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RODE DRAAD - 25 JAAR REGIMENTSVERZAMELING
BRIGADE EN GARDE PRINSES IRENE IN OIRSCHOT
Tekst: Hans Sonnemans, Regimentsconservator
Op 11 januari 2018 is het 25 jaar geleden dat het
“museum” ofwel Regimentsverzameling Brigade en
Garde Prinses Irene geopend werd in Oirschot. Het
museum en de collectie van het Garderegiment Fuseliers bestaan al veel langer, namelijk al meer dan
60 jaar. De overdracht van de tradities van het Garderegiment Fuseliers van 13 Painfbat in Schalkhaar
naar 17 Painfbat GFPI in Oirschot in 1992, betekende
ook een verhuizing van de historische collectie en het
begin van een nieuw hoofdstuk. Vanaf dat moment,
11 januari 1993, kon het museum ook door bezoekers
van buiten de kazerne worden bezocht en wel op een
vaste openingsdag per week: ieders woensdag van 10
tot 16.00 uur.

De Regimentsverzameling Brigade en Garde valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Brigade
en Garde Prinses Irene. Vele vrijwilligers hebben zich
in die afgelopen 25 jaar ingezet voor het museum en
de openstelling ervan. Onder hen veteranen zoals
Ties van Gurp †, Theo de Kort (beiden Irene Brigade),
Piet Teurlinckx (7-GRPI), Harrie van de Sande † (4GRPI) maar ook vrienden of familie van veteranen,
zoals Ben Dankers † en Pieter Le Maire †.
Vervolg op pagina 2...

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
www.instagram.com/17_painfbat_gfpi
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... vervolg van binnenzijde omslag.
Twee jaar geleden werden de twee vrijwilligers waarop de verzameling momenteel draait, Harrie Dijkhuizen (midden links) en Hans van Schaik (midden rechts), onderscheiden met de Gouden Fuseliersspeld. Conservator Hans Sonnemans (links) werd hiermee al in 1998 verrast. Rechts op de foto Generaal-majoor der Fuseliers Leen Noordzij.
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Van de Redactie
Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Henrie Doreleijers, hoofdredacteur.

Wijzigingen redactie

Waardering

Ook deze keer blijven we niet verschoond van
“personeels”-wijzigingen in ons redactieteam. Na zich,
gedurende ruim 25 jaar, op wat voor een wijze dan
ook, te hebben ingezet voor allerlei regimentszaken,
heeft Peter Aerts aangegeven dat hij stopt met zijn
werkzaamheden, maar niet met zijn betrokkenheid
bij ons Regiment. Ook is hij ruim twee jaren hoofdredacteur van De Vaandeldrager geweest en heeft hij
met zijn bekende enthousiasme veel voor ons blad
betekend! Namens het gehele redactieteam bedank
ik Peter voor zijn bijdrage. Ik zal hem opvolgen als
hoofdredacteur, terwijl Kolonel der Fuseliers b.d. Luc
Vermeulen de eindredactie weer op zich neemt. Ook
verwelkomen wij de nieuwe stagiaire Communicatie,
Iris Wetzels en zullen wij in januari 2018 afscheid nemen van Maxime Aarts en Elise Nellestijn. Maxime
en Elise, bedankt voor jullie inzet en veel succes met
het vervolg van jullie studie!

47% geeft aan dat meerdere mensen in hun omgeving
het blad lezen, 53% leest het alleen zelf. 58% geeft aan
voorkeur te hebben voor een papieren versie, ruim
8% geeft de voorkeur aan een digitale versie. Wel waren er bij deze vraag slechts 154 respondenten.
Het algemene gemiddelde cijfer is een 8 (op een
schaal van 10), 47% geeft dit cijfer, 17% geeft een 9
en 17% een 7. De voorkeur gaat over het algemeen
uit naar een papieren versie.

Lezersonderzoek
Zoals aangekondigd in de vorige uitgave, informeren
wij jullie nu over de uitkomsten van het lezersonderzoek en het vervolgonderzoek.
Het aantal respondenten van het lezersonderzoek
was 236. Daarvan is 60% 67 jaar of ouder, het overgrote deel dus. 73% zegt altijd de Vaandeldrager te
lezen. Slecht 8% leest hem zelden of nooit.

Onderwerpen
De onderwerpen spreken de mensen wel aan, hier
wordt gemiddeld 4 (op een schaal van 5) op gescoord. Het lettertype en de kleur van de artikelen maakt de artikelen goed leesbaar, 85% van de
respondenten geeft dit een 4 of 5. Ook de opmaak
scoort goed, net als de lengte van de artikelen. De
kaft scoort het hoogst, 56% geeft de kaft een 5. De
opmaak, indeling, foto’s en verhouding tekst en foto’s scoren allemaal zo rond de 4. Het historische
en actuele nieuws wordt nagenoeg even interessant
gevonden.
Maar liefst 85% zegt 4x per jaar een Vaandeldrager genoeg te vinden, 12% vindt dit te weinig en 3% teveel.

Social media
Van de 236 respondenten heeft 51% de “social media” vraag beantwoord, 49% dus niet, dit is een aanwijzing dat zij hier mogelijk geen gebruik van maken
en dit is weer belangrijk met het oog op de eventuele digitalisering van “de Vaandeldrager”. De meeste
mensen die het nieuws wel op “social media” volgen
doen dit via Facebook (76%) of de website (58%).

Verschillen in leeftijd:
In de leeftijdscategorieën 16-24 waren niet veel respondenten, daarom hebben wij een vervolgonderzoek gedaan. Hierin werd nogmaals bevestigd dat
deze lezers (60%) de voorkeur geven aan het nieuws
via de “social media”, vooral via Facebook.

Conclusie
Wij zijn blij met de bijdrages aan- en de uitkomsten
van het lezersonderzoek. Deze sterken ons om op dezelfde wijze door te blijven gaan maar ons ook meer
te richten op de “jongere lezers”, door de “social media” (nog) meer te gaan gebruiken en ons blad mee te
laten evolueren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, hieraan hangt echter wel een prijskaartje!

Donateursactie
Om het blad te kunnen blijven betalen zonder de bijdrages van de leden te verhogen, beschikt de stichting over een Vaandeldragerfonds. Hierin is in het
verleden door gulle gevers, geld gestort maar dit
fonds raakt langzaam uitgeput. Wij hebben een nieuwe donateursactie opgestart waarbij het mogelijk is
om via onze website geld over te maken! Ook zullen
wij iedereen een mail sturen en aan onze leden die
geen internet gebruiken, een brief aan huis. Wij roepen iedereen op om een bijdrage te doen zodat wij
ons blad tot in lengte van dagen op deze wijze kunnen blijven maken!
De uiterste datum waarop de kopij voor de volgende
editie Vaandeldrager 124 is vrijdag 23 februari.
Namens het complete redactieteam wens ik jullie
prettige Kerstdagen en een goed 2018.
Veel leesplezier!
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Van de Regimentscommandant
Tekst: Haran Gorissen Luitenant-kolonel der Fuseliers
Beste Regimentsgenoten,
De kerstdagen staan
weer voor de deur.
Dagen om heerlijk
met het gezin, familie
en vrienden te genieten van elkaar, vooruit te blikken en ook
terug te kijken op het
afgelopen jaar. Een terug- en vooruitblik vanuit uw
privé-situatie: genieten van successen, lachen om
mooie momenten, terugdenken aan degenen die
u ontvallen zijn, de geleerde lessen mee te nemen
naar de toekomst, nieuwe plannen maken met de familie voor 2018 en zo veel meer.

Oefeningen
Wij blikken ook terug én vooruit vanuit onze professie. Wij zijn twee keer getraind door het brigadeniveau in een FTX (dec ’16-febr ’17). Het bataljon was
tot en met april Operationeel Gereed voor eventuele
inzet. Onze C Compagnie is succesvol ingezet als
Compagnie in de West (CidW)-23. De A Compagnie
en delen van de bataljonsstaf zijn succesvol ingezet
in de Missie Resolute Support in Afghanistan. Strong
Fusilier was een indrukwekkende en succesvolle
oefening, met de bijbehorende herdenking in Arromanches. Tijdens FTX Swift Respons met 11 Air
Assault Brigade hebben onze mannen en vrouwen
laten zien waar de Fuselier voor staat in het Air Assault optreden. We voerden meerdere schietseries
uit in Nederland en het buitenland. Meerdere compagnieën oefenden in Nederland en daar buiten.

Overige activiteiten
We voerden dit jaar veel steunverleningen uit waaronder recentelijk vier weken in de Botlek. Wij dwongen dit jaar ook veel podiumplaatsen af bij meerdere
wedstrijden met als hoogtepunten onze winst bij de
Bartelsbeker en de Zilveren kijker. De gewonnen
wedstrijden vormen dit jaar een indrukwekkende
lijst. Wij beleefden ook vele waardige en indrukwekkende (regiments)activiteiten, zoals de waardige
regimentsjaardag, de gezellige veteranenreünie, de
herdenking van de bevrijding van Den Haag, het
concert ‘Slag om de residentie’, de indrukwekkende
bloemenhulde aan onze Koning, de herbegrafenis
van Luitenant Havelaar en natuurlijk onze jaarlijkse
en traditionele bijdrage aan Prinsjesdag.

Terugblikken
In de waan van de dag blikken wij vaak alleen vooruit, maar terugblikken is ook uiterst belangrijk. Door
de terugblik besef ik - samen met u - hoe indrukwekkend bovenstaande opsomming is en hoeveel successen wij hebben geboekt. Ik constateer wederom hoe
trots we kunnen zijn op onze Fuseliers. De Fuselier als
goud van onze eenheid met bezieling, betrokkenheid,
dienstbaarheid en flexibiliteit. Ik concludeer dan ook
dat wij als garderegiment en bataljon een intensief en
succesvol jaar hebben om op terug te blikken. We mogen echt trots zijn op onze prestaties en op onszelf.

Vooruitblik
De vooruitblik is ook veel belovend. De D Compagnie
heeft zojuist de A Compagnie afgelost in Afghanistan
en zet de missie voort tot ver in 2018. De B Compagnie
en delen van de bataljonsstaf zijn vanaf de Kerst ingezet in Mali. Het bataljon begint in 2018 met module B
(optreden in verstedelijkt gebied). Daarnaast schoolt
het bataljon om naar het nieuwe Boxer-voertuig. De
C Compagnie en A Compagnie gaan opwerken voor
inzet in Litouwen gedurende 2019. Ook ons regiment
kan vooruitblikken naar een veelbelovend jaar. Behalve de jaarlijks terugkerende tradities en ceremoniën,
is het in 2018 70 jaar geleden dat ons regiment en de
regimenten Grenadiers en Jagers officieel benoemd
zijn tot garderegimenten. Daarnaast bestaat onze regimentscollectie 25 jaar. Ons regiment en bataljon gaan
dus op vele sporen verder, maar met onze Fuseliersmentaliteit ben ik overtuigd van succes. Het is echter
evident dat het wederom intensief en uitdagend wordt.

Afsluitend
Mijn motto, mijn oogmerk en mijn focuspunten heb
ik vorig jaar vastgelegd voor 2017 t/m 2019. Het WAT
staat als een huis en blijft ook staan. Het HOE vernieuw ik uiteraard elk jaar op basis van de nieuwe
opdrachten voor het komende jaar. Kortom, het
raamwerk blijft ongewijzigd staan.
Regimentsgenoten, ik wens jullie allen een genoeglijke, inspirerende en leerzame terugblik en vooruitblik toe. Geniet van het kerstverlof, want u heeft dit
allen namelijk meer dan verdiend.
We zijn jong en springlevend en dat blijven wij ook.
Ik kijk uit naar de toekomst!
Het gaat u allen goed. Alvast een prettige kerst en
een bruisend 2018. Leve het Regiment!
Volo et Valeo!
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Van de Stichting Brigade en Garde
Tekst: Arie Vermeij, Brigade-generaal der Fuseliers b.d.
Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Herziening Statuten Stichting Brigade en Garde

Redactie De Vaandeldrager

Bij de noodzakelijke herziening van onze statuten om
ze actueel te houden, is er meteen een slag gemaakt
naar het opstellen van een huishoudelijk reglement.
Deze beide documenten zijn inmiddels door het bestuur geaccordeerd. Een aspect uit deze actualisering was de invoering van een vicevoorzitter voor
onze stichting. Inmiddels zijn wij als bestuur blij dat
de door ons als kandidaat-vicevoorzitter gevraagde
Kolonel Harald Jacobs met ons verzoek heeft ingestemd, waardoor dit tijdens de komende bestuursvergadering kan worden geformaliseerd.

Bij een afscheid, zoals hierboven aangegeven, hoort
ook weer een opvolger. Wij zijn heel blij dat de ons
welbekende Kolonel b.d. Luc Vermeulen weer is toegetreden tot de redactie. Luc, welkom terug en veel
plezier toegewenst met dit mooie blad, waar wij allemaal van genieten.

De Vaandeldrager
Tijdens onze bestuursvergaderingen is er diverse keren uitgebreid en constructief gesproken over mogelijke nieuwe functionaliteiten van onze website
www.Fuseliers.nl en de toekomst van De Vaandeldrager. Bij alle mogelijke besluiten staan onze identiteit en historie als GFPI, de toekomstbestendigheid en onze financiën centraal. U heeft als lezer in
het lezersonderzoek ook uw mening over De Vaandeldrager laten horen. Op hoofdlijnen kwam hieruit
naar voren dat vooral de ouderen De Vaandeldrager als papieren blad willen blijven lezen en van de
jongeren mag het ook naar een digitale versie. Financieel gezien is De Vaandeldrager echter wel in
“zwaar weer”. Om de kosten van een papieren blad
(met een kleinere oplage) te kunnen blijven dragen,
wordt een beroep op u gedaan om het Vaandeldragerfonds met een gift(je) te steunen om zo ons blad
ook in de toekomst te continueren.

Afscheid Luitenant-kolonel b.d. Peter Aerts
Er zijn maar weinig mensen binnen ons regiment die
zich met zo’n drive en enthousiasme op zoveel verschillende functies hebben ingezet als Peter Aerts.
Ik doe een greep: Regimentskapitein, Fuseliers en
Korporaalsvereniging (FKV), diverse jubilea van het
regiment incl. 75 jaar in 2016, regimentsvrijwilliger,
redactie De Vaandeldrager, VVOGFPI, etc. Deze
maand neemt hij afscheid van zijn laatste twee functies: hoofdredacteur van De Vaandeldrager en secretaris van de VVOGFPI en gaat hij aan zijn privé-toekomst verder bouwen op het Brabantse platteland.
Peer bedankt voor alles en het gaat je goed!

Steunfonds Prinses Irene en het Noothoven
van Goor Fonds
Ter informatie breng ik ons Steunfonds nog maar
eens onder uw aandacht, want steeds blijkt dat u
niet op de hoogte bent van de mogelijkheden ervan.
Het fonds is oorspronkelijk ontstaan op basis van
CADI-winsten tijdens de training van de Koninklijke
Brigade Prinses Irene in de periode 1941 – 1944 in
Engeland. Het steunfonds was initieel bedoeld om
de studie te bekostigen van kinderen van de tijdens
de Tweede Wereldoorlog omgekomen mannen van
de Irene Brigade. Maar dat is inmiddels niet meer
aan de orde; overigens wordt nog wel een aantal weduwen van de Irene Brigade ondersteund. Mocht een
veteraan van GFPI (dus ook jonge veteranen) financieel vastlopen en nergens anders meer terechtkunnen (bij gemeente of andere overheidsinstanties),
is het mogelijk om i.o.m. met een nulde-lijns-helper
van de VVVGFPI een verzoek voor een steundonatie of een lening in te dienen bij het bestuur van het
Steunfonds. Verdere informatie hierover is te vinden
op onze website www.fuseliers.nl
Ons advies is hier dan ook echt gebruik van te maken indien nodig en gelukkig worden er inmiddels
een behoorlijk aantal jonge veteranen hieruit ondersteund. Het zou overigens dan ook wel weer mooi
zijn, als er door de actief dienenden zo nu en dan
weer eens wat wordt bijgestort in het steunfonds.
Hierover zijn we overigens in overleg met de bataljonscommandant.

Missies
Wij wensen de bataljonscommandant Luitenantkolonel Haran Gorissen en zijn 17 Pantserinfanteriebataljon GFPI veel succes en krijgsmansgeluk toe
in de diverse missies die er aan komen naar Mali,
Afghanistan en Curaçao. Voor de Bataljonscommandant en de Bataljonsstaf is het altijd nog mooier als
je met het hele bataljon uitgezonden wordt voor één
missie, maar dat is gezien de omvang van de missies
van CLAS momenteel een utopie.
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In memoriam
Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, de Indiëbataljons van het Garderegiment Prinses Irene en van overig delen
van ons regiment. Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun
dierbare. Mogen zij rusten in vrede!

4de Bataljon GRPI
Dhr. B. Petersen		
Dhr. H.A. van Rossum		

5 oktober 2017
11 november 2017

Culemborg
Leidschendam

2 oktober 2017

Zoetermeer

14 september 2017
30 oktober 2017

Scheveningen
Vlaardingen

5de Bataljon GRPI
Dhr. L.E.O. Tervooren		

7de Bataljon GRPI
Dhr. M. de Ruiter		
Dhr. A. Leenhouts		

25 jaar Regimentsverzameling Brigade
en Garde Prinses Irene in Oirschot
Het begint allemaal in Vught, in de
Frederik Hendrikkazerne, waar mevrouw D.M.F de Ruyter van Steveninck
– Houwing (weduwe van de Brigadecommandant) op 6 april 1956 het “Museum van het Garderegiment Fuseliers”
opent. In de kazerne is het 1e Garde Infanteriedepot gevestigd en het museum
krijgt een plaats in een klaslokaal.
Links op de foto generaal-majoor
Charles Pahud de Mortanges (vicevoorzitter Vereniging van Oudstrijders
Irene Brigade) en rechts Overste B.F.M.
Wijtenburg, regimentscommandant.
Het regiment was toen nog separaat
van 13 Infbat GFPI dat vanaf 1953 in
Schalkhaar was gehuisvest.

De 18-jarige Prinses Irene bezoekt het museum op
5 september 1957. Rechts van haar Overste Wijtenburg.
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Vereniging Van Veteranen GFPI
Voorzitter: Brigade-generaal Roland de Jong, adres via secretariaat.
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 Roland de Jong
Voorzitter Vereniging Van Veteranen GFPI
Het is altijd weer even schrikken als de hoofdredacteur van dit prachtige blad met een streng mailtje
laat weten dat de deadline voor het aanleveren van
de kopij snel nadert. Niet schrikken omdat ik dan
weer aan het (schrijf)werk moet, maar wel omdat
dit betekent dat er weer 3 maanden voorbij zijn gevlogen. Voor je gevoel heb je het vorige stukje nog
maar net ingeleverd…
Tot aan het moment van schrijven zijn er in de voorbije periode geen reünies geweest om op terug te
blikken. Op de laatste zaterdag van november vindt
natuurlijk nog de jaarlijkse reünie van de (VOSIB)
Parade-eenheid plaats in Bronbeek, maar daar hoop
ik in de volgende editie op terug te kunnen blikken.
Alhoewel geen reünies…de kameraadschappelijke
maaltijd van de VVOGFPI zou je eigenlijk wel zo
kunnen betitelen. Het reüniegehalte bij deze gezellige maaltijd in het Hof van Solms te Oirschot is altijd
hoog en een substantieel deel van de aanwezigen is
ook lid van onze VVVGFPI. Tijdens deze gelegenheid
kreeg onze Regimentskapitein Mathijs Creemers
(Hfd Sie S1) de Gouden Fuseliersspeld uitgereikt
voor zijn buitengewone verdiensten voor het regiment. Mathijs nogmaals van harte gefeliciteerd.
Geen echte reünies dus, maar toch is er weer voldoende te melden.

Regeerakkoord en arbeidsvoorwaarden
In mijn ‘Blik vooruit’ in de vorige editie van De Vaandeldrager ging ik in op de vorming van een nieuwe
regering en de belangen daarbij voor Defensie. Ook
haalde ik de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden aan. Inmiddels hebben we op beide thema’s
voortgang geboekt. In het nieuwe Regeerakkoord is
vastgelegd dat Defensie 1,5 miljard euro krijgt toegevoegd aan het budget. Dat was hard nodig, maar dat
hoef ik jullie niet uit te leggen. Hiermee kunnen we
de organisatie beter in balans brengen en investeringen doen die we voor ons uit hadden geschoven.
Dat is uiteindelijk wat elke militair wil: met goede
en goed werkende spullen zijn werk kunnen doen!
Het zal niet zo zijn dat morgen overal de zon begint
te schijnen, verwerven van materiaal en bouwen van
eenheden kost immers tijd, maar er wordt alles op

alles gezet om het proces zo snel en goed mogelijk
te laten verlopen.
Natuurlijk zijn/is het hebben van goede spullen
prachtig, maar het is ook fijn als je voor je harde werken goed wordt beloond. Betere arbeidsvoorwaarden dus. Op het moment van schrijven van deze column is er een onderhandelingsresultaat (nog geen
akkoord want de bonden moeten na raadpleging van
hun achterban nog definitief ‘ja’ zeggen), maar ook
dat ziet er allemaal een stuk beter uit.
In het Regeerakkoord wordt overigens voor Defensie ook gesproken over een Nationaal Fonds Ereschuld ten behoeve van militairen die een handicap,
trauma of andere aandoening hebben opgelopen
tijdens hun missies in het buitenland. Wat dit fonds
precies inhoudt en hoe één en ander werkt moet
echter nog verder worden uitgewerkt. Het is misschien goed om te vermelden dat ons regiment over
een tweetal steunfondsen voor Fuseliers beschikt,
waarmee veteranen financieel kunnen worden ondersteund. Aanvragen hiervoor lopen via de coördinator nuldelijns-ondersteuning (zie hiervoor www.
fuseliers.nl).

Regimentsjaardag
Op donderdag 11 januari 2018 zijn alle veteranen van
het regiment uitgenodigd voor het bijwonen van de
Regimentsjaardag. Naast deelname aan de herdenking, lunch en regimentsborrel kan er dit jaar ook
weer worden deelgenomen aan de Irenecross. Er
zijn geen kosten aan verbonden en graag aanmelden
via www.fuseliers.nl.

Detachementscommandant veteranendag
Van een heel andere orde, maar daardoor zeker niet
minder belangrijk is het nieuws dat we een nieuwe
detachementscommandant hebben die het detachement van de VVVGFPI bij het defilé tijdens de Nationale Veteranendag zal aanvoeren. Nadat Martin Faas
maar liefst 10 jaar leiding heeft gegeven aan het detachement, heeft Dirk Norder zich bereid verklaard
om het stokje over te nemen. Daarvoor hoefden wij
hem niet met heel veel moeite over te halen of zelfs
om te kopen. In zijn antwoord aan het bestuur laat
hij weten het een hele eer te vinden en trots te zijn
december 2017
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dat hij 21 jaar na het verlaten van defensie dit mag
gaan doen. Dat is de juiste
instelling. Hij gaat ook proberen om de groep deelnemers wat groter te krijgen en het zou natuurlijk
prachtig zijn als hij daarin
slaagt. Daar kunnen jullie
misschien bij helpen!
Dirk Norder diende in de 2e
helft van de 90-jaren bij de
C Compagnie van het 17e
Bataljon

Nieuwe VVVGFPI’ers in de maak
Ondanks dat het piept en kraakt bij Defensie draaien we toch een kleine 30 grotere en kleinere missies, waarbij rond de 1250 militairen zijn betrokken.
Bij al deze missies wordt natuurlijk ook een groot
beroep gedaan op Fuseliers. Vaak gebeurt dit in eenheidsverband. Zo zijn momenteel onze Fuseliers nog
steeds aanwezig in Afghanistan en nemen ze met
twee rotaties deel aan de missie Resolute Support.
Het is nauwelijks voor te stellen dat het komend jaar
alweer tien jaar geleden is dat de Fuseliers met Battle Group 2 naar de provincie Uruzgan trokken. In
de komende periode zal het bataljon weer een eenheid naar Mali sturen. Ook daar hebben inmiddels al
heel wat Fuseliers hun voetsporen achtergelaten in
het Afrikaanse zand. Met deze missies zijn er weer
nieuwe veteranen in de maak. Ik hoop jullie natuurlijk van harte te mogen begroeten binnen onze vereniging, maar eerst natuurlijk een goede uitzending
en het bekende krijgsmansgeluk gewenst.
Naast eenheden dragen bij verschillende missies
ook individuele Fuseliers hun steentje bij. Zo hebben
recent onze Fuseliers op individuele basis deelgenomen aan missies in Irak, de Centraal Afrikaanse Republiek, Mali, Zuid-Libanon, Uganda en Niger. Deze
mannen en vrouwen vallen vaak niet onder een reguliere eenheid tijdens hun uitzendperiode en dan is
het moeilijk te bepalen ‘waar je bij hoort’. Waar hoor
ik nou bij als ik alleen uitgezonden ben en in een internationale staf tewerkgesteld ben geweest? Waar
hoor ik bij als ik met mijn peloton ben weggestuurd
maar niet onder de vleugels van het bataljon viel? Allemaal vragen die een eigen antwoord hebben, maar
het belangrijkste antwoord is: bij ons regiment! En
dus biedt de VVVGFPI een warm nest voor al deze
mensen en kunnen jullie rekenen op onze steun.
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Kerst en nieuwjaar
Als alles volgens plan verloopt, ligt deze Vaandeldrager voor de kerst in de brievenbus. Een mooi moment
om hem eens rustig door te lezen onder de opgetuigde boom. Misschien ook een mooi moment (volgens
traditie waarmee onze oud-strijders ooit zijn gestart
in de Bosnië-periode) om een kaartje te sturen naar
één of meerdere van onze Fuseliers die in deze periode niet thuis kunnen zijn vanwege een buitenlandse
missie. In de voorgaande tekst hebben jullie kunnen lezen dat er keuze genoeg is. Zelf heb ik ruime
ervaring met het vieren van kerst in het buitenland
en weet dat het erg gezellig kan zijn. Toch kan een
beetje extra aandacht in een periode waarin iedereen
liever thuis is en met familie en vrienden de feestdagen doorbrengt geen kwaad. Om het jullie makkelijk
te maken, zijn drie postadressen hieronder gevoegd.
Zoals gezegd zijn er meer plekken waar Fuseliers in
het buitenland zitten. Vergeet ook hen niet!
Bij de adressering is het mogelijk om de gegevens in
te vullen als je specifiek iemand een kaartje wilt sturen, maar je kunt ook gewoon vermelden “Aan een
Fuselier”. Het lot zal dan bepalen wie jouw kaartje
in zijn stapeltje post krijgt.
Rest mij jullie namens het gehele bestuur hele fijne
Kerstdagen en alvast alle goeds voor 2018 toe te
wensen.
Uw voorzitter
Adres van onze mensen in Afghanistan vanaf
7 november (30 pers o.l.v. Kapitein Rick Apon):
Rang, voorletters, naam
Registratienummer/werknemer ID.
1(NLD) TAA FP RSM
NAPO nummer 80
3509 VP UTRECHT.
Adres van onze mensen in Mali vanaf 28 november
(wachtdet/NSE; 7 pers o.l.v. Sergeant Hoogendoorn):
1 (NLD) DET MINUSMA (BAMAKO).
NAPO-nummer 68
3509 VP UTRECHT.
Adres van onze mensen in Mali vanaf 28 december
(60 pers o.l.v. Luitenant-kolonel Haran Gorissen):
1 (NLD) DET MINUSMA (GAO).
NAPO-nummer 66
3509 VP UTRECHT.

Vereniging van Officieren
der Garde Fuseliers Prinses Irene
Voorzitter: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Leen Noordzij
Secretaris: Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Peter Aerts
Penningmeester: Majoor der Fuseliers Helga van Stratum-Meindertsma
Contact: vvogfpi@fuseliers.nl
Overige informatie: www.fuseliers.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING EN KAMERAADSCHAPPELIJKE MAALTIJD 2017
Tekst: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. L. Noordzij,
Voorzitter VVOGFPI

Algemene ledenvergadering
Op 26 oktober vonden de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering (ALV) en de Verenigingsmaaltijd van de
VVOGFPI plaats. Al enige jaren is daarvoor tot ieders
tevredenheid als locatie “de Hof van Solms” en de belendende bierbrouwerij gekozen. Ondanks de afwezigheid van zes leden wegens uitzending naar Afghanistan en overige tweeëntwintig afmeldingen, was de
opkomst met tweeënzestig leden bij de ALV en eenennegentig leden en gasten bij het diner verheugend.

Dat waren Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. A.L.
Speijers (5 februari), Luitenant-kolonel der Fuseliers
b.d. W. Kool (23 juni), Kapitein der Fuseliers der Reserve b.d. A.J.R. Hamming (12 juli) en Generaal-majoor der Fuseliers b.d. A.P.A. van Daalen (18 juli).
De twee ingekomen stukken betroffen een nadere
uitwerking van het protocol voor benoeming van
ereleden (in de statuten wordt de mogelijkheid daartoe slechts summier genoemd) van de hand van Majoor der Fuseliers der Reserve b.d. mr. A.H. Vermeulen en de voordracht voor toekenning van de Gouden
Fuseliersspeld aan Kapitein der Fuseliers M.
Creemers. Op beide onderwerpen werd door de aanwezigen instemmend gereageerd. Regimentskapitein Creemers kreeg deze waardering voor zijn jarenlange niet aflatende inzet voor ons regiment,
onder meer met betrekking tot het 75- jarige jubileum, de website en andere automatiseringsactiviteiten. Nogmaals proficiat !

Dit jaar was bijzonder vanwege het 65- jarig bestaan
van de VVOGFPI en omdat het 25 jaar geleden is dat
het regiment verhuisde van Schalkhaar naar Oirschot.
Aan beide mijlpalen is door de voorzitter aandacht
besteed. Saillant detail is dat er nog twee VVO- leden
van het eerste uur zijn, Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht b.d. R.W. Hemmes en Kapitein
der Fuseliers b.d. W. Klitsie.
De ALV verliep vlot en probleemloos. De goede
voorbereiding van zowel de aftredende als de opkomende secretaris hebben zich geloond, waarvoor
nogmaals dank.
Na het welkomstwoord door de voorzitter, werden
met een minuut stilte de vier leden herdacht die ons
sinds de ALV op 3 november 2016 zijn ontvallen.

Het jaaroverzicht van Regimentscommandant Luitenant-kolonel der Fuseliers H.Gorissen was dit jaar
in eigentijdse vorm gegoten. In een video waren namelijk alle hoogtepunten van bataljon en regiment
op aantrekkelijke wijze door twee stagiaires communicatie zichtbaar gemaakt. Beslist voor herhaling
vatbaar !
december 2017
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De penningmeester meldde dat onze vereniging 227
leden telt. Na een toelichting op het financieel jaarverslag, deelde zij tot genoegen van de aanwezigen
mee dat de contributie voor 2018 ongewijzigd blijft.
Ook de bevindingen van de Kascommissie, bestaande uit Luitenant-kolonel der Fuseliers F.E.T.J. van
Dijk en Majoor der Fuseliers A.J.J.M. Luijten, dat
de penningmeester in het afgelopen jaar uitstekend
werk had verricht en dat het bestuur een goed financieel beleid had gevoerd waardoor decharge kon
worden verleend, viel in goede aarde.
Secretaris Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. P.J.M.
Aerts is afgetreden en nadat er geen tegenstemmers
bleken, opgevolgd door Kapitein der Fuseliers M.
Creemers. Helaas was de Overste Aerts door tijdelijke mobiliteitsproblemen niet aanwezig, maar hij
werd bij verstek uitvoerig door de voorzitter bedankt. Het bestuur zal hem later op een passend moment een stoffelijke blijk van waardering overhandigen. Tot algemeen lid werd Kapitein der Fuseliers
B.P. Hoeberichts gekozen.

Na het voorlezen van het telegram aan Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, las de voorzitter het
antwoord voor dat van de Chef van het Militair Huis
van de Koning, Generaal-majoor der Fuseliers J.A.
van der Louw, namens onze Vorst was ontvangen en
werd staande een heildronk uitgebracht op de Koning en het Vorstenhuis.
Het viergangenmenu was ook dit jaar weer met zorg
samengesteld en bood zowel kwalitatief als kwantitatief voor elk wat wils met smakelijke vis- en vleesvariëteiten en ook de begeleidende wijnen waren
niet te versmaden.
Na het voorgerecht stelde de voorzitter negen officieren voor die nieuw bij ons regiment zijn. Na een
korte CV, welkomstwoord en het nuttigen van het
welkomstdrankje, zijn zij officieel ingelijfd bij de
Vereniging van Officieren GFPI.
Na het tussengerecht was het de beurt aan de beide
delegatieleiders van de zusterregimenten om hun
delegatieleden voor te stellen en de aanwezigen
toe te spreken. Gevolgd door de regimentsjongste,
Tweede-luitenant der Fuseliers M. Verwijs, die, geheel los van het hem opgedragen gespreksonderwerp, poogde de aanwezigen deelgenoot te maken
van zijn “visie” en “zienswijzen” op een aantal onderwerpen. Dit tot vermaak van eenieder en geheel
in lijn met hetgeen van een regimentsjongste kan en
mag worden verwacht.
Na het hoofdgerecht diende de voorzitter de sprekers van repliek. Hij dankte de gasten voor hun aanwezigheid en hun vriendelijke woorden. Eveneens
geheel in lijn, kreeg de regimentsjongste te horen
dat er nog wel wat aan te merken viel op zijn oratie
maar dat het zeker ooit goed met hem zal komen.

Verenigingsmaaltijd
Na de sluiting door de voorzitter was er nog tijd om
te genieten van de geserveerde hapjes en drankjes
alvorens naar de “Hof van Solms” te verplaatsen
voor de verenigingsmaaltijd.
Nadat de voorzitter eenieder welkom had geheten, speciaal de delegaties van het Garderegiment
Grenadiers en Jagers en het Belgische Regiment
Bevrijding/5e Linie, de Gouden Fuseliersspelddragers en Regimentsadjudant Brands, deelde hij een
aantal zaken mee en vatte de ALV samen.
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Nadat de voorzitter de medewerkers van het restaurant had bedankt, gevolgd door een daverend applaus van alle aanwezigen, spoedde eenieder zich
naar de benedenzaal waar een overvloedig dessert
werd geserveerd, inclusief koffie en Calvados. Dat
velen nog lang bleven napraten, de laatsten verlieten
het etablissement om 01.00 uur, is voor het bestuur
het bewijs dat de Verenigingsmaaltijd 2017 letterlijk
en figuurlijk in de smaak is gevallen. Hopelijk is dit
voldoende aansporing om in 2018 met nog meer leden aanwezig te zijn.

25 jaar Regimentsverzameling Brigade
en Garde Prinses Irene in Oirschot
Tijdens de eerste Regimentsjaardag in
Oirschot (de traditie van GFPI was ruim
een half jaar eerder overgedragen van 13
naar 17 Painfbat GFPI) wordt in gebouw
25 van de Generaal-majoor de Ruyter van
Steveninckkazerne het Museum Brigade en
Garde Prinses Irene geopend door regimentscommandant Luitenant-kolonel der Fuseliers Leen Noordzij. Luitenant-generaal
der Infanterie b.d. J.P. (Hans) Verheijen
(oud-Inspecteur Generaal der Krijgsmacht)
is dan voorzitter van Stichting Brigade
en Garde Prinses Irene en bedankt in zijn
speech alle betrokken vrijwilligers.

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”

Drukke periode voor het Regiment
Het was een drukke periode voor het Regiment,
dat oefent met een deputatie die naar Mali wordt
gestuurd en met het uitreiken van koorden aan alle
mensen, die nog geen koord hadden. Aangezien er
genisten en cavaleristen meegaan onder commando van onze regimentscommandant zijn er onlangs
nogal wat koorden uitgereikt in Tilburg.

Herdenkingen in Beringen en Tilburg
Dit najaar waren er na 73 jaar weer een aantal jaarlijkse herdenkingen waar we acte de présence gaven. Op 6 september de herdenking in Beringen. De
Belgen beginnen altijd met een kerkdienst, waar
onze eigen Oirschotse geestelijke verzorger een
bijdrage aan levert. Na de herdenking bij het monu-

ment eindigen we dan altijd met een gezellig samenzijn en een maaltijd.
Op 27 oktober was de herdenking van de bevrijding
van Tilburg. De koorden werden nat gemaakt door
in het water van de Piushaven te springen en naar de
andere kant te zwemmen.
Een van de genisten dook het water in met zijn genie-pet en halverwege ruilde hij die in voor een Fuseliers -baret. Heel bijzonder!

Diverse bijeenkomsten
Op 4 november vond in de kerk in Best de Nationale
Requiemviering plaats. Deze viering is een herdenking voor alle overleden defensiepersoneel vanaf de
Tweede Wereldoorlog. Na afloop wordt altijd met de
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nabestaanden een broodje gegeten en een kopje koffie gedronken.
Op 7 november werd op Schiphol het voor-detachement naar Mali uitgezwaaid.
Op 11 november waren wij, met een delegatie, in
Wolverhampton, waar in november jaarlijks de 23
mannen worden herdacht, die tijdens de opleiding
in Wolverhampton zijn overleden. Dit jaar was het
voor de 73ste maal dat de mannen en vrouwen van
de Wolverhampton-afdeling van The British Legion
die herdenking organiseerden.

Het Monument van Verdraagzaamheid in de Gemeente
Leudal in Midden-Limburg.

Symboliek

Heel plechtig! Achter elk graf staat een cadet, die
na het noemen van de naam van de man, die daar
begraven ligt, de houding aanneemt en zijn geweer
presenteert. De dag daarna waren wij in die andere
Engelse stad waar wij ereburger van zijn geworden:
Congleton. Er liggen daar geen mensen van de Prinses Irene Brigade begraven maar, wij zijn daar wel
getuige van de Britse herdenking van alle gevallen
makkers uit de oorlog van toen.

Monument van verdraagzaamheid
Een week later was ik weer uitgenodigd in Limburg,
bij een heel bijzonder monument. Het “Monument
van Verdraagzaamheid”. Dit monument in Haelen is
een bronzen beeld in de vorm van een gebogen zuil
met naar alle windstreken wegvliegende meeuwen.
Het beeld is geplaatst op een cirkelvormig voetstuk
van maaskeien en baksteen. De tekst op het monument luidt:
‘DE GESCHIEDENIS IS
DE LEERMEESTER VAN HET LEVEN’.
Ook worden de namen van 687 gesneuvelde militairen van elf nationaliteiten vermeld.

Het monument staat symbool voor verdraagzaamheid en vrijheid. De halve boog symboliseert het
goddelijke. De meeuwen staan voor vrijheid. Op het
beeld is een zwaard met een lauwerkrans en ineengeslagen handen ingekerfd, deze verwijzen naar de
strijd die gestreden is en naar de verbroedering die
ook na de dood voortleeft. Het aantal keien in het
voetstuk duidt op alle militairen die hier omkwamen. De elf rode stralen in het plaveisel symboliseren de nationaliteiten van de gesneuvelden. De
schaduw van de punt van het beeld valt op 4, 5, 10
mei en 16 november, precies op de koperen plaatjes
in het plaveisel. Op die data worden de oorlogsdoden, de bevrijding van Nederland, de Duitse inval en
de bevrijding van het Leudalgebied herdacht. Daar
worden samen bloemen gelegd door soldaten die in
de Tweede Wereldoorlog met elkaar in gevecht waren. Heel indrukwekkend, maar ook heel gewoon,
omdat de Duitsers van nu zich generen voor wat de
Duitsers van toen deden. En met de Duitsers van nu
moeten we het Europa van de toekomst maken.
Die verdraagzaamheid zou op meer plaatsen moeten
worden herdacht.

Koorduitreiking voor de uitzending naar Mali
Op 6 december is er in Oirschot weer, tijdens een
borrel, een koorduitreiking aan de militairen die
worden uitgezonden naar Mali. Zij vertrekken op 19
december, 27 december en 2 januari.
Noteer alvast in uw agenda dat op 18 mei 2018 de
jaarlijkse Veteranen-Reünie-Dag wordt georganiseerd waar u weer van harte welkom bent.
Ik kijk naar u uit.
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ERKENNING VOOR VERGETEN LEDEN VAN IRENEBRIGADE
Tekst: Richard van de Velde
‘Mijn vader, Renéé van Gremberghe uit het
Zeeuws-Vlaamse 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, maar
die paar uur werden vijf jaar...’
Zijn plaatsgenoten Achiel Karel Jan den Haerinck en
André Oscar Verstraeten hadden minder geluk. Op
17 mei 1940 werd de vrachtwagen van vrachtrijder
Achiel gevorderd om fietsen van de terugtrekkende
Marechaussees naar het zuiden te brengen. Hij was
ziek, maar moest toch mee.
Ook de 19-jarige André uit het nabijgelegen Axel
werd in de meidagen van 1940 gedwongen om terugtrekkende Marechaussees met een vrachtauto naar
het zuiden te brengen. Hij nam als truckchauffeur de
plaats in van zijn zwager Edward van Esbroek, die al
enkele kinderen had en geen risico wilde lopen.

rechaussees in allerijl autobussen van de ZeeuwschVlaamse Tram Maatschappij en andere particuliere
busbedrijven met hun burgerchauffeurs.
In Frankrijk werd er in kazernes en kloosters overnacht. Van de Marechaussees moesten de chauffeurs
ook aardappelen schillen en wc’s-schoonmaken en
soms gebeurde dat hardhandig....
Na bijna vier weken omzwervingen tot in Nantes toe,
kwamen ze uiteindelijk 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, zijn ze toch met het
vrachtschip de Flensburg naar Engeland vertrokken.
De vrachtauto van Achiel werd niet mee naar Engeland genomen en in de haven het water in geduwd.
Een ramp voor Achiel, die jaren voor zijn truck had
gespaard. Mede als gevolg hiervan overleed Achiel
ruim een jaar later op 8 oktober 1941 op 52-jarige
leeftijd in een ziekenhuis in Wolverhampton aan de
gevolgen van een maagzweer en bloedbraken.

Ingelijfd
De chauffeurs werden met alle andere Nederlandse
troepen naar Porthcawl in Zuid-Wales gedirigeerd,
waar ze in een tentenkamp verbleven. De positie van
de chauffeurs was uitzichtloos: ze konden niet terug
naar Nederland, maar mochten als burger ook niet
in een militair kamp verblijven. Er hing een gevangenis of interneringskamp boven hun hoofd. Ze waren
vanzelfsprekend erg gebeten op de marechaussees,
die hen dit hadden aangedaan......
Burgerchauffeurs met pet tussen Marechaussees

Vordering autobussen
Na een vijfdaagse strijd capituleerde op 15 mei 1940
de Nederlandse krijgsmacht. Honderden terugtrekkende militairen wisten via Walcheren nog ZeeuwVlaanderen te bereiken. Ook de Eerste Divisie der
Koninklijke Marechaussee uit Brabant, dat 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 Ma-

In een uithoek van het tentenkamp verbleven ze met
acht man in een tent. Ze moesten wachtlopen, corvee
doen, aardappels schillen e.d. Bij hoog bezoek werd
hen verboden zich buiten de tent te begeven. Tussenkomst van een Engelse advocaat bewerkstelligde dat
de contracten met de chauffeurs werden nageleefd
en ze kregen eindelijk loon. Namens de regering zorgde Minister Van Kleffens daarna dat hun positie verder werd verbeterd. Op 29 januari 1941 te Congleton
moesten alle chauffeurs een contract tekenen als vrijwillig dienend militair en werden zodoende ‘vrijwillig’
ingelijfd bij de Prinses Irene Brigade.
Enkele jaren later op 2 oktober 1944, werd André
ingeschakeld bij het ontruimen van het kamp Wrottesley Park in Wolverhampton. Hij was de laatste
die met zijn legertruck het kamp uitreed en raakte
op weg naar het zuiden betrokken bij een aanrijding
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met een personenauto. Zijn verwondingen waren zo
ernstig, dat hij daaraan is overleden.
Zowel André als Achiel werden op het Nederlandse
Ereveld Borough Cemetery te Wolverhampton begraven.

Eerbetoon
Richard van de Velde, webmaster van de website
www.prinsesirenebrigade.nl , ontdekte dat de namen van beide omgekomen burgerchauffeurs niet
op de oorlogsmonumenten in hun eigen woonplaats
stonden
vermeld. Met heel
veel inzet is het
hem na drie jaar
uiteindelijk gelukt om dit toch
te realiseren.

Ook is er na 73 jaar eindelijk een aandenken voor
André Verstraeten. Op 15 september jl., de jaarlijkse
dag van de bevrijding van Axel door de Polen, is daar
op de katholieke begraafplaats met veel ceremonieel vertoon door Annie Schoof (nicht van André)
en Richard een plaquette onthuld ter ere van André.
Namens de VOSKNBPIB werd er ook een bloemstuk gelegd. Het fraaie gedenkteken staat tussen de
graven van zijn ouders en is met medewerking van
Mario Maas van het plaatselijk oorlogsmuseum Gdynia tot stand gekomen.

Afgelopen voorjaar is de plaquette ter nagedachtenis aan de
oorlogsslachtoffers in Koewacht,
vervangen
en
prijkt daarop nu
ook de naam van
Achiel.
Monument Koewacht met naam
Achiel den Haerinck
Links Annie Schoofs en rechts Richard van de Velde bij plaquette André Verstraeten

WIE KENT DOORTJE VAN DE IRENEBRIGADE?
Een paar weken geleden kwam Richard van de Velde, een zoon van
een oud-brigademan, in het bezit van een mooie prent van Doortje
van de Prinses Irene Brigade (Dorothy of the Dutch Unit) uit 1945.
Degene van wie hij de prent kreeg had deze ook weer van een
vriend gekregen en kende de geschiedenis er achter niet.
Misschien dat onze lezers er meer over kunnen vertellen.
Als dat zo is dan graag een berichtje aan de redactie:
vaandeldrager@fuseliers.nl of telefonisch: 040 - 266 56 85.
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25 jaar Regimentsverzameling
Brigade en Garde Prinses Irene in Oirschot
Regimentsconservator Hans Sonnemans (initiatiefnemer
van de nieuwe inrichting) tijdens de opening van het museum op 11 januari 1993 tussen twee collega’s: Generaalmajoor der Marechaussee b.d. Frans van Lier, directeur
Marechausseemuseum (links) en Majoor der Infanterie b.d.
Siem Boons, Commandomuseum.

Serieuze gezichten bij vier oudstrijders van de Irene Brigade, allemaal betrokken bij het museum:
Adjudant b.d. Henk van Beers (penningmeester), Adjudant b.d. Ties van Gurp (drijvende kracht bij
inrichting en bouwer van de vitrines), Theo de Kort (vele jaren vrijwilliger museum) en Kolonel der
Fuseliers b.d. Ton Herbrink. Alleen de Kort is nog steeds onder ons, 93 jaar en woonachtig in Venlo.

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

Redacteur: Majoor der Fuseliers Arjan Luijten
Beste lezers, in navolging van mijn oproep om materiaal (dagboeken, ooggetuigenverslagen, foto’s e.d.)
van de Indiëbataljons welke ik in de laatste Vaandeldrager heb gedaan, is er een reactie gekomen op het

artikel “verhalen van vroeger”. Deze wil ik u zeker
niet onthouden en wil dhr. Colenbrander hiervoor
bedanken. Ik hoop dat dit initiatief navolging zal
krijgen want het wordt erg gewaardeerd!
december 2017
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LEZERSREACTIE
Geachte redactie.
Met genoegen las ik in Vaandeldrager 122 in “vervolg op verhalen van vroeger” op blz. 18 hoe men
een vouw in de broek behield door er op te gaan slapen zoals daar is beschreven. Daar het hier 4 - Prinses Irene betreft, waar ik het genoegen had als SMA
te mogen werken wil ik nog een paar mededelingen
toevoegen.
Op het COAK waar we werden opgeleid voor administrateur hadden sommigen zelfs, o.a. ik zelf,
2 platen karton onder de matras. De broekspijpen
werden binnenste buiten getrokken, de pijpen aan
de binnenkant bij de plooien vochtig gemaakt, even
in de lengte er over met een stift scheerzeep, broek
weer recht getrokken en netjes in de vouw tussen de
twee kartonnen platen gelegd en als je opstond als
een scheermes de vouwen in de broek. Zo kwam je
het weekend ook nog “netjes” thuis.

Verder heb ik genoten van ons niet onbekende bataljons voetbalelftal, ik meen op een gegeven moment
allemaal met gemillimeterd haar (alsof ze zo uit de
“bak” kwamen) en onze “Ireneband” die dacht ik
ook nog wel heeft gespeeld voor radio Surabaya.
Voorts was ons bataljon vermoedelijk ook niet helemaal onbekend op gevechtsgebied.
Hoewel dienstplichtig, ik heb met veel genoegen gewerkt voor de 2e compagnie en op geen der straflijsten van de leden van de compagnie een aantekening
hoeven te maken . Allemaal blanco toen we naar
huis gingen. Waren ze allemaal zo braaf?!
Met vriendelijke groet,
H.W.Colenbrander, oud SMA 2-4-Garderegt.Pr.Irene,
Meppel.

VERVOLG OP VERHALEN VAN VROEGER
Herinneringen van M.T. makkers 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene, gedurende de jaren 1947 t/m 1950 toen zij hun plichten vervulden in het toenmalig
Nederlands-Indië, op Midden- en Oost Java. Overgenomen onder andere uit het
M.T. gedenkboek, het dagboek van Jaap Gravesteijn en herinneringen aangedragen door M.T. makkers uitgewerkt door J.L. Baas Hier volgen de beschrijvingen in
alfabetische volgorde van de M. T. manschappen tot het moment van inscheping.
(Redactie: vanwege de authenticiteit is de oorspronkelijke bewerking van
J.L. Baas, onverkort weergegeven).

Albert Abbink
Hij werd door ons aangesproken met Ab, en was
dienstplichtig soldaat,
hij werd geboren op 4 Oktober 1926 te Eibergen, op het moment dat hij in militaire dienst gaat
woont hij aan de J.W. Hagemanstraat nr 10, zoals hij
schrijft is hij daar geboren en getogen. Na het behalen van zijn M. U. L. O. diploma werd hij kantoorbediende. Zoals de meeste van ons kwam hij op 7
November 1946 onder de wapenen en werd gelegerd
in de Menno van Coehoorn kazerne te Arnhem. Na
de eerste militaire opleiding werd hij begin 1947 geplaatst als schrijver op het “Materieelpark” van het
Administratie Bataljon. Het was de bedoeling dat
hij, na een verdere opleiding, met de volgende lichting (dus het 5e Bataljon Prinses Irene) naar Indië
zou worden uitgezonden. Ongeveer een goede week
voor het vertrek naar de tropen van het 4e Bataljon
werd hem echter medegedeeld dat hij alsnog met dit
Bataljon mee moest, en werd toegevoegd, c.q. ingedeeld bij de M.T. Pas in Indië heeft hij zijn militaire
rijbewijs gekregen.
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Jan Baas
Was dienstplichtig soldaat, hij is geboren op 12
september 1929 te Amsterdam, gezin met 2 kinderen, een 7 jaar oudere broer, opgegroeid in een
volksbuurt, het beroep van vader was heier / waterwerken. Op het moment dat hij in militaire dienst
ging woont hij in de Zaanstraat nr 8 te Amsterdam
Centrum. Opleiding: Lagere school 6 jaar, L. T. S.
Smeden bankwerken 2 jaar. Gewerkt bij: Artillerie
Inrichtingen Hembrug, Nederlandse Scheepsbouw
Maatschappij, Stork Apparaten fabriek en in 1943 in
dienst gekomen bij het Internationaal transportbedrijf D. P. de Rond te Amsterdam, aldaar o.a. veel
geleerd van het vak automonteur en bekwaamheid
in het besturen van trucks, waarvoor ook een rijbewijs gehaald. In de laatste oorlogsjaren heeft hij het
erg moeilijk gehad, ten eerste wegens het voedsel
tekort, ten tweede wegens het zich onttrekken aan
de Duitse Arbeidsdienst, terwijl zijn vader in het
buitenland verbleef en de laatste maanden van de
oorlog zijn moeder in het ziekenhuis lag, terwijl ook
al zijn distributiebonnen - en stamkaart waren gestolen. Na de oorlog komt er middels het Marshall

Handboogstraat te Amsterdam, daar wordt verteld
dat het niet mogelijk is direkt een antwoord op de
klacht te geven want dat moet in den Haag worden
uitgezocht. Met de belofte dat er spoedig antwoord
zal worden gegeven gaat Jan weer naar zijn werk,
maar als er geen antwoord komt wordt nogmaals
een bezoek gebracht in de Handboogstraat maar
ook dat levert geen bevestiging op dat er een fout
is gemaakt, en tenslotte na hevige protesten wordt
er gehoor gegeven aan de oproep waarna plaatsing
in de Saksen Weimarkazerne te Arnhem, bij de 6e
Compagnie 4e Peloton onder commando van 1e Luitenant Th. van Besouw.

plan de wederopbouw van Nederland op gang, dat
zwaar te verduren heeft gehad door de Duitse bezetters, van de 20 trucks die het bedrijf rijk was, waar
hij werkte waren er zo’n 17 gestolen door die bezetters. Het wagenpark wordt weer opgebouwd met de
trucks die door onze bevrijders zijn achter gelaten,
eerst met Ford, Dodge, G.M.C., en Studebaker, en
later met International, Diamond T en Mack. Het
is een interessante en mooie tijd, al meteen komen
er transporten naar o.a. Brabant waar de wegen en
bruggen zijn vernield, met militaire vaartuigen moet
worden overgevaren, en langs de wegen staat het
vol met vernield oorlogsmateriaal. Al snel haalt Jan
zijn rijbewijs en krijgt opdrachten voor zware transporten, maar neemt ook deel aan de opbouw van het
wagenpark door de ex- militaire trucks geschikt te
helpen maken voor het burgerwerk. Hij heeft ook
een werkgever die hem veel vrijheid laat en dat is
wel prettig.
Als dan de oproep in de brievenbus wordt geworpen dat hij moet worden gekeurd voor de militaire
dienst, en de wetenschap dat men bezig is troepen
naar Nederlands-Indië te sturen, ziet Jan de donkere wolken al hangen, als die keuring dan in 1946 is
geschied komt de uitslag als U bent buitengewoon
dienstplichtig. De donkere wolken zijn dan verdwenen en Jan wordt door iedereen gefeliciteerd, ook
vooral door zijn werkgever omdat er eigenlijk geen
mens kan worden gemist in die tijd. Maar dan komt
er toch een brief van het Ministerie van Defensie
om zich te melden in Arnhem, begrijpelijk is dat er
wordt gedacht aan een vergissing en er wordt kontakt opgenomen bij Afdeling Militaire zaken in de

Uit protest tijdens mars oefeningen wordt er uitgevallen en wegens stukgelopen voeten komt er toestemming tot het dragen van lage schoenen, en het
uitvoeren van lichte dienst, zoals werkzaamheden
in het ketelhuis van de Centrale verwarming installatie. Daar werd nog een leuk zakcentje verdiend
met het namaken van koperen clips voor de uniform
riem. Wat betreft die stukgelopen voeten die waren wel kunstmatig beschadigd, d.w.z. met een ruw
voorwerp behandeld. Na de eerste zes weken, door
in het bezit hebben van burger rijbewijs, de mogelijkheid om te worden opgeleid tot Regiment Politie,
hetgeen gebeurde met twee anderen van het Bataljon bij de Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn in
de Koning Willem III kazerne. Er wordt les gegeven
in het begeleiden van militaire colonnes, het regelen
en uitzetten van z.g. militaire marsroutes, het toezien op naleving van de militaire tucht zoals kleding,
controleren van autopapieren zoals rijopdrachten,
kaartlezen en het schrijven van model rapporten.
Maar vooral wordt er op de aspirant Politie gelet dat
zij zich correct kleden, en dat is niet altijd even leuk.
Er heerst in die kazerne dan ook een flinke tucht.

Na deze opleiding word Jan geplaatst in de Menno
van Coehoornkazerne in Arnhem waar Wachtmeester Bierhaalder de verdere opleiding verzorgt, waarbij ook een motorrijwiel wordt verstrekt. Er worden
dan Politiediensten uitgevoerd, zoals het aanhouden
van voertuigen van het Bataljon, en het controleren
van o.a. rijopdrachten. Het is niet altijd een leuk
baantje en er wordt met een zekere minachting naar
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je gekeken. Op de startbanen van het vliegveld Deelen wordt veel met de motorfiets geoefend, maar die
dingen zijn zo versleten dat men elkaar terug moet
slepen naar de kazerne. Er wordt verteld dat Wachtmeester Bierhaalder niet mee gaat naar Indië, en in
zijn plaats komt een andere Wachtmeester. De Regiment Politie zal de rang van korporaal krijgen, en als
de diensttijd van de Wachtmeester erop zit en weer
naar Holland terug keert zal één van die korporaals
tot Wachtmeester worden bevorderd. Jan Baas en
zijn maatje Dirk Roggeband hebben al gauw opgemerkt dat de derde persoon, een zekere Jonker, er
op uit is later die rang van Wachtmeester in de wacht
te willen slepen, daar doet hij alle moeite voor en er
is waakzaamheid geboden, niet in hoofdzaak voor
die evt. rang maar omdat die Jonker het achter zijn
elle bogen heeft en alles wat zijn maatjes ‘verkeerd”
doen over brengt aan onze chef.

Staf Compagnie van het 4e Bataljon Regiment Prinses Irene te Arnhem.

Simon Beuving
Was dienstplichtig soldaat en woonde op het moment dat hij in militaire dienst ging te Scharwoude
nr 45 in de Gemeente Avenhorn, hij kwam uit een
groot gezin, zijn vader was hoofd opzichter bij het
Wegenbouw bedrijf Ooms. Uit het gezin kwamen
later grote kopstukken voort, zo werd één broer Directeur der Rijksbelastingen in Rotterdam, en een
andere Hoofd - aannemer bij de Hollandse Beton
Maatschappij.

Wim Boksem
Was dienstplichtig soldaat en woonde op het moment dat hij in militaire dienst ging aan de Strevelseweg nr 83 b te Rotterdam. Zijn vader had een belangrijke baan bij de Holland - Amerikalijn te Rotterdam.

Henk Bruggink
Was dienstplichtig soldaat en woonde op het moment dat hij in militaire dienst ging aan de Yzevoorde nr 71 te Doetinchem, verdere gegevens ontbreken omdat Henk geen belangstelling toonde aan dit
boek mee te willen werken.

Joh. Boekestijn

Er zijn in de tussenliggende periode nog wel bezoeken gebracht aan de Handboogstraat, door zowel
Jan als zijn Vader, maar met een “schijnheilig” gezicht werd steeds beweert dat er nog niets bekend
was. Tegen de tijd dat het zover is om te worden
ingescheept loopt Jan Baas met het plan rond zich
aan de uitzending naar Indië te onttrekken omdat
hij vind onrechtmatig te zijn opgeroepen als dienstplichtig militair, dat houd in het plegen van Desertie.
Echter de vader van Jan had genoeg overredingskracht hem daarvan af te houden, want de gevolgen
zouden desastreus zijn geweest.

Toon Baltus
Was dienstplichtig soldaat en woonde op het moment dat hij in militaire dienst gaat aan de Mient nr
81 te Castricum. In het burgerleven werkte hij als
chauffeur bij het transportbedrijf de Stad Alkmaar,
waarvoor hij veel in Amsterdam was. Hij kwam in
December 1946 onder de wapenen bij het Artillerie
Meetregiment te Amersfoort maar werd later, met
een stel anderen, overgeplaatst naar de M. T. van de
18
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Was dienstplichtig soldaat en woonde op het moment dat hij in militaire dienst ging aan de Witte
Poort nr 3 in de Lier, daar is hij geboren op 9 Maart
1926. Het gezin waar hij toe behoorde bestond uit
ouders, twee zusters en een broer, Joh. was de jongste uit dit gezin. Zijn schoolopleiding bestond uit
de lagere school, later een cursus voor het Middenstands diploma, en een vakdiploma van de Brandstoffen handel. Na de lagere school ging hij op 12-jarige leeftijd in de tuin werken, na het uitbreken van
de oorlog werd dat afwisselend in de tuin - en bij zijn
vader, samen met zijn broer in de brandstofhandel
(kolenboer).

Ook Joh. maakte tijdens die oorlogsjaren verschillende razzia’s mee, hij werd zelfs een keer tijdens een
kerkdienst uit de kerk gehaald. Een oproep voor de
Arbeidsdienst bleef hem ook niet bespaart, in dit geval kwam de plaatselijke politie hem zeggen dat hij
de volgende dag zou worden opgehaald, zodat er een
mogelijkheid was dit te voorkomen door elders aanwezig te zijn. Joh. werd echter wel gedwongen dijken
te graven zodat het land onder water gezet kon worden. In ieder geval komt hij goed door de oorlog.
Als in 1945 de oorlog ten einde is, ontvangt hij ook
de oproep om voor de militaire keuring te verschijnen, en daarna een oproep om zich op 3 December
1946 te melden bij het Artillerie Meet Regiment te
Amersfoort. Daar heeft Joh. vele herinneringen aan,
zoals tijdens Sint-Nicolaas avond, onder geleide gingen ze naar een gelegenheid ergens in Amersfoort,
maar het feest werd vroegtijdig afgebroken omdat er
een stel diarree kregen en met spoed terug naar de
kazerne moesten worden gebracht, om daar zo snel
mogelijk de toiletten op te zoeken. Niet iedereen
kreeg de kans vroegtijdig in de kazerne terug te zijn
en moesten aan de kant van de weg hun broek laten
zakken. De oorzaak van dit alles was waarschijnlijk
bedorven vlees dat was gegeten bij de maaltijd. En
dan die barre kou, ook op de kamers, als je ‘s morgens wakker werd lag het ijs op je deken, dat was
afkomstig van het uitademen. Na de periode van
Amersfoort gaan ze naar de Saksen Weimar kazerne
in Arnhem, en daar kan Joh. zich de Kapitein Kattekamp en Sergeant Berens nog van herinneren, ook
de vele sneeuw die er viel, hij heeft nog een keer op
wacht gestaan samen met Toon Baltus, bij 17 graden
vorst, zij ontdekte toen dat zij op de zelfde dag geboren waren. Normaal bestond het wachtlopen uit
twee uur op en vier uur af, maar wegens de strenge
kou was het toen één uur op en twee uur af. Als de

infanterie training is afgelopen wordt hij overgeplaatst naar de Menno van Coehoorn kazerne, waar
hij één van de M.T. leden wordt, hij kan de naam van
die S. M. I. niet meer herinneren maar weet nog goed
hoe enorm die vent kon schreeuwen, en dan begint
ook de chauffeurs opleiding, met de vooruitzichten
ook te worden uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Indië.

Tiny de Bont
Was dienstplichtig soldaat en woonde op het moment dat hij in militaire dienst gaat aan de Zuid
Oosterfront nr 17 in den Bosch. Kwam ook eerst
onder de wapenen bij het Artillerie Meetregiment te
Amersfoort en ging later over naar de M. T. van het
4e Bataljon Prinses Irene te Arnhem.

Dick Broekhuizen
Hij woonde op het moment dat hij in militaire dienst
gaat in de Rosmolenstraat 27 in Zaandam, was dienstplichtig soldaat en kreeg vóór het vertrek naar Indië
de rang van soldaat 1e klas, in Indië werd hij korporaal toen de O.V.W.-ers naar Holland terug gingen,
hij was oorspronkelijk ook automonteur. Hij verteld
een moeilijke tijd te hebben gehad gedurende de
jaren 1940 - 1945, de laatste jaren was er niet half
genoeg te eten met het gevolg verzwakking, thuis
werden er voor tijdverdrijf veel spelletjes gedaan.
Dan komt de tijd dat hij ook in 1946 in dienst moet,
en voor een monteurs opleiding in de Kromhoutkazerne naar Utrecht ging, daarna volgt zijn plaatsing
in de Menno van Coehoornkazerne te Arnhem, waar
hij ook bij de M.T. wordt ingedeeld met de bedoeling
ook te worden uitgezonden naar Indië, zoals hij zegt
waren wij heel onschuldig en onwetend.
Het vervolg van deze beschrijvingen volgt in
Vaandeldrager nr. 124.

25 jaar Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene in Oirschot
Wim van Engelen (“historicus van Hedel”) geeft uitleg tijdens de opening van
het museum op 11 januari 1993. Naast
hem (met koord) Sergeant-majoor Louis
Vervoort (latere bataljons- en regimentsadjudant), achter hem (met rood koord)
Sergeant-majoor Toon de Bresser (ook
latere bataljons- en regimentsadjudant).
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Pieter Le Maire in gesprek met Overste Noordzij. Hij was een
goede vriend van oud-brigademan Ties van Gurp en samen
hebben ze zich ingezet voor de bouw van vitrines in het nieuwe
museum. Le Maire bleef tot 2009 vrijwilliger in het museum.

Fuseliers toen en nu…..!
Tekst: Melanie Giesen-Schuurmans
In deze rubriek wil ik graag iemand aan het woord laten die een verleden heeft bij
het Regiment en nu lid is van de VVVGFPI.
Hoe gaat het nu met deze persoon? Wat dat doet hij/ zij tegenwoordig en wat is
zijn/haar band met het Regiment?
Dit keer is het de beurt aan: Luuk Hendrix
Mijn naam is Luuk Hendrix, ik ben 30 jaar oud en
woonachtig in Hooge Mierde. Ik ben getrouwd
met mijn vrouw Dominique en we hebben samen
een dochter van twee: Femke. Ons tweede kindje
verwachten wij eind april 2018.
Tegenwoordig ben ik werkzaam als Consultant bij
ZorgdesQ bemiddeling & detachering in Oss.
In mijn vrije tijd breng ik zoveel mogelijk tijd door
met mijn gezin, behalve s’ zondagsmiddags. Dan ben
ik terug te vinden op een voetbalveld ergens in ZuidNederland als Scheidsrechter van de KNVB.
Wat is je band met het Regiment?
Na mijn AMO bij het Schoolbataljon Centraal in
Ermelo, werd ik in april 2006 geplaatst als YPRchauffeur bij de R Groep van het 1e Peloton bij de
Bravo Compagnie van het 17e. Veel rijervaring heb
ik toen niet opgedaan met deze YPR. Ik geloof dat
deze slechts een schietserie in Duitsland mee is
gegaan. Op het moment dat ik paraat kwam, was
het opwerktraject al begonnen voor de missie naar
Uruzgan in Afghanistan. Vrij snel gingen we verder
met optreden te voet en kregen we al een groot
aantal voertuigsets bestaande uit met name MB-soft
top’s en Patria’s. Nadat ik ‘afscheid’ had genomen
van de YPR, werd ik intern omgeschoold tot Minimi20

schutter. In november van dat jaar vertrokken we
naar Deh Rawod in Afghanistan voor uitzending
TFU-2. De periode in Deh Rawod verliep vrij rustig.
Zeker gezien het verschil met de gevechten die de
A Compagnie in die tijd heeft moeten leveren. Wel
hebben we een grote bijdrage kunnen leveren in
hulp aan de bevolking tijdens de overstroming van
de Helmand-rivier.

Na deze uitzending ben ik naar de Bravo Mortiergroep
gegaan. Met deze club ben ik op uitzending geweest
van juni 2009 tot december 2009, wederom naar Deh
Rawod. Dit bleek een totaal andere uitzending dan
mijn eerste…….. IED-strikes en TIC’s. Hier zat alles in.
Na mijn laatste uitzending ben ik in 2010 naar de
voorwaartse waarnemers gegaan van wederom
de B Compagnie. In 2013 ben ik uiteindelijk bij
de bataljonsstaf geland als Operator Joint Fire
Support Coordination Centre (JFSCC). Achteraf
zeker een van de leukste en mooiste functies
binnen het bataljon. Buiten mijn functies binnen het
bataljon ben ik van 2007 tot 2015 lid geweest van de
vaandelwacht van het regiment. Uiteindelijk heb ik
in augustus 2015 het bataljon en de dienst verlaten.

Wat is je leukste herinnering aan 17 Painfbat
GFPI?
Uiteraard zijn uitzendingen mooie gebeurtenissen.
Maar zeker horen hier ook de uitstapjes met de
vaandelwacht bij en koorduitreikingen onder
andere in Normandië waren toch altijd weer leuk
om te doen. Bij de mooie herinneringen horen
zeker ook schietseries in Munster-Süd met het
vuursteunpersoneel van het bataljon. Behalve
natuurlijk het schieten zelf, was het altijd gezellig met
een man of veertig/vijftig in Kamp Trauen. De sfeer
was er altijd goed. Als er door mist niet geschoten
kon worden werd er dan steevast samen met Eersteluitenant Groeneveld en Wachtmeester der Eerste
Klasse Pul de spicegirl’s mee geschreeuwd, tja, wat
moest je anders….
De echte topper was toch wel de oefening in de Franse Alpen met het Franse 93e Régiment d’Artillerie de
Montagne waar wij met het JFSCC en de Fire Support Teams aan mochten deelnemen. Met het team
en de Franse collega’s hebben we veel lol gehad in
de bergen nabij Briançon en vooral op de Col du Télégraphe, waar we de weekenden doorbrachten.

Vertel eens iets over je VVVGFPI-Lidmaatschap.
Inmiddels ben ik denk ik een jaar of drie, vier lid
van VVVGFPI. Ik ben lid geworden omdat ik het
leuk vind om, via de Vaandeldrager en social media,
op de hoogte gehouden te worden van wat er zoal
binnen het bataljon en regiment gebeurd. Nog
steeds werken er veel bekenden van mij binnen het
bataljon en uiteindelijk zie je ook dat veel mensen
na een uitstapje bij een andere eenheid toch weer
terugkomen bij het 17e. Nu kan ik deze mensen toch
nog een beetje volgen.
Daarnaast is het toch wel leuk om te zien welke
activiteiten er nog gedaan worden. Al met al ben ik
toch bijna 10 jaar werkzaam geweest bij het 17e , dit
is toch wel een lange tijd.
Verder woon ik in de buurt van de kazerne in Oirschot
en kom ik ook bij het voetballen nog regelmatig
(oud-)collega’s tegen. Je hebt het dan toch altijd
weer over de belevenissen binnen de eenheid.
Mocht je nieuwsgierig geworden zijn naar wat de
VVVGFPI inhoudt, voor wie dit bedoeld is en hoe
je eventueel lid zou kunnen worden, kijk dan voor
meer informatie op:
www.fuseliers.nl/verenigingen/vvvgfpi

december 2017

21

Vrienden van de voormalige
Westenbergkazerne
Tekst: Adjudant der Fuseliers b.d. Hans van Wuyckhuyse
Namens de “Vrienden van de voormalige Westenbergkazerne” wil ik graag een stukje bijdragen aan de historie van de Westenbergkazerne. In dit geval over de naam Westenberg. Ik heb deze informatie gevonden op
het Internet en daarvan samen met een mij bekende geschiedschrijver een beknopte weergave samengesteld.

“WIE WAS JAN JOSIAS WESTENBERG”
Jan Josias Westenberg (Goor, 1764 - Utrecht, 18
maart 1841) was officier in het Keizerlijk-Franse en
Nederlandse leger. Hij was de zoon van Luitenantkolonel Jan Oosterijn Westenberg en Maria Henrietta van Pothof en trouwde op 9 januari 1795 te Arnhem de kolonelsdochter Helena van Hulsteijn.

In Franse dienst
Westenbergs militaire loopbaan begon bij een Nederlandse legereenheid die door Napoleon Bonaparte in Spanje werd ingezet. In juni 1814, ten tijde
van de ondergang van de keizer was Westenberg als
officier in de Franse Keizerlijke Garde in Boulogne
gelegerd.

In Nederlandse dienst
In Quatre-Bras en Waterloo was hij in Nederlandse
dienst als Luitenant-kolonel aanvoerder van het
Bataljon Nationale Militie Nr. 5 (1815-1819), dat bestond uit 21 officieren, 454 manschappen (vrijwilligers uit Den Haag) en 8 paarden, dat deel uitmaakte
van de 1e Brigade

de positie en verdediging kon overnemen van Nijvel.
Aangekomen op het kruispunt zelf zorgde de prins
ervoor dat delen van Perponchers divisie achter de
beschutting van het Bos van Bossu en de kleine heuvels van het terrein zich zo veel mogelijk verscholen, om zo bij de Franse Maarschalk Ney de indruk
te wekken dat hij voor een overmacht stond, of op
zijn minst niet zeker wist hoeveel troepen hij tegenover zich had. De generaals de Perponcher en De
Constant Rebecque hadden de nodige invloed op dit
strategische spel.
Op de 15e juni stuitte een verkennende eenheid
Franse lichte cavalerie van de garde op een Nassaus
bataljon en een Nederlandse artilleriebatterij. Na
wat schermutselingen trokken de Fransen zich terug en waren de Nederlanders gewaarschuwd. Naarmate de slag vorderde zou het aantal geallieerden
groeien tot zo’n 32.000. De gearriveerde Fransen
hadden echter 18.000 man, inclusief 2000 cavaleristen en 32 kanonnen. Ook dit aantal groeide tot zo’n
24.000 naarmate de slag vorderde.

Deze brigade stond onder leiding van Generaal-majoor Willem Frederik Graaf van Bijlandt en maakte
samen met de 2e Brigade onder leiding van Generaal-majoor Karel Bernhard van Saxen Weimar deel
uit van de 2e Nederlandse Infanterie Divisie onder
bevel van Luitenant-generaal Hendrik George de
Perponcher-Sedlnitsky.

Slag bij Quatre-Bras
Op 15 juni was Quatre-Bras niet meer dan het verzamelpunt van de 2e Brigade van Generaal de Perponchers divisie, die volledig bestond uit Nassause
bataljons en de Batterij Rijdende Artillerie Bijleveld.
De andere troepen van de brigade bevonden zich
in andere dorpen en gehuchten rondom het kruispunt. Onderweg naar Quatre-Bras beval de Prins
van Oranje zijn stafchef De Constant Rebecque, die
vooruit reed, om de militiebataljons (het 5e en 7e)
samen met hun commandant Van Bijlandt ook naar
het kruispunt te doen marcheren. Het 7e Linie bleef
achter zolang de 3e divisie van Generaal Chassé niet
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Het Bataljon Nationale Militie Nr 5 onder bevel van kolonel J.J. Westenberg verdedigt de Hoeve “Gémioncourt” bij
‘Quatre-Bras’ 16 Juni 1815.

Om twee uur ‘s middags openden de Fransen de aanval. Met de beschikbare batterijen bestookten ze de
dunne Nederlandse linie. Achter een scherm van tirailleurs zetten zich dichtgepakte colonnes Franse
infanterie (twee divisies sterk) in beweging. Ze werden begroet door tirailleurvuur. Maar de overmacht

was te groot en de Nederlandse linkerflank, bestaande uit het 27e Jagers, moest zich terugtrekken op de
5e Militie. De Nederlandse verdediging centreerde
zich korte tijd ter hoogte van de boerderij Gémioncourt en een beekje dat daarlangs in oostelijke richting stroomt. De linker Franse divisie rukte echter
onverbiddelijk op over de weg naar het kruispunt en
de bataljons van de 1e Brigade moesten zich telkens
verder terugtrekken. Uiteindelijk waren de bataljons
ten oosten van het Bos van Bossu, alle onder commando van Generaal-majoor Van Bijlandt, tegen drie
uur vrijwel tot aan het kruispunt zelf teruggedrongen.
De situatie moet er vrij wanhopig hebben uitgezien
en er werd daarom een tegenaanval bevolen, die uitgevoerd moest worden door het 27e Jagers en de 5e
Militie. De Franse troepen van Generaal Foy waren
namelijk al over de weg (richting Brussel) opgerukt
en hadden een kleine boerderij bezet, beter bekend
als de schaapstal of La Bergerie. De aanval van de
twee Nederlandse bataljons mislukte echter, toen
plotseling vanachter de Franse infanterie, en verscholen door het licht heuvelachtige terrein, de Franse cavalerie een charge op hen uitvoerde. Het bataljon 5e
Militie wist zich ternauwernood in carré te formeren,
maar het bataljon 27e Jagers werd compleet verrast
en een groot deel van de manschappen werd gevangengenomen door de Franse cavaleristen.
Op 18 juni 1815 volgde de beslissende Slag bij Waterloo. Hier stond de brigade van Generaal-majoor Bijlandt in de voorste linie. Napoleon lanceerde een aanval op het Nederlandse deel van de Geallieerde linie.

De flankeurs van de diverse bataljon van de Brigade
waren vooruit gestuurd om de aanval te vertragen.
Uiteindelijk moesten de Nederlandse troepen wijken,
tot een tegenaanval van de Britse cavalerie de Fransen stopten en terug drongen. De flankeurs van het
Bataljon Infanterie van Linie nr. 7 gingen hierbij vooruit en veroverden een fanion van het 105me Regiment
Infanterie de Ligne. Na deze aanval was de Brigade
Bijlandt zo zwaar getroffen dat ze in reserve werd gehouden, hoewel enkele vrijwilligers zich meldden om
te mogen blijven op hun posities.
Westenberg werd op 8 juli 1815 benoemd tot Ridder van de derde klasse in de Militaire Willemsorde
wegens zijn verdiensten tijdens beide veldslagen.
Hij werd in 1826 als generaal-majoor en lid van het
Hoog Militaire Gerechtshof gepensioneerd. In 1939
werd de Westenberg Kazerne in Schalkhaar bij Deventer naar hem genoemd.

25 jaar Regimentsverzameling
Brigade en Garde Prinses Irene in Oirschot
Het woord “museum” mag formeel niet meer worden gebruikt voor een
historische collectie van de Landmacht en hiervoor komt in de plaats
“regimentsverzameling”. Toch wordt de collectie ingeschreven en erkend in het Nederlands Museumregister. Hiervoor gaat een jarenlang
traject vooraf, waarbij veel zaken moeten worden aangepakt en geprofessionaliseerd. Er worden nogal wat eisen aan deze status gesteld.
Het biedt ook veel voordelen, zoals onder andere het gemakkelijker
kunnen aanvragen van subsidies.

In 2005 hoort de Regimentsverzameling bij de eerste groep musea in Brabant die deze erkenning officieel uitgereikt krijgen. De voorzitter van Stichting
Brigade en Garde, Brigade-generaal der Fuseliers
b.d. Guus van Leeuwe neemt de bloemen en papieren in ontvangst van Jules Verschuuren, directeur
van de Brabantse Museum Stichting. In de zaal
in Heeswijk Dinther, uiterst rechts, zit Luitenantkolonel der Fuseliers Henk Laurens.
december 2017
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Uit de museumvitrine
DE BRIEF EN HET INVASIEKOORD VAN DE SERGEANT DER EERSTE KLASSE R.W. HEMMES
Tekst: Hans Sonnemans, regimentsconservator
Het oranje-blauwe invasiekoord, inmiddels ook wel
Fuselierskoord genoemd, is in de loop der jaren het
symbool geworden van de Prinses Irene Brigade en
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. In het
bekende “oranje-blauwe boek” staat het koord beschreven met de achtergronden ervan. Iedere Fuselier is hiermee bekend en menig Fuselier heeft het
ontvangen uit handen van een veteraan van de voormalige Brigade.
Vreemd genoeg is de volledige geschiedenis van
het koord vrij onbekend, vooral wat de oorsprong
betreft. In de loop der jaren is er een soort mythe
rondom het koord ontstaan, die niet meer historisch
correct te noemen is. Zo is het koord niet toegekend
door Koningin Wilhelmina voor betoonde moed. Het
koord is ook niet uitgereikt bij het afscheid van de
Brigade in juni 1945.
Een zeldzaam en bijzonder document dat rechtstreeks betrekking heeft op de oorsprong van het
koord, wordt bewaard in onze Regimentsverzameling. Het is een afschrift van een brief van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten aan de commandant van de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene, verstrekt aan de Sergeant der Eerste
Klasse R.W. Hemmes. De brief heeft betrekking op
het dragen van het koord en heeft een plaats gekregen in de vitrine bij de ingang van het museum, bij
de persoonlijke voorwerpen van Generaal-majoor
der Koninklijke Luchtmacht b.d. R.W. Hemmes,
voorzitter van de Vereniging van Oud-strijders van
de Koninklijke Nederlande Brigade “Prinses Irene”.

Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes bekijkt het document in
“zijn” vitrine in het museum (in 2000). Naast hem Jan Elbers, voorzitter van Vereniging Oudstrijders Indie-bataljons
GRPI.
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Charles Pahud de Mortanges
Op 18 augustus 1954 kwam Brigade-generaal Charles
F. Pahud de Mortanges voor een bijzondere ceremonie naar de Westenbergkazerne in Schalkaar. De
generaal was Sous-chef van het Militaire Huis van
Hare Majesteit de Koningin en tevens voorzitter van
de Vereniging van Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene. Hij was daar om
de gouden koorden en kwasten (normaal behorend
tot een vaandel van de krijgsmacht) van het vaandel
van het Garderegiment Fuseliers te vervangen voor
oranje-blauwe koorden.
Op deze wijze zou het
invasiekoord op symbolisch wijze behouden
blijven voor de Koninklijke Landmacht. Een
overdracht aan de Fuseliers was in die tijd
nog ondenkbaar.
Luitenant-kolonel Charles
Pahud de Mortanges,
plaatsvervangend commandant van de Prinses
Irene Brigade.

In de speech van de generaal vinden we iets over de
oorsprong van het koord:
“In 1945, toen de Tweede Wereldoorlog ten einde
was, en ook ons Vaderland was bevrijd, heeft de
toenmalige commandant van de Irene Brigade, Kolonel De Ruyter van Steveninck, het plan geopperd
om een blijvende herinnering aan de invasie en aan
de veldtocht door Frankrijk, België en Nederland te
ontwerpen. Hij stelde voor alle militairen van de Brigade met een oranje-blauw fluitkoord om de linkerschouder uit te rusten. De Minister van Oorlog ging
met zijn plan akkoord. Vandaar dus, dat u overal bij
onze strijdkrachten, en ook vandaag in deze kazerne,
militairen ziet met het oranje-blauw geblokte koord.”
Generaal Pahud de Mortanges was in die periode
plaatsvervangend commandant van de Brigade. Het
idee en de uitvoering het koord, een “coloured lanyard” zoals door Britse eenheden en korpsen gedragen, is mogelijk van hem afkomstig. In zijn bescheidenheid meldde hij dat niet en liet de eer aan de
commandant, zoals van een goede plaatsvervanger
verwacht wordt.

Lanyards of fluitkoorden
Inderdaad ligt er een Ministerieel Besluit ten grondslag aan het “decoratiekoord Brigade Prinses Irene””,
namelijk dat van 14 november 1945, nummer 417. De
minister ging niet zondermeer akkoord met de invoering van het koord, dat valt tenminste af te leiden
uit een getuigenis van Brigade-generaal b.d. Jan J.G.
Beelaerts van Blokland. Deze wist zich te herinneren
dat de minister in beginsel helemaal niets voor het
plan voelde. Pas na bemoeienis van Prins Bernhard
met de zaak, ging de minister overstag.
Terwijl de discussie over de formele invoering nog
gaande was, werd het koord al vele maanden gedragen. Foto’s uit het vroege voorjaar van 1945 tonen
militairen van de Irene Brigade die een koord dragen. Majoor Arnold A. Paessens, commandant van
Gevechtsgroep 1, vermeldt in zijn dagboek op 14
maart 1945: “Een
wagen naar Middelburg (waar
de brigadestaf
verbleef HS) gezonden om de lanyards (H.S: het
Engelse woord
voor fluitkoord)
op te halen”.
Dit citaat is de
enige bekende
schriftelijke
verwijzing naar
het koord.
Overste Pahud de
Mortanges tijdens
een defilé in Den
Haag, juni 1945.

Van Oranje en Nassau blauw zijde
Nu weer terug naar de afschrift van de brief, uitgereikt aan Sergeant der Eerste Klasse R.W. Hemmes.
De brief van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, Luitenant-generaal Prins Bernhard der
Nederlanden, van 19 maart 1945, heeft betrekking
op het dragen van het koord. Het document onderstreept nog eens de verklaring van Brigade-generaal
Beelaerts dat de Prins waarschijnlijk zelf betrokken
was bij de invoering van het koord.
“Naar aanleiding van de reeds eerder aan U gegeven
machtiging betreffende de lanyard van gevlochten
Oranje en Nassau blauw zijden koord, doe ik U onderstaand de uitvoeringsbepalingen nopens het dragen toekomen.

1. De layard mag worden gedragen door al het personeel van de Kon. Ned. Brigade “Prinses Irene”,
dat gedurende de landing op het vasteland van
Europa in Augustus 1944 en het bereiken van de
Nederlandsche grens, onafgebroken tot op het
operatieve deel van de Brigade heeft behoord.
2. Het recht tot dragen wordt ook verleend aan hen,
die door verwonding of ziekte een deel van het
bedoelde tijdvak afwezig zijn geweest, mits zij
bij het begin van de campagne tot het operatieve
deel van de Brigade behoorden.
3. De lanyard komt ter vervanging van de (en wordt
gedragen op de plaats der) tot nog toe voorgeschrevene, zoowel op battle- als servicedress
(hier wordt bedoeld het khaki, danwel oranje
fluitkoord, gedragen door officieren HS).
4. Ten einde het in verkeerde handen raken te voorkomen, wordt bepaald dat een nieuwe lanyard
slechts mag worden uitgereikt tegen inlevering
van een onbruikbaar gewordene, tenzij kan worden aangetoond, dat verlies te wijten is aan vijandelijke acties.
Was getekend, Bernhard, Prins der Nederlanden”

Invasie Fluitkoord
In de brief aan Sergeant Hemmes, namens de brigade-commandant, met het bovenstaande afschrift,
laat Kapitein Robert Fack weten: “Hoewel U niet
meer bij de Kon. Ned. Brigade “Prinses Irene” behoort en dus niet voldoet aan het gestelde onder 1
en 2 hierboven, vermeen ik, dat U het op prijs zult
stellen als “souvenir” een Invasie Fluitkoord, als
hierboven bedoeld, te ontvangen.” Hemmes had de
Brigade namelijk al verlaten en verbleef in Engeland
voor een officiersopleiding. Fack gebruikte in zijn
brief al de term “Invasie Fluitkoord”. Later zal dit
nog verder worden ingekort in het spraakgebruik tot
“invasiekoord”.
De machtiging wordt dus ruim een half jaar later
omgezet in een Ministerieel Besluit. Het tijdvak van
de machtiging, van de landing tot het bereiken van
de Nederlandse grens, wordt omgezet in een ander
tijdvak, namelijk dat van 7 tot en met 15 augustus
1944. Bovendien mocht het koord door alle militairen van de krijgsmacht worden gedragen die tot de
Brigade hadden behoord en aan deze voorwaarden
voldeden

Van souvenir tot symbool
Met de invoering van het Ministeriele Besluit was het
invasiekoord niet langer een “souvenir” voor de Sergeant Hemmes. Hij droeg het op zijn uniform, eerst
nog bij de Landmacht maar al enkele jaren later bij
de Luchtmacht, tot aan zijn functioneel leeftijdsontdecember 2017
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slag in 1978 als Generaal-majoor. Als bestuurslid van
de Vereniging van Oudstrijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene heeft hij zich in
1982 ingezet voor de overdracht van het koord naar
het Garderegiment Fuseliers. Als voorzitter van die
Vereniging heeft hij in de tientallen jaren daarna,
vele honderden koorden uitgereikt aan jonge Fuseliers, mannen en vrouwen die zich overal op de wereld inzetten voor vrede.

Brigade-generaal der Cavalerie b.d. Jan Beelaerts van
Blokland tijdens een speech
in de Westenbergkazerne
Schalkhaar in 1982.

Bataljonsnieuws
OEFENING BAUMHOLDER C COMPAGNIE
Tekst: Korporaals der Fuseliers Wolter en Nijland,
C Compagnie 17 Pantserinfanteriebataljon GFPI
Wij van de Charlie “Beren” Compagnie van 17 Pantserinfanterie bataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene hebben van 4 september 2017 tot 8 september 2017 onze oefening gedraaid in Baumholder,
Duitsland.
Op 4 September begon voor ons de oefening Baumholder. Op maandag zijn we vertrokken en bij aankomst zijn we aansluitend gelegerd. In de avond kregen we te horen welke materialen er nodig waren en
op welke baan er geschoten ging worden.
Op dinsdag zijn we begonnen met het controleren
van onze wapens. de “Accuracy’s” waarbij de Alpha
Compagnie begon met het schieten met de .50 Barrett van de Belgen. Nadat alle accuracy’s in de richting stonden zijn we begonnen met de eerste schietoefeningen; het controleren van eigen vaste waardes
op de afstanden 100 meter tot 600 meter. Tijdens het
controleren van de vaste waardes konden we onze
nieuwe windmeter de “Castrell” uitproberen (hier
hebben we de voorgaande weken al mee gestoeid in
de leslokalen).
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Aan het eind van de dag werd er een competitie gehouden, daarbij moest iedereen een groepje schieten
op 100 meter. Dit hebben we elke dag gedaan doen
aan het eind van de schietdag, waarvan de winnaar
die elke keer het kleinste groepje schiet en daardoor
meeste punten haalt, uiteindelijk donderdagavond
een prijsje krijgt. Tussendoor kon er “call-for-fire”
gedaan worden als je even een rustmomentje had
tijdens het schieten. Wij hadden het geluk dat de
Whisky’s dinsdag en woensdag tijd hadden om met
ons mee te gaan naar de baan zodat ze dit met ons
konden beoefenen.

Op de woensdag werden de rollen opgedraaid en
konden wij in de ochtend met de .50 Barrett schieten. In de middag was het schieten met je vaste
waarden tabel waarbij je weer je eigen vaste waarden kon controleren op afstanden van 100 meter tot
1200 meter. De “Castrell” kon tijdens dit schieten
ook weer worden gebruikt. Ook nu weer aan het
eind van de dag werd er een competitie gehouden,
dit maal een groepje schieten op 300 meter. Tijdens
de schietpauzes, die men zelf kon inlassen, kon er
weer “call-for-fire” gedaan worden.

rio schieten houdt in dat er verschillende doelen op
verschillende afstanden zijn. Tevens zijn er vooraf
aan het scenario prioriteits-doelen vastgesteld, die
schakel je dan als eerste uit. “Loophol” schieten
houdt in dat je vanuit een barrière door een zelf gemaakt klein gaatje schiet. Dit gaatje kan je maken
middels een speciaal gemaakte formule. Ook “loophol” hadden we voorgaande weken behandeld in de
leslokalen. Aan het eind van de schietdag werd de
competitie weer opgestart en moesten we punten
schieten op een dartbord.

Op de donderdag konden we in de ochtend weer
doelen schieten variërend van 100 meter tot 1200
meter. De verste doelen van 1200 meter werden die
dag vaak getroffen. Dit kwam doordat iedereen de
vorige twee dagen zijn vaste waarden goed heeft
kunnen controleren. Tevens zijn we er achter gekomen dat de “Castrell” een goed werkend apparaatje
is, waarmee je met de juiste instellingen snel en accuraat je klikwaardes hebt. In de middag hebben we
scenario geschoten en “loophol” geschoten. Scena-

Die avond werd de winnaar bekend gemaakt in een
leuk restaurant in Baumholder. Vrijdag, tevens laatste dag stonden we weer vroeg op om het legeringsgebouw weer schoon op te leveren, dit was binnen
no-time gerealiseerd. Naderhand konden we eten en
hebben we een lunchpakket opgehaald om vervolgens de terugreis naar Nederland voort te zetten.
Het was een goede week met veel leerwinst voor iedereen.

FP 10 GEREED VOOR INZET!
Tekst: Eerste-luitenant A.P.J.A. Vugts,
Pelotonscommandant FP10 RSM
Van 2 september tot 5 september 2017 vond voor
Force Protection (FP) 10 de eindoefening plaats.
Momenteel zit FP 9, bestaande uit een peloton van
de A Compagnie, in Afghanistan om daar de veiligheid van de adviseurs van de Resolute Support Missie (RSM) te garanderen. De D Compagnie zal deze
begin november aflossen met zowel een FP 10 als
een stafelement. De staf zal de zogeheten Multi National Force Protection Company (MNFPCOY) aansturen dat bestaat uit 4 pelotons waarvan dus één
Nederlandse.
Voorafgaande aan de “hand-over-take-over” in het
missiegebied vond de eindoefening plaats voor het
FP en een gedeelte van de staf. Na het gereedmaken
van de voertuigen werd de verplaatsing opgestart
naar het mobilisatiecomplex (mobcomplex )Mariahout. Het scenario was vergelijkbaar met de daadwerkelijke situatie in Afghanistan. Zo waren diverse
namen, de voertaal (engels), dagelijkse besprekingen en commandoverhoudingen hetzelfde als in het
inzetgebied. Tijdens de heenverplaatsing van de De
Ruyter van Steveninckkazerne naar Mariahout stuitte het peloton op een ongeval met een gewonde. De
gewonde werd snel gecheckt en toen bleek dat er
niets ernstigs aan de hand was, kon het peloton een
andere route oppakken en verder verplaatsen. Echter bij aankomst op het mobcomplex was de gewonde daar voor de poort neergelegd. Wederom werd

besloten dit geen aandacht te geven, aangezien er
voor de lokale bevolking een lokaal ziekenhuis is
waar ze deze heen kunnen brengen. Op het complex
aangekomen werden de laatste zaken geregeld
waarna het peloton met een patrouille begon in de
omgeving om zo de verschillende locaties waar de
adviseurs gesprekken zouden houden, te verkennen. De patrouille gaf een goed beeld van de “normal pattern of life” van Lieshout en omgeving. Eén
locatie betrof ook het centrum van Lieshout met de
kiosk als het hart van het dorp. Een locatie die de
volgende dag ook een belangrijk rol zou spelen. De
volgende dag stond namelijk een gesprek gepland
tussen een adviseur en de burgemeester.
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Op dinsdagmiddag werd de adviseur welkom geheten bij het Nederlandse peloton. Na een briefing
door de PC besprak de bodyguard de laatste details
met de adviseur waarna deze kon instijgen in het
juiste voertuig. Na een korte verplaatsing met de
voertuigen werd een voertuiglocatie ingericht om
vandaaruit veilig te voet richting de kiosk te verplaatsen. Nadat bleek dat de voertuiglocatie veilig
was, kon een team geformeerd worden en kon de
adviseur uitstappen. Een klein verkennend element
bekeek de situatie op het plein en kort daarna arriveerde de adviseur. Op het plein waren verschillende lokale mensen (waarvan de meeste “role-play”)
aanwezig, wat het tot een realistisch scenario maakte. De adviseur kon zijn gesprek met de burgemeester beginnen en de rest kon de beveiliging oppakken. Continu waren er verschillende zaken die bij de
lokale bevolking speelden, van kleine discussies tot
het uitdagen van de beveiligers. Het peloton bleef de
beveiliging behouden en wist handig gebruik te maken van de lokale autoriteiten om de lokale bevolking te woord te staan en op het juiste moment te
kalmeren, dan wel weg te sturen. Plotseling beginnen een aantal personen in gewaden te vuren op het
plein. Contact! De taak van de “Guardian Angels”
(roepnaamnaam voor de beveiligers) om snel te reageren en terug te vuren.

heid rondom de adviseur. De adviseur wordt snel in
veiligheid gebracht naar het voertuig en de rest van
het peloton probeert afstand te creëren met de omstanders die ook graag veilig de voertuigen in wilden. Toen bleek dat het peloton ingestegen was, kon
de terug verplaatsing naar het mobcomplex plaatsvinden. Teruggekomen bleek het peloton geluk gehad te hebben: er waren geen gewonden gevallen en
de adviseur was veilig teruggebracht.

De overige opdrachten waren voor elk niveau goed
om nog eens te laten passeren. Het omgaan met veiligheidsinstructies, het omgaan met een explosief en
het contact maken met verschillende “counterparts”
kwam nog aan de orde. Op donderdag werd er terug
verplaatst richting de kazerne. Op de Oirschotse
heide kwam een laatste event aan bod, waarbij een
demonstratie plaatsvond met een gewonde. Na dit
laatste event kon de oefening afgesloten worden,
waarmee FP 10 gereed is voor inzet. De komende
tijd zullen ze dan ook van het welverdiende verlof
genieten om in november voor 4,5 maand de geleerde zaken in praktijk te brengen.

De bodyguard brengt de adviseur in veiligheid en de
“Guardian Angels” breken af en creëren de veilig-

GESLAAGDE HERDENKING BERINGEN
Tekst: Sergeant J.J.F. Moors,
B Compagnie 17 Pantserinfanteriebataljon GFPI
De B ”Eagle“ Compagnie GFPI heeft woensdag
6 september de herdenking van de bevrijding van
Beringen bijgewoond. Voor de Fuseliers is deze herdenking inmiddels bekend gebied. Jaarlijks wordt
bij deze herdenking aandacht besteed aan het wa28

Vaandeldrager nummer 123

penfeit dat zich voltrokken heeft op 6 september
1944, met in het bijzonder, de rol van de Irene Brigade bij het behouden van een bruggenhoofd over
het Albertkanaal en de verdediging hiervan tegen
verscheidene tegenaanvallen van Duitse troepen.

de Vriendenkring Brigade Piron, de Koninklijke Unie
der Inlichtingen en Actiediensten Noord-Brabant en
Limburg en tenslotte namens de Nationale Confederatie der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden
Beringen-Leopoldsburg. De ceremonie is afgesloten
met het spelen van ‘The last post’ gevolgd door een
minuut stilte. Na afloop van de ceremonie zijn de eenheden, oud-strijders en overige genodigden bij elkaar
gekomen in de Kardijk in Beverlo om onder het genot
van versnaperingen met elkaar in contact te komen en
ervaringen en verhalen uit te wisselen.
Met twee pelotons gekleed in Dagelijks Tenue en de
vaandelwacht was de aanwezigheid van het regiment
noemenswaardig. Opgesteld bij het gemeentehuis hebben zij gewacht tot de mis, gehouden door Domineeaalmoezenier de Ridder, was voltooid. Aansluitend
heeft de eenheid, vergezeld door diverse Nederlandse
en Belgische delegaties, zich verplaatst naar het oorlogsmonument, dat gevestigd is op de locatie waar de
vroegere houten brug 73 jaar geleden het strijdtoneel
vormde. Nadat verschillende sprekers de revue waren gepasseerd, waaronder de mooie openingswoorden van Burgemeester Webers en de toespraken van
Generaal-majoor b.d. Hemmes en Plaatsvervangend
bataljonscommandant Majoor Maas, volgde de kranslegging. Uit naam van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene en de oud-strijders hebben de Generaalmajoor en de Majoor Maas, een krans gelegd. Ook zijn
er kransen geplaatst uit naam van het Belgische Bataljon Bevrijding/Vijfde Linie, de Nationale Strijdersbond
van de vier deelgemeenten van Beringen, het Comité
Bevrijding, het Koninklijk Nationaal Verbond der Oorlogsinvaliden, de Onafhankelijkheidsdienst Limburg,

Het eren en herinneren van de slag bij Beringen
blijft onlosmakelijk verbonden met het regiment.
Een glansrol blijft hierbij weggelegd voor de oudstrijders, die op hun gezegende leeftijd toch weer
in staat bleken om hier met de aanwezige geïnteresseerden bij stil te staan. Hiermee zijn zij het toonbeeld van onze wapenspreuk: Volo et Valeo!

25 jaar Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene in Oirschot
Op 17 januari 2007 werd bij veilinghuis Christie’s te Amsterdam een aquarel van Willy Sluyter geveild, met als onderwerp de intocht van de Prinses Irene Brigade in ’s-Gravenhage in mei 1945. De
geschatte opbrengst vooraf bedroeg 5000 tot 7000 euro. Sluyter is een bekende Haagse kunstenaar.
De Regimentsverzameling beschikt al over een aantal aquarellen van kunstenaars Herman van den
Bosch en Gabriel de Jongh (beiden uit de Irene Brigade afkomstig) en daarom wilde de conservator
het bijzondere werk aankopen.
Het lukte om via een subsidieregeling van de Brabantse Museum Stichting en het Anjer Cultuur Fonds
ruim 8000 euro op tafel te krijgen. Uiteindelijk gingen
de voorzitter van de stichting, Brigade-generaal der
Fuseliers b.d. Guus van Leeuwe en conservator Hans
Sonnemans naar Amsterdam voor de veiling. Helaas,
binnen een minuut werd er ruim 10.000 euro geboden
en ging het werk aan hun neus voorbij.
Voorzitter en conservator konden teleurgesteld terug
naar huis. Het is nooit duidelijk geworden wie de koper destijds is geweest.
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DELTA SPRINGBOKKEN VOELEN ZICH THUIS IN HET DUITSE GEBERGTE!
Tekst: Korporaal der Eerste Klasse van der Woning (17 RECCE)
In september stond voor ons een week Rühpolding
(voorheen Bad Reichenhall) op het programma. Op
maandagochtend reisden wij af naar het hotel Fritz
am Sand. De helft van de compagnie had de mogelijkheid deel te nemen aan deze oefening en ook
het Belgische leger was vertegenwoordigd met een
groep van negen man van het Regiment Paracommando’s.
Dinsdag ging onze tweedaagse bergtocht van start.
In de vroege ochtend onder toeziend oog van moeder natuur en een spatje regen werd de klim naar de
top op twee kilometer hoogte ingezet. Naarmate wij
hoger kwamen te zitten en het steeds frisser werd,
kregen wij op 1.800 meter te maken met een onaangenaam koude wind en sneeuw.

Na een kledingdrill werd besloten om die dag snel
de top over te gaan. Daarna was het nog 400 meter dalen naar onze bestemming voor de nacht, die
Neue Traunsteiner Hütte. Een pittoresk gebouw op
1.600 meter hoogte waar wij even op kracht konden
komen voor de volgende dag.
Woensdagochtend werd de afdaling ingezet. Niet helemaal zonder gevaar: meerdere mensen lieten hier
in het verleden het leven! Al vrij snel kwamen wij
uit bij een klif. Hier moest onder leiding van de instructeurs LO/S honderd meter worden afgedaald.
Eenmaal beneden was er een korte tocht door de
grotten in de berg. In deze omgeving kan het weer
snel omslaan en is de kans op een gewonde niet ondenkbaar. In eerste instantie moet dit zelf worden
opgelost, aangezien transport niet altijd beschikbaar
is, dit werd dan ook tijdens de afdaling beoefend.
Vlug werd de brancard, die in twee delen mee was
in de groep, in elkaar gezet en binnen de gestelde
tijd werd de oefengewonde richting een hutje in het
dal gebracht. De tocht vervolgde door de mooie Aschauer Klamm waar het vooral genieten was van de
omgeving. Na deze bergtocht wordt er verwacht dat
iedereen nog inzetbaar is. Om dit te testen werd er
afgesloten met een speedmars richting de bus. Een
pittig parcours in de bergen, waar op karakter tijden
werden gehaald.
Donderdag stond er een mooie uitdaging gepland,
namelijk het beklimmen van de Drachenwand in
Oostenrijk, aan de hand van” klettersteigen”, ofwel
ijsklimmen. Voor mensen met hoogtevrees geen plezierige tocht. Ook de naam ‘’drakenwand’’ en het
idee dat je aan twee elastieken vast zit, hielp daarin
niet mee. Na een steile klim kwam iedereen aan bij
het gevreesde bruggetje, dat tussen twee rotsen in
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kwam. Om kosten te besparen liepen we omhoog.
Dit ging vrij vlot waardoor wij genoeg tijd hadden
om alles te bezichtigen en te genieten van het supermooie uitzicht. Daarna zijn wij afgedaald, terug
naar Fritz am Sand. Door middel van fysieke en
mentale uitdagingen op verschillende hoogtes met
wind, regen, zon, en sneeuw kwam iedereen aan zijn
moment en werd de week met een voldaan en goed
gevoel afgesloten.
hing: 400 meter boven de grond op een houten hangbrug, dat doet wat met je. Na heel wat zweet te zijn
verloren op de warme rotswand van de brandende
zon of van angst, werd uiteindelijk de top ongeschonden bereikt. Het moment op de top is samen
met de compagniesvlag vastgelegd.
Vrijdag was alweer de laatste dag van deze mooie
week. De week werd afgesloten met een tocht naar
het Kehlsteinhaus (ook wel bekend als het Adelaarsnest, of Adlerhorst) op 1.800m hoogte. Dit was het
verjaardagscadeau voor Hitler’s 50ste verjaardag,
waar hij in verband met hoogtevrees maar weinig

OPTREDEN VERSTEDELIJKT GEBIED (OVG) NIVEAU TWEE OOSTDORP
Tekst: Roel Menting, Korporaal der Eerste Klasse.
In week 34 en 35 is de Charlie Compagnie afgereisd
naar Harskamp, dit om niveau één en twee te trainen in Oostdorp. Een aantal weken voor deze oefening zijn de meeste groepscommandanten al drie
dagen in Oostdorp geweest, voor het volgen van een
“train-the-trainer”programma. Er was redelijk wat
veranderd in het optreden vergeleken met de laatste
keer dat wij als compagnie aan OVG hebben gedaan,
dat betekende dus voldoende leerwinst te behalen
in de twee oefenweken.
In de eerste week werd met name op niveau-1 getraind, waarbij er ook fx-munitie ter beschikking
was. Dit is munitie, bestaande uit kleine verfballetjes, waardoor je kunt zien of een doel getroffen
wordt. Hiermee werden vooral de schiethouding en
het bewegend vuren getraind. Al met al een intensieve, maar zeker leerzame week, waarbij er in de
avond toch geregeld tijd werd vrijgemaakt om een
drankje te kunnen doen in de bar. Na een welverdiend weekend thuis, stond week twee alweer voor
de deur. Hier werd de nadruk gelegd op niveau-2, dit
veelal in de vorm van scenario’s. Ook hierbij werd
er weer gebruik gemaakt van fx-munitie. Hierdoor
hebben we op een realistische wijze kunnen trainen,
echter wel met wat flinke blauwe plekken bij de
oefenvijand tot gevolg (vanwege de verfballetjes).

Nogmaals bedankt dat jullie hier ‘vrijwillig’ en vol
overgave aan hebben meegewerkt. Ook werd er later in de week nog een “urban-parcours” afgelegd
onder leiding van de LO/S. Dit was een soort geïmproviseerde hindernisbaan, waarbij er gebruik werd
gemaakt van huizen, riolering en loopgravenstel. Na
een aantal keren fysiek geprikkeld te zijn werd er
nog een OVG baan doorlopen, waarbij de opdracht
was om zo snel mogelijk met je buddy de benedenverdieping van een huis te zuiveren. Hierbij werd er
ook weer gebruik gemaakt van de fx-munitie, waarmee de doelen daadwerkelijk werden getroffen.
Hier werd een zeer strakke tijd neergezet.
Al met al zijn het twee zeer leerzame weken geweest,
waar we flink aan de bak zijn gegaan.
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25 jaar Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene in Oirschot
Gelukkig zijn er ook succesvolle aankoopprojecten voor de Regimentsverzameling. In 2010 werd een Fordson WOT2 aangekocht, een Britse kleine
vrachtwagen met een laadvermogen van 750 kg, een gewicht van 2050 kg,
een open laadbak en gesloten cabine. De War Office Trucks (WOT), werden
geproduceerd tussen 1939 en 1945 in de Ford fabriek nabij Londen. De
Prinses Irene Brigade beschikte over vele tientallen van deze kleine vrachtwagens, speciaal voor infanterie gebruik.
Met financiële steun van de Brabantse Museum Stichting en het Anjer Cultuur Fonds kon de Stichting Brigade en Garde dit bijzondere voertuig van een particuliere verzameling aankopen. Het is
prachtig gerestaureerd, in de “kleuren” van de Brigade, hoewel het oorspronkelijk van een Britse
eenheid is geweest die het in Normandië heeft achtergelaten.

Op een foto van de Brigade en een aquarel van Brigade-kunstenaar Gabriel de Jongh, is het voertuig te zien met twee Brenguns op een Twin Motley mounting, voor gebruik tegen luchtdoelen. De
Brens zijn voorzien van de weinig gebruikte ‘high speed” 200 round drums, met een vuursnelheid
van 500 schoten per minuut. De Fordson in de Regimentsverzameling kon worden uitgerust met
dit bijzonder zeldzame wapensysteem uit de Tweede Wereldoorlog.

WOLVERHAMPTON EN CONGLETON: EEN UNIEKE REIS
Tekst: Maxime Aarts en Elise Nellestijn, Stagiaires Communicatie

Wolverhampton
Op vrijdag 10 november vertrok er een delegatie van 17
Pantserinfanteriebataljon
GFPI naar Wolverhampton
in Groot-Brittannië. Ons regiment nam ‘s zaterdags deel
aan de “Dutch War Graves
Memorial Service”, waar
de eerste overledenen van ons regiment liggen. De
plaatsvervangend commandant van het bataljon,
Majoor Maas, legde samen met Generaal b.d. Hemmes een krans bij de begraafplaats in Wolverhampton. Na de herdenking op de begraafplaats bood de
burgemeester een receptie en een lunch aan in een
nabijgelegen galerij. Tijdens de lunch bood een lokale
basisschool een geschilderde kunstwolf aan. Majoor
Maas gaf de burgemeester een tinnen bord ter erkenning van onze langdurige band met Wolverhampton.

Congleton
Hierna reisde de delegatie richting Congleton. Zowel
Wolverhampton als Congleton spelen een belang32
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rijke rol in de geschiedenis van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene. In Congleton is het stamonderdeel van het Garderegiment op 11 januari 1941 opgericht. De verdere opleiding van dit stamonderdeel
vond plaats in Wolverhampton. De zondag begon
met een defilé naar de herdenkingsplaats in het centrum van Congleton. Hier stonden honderden mensen om de herdenking bij te wonen. Verschillende
instanties legden hier kransen. Na deze ceremonie
liep ons detachement richting Congleton Town Hall
en woonde daar een Anglicaanse kerkdienst bij. Na
de dienst bood de burgemeester een lunch en receptie aan. Zowel de burgemeester van Congleton als
onze delegatieleider Majoor Maas hielden speeches
die de band tussen de stad en ons
Regiment
benadrukten. Uiteraard
werd er met onze
regimentsdrank
Calvados een toost
uitgebracht op het
Regiment.

SWIFT RESPONSE
Tekst: Sergeant der Eerste Klasse Niels Hakkens,
Goedendag Fuseliers en oud-Fuseliers,
Wij van de Alpha-, Bravo en Charlie Compagnie van
het 17e Pantserinfanteriebataljon GFPI hebben van
2 oktober t/m 15 oktober jl. onze collega’s van het
11e Infanteriebataljon Luchtmobiel Garderegiment
Grenadiers en Jagers ondersteund bij de internationale oefening “Swift Response”.

De eerste van de ruim twee weken durende oefening
stond vooral in het teken van het praktijkgedeelte
Basis Helikopter Training, het kennismaken met het
indelen van personeel over verschillende soorten
en aantallen helikopters met en zonder ‘underslung’
en voor velen van ons het eerste vliegmoment. Ook
binnen de compagnie moesten we aan elkaar wennen, aangezien er pelotons geformeerd waren uit
verschillende eenheden die niet of nauwelijks met
elkaar hebben samengewerkt. Daarnaast trokken
we al snel de aandacht en kregen we veel bekijks
tijdens de trainingsmomenten die we op en rondom
het kazerneterrein tot uitvoering brachten.
Van voertuigen met de .50 tot de Spike manpacked,
van de Theon Mono en Bino sets tot de laserdoelaanwijzers geplaatst op wapens: voor velen waren
we van onze luchtmobiele collega’s niet zomaar
‘pantserinfanterie’ maar een goed uitgeruste en professionele eenheid die klaar was voor de strijd.

“Niet als Tijgers, Eagles of Beren, maar als Fuseliers
gaan we onszelf op de kaart zetten.” Dit was de inleiding voorafgaand aan de oefening Swift Response
te Hohenfells, een steunverlening aan onze collega’s
van de 11e Luchtmobiele Brigade.

Ondertussen werd er voortdurend veel aandacht
besteed en werden we continu gebrieft over alles
wat zich in ‘the box’, het oefenterrein afspeelde. Van
Seal team 2 van de Amerikaanse Navy Seals met een
onbekende opdracht, tot de “dixi slurper” die in het
scenario hoort, alles was al in volle gang.

Door het drukke programma vol oefeningen en inzet was er onvoldoende capaciteit bij de brigade uit
Schaarsbergen om de oefening volledig uit te kunnen voeren.
Na het wegvallen van een Duitse para-eenheid kwam
het verzoek bij het bataljon of er een eenheid geformeerd kon worden. Vanuit alle compagnieën werden pelotons geformeerd om zo een samengestelde
compagnie te vormen.
Swift Response is een oefening op divisieniveau 7
met 10.000 collega militairen uit zes verschillende
landen. De grootste oefening van het Defensie Helikopter Commando sinds 2003, een oefening waarbij
alles uit de kast wordt gehaald. Deze oefening was
de kers op de taart en die konden we niet aan ons
voorbij laten gaan.
Na een intensieve voorbereiding met onder andere
Basis Helikopter Training theorie, het theoretisch en
praktisch behandelen van het Handboek Luchtmobiel en het bepakken en beladen van uitrusting en
materiaal waren we klaar om te gaan.

Vanaf het weekend begon de commandovoering op
compagniesniveau. Ook de leiding van de brigade
was het niet ontgaan dat we onszelf tot in perfectie
hadden voorbereid op welke vorm van inzet ook. Dit
kwam terug in de opdracht voor de Fuseliers, een
nachtelijke “first entry” in een oord, waarvan nog
onbekend was hoe de lokale bevolking hier op zou
reageren.
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Onder beveiliging van een aantal Apaches, drie Chinooks en een Cougar werden we gedropt naast het
oord. Een instap bij duisternis, maar voor ons niet
anders dan overdag, echter was alleen het beeld
groen. Nadat de bevolking snel aan onze aanwezigheid in het oord gewend was, konden we het oord inrichten als uitvalsbasis van de compagnie. Van hieruit werden verschillende opdrachten uitgevoerd.
Met een hoge “can-do” mentaliteit was geen opdracht te gek of teveel. Van het evacueren van “locals” tot het anticiperen op vuurcontact en offensief
optreden tegen welke vorm van vijand dan ook. Van
het begeleiden van een vluchtelingenstroom tot het
beschermen en beveiligen van de bataljonscommandopost.
Swift Response was een bijzondere kans voor de
Fuseliers om te laten zien dat we buiten onze “pantserinfanterie-comfortzone” met een nieuwe samenstelling van eenheden nog steeds professionals zijn
en zeker niet onderdoen voor onze collega’s met de
rode baret.

Wie weet kunnen we in de toekomst onze collega’s
een kijkje laten nemen bij het gemotoriseerd optreden bij het 17e.
17 AIR ASSAULT!

25 jaar Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene in Oirschot
Al in 1997 beschikte het Museum Brigade en Garde
Prinses Irene over een eigen website. De domeinnaam fuseliers.net werd vastgelegd en later fuseliers.nl. Vanaf deze site werd ook informatie
aangeboden over de andere musea en historische
verzamelingen van de krijgsmacht. Grote musea,
zoals toen het Legermuseum, waren nog niet op
internet te vinden. Het initiatief van de regimentsconservator werd ondersteund door de Traditiecommissie Krijgsmacht. In 2001, bij het 60-jarig jubileum van GFPI, werd de site voor het eerst gebruikt
voor ondersteuning van de communicatie van het
Garderegiment. Daarna werd de site formeel overgedragen en gebruikt als regimentssite. Helaas is
er geen screenshot van de eerste versie van de site
bewaard gebleven.

ROOV
REGIMENTSDINER ROOV GFPI 2017
Tekst: Sergeant der Eerste Klasse R. (Roy) Gubbels Delta Compagnie
Donderdag 21 September stond het jaarlijks terugkomende ROOV Regimentsdiner GFPI op de agenda.
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Wederom is er voor de mooie en altijd gezellige locatie ‘’Hof van Solms’’ in het pittoreske Oirschot gekozen.

De onderofficieren waren samen met hun partners
in groten getale aanwezig deze avond, wat de grote mate van betrokkenheid weergeeft die eenieder
heeft met ons Regiment. Daarnaast waren de heer
Zwart als oudste onderofficier van het Regiment samen met zijn partner eregasten deze avond.

Het regimentsdiner werd voorafgegaan door een
speech van Bataljons- en Regimentsadjudant Corné
Brands. Er werd natuurlijk stilgestaan bij een aantal
collega’s die het Bataljon de laatste jaren zijn ontvallen. Hiervoor was een speciale hoek ingericht met
hun foto’s.
Tijdens de opening werd er ook een nieuwe traditie
geboren. Deze houdt in dat elk jaar de jongste onderofficier van het bataljon, de oudste onderofficier
van het bataljon ophaalt en terug brengt naar/van de
locatie van het regiments onderofficiersdiner. Dit

om onze banden en betrokkenheid van oud collega’s
te behouden.
Ook werd er tijdens de opening middels uitdrinken
afscheid genomen van collega’s die het bataljon verlaten. Maar er werd ook ingedronken om nieuwe
collega’s welkom te heten. Hierbij dienen de nieuwe
onderofficieren traditioneel de ‘’van Groenestein’’
beker, gevuld met calvados, ’’ad fundum’’ te ledigen.

Gedurende de rest van deze gezellige avond werd er
volop genoten van de heerlijke amuses en drank die
ons voorgeschoteld werden. Zoals vanouds werd er
voornamelijk over het werk gesproken en de lopende zaken van de dag. Muziek kan op dit soort avonden natuurlijk niet ontbreken. De muzikale begeleiding werd geleverd door de band “Shade of yellow”.
Hierdoor durfden enkele collega’s zich toch van een
andere kant te laten zien, zodat het feest voor sommigen nog een leuke wending kreeg.

Overige artikelen
Onderstaand een ingezonden kerstverhaal van Aalmoezenier Jan van Lieverloo, die in 1993 vanuit een
Rooms-Katholieke Parochie in Best aangesteld werd
tot Aalmoezenier bij het 17e Pantserinfanteriebataljon GFPI en zijn hart verloor aan ons regiment. Zijn
verdere loopbaan bleef hij als geestelijk verzorger
in diverse functies bij de krijgsmacht en hij schopte
het zelfs tot eerst Hoofd Landmacht Aalmoezenier
en daarna zelfs Hoofd Krijgsmacht Aalmoezenier.
Zijn hart bleef echter altijd bij ons regiment en mede
door zijn belangstelling voor onze oud-strijders en

zijn inzet voor hen, is hij niet alleen drager van de
Gouden Fuseliersspeld, maar ook de enige geestelijk verzorger in de krijgsmacht die van de oud-strijders ook bij plaatsing buiten het bataljon het invasiekoord mocht blijven dragen. In deze laatste editie
dit jaar van ons regimentsblad is een kerstverhaal
wel op zijn plaats, vooral omdat het zich afspeelt in
Bosnië in het operatiegebied van 17 Painfbat als 1
NL Mechbat GFPI IFOR II, waaraan de aalmoezenier met het bataljon in 1996 heeft deelgenomen.

DE KERSTBEELDEN GESTOLEN?
Tekst: Aalmoezenier Jan van Lieverloo
Als je van mensen hoort wanneer ze heimwee hebben, is dat vooral in de dagen van Kerstmis. De versierde kerstboom, de kandelaars met kaarsen, de
geur van hulst en het kerststalletje. Het voelt als een

huis van licht, een warme geborgenheid.
Tegelijkertijd realiseer je jezelf hoeveel mensen juist
niet die geborgenheid hebben omdat ze een gebroken bestaan leiden, ver van huis zijn, vervreemd of
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omdat het werk het van hen vraagt om in den vreemde te zijn. Overigens het typische is dat ook het hele
kerstverhaal zich in den vreemde afspeelt. Maria en
Jozef moesten ook op reis, daar was geen houden
aan. Zo gezien kan uit een dergelijke verplichting
toch iets moois ontstaan.

Franciscus van Assisi
Het was Franciscus van Assisi aan wie de invoering
van de beelden in de kerststal wordt toegeschreven.
In het jaar 1223 liet hij in Greccio (Italië) een ‘levende’ kerststal maken.
Een mooi gebruik om met symbolen en beelden
kernmomenten in het gelovig leven vast te leggen.
Dat kan met beelden, gebrandschilderde ramen,
kleuren en geuren.

woonde. Zij vertelde hem dat ze had gezien hoe de
kinderen alles mee naar huis genomen hadden. Ze
had gezien hoe een meisje met de engel was weggelopen en iemand met de herder. Over het kind hadden
ze nog wat staan praten wie dat mee naar huis zou
nemen. De schapen waren ook verdeeld en Maria en
Jozef. Maar, zei ze, er stak niets kwaads achter. Voor
de kinderen was het de eerste kerststal en ze wilden
graag iets van dit kerstfeest als herinnering mee naar
huis nemen. Bovendien had de pater toch zelf tijdens
de viering gezegd dat ze allemaal iets van het kerstgebeuren mee naar huis moesten nemen.

Ik herinner me een verhaal over een kerststal uit
Bosnië, de tijd dat ik daar was voor een vredesmissie als aalmoezenier met het bataljon. Het speelt in
de tijd van IFOR II. Vaak reden we binnendoor over
de bergen van Jajce naar Sisava. We passeerden dan
een klein dorpje. Daar werkte een franciscaner pater die overigens een eindje verderop woonde.

De betekenis meenemen.

De kerstgroep gestolen?
Het was een arm dorpje waar hij mij over vertelde.
Ze hadden daar nooit een kerststal gehad, maar door
acties en donaties hadden ze met zelfwerkzaamheid
een grote kerstgroep gemaakt.
Iedereen, maar vooral de kinderen verheugden zich
op het kerstfeest als nooit tevoren. En eindelijk was
het dan zover. De nachtmis was werkelijk ontroerend. Het kerstgebeuren leek, met die kerststal erbij
en de puinhopen van de balkan-oorlog op de achtergrond nog aangrijpender, nog echter. Na de viering
ging de pater, zo vertelde hij, nog met zijn misdienaars naar een ander dorpje. Vele uren later kwam
hij weer terug. Hij dacht, ik loop nog even langs de
kerststal in de kerk. Hij liep naar de hoek waar de
kerststal stond……
Maar er was niets meer te zien. De beelden waren
weg. Geschokt ging hij naar de zuster die bij de kerk
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De pater had geglimlacht. Ze hadden zijn boodschap
wel heel letterlijk opgevat. Maar toch, ze hadden hun
liefde tot de mens geworden God laten zien. Deze
kinderen laten duidelijk zien dat u en ik en iedereen
allemaal iets vanuit de kerststal mee moeten nemen.
Niet de beelden zelf, maar wel de betekenis er van:
Het kindje, in doeken gewikkeld, dat uit de doeken
is komen doen hoe een wereld van vrede en geluk
er voor iedereen zou kunnen komen. De herder die
we voor elkaar kunnen zijn die ons vraagt of we vol
trouwe de wacht willen houden bij elkaar. De oproep om net als de koningen te knielen bij wie klein
en kwetsbaar zijn als het kindje in de kribbe en onze
rijkdom te delen en met onze talenten, goud wierook of mirre, goed willen doen aan anderen.
De kinderen in het dorpje hebben de beelden in optocht teruggebracht naar de kerk. Eén ding bleven ze
echter bij hen dragen. De boodschap van de kerstgroep. De liefde van God in onszelf mens laten worden, in iedereen die zich inzet voor de ander, in buren
die elkaar helpen, voel je dat God heel dichtbij is.
Als we zorgzaam zijn als de herders en goedgeefs als
de koningen, brengen we ‘eer aan God in den hoge
en vrede op aarde….’.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo.

25 jaar Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene in Oirschot
In 2004 werden de Landmachtdagen gehouden in de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne. Voor het eerst ontstond toen het idee om rond de museumgebouwen historische militaire
voertuigen en re-enacters (“acteurs” in historische kleding en uitrusting) een plaats te geven. Op
deze manier werd het museumgebied levendiger en aantrekkelijke voor het publiek. Dit concept
sloeg aan en werd herhaald in 2008, met nog eens als hoogtepunt in 2012. Ruim 250 vrijwilligers
waren toen actief in het Historisch Cluster, waar ook de militaire musea acte de presence gaven.
De toegang tot het cluster werd gevormd door een erewacht van het Garderegiment Fuseliers.
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