei 2016
Ochtend Scholenproject “Vrede en Veiligheid”

Basisscholen Oirschot

Middag

de Enck
Markt en Sint Joris / de Loop

Documentaire “KNBPI 75 jaar”
“Burendag” Land- en Luchtmacht

Zaterdag 14 mei 2016
Ochtend
09.30 – 11.00
		
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

Ontvangst
Opening “Stichting VeteranenKunst”
Opstellen
Ceremonie

Horeca gelegenheden centrum Oirschot
Museum Kruysenhuis
Paradeplaats - Markt
Markt

Middag
12.30 – 13.00
13.00 – 16.30

Defilé
Reünie met o.a. Indische maaltijd

Route defilé
Markt e.o.

jaar

Activiteiten zaterdagmiddagprogramma
• Static show Land- en Luchtmacht materieel
• Vereniging Historische Militaria
- Re-enactment Prinses Irene Brigade
- Historische voertuigen
• Optreden ‘Band of Liberation’
• Info stands
• Bezoek Sint-Pieter Basiliek
- Kerktoren beklimmen
- Rondwandeling basiliek
- Fotowedstrijd kinderen
• Museum Kruysenhuis
- Tentoonstelling “Stichting VeteranenKunst” - Regimentsverzameling
• Museum de Vier Quartieren
- Tentoonstelling “Het Legerkamp bij Oirschot 1832-1834”
• Bezoek historische kern van Oirschot

16.30 – 17.00
16.30 – 19.00
17.30 – 19.30
		

Afsluiting
Musea geopend
Veteranen BBQ met muziek
Hof van Solms
(bij inschrijving en nadere info via www.fuseliers.nl)

Avond
20.30 – 22.30

Openlucht Concert Orkest Koninklijke Luchtmacht
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PLATTEGROND
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HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

jaar

Vervoer
Oirschot is prima bereikbaar (o.a. A-2 en A-58) met eigen vervoer.
Parkeerplaatsen (P-1 en P-2) worden vanaf de invalswegen naar Oirschot aangegeven.
P-1 = Kempenhorst College
P-2 = Bedrijventerrein de Stad
Deze parkeerplaatsen liggen op loopafstand van het centrum en worden bewijzerd. Eventueel is er
pendelvervoer ter beschikking van deze parkeerplaatsen naar het centrum. Vanaf 15.30 ook weer vanuit het
centrum naar de parkeerplaatsen.
Beide parkeerplaatsen zijn van 09.00 – 18.00 geopend. Indien u besluit ’s avonds het concert van de Kapel
van de Koninklijke Luchtmacht bij te wonen dient u hiermee rekening te houden!
Bij gebruik making van openbaar vervoer denkt u dan aan uw veteranenpas (postactieve veteraan) en de
mogelijkheid het gratis treinvervoer aan te vragen via www.veteraneninstituut.nl
Vanaf Centraal Station Eindhoven brengen pendelbussen u naar het centrum van Oirschot.
Vanaf 15.30 hebt u de mogelijkheid om met diezelfde pendelbussen weer te vertrekken naar Eindhoven.

Tenue
Militairen:
• GVT met sjaal en koord / burger kleding
Veteranen en niet actief dienenden:
• Veteranentenue met modeldecoraties, Fuseliers-stropdas en eventueel invasiekoord
• Burgerkelding
• Verenigingspolo Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVV GFPI)
Burgers:
• Tenue de ville, ‘smart casual’
LET OP: geen korte broek

Ontvangst reünisten
Reünisten worden decentraal ontvangen in de diverse horecagelegenheden.
Herkenbare Fuseliers zullen u begeleiden naar uw ontvangstgelegenheid. Aldaar vindt controle registratie
plaats, ontvangt u het programmaboekje (met plattegrond), nadere informatie en fiches voor maaltijd en
consumpties. Heeft u het jubileumboek besteld dan ontvangt u uw voucher en nadere informatie over
waar en vanaf hoe laat u het kunt afhalen. Onder begeleiding gaat u vanaf uw ontvangstlocatie naar de
Paradeplaats – de Markt en wordt aan u een plaats toegewezen.
Oud-strijders VOS KNBPI / VOSIB GRPI
Café Zaal ’t Vrijthof
Genodigden
Gasterij ‘de Beurs’
VIP
Museum Kruysenhuis
Diverse veteranengroepen (VVV GFPI)
Bekend gesteld via www.fuseliers.nl
		
na inschrijving
Geledingen van de Stichting Brigade & Garde Prinses Irene
Idem
Vrienden van de voormalige Westenbergkazerne
Idem

Reünie
De reünie/gezellig samenzijn vindt plaats op de Markt en deze wordt hiervoor direct omgebouwd na de
ceremonie/defilé. De traditionele Indische maaltijd wordt hier geserveerd.
In het programmaboekje vindt u uitgebreide informatie over de diverse activiteiten die plaatsvinden op en
rondom de Markt. Speciale aandacht vragen wij voor de tentoonstelling van “Stichting VeteranenKunst” in
museum Kruysenhuis, waarbij ook een deel van onze Regimentsverzameling wordt tentoongesteld.

Overige mededelingen
Er zijn rolstoelen beschikbaar. Gewondenverzorgers en/of arts zijn aanwezig op de Markt.
In het programmaboekje vindt u een plattegrond met daarop vermeld alle belangrijke locaties.
Een eventueel slecht weer scenario wordt bekend gesteld op uw ontvangstlocatie.

In geval van nood kunt u bellen naar: Sectie S1 06-13288480
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BIJDRAGE STICHTING EVENEMENTEN OIRSCHOT
‘Groots in het Groen’ - Lokale kleur dankzij
Brabant Culinair en Stichting Evenementen

jaar

ty (met dochter Brouwerij van de Oirsprong) ingeschakeld. Brabant Culinair adviseerde de werkgroep
en fungeerde als intermediair naar de lokale horeca.

Oirschot
Voor het eerst in de geschiedenis viert het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene haar jubileum in Oirschot. Opmerkelijk is dat wel, aangezien de thuisbasis toch al sinds 1992 Oirschot is. De organisatie
van de viering besloot om er een extra lokaal tintje
aan te geven en het evenement uit te breiden met
een heel weekend vol activiteiten op en rond de Oirschotse markt. De titel ‘Groots in het Groen’ is een
knipoog naar o.a. de slogan van de gemeente Oirschot ‘Monument in het groen’. Voor de deelnemers
aan de viering een mooie gelegenheid om Oirschot
eens van een andere kant te leren kennen, dan alleen
de ‘kazerne’ aan de Eindhovensedijk. En voor de inwoners een unieke gelegenheid om nader kennis te
maken met het Garderegiment. Na overleg met de
andere militaire buurman (de Vliegbasis) en ondersteuning van burgemeester Ruud Severijns zal ook
het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht het evenement ondersteunen. Op deze manier kunnen alle
partijen zich ‘groots’ aan elkaar presenteren.

Lokale partijen
Om het evenement de juiste lokale kleur te kunnen
geven, werd Brabant Culinair, catering en hospitali-

Zo wordt het evenement ook horecatechnisch mogelijk. De lokale horecapartijen zijn: de Stichting
Evenementen Oirschot, De Brouwerij van de Oirsprong, Hof van Solms en Sociaal Cultureel Centrum
De Enck.

Stichting Evenementen Oirschot
De Stichting Evenementen Oirschot organiseert
ieder jaar samen met heel
veel vrijwilligers diverse
grote evenementen rond
de Markt, zoals het Beach
Event (juni), Zinderend
Oirschot (juli), Countryweekend (augustus) en Oirschot Winterparadijs (december/januari).
In deze stichting zitten: Gasterij de Beurs, Restaurant de Burgemeester, Restaurant ‘De 3 Cronen’/
Après-skikelder, Bruin café Oud Brabant, Dorpscafé
RS12/pannenkoekenhuis ‘t Schooltje, Grand Café
Palacio en Café ’t Vrijthof. Op de plattegrond elders
in het blad vindt u de locatie van deze gelegenheden.
jaar

EXPOSITIE STICHTING VETERATENKUNST IN MUSEUM KRUYSENHUIS
Museum Kruysenhuis presenteert:
‘Veteranenkunst’
Museum Kruysenhuis, genoemd naar de kunstenaarsfamilie Kruysen die jaren in Oirschot woonde,
is een vriendelijk en overzichtelijk museum aan de
Moriaan pal langs de historische Oirschotse Markt.
Het museum heeft een breed palet aan steeds wisselende exposities.
Naast de jaarlijkse expositie van werken van de familie Kruysen, is het museum altijd op zoek naar mooie
en prikkelende kunstwerken. Daarom past de expositie van de ‘Stichting VeteranenKunst’ fantastisch binnen de tentoonstellingsagenda van het Kruysenhuis.

Stichting VeteranenKunst
Niet alleen in het verleden, maar ook in het heden
zetten militairen zich in voor vrede en veiligheid in
Nederland, maar ook ver daarbuiten. Veel veteranen
maart 2016
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verwerken hun ervaringen, opgedaan tijdens de soms
moeilijke missies, met kunst. Dat levert prachtige
kunstwerken op. Door de samenwerking met het
Museum Kruysenhuis, kan het grotere publiek niet
alleen genieten van de mooie kunstwerken die de veteranen gemaakt hebben, maar wordt ook een brug
geslagen tussen veteranen van alle leeftijden en de
maatschappij. Het Museum Brigade en Garde Prinses
Irene levert ook een bijdrage deze expositie!
Tijdens het 75 jarig jubileum van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene is het Museum Kruysenhuis
vrij toegankelijk. De speciale openingstijden voor
dit jubileum vindt u in het programmaboekje dat
wordt uitgereikt bij de ontvangst op 14 mei a.s.
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Museum Kruysenhuis
de Moriaan 9a
5688 ER Oirschot
www.kruysenhuis.nl

Openingstijden:
zaterdag en zondag
van 13.00 – 17.00

11 JANUARI REGIMENTSJAARDAG, HET VERHAAL ACHTER EEN DATUM

jaar

Tekst: Hans Sonnemans

Regimentsjaardag

Het Ereboek met
de namen van de
gesneuvelden van het
Regiment, geschonken
in 1951, staat nu in
regimentsmess Congleton in Oirschot.

11 januari 1941, in Congleton wordt de Koninklijke
Nederlandse Brigade opgericht. 11 januari, een datum die al sinds het prille begin van de geschiedenis
van het Garderegiment Fuseliers wordt herdacht.
Engels ontbijt, Irene Cross, feest, het hoort er allemaal bij. Vele jaren hebben de Fuseliers van 13 Pantserinfanteriebataljon op de Westenbergkazerne in
Schalkhaar deze dag zo gevierd. Bij de overgang van
de regimentstraditie naar 17 Pantserinfanteriebataljon in Oirschot wordt de term “regimentsjaardag”
geïntroduceerd en aan de dag een nieuwe inhoud
gegeven. Het wordt voortaan echt een dag van het
regiment, waarbij oud-Brigadeleden, oud-Fuseliers
en Fuseliers elkaar ontmoeten.
Waarom eigenlijk 11 januari? Het is immers de oprichtingsdatum van de Irene Brigade en niet die
van het regiment. Toch wordt 11 januari 1941 wel
degelijk als oprichtingsdatum van het regiment aangehouden. In 2001 is het 60-jarig bestaan van het
regiment op grootse wijze gevierd. Op 14 mei gaan
we dat ook doen met het 75-jarig jubileum. Eigenlijk
vreemd als men weet dat het Regiment Prinses Irene
bij Koninklijk Besluit op 15 april 1946 is opgericht.
Waarom dus niet 15 april en wel 11 januari? Daarvoor moeten we even terug in de geschiedenis.

De Irene Brigade landt in Normandië, trekt door
Frankrijk en België en overschrijdt de Nederlandse
grens op 21 september 1944. Na de Duitse capitulatie
op 5 mei 1945 trekt de Brigade als eerste geallieerde
eenheid Den Haag binnen. Ruim twee maanden later, op 13 juli neemt Z.K.H. Prins Bernhard officieel
afscheid van de Irene Brigade en onderscheidt het
vaandel met de Militaire Willemsorde. Bij die gelegenheid kondigt hij aan dat een nieuw regiment zal
worden opgericht dat naam en traditie van de Brigade voort zal zetten.

1-Prinses Irene

Het vaandel van de voormalige Nederlandse Brigade wordt
overgedragen aan het Regiment, 9 mei 1946.

Nieuw regiment
De in 1940 in Engeland verzamelde Nederlandse
strijdmacht, verandert op 11 januari 1941 van naam:
het Nederlands Legioen wordt Koninklijke Nederlandse Brigade. Op 27 augustus van hetzelfde jaar
reikt H.M. Koningin Wilhelmina een vaandel uit en
geeft de nieuwe eenheid de naam van haar kleindochter: Prinses Irene. Op dat moment is ar bepaald dat de
Prinses Irene Brigade binnen een jaar na het beëindigen van de vijandelijkheden ontbonden zal zijn.

In augustus 1945 wordt hiermee een begin gemaakt.
Het 1ste Bataljon “Koninklijk Nederlands Regiment
Prinses Irene” (1-Prinses Irene) wordt geformeerd
onder commando van Majoor P.C. van Scherpenberg. Het Bataljon bestaat uit de in Nederland opgeleide oorlogsvrijwilligers, met als kader de uit de
Irene Brigade gerekruteerde officieren en onderofficieren. Tot de taken van het Bataljon behoort onder
meer het leveren van de paleiswachten in de residentie. Na enkele maanden (24 november) vertrekt
het Bataljon uit de nieuwe Alexanderkazerne in Den
Haag naar Schoonhoven. 1-Prinses Irene wordt getraind als Licht Infanterie Bataljon. Het Bataljon
krijgt aanvulling van personeel en kader uit naar Indoniesië vertrekkenden bataljons dat niet geschikt
is voor tropendienst. Op 9 mei 1946 wordt 1-Prinses
Irene opgeheven.
Bij Koninklijk Besluit van 14 december 1945 nr. 351
wordt de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses
Irene officieel opgeheven en wel met ingang van 24
december. Het Vaandel wordt ingenomen en zal aan
het te vormen Regiment opnieuw worden uitgereikt.
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Regiment Prinses Irene
Op 15 april 1946 worden bij Koninklijk Besluit 15 regimenten infanterie opgericht, waaronder het Regiment Prinses Irene. De Regimenten zijn bestemd om
de Bataljons dienstplichtigen voor Indië op te leiden
en worden hiertoe ondergebracht bij infanteriedepots. Het nieuwe Regiment Prinses Irene wordt bij
het 2de Infanterie Depot te Arnhem geplaatst. Op 9
mei 1946 wordt het Vaandel van de voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene door
1-Prinses Irene (dat dan ophoudt te bestaan) plechtig overgedragen aan het Regiment Prinses Irene.

15 april 1947: één jaar regiment. 11 januari 1951: tien
jaar garderegiment. Echt logisch is het niet te noemen. Wat is het idee hierachter? De beslissing om
als oprichtingsdatum 11 januari 1941 aan te houden
moet afkomstig zijn geweest van Lkol van Embden
of anders van zijn opvolger, de Lkol Blanken. Beiden zijn al jaren overleden. Toch kan me redelijke
zekerheid worden geraden naar de achterliggende
gedachten van hun beslissing. Met de handhaving
van een traditie wil een Regiment zich onderscheiden van andere Regimenten. Op 15 april 1946 werden 15 Regimenten infanterie opgericht. Die datum
is dus niet bepaald uniek voor het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene. Het is heel aannemelijk dat
daarom gekozen voor de oprichtingsdatum van het
stamonderdeel, de Prinses Irene Brigade.

De uitnodiging uit 1947

Een kaartje in de Korpsverzameling getuigt er nog
van: “De Luitenant-kolonel Hendriksz L.M.H., Commandant van het Regiment “Prinses Irene” heeft de
eer U uit te noodigen tot bijwoning van de plechtigheid op Dinsdag 15 April 1947 te 9.45 te Arnhem
(Markt bij het Gemeentehuis) ter gelegenheid van
de beëdiging van officieren en den eersten verjaardag van het Regiment “Prinses Irene”. Na afloop van
het defilé zal gelegenheid zijn gelukwenschen aan te
bieden.”

Parade in Arnhem op 15 april 1947 ter gelegenheid van het
1-jarig bestaan. De carriers van het Garderegiment.

Oprichtingsdatum
In 1948 wordt het Regiment Prinses Irene verheven
tot Garderegiment. Twee jaar later verhuist het regiment van Arnhem naar de Johan Willem Frisokazerne in Assen. Daar in Assen wordt op 11 januari 1951 een groot feest gevierd: het Garderegiment
Prinses Irene bestaat 10 jaar! Burgerij van Assen en
officieren van het Garderegiment bieden de Regimentscommandant een Ereboek aan, met daarin de
namen van alle gesneuvelden van het regiment. Het
kastje met dit boek staat vandaag de dag opgesteld
in de Regimentsmess Congleton in Oirschot en het
daarop aangebrachte koperen plaatje met tekst herinnert aan deze gebeurtenis.
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Parade in Arnhem op 15 april 1947 in Arnhem.

Al ruim zestig jaar wordt die oprichtingsdatum aangehouden. Op 14 mei herdenken we het 75-jarig bestaan van een springlevend Garderegiment.

‘WIJ-GEVOEL’: MIJMERING BIJ ONZE 75E VERJAARDAG

jaar

Tekst: Kap. ds. Teun de Ridder (geestelijk verzorger 17 Painfbat)
Wij bestaan 75 jaar. Gek eigenlijk, dat wij. Dat was
één van de eerste dingen die mij opviel, toen ik een
half jaar geleden hier bij het 17e kwam werken. Wij
vieren niet de verjaardag van Brigade en Regiment.
Wij vieren onze verjaardag. Ik ben pas 32, de meesten van de actief dienende militairen niet veel ouder. En toch: wij zijn 75. Op één of andere manier
beleven wij dat wij een eenheid vormen met elkaar
zoals wij hier staan én met allen die gediend hebben
in die 75 jaar, sinds de dag dat op 11 januari 1941 de
Koninklijke Nederlandse Brigade werd opgericht in
Congleton, UK.
Je kunt je afvragen af dat wel terecht is. De Brigade hield op 14 december 1945 alweer formeel op te
bestaan en maakte een herstart als Regiment met
grotendeels nieuw personeel. Het karakter van het
regiment was heel anders in de Indië-periode en ten
tijde van de Koude Oorlog of de uitzendingen naar
het voormalig Joegoslavië of Afghanistan. Evenzovele keren is de thuiskazerne en de naam van het
regiment gewijzigd, van Arnhem naar Assen naar
Schalkhaar naar Oirschot. Je krijgt de indruk dat we
te maken hebben met een invented tradition, een
kunstmatige traditie, die voor de vorm overeind gehouden is. Wat hebben wij werkelijk te maken met
die hele geschiedenis?
Waarom doen wij dat, dat spreken over wij? Waarom vieren wij dit jubileum zo uitbundig? Waarom
houden wij de tradities van de Brigade en het Regiment in ere? Het zou best kunnen dat je er allemaal dan ook niet zoveel mee hebt. Je accepteert
het als onderdeel van het soms wonderlijke militaire
bestaan. Of je beseft dat het goed is voor de bevordering van kameraadschap, en dat is weer goed voor
de gevechtskracht van ons bataljon. We hebben een
wij-gevoel nodig, een wij om tegen zij te vechten.
Het is wij of zij. Dat is ook zo, en dat werkt ook zo.
Maar het is hopelijk niet het enige.
Toen lang geleden het volk Israël in het beloofde
land ging wonen, zo vertelt de Bijbel, sprak hun leider Mozes ze als volgt toe: “Jullie kinderen zullen
later vragen: ‘Waarom heeft de Heer, onze God, al
die wetten en regels gegeven?’ Dan moet je zeggen:
‘In Egypte waren we slaven van de farao. Maar de
Heer heeft zijn grote macht laten zien en ons bevrijd.
Wij hebben zelf gezien welke geweldige wonderen
hij deed. Wij hebben zelf gezien met welke rampen
hij de Egyptenaren en de farao strafte. En toen heeft
hij ons uit Egypte weggehaald. Hij heeft ons hierheen gebracht om ons het land te geven dat hij aan

onze voorouders beloofd had. Daarom moeten wij
eerbied hebben voor de Heer en ons aan zijn wetten houden. Dan zal het ons goed gaan.’” (Uit: Bijbel
in Gewone Taal, Deuteronomium 6:20-24) Zo raadt
Mozes zijn volk aan om de religieuze tradities van de
voorgaande generaties dóór te geven. En dat moet
volgens hem meer zijn dan doorgaan uit blinde behoudzucht of gehoorzaamheid. Mozes zegt dat ze
moeten spreken over ‘wij’. Alsof ze er zelf bij zijn geweest: ‘Wij hebben zelf gezien’. In werkelijkheid was
dat al iets van de generatie vóór hen en hebben ze
dat helemaal niet zelf gezien. Ze zijn daar individueel niet bij geweest, maar door te spreken over wij
voegen ze zich in dat grote verhaal van verlossing en
bevrijding en vrede, waar de Bijbel over vertelt, dat
God hen gaf. Zo’n groot verhaal geeft je leven wortels en perspectief, richting naar de toekomst.
Dat hebben wij ook nodig. Dat grotere verhaal waarbinnen wij ons werk doen. Wij komen ergens vandaan. Uit een tijd dat Nederland bezet was door Nazi-Duitsland. Dat al onze waarden geschonden werd.
Met afschuw denken we terug aan het fascisme, de
vervolging van Joden, homoseksuelen, Roma en gehandicapten. De waarde van ieder mens werd met
voeten getreden. 75 jaar later beseffen wij dat die
dingen ook vandaag niet vanzelf spreken. Dat wij
ons ook vandaag in moeten zetten voor een betere
wereld. Al hebben wij daarover in Nederland nu
niets te klagen, elders in de wereld is dat wel anders.
Als wij iets in handen hebben gekregen van de mannen van het eerste uur, dan is het wel de passie om
niet bij de pakken neer te zitten op schijnbaar hopeloze momenten, maar met alle middelen die ons
ten dienste staan, er te zijn voor die ander, die zucht
onder het juk van oorlog, verdrukking en onrecht.
En dat kan en mag ons zelfs ons eigen leven kosten.
75 jaar. 75 jaar ‘Wij-gevoel’, die ons richting geven
naar de toekomst. We putten uit deze rijke traditie
de waarden die ons motiveren. Het is belangrijk om
dit spiritueel bewustzijn te hebben van het grotere
verhaal dat onze generatie overstijgt. Niet alleen om
optimaal te functioneren als militaire eenheid en
ten bate van de gevechtskracht. Dieper dan het moreel van de troepen, zit onze moraal. Onze waarden
overstijgen het militaire wereldje. Het zijn waarden
die veel ouder zijn dan die 75 jaar, die wat mij betreft
afkomstig zijn uit onze rijke christelijke traditie, die
teruggaan tot op Mozes en Jezus Christus, maar die
ook onze samenleving vandaag kunnen verbinden
en hoop geven voor morgen.
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FUSELIER AAN HET HOF: DE CIRKEL IS ROND...

jaar

Tekst: Generaal-majoor der Fuseliers Hans van der Louw
Eind 1982 werd ik (als Eerste Luitenant), net terug
van uitzending naar Libanon, geplaatst bij 13 Painfbat GFPI en dus Fuselier. Net “rode pat” af mocht ik
mee met de delegatie o.l.v. BC Luitenant-kolonel
Martin Bevers naar Soestdijk t.g.v. het aanbieden
van een boek over de geschiedenis van Irene Brigade en Regiment aan Z.K.H. Prins Bernhard. Begin

2014 werd ik benoemd tot Chef van het Militaire
Huis (“CMH”) tevens Adjudant-Generaal van Zijne
Majesteit Koning Willem-Alexander, onder gelijktijdige bevordering tot Generaal-majoor der Fuseliers.
Met deze unieke functie sluit ik t.z.t. als Fuselier aan
het Hof mijn carrière op een wel heel bijzondere manier af.
De redactie van de Vaandeldrager vroeg mij of ik in
het kader van het 75-jarig bestaan van ons Regiment
een tipje van de sluier wilde oplichten hoe het is om
aan het Hof te werken. Dat moet echter wel een heel
klein tipje zijn, want een van de kenmerken van mijn
functie is nu juist de grote mate van vertrouwelijkheid. Verwacht dus geen grote onthullingen, die ga
ik niet doen. Ik beperk mij tot enkele aspecten van
mijn functie die het meest “zichtbaar” zijn en andere
Fuseliers mogelijk ook het meest aanspreken.
Allereerst mijn verantwoordelijkheid voor het militair ceremonieel aan/voor het Hof. Het betreft
hier “routine”- en speciale gelegenheden. Bij de
“routine”-aangelegenheden gaat het vooral om het
militair ceremonieel (erewacht en muziekkapel)
t.b.v. het aanbieden van hun geloofsbrieven aan de
Koning door nieuw benoemde Ambassadeurs en om
de bijdrage van de krijgsmacht aan de plechtigheden op Prinsjesdag. Voor Prinsjesdag gaat het om de
ere-afzetting op de route van de Koninklijke Stoet
van Paleis Noordeinde tot aan de Ridderzaal en het
leveren van een deel van de Koninklijke Stoet: de
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KMKJWF, de Koningscompagnie van het Garderegiment Grenadiers en het Cavalerie Ere-Escorte).
Mijn staf (in het bijzonder mijn Officier Toegevoegd,
een Kapitein KL) zorgt ervoor dat in het contact met
de krijgsmacht - Kabinet van de CDS en RMC-West
- tijdig de formele aanvragen zijn gedaan, zodat eenheden zich goed hierop kunnen voorbereiden. Het
leuke is dat ik als jong officier ook Commandant ben
geweest van de erewacht voor de Geloofsbrievenceremonie en uit eigen ervaring weet hoe ontzettend
leuk (en ook een beetje spannend) het is om dit te
mogen doen. De meeste Ambassadeurs zijn overigens ook ontzettend nerveus als zij uit hun rijtuig
stappen...En later heb ik als Regimentscommandant
tijdens Prinsjesdag op het Binnenhof mogen staan,
toen overigens nog naast ons Vaandel en niet centraal op het Binnenhof zoals tegenwoordig.
De speciale gelegenheden met militair ceremonieel
zijn met name aan de orde bij een Inkomend Staatsbezoek (welkomstceremonieel, veelal op Schiphol,
en de kranslegging bij het Nationaal Monument op
de Dam) en ingeval van een Staatsbegrafenis. Deze
laatste ga ik verder niet op in, ook omdat ik hoop dat
we deze nog lang niet hoeven uit te voeren. Ook het
militair ceremonieel ingeval van een Inhuldiging van
een nieuw Staatshoofd behoort tot deze categorie.
Maar met de Inhuldiging van Koning Willem-Alexander in 2013 is dit voorlopig niet aan de orde.
Voorts zijn er nog enkele andere bijzondere aangelegenheden waaraan militair ceremonieel onlosmakelijk verbonden is: een Vaandel- of Standaarduitreiking en de uitreiking van een Militaire Willems-Orde.
In de afgelopen twee jaar heb ik de eer gehad betrokken te zijn geweest bij drie van deze evenementen: de Standaarduitreiking aan de Koninklijke Marechaussee (oktober 2014) en de uitreiking van de
Militaire Willems-Orde in december 2014 aan Majoor
Gijs Tuinman en in maart jl. aan het Korps Commandotroepen. Heel bijzonder om hierbij de Koning terzijde te mogen staan!

Een inkomend Staatsbezoek heb ik zelf pas één keer
meegemaakt: de Chinese President Xi Jinping combineerde de Nuclear Security Summit (NSS) in 2014 met
een (kort) Staatsbezoek. Het welkomstceremonieel
vond destijds plaats op de Polderbaan, ver weg van
Schiphol zelf. Bijzonder was dat als onderdeel van de

Interservice erewacht ook een detachement Fuseliers
deelnam! Het ziet ernaar uit dat in 2016 weer Inkomende Staatsbezoeken zullen plaatsvinden, met hopelijk
ook weer een rol voor de Fuseliers...
Overigens is er natuurlijk ook militair ceremonieel
verbonden aan Uitgaande Staatsbezoeken. Daarbij
vertegenwoordigt CMH in het gevolg van Hunne Majesteiten de Nederlandse krijgsmacht, symbolisch
middels aanwezigheid, maar ook actief, door de Koning en de Koningin te begeleiden bij de inspectie
van de erewacht (welkomstceremonieel) of bij de
kranslegging bij bijvoorbeeld het Graf van de Onbekende Soldaat of Nationaal Monument. Zo mocht ik
inmiddels deelnemen als lid van het officiële gevolg
aan 6 Staatsbezoeken (in chronologische volgorde):
(2014) Polen, Japan, Zuid-Korea, (2015) Denemarken, Canada en China) en het Officiële Bezoek aan
de Verenigde Staten in juni 2015. En daarnaast bij
bijzondere gelegenheden zoals in november 2015
toen de Britse Koningin Elizabeth Koning WillemAlexander uitnodigde om ter gelegenheid van 70
jaar Bevrijding deel te nemen aan de kranslegging
bij de Cenotaph in Londen. Een bijzonder (kippen-

vel) moment om de Nederlandse (poppy)krans aan
de Koning te mogen aanreiken, in mijn (rode, Fuseliers) ceremonieel tenue!
Een andere hoofdtaak van CMH is het onderhouden
van de zogenoemde “niet-politieke” contacten met
Defensie. Dat betekent onder meer het organiseren
van de werkbezoeken van de Koning en Koningin
(en evt. de andere leden van het Koninklijk Huis)
aan onderdelen van de krijgsmacht, in Nederland en
in het buitenland. Ieder jaar brengt de Koning enkele
(werk)bezoeken aan onderdelen van de krijgsmacht,
om zich op de hoogte te stellen van recente ontwikkelingen. De focus ligt daarbij in beginsel op de Operationele Commando’s. Ook de Koningin oriënteert
zich overigens op de krijgsmacht middels één werkbezoek per jaar. In 2015 bezocht de Koning de KLu
tijdens de internationale oefening Frisian Flag (op
de Vliegbasis Leeuwarden), de 13e Lichte Brigade
van de KL in Oirschot, de KMar bij haar MTV-taak in
Breda(-Hazeldonk) en hij nam deel aan het defilé te
Rotterdam t.g.v. 350 jaar Korps Mariniers. De Koningin bracht in 2015 een bezoek aan het NTC CBRN te

Vught, waar met name het aspect civiel-militaire samenwerking en gezamenlijke training op CBRN-gebied aan de orde kwam. Naast deze “geplande”
werkbezoeken was de Koning in 2015 ook aanwezig
in Munster t.g.v. 20 jaar 1GNC, bezocht hij de Zwaluwenberg t.g.v. de viering van 70 jaar IGK en was hij
op Bronbeek aanwezig bij de viering van 65 jaar Regiment van Heutsz. Bij alle genoemde bezoeken en
activiteiten begeleidt CMH de Koning en Koningin.
Bijzonder was natuurlijk ook het werkbezoek dat de
Koning in februari 2015 bracht aan de uitgezonden
Nederlandse eenheden in het kader van MINUSMA,
de VN-vredesmacht in Mali. Voor mij persoonlijk
ook heel speciaal om de Koning tot diep in Mali te
mogen vergezellen mee op patrouille met ons Nederlands Special Forces-detachement.
Ten slotte brengen de Garderegimenten Grenadiers
en Jagers en Fuseliers ‘Prinses Irene’ rond de verjaardag van de Koning een zogeheten “bloemenhulde”. Dit is een bijzondere gelegenheid voor de Garderegimenten om hun aanhankelijkheid aan de Vorst
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te betuigen en voor de Koning om in een informele
setting te spreken met vertegenwoordigers van alle
rangen en standen van de beide Garderegimenten.
Voor alle hiervoor genoemde activiteiten vindt de
planning en aansturing plaats vanuit het Militaire
Huis, onder verantwoordelijkheid van CMH. Ieder
evenement wordt tot in detail georganiseerd door
een van de Adjudanten van de Koning (er zijn 8 Adjudanten; 3 van de KL, 2 van de KM en KLu, en een
van de KMar).
Een bijzonder aspect van mijn functie is het paardrijden. Sinds begin 2014 rijd ik paard en ik heb in
augustus 2015 mijn “Gouden Sporen” verdiend.
Deze (vergulde) sporen dragen (ook) de bereden
Adjudanten van de Koning op hun Ceremonieel - en
Avondtenue ten teken van hun kwalificatie als “be-
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kwaam paardrijder”. En eerlijk is eerlijk: het paardrijden - ook als je ouder dan 50 bent als je begint...
- is een fantastisch onderdeel van de functie. En zoals met zoveel zaken: hoe beter je er in bent, des te
leuker wordt het!
En zo kwam het dat ik afgelopen september op
Prinsjesdag vlak achter de Gouden Koets mocht rijden op “Pascal”. In mijn (rode) Ceremonieel tenue,
als Fuselier te paard. Daarmee was na ruim 33 jaar
de cirkel mooi rond: van net benoemd Fuselier op
Soestdijk via het commando over de erewacht bij
het aanbieden van Geloofsbrieven en op Prinsjesdag
als Regimentscommandant op het Binnenhof tot bereden Adjudant-Generaal achter de Gouden Koets.
Met trots kijk ik dan ook terug op deze 33 jaar als lid
van ons mooie Regiment. VOLO ET VALEO!

Zevende Bataljon GRPI, bataljon Berdjalan

jaar

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.

Zevende Bataljon Garderegiment Prinses Irene
Het 7e Bataljon vertrekt op 28 september 1949. Na een maand komt het aan
in Padang. Het is één van de laatste KL-Bataljons en arriveert twee maanden voor de soevereiniteitsoverdracht en de laatste wapenstilstand. Na een
korte tijd op Sumatra, vertrek het Bataljon naar Nieuw Guinea voor een
unieke taak, namelijk het handhaven van de orde en rust op het eiland, dat
buiten de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië wordt gehouden. Deze
beveiliging is natuurlijk een onmogelijk taak voor een Bataljon van een
gebied dat de helft van West-Europa beslaat. In de belangrijkste plaatsen
aan de noordkust worden posten ingericht. Op 7 augustus 1950 verlaat het
Bataljon Nieuw Guinea en vertrekt naar Soerabaja. Alle Irenemannen worden daar ingezet op de plaatsen die door de gerepatrieerde militairen waren
vrijgekomen. Het vertrek naar Nederland vindt dan ook gespreid plaats. De
grootste groep keert op 21 april 1951 terug. Een maand later arriveren de allerlaatsten per vliegtuig en zijn daarmee de allerlaatste dienstplichtigen die
terugkeren uit Indonesië.
Tekst: Wim ter Horst

AMBASSADEUR-TITULAIR
Dit is de titel van een boek, waarin de historie van
het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene is
weergegeven. Dit Bataljon, dat werd opgeleid in Arnhem en de Harskamp vanaf maart 1949, vertrok op
28 september 1949, als één der laatste militaire eenheden, naar het toenmalige Nederlands lndië, met ss
Volendam en bereikte op 26 oktober 1949 Emmaha-

Relaxen in Sorong

Kerkje gebouwd in Manokwari

ven bij Padang, waar het Bataljon werd ontscheept
en per trein werd vervoerd naar Padang en vervolgens naar omliggende plaatsen. Na zes weken werd
het Bataljon overgeplaatst naar Nieuw-Guinea. Het
vervoer vond nu plaats met een schip van de KPM
de “Thedens” . Het was een kleine behuizing aan
boord en het eten dat werd uitgedeeld bestond vnl.
uit “blikvoeding”, maar dan in blikken, die meer dan
een half jaar “over de datum” waren. Als je met een
spijker een gat in het blik sloeg, spoot de gistende
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inhoud er meters
hoog uit. Het Bataljon werd verspreid
,over de “Vogelkop” van Nieuw
Guinea en gelegerd
in de plaatsen Fak
Fak, Sorong met
eilandje
Doom,
Manokwari, Biak,
Hollandia en Ifar.
Het is niet zover
gekomen, dat het
Bataljon betrokken
raakte bij gevechtshandelingen, omdat infiltratie vanuit Indonesië niet
voorkwam in die
periode. Het miliAanleg bovengrondse leidingen bij
taire
werk bestond
Hollandia
dan ook voornamelijk uit wacht- en patrouille lopen, vaak een aantal
dagen of weken aan één, naar gebieden in de jungle
waar men (bijna) nooit een blanke zag. Het verlenen van humanitaire hulp aan de bevolking, het bouwen van een eigen locatie, verrichten van douane
diensten, bouwen van een kerk, opvang verzorging

en begeleiding van Indische Nederlanders die vanuit Indonesië gevlucht waren, lossen van schepen,
aanleg van telefoon verbinding en onderhoud van
bestaande wegen etc waren taken die door het Bataljon weren verricht. In augustus 1950 nam 7 GRPI
afscheid van Nieuw Guinea. Opgehaald door de
“Waterman” en weer aan land gezet in Indonesië en
wel in Soerabaja, waar dienst werd gedaan als be-

Biakse kust

wakingseenheid bij de kampementen van ex- KNILmilitairen, die daar met hun gezinnen woonden, in
afwachting van repatriëring naar hun “gebied” in de
nieuwe republiek Indonesië.

Uitzicht op zee Fak Fak

Vanaf december 1950 tot en met maart 1951 werd
het Bataljon in delen gerepatrieerd naar Nederland.
Slechts 1 van de leden van het Bataljon heeft de repatriëring niet gehaald en is aldaar overleden ten
gevolge van een verkeersongeval en ligt begraven
op het Ereveld “Menteng Pulu” in Djakarta. In het
Legermuseum in Delft wordt het 7e Bataljon Garde
Regiment Prinses Irene met een tweede naam aangeduid en wel “De gewapende toeristen”.

OPENINGSTOESPRAAK DOOR WIJLEN MR. C.W. LABREE, DESTIJDS LUITENANT BIJ
DE 1E CIE VAN HET 7E VAN HET GARDE REGIMENT PRINSES IRENE, TER GELEGENHEID
VAN HUN 3E REÜNIE OP 26 MAART 1983 TE UTRECHT
Tekst bewerkt door Wim ter Horst
Ik sluit me graag bij de welkomstwoorden van de
voorzitter aan, die zoals altijd met zijn staf: de heren Krist, Bruger en Brugman, voor de organisatie
van deze bijeenkomst onze meest hartelijke dank en
hulde verdient! Het is alweer de derde reünie langzamerhand zijn we nu zó dikwijls bij elkaar gekomen
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dat we elkaar beginnen te missen als we weer thuis
zijn. Zo hebben we elkaar ook destijds gemist, toen
we terug in Holland en hoog en breed gedemobiliseerd, weer moesten wennen aan het burgerleven
met pa, met moe en met de buren.

Foto J. Elst: Bestuur van de reünie commissie van 7 GRPI
uit de jaren 80, inclusief de gastspreker. Van links naar
rechts; Wim Brüger, Henk Krist, Cees Pouw, Cor Labree,
Wout van Ramselaar en Gor Huyben Helaas zijn zowel J.Elst
als alle sobats op de foto inmiddels overleden.

Welkom allemaal: wij hebben elkaar een beetje nodig omdat wij voor elkaar een stuk eigen ervaring
zijn dat voor ons verdere leven van zeer groot belang
is geweest. Als wij niet met elkaar naar Indië waren
gevaren om daar samen mee te maken dat grootse
avontuur, dat tot op de huidige dag onze echtgenoten
met ogen, zwart en vochtig van bewondering, naar
ons doet opkijken, als wij dat alles daar niet samen
hadden beleefd, dan waren wij elk volslagen andere
mensen geworden: waarschijnlijk heel zachtaardige,
huisbakken kereltjes die zich in de dertig jaar welvaart tussen 1950 en 1980 behaaglijk hadden rondgedraaid, als aan alle kanten bruin gestoofde wentelteefjes, week van binnen, en geolied van buiten;
als levenslange gehaktballen die over de rand van
hun eigen pannetje niet kijken kunnen. Maar neen;
wij werden gelukkig op tijd in ons leven opgeleid tot
zelfstandigheid, onze les is geweest,. om er ook in
minimum-omstandigheden iets van te maken. Toegegeven: er is door ons Bataljon in weerwil van alle
wapeninstructie en schietoefeningen niet werkelijk
gevochten. Door het Bataljon niet, maar wèl door
de mensen die er deel van uitmaakten. Zij voerden
het beroemde gevecht tegen zichzelf dat iemand, om
echt volwassen te zijn, ooit gestreden moet hebben.
En dus met het daarbij passende respect heet ik u,
oud-strijders, welkom op deze reünie - u, vechtersbazen die nooit één schot hebt gelost en die desondanks gehard bent in de strijd!
Eerste voorbeeld: september 1949 - de Harskamp.
Er liggen drie dagen tussen ons inschepingsverlof en
onze treinreis op de 28ste naar het schip, dat ons
straks uit ons vertrouwde Hollandje zal wegsleuren,
de wijde wereld in. Er zijn de gehoorzame jongens,
die keurig op de 25ste om elf uur ‘s ochtends binnen
zijn en ijverig de bijeen gezamelde boeken beginnen

te kaften voor de pelotonskist (heren, u weet dat
nog wel: die kist met zelf meegebrachte troep voor
in de rimboe, als we ons daar zouden gaan vervelen. Zo is het gekomen, dat Wimpie Bruger met zijn
hele drumstel aan kwam zetten) Maar alle niet gehoorzame jongens komen te laat - een paar uur, een
halve dag, soms meer dan een dag - en naarmate ze
later komen opdagen hebben ze veelal dieper in het
glaasje gekeken. En als dan iedereen wonder boven
wonder toch nog binnen is, kijken ook de gehoorzame jongens nog even duchtig in het glas, en die van
de Stafcompagnie gooien met hun allen eendrachtig van ellende de ruiten in van hun barak. Maar als
ze dan de volgende ochtend met een spijker in hun
hoofd de weilanden van het geliefde vaderland langs
hun treincoupé voorbij zien denderen en zich plechtig voornemen een aapje voor hun meisje mee terug
te brengen, kijk, dan is het eerste gevecht geleverd
en gewonnen.
Tweede voorbeeld: november 1949 - Padang. Onze
patrouille is in de tropenhitte onderweg door het
sawah gebied, langs de beroerdste modderpaadjes
en over de glibberigste sawah dijkjes die een arm
soldaat zich ooit kan voorstellen. De troep glijdt en
schuift en springt en zwaait en het zweet stroomt ons
over het verbeten gezicht. Af en toe tuimelt er één
ruggelings in het bruine water en jammert een ander over kramp in zijn kuiten, maar het ergste komt
nog want een eindeloze sawah strekt zich eensklaps
voor ons uit: een moeras, waarin je bij elke stap
twee minuten hijgend bezig bent om je been weer
uit de zuigende modder te trekken. Maar gelukkig,
na ruim een uur bereiken we weer sawah dijkjes, en
tenslotte de grote weg naar Padang en na nog weer
een stevig uur compleet kapot van hitte, modder,
zweet en sjouwen, het kampement - en als er dan
achteraf iemand het toch een lichtpunt blijkt te vinden, dat het tijdens de tocht niet geregend heeft om-

Foto J. Elst: De dames met hun “helden” op de reünie

dat we dan nog natter zouden zijn geworden, dan is
er reden om te geloven dat er weer een overwinning
is behaald. Ik vertel u deze verhalen, opdat de dames
nu eindelijk eens weten, wat voor helden zij in huis
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hebben. Die helden zijn zelf te bescheiden, laten we
eerlijk zijn. Die mompelen iets van dat het er wel
eens wat warm was in de tropen; dat zij wel eens bij
gelegenheid door een muskiet zijn gestoken; dat zij
altijd goed met de sergeant overweg hebben gekund,
en dat zij tijdens de zeereis van Sumatra naar Nieuw
Guinea weliswaar ietsje krap zaten, maar toch goed
zijn aangekomen. Dat is hun bescheidenheid - de bescheidenheid van uw stille, dappere helden, dames!
Maar de werkelijkheid kan niet schril genoeg beschreven worden.
Derde voorbeeld - december 1949. Het KPM schip
“Thedens” trekt zijn vore door een spiegelgladde Ceramzee waaruit af en toe vliegende vissen zich losmaken of een zilveren tonijn omhoog springt en met
een klap in het water terugvalt. Het benedendek van
het schip is van boeg tot achtersteven belegd met
veldbedden, vierhonderd in getal. Tussen die veldbedden zijn slechts nauwe gangetjes uitgespaard,
waarin je elkaar niet passeren kunt. Zo moet van
lieverlee iedereen op zijn bed blijven liggen om een
ander, die naar het toilet wil niet in de weg te staan.
Maar er moet ook gedoucht worden en gegeten , dus
vormen gaandeweg in de paadjes de queue ’ s voor
de keuken en voor de douches. Langs wachtende
rijen, de hele dag door, voor de thee, voor de koffie,
voor het eten dat bestaat uit een opgewarmd blikje
meat and vegetables en dat moeten ze dan nog zelf
met hun mes zien open te krijgen. Drie weken lang
een liggend leven; elke soldaat droomt ervan, maar
in de praktijk blijkt het niet te harden. En als dan
eindelijk Nieuw Guinea achter de kim vandaan komt
en in Fak Fak en Sorong de eerste detachementen
van boord zijn gegaan, dan blijkt het allemaal nog
erger te kunnen. Een grote groep KNIL-militairen,
Papoea’s met vrouwen, kinderen, ouders en schoonfamilie, manden met kippen, beddengoed, honden,
huisraad neemt met alle bijbehorende geuren en
onophoudelijk gekakel de opengevallen plaatsen in.
En wanneer dan ook tijdens de verdere reis richting
Hollandia niemand onzer van louter ellende” over de
railing is gesprongen, en allen veilig op hun bestemming arriveren, dan is er weer een slag geleverd, een
zeeslag, en beslist niet verloren.
Zo zijn uw mannen, mannen geworden, dames! Zal
ik u nog van de bijzondere moed verhalen waarmee
Luitenant Schrover bij de luitenant Kuiper in Manokwari een kies heeft getrokken? Het is een marteling
geweest in twee bedrijven. Eerste bedrijf: het trekken van de kies, die in stukken en brokken (en met
achterlating van een klein restant) uit de kaak wordt
gesloopt. Tweede bedrijf: verdoving en desinfectie
van de aangerichte schade. Een halve fles oude klare, in snel tempo door de patiënt ingenomen, zorgt
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er voor dat hij weldra zingend, althans bewusteloos
kan worden weggedragen. Of zal ik u vertellen van
de moed, waarmee op Biak in absolute eenzaamheid
nacht na nacht de mannen van de wachtpost bij het
zendstation hun verantwoordelijke bewakingstaak
verrichtten, op een verlaten vliegveld in een zeildoeken hok? ‘s Nachts zwermden de ratten er over de
vloer. Maar na een maand of drie is tijdens een storm
op het eiland het hele hok weggewaaid zodat ratten
en mensen in het pikdonker ijlings een goed heenkomen moesten zoeken. Sinds die nacht is wegens het
ontbreken van een ander hok de wachtpost zendstation voor altijd opgeheven, en vroegen de jongens zich
voortaan grommend af, waarom ze op andere posten
nog steeds wacht moesten kloppen, als het blijkbaar
met een even gerust geweten ook zonder kon.
En die van Hollandia, die daar in het Kloofkamp
hun kazerne hadden, met nooit een zuchtje wind de
stumpers, in die kloof, die hoef je niet meer te vertellen van de maand maart 1950, nu drie en dertig jaar
geleden, toen zij, éénentwintig jaren oud, in een ijltempo schepen losten - sneller dan ooit Rotterdamse havenarbeiders het hadden gedaan, en bovendien
daar tussendoor mee zwoegden aan het even snelle
herstel van drie door bandjirs weggeslagen bruggen
in de weg naar lfar.
En dan heb ik u nog niet gesproken van die stoere
jongens, ferme knapen uit Manokwari die drie weken op tournee zijn geweest, kun je nagaan wat een
ellende dat was, dat uur na uur voortsjokken door
die dichte schemergroene jungle, waarin gluiperige
slangen kwispelstaartend op de loer lagen. Maar de
heren hebben het volgehouden - de strijd met ere
gewonnen. Zij traden als echte mannen uit de rimboe tevoorschijn. Echte mannen, inderdaad, en toch
al die tijd dat zij daar bezig waren zichzelf te overwinnen tot heil van het Vaderland daar op Nieuw
Guinea, hebben zij zich en zij verdienen daarvoor
uw aller dank en lofprijzing, dames! - met uiterste
krachtsinspanning weten afzijdig te houden van het
aldaar woonachtige vrouwelijk schoon. Dominee
Glaubitz en Pater Francissen hebben dus ook op
het stuk van huwelijk en echtscheiding niet veel te
doen gehad, en dat is maar goed ook, want anders,
dames, was u niet met ons Bataljon getrouwd zoals thans tot ons groot genoegen gelukkig het geval
is. En zo mag dan ook deze feestrede ondanks alles en van de weeromstuit op blijde toon eindigen.
Wat wij met ons allen hebben meegemaakt in een
slechts korte periode in ons leven - en het grappige
is dat we allemaal reikhalzend naar het einde van
die periode uitzagen! - dat heeft tussen ons een band
geschapen, die des te meer betekenis heeft, nu wij
wat ouder zijn geworden ~ een band die wij op prijs
stellen en onderhouden willen, en waarin ook onze

vrouwen langzamerhand begrepen zijn. Die band is
de gemeenschappelijke herinnering aan een strijd
waaruit wij zo niet als overwinnaar, dan toch zeker
ook niet als verliezer tevoorschijn zijn gekomen. de

Bataljonsflitsen

herinnering is het zoetst naarmate die strijd moeilijker is geweest. Ik heet u van ganser harte welkom
op onze reünie en verklaar dezelve geopend.
Utrecht, 26 maart 1983
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KENNIS IS MACHT
Sinds de omvorming naar een gemotoriseerd optreden beschikt de Bravo Compagnie over een aparte
Snipergroep. Eind januari oefenden zij tezamen met
het Sniperdatchement van het Bataljon bevrijding
5de linie vier dagen lang in Elsenborn. Het gebruikmaken van natuurlijke camouflage, heimelijk optreden en navigeren stonden hierbij centraal. Er werd
onder andere geoefend met een zogenaamde “Life
Stalk”. Hierbij wordt de sniper op twee kilometer
van zijn doel gedropt om dit doel vervolgens binnen
twee uur ongezien te naderen en uit te schakelen.
Hierbij wordt de sniper getoetst op het schatten/
berekenen en het identificeren van zijn afstand tot
het doel. Ook moeten er twee schoten worden gelost, waarvan één op de romp en één op het hoofd.

Beide moeten vanzelfsprekend
een treffer zijn. Als al deze Skills
goed en nauwkeurig zijn toegepast, is de oefening
geslaagd. Door te kiezen voor een intensieve samenwerking met het Belgische bataljon kregen de Snipers van de Bravo Compagnie de mogelijkheid om
binnen een korte tijd veel te leren van de Belgen, die
al langer beschikken over een aparte Snipergroep.
Voor beide teams opent dit nieuwe deuren. Zo vinden er uitwisselingen met cursussen plaats en worden oefenterreinen tijdens oefening gedeeld. Door
de samenwerking met het detachement van onze
Belgische collega’s is de snipergroep snel naar een
hoger niveau gegroeid.

BERENCOMPAGNIE BUFFELT ZICH DOOR ‘BEAR’
Het nieuwe jaar begon voor de Charlie Compagnie
koud en regenachtig. Van 18 tot en met 29 januari
verbleven zij, onder soms erbarmelijke omstandigheden, in Oirschot waar oefening BEAR plaatsvond.
Gedurende twee weken werd er op zowel pelotonsniveau als op compagniesniveau, hard getraind om
de Berencompagnie steeds dichter bij de operationele gereedheidsstatus te krijgen.
Met support van een team genisten en vuursteun
van ‘de Waarnemers’ werd er geoefend tijdens verschillende soorten terrein-, zicht- en weersomstandigheden. Dit werd gedaan voor zowel het bereden
optreden, het uitgestegen optreden en het optreden

te voet. BEAR week 3-4 was een geslaagde oefening
die het individu, de groep, het peloton en zo ook de
compagnie in niveau heeft doen groeien, maar ook
de nodige leerpunten aan het licht heeft gebracht.
De Berencompagnie hoeft zich de komende tijd allerminst te gaan vervelen, al spreken de kaderleden
nu al met (gepaste) trots over de prestaties van ‘hun
jongens’.
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SPRINGBOKKEN OEFENEN IN ZUID LIMBURG
De D-Springbokkencompagnie 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses is eind februari
actief in Zuid-Limburg in de regio van Maastricht tot
Vaals. Een week lang werden de pelotons met hun
pantserwielvoertuig Fennek onder handen genomen.
Verkenningsposities werden ingenomen en antitankwapens en mortieren werden in stelling gebracht. Hierbij moesten de fuseliers snel kunnen
inspringen op de wisselende situaties en als het
nodig was zich weer snel verplaatsen naar nieuwe
posities. Voor de verkenners was het belangrijk om
dit allemaal zo onopvallend als mogelijk te doen en
steeds de veranderende informatie door te geven
aan de overige pelotons. Het was een intensieve oefening met een uitstekend eindresultaat.

FUSELIERS BEOEFENEN HUN SCHIETVAARDIGHEDEN IN HARSKAMP
De B-Compagnie 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene heeft de laatste
week van februari op het Infanterie Schiet Kamp
te Harskamp gewerkt aan de schietvaardigheden.
Naast de standaard infanteriewapens als de Colt
C-7 en de Minimi-licht machinegeweer werd er door
de fuseliers geschoten met de oefen Panzerfaust,
Schotgun en de.50 zwaar machinegeweer. Ook werd
er met de aanvalshandgranaat geworpen. Aansluitend gingen alle fuseliers de 550 meter lange gevechtsschietbaan op.
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OMSCHOLING VAN GILL NAAR SPIKE ANTITANKWAPEN
In de tweede week van februari zijn de eerste antitankschutters van de D-Compagnie van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene omgeschoold door de Instructie Groep Pantserbestrijding,
IGPab, in de Harskamp, voor het gebruik van het Spike
Antitankwapen. Dit is de eerste stap naar het vervangen van het Gill antitankwapen dat inmiddels dertien
jaar gebruikt wordt binnen de Koninklijke Landmacht.
De Fuseliers zijn de eerste AT-teams binnen de landmacht die omgeschoold worden op de Spike.
De functionaliteiten van de Spike zijn een verbetering op het huidige wapensysteem. De reikwijdte
is 4 km, 1,5 kilometer verder dan de Gill en er kan
geschoten worden met twee soorten projectielen
zodat het AT-wapen ook ingezet kan worden tegen
personeel. Ook kan de schutter met de Spike tijdens
de vlucht zijn doelkeuze aanpassen waardoor de
trefkans groter wordt en de kans op collateral damage afneemt. Bij de simulator kunnen verschillende
landschappen en doelen gebruikt worden, waardoor
de opleiding voor de schutters meer waarheidsgetrouw is. Door het verminderen van het aantal life
fire schoten is de organisatie in staat geweest deze
simulatie apparatuur aan te schaffen.

EERSTE 3 BOXER-COMMANDOPOST VOERTUIGEN BINNEN BIJ FUSELIERS
Op 20 januari zijn de eerste Boxer-commandopost
voertuigen bij 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene binnengekomen.
Deze uitvoering van de Boxer is speciaal ontwikkeld
als commandovoering-voertuig en wordt ingezet bij
de infanteriebataljons. In het gevechtsterrein gaat de
Boxer-commandopost functioneren als het centrum
voor command and control, met maximale bescher-

ming van het pantservoertuig. De Boxer-commandopost heeft plaats voor vier staffunctionarissen die
via het beveiligde Battlefield Management System
kunnen communiceren. Nauwkeurige real-time gevechtsinformatie kan zo worden doorgegeven aan
de bataljons- en brigadestaf. Met de inzet van deze
nieuwe versie van de Boxer wordt de mobiliteit van
het Infanteriebataljon sterk verbeterd.

maart 2016
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Bataljonsnieuws

EEN DYNAMISCHE WEEK IN HARSKAMP
De vierde week na het kerstverlof ging de A-Tijgercompagnie op schietweek te ISK. Doel van de oefening was om eenieder op zijn specialisatie verder
te trainen. Daarnaast lag de focus deze week op het
tactisch -en schiettechnisch voorbereiden van de Pelotons op de certificering op niveau III in maart 2016.
Maandagochtend van een week in Harskamp, de klok
kan er nagenoeg op worden gelijk gezet: inschieten.
Gaandeweg de dag kwamen de schutters weer in het
goede ritme van voor de kerst. De tweede dag stond
in het teken van specialisatie: MAG-schutters, 40mm,
MINIMI, Panzerfaust en natuurlijk de relatief nieuwe
snipers bekwaamden zich op hun wapensysteem.
Naast het reguliere schietprogramma, trainde de Acie
zich op het OVG (Optreden Verstedelijkt Gebied)schieten, ter voorbereiding op de Module B in Marnewaard. Het OVG-schieten brengt een nieuwe dimensie met zich mee en is een uitstekend middel om aan
de actie-intelligentie van onze fuseliers te werken,
die bijvoorbeeld van kamer naar kamer verplaatsen.
Een uitdagend programma voor de mannen. Over de
gehele linie waren de resultaten goed en kon de overstap naar niveau III gemaakt te worden.
Harskamp beschikt sinds korte tijd over nieuwe banen, gericht op het Groeps -en Pelotonsoptreden. Een
van deze banen is Mike Aanval, de ander betreft baan
Julliet. Eenheid 4 en 5 trainden beide één gehele dag
op Julliet, eenheid 6 had Mike Aanval ter beschikking.
Als PC 4 zal ik mij daarom met name richten op Julliet. De oude NAB(nabijheidsgevecht)-baan, is uitgebreid met een stuk bos en omgedoopt tot baan Julliet.
Op deze baan kan een Peloton ontplooid werken over
de volledige breedte van de baan. De Pelotons trainden de opmars, boszuiveren, opstelling betrekken en
ook loslaten en het voor en achterwaarts springen
binnen het Peloton. De nieuwe banen in Harskamp
bieden dus genoeg mogelijkheden voor Pelotons te
voet. Echter, de banen zijn vele malen kleiner dan de
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meeste banen in Bergen (Duitsland), waardoor de Pelotons erg worden beperkt in hun manoeuvremogelijkheden. Desondanks zijn de nieuwe schietbanen
een waardevolle toevoeging als tussenstap in de
voorbereiding op schietseries in Duitsland en met het
oog op retentie in de toekomst.

De kers op de taart kwam vrijdagochtend. De alom
bekende gevechtsbaan diende door de Pelotons genomen te worden. De beleving was optimaal. Fuseliers moedigde elkaar aan, schreeuwde elkaar voorwaarts en gingen met het schuim op de lippen door
het zand. Ieder Peloton wilde de beste tijd neerzetten. Alle drie wisten erg goede resultaten te boeken:
strakke tijden tot in de loopgraaf en een erg laag
patroon-doel ratio. De Tijgers konden terugkijken
op een geslaagde actie.
Afsluitend, een week ISK is dus niet alleen statisch
liggen en stickers plakken: de niveau’s I tot en met
III kunnen nu goed uit de voeten op ons Nederlandse schietkamp. Terugkijkend op deze oefening heeft
de A-Tijgercompagnie een goede schiettechnische
start gemaakt voor een druk jaar. Als de Tijgers net
zo goed schieten in maart, zal de uitgestegen niveau
III certificering geen probleem zijn.

ELIAS BINNEN DE A-TIJGERCOMPAGNIE
Network Enabled Capabilities: ´de versterking van
militair vermogen door sneller en beter informatie
te verwerken en te verspreiden’, aldus de Nederlandse Defensie Doctrine. Eind 2015 is in het kader
hiervan ELIAS ingevoerd bij de A-Tijgercompagnie.
Tijdens mot-bivak 4 in ’t Harde oefende de compagnie voor het eerst met deze computerapplicatie en
sindsdien vormt ELIAS een belangrijke tool voor
Command and Control en Situational Awareness tot
op Groepsniveau.

tijgercompagnie al veelvuldig gebruik van gemaakt
van ELIAS en specifiek deze digitale meldingen. Digitale meldingen verminderen de drukte op het radionet aanzienlijk. Wel blijkt dat bepaalde type berichten, zoals contactmeldingen, nog wel in spraak
verzonden moeten worden, aangezien de pop up
van een digitale melding nog wel over het hoofd kan
worden gezien. Voordeel is dat kan worden volstaan
met een korte mondelinge melding, waarbij voor de
details wordt verwezen naar de digitale melding.

ELIAS

Besluitvorming en uitvoering

Essential Land Based Information Applications &
Services is een nieuwe stap in de digitalisering en
automatisering van commandovoering en bevelvoering. Belangrijk is met name de integratie van meerdere functionaliteiten, zoals commandovoering, blue
force tracking, vuuraanvragen en een planningstool.
Voorheen waren er voor verschillende functionaliteiten aparte applicaties, die niet of moeilijk interoperabel waren. ELIAS is onder andere een oplossing voor dit probleem en werkt voor een groot deel
op de huidige computer- en radiosystemen.

ELIAS ondersteunt ook de commandovoering. Plannen kunnen eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt
gedurende het besluitvormingsproces, bijvoorbeeld
door middel van digitale oleaten. In het gunstigste
geval hebben de Pelotonscommandanten (Pc’n) het
concept van hun operatieoleaat al digitaal gemaakt
vóórdat de Final Commanders Back Brief met de
Compagniescommandant (Cc) plaatsvindt. Bij het
betrekken van een opstelling kunnen de Pc’n de pelotonsvuurschets eenvoudig visueel maken in ELIAS, zodat de uitgebreide eerste melding in spraak
over het radionet niet altijd meer nodig is of aangevuld kan worden, en de Cc snel kan zien of er vuuraansluiting is tussen de pelotons. Ook kunnen radiobevelen worden ondersteund door visuele weergave
van de opdracht in ELIAS.

Situational Awareness
ELIAS levert op meerdere manieren een verbetering
van de Situational Awareness op. Net als in eerdere
applicaties zijn eigen troepen (voertuigen) zichtbaar
op het beeldscherm en worden hun posities voortdurend geüpdatet, wat Blue Force Tracking eenvoudiger maakt en kaartlezen vergemakkelijkt. Nieuw
is de digitalisering van tactische berichten. Zo is het
mogelijk een vijandmelding aan te maken, die vervolgens wordt verzonden aan alle eenheden. Naderhand kan deze melding worden aangevuld met meer
specifieke informatie. Ook kunnen opdrachten als
aanval, boszuiveren, opstelling, etc, verzonden worden middels tactische tekens en bijgevoegde tekst.

Geïntegreerd optreden

Daarnaast kunnen logistieke bijzonderheden worden aangegeven in een melding die vervolgens naar
de logistieke functionarissen wordt verzonden.
Tijdens de verschillende mot-bivakken heeft de A-

ELIAS maakt meer dan ooit geïntegreerd optreden
mogelijk. Een voorbeeld hiervan is de inbedding
van AFSIS (de digitale vuursteunketen) in ELIAS.
Hierin zijn nog wel verbeteringen mogelijk. Zo kunnen de Fire Support Teams vanuit hun Fenneks wel
een digitale vuuraanvraag versturen, maar kan een
gelegenheidswaarnemer dit niet. Het zou een goede
aanvulling zijn als de gelegenheidswaarnemer de,
relatief tijdrovende, vuuraanvraag ook digitaal kan
verzenden. Bovenstaande factoren maken dat ELIAS een grote toegevoegde waarde heeft. Dit is in de
praktijk gebleken tijdens de verschillende oefeninmaart 2016
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gen waarbij de A-Tijgercompagnie gebruik heeft gemaakt van deze applicatie. Het personeel raakt vrij
snel gewend aan het gebruik ervan en ziet daardoor
snel de meerwaarde ervan. Dat wil niet zeggen dat
alles vlekkeloos gaat. Zo zijn er regelmatig verbindingsproblemen, zijn voertuigen soms niet zichtbaar
in het systeem en zijn er regelmatig gebruikersfouten. Het laatste kan zomaar inhouden dat operatieoleaten tijdens een actie plotseling geheel of deels
verdwenen zijn omdat een functionaris een keer
teveel op ‘het prullenbakje’ drukt. Ook het weer is
vaak een bepalende factoren (opwarmen compu-

ters of water in de displays). De kinderziektes nemen echter niet weg dat ELIAS voor de compagnie
een belangrijke ondersteuning is en de toepassing
ervan in de toekomst zal bijdragen aan het winnen
van het gevecht. Immers, diegene die op het huidige
complexe driedimensionale gevechtsveld de kortste
‘sensor to shooter’ tijd creëert, komt als winnaar uit
een confrontatie. Natuurlijk blijft het een hulpmiddel en moet elke eenheid in staat zijn om zonder dit
hulpmiddel te vechten, maar de A-Tijgercie is door
de afgelopen mot-bivakken overtuigd van de force
multiplier, die ELIAS is.

COMMANDO OVERDRACHT A-TIJGERCIE
Op woensdag 25 november 2015 droeg Arjan Luijten, in bijzijn van familie, vrienden, collega’s en de
compagnie, het commando over de A-Tijgercie over
aan Kapitein Kevin van Loon.

Kapitein Luijten bij de A-compagnie overdracht

A compagnie overdracht

Tijdens een korte maar krachtige ceremonie blikte
Kapitein Luijten terug op zijn jaren als commandant.
Hoogtepunten van deze jaren waren de Pelotons- en
Compagniesoefeningen met het pantservoertuig
CV90 en de rotatie in Curaçao met daadwerkelijke
inzet en het omschakelen tot een gemotoriseerde
eenheid. Aandacht voor het personeel en het Fuseliers schap stonden bij Kapitein Luijten centraal.
Het drukke commandantenbestaan was voor Kapitein Luijten een periode waarin hij veel afwezig was
voor het thuisfront. Een mooie bos bloemen voor
zijn vrouw, als dank voor haar onvoorwaardelijke
steun bleef dan ook niet uit. Ook bleef luitenant
Joep Wolfs in de toespraak van Kapitein Luijten niet
ongenoemd. Hij werd hartelijk bedankt voor zijn
werk als waarnemend compagnies- commandant in
de periode tussen de komst van Kapitein van Loon
en het vertrek van Kapitein Luijten.
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Na de ceremonie en de toespraak was het tijd voor
de officiële overdracht van de richtvlag van de ATijgercie aan Kapitein van Loon, die vervolgens gelijk zijn eerste taak als aantredend commandant kon
vervullen. Hij sprak een blijk van waardering richting zijn voorganger uit. Ook hij bedankte zijn vriendin met een prachtig boeket, voor haar steun bij de
keuze om deze mooie functie te aanvaarden. Tot slot
was er ruimte voor een korte blik in de toekomst.
Kapitein van Loon deed een beroep op de flexibele
mindset en professionaliteit, die wordt gevraagd van
Fuseliers in een steeds meer dynamische en complexe wereld. Hij sprak zijn vertrouwen richting de
compagnie uit en eindigde zijn eerste toespraak als
aantredend commandant met het motto voor de ATijgercie voor 2016: ‘inzetgereed en gevechtsbereid’.
We bedanken, inmiddels Majoor, Luijten nogmaals
voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij zijn
nieuwe functie. We wensen Kapitein van Loon veel
plezier en succes bij het voeren van het commando
over de A-Tijgercie.

ALPHA COMPAGNIE VOERT OPERATIE TIJGERKLAUW SUCCESVOL UIT
Eind 2015 trainden eenheden van de A-Tijgercie in ’t
Harde op Pelotonsniveau om hun belangrijkste taken
onder de knie te krijgen: verblijf, verplaatsen, de opstelling en de aanval. Dit werd gedaan door in theatre
training vanuit een Forward Operating Base (FOB)
om vervolgens een week later ingezet te worden op
de Oirschotse Heide. De noodzaak van het voorbereiden op, en uitvoeren van inzet werd in context
geplaatst door een nieuw dreigingsscenario. Hierin
is een radicale regulier optredende vijand actief in
Europa en heeft delen van Zeeland en Limburg reeds
in handen. Één van hun Bataljons is gemotoriseerd
na het vermeesteren van militair materieel in de haven van Antwerpen. Dit vijandelijk Bataljon heeft als
volgend aanvalsdoel Luchthaven Eindhoven, waarbij
eenheden van de 13e Lichte Brigade de verdediging
van dit tactisch essentieel gebied op zich nemen. Acie
17 PAINFBAT is verantwoordelijk voor de deels gedekte naderingen over de Oirschotse Heide. In MOB
5 (gemotoriseerd bivak 5) hebben de Tijgers erg goed
werk geleverd en stand gehouden in hun vak, door
de vijand te blokkeren en deels te neutraliseren, door
onder meer het betrekken van opstellingen op beheersende terreindelen, het uitvoeren van een uitgestegen aanval en het uitvoeren van gebiedspatrouilles. De Tijgers werkten hard en lieten een duidelijke
stijgende lijn zien, waarbij zij ELIAS goed uitbuitten.
De sectie S2 verkreeg na het kerstverlof inlichtingen
m.b.t. de recupererende vijand, die zich ophoudt net
zuid van de grens met België. Gezien het belang van
de Luchthaven bereiden zij in 2016 opnieuw een opmars voor richting hun aanvalsdoel.
Dit keer lijkt de vijand van plan te zijn om de 13e
Lichte Brigade via west te omtrekken en zo via
noord (Oirschot / Best) de beste naderingen richting
de Luchthaven te verkennen. Daar waar zij zwakke
plekken in onze verdediging vinden zullen zij hun
middelen concentreren om door te stoten richting
de Luchthaven.

Op vrijdag 8 januari ontvangen de pelotonscommandanten en groepscommandant snipergroep
hun waarschuwingsbevel voor het uitvoeren van
OPERATIE TIJGERKLAUW. Dit bevel geeft de commandanten de eerste informatie: bereid voor het betrekken van een tactical assembly area (TAA) met
de Acie in het zuidwesten van de Oirschotse Heide.
Hier vandaan zullen de eenheden opdrachten gaan
uitvoeren i.h.k.v. de verdediging van de vijandelijke
naderingen vanuit noord richting de Luchthaven:
OPERATIE TIJGERKLAUW.
Op maandag 11 januari beginnen in alle vroegte de
voorbereidingen. De commandanten krijgen hun
bevel en starten met hun commandovoering proces.
Elke subeenheid heeft een specifieke opdracht gekregen: het betrekken van opstelling 4.1 en voorbereiden opstelling 4.2, het uitvoeren van een terreingerichte aanval en het vinden, binden en slaan van
een vijandelijke verkenningsgroep in het achtergebied. Zij dienen hun analyses goed te doorlopen en
daarin ook vuursteun, gewondenafvoer en berging
te betrekken.
Om 14.00 uur staat de A-Tijgercie opgesteld voor de
compagniesverplaatsing richting de TAA. Na de verbindingscheck en de laatste commandanten-huddle
vertrekt het spitspeloton door het zware terrein
richting teamverspreidingspunt / locatie opvang pelotonskwartiermakers. Terwijl de subeenheden zorgen dat ze op tijd alle werkzaamheden in de TAA
afkrijgen en goed gecamoufleerd zijn voor zowel
directe waarneming als vanuit de lucht, houden de
commandanten hun final commanders backbrief
(FCBB) in de CP. Plannen worden afgestemd op
vuursteun en nog op details aangepast, waarna de
commandanten vol vertrouwen hun bevelen voorbereiden voor de komende acties.
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Dinsdag 12 januari. De vijand (eenheid 5 met eigen
opdrachten) is al in het gebied. Het is nog donker
als eenheid 4 als eerste de TAA verlaat richting opstelling 4.1. Zij betrekken de opstelling snel en effectief en al snel klinkt het over de radio “R, hier 4,
opstelling 4.1 betrokken”. Het wordt dan drukker op
het compagniesnet, want ook eenheid 6 en de snipergroep zijn begonnen aan hun opdracht. Eenheid
4 bouwt zijn opstelling verder uit, inclusief verwisselopstellingen en verkent opstelling 4.2. Eenheid 6
is dan reeds helemaal noord in het vak en verkent
zijn aanvalsdoel vanuit de LGO. De sniper-groep is
systematisch bezig om de vijandelijke verkenningsgroep te vinden. Eenheid 6 is op tijd gereed om zijn
terreingerichte aanval op uur U in te zetten. Het peloton maakt hierbij uitstekend gebruik van zijn mobiliteit en SA middels ELIAS en sluit de vijand i.c.m.
vuursteun snel en agressief in. Samen met het uitgestegen gedeelte neutraliseren ze de aanwezige vijand
op dit tactische belangrijke gebied. Eenheid 4 krijgt
inmiddels vijand in de sector, maar houdt deze goed
dicht. Ze blijven daarbij zo goed als onzichtbaar. Tot
dat de vijanddruk te hoog wordt en eenheid 4 de opdracht krijgt om opstelling 4.1 los te laten en 4.2 te
betrekken. Zij doen dit i.c.m. vuursteun. Een kleine
twintig minuten later meldt eenheid 4, opstelling 4.2
betrokken. De sniper-groep heeft inmiddels de vijandelijke verkenningsgroep gevonden en neutraliseert
deze groep door een gecoördineerde vuuroverval,
waarmee hun dodelijke precisie duidelijk wordt.
Aansluitend verplaatsen zij snel bereden terug.
Aan het einde van de dag keren de subeenheden terug in de TAA en voeren functiecontroles uit. Daar
ontvangen de commandanten hun vervolgopdrachten, waarna het volgende besluitvormingsproces
wederom wordt opgestart.
De volgende dagen herhaalt dit scenario zich, waarbij de Pelotons elkaars opdrachten uitvoeren. Feedback uit het begin van de oefening wordt direct toegepast en de eenheden laten wederom een sterke
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stijgende lijn zien. Groepen raken op elkaar ingespeeld, ELIAS wordt steeds beter gebruikt, het net
wordt rustiger, er wordt steeds meer gedacht in effecten met vuursteun en opvang van - en overdracht
met, de afvoergroep gaat steeds beter. Ondanks de
verhoogde moeilijkheidsgraad door meer vijanddruk en gewonden eigen zijde, blijven de pelotons
en de snipergroep hun opdrachten halen. Dat heeft
alles te maken met hun wil om beter te worden op
alle niveau’s, waarbij ze doorhebben dat samenwerken en integratie van verschillende elementen zoals
vuursteun een echte force multiplier zijn. Eenheid
5 deed dit ook, maar dan in zijn rol als vijand. Zij
betrokken na een bereden verplaatsing een pelotonspatrouillebasis van waaruit zij subeenheden
met opdrachten wegstuurden. Aan het einde van de
oefening behelsde dit onder andere twee pelotonsopstellingen, een hinderlaagsector inrichten en een
zelfstandige groepsopstelling.
De gehele oefening werd ondersteund door onze
eigen waarnemersgroep en een afvoerploeg met
Boxer van 13 GNK met onze bekende AMV’er Björn.
Oscar steunde vanaf de kazerne en heeft vaak (play
en non-play) moeten bergen. Zij hebben allen uitstekend werk geleverd en daarmee het scenario in een
echte niveau IV setting geplaatst. Natuurlijk was het
werk van de overige stafleden achter de schermen
onmisbaar, om überhaupt een dergelijke oefening te
draaien.
Samenvattend, de Tijgers hebben uitstekend gewerkt in een zware oefening die veel van hen vroeg.
De niveau III testen zijn ruim voldoende gehaald. De
pelotons hebben hierbij duidelijk invulling gegeven
aan het oogmerk van de Acie voor 2016: professioneel, gestructureerd en samen als eenheid opwerken richting OG-status.
Ik kan als commandant met vertrouwen de toekomst
tegemoet zien en ben trots op de steile leercurve van
mijn Tijgers! Volo et Valeo!

DE TEERLING IS GEWORPEN: DE EAGLES OP DE VELUWE
Stilte, af en toe onderbroken door het zacht krakende geluid van de natuur. De Veluwe slaapt. Niets
dat de vijandelijke verkenners erop wijst dat 120
EAGLES zich gereedmaken om de aanval in alle
hevigheid in te zetten. Het gebied is afgegrendeld,
overal zijn EAGLES gereed. Er is geen ontsnappen
meer aan, de EAGLE heeft zijn prooi in het vizier.
Nog even, bijna, uur U. Snipers rekenen de laatste
windsnelheden door, de GILL (antitankwapen) legt
de vijand vast in zijn lock. 0800 Uur: de EAGLE duikt
op zijn prooi af, alle wapensystemen vuren vrij! Zo
hevig als het begon, zo abrupt als het eindigde. Battle
Damage Assessment; de vijand is uitgeschakeld. De
rust op de Veluwse heide keert langzaam terug. Het
enige wat in de verte hoorbaar is, zijn de voertuigen
van de EAGLE compagnie die op hoge snelheid richting hun volgende prooi racen. De laatste weken van
december stonden voor de Bravo compagnie in het
teken van Module A van het gereedstellingsproces.
De focus van de oefening lag hierbij op het Pelotonsniveau. Middels uitdagende scenario’s, verspreid
over een enorm gebied en een korte tijdsperiode,
sloeg de Compagnie voor het eerst haar vleugels uit
in het gemotoriseerd optreden. Zoals kenmerkend
voor de EAGLES, werd gedurende deze zware weken iedere uitdaging getackeld en gebruikt als kans
om de pelotons zowel fysiek als mentaal te trainen.
Na het treffen van de laatste voorbereidingen vangt
de oefening aan. Vanuit het Artillerie schiet kamp in
’t Harde verplaatsen de Pelotons en de snipergroep
zich zelfstandig richting hun aanvalsdoel op het militair oefenterrein in Beekhuizerzand. Na een viertal
afzonderlijke acties nemen de Infanteriepelotons
hun opstellingen in om zo de eventuele vijand op te
vangen. In een gebied van grofweg twintig vierkante
kilometer worden het Zware Wapens Peloton en de
Snipergroep ingezet om de compagnie te voorzien
van essentiële informatie over een viertal mogelijke
vijandelijke naderingsroutes. De dreiging was natuurlijk niet afgenomen na één enkele actie. Initiatief, snelheid maar bovenal een offensieve mindset
waren cruciaal. De Compagniescommandant zag
kans om de vijand, verspreid over een gebied van
bijna vijftig vierkante kilometer, op een drietal plekken aan te grijpen. Ter hoogte van Arnhem is het
de taak aan het Zware Wapens Peloton, aangevuld
met Fire Support Team capaciteit, om een vijandelijk Pantserinfanteriepeloton uit te schakelen. Ook
moeten er meerdere opmarsroutes, inclusief bruggen, worden verkent door de eenheid. De infanteriepelotons worden ingezet om vijandelijke posten
in de omgeving van Stroe uit te schakelen. Hierbij
worden ze ondersteund door de snipergroep. Deze
laatste werd, na het uitvoeren van deze opdracht,

gelijk weer ingezet om middels een waarnemingsscherm opnieuw de compagnie van essentiële informatie te voorzien. Het verplaatsen over de openbare
weg en door oefenterreinen heen, zowel bij duister
als bij daglicht, vormde een realistische training
waarbij alle eenheden enorm veel ervaring hebben
opgedaan. De eenheden kunnen echter meer dan bereden optreden.

Vier dagen later komen alle eenheden samen op het
infanterie schietkamp. Na een korte commandovoering start de opmars richting de nieuwe aanvalsdoelen die vorm nemen in een aantal schietbanen. Te
voet, zonder ondersteuning van de voertuigen, vallen de EAGLES de vijand aan. Met scherp wordt het
werk uitgevoerd, een unicum tijdens een tactische
oefening. Na een pittige dag komen de EAGLES
voor een laatste keer samen, hopend op welverdiende recuperatie, rust en onderhoud. Een Nederlandse
militair, een Infanterist, een Gardist, een Eagle, ALTIJD staan ze klaar voor Koning, Vaderland en de
Nederlandse burgerij. Juist daarom, om die mindset
te begrijpen, werd de EAGLES nog geen rust gegund. Verzamelen, uitrusting klaar zetten, instappen
in de viertonners en vertrekken zodra je daar het
bevel voor krijgt. In stilte verplaatsen de pelotons
zich afzonderlijk over het schietkamp. In het donker
wacht de compagniescommandant zijn pelotons op.
Flexibiliteit, zelfstandigheid en bovenal mentale fitheid, dat is wat van de Eagles wordt verwacht. De
Compagniescommandant legt de situatie kort en
bondig aan zijn pelotonscommandanten uit. Er is
een logistieke eenheid verdwenen. Weg, maar niemand weet waarheen. Laatst bekende positie: Oostdorp. Opdracht: Zoek uit wat er aan de hand is, leg
contact en stel het hogere niveau op de hoogte. De
Pelotons verplaatsen zich, afzonderlijk, in het donkere Oostdorp. De gezichten staan gespannen, de
rugzakken worden vastgesnoerd en de wapens stevig vastgehouden. En dan: chaos, geschreeuw, gekrijs. Een vrouw rent naar een Fuselier toe. “HELP,
maart 2016

49

MIJN BABY, HELP!” gilt ze, terwijl ze haar gewonde
baby in de armen van de Fuselier drukt. Hij schrikt,
weet even niet wat hem overkomt, en vraagt zich af
hoe hij moet handelen. Kaderleden reageren, fuseliers voeren uit. Langzaam wordt de situatie duidelijk. Een vrachtwagen ligt op zijn kant, slachtoffers
liggen overal verspreid, burgerbevolking is gewond:
een hinderlaag! Tot overmaat van ramp, als het Peloton langzamerhand de situatie duidelijk krijgt, valt
de elektriciteit uit. Duisternis en rode lampjes, zo
zijn de Pelotons bezig om iedereen te helpen. Uiteindelijk volgt daar het teken, het scenario wordt
stopgezet. Snel lopen de pelotons weg uit het dorp,
terug naar de bivak. Wat volgt is een uitgebreide evaluatie waarbij de termen ‘heftig’, ‘chaos’, en ‘stress’
de boventoon voeren. Na wat laatste onderhoud kan

eenieder, moe maar voldaan, eindelijk zijn welverdiende rust nemen. De oefening is ten einde, de missie is volbracht.
En daarmee ook het jaar 2015. Een bewogen jaar voor
de compagnie, een jaar met hoogte- en dieptepunten,
vol uitdagingen en kansen. Deze laatste oefening van
2015 bood inzicht in wat er de komende periode te
wachten staat: Snelle, flexibele oefeningen waarbij
mentale fitheid en een offensieve mindset essentieel
zullen zijn. De EAGLES, een ervaring rijker, hebben
gezien wat de kracht kan zijn van het nieuwe gemotoriseerde optreden. De EAGLES konden nu, met een
tevreden gevoel een welverdiend kerstverlof in.
Alea iacta est!

SPRINGBOKKEN TRAINEN PELOTONSOPTREDEN
Voor de Delta ‘SPRINGBOK’ Compagnie staat de
maand december in het teken van pelotons optreden (niveau 3) in de strook. Dit als onderdeel
van het opwerk traject richting de niveau 3 testen
in week 19 van 2016. Gedurende het afgelopen jaar
heeft de Delta-Compagnie verschillende Fen-nek bivakken doorlopen. Dit met als doel de eenheden tot
en met niveau 3 op te werken. ‘Fennek bivak 6’ is bedoelt om de pelotons op niveau 3 te testen om hierna de stap naar niveau 4 (Com-pagnies niveau) optreden te kunnen maken. Wegens omstandigheden,
waaronder het ontbreken van voldoende inzetbaar
materieel en personeel, zijn deze testen opgeschoven naar week 19 van 2016. Gedurende week 49 en
50 van 2015 heeft de Delta Compagnie getraind in de
strook Oir-schot – Roermond en niveau 3 gemeten in
de strook Havelte - Drachten.

Zelfstandig trainen ter voorbereiding op de
niveau 3 meting:
Op maandagmiddag 30 november worden de laatste voorbereidingen, op de oefenweek in de strook,
door de Compagnie getroffen. De Pelotons heb50
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ben het trainingsprogramma van deze week zelf in
elkaar gezet. Dit programma is in week 48, na een
goede terugkoppeling, verder uitgewerkt. Resultaat:
een uitdagende week in het vizier waarin op alle verschillende niveaus zal worden ge-traind. Voordat de
springbokken aan deze week kan beginnen, staat
er maandagochtend eerst een Fysieke Inzetbaarheids Test (FIT6) op het programma. FIT6 wordt
normaal gesproken bij de pantserinfanterie alleen
door het verkenningspeloton en door de kaderleden
infanterie afgelegd. Ondanks dat FIT6 al maanden
op het rooster staat, zijn er geen vragen vanuit de
Compagnie, over de ongebruikelijke afname van de
test voor de gehele Compagnie gerezen. De test bestaat uit een verplaatsing te voet van 5 kilometer, de
hindernisbaan, de til- en draagtest, een speedmars
van 3 kilometer en een afsluitende verplaatsing te
voet van 15 kilometer. De onderdelen worden met
uitrusting en binnen een bepaalde tijd afgelegd. Het
doel van deze fysieke test is onder andere het mentaal trainen van het individu. Na de eerste 5 kilometer worden de Springbokken opgevangen door de
Compagnies Sergeant Majoor. Hij geeft aan dat het
doel van FIT6, namelijk het trainen van het mentale

component, behaald is. Na een korte terugkoppeling
over hoe het individu dit heeft ervaren, vervolgt iedere Springbok een FIT test op zijn ‘eigen’ niveau.
Als alle testen zijn af-genomen wordt er gezamenlijk
gegeten op de voertuigplaat. De laatste voorbereidingen worden getroffen om aan te kunnen vangen
met het oefenprogramma van deze week.
Voor de anti-tank Pelotons staat deze week in het teken van het betrekken van de opstelling, van waaruit een anti-tank schot kan worden afgegeven. Ook
wordt er geoefend op het tactisch ver-plaatsen door
de strook en het verblijven in de opstelling. Voor het
verkenningspeloton ligt deze week de focus op route- en objectverkenning, zowel bereden als te voet.
Hierbij dienen de mor-tiergroepen als oefenvijand. De
mortiergroepen op hun beurt gebruiken de oefentijd
op de Oir-schotse heide. De staf heeft als trainingsdoel het verplaatsen van de gevechtstrein en het
uitwer-ken van het commando post concept zoals de
Compagnies Commandant (CC) dit voor ogen heeft.
Donderdagmiddag keren de pelotons na een leerzame week, terug op de kazerne waar wordt aangevangen met het onderhoud. Na het nuttigen van een
warm maal mogen de Springbokken richting huis of
legeringskamer om zich voor te bereiden op de volgende intensieve dag. Vrijdag wordt er gestart met
het onderhoud, er worden voorbereidingen getroffen
voor de aankomende week en er staat een relatie-dag
op het programma voor de Springbokken.

Relatie-dag Delta ‘SPRINGBOK’ Compagnie:
’s Middags komen onze relaties op bezoek om kennis te maken met de eenheid voor de één, en (oude)
bekenden te zien voor de ander. De middag wordt
geopend door de Compagniescomman-dant, waarna
er wordt verplaatst richting het oefenterrein. Op het
oefenterrein wordt een demon-stratie gegeven van
het gecombineerde optreden met de Fennek en uitgestegen personeel. Wan-neer de Compagnie en relaties zijn teruggekeerd in de Brabant zaal, de static
show gaande is en eenieder geniet van een drankje,
komt Sinterklaas onder luid getoeter aangereden in
een van on-ze Fenneks. De kinderen stromen naar

buiten, zingen er op los en Sinterklaas deelt samen
met zijn zwarte pieten alle cadeaus, die mee zijn
gekomen vanuit Spanje, uit aan de kinderen. Als
af-sluiting van de relatie-dag staat er een stamppot
buffet voor de volwassenen en friet met frikadel-len
klaar voor de kinderen. Voldaan kan de Compagnie
met de relaties mee naar huis en kijken we terug op
een geslaagde eerste week van de oefening.

Niveau 3 meting:
Op maandag 7 december wordt er allereerst verplaatst naar de Johannes Post kazerne te Havelte. Geheel conform de planning komt de Compagnie, tezamen met de verschillende voertuigen, aan in Havelte.
Hier worden de voertuigen gevechtsgereed gemaakt
en de laatste verbindingen gecon-troleerd terwijl de
CSM en de kwartiermakers zich richting het verzamelgebied begeven. Eén voor één worden de pelotons
binnengehaald en is de niveau 3 meting begonnen.
Zodra het verzamel-gebied is betrokken, de waarschuwingsbevelen uitgegeven zijn en de pelotons hun
positie hebben ingericht, vangt onder leiding van de
Compagniescommandant de commandovoering aan
voor de subeenheden. Zoals in het waarschuwingsbevel wordt opgedragen, zijn de mortiergroepen onder
bevel gesteld bij de anti-tank pelotons.
De Delta ‘SPRINGBOK’ Compagnie heeft deze week
te maken met de tegenstander die wij in het vorige
fennek bivak hebben verdreven uit het zuiden van
(Nederrijk) Nederland. De tegenstander bezit nog
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over twee infanterie Bataljons en probeert terug te
keren naar (Rijnbundes) Duitsland. Wij als Delta
Compagnie hebben te maken met twee vijandelijke
gemotoriseerde infanterie Com-pagnieën. De Verkenningspelotons hebben als opdracht; de snelste opmarsroute en tweemaal overgang over een waterloop
te verkennen. Na deze verkenning zullen zij de overgangen onder waarneming houden. Op deze manier
wordt het Bataljon in staat gesteld om te ontplooien
tijdens de aanval op de twee gemotoriseerde infanterie Compagnieën. Wanneer het Bataljon de verkenners heeft overgenomen worden zij ingezet als waarnemingsscherm om eventuele aanvallende acties op
onze flank te onderkennen. De anti-tank Pelotons
krijgen de opdracht om, in combinatie met de onder
bevel gestelde mortiergroep, de flankbeveiliging in te

richten tijdens de voorwaartse beweging van de verkenners. Aansluitend op de flankbeveiliging moeten
zij rekening houden met het inrichten van een engagement area (bestrijdingsgebied). Deze engagement
area heeft als doel de verwachte tegenstoot van de
tegenstander op onze volgende eenheden af te slaan.
De actie wordt aangestuurd door de CC en C FST. De
PCC, CSM en SMO zijn ieder bezig om met een van
de eenheden mee te kijken, terug te koppelen en te
evalueren in het kader van de niveau 3 me-ting.
De actie verloopt goed en de Springbokken weten
de opmars van het bataljon mogelijk te maken. Dit
door een gedegen verkenning, flankbeveiliging en

door de coördinatie tussen het verkennings-peloton
en de anti-tank pelotons. De verwachte tegenstoot
wordt door de verkenners onderkend en in de engagement area’s brengen de anti-tank Pelotons dusdanige klappen toe, dat de tegen-stander zijn aanvallende acties moet staken. Donderdagmiddag keren
de eenheden terug in het verzamelgebied en begint
het evalueren, onderhoud en recupereren. De PCC
roept na de warme maaltijd de Compagnie bij elkaar
en sluit het tactische gedeelte van de oefening af
door kort terug te blikken op de week. Aansluitend
aan de afsluiting is er voor iedere Springbok de mogelijkheid om onder het genot van een drankje, de
ervaringen van de afgelopen week uit te wisselen.

Na twee weken oefenen kunnen we concluderen dat
de Delta ‘Springbok’ Compagnie op de goede weg
is richting de niveau 3 testen in week 19, de niveau
4 certificering in week 25-26 en de RC5 status voor
het gehele bataljon per 1 januari 2017. Er is door de
springbokken in deze twee weken geïnvesteerd in
het eigen niveau, het groeps- en pelotonsniveau, we
hebben de FIT afgelegd nog voor de oefening van
start ging en hebben onze relaties kennis laten maken met de eenheid zoals deze er nu voorstaat. Na
een grondige onderhoudsweek kan de Compagnie
met welverdiend ver-lof om in 2016 verder te bouwen aan de getraindheid met als doel; de operationele inzetbaar-heidsstatus.

STICHTING ONBEKENDE HELDEN

jaar

Tekst: Jasper Schoenmakers,Voorzitter Stichting Onbekende Helden
De stichting is ontstaan uit een initiatief van de voormalig Inspecteur Generaal der Strijdkrachten Lex Oostendorp en de ondernemers Jasper Schoenmakers en
Fred Janssen als praktische uiting van waardering
voor onze veteranen die zich hebben ingezet voor de
wereldwijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid.
Veteranen hebben wereldwijd belangrijk en potentieel gevaarlijk werk uitgevoerd namens de Nederlandse samenleving. De stichting Onbekende Helden is van mening dat onze samenleving daar niet
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voldoende waardering voor heeft en als
die waardering wel aanwezig is daar te weinig mee
wordt gedaan. Met de stichting willen we veteranen
niet alleen praktische ondersteuning bieden vanuit
het bedrijfsleven, ook willen we meer draagvlak (of
meer begrip) creëren onder de Nederlandse bevolking voor onze veteranen. In landen als Amerika en
Engeland is waardering voor veteranen iets waar de
gehele samenleving dagelijks mee te maken heeft. Bij
bijna iedere winkel zijn er acties voor veteranen, er
zijn banen speciaal gereserveerd voor veteranen en

waardering wordt constant uitgesproken. Wij vinden
dat Nederland hierin tot op heden achterblijft en willen een gedeeltelijke cultuurverandering binnen de
Nederlandse samenleving in gang brengen.
Onlangs heeft de Stichting Onbekende Helden in
samenwerking met het Veteraneninstituut een app
en de bijbehorende website www.veteranenpasvoordeel.nl gelanceerd. Deze platformen brengen
de kortingen waar veteranen aanspraak op kunnen
maken letterlijk in kaart. Ook verschijnen hier de vacatures die speciaal voor veteranen beschikbaar zijn

gesteld. De app is te downloaden via de Playstore
van Android en de iOS store van Apple.
Op 14 mei a.s. zijn wij met een ‘info stand’ ook aanwezig bij het jubileum van het Garderegiment op de
Markt in Oirschot.
Meer informatie over Onbekende Helden is te vinden op www.onbekendehelden.nl en de Facebookpagina www.facebook.com/onbekendehelden. Contact opnemen met de stichting zelf kan via de e mail:
info@onbekendehelden.nl
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