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

Infanteristen werken met 
automatische en semi-
automatische handvuur-
wapens, mortieren en 
antitankwapens. Ook be-
schikt de infanterie over 
geavanceerde communi-
catie- en laserapparatuur 
en allerlei soorten nacht-
zichtapparatuur.

www.facebook.com/17painfbatGFPI
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Rode Draad
Het ceremoniële tenue

Door Hans Sonnemans, Regimentsconservator

Op 11 januari gaf Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Hans van der Louw 
zijn ceremoniële tenue in bruikleen aan de Regimentsverzameling. Een 

zeer bijzonder ceremonieel tenue dat hij droeg als Chef van het Militaire 
Huis van Zijne Majesteit de Koning, ook wel Adjudant-generaal genoemd. 
In deze functie gaf hij leiding aan de adjudanten en ordonnansofficieren, 
die onder meer de openbare optredens van de leden van het Koninklijk 

Huis voorbereiden en begeleiden.

Bijzonder, want het wijkt af van het gangbare tenue, aangezien de Adju-
dant-generaal te paard het Binnenhof betreedt tijdens Prinsjesdag. Een 

bereden Fuselier dus. Bovendien, een Fuselier met generaalspet en niet de 
gebruikelijke ceremoniële helmhoed. De vorige Commandant Landstrijd-

krachten vond het dragen van de helm bij deze functie niet gepast.

Deze bruikleen is een mooie aanleiding om in de Rode Draad nog eens 
te kijken naar de trots van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, het 

in 1948 ingevoerde ceremoniële tenue.

Generaal-majoor der Fuseliers Hans van der 
Louw in het ceremoniële tenue, als onberedene, 
zonder helm, maar met generaalspet. 

Het eerste optreden van het 
Garderegiment Prinses Irene 
(toen nog niet Fuseliers) in 

het ceremoniële tenue, tijdens 
de inhuldiging van Koningin 

Juliana in 1948. Het ontwerp 
van het uniform komt van 
Frans Smits sr. Opvallend is 
het gebruik van het Britse 
geweer de Enfield P14 met 
bajonet, het wapen dat de 

Prinses Irene Brigade gebruik-
te in het Verenigd Koninkrijk 
tot ongeveer voorjaar 1944.
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Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Henrie Doreleijers, Hoofdredacteur

Leesbaarheid 
Vaandeldrager
Zoals ik al eerder heb aangegeven, 
blijven wij bezig met het verbete-
ren van ons blad. Een van de zaken 
die wij deze keer hebben aange-
pakt is het verbeteren van de 
leesbaarheid. Ook hebben we de 
lay-out “opgepimpt”. Samen met 
onze vormgever hebben we de 
Vaandeldrager in een “vernieuwd” 

jasje gestoken zonder dat dit ten koste gaat van de her-
kenbaarheid en de uitstraling van het blad. Zo hopen wij 
dat ook de “digitale” leesbaarheid wordt verbeterd, want 
steeds meer leden lezen het blad “digitaal” via de website. 
Wij zijn erg benieuwd naar jullie mening en wat jullie van 
de aanpassingen vinden en stellen reacties via 
vaandeldrager@fuseliers.nl erg op prijs!

Nieuwe rubriek
Als onderdeel van haar stage, zal de nieuwe stagiaire Com-
municatie, Iris Wetzels, de komende Vaandeldragers, in het 
kader van haar studie journalistiek, een aantal interviews 
gaan verzorgen. In deze Vaandeldrager, onder de rubriek 
van de VOSIB, een interview met Simon van der Veer, een 
Indië-veteraan van ons regiment.

Vaandeldragerfonds
Wij zijn erg blij met de vele donaties, dat geeft aan dat ons 
blad breed wordt gedragen. Tijdens de Regimentsjaardag 
werden we ook aangenaam verrast door onze Regiments-
adjudant, die ons namens het Bataljon een cheque overhan-
digde van €500. Goed voorbeeld doet goed volgen!!

Deadline kopij Vaandeldrager 125
De uiterste datum waarop de kopij voor de volgende edi-
tie, Vaandeldrager 125, ingeleverd moet zijn is vrijdag 25 
mei 2018.

Ik wens u allen namens het redactieteam veel leesplezier!

Van de Redactie

Tekst : Haran Gorissen, Luitenant-kolonel der Fuseliers  
en Serge Maas, Majoor der Fuseliers

Beste Regimentsgenoten,
Zoals aangegeven in mijn vorige voorwoord, bevindt het 
bataljon zich op vele sporen tegelijk. De D Compagnie 
opereert al geruime tijd in Afghanistan. Ik heb af en toe 
vanuit Mali contact met de compagniescommandant in Af-
ghanistan. Het vergaat hen goed en de spirit is hoog. De 
internationale setting waarin zij zich bevinden, geeft ruim 
voldoende dynamiek. 

LRRPTG-4 (Long Range Recce Patrol Task 
Group-rotatie 4)
Van ons bataljon zijn de B Compagnie, delen van de D Com-
pagnie, de bataljonsstaf en ik zelf operationeel in Mali. Wij 
worden ondersteund door o.a. verkenners van JISTARC 
(Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Re-
connaissance), genisten, explosieven opruiming, Informa-

tion Operations capaciteit, een Command Liaison Team en 
logistieke elementen. Ook ons vergaat het goed. Het is een 
team met vertrouwen in elkaar, bezieling, gedrevenheid en 
een grote mate van vindingrijkheid. Het is heerlijk om dit 
team te mogen dienen als commandant. Via sociale media 
zijn wij geregeld te volgen. Tevens sturen wij maandelijks 
een nieuwsbrief naar ons thuisfront. De Regimentskapi-
tein verstrekt deze binnen ons Garderegiment. Verderop 
in deze Vaandeldrager kunt u een bewerkte versie hiervan 
lezen. Ook jullie zijn namelijk ons thuisfront!

Nederland
Maar het gros van het bataljon bevindt zich in Nederland 
onder leiding van de waarnemend bataljonscommandant 
Majoor Serge Maas. Uiteraard zijn onze Fuseliers volop be-
zig, maar wie kan u beter informeren dan de waarnemend 
commandant zelf. Vandaar dat Majoor Maas ook het woord 
tot jullie richt in de tweede helft van dit voorwoord.

Van de Waarnemend Bataljonscommandant

Beste Regimentsgenoten,

Het kerstverlof waar we met zijn allen aan toe waren, ligt 
al weer enige tijd achter ons. In dit verlof hebben we het 
detachement LRRPTG-4 uitgezwaaid en onze accu’s op-
geladen om met een frisse blik 2018 te beginnen. Geen 

Van de Regimentscommandant



 4 Vaandeldrager nummer 124

overbodige luxe, want ook in dit jaar wordt er veel van 
het Regiment gevraagd. Na een periode die zich kenmerk-
te door opwerktrajecten voor de missies RSM (Resolute 
Support Mission) en LRRPTG-4, wordt het langzamerhand 
tijd voor het bataljon om de focus te verleggen richting 
de omscholing op het Boxer-voertuig en het voorbereiden 
voor de twee rotaties enhanced Forward Presence (eFP) te 
Litouwen in 2019.

Rhino Bokaal
We begonnen het jaar eigenlijk zoals we 2017 afsloten. Na 
de Brigade-nieuwjaarsloop mocht ik als waarnemend batal-
jonscommandant op het brigadeappèl 
uittreden om de Rhino Bokaal in ont-
vangst te nemen uit handen van Com-
mandant 13 Lichte Brigade. Deze prijs 
misten we nog in het inmiddels impo-
sante rijtje van prijzen: Bartelsbeker, 
Zilveren Kijker, Menno van Coehoorn 
en Richterswedstrijden. Verder werd 
onze Eerste-luitenant Jim in ‘t Veld be-
kroond tot sportman van het jaar 2017.

A Compagnie
Zoals de regimentscommandant al schreef in zijn deel van 
het voorwoord, zal ik aangeven waar ons bataljon zich op 
dit moment mee bezig houdt. Delen van onze A Compag-
nie en de bataljonsstafstaf zijn recent teruggekeerd uit Af-
ghanistan, waar ze door de  D Compagnie zijn afgelost. Na 
een re-integratieoefening pakken ze de draad weer op en 
maken ze zich gereed om over enkele weken te starten 
met de Boxer-omscholing. Direct daarna zal de A Compag-
nie het opwerktraject starten om in de twee helft van 2019 
als compagnie in Litouwen ingezet te worden als onderdeel 
van de missie eFP rotatie 7.

C Compagnie
De C Compagnie is onlangs reeds begonnen met deze 
Boxer-omscholing en is al zoveel mogelijk begonnen in de 
samenstelling zoals ze de eerste helft van 2019 naar Litou-
wen gaan. Om tot een volwaardige compagnie te komen, 
is er een compleet peloton van de B Compagnie voor een 
langere periode gekoppeld aan de C Compagnie. Zij vor-
men nu gezamenlijk de eFP rotatie 6.

D Compagnie
Momenteel is onze D Compagnie expeditionair ingezet 
in Afghanistan. Ik had het geluk om hen samen met onze 
bataljonsadjudant te mogen bezoeken. Tijdens dit werkbe-
zoek was ik erg onder de indruk van de positieve sfeer 
en de flexibiliteit van de compagnie. Mooi om te zien hoe 
een compagnie in staat is internationale pelotons aan te 
sturen en zich weet te profileren in een setting waarin 21 
landen betrokken zijn. Dit korte werkbezoek werd afge-
sloten met een carnavalsfeest waar de gehele compagnie 
met de ondersteunende eenheden bij aanwezig waren. Het 
verkenningspeloton van de D Compagnie rondde enkele 
dagen voor het werkbezoek hun eindoefening af en gaat 
binnenkort het zittende peloton aflossen. 

Marnewaard
Zoals u kunt lezen, is het bataljon op vele fronten bezig. On-
danks dat hielden we in januari 2018 een oefening in Marne-
waard met nagenoeg het gehele bataljon. Marnewaard leent 
zich bij uitstek voor het oefenen in bebouwd gebied. In de 
eerste week werd er op pelotonsniveau geoefend en was 
er een Tactische Oefening Zonder Troepen (TOZT) voor 
de kaderleden waarbij de nadruk lag op defensief optreden. 
Het weekend stond in het teken van bevelvoering en een 
welverdiende stapavond in Groningen. Na het uitslapen van 
de roes begon op zondag het tactisch gedeelte op com-
pagniesniveau. Hierbij lieten we de C Compagnie vechten 

tegen een realistische oefenvijand, ge-
speeld door de B Compagnie. Tijdens 
deze week trainden beide partijen de 
offensieve en defensieve kant van het 
gevecht. Voor het eerst in zeer lange 
tijd vochten onze eenheden ook bij 
nacht. Dit was mogelijk, omdat, na lang 
wachten, de nieuwe nachtzichtmidde-
len net voor de oefening werden uit-
gereikt. Het was een drukke, intensieve 
en realistische oefenweek, waarin veel 
geleerd werd. Het werd me daarnaast 

duidelijk dat de kennis van het optreden bij nacht door de 
lange afwezigheid van nachtzichtmiddelen erg laag was. Dit 
is logisch, aangezien veel manschappen en kaderleden dit 
gedurende de afgelopen jaren nooit reëel hebben kunnen 
oefenen. Daar kunnen we de komende periode mooi ver-
andering in brengen. 

Regimentsactiviteiten
Afgelopen periode mochten we ook tal van regimentsacti-
viteiten uitvoeren. In oktober hadden we een beëdiging en 
koorduitreiking in Tilburg, met daarbij het traditioneel nat 
maken van de koorden. Hier werden koorden uitgereikt 
aan nieuwe Fuseliers, maar ook aan alle personen die nu 
dienen onder onze regimentscommandant in Mali. In no-
vember had ik als waarnemend bataljonscommandant het 
voorrecht om met een delegatie van het bataljon, samen 
met Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes, Luitenant-kolonel 
b.d. Henk Laurens en zijn eega Monique, deel te nemen 
aan onze jaarlijkse herdenkingsreis naar Wolverhampton en 
Congleton. Het was een schitterend weekend dat in het 
teken stond van eren en herdenken, waarbij de gastvrij-
heid van beiden plaatsen zeker vernoemd mag worden. Op 
11 januari hebben we traditioneel onze regimentsjaardag 
gevierd. Zoals gebruikelijk werd de regimentsjaardag opge-
start met een ceremonie en kranslegging.
Het was een mooie en sportieve dag met een geweldige 
opkomst van zowel jonge als oude veteranen.

Afsluitend
Zoals u kunt lezen is ons regiment nog jong en springlevend 
en hebben we weer een mooie uitdagende periode in het 
verschiet. Het gaat u allen goed, leve het Regiment!
Volo et Valeo!

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

Bestuursvergadering 10 januari 2018
Tijdens de vergadering is Kolonel der Fuseliers Harald Ja-
cobs unaniem verkozen tot Vicevoorzitter van onze Stich-
ting. Ook zijn de Statuten en het Huishoudelijk Regelement 
vastgesteld, waarna de Statuten zijn aangeboden bij onze 
notaris. Bovendien is ingestemd met het nieuwe Beleids-
plan voor onze Historische Collectie GFPI voor de peri-
ode 2017 – 2020. Ten slotte bleken er inmiddels ruim  € 
3500 aan donaties voor het Vaandeldragerfonds ontvangen 
te zijn, waarvoor onze dank, zodat wij het voortbestaan 
van ons aller blad De Vaandeldrager voorlopig weer zeker 
kunnen stellen. Ook is het vermeldenswaardig dat het Ba-
taljon ons op de regimentsjaardag verblijdde met een gulle 
cheque voor dit mooie doel.

Regimentsjaardag 11 januari
Het was weer een mooie regimentsjaardag, fris maar hart-
verwarmend! Op waardige wijze werd herdacht dat 77 jaar 
geleden de Koninklijke Nederlandse Brigade (die op 27 au-
gustus 1941 de toevoeging Prinses Irene kreeg) in Engeland 
werd opgericht. Als waarnemend Regimentscommandant 
trad Kolonel der Fuseliers Henk de Boer op. Daarna werd 
er sportief gestreden om de diverse bokalen tijdens de 
sportwedstrijden. Ook werd de conservator van onze His-
torische Collectie op deze dag verblijd met de schenking 
van het bijzondere uniform van Generaal-majoor der Fuse-
liers b.d. Hans van der Louw als Chef Militair Huis van Zijne 
Majesteit de Koning.  De dag werd besloten met een gezel-
lige regimentsborrel in onze Regimentsmess Congleton. 

Startschot cross regimentsjaardag d.z.v. Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes.

Schenking van het uniform van Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Hans 
van der Louw.

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG)
De overheid legt dit jaar alle bedrijven, verenigingen en 
stichtingen aangescherpte regels op om uw privacy te be-
schermen. In concreto mogen wij als Stichting (met al onze 
geledingen) niet meer gegevens van u hebben en bewaren 
dan we strikt nodig hebben om u te bereiken en deel te 
laten nemen aan onze activiteiten (van alle verenigingen 
van ons regiment). Volgens ons hebben wij uw naam,  adres, 
woonplaats, geslacht, e-mail, telefoonnummer en bankre-
keningnummer. Deze gegevens worden beheerd door de 
Regimentskapitein met zijn Sectie S1 van 17 Painfbat GFPI, 
daarvoor ondertekenen alle medewerkers van de Sectie S1 
een geheimhoudingsverklaring. Ten slotte zal het IT-bedrijf 
dat onze website beheert een verwerkersovereenkomst 
(m.b.t. een adequate beveiliging van de site en de gegevens) 
met ons afsluiten. Na deze rubriek vind u de Privacyverkla-
ring afgedrukt. Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt 
u mij als voorzitter mailen.

Steunfonds Prinses Irene en het Noothoven van 
Goor Fonds
Ter informatie breng ik ons steunfonds nog maar eens on-
der uw aandacht, want steeds blijkt dat u niet op de hoogte 
bent van de mogelijkheden ervan. Het Fonds is oorspron-
kelijk ontstaan op basis van CADI-winsten (CADI: Cantine 
Dienst) tijdens de training van de Koninklijke Nederlandse 
Brigade Prinses Irene in de periode 1941 – 1944 in Enge-
land. Het steunfonds was initieel bedoeld om de studie te 
bekostigen van kinderen van de tijdens de Tweede Wereld-
oorlog 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) fi-
nancieel vastlopen en nergens anders meer terechtkunnen 
(bij gemeente of andere overheidsinstanties), is het moge-
lijk om i.o.m. met een nulde-lijns-helper van de VVVGFPI 
een verzoek voor een steundonatie of een lening in te die-
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nen bij het bestuur van het steunfonds. Verdere informatie 
hierover is te vinden op onze website www.fuseliers.nl
Ons advies is om hier dan zo nodig ook echt gebruik van te 
maken en gelukkig worden er uit dit fonds inmiddels ook 
vijf jonge veteranen 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 steun-
fonds. Elders in dit nummer vind u een bijdrage over dit 
onderwerp door Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes. Bin-
nenkort zal er ook bij u een brief met een verzoek om een 
kleine donatie op de deurmat vallen. 

Uitzwaaien Bataljonscommandant
Op 3 januari hebben Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes 
en ik (als uw voorzitter) Luitenant-kolonel der Fuseliers 
Haran Gorissen met zijn detachement van 60 mannen 
en vrouwen uitgezwaaid op vliegveld Eindhoven voor het 
vertrek naar Mali. Onder het heffen van een glas Calvados 
wensten wij het detachement veel krijgsmansgeluk en suc-
ces in Mali toe. Naast  de missie in Mali, worden er dit jaar 
ook Fuseliers uitgezonden naar Afghanistan en Litouwen. 

Trots op 17 Painfbat GFPI
Wij als veteranen en oud-strijders zijn trots op de missies 
die de mannen en vrouwen van 17 Painfbat GFPI uitvoe-
ren. Maar wat ook wel eens vermeld mag worden, is dat 
wij ook trots zijn op de topprestaties die werden geleverd 
door het winnen van de Generaal Bartelsbeker, de Zilveren 
Gevechtslaars, de Zilveren Kijker, etc. Garde zijn betekent 
niet alleen mooie ceremoniële taken onder het oog van 
de Koning uitvoeren, maar hiervoor geldt ook “noblesse 
oblige”, oftewel de gardestatus brengt de plicht met zich 
mee de beste te zijn.

Afbeelding: Generaal Bartelsbeker en de Zilveren Gevechtslaars.

Liberty Run 2018 en Liberty Route
In de nacht van 4 op 5 mei zal weer de Liberty Run worden 
gelopen door de C Compagnie van 17 Pantserinfanterieba-
taljon. Dit is een estafetteloop die start om middernacht in 
Wageningen en de route volgt van de Koninklijke Neder-
landse Brigade Prinses Irene in 1945 en dan eindigt op het 
Malieveld in Den Haag. 

Ook wordt momenteel gewerkt aan een permanente Li-
berty Route om de veldtocht van de Koninklijke Neder-
landse Brigade Prinses Irene ook voor de toekomst een 
ereplaats in onze geschiedenis te geven en daardoor onder 
de aandacht van jong en oud te houden. Hiervoor is het 
plan opgevat om langs de route van 1945 op belangrijke 
locaties een herinneringsmonument en informatiezuil in te 
richten. Voorlopig wordt gedacht aan Wageningen, Doorn, 
Utrecht, Bodegraven, Alphen aan den Rijn, Leiden, Wasse-
naar, Voorburg en Den Haag. Op 27 maart 2018 vindt de 
volgende bijeenkomst hierover plaats op het Provinciehuis 
in Den Haag; mocht u hier goede ideeën voor hebben, laat 
het mij weten, want ik zal onze Stichting en het Regiment 
daar vertegenwoordigen. Overigens deze Nederlandse Li-
beration Route zal dan deel gaan uitmaken van een Euro-
pees routenetwerk van onze bevrijding in 1944/1945.

Liberation Route

Prinsjesdag 1954. Het hoogtepunt voor iedere dienst-
plichtige compagnie: Prinsjesdag op het Binnenhof. De 
A Compagnie van 411 Infanteriebataljon Garderegi-
ment Fuseliers Prinses Irene uit Schalkhaar staat hier 

opgesteld, met vooraan de Eerste-luitenant J. Paulussen. 
Opvallend hier zijn de zogenaamde bloktassen, inmid-
dels maken deze geen deel meer uit van het tenue.
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Privacyverklaring Stichting Brigade en Garde Prinses Irene

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 
41244193 en gevestigd op de Generaal-majoor De Ruy-
ter van Steveninckkazerne te Oirschot, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergege-
ven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: www.fuseliers.nl, 17 Painfbat GFPI Hoofd 
Sectie S1 Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckka-
zerne te Oirschot 040-2665685 

Hoofd Sectie S1 17 Painfbat GFPI is de Functionaris Ge-
gevensbescherming van Stichting Brigade en Prinses Irene. 
Hij/zij is te bereiken via regimentskapitein@fuseliers.nl. 
Deze privacyverklaring geldt voor alle stichtingen, vereni-
gingen en overige geledingen die aangesloten zijn bij de 
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene en als zodanig be-
noemd worden op www.fuseliers.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene verwerkt uw per-
soonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt 
u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in voor-
komend geval kunnen verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij-

voorbeeld door een profiel op deze website aan te ma-
ken, in correspondentie en telefonisch;

• Gegevens over uw activiteiten op onze website;
• Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die 
wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens 
te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 
16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder 
dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn 
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voor-
komen dat er gegevens over kinderen verzameld worden 
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent 
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb-
ben verzameld over een minderjarige, neem dan contact 
met ons op via ledenadmin@fuseliers.nl, dan verwijderen 
wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag 
wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene verwerkt uw per-
soonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw aanmelding voor activiteiten en 

de betaling ervan.
• Verzenden van onze nieuwsbrief en ons kwartaalblad 

De Vaandeldrager.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om 

onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en 

producten.
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene neemt op basis 
van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over 
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor per-
sonen. Er worden dus geen besluiten genomen door com-
puterprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Brigade en 
Garde Prinses Irene) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene bewaart uw per-
soonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren voor de bovengenoemde persoonsgegevens, 
na afronding van onze activiteiten nog een bewaartermijn 
van vijf jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene verstrekt uitslui-
tend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoe-
ring van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens 
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-
overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting 
Brigade en Garde Prinses Irene blijft verantwoordelijk voor 
deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij 
gebruiken
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene gebruikt alleen 
functionele cookies of vergelijkbare technieken die nodig 
zijn voor een juiste werking van de website www.fusliers.nl
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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!

VOSKNBPI
Mevr. P. Melse-Wouters   4 maart 2018 Vlissingen 

4de Bataljon GRPI
Dhr. J.F. van Echteld   3 november 2017 Eysden 
Dhr. A. van de Burght  14 november 2017 Rotterdam   

5de bataljon GRPI
Dhr. B. Schouw  28 november 2017 Enkhuizen
Dhr. E.M.J. Krabbendam  30 november 2017 Steenwijk
Dhr. D. Huigen  28 december 2017 Weesp

6de bataljon GRPI
Dhr. J. Kromkamp  28 december 2017 Almelo
Dhr. J. van Boven  2 januari 2018 Epe

7de bataljon GRPI
Dhr. C.H. Lycklema  27 augustus 2016 Beuningen

In memoriam

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

De eerste Vaandeldrager van 2018. In mijn vorige columns 
probeerde ik jullie altijd wat mee te geven over wat er in 
“het Haagse” (het Ministerie van Defensie waar ik werk) 
speelt. Mijn voornemen is om dat gewoon door te zetten. 
Ik realiseer me dat het voor veel mensen wel heel ver weg 
is van het bataljon of onze vereniging, maar het is goed 
te beseffen dat besluiten die daar worden genomen van 
invloed zijn op ons. Op dit moment wordt er hard gewerkt 
aan de nieuwe Defensienota. Zoals iedereen weet is door 
de regering extra geld toegevoegd aan het Defensiebudget. 
In de Defensienota wordt beschreven hoe we dat (extra) 
geld gaan besteden. Extra vliegtuigen en schepen of gaan 
we bijvoorbeeld zorgen voor meer slagkracht voor de 
13e Lichte Brigade? Of wordt er geld uitgetrokken om het  
AOW-gat volledig te dichten? Kortom, een spannende tijd 

met lastige keuzes. Als het goed is, zal de nieuwe Defensie-
nota rond 1 april van dit jaar worden uitgegeven.  

Regimentsjaardag
Ook dit jaar ging traditiegetrouw flitsend uit de startblok-
ken met de regimentsjaardag. Voor het eerst waren ook al 
onze veteranen officieel welkom op de verjaardag van het 
regiment. Ondanks dat een groot deel van het bataljon op 
missie is, waren er genoeg Fuseliers over om te strijden 
voor de verschillende prijzen. De Irenecross was dit jaar 
zwaarder dan zwaar. Niet alleen had het weer een behoor-
lijk ongunstige invloed gehad op de bodemgesteldheid, ook 
hadden de sportinstructeurs de afstand wat ruim bemeten. 
Het werd daardoor een soort survivalrun, maar dat paste 
prima bij zo’n dag.  Het was natuurlijk niet alleen een dag 
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van feesten. Ook werd er op een waardige manier herdacht 
en stilgestaan bij wat ons werk met zich meebrengt. Het 
zou geen Fuseliersfeestje zijn als we de dag niet af zouden 
sluiten met een regimentsborrel. Het is goed om te zien dat 
in ieder geval bijna alle dragers van het Draag Insigne Ge-
wonden (DIG) (die afgelopen kerst van het regiment alle-
maal een kerstpakket mochten ontvangen) aanwezig waren 
en dat er een groot aantal Fuseliers vanuit andere plekken 
dan het Oirschotse de moeite namen om aanwezig te zijn. 
Wat me helemaal verheugde, is dat ik ook veel veteranen 
van onze vereniging mocht begroeten! 

Regimentsjaardag

VOSIB parade-eenheid
Op de laatste zaterdag van november 2017 heeft de jaar-
lijkse reünie van de VOSIB Parade-eenheid plaatsgevonden 
in Bronbeek. Kapitein Mathijs Creemers doet hier uitge-
breid verslag van in dit blad. Ik beperk me daarom in deze 
column door te zeggen dat deze reünie weer druk is be-
zocht en dat rustend voorzitter Harry Vleeming een bezie-
lende speech heeft gehouden. Iedereen heeft weer kunnen 
genieten van de Indische maaltijd en onze penningmeester 
Nicole is losgegaan met de Bingo. Deze happening was te-
vens de eerste kennismaking van onze nieuwe regimentska-
pitein, Linda van Beek, met onze Indiëveteranen. 

Aandacht voor andere initiatieven
Een verbindend monument voor alle veteranen
Sinds 1988 is er het Nationaal Indië-monument 1945-1962 
te Roermond, opgericht ter nagedachtenis aan de meer 
dan 6.000 Nederlandse militairen die werden uitgezonden 
naar het toenmalige Nederlands-Oost-Indië en Nederlands-
Nieuw-Guinea in de periode 1945 - 1962 en die daar zijn 
omgekomen in de strijd. Zij liggen nu begraven op een van de 
zeven Nederlandse erevelden in Indonesië. Een veel groter 
aantal kwam na zware strijd gelukkig wel terug uit ‘de Oost’. 

Vanaf 1950, de inzet van Nederlandse militairen in de strijd 
in Korea, tot op de dag van vandaag, zijn nog eens duizen-
den Nederlandse militairen vertrokken om deel te nemen 
aan talloze vredes- en humanitaire missies, waarbij er ook 
slachtoffers zijn gevallen. Voor hen is er sinds 2003 het Mo-
nument Vredesoperaties aan de zuidkant van het herden-
kingspark in Roermond. Wij, hun kameraden, hun familie en 
allen namens wie zij hun taak vervulden, herdenken hier al 
vele jaren de omgekomen militairen.

Nationaal Monument voor Vredesoperaties

Nationaal Indiëmonument
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Er is nu echter een initiatief ontstaan om ook voor alle 
teruggekeerde veteranen een monument op te richten om 
te gedenken en hen te danken voor hún plichtsbesef, hún 
trouw en de door hen doorstane moeilijke tijden. Om dit 
monument te realiseren, worden donateurs gezocht. Mocht 
iemand willen bijdragen of behoefte aan meer informatie 
hebben, dan zijn de gegevens via internet beschikbaar (zoe-
ken op: “Verbindend monument Roermond”).

Tentoonstelling:  
“Verlangen. Vrijheid. Kameraadschap. Een 
ontmoeting met veteranen.”
Veteranen staan centraal in deze tentoonstelling die vanaf 
25 januari tot en met 1 juli 2018 in museum Bronbeek in 
Arnhem te bezichtigen is. Aan de hand van de universe-
le thema’s verlangen, vrijheid en kameraadschap geeft de 
expositie een indruk van de ervaringen van veteranen en 
hoe ze daarop terugkijken. In het bijzonder is er aandacht 
voor de tegenwoordige bewoners van het Koninklijk Te-
huis voor Oud-Militairen Bronbeek en hoe zij het wonen 
op Bronbeek beleven. De expositie kwam tot stand in een 
nauwe samenwerking van Museum Bronbeek met het Ve-
teraneninstituut en de Stichting Veteranenkunst. Zij willen 
zo bij een breed publiek de waardering voor veteranen 
bevorderen. In de tentoonstelling worden onder meer 15 
veteranen geportretteerd in foto’s, interviewfragmenten en 
levensbeschrijvingen. Verder omvat zij circa 35 schilderijen 
en ruimtelijk werk, gemaakt door veteranen.

Reünie VVVGFPI 18 mei
Met heel veel plezier breng ik nogmaals onze grote VVVGF-
PI-reünie komende 18 mei onder de aandacht. De voorbe-
reidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang. Iedereen is 
natuurlijk van harte welkom en ik hoop dan ook dat ve-
len aanwezig zullen zijn. Dit jaar staat als “thema-eenheid” 
17 (NL) Mechbat GFPI SFOR 13 centraal. Het is immers 
15 jaar geleden dat deze eenheid terugkeerde uit Bosnië. 
Ook de reünisten van SFOR 13 NSE zullen worden uit-
genodigd. Op heel veel manieren zullen we deze dag gaan 

promoten. Er zullen ook uitnodigingen op huisadres wor-
den verstuurd naar de leden van de VVVGFPI en de Vetera-
nen van de VOSKNBPI en de VOSIB. Voor de veteranen van 
de VOSKNBPI en de VOSIB zal tevens een antwoordkaart 
worden gevoegd, die portvrij retour kan worden gezonden 
naar 17PIB GFPI Sie S1, Antwoordnummer 1009, 5688ZW, 
Oirschot. Alle overige veteranen kunnen zich inschrijven 
via onze website; www.fuseliers.nl/regimentsjaardag-2018. 
Er dient eerst te worden ingelogd. Gebruikersnaam is het 
eigen e-mailadres en het wachtwoord kan worden opge-
vraagd via “wachtwoord vergeten” of door een mail te 
sturen naar ledenadmin@fuseliers.nl. Onze Regimentsvrij-
willigster Melanie en de Sectie S1 staan via dit e-mailadres 
klaar om iedereen te helpen met aanmelden.

Nederlandse veteranendag 2018
Elk jaar op de laatste zaterdag van de maand juni is de Ne-
derlandse Veteranendag in Den Haag. Het defilé in de bin-
nenstad van Den Haag en een manifestatie op het Malieveld 
zijn het decor voor deze dag. Sinds 2005 is de Nederlandse 
Veteranendag dé dag waarop de samenleving in brede zin 
haar erkenning en waardering voor het werk van veteranen 
uitdrukt. In 2018 vindt de Nederlandse Veteranendag plaats 
op zaterdag 30 juni. De inschrijving voor deelname aan de 
Nederlandse Veteranendag is inmiddels geopend. Wilt u lo-
pend of meerijdend deelnemen aan het defilé of een plaats 
op de tribune reserveren? Laat het weten via de website 
van het Veteraneninstituut (VI) of het via telefoonnummer 
van het VI: 088-3340050. 

U kunt zich ook aanmelden bij uw nieuwe Detachements-
commandant Dirk Norder. Dirk is bereikbaar op telefoon-
nummer: 06-41994896. Hij zorgt er dan voor dat u inge-
schreven wordt bij het Veteraneninstituut.

Let op! De sluitingsdatum voor deelname aan het 
evenement is 30 april 2018

Uw voorzitter

B Compagnie van 411 Infanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene verzameld op de 
Frederikkazerne in Den Haag, klaar voor de ceremoniële diensten voor Prinsjesdag 1959.
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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

Vereniging van Oud-Strijders Koninklijke 
Nederlandse Brigade Prinses Irene

Van de Voorzitter
Tekst: Rudi Hemmes, Voorzitter van de Vereniging van Oud-Strijders  

van de Koninklijke Nederlandse Brigade ”Prinses Irene”

Start 2018
Hopelijk hebt u een heerlijk Nieuwjaar kunnen vieren. Het 
weer werkte in ieder geval mee en dat heeft tot de tweede 
helft van februari geduurd. Nu begint men weer te denken 
aan bevroren buitenbanen en een enkeling hoopt dat er dit 
jaar een Elfstedentocht wordt gehouden, maar dat kansje is 
maar erg klein.

De uitgezonden Fuseliers houden het nog even zomers. Zij 
hebben natuurlijk ook wat gemist, als zij vóór 11 januari 
waren vertrokken. Er werd een voortreffelijke verjaardag 
gevierd en het weer werkte mee.

De meeste uitgezonden Fuseliers zijn omstreeks april weer 
thuis en kunnen dan weer op de 4de mei mee herdenken 
en op 5 mei de bevrijding van ons land gaan vieren.

Kalender
• Op 8 mei zal in Den Haag omstreeks 1100 uur de bin-

nenkomst van de Irene Brigade in 1945 worden her-
dacht bij de maquette in het centrum en om 1300 uur 
bij het Bevrijdingsmonument aan het Nassauplein.

• Op 10 mei zal door de garderegimenten in Den Haag, 
in de Kloosterkerk, het traditionele bevrijdingsconcert 
worden georganiseerd.

• U hebt natuurlijk bij 18 mei al in uw agenda genoteerd 
dat er in Oirschot voor alle veteranen een reünie wordt 
georganiseerd. Ik heb al begrepen dat er ook op die da-
tum voor een enkeling andere plannen staan genoteerd. 
Ik hoop dat u allen op de 18de mei een heerlijke dag 
zult hebben.

• Op 24 mei is er weer een beëdiging en koorduitreiking 
in Colijnsplaat.

• Op 1 juni zal bij het Militaire Museum in Soesterberg 
(op de oude vliegbasis) het 70 jarig bestaan van de gar-
deregimenten worden gevierd.

Daarna hebt u vast al weer een nieuwe Vaandeldrager gekre-
gen om uw agenda bij te werken, zodat u niets hoeft te missen.

Ik hoop dan ook dat u bij alle gelegenheden aanwezig kunt zijn.

Ik kijk naar u uit.

De geschiedenis van het Steunfonds 
Tekst: R.W.Hemmes

Ontstaan van het fonds
In de Vaandeldragers  63 tot en met 68 is uitvoerig verteld 
hoe het “Generaal Noothoven van Goor Fonds” en het 
“Studie en Steun Fonds Prinses Irene” zijn opgericht en 
hoe deze fondsen op 1 februari 1985 zijn samengevoegd 
onder de naam van het oudste fonds: het “Noothoven van 
Goor Fonds” opdat de naam van de oprichter niet verloren 
zou gaan.

Ik wil hier graag wat over het begin van de fondsen bena-
drukken, zodat wij op de juiste wijze thans ermee omgaan.

Op 10 mei 1940 woonde de Luitenant-kolonel G.B. Noot-
hoven van Goor in Engeland. Hij ontving op 1 juni 1940 de 

mensen die met een veerboot in Engeland waren aangeko-
men in Porthcawl en begeleidde hen naar Congleton. 

Hij werd bevorderd tot Generaal-majoor en overleed in 
maart 1942. Enige maanden later werd door twee officie-
ren van de Prinses Irene Brigade een stichting opgericht 
met de Naam  Generaal Noothoven van Goor, waarvan 
het doel was: ”Leden die deel uitmaken, of uitgemaakt heb-
ben van de Koninklijke Landmacht in Engeland of hun nabe-
staanden, financieel te steunen”.

Initiële middelen
Van Tienhoven, die als Voorzitter optrad, realiseerde zich 
dat er naast het kleine oprichtingskapitaal, dat zij zelf had-
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den geschonken, meer geld in de pot moest komen, om na 
de oorlog te kunnen functioneren. Uit hoofde van zijn func-
tie wist hij dat de schepen die op 10 mei 1940 op weg naar 
Nederland waren, hun goederen in Engeland hadden gelost.

Hij wist ook dat er in de London Docks Amerikaanse siga-
retten waren opgeslagen, die weliswaar de bombardementen 
hadden overleefd, maar die, als ze daar tot het einde van de 
oorlog zouden blijven liggen, niet meer om te roken waren. 

Om een lang verhaal kort te maken: van Tienhoven wist van 
de diverse Nederlandse instanties toestemming te krijgen 
om de sigaretten belastingvrij in te voeren en uitsluitend 
aan de Nederlandse strijdkrachten te verkopen.

De kantines droegen braaf van elke 240 pakjes verkochte 
Amerikaanse sigaretten 1 pond af en op deze manier kon 
het Generaal Noothoven van Goor Fonds een werkkapi-
taaltje opbouwen, waarmee het na de oorlog zijn werk-
zaamheden kon beginnen.

Toen in de zomer van 1943 bekend werd dat de Brigade uit 
het kamp weg zou gaan om zich voor te bereiden op de inva-
sie van het continent, werd de brigadecommandant gevraagd: 
Wat moet er met het kantinegeld gebeuren? ” De Overste 
de Ruyter van Steveninck dacht lang na en zei tenslotte: “ik 
kan dat geld moeilijk meenemen te velde. Houdt het maar 
hier en geef het me maar later als we weer in bevrijd Ne-
derland zijn”. In de zomer van 1945 werd hem de cheque 
overhandigd. Of de generaal zich nog iets herinnerde van het 
gesprek in 1943 is niet bekend maar hij toonde zich blij ver-

rast. Enige maanden later werd een stichting in het leven ge-
roepen met de naam Studie- en Steun Fonds “Prinses Irene” 
Het geld had dus een goede bestemming gevonden.

Aangezien er veel overeenkomsten waren in de doelstel-
lingen van het Generaal Noothoven van Goor Fonds en 
het Studie- en Steun Fonds   werd door de besturen van 
beide fondsen besloten de twee fondsen onder te brengen 
in één stichting.

Door een statutenwijziging werd de samensmelting van de 
twee fondsen op 1 februari 1985 in een notariële akte vast-
gelegd, waarin de oprichtingsdatum van het oudste fonds, 
het Generaal Noothoven van Goor Fonds, van 28 septem-
ber 1942 werd aangehouden. Hierdoor is bereikt dat de 
naam van Generaal Noothoven van Goor blijft voortleven 
en de overgebleven gelden een goede bestemming kunnen 
blijven krijgen, ook in de toekomst. 

Het huidige Fonds
De doelstelling van de “Stichting Steunfonds Prinses Irene  
en Generaal Noothoven van Goor Fonds” luidt kort samen-
gevat: steun verlenen in noodzakelijk gebleken gevallen aan:

• leden van de Koninklijke Nederlandse  Brigade “Prinses 
Irene”, hun weduwen en kinderen voor zover deze nog 
geen 21 jaar zijn ;

• leden van de bataljons van het Garde Regiment “Prinses 
Irene”, die in de jaren 1954-1960 in het voormalige Ne-
derlands Oost-Indië hebben gediend, hun weduwen en 
kinderen voor zover deze nog geen 21 jaar zijn;

De helmhoed grijpt terug op de traditionele Britse afkomst van het regiment: het 
is net als het rode tenue geïnspireerd op de “full dress” van de Britse infanterie. 

Officieren dragen de helmhoed met een gouden rand, al is nu de praktijk dat alleen 
hoofdofficieren deze helm dragen, zoals te zien is op de foto van Prinsjesdag 2015.



 maart 2018 13

• leden van  het Garde Regiment Fuseliers “Prinses Ire-
ne”; hun weduwen of hun minderjarige kinderen, voor 
zover deze nog geen 21 jaar zijn; 

• het Garde Regiment Fuseliers “Prinses Irene“ voor zo-
ver dat betrekking heeft op het handhaven en voort-
zetten van de tradities van de Koninklijke Nederlandse 
Brigade “Prinses Irene”.

Het bestuur van het steunfonds bestaat momenteel uit:
• Brigade-generaal der Fuseliers b.d. A.T.Vermey, voorzitter;
• Generaal-Majoor b.d. R.W.Hemmes, oud-lid van de Bri-

gade; 
• Majoor H.van Stratum-Meindertsma, secretaris;
• Luitenant-kolonel b.d. J.van der Meer, Penningmeester;
• Luitenant-kolonel b.d. H.Lourens, 
• De Commandant van het Garde Regiment Fuseliers 

Prinses Irene .
• F.J.J. van der Meeren, Sociaal Medewerker, Secretaris van 

de Vereniging van Oud Strijders van de Prinses Irene 
Brigade, adviseur van het bestuur,

De middelen van het Fonds
De huidige middelen van het fonds bestaan uit subsidies, 
donaties, schenkingen, giften, erfstellingen en legaties, enz. 
De middelen van de fondsen zijn nooit groot genoeg ge-
weest om periodiek uitkeringen te doen. Gelukkig zijn de 
Sociale voorzieningen in Nederland zodanig dat dit ook 
niet nodig is. Toch zijn er soms hiaten, waarin het Fonds 
door een eenmalige uitkering kan helpen. Gezien de toene-
mende uitzending van Fuseliers naar het buitenland streeft 
ons bestuur ernaar meer inkomsten te verwerven om ook 
in de toekomst onze aanvullende taak te kunnen blijven 
vervullen. Zullen we in de toekomst weer een mogelijk-
heid kunnen bezien of de inkomsten van de kantine ons 
iets kunnen brengen of zullen we zelf een kapitaal bijeen 
brengen om onze collega’s die in nood zitten te kunnen 
helpen ???

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
Bankreke  ning (IBAN): NL64 ABNA 0563 2686 11 t.n.v. VVVGFPI

Introductie door de redacteur
Tekst: Majoor der Fuseliers Arjan Luijten

Beste lezers, in deze Vaandeldrager wederom een bijdrage 
van één van onze lezers, nl. Simon van der Veer. Bij dezen 
wil ik Dhr. van der Veer bedanken voor zijn bijdrage en 
hoop dat zijn “goed voorbeeld, goed doet volgen”! Ik heb 
er zeker vertrouwen in, want tijdens mijn bezoek aan de 
reünie van de Parade-eenheid (waar u verderop over kunt 
lezen) bespeurde ik dat er zeker wel animo is.

Onlangs zijn Nicole Hooft en ondergetekende op bezoek 
geweest bij Wim ter Horst, de penningmeester van het be-
stuur in ruste. Wim is onlangs geopereerd en verblijft nu in 
een verpleegtehuis. Ons bezoek werd erg gewaardeerd en 
we merkten dat Wim nog erg betrokken is bij de VOSIB en 
het Regiment. Mocht u Wim persoonlijk willen benaderen 
of hem een kaart willen sturen, dan kunt u zijn adres opvra-
gen via de Sectie 1 van het bataljon. 

Nederlandse Veteranendag 2018
Elk jaar op de laatste zaterdag van de 
maand juni is de Nederlandse Vetera-
nendag in Den Haag. Een defilé in 
de binnenstad van Den Haag en 
een manifestatie op het Malieveld 
zijn het decor voor deze dag. Sinds 
2005 is de Nederlandse Veteranen-
dag dé dag waarop de samenleving in 
brede zin haar erkenning en waardering 
voor het werk van veteranen uitdrukt.

In 2018 vindt de Nederlandse Veteranendag plaats op za-
terdag 30 juni. 

De inschrijving voor deelname aan de Nederlandse Vete-
ranendag is inmiddels geopend. Wilt u lopend of meerij-
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dend deelnemen aan het defilé of een plaats op de tribune 
reserveren? Laat het weten via de website van het Vete-
raneninstituut (Vi) of het via telefoonnummer van het VI: 
088-3340050. 

U kunt zich ook aanmelden bij uw nieuwe Detachements-
commandant Dirk Norder. Dirk is bereikbaar op telefoon-
nummer: 06-41994896. Hij zorgt er dan voor dat u inge-
schreven wordt bij het Veteraneninstituut.

Let op! De sluitingsdatum voor deelname aan het evenement is 30 april 2018

Reünie Parade Eenheid VOSIB
Tekst: Kapitein Mathijs Creemers 

Op 24 november 2017 organiseerde de Vereniging Oud 
Strijders Indië Bataljons (VOSIB) de jaarlijkse reünie van de 
Parade Eenheid. Deze vond plaats in reüniecentrum Kum-
pulan op landgoed Bronbeek. 

Ontvangst
Na het ontvangst met koffie en spekkoek sprak voorzitter 
in ruste Harry Vleeming een welkomstwoord uit. Hij deed 
dit op de voor hem kenmerkende duidelijke en gepassio-
neerde wijze. Harry dankte in zijn toespraak Jan Schuurman 
en zijn familie voor de organisatie van de dag. Daarnaast 
stelde hij de twee bestuursleden voor die namens de Ver-
eniging van Veteranen Garde Fuseliers Prinses Irene (VV-
VGFPI), onze Indiëveteranen ondersteunen. Nicole Hooft 

is reeds vele jaren een grote steun op het gebied van alle 
administratie. Zoals u kon lezen in De Vaandeldrager num-
mer 122, verzamelt Arjan Luijten namens de Indiëbataljons 
de kopij voor De Vaandeldrager. Ten slotte dankte Harry 
Vleeming de regimentsadjudant en regimentskapitein voor 
hun aanwezigheid. 

Reunie en bingo
Hierna begon de bingo onder leiding van Jan Schuurman 
en Nicole Hooft. Bij gebrek aan een bingo-apparaat werd 
gebruik gemaakt van loten, maar dit mocht de pret niet 
drukken. Tussen het omroepen van de lotnummers werden 
door eenieder herinneringen opgehaald. Getuige het gezel-
lige rumoer zat de sfeer er goed in.

Na het middaguur werd door het personeel van Kumpulan 
een uitstekende Indische maaltijd geserveerd. Hier ging het 
ophalen van herinneringen door en werd met name Arjan 
Luijten vele malen aangesproken met ideeën voor kopij ten 
behoeve van De Vaandeldrager. 

We kunnen terugkijken op goed bezochte, gezellige en zeer 
geslaagde reünie. We hopen de leden van de Parade Een-
heid, maar ook de overige leden van de VOSIB in grote 
getalen te zien tijdens de Regimentsjaardag op 11 januari 
2018 en op de grote veteranenreünie op 18 mei 2018.
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Interview met Simon van der Veer
Tekst: Iris Wetzels, stagiaire communicatie

‘Ik had mijn 
diensttijd voor 
geen goud willen 
missen’
Simon van der Veer 
(91) diende als dienst-
plichtig soldaat in het 
4e Indiëbataljon tus-
sen 1947 en 1950. Als 
21-jarige jongen ging 
hij het avontuur tege-
moet. Op het moment 

dat hij uit Nederland vertrok had hij geen relatie en woon-
de hij nog bij zijn ouders. Na een korte ‘specialisten’-oplei-
ding in Arnhem, voeren ze met de boot in een maand tijd 
naar Java. ‘’Ik weet het moment dat we voor het eerst aan 
land kwamen nog goed. We kwamen in een totaal vreemde 
omgeving terecht. Het landschap was anders, de mensen 
waren anders en zelfs de lucht rook anders. We sliepen in 
en rondom een suikerfabriek. Voorzieningen waren er wel, 
maar stel je er niet te veel bij voor. Het toilet was een hokje 
boven de rivier. We aten bijna elke avond nasi. Eén keer 
per week kregen we iets anders: gedroogde aardappelen. 
Deze lieten ze overkomen vanuit Nederland. Het was niet 
te eten.’’

Herinneringen
Als we van der Veer vragen welke herinneringen hem het 
meest bijgebleven zijn, schieten hem twee gedachten te bin-
nen. Als eerste noemt hij de mannen die gesneuveld zijn, 
maar vrijwel direct daarna noemt hij het kameraadschap. 
‘’Je kon stilzwijgend op deze mannen bouwen.’’

‘’In de vrije tijd die we hadden voetbalden we wat en rook-
ten we sigaretten. Verder waren we vooral veel aan het 
werk. Ik behoorde tot het carrier-peloton en was chauffeur 
van de Bren Carrier. Wij dienden als ondersteuning van de 
infanteristen en kwamen alleen van het kamp af als zij iets 
nodig hadden. Dat gebeurde niet zo heel vaak, dus de rest 
van de tijd stonden we rondom de suikerfabriek op wacht.’’

Verplaatsing over land en over zee
Het 4e Bataljon bleef niet op maar één plek. Gedurende 
de drie jaar dat van der Veer in Nederlands-Indië verbleef, 
heeft hij een groot deel van het land gezien. Verplaatsingen 
gebeurden meestal per boot. Soms waren de mannen lan-
gere periodes over land onderweg. Dan sliepen ze in het 
voertuig en moesten ze leven met weinig eten. ‘’Na zo’n 
nacht in de carrier moesten we vaak bomen om het voer-
tuig heen weghalen, omdat deze onze weg versperden. In 
Blitar zijn we een keer helemaal van alles afgesloten.  Toen 
werden we bevoorraad vanuit de lucht.’’

‘’We hebben in al die tijd één week verlof gehad. Toen wilde 
ik samen met een kameraad een berg beklimmen, maar dat 
was niet mogelijk omdat de Ploppers op die berg zaten. 
Ploppers waren de Indische Vrijheidsstrijders. 
Jaren later ben ik met een kameraad teruggegaan naar In-
donesië. Deels heb ik toen dezelfde route afgelegd als in 
mijn diensttijd. Het landschap was niet zoveel veranderd en 
ik heb me verbaasd over de schoonheid van het land. Daar 
had ik de eerste keer toch minder oog voor.’’’

Terugblik 
Van der Veer heeft nooit angst gehad tijdens zijn uitzending. 
Dat kwam later pas. Hij vertelt dat ze van de ene op de 
andere dag te horen kregen dat het afgelopen was. ‘’We 
werden op de boot teruggezet en enkele weken later was 
ik thuis, bij mijn ouders op de bank.’’ Het was een hele 
omschakeling van de warme temperaturen daar, naar het 
koude Nederland, maar had mijn diensttijd voor geen goud 
willen missen!’’
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Overleg tussen de regimentscommandant en de 
regimentsadjudant. Allebei sabeldragend, maar het 

verschil zit in de witte koppel voor de adjudant en de 
oranje bandsjerp voor de officier De oranje bandsjerp 
wordt alleen in combinatie met de sabel gedragen. Een 
bandsjerp die alleen voor het Garderegiment Fuseliers 

is voorzien van een goud galon langs de randen. Oranje 
op een rood tenue is niet fraai en op deze wijze wilde 

ontwerper Frans Smits dit effect maskeren. 

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. 
Hieronder het vervolg van de beschrijvingen in alfabetische volgorde van de M. T. manschap-
pen tot het moment van inscheping, zoals beschreven in Vaandeldrager nr. 123. (Redactie: van-
wege de authenticiteit is de oorspronkelijke bewerking van J.L. Baas, onverkort weergegeven). 

Jan Derksen
Jan verteld als volgt zijn ver-
haal: Ik woonde 3 minuten 
vanaf de Menno van Coe-
hoornkazerne, medio 1939 
als ik 12 jaar ben, heb ik 

diverse baantjes in de avonduren gedaan, en in de zomer- 
vakantietijd koperen brievenbussen- en bellen gepoetst, in 
de ochtenduren voor de schooltijd bracht ik de krant rond, 
woensdagsmiddags bracht ik voor de schoenmaker de ge-
repareerde schoenen naar de klanten en nam dan meteen 
de schoenen mee, die voor reparatie werden aangeboden. 
Het gebeurde ook regelmatig dat bij de aanvang van de 
lesuren  op  school  mij  werd  gevraagd  naar de  kerk  te 
komen  om “lucht te trappen” voor het stemmen van het 
orgel, de reden dat ik daarvoor werd gevraagd zou kunnen 
zijn, dat ik tijdens de les vaak in slaap viel. Zo ging ik ook 
tweemaal per week bij een longarts in Arnhem de sintels 
uit de oven halen. Dit is nog niet alles want ik had ook 
nog een baantje bij een poffertjes bakker uit Zandvoort die 
zomers bij een gerenommeerd hotel stond met zijn kraam 
en ik de bordjes en schoteltjes ging afwassen en tafels en 
stoelen opruimen. 

Een leuke herinnering is dat ik met mijn broertje vlak voor 
de St. Nicolaas in 1939 met onze neuzen tegen de etala-
geramen van V & D stond gedrukt om naar al dat mooie 
speelgoed te kijken, en een ( in onze ogen ) oude dame 
vroeg waar onze belangstelling naar uit ging, mijn broer zei 
dat hij die spoortrein die in die etalage rond reed zo mooi 
vond, en ik liet weten helemaal weg te zijn van de mooie 

stoommachine die daar stond. De dame verzocht ons toen 
met haar naar binnen te gaan in die zaak, wij moesten haar 
vast houden om haar in de drukte niet kwijt te raken, om  
het  verhaal kort  te  houden  we  zijn  daarna ook nog 
naar C&A gegaan en werden daar in geheel nieuwe kle-
ren gestoken, incl. nieuwe schoenen, en wij gingen naar huis 
met ieder een grote zak waarin onze oude kleren als ook 
de spoortrein en de stoommachine, bij thuiskomst was 
de eerste vraag van onze moeder wat die dame met ons 
had gedaan, maar wij konden haar gerust stellen want er 
was niets bijzonders gebeurd. Toen ik op veertien jarige 
leeftijd van school af ging ben ik eerst bij een Apotheker 
loopjongen geweest met een salaris van 50 cent per week, 

Brieven schrijven
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daarna ben ik bij een bakker gaan werken en daarna op 
vliegveld Deelen, daar moest ik helpen bij het repareren 
van barakken, naast dat terrein was een transportdienst 
van de Duitse Weermacht, waar ik mij vaker ophield , bij 
die vrachtwagens was ik niet weg te slaan. Ik heb ook nog 
bij de rubberfabriek HEVEA gewerkt, eigenlijk in het belang 
van mijn 6 zusters, op aanraden van mijn oude heer moest 
ik naar mijn werk met veel te grote schoenen want dan kon 
ik ook nog een paar tennis schoenen mee naar huis nemen. 

Toen Arnhem geëvacueerd werd, na de luchtlandingen van 
17 September 1944, zijn mijn broer en ik gaan zwerven om-
dat er bijna niets meer te eten was, en onze moeder was 
blij met onze distributiekaarten, die wij hadden achterge-
laten. Arnhem werd later via Westervoort bevrijd door de 
Canadezen. Ik meld mij dan in April 1945 bij de Staf Hoofd-
kwartier van het Eerste Canadese Veldartillerie. Na circa 4 
weken gaven de Duitsers zich over, toen zat ik in Nijkerker-
veen en in Augustus 
vertrokken wij via 
Huis ter Heide naar 
Zwijndrecht, daar 
volgde de Demobi-
lisatie bij dat onder-
deel, toen meldde ik 
me als O. V. W.-er bij 
de 14e Comp. AAT 
in de Cavalerie ka-
zerne te Breda, daar 
volgt een opleiding 
voor kennis- en on-
derhoud van auto-
techniek, een autorij 
opleiding had ik reeds 
bij de Canadezen ge-
volgd, daarna is het 
diploma voor Instruc-
teur Rijopleidingen 
gehaald in de Ribberdakazerne te Haarlem. Ik was 18 jaar 
en kwam in Zandvoort, waar ik voor het eerst de zee zag, 
en verbijsterd was hoe groot die Noordzee was. 

Na deze opleiding werd ik geplaatst in Arnhem bij het Regi-
ment Prinses Irene, daar ging ik met de rang van korporaal 
de rij opleiding verzorgen voor de Prinses Irene mannen 
die naar Indië zullen worden gezonden, in het begin van 
1947 werd mij gevraagd als O.V.W.-er met het 4e Batal-
jon Prinses Irene mee te gaan naar Indië, met de bedoeling 
chauffeur te worden van de Bataljonscommandant Overste 
Harkema, dat was mij verzocht door de M. T. O. 1e Luite-
nant v. d. Veen. Tijdens het lesgeven gingen iedere ochtend 
4 dienstplichtigen mee in een dump auto met rechtse be-
sturing en iedereen was altijd benieuwd waar de reis het 
eerste naar toe ging want de aspirant chauffeurs kregen om 
de beurt de kans naar hun ouderlijk huis te rijden en dat 
werd zeer op prijs gesteld, maar ook werd er op vliegveld 
Deelen vaak geoefend, daar werd o.a. met de truck een 
houten uitkijktoren omver getrokken, de kolen waren nog 
schaars en Jan Derksen kon dat hout thuis best gebruiken. 

Wat waren de jongens altijd trots als zij de truck bestuurde 
bij aankomst van hun thuisadres, zo zijn er heel wat boeren 
erven op- en afgereden. Als de dienst ten einde liep werd 
de terugweg naar de Menno van Coehoorn - of Saksen 
Weimar kazerne aanvaard en zocht ieder weer zijn eigen 
onderkomen op. Al met al was het een gezellige tijd, alleen 
had de voormalige commandant, de Kapitein Kelderman, 
liever dat Jan  in Nederland  zou blijven, maar er was een 
belofte aangegaan met de  M. T.O. - A. v. d. Veen dat hij zou 
mee gaan naar Indië, en een belofte maakt schuld, zodat Jan 
die ook heeft ingelost.  Op een keer had Jan bijna de Over-
ste van Emden onder zijn truck zitten, volgens van Emden 
was het de fout van Jan, als het nog eens zou gebeuren zou 
hij niet mee naar Indië mogen. 

Hier volgen nog herinneringen van Jan Derksen: Medio 
Maart 1946 stond ik op wacht bij de Menno van Coe-
hoorn- kazerne in een wachthuisje, een stel O.V.W- ers 

waren bezig met dat huisje 
heen en weer te duwen 
tot deze uiteindelijk uit 
balans raakte en voorover 
viel, ik had mijn duim steu-
nend aan de trekker van 
het geweer dat geladen 
was met scherpe munitie 
en door de val van het 
huisje ging het geweer 
af, er volgde een knal; en 
een gat in het dak van het 
huisje, een gebroken ven-
sterraam en ook een gat 
in de schoorsteen van 
de winkel die zich tegen-
over de kazerne bevond. 
Het leverde mij een hele 
week zwaar arrest op, 

hoofdzakelijk omdat de veiligheidspal niet stond zoals het 
hoorde. Ik woonde toen nog bij mijn ouders en omdat ik 
zo dicht bij het Militaire Hospitaal woonde werd mij ge-
vraagd of ik genegen was om chauffeur op de ambulance 
te zijn in de weekenden, dat aanbod heb ik toen aanvaard. 
Ook in de weekenden werden de maaltijden in de Saksen 
Weimarkazerne verzorgd voor die militairen die aanwe-
zig waren in de Menno van Coehoornkazerne, ik bracht 
die maaltijden dan weg “Om mijn moeder een plezier te 
doen” want er was altijd teveel eten, vooral gehaktballen, 
want er waren nog kinderen thuis, en die waren blij met dit 
voordeel. Het was een strenge winter in 1945 / 1946 en er 
waren bijna geen kolen om de kazerne warm te stoken Wij 
kregen toen opdracht met 6 drietonners (dump model) 
naar Heerlen in Limburg te gaan voor het halen van die 
brandstof. Op de terugweg hadden wij veel pech, de een 
had een lekkende radiateur, de ander een defecte dynamo 
en met kunst en vliegwerk werd dat opgelost, in ieder geval 
hadden wij thuis kolen genoeg! 
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Jaap Gravesteijn 
Was dienstplichtig soldaat en woonde op het moment dat 
hij in militaire dienst gaat aan de Houtkade nr 5 in Wor-
merveer, omdat in de jaren 1995 het contact met Jaap 
verloren is gegaan was het niet mogelijk gegevens te ach-
terhalen over de tijd voordat hij in Militaire dienst kwam. 
Jaap heeft wel altijd een dagboek bijgehouden en daarvan 
heeft hij zo nu en dan een stuk prijs gegeven, hij heeft ook 

zijn persoonlijke toestemming gegeven daar gebruik van te 
mogen maken voor dit boek. De breuk van het contact met 
zijn dienstmakkers is gekomen nadat Jaap kennis kreeg aan 
een nieuwe levenspartner.  Dat werd wel door iedereen 
betreurd want Jaap wist altijd nog veel te vertellen uit de 
tijd dat hij met zijn dienstmakkers optrok. Uit de verhalen 
in dit boek zal dat ook wel blijken.

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? 
Deze keer is het de beurt aan: Mehmed Stranjac

Wie ben je?
Mijn naam is Mehmed Stran-
jac, ik ben negenendertig jaar 
oud en woon samen met 
mijn vriendin.

Ik heb twee dochters, een 
van dertien en een van elf 
jaar oud.

Sinds 2008 ben ik werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrich-
tingen, in de functie van afdelingshoofd primair proces.

In 2016 ben ik gestart met een deeltijdstudie Bedrijfskunde 
MER (Management, Economie en Recht). Dit betekent dat 
het grootste gedeelte van mijn vrije tijd hieraan opgaat. 
Maar in de spaarzame vrije tijd die ik overhoud, ben ik graag 
aan het sporten (hardlopen en fitnessen).

Wat is je band met het Regiment?
Ik ben in december 1998 opgekomen bij Schoolbataljon 
Zuid. Na mijn AMO heb ik de rijopleiding voor chauffeur 
YPR gevolgd en uiteindelijk kwam ik, als YPR-chauffeur,  pa-
raat bij het Verkenningspeloton van het 17e. 

Echter, wat ik nog heel goed weet is dat er heel weinig 
gereden werd, maar dat er voornamelijk te voet verplaatst 
werd. Daarbij kwamen allerlei andere zaken aan bod die 
bij verkenners hoorden, zoals observatieposten inrichten, 
allerlei soorten verkenningen uitvoeren en de welbekende 
contactdrill CQB (Close Quarter Combat), die tot in den 
treure beoefend werd…;)

Het verkenningspeloton was een eenheid op zich, heel fa-
natiek en met vele mooie oefeningen en trainingen. Trots 
waren we op ons verkenningspeloton! Dat was ook de 

reden dat ik na mijn eerste contract bijtekende bij het 
verkenningspeloton in de functie van plaatsvervangend 
groepscommandant. 

Hoe vaak ben je op uitzending geweest, waarheen en wat deed 
je tijdens deze uitzending(en)?:
In 2002 waren we aan de beurt om op uitzending te gaan. 
Dit was met SFOR 13. We zaten in Bugojno gestationeerd. 
Het was een hele rustige uitzending. Als verkenners hebben 
we veel gepatrouilleerd door de AOR (Area of Respon-
sibility). Tijdens de uitzending hebben we ook koudweer-
training gehad met als hoogtepunt wakskiën. Een belevenis 
op zich. Maar het echte hoogtepunt van de uitzending was 
toch de gezamenlijke real-life actie van het verkenningspe-
loton met de Engelsen in de buurt van Banja Luka. 

Na de uitzending in 2003 ben ik afgezwaaid en weer de 
burgermaatschappij in gegaan. Dit was een hele verande-
ring.  Defensie bleef dan ook door mijn hoofd spoken. He-
lemaal terug keren naar defensie was door privéomstandig-
heden geen optie, daarom heb ik mij in 2006 bij de Natres 
(Nationale Reserve) aangesloten. Zo kon ik me toch nog 
parttime weer in het wereldje begeven wat ik zo geweldig 
vind. Helaas was mijn werk niet meer te combineren met 
de Natres waardoor ik er in 2010 mee moest stoppen.

Fuseliers toen en nu…..!
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Wat is je leukste herinnering aan 17 Painfbat GFPI?:
Ik heb vele mooie herinneringen aan mijn tijd bij het 17e 
overgehouden. Maar als ik er een paar om moet noemen 
dan is dat in de eerste instantie de overlevingscursus bij 
het KCT (Korps Commando Troepen). Een week lang le-
ren hoe je moet overleven. Van leren navigeren tot en met 
een konijn slachten.  Na een week verplaatst worden naar 
Duitsland voor zogenaamd een oefening. Daar aangekomen 
krijgsgevangen genomen worden, gevolgd door stresshou-
dingen en uiteindelijk ontsnapping. Toen in kleine teams 
proberen terug te keren naar eigen troepen terwijl er op 
je gejaagd wordt. En dit allemaal zonder “normale” uitrus-
ting, maar met alleen datgene wat we tijdens de cursus zelf 
gemaakt hadden, zoals een kompas, jas, rugzak, slaapzak etc.

Een andere gebeurtenis die me altijd bij zal blijven is het be-
zoek aan Koningin Beatrix in 2002 n.a.v. Koninginnedag, samen 
met de regimentscommandant en een paar andere collega’s. 

Vertel eens iets over je VVVGFPI-Lidmaatschap?:
Ik weet niet meer precies wanneer ik lid van de VVVGFPI 
ben geworden, maar het is in ieder geval jaren geleden. Tij-
dens mijn actieve dienst was ik geen lid. In die periode was 
ik daar ook niet zo mee bezig. Pas na mijn diensttijd merkte 
ik dat het me toch erg bezighield en ik graag op de hoogte 
wilde blijven van allerlei gebeurtenissen binnen het regiment. 

Persoonlijk draag ik het regiment een warm hart toe en 
vind het heel fijn om te zien en te horen wat er zich al-
lemaal afspeelt. 

In mijn diensttijd heb ik vriendschappen gesloten die, on-
danks dat ik vijftien jaar geleden de dienst heb verlaten, 
nog steeds voortduren. Maar wat ik vooral heel mooi vind, 
is het feit dat je tijdens de reünies, zoals in Oirschot in het 
groen twee jaar geleden, mensen tegenkomt die je jaren 
niet hebt gezien, en toch het gevoel hebt alsof het gisteren 
was dat je elkaar voor het laatst zag. De gesprekken over 
toen en nu, herinneringen ophalen, dat zijn wel de momen-
ten die voor mij zeer waardevol zijn.  De saamhorigheid 
en de kameraadschap die er heersen geven mij het gevoel 
van één grote familie, een familie waar ik graag ook in de 
toekomst deel van uit zou willen maken.

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

Het originele ontwerp uit 1955 voor de (buiten model) bandelier van de regimentsadjudant en vaandeldrager is van de 
hand van ontwerper Frans Smits sr. en wordt bewaard in de Regimentsverzameling. Ook het borduursel van die eerste 

bandelier uit de jaren vijftig heeft een plaats in de collectie gekregen. 
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Uit de museumvitrine

Van grijs boogje naar mouwleeuw
Tekst: Hans Sonnemans, regimentsconservator

Nationaliteitsembleem
Alle militairen van de Koninklijke Landmacht dragen een-
zelfde embleem op de bovenzijde van de linker mouw van 
hun dagelijkse tenue (kortweg DT), namelijk het zogenaam-
de nationaliteitsembleem. 

Dit embleem, ook wel mouwleeuw genaamd, bestaat uit 
“een (heraldisch rechts gerichte) klimmende leeuw uit het 
Nederlandse wapen, staande boven de in een gebogen om-
lijsting gevatte wapenspreuk “JE MAINTIENDRAI”. Leeuw, 
letters en omlijsting zijn uitgevoerd in de kleur oranje” (mi-
nisteriële beschikking 27 februari 1960).

Het is zo’n embleem waarvan je je niet kunt voorstellen 
dat het er ooit niet is geweest en toch is dat zo. Op de 
veldgrijze uniformen van voor de Tweede Wereldoorlog 
bestond het nog niet. De oorsprong ervan gaat terug naar 
de roerige meidagen van 1940.

Op 10 mei 1940 valt Nazi-Duitsland het neutrale Neder-
land binnen. De strijd is kort maar hevig. Een grote groep 
Nederlandse militairen wijkt uit naar het nog onbezette 
België en Frankrijk en vandaar met schepen naar het Ver-
enigd Koninkrijk. In juni 1940 verzamelen zich in een ten-
tenkamp bij Portcawl 120 officieren, 360 onderofficieren en 
980 korporaals en manschappen. Ze zijn afkomstig van de 
infanterie, het Korps Wielrijders, cavalerie, artillerie, genie, 
de Luchtvaartafdeling, Politietroepen en Marechaussee. Ze 
vormen het “Detachement Koninklijke Nederlandse Troe-
pen in Groot-Brittannië”.

Foto’s uit de periode 
zijn zeldzaam en to-
nen een ongeorga-
niseerde groep Ne-
derlandse militairen 
in allerlei uniformen 
en uniformdelen. De 
mannen droegen vaak 
al wekenlang dezelfde, 
vaak totaal versleten, 
kleding.  De meesten 
in veldgrijs, waardoor 
ze door de Britse 
bevolking vaak voor 
Duitsers werden aan-
gezien, al dan niet in 
krijgsgevangenschap.

Op enkele foto’s is een bijzonder embleem te zien: een 
grijs boogje met een kader en letters “NETHERLANDS” in 
oranje katoen geborduurd. Het boogje loopt niet gebogen 
met de schoudernaad mee, zoals je zou verwachten, maar 
precies andersom. Waarom dit zo is, valt niet na te gaan. 
Vermoedelijk is het een ontwerp- dan wel productiefout, 
maar met zekerheid valt het niet te zeggen. Het is geen 
officieel embleem, dat wil zeggen vastgesteld bij Ministe-
riële Beschikking. Met deze Nederlandse aanduiding wilde 
men de militairen herkenbaar maken en onderscheidend 
van de vele andere buitenlandse militairen die het Verenigd 
Koninkrijk binnenstroomden.

Het grijze boogje met de tekst NETHERLANDS, nooit formeel vastge-
steld, maar gedragen tussen eind mei en eind juni 1940 op het grijze 
vooroorlogse Nederlandse uniform.

In de collectie van onze Regimentsverzameling Brigade en 
Garde zijn twee exemplaren van het embleem bewaard ge-
bleven. Zeldzaam, want ze werden na die eerste zes weken 
tegelijk met de uniformen vernietigd waarop ze veelal pro-
visorisch waren aangebracht.

Met een Ministeriële Beschikking van 19 juni 1940 nr. 17 
werd bepaald dat de Nederlandse militairen in Engeland 
gekleed zouden worden zoals het Britse leger, maar wel 
voorzien van Nederlandse onderscheidingstekens. Verplicht 
werd een embleem dat bestaat uit een naar rechts klim-
mende Nederlandse leeuw (uit het Rijkswapen), staande 
op een banderol met daarin het woord “NEDERLAND” , 
“uitgevoerd in oranje kleur en te dragen op de linkermouw, 
4 cm onder de kopnaad van de jas-DT, het jak-VT, de over-
jas en de regenjas”. 

Het grijze, vooroorlogse Nederlandse uniform, voorzien 
van de banderol met “NETHERLANDS” verdween eind 
juni 1940 definitief. Opvallend is wel dat de banderol waar-
op de leeuw in het nieuwe embleem staat, heel erg veel op 
deze banderol lijkt.
Het lijkt erop dat de onbekende ontwerper het als basis 
heeft gebruikt en hier simpelweg de leeuw op heeft ge-
plaatst.Een sergeant van het Korps Politietroepen (herkenbaar aan de nestel) in 

zijn grijze vooroorlogse tenue in juni 1940 in het Verenigd Koninkrijk. Dui-
delijk zichtbaar is de banderol op zijn linkermouw, ongeveer op dezelfde 
hoogte als waar later de mouwleeuw zou worden gedragen.
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In die oorlogsjaren in het Verenigd Koninkrijk werden di-
verse varianten van de mouwleeuw aangemaakt. Zo werd 
vanaf 1941 gekozen voor een dunner oranje katoengaren 
en werden de manen en klauwen van de leeuw met zwart 
afgezet. In 1944 werd het embleem voor het eerst in Ne-
derland aangemaakt (in het bevrijde zuiden). De leeuw is 
dan meer gedetailleerd (onder andere de pijlenbundel), 
het zwart van de manen en klauwen verdween weer en de 
kleur is oranje-geel. 

De tweede aanmaak van de leeuw in 1941. Grove oranje katoen, nog 
slordig met zwart afgezet.

Na de oorlog, kwam er een Ministeriële Beschikking van 23 
april 1946 waarin bekend werd gemaakt dat de bestaande 
mouwleeuw werd vervangen door een heraldische meer 
correct exemplaar, niet rustend op de banderol, terwijl het 
woord “NEDERLAND” werd vervangen door de spreuk 
uit het Rijkswapen “JE MAINTIENDRAI”. Verder droeg de 
leeuw voortaan een zogenaamde helmkroon in plaats van 
de koningskroon.

Vanwege grote materiaalschaarste werden in de jaren 
daarna diverse varianten van de mouwleeuw door elkaar 
gedragen (uiteraard ook in Nederlands Indië) tot in 1951, 
toen de eerste variant toch echt vervallen werd verklaard.

Een in Nederland na 1945 aangemaakte mouwleeuw. Grove stof maar 
met verschillende kleuren geborduurd. Een zogenaamd “buiten model” 
embleem, dat wil zeggen niet door de dienst verstrekt maar uit een eigen 
aanmaak.

In de vele jaren later kwamen er nog vele varianten op de 
bekende mouwleeuw. Tot op de dag van vandaag siert het 
nationaliteitsembleem het Dagelijks Tenue van onze Land-
macht militairen, dus ook van onze Fuseliers. De bandenrol 
van deze leeuw pakt direct terug op hun ontstaansgeschie-
denis: de uitgeweken Nederlandse militairen in Groot Brit-
tannië in juni 1940, waaruit later de Koninklijke Nederland-
se Brigade “Prinses Irene” zou worden gevormd.

Indrukwekkend is het als het cere-
moniële tenue gedragen wordt bij het 
afscheid van collega’s. De kistdragers 

zijn in dat geval blootshoofds. 



Nieuws van de missie LRRPTG-4 
(Long Range Recce Patrol Task Group-4) in Mali

Tekst: Luitenant-kolonel Haran Gorissen

Mali-Mail
Geliefd thuisfront,
We zijn alweer bijna een maand aan de slag in Mali. De tijd 
vliegt voorbij. Gelukkig werkt het weer nog behoorlijk mee. 
We hebben nog geen extreme temperaturen meegemaakt. 
Het gemiddelde hangt rond de dertig graden. Het vergaat 
onze mannen en vrouwen goed. Ik geniet van hun bezieling 
en teamgeest. Bovenal is de sfeer ook erg plezierig, zeer 
kameraadschappelijk! Hier opereert een hecht team. 

Ik hoop dat het jullie ook goed vergaat en dat jullie de 
eerste maand goed zijn doorgekomen, ook al mist iedereen 
elkaar natuurlijk. Ik ben blij met de mogelijkheden die ons 
geboden worden om elkaar te zien en te spreken via tele-
foon en computer. Jullie dragen in grote mate bij aan het 
hoge moreel van de mannen en vrouwen hier in Mali. 
Het gaat jullie allen goed! Ons vergaat het ook goed en wij 
zetten de missie vol vertrouwen voort.

Transfer of Authority
Op 6 januari 2018 is het commando van LRRPTG-3 met een 
officiële ceremonie overgedragen aan LRRPTG-4. Tijdens 
deze ceremonie heeft Luitenant-kolonel Haran Gorissen of-
ficieel het commando overgenomen van zijn voorganger. Na-
tionale en internationale collega’s waren hierbij aanwezig, 
waarmee het belang van de missie en ook van de samenwer-
king met de vele partners nogmaals werd benadrukt. 

FN1.0 laat zijn veelzijdigheid zien
Tijdens een meerdaagse operatie met een ground move en 
een air move laat het FN (red: FN is de roepnaam van de 
ingezette eenheid) zijn veelzijdigheid zien. Zowel voertui-
gen als helikopters zijn gelijktijdig en gecombineerd ingezet. 
Het FN verplaatste zich door een opgedragen gebied om 
verschillende opdrachten uit te voeren. Delen van deze op-
dracht zijn uitgevoerd door inzet met helikopters. Met de 
heli werden onze mannen en vrouwen tijdens de patrouille 
opgehaald en gedropt bij een dorpje om hier gesprekken te 
voeren en situational awareness te krijgen over het gebied.

Het leven in ‘’Kidal Paradise’’
Tekst: Sergeant-majoor Henrie Zwanenburg

Lieve familie, vrienden, kennissen en natuurlijk onze 
kinderen,  

Vanuit alle jongens hier in Kidal bericht over het leven hier 
op MSS Dragoon (het kamp: Main Support Site Dragoon). 
Wij leven hier met een aantal jongens op een kleine com-
pound op het VN-Supercamp in Kidal. Het leven hier is pri-
mitief, maar zeker niet vervelend. Met elkaar hebben wij 
het goed naar onze zin. De sfeer is goed en er wordt een 
hoop gelachen. Natuurlijk missen wij allemaal ons thuis-
front, maar doordat we het goed met elkaar kunnen vinden 
is het gemis nog dragelijk. 

Bataljonsnieuws
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We voeren op regelmatige basis patrouilles uit door de stad 
Kidal, waarbij praten met de lokale bevolking en hun leiders 
een belangrijk onderdeel is. Met name de kinderen zijn erg 
enthousiast als ze ons zien. Wanneer de quads voorbij rij-
den, rennen ze ons vaak achterna en roepen:  “mon ami 
biscuit” of “mon ami de l’eau ”. Met andere woorden be-
doelen ze dan “mijn vriend, snoep of water”. Wanneer wij 
ergens stil staan, komen de kinderen naar ons toe en weten 
ze meteen het opbergvak al aan te wijzen. Daarom hebben 
we altijd een voetbal bij ons om tijdens de langere pauzes 
met de kinderen samen te voetballen. Hiervoor hebben we 
een aparte functie in het leven geroepen: ‘de kinderjuf’. Die 
zorgt ervoor dat de kinderen onder controle worden ge-
houden, zodat de rest zijn werk kan blijven doen.

Het leven op het kamp is verder prima. We koken zelf en 
dat gaat boven verwachting goed. We hebben zelfs een 
“Masterchef Kidal” in het leven geroepen, inclusief een om-

koopbare jury. Voor de rest moeten we ons paradijsje zelf 
in stand houden. Defecten zoals verstoppingen en elektri-
sche mankementen repareren we allemaal zelf. Het kamp 
schoonmaken en schoon houden is een dagelijkse taak om 
het hier leefbaar te houden, want het zand gaat namelijk 
overal zitten. Hierop zijn wij met zijn allen erg scherp, want 
om het werk goed te kunnen voortzetten moet het in de 
basis wel goed zijn. 

In de avonden zijn we vaak in de ontspanningsruimte ‘Val-
halla’ te vinden. Hier kunnen we lezen, schaken, darten & 
gamen, maar ook met elkaar lachen en soms huilen. Daar-
naast zijn een aantal van de kerels in de leer geweest bij 
onze tolk en wordt er nu vaak op traditionele Malinese 
wijze thee gedronken. Al met al een erg gezellige en leuke 
groep kerels die het uitstekend met elkaar kunnen vinden. 
We gaan voor elkaar en met elkaar door het vuur!  
 
KIDAL UIT! 

Bravo ‘EAGLE’ Compagnie in Marnewaard
Tekst: Korporaal der Eerste Klasse Honekamp

De Bravo Compagnie heeft van 15 januari tot 26 januari in 
Marnewaard getraind. Hier werd ons Optreden in Verste-
delijkt Gebied (OVG) geoefend. In december 2017 zijn we 
hier ook al een week geweest. Met die basis hebben we een 
goede oefening kunnen draaien, waarbij de nadruk lag op 
het optreden bij duisternis. Voorafgaande aan de oefening 
wisten we al dat we in de tweede week als oefenvijand 
ingezet zouden worden. Dit gebeurt zelden en dat gaf ons 
de kans te laten zien wat de Bravo Compagnie in zijn mars 
heeft. 

Om zo effectief mogelijk onze tijd te benutten hebben 
wij de eerste week onze eigen drills beoefend op niveau 
2 (groepsniveau) en niveau 3 (pelotonsniveau). We zijn 
begonnen met het trainen op niveau 2, waarbij de genie 
bij ons geïntegreerd was. De samenwerking met de genie 
bracht een positieve impuls met zich mee. Wanneer je een 
huis binnen wil, heb je in inbraakpunt nodig en waar de 
infanterist beperkt is tot het inbreken bij een raam of een 
deur met een haligan-tool (breekijzer), heeft de genie veel 
meer mogelijkheden om binnen te komen. Denk hierbij aan 
de nodige springmiddelen en een motorkettingzaag. 

Op woensdag en donderdag is de Bravo Compagnie be-
gonnen met het draaien van hun eigen scenario’s op niveau 
3. Op woensdag hebben zij het voorzetten van de aanval 
uitgevoerd. Het voortzetten van de aanval gebeurt nadat de 
inbraak op de oordrand succesvol is. Vervolgens ga je door 
naar het in te nemen object. Op donderdag werd een ob-
jectgerichte aanval uitgevoerd. De bedoeling van deze aan-
val is dat je van te voren een object hebt onderkend waar 
je direct naar toe wil, zo snel en effectief mogelijk. 

Tijdens deze scenario’s is veelvuldig gebruik gemaakt van 
onze voertuigen: de Bushmasters en daarnaast beschikten 
wij over een Boxer van de genie. De combinatie van deze 
twee voertuigen was een goed middel om ons doel te ha-
len. Dit bleek onder meer tijdens het afsluiten van de vijand, 
zodat zij niet verder konden vluchten of invloed op ons 
konden uitoefenen en de voertuigen zorgden voor een snel 
transportmiddel van personeel naar de gewenste locaties. 
Nadat deze twee scenario’s goed waren verlopen zijn we 
vrijdag begonnen met het opbouwen van de verdediging en 
het plaatsen van de hindernissen in samenwerking met de 
genie, tevens is er begonnen met onderhoud. 
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Op de zaterdagavond heeft iedereen kunnen genieten van 
de gezelligheid in Groningen en op zondag zijn we begon-
nen met het opstarten van het scenario voor de Charlie 
‘Beren’ Compagnie.

Vooraf wisten de compagnieën niet van elkaar wat het plan 
was. Hierdoor kon elke compagnie haar eigen drills trainen 
en werd dit een gevecht tussen de Bravo- en de Charlie 

Compagnie. Op zondag werden de laatste voorbereidingen 
getroffen in het oord om de verdediging in te richten. De 
C Compagnie zette de aanval maandagochtend in. Wij lie-
ten ons uiteindelijk terugvallen waardoor de C Compagnie 
haar doel bereikt had en de verdediging ging inrichten. Wij 
hielden ons aan de andere kant van het oord schuil, waar de 
C Compagnie vervolgens een nieuwe aanval op ons moest 
inzetten. Door goed samen te werken met de genie waren 
de mogelijkheden voor de C Compagnie beperkt en heb-
ben wij nog lang stand kunnen houden. 

Eind dinsdagmiddag is de B Compagnie teruggevallen rich-
ting de kazerne om zich opnieuw voor te bereiden voor 
een aanval op de C Compagnie. Ook werd er één peloton 
van de A Compagnie aangeklikt bij de B Compagnie. De 
B Compagnie was goed uitgerust met nachtzicht midde-
len waardoor zij bij duisternis de aanval in konden zetten 
op de C Compagnie. De weersstand die geboden werd 
resulteerde uiteindelijk in een lang gevecht waarbij de B 
Compagnie zich niet meer uit het oord liet jagen. Nadat 
het scenario was afgelopen kon begonnen worden aan het 
afronden van de oefening en werd er een begin gemaakt 
van het onderhoud.

We kunnen terugkijken op een mooie oefening waarbij 
veel leerwinst is gehaald in het gecombineerd optreden van 
voertuigen en uitgestegen personeel. Ook op het gebied 
van optreden bij duisternis hebben wij stappen gemaakt. 
De inzet tot op het laagste niveau heeft geleid tot een suc-
cesvolle twee weken.

Module Bravo Niveau 3; Charlie Compagnie
Tekst: Tweede-luitenant W.A.C. Montanus

Na een welverdiend kerstverlof was het voor de Fuseliers tijd om de draad weer 
op te pakken. De skipistes of tropische stranden van het verlof werden ingeruild 
voor de bijzondere weersomstandigheden van Marnewaard. De straffe kustwind 
in combinatie met neerslag maakte het ontvangst een passend alternatief voor de 
nieuwjaarsduik. Vol goede moed streek het 17e neer om door te gaan waar ze ge-
bleven waren. De eerste stappen van Module Bravo waren in 2017 al gezet, waarbij 
een groot gedeelte was ingeruimd voor retentie van de skills & drills. Nadat we 
onze veren hadden uitgeschud, was het tijd om zo snel mogelijk weer op het oude 
niveau door te pakken.

De doelstelling was het succesvol doorlopen van deze oefening op niveau vier 
(compagniesniveau). Een delegatie vanuit de Alpha Compagnie zorgde voor ver-



sterking en de Bravo 
Compagnie acteerde 
als oefenvijand. De 
toolbox van de com-
pagniescommandant 
werd daarbij versterkt 
met de aanwezigheid 
van een pantsergenie-
peloton, forward ob-
servers en geneeskun-
dige afvoer.

De eerste dag gebruik-
ten we voor een tacti-
sche oefening zonder 
troepen met alle keyplay-
ers van de compagnie. 

Zo werd alvast nagedacht over de invulling van de verdediging 
tijdens het optreden in verstedelijkt gebied (OVG). In elk syn-
dicaat was een afvaardiging van de manoeuvre, vuursteun en 
genie te vinden. Dit leidde ertoe dat er beeldvormend werd 
gekeken naar de inzetmogelijkheden van deze middelen. We 
zochten naar de integratie van middelen, wat getoetst werd 
aan de functies van het militair optreden. Ondertussen kon-
den de pelotons oefenen op niveau twee (groepsniveau), zo-
dat de volgende dag gelijk op niveau drie (pelotonsniveau) kon 
worden geacteerd. Deze scenario’s werden uitgevoerd onder 
leiding van de instructiegroep OVG en diende als voorberei-
ding op het niveau vier scenario van de laatste week. 

Na een geslaagde weekendbreak in Groningen begon op 
zondag het niveau vier scenario. Deze begon met het uit-
brengen van een Tactical Assembly Area, waarna we gefa-
seerd de verplaatsing richting een Attack Position inzetten. 
De oefenvijand had niet stilgezeten. Alle waterovergangen 
richting het aanvalsdoel waren onbruikbaar gemaakt. Om 
ons momentum niet te verliezen, volgde daarom een op-
mars te voet richting de oordrand. Met behulp van vuur-
steun en onder dekking van de nacht kon een footprint 
worden gecreëerd voordat het licht werd. De decentrale 
inzet van geniesteun kwam goed van pas en gestaag konden 
we  onze objectives behalen. Vanuit de tijdelijke consoli-
datie volgde de vervolgopdracht; het voortzetten van de 
aanval. De hele nacht werden er prikacties ondernomen. 
Hierbij gunden we elkaar zo min mogelijk slaap. Bij het aan-
breken van de dag startte het offensief. Dat het behalen 

van de doelstelling niet makkelijk zou worden, was in de 
commandovoering al bekend. Hierbij stond de taak van fol-
low and assume voor alle pelotons centraal. Het was geen 
overbodige luxe dat alle spelers hierop voorbereid waren. 
Als compagnie slaagden wij erin om het restant van de oe-
fenvijand uit het oord te verjagen. 

Het restant van de oefening stond in het teken van het ver-
dedigende gevecht. De Charlie Compagnie had ongeveer 
36 uur de tijd om een tegenaanval af te slaan en het oord te 
behouden. De inzet van geniesteun was hierbij cruciaal en 
zij toverden in 24 uur tijd een groot gedeelte van Marne-
huizen om in een blocking position. De tactische oefening 
zonder troepen uit de voorgaande week kwam hierbij goed 
van pas. De oefenvijand was echter bijzonder vindingrijk en 
slaagde erin, door het inzetten van bootjes, een gestelde 
brug weer bruikbaar te maken. Wat hierop volgde was een 
gevecht waarbij uiteindelijk de gevechtstrein naar voren 
werd gestuurd om de gevechtseenheden te ondersteunen. 
Het spreekwoord ‘every soldier is a rifleman’ was hierbij 
zeker van toepassing.

Voor de Charlie Compagnie, die sinds kort versterkt wordt 
door een peloton van de Bravo Compagnie, was het de 
eerste keer dat ze in deze samenstelling op oefening gin-
gen. Het komende jaar staat in het teken van het opwerken 
naar de enhanced Forward Presece (eFP) in Litouwen. Er 
is een mooie basis voor deze missie gelegd tijdens Module 
Bravo. Tevens was deze oefening ook het afscheid van de 
Bushmasters. In week acht beginnen we namelijk met de 
tactische omscholing Boxer en nemen we afscheid van de 
Bushmasters. 
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Om de rechterschouder worden de zoge-
naamde fourragères gedragen, de gouden en 
zilveren “kwasten” die de rangen van adju-

dant en officieren aangeven.  De fourragères 
van de beide garderegimenten wijken af van 
die van andere infanterieregimenten door de 
zogenaamde gouden spiegels (zie detailfoto). 
Deze regel is enige tijd wat in vergetelheid 

geraakt, zoals is te zien op de foto uit 1996 
(met toen nog Luitenant-kolonel der Fuseliers 
Van der Louw) maar inmiddels wordt deze 

toevoeging weer correct gedragen!

De mortiergroepen van de D Compagnie 17 Pantserinfanteriebataljon 
GFPI

Tekst: Wachtmeester der Eerste Klasse Buskens

Drie mortiergroepen
Binnen de Delta Compagnie hebben we drie mortiergroe-
pen. De 81mm mortieren worden ingezet als crisisbeheer-
sing in uitzendgebieden en tijdens combat. Zo zijn we in 
staat de eenheden direct te steunen, aan de hand van indi-
rect vuur via een forward observer, gelegenheidswaarne-
mers of eigen waarneming. De mortieren beschikken over 
een gevarieerd aantal granaten. Hierin kennen we de high 
explosive, de smoke en de illumination. Elk soort heeft zijn 
eigen effecten.
De mortiergroepen bestaan uit meerdere functies. Bij elke 
groep zijn twee kaderleden aangesloten. Andere functies 
zijn: twee maal munitiewerker, twee maal richter, twee maal 
stukscommandant en een hulpvuurleider. 

Inzet in Mali
Op dit moment bevindt een deel van de Bravo Compagnie 
zich in Mali, als onderdeel van de MINUSMA missie (Multi-
national Integrated Stabilisation Mission in Mali).

Ze voeren hier taken uit middels het single mortar op-
treden, waarbij de groep in tweeën is gesplitst, om zo alle 
eenheden, zowel in Gao als Kidal, van vuursteun te kunnen 
voorzien met minimaal één mortier. 
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Sinds ze in het inzet gebied zitten, hebben ze naast de 
HOTO patrouille al een aantal meerdaagse lange-afstands-
verkenningen ondersteund.

Buiten hun organieke taak, voeren ze ook veel infanterieta-
ken uit in hun eigen sector en gaan ze sporadisch mee als 
beveiliging van de patrouille te voet.
Tussen de operationele opdrachten door zijn ze druk met 
onderhoud van het materiaal, wat nogal een uitdaging is in 
die omstandigheden. 

Thuis
De Alpha en Charlie groep bevinden zich op dit moment 
in Nederland en voeren oefeningen en trainingen uit in het 
kader van combat. Aan het begin van dit jaar zijn we mee 
geweest met de Charlie Compagnie naar Marnewaard om 
daar geïntegreerd te oefenen met de eenheden. 
Buiten het oefenen en trainen om zijn de Alpha- en Charlie 
groep druk bezig met het opleiden van hun personeel. Dit 
doen we aan de hand van interne opleidingen voor de func-
ties van munitiewerker, richter en stukscommandant. Op 
het moment van schrijven, zijn alle manschappen opgeleid 

tot het niveau van richter en zullen ze vanaf volgende week, 
een tweeweekse interne opleiding volgen van hun eigen ka-
derleden tot stukscommandant, dit zodat iedereen op elke 
functie is opgeleid en er binnen alle groepen crosstraining 
plaats kan vinden en bij uitval van personeel mensen elkaar 
kunnen overnemen.

Flexibel
De vuursteun die binnen het bataljon kan worden gege-
nereerd met de inzet van de 81mm mortiergroepen is es-
sentieel voor elke opdracht en is daarom tot op op com-
pagniesniveau beschikbaar. Daardoor draaien de mortieren 
ook veel oefeningen, afwisselend van mortieroefeningen, 
tot infanterie- en voertuigoefeningen. 
Dit maakt het wapensysteem en zijn personeel erg flexibel 
inzetbaar, zowel bij de Delta Compagnie, als bij de Alpha-, 
Bravo- en Charlie Compagnie. 

De mortieren van de Delta compagnie zijn altijd op zoek 
naar gemotiveerd en flexibel personeel.
Op 8 en 24 mei, 7 juni en 9 augustus houden ze in Oirschot 
voorlichtingen.

Huwelijk Sergeant van den Broek

In oktober 2017 stapte Sergeant Willem van den Broek in 
het huwelijksbootje. Willem, Corien en alle andere betrok-
kenen gefeliciteerd!

Met B Eagle Compagnie de strook in
Tekst: Luitenant Dirk Neefs

Een deel van de Bravo Compagnie neemt deel aan de MI-
NUSMA missie in Mali, maar er staat ook nog een deel van 
de compagnie paraat in Oirschot. Vorige week werkten zij 
aan het bijhouden van hun vaardigheden in Budel. De Eagles 
trotseerden aan het begin van de week de Oirschotse kou 

om met hun geliefde Bushmasters (Buma) op niveau te blij-
ven. De training zorgde ervoor dat ze aan het einde van de 
week in staat waren een ‘inzetscenario’ te draaien.

Op woensdag kreeg de pelotonscommandant de opdracht 
om zich voor te bereiden en bij het invallen van de duister-
nis op weg te gaan. Het peloton ging in Weert en omstre-
ken op pad om een NATO-collega te zoeken, waarmee het 
contact al enige tijd verbroken was. Na het afstellen van 
nachtzichtapparatuur en lasers was het peloton klaar om 
de ‘collega’s in nood’ te gaan zoeken.

Op de hoofdaanvoerroute, in Budel, troffen ze een bevrien-
de eenheid aan. Deze was in een hinderlaag gelopen en had 
direct hulp nodig. Hierbij liet ook de oefenvijand van zich 
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horen, maar deze werd snel het zwijgen opgelegd. Nadat 
ernstig -oefen- gewonden en in shock verkerend personeel 
geëvacueerd was, zette het peloton de opdracht voort. Na 
een verkenning bleek er een object in Weert te zijn waar 
een bevriende ‘Electronic Warfare’-eenheid was overvallen. 
De oefenvijand had dit complex in handen. Vanuit daaruit 
vormde zij een grote bedreiging voor ons peloton. 

Toch wist ze onze Fuseliers niet af te schrikken. Het peloton 
ging voortvarend te werk en overmeesterde het complex. 

Door deze oefening bij duisternis zijn we een Night Capa-
ble Buma peloton rijker! 

Opwerktraject Resolute Support Mission
Tekst: Iris Wetzels

Het verkenningspeloton van de Delta Compagnie heeft de 
afgelopen periode hard gewerkt aan de voorbereiding voor 
de Resolute Support Mission (RSM) in Afghanistan. Het op-
werktraject sloten ze af met een eindoefening, waarbij er 
onder andere een spectaculair scenario was midden in het 
centrum van Lieshout. ‘’Iedereen is goed voorbereid  en 
op de hoogte van wat er te gebeuren staat. We vertrekken 
met een goed gevoel richting Afghanistan.’’

Groepssamenstelling
‘’Vorig jaar voor de zomer kregen we te horen dat het 
verkenningspeloton deel zou nemen aan de Resolute Sup-
port Mission (RSM) in Afghanistan. Er moesten twintig Fu-
seliers geleverd worden. Om te bepalen wie er mee zou 
gaan, werd er een afweging gemaakt die rekening hield met 
de hoeveelheid ervaring en de thuissituatie. Halverwege 
augustus werd bekend wie er mee ging en wisten we in 
welke samenstelling we zouden vertrekken. Het peloton is 
samengesteld uit negentien verkenners en twee man vanuit 
de mortieren, een totaal van eenentwintig, inclusief reserve. 
Begin september startte ons opwerktraject onder de naam 
Force Protection Platoon 11. Tijdens deze missie houdt de 
eenheid zich vooral bezig met persoonsbeveiliging. Denk 
hierbij aan het begeleiden van adviseurs van de ene naar de 
andere locatie. Dit moet één op één kunnen gebeuren. Er is 
dan ook veel getraind op het individuele niveau.’’

Multinationale omgeving
‘’We gaan opereren in een multinationale omgeving en daar 
moeten we op inspelen. Zo is de voertaal bijvoorbeeld  En-
gels. Om deze taal bij de mannen op voldoende niveau te 
krijgen, hebben we een driedaagse cursus Engels gevolgd.’’ 
Niet alleen de taal vraagt om veranderingen, ook de voer-
tuigen zijn anders. Tijdens deze missie werkt het Neder-
landse FP-Peloton met Duitse voertuigen. We volgden 
rijlessen om de benodigde Duitse rijbewijzen te bemachti-
gen en er is deelgenomen aan verschillende cursussen ten 
behoeve van de Duitse boordwapens. Al deze cursussen 
vonden plaats in Duitsland en werden in de Duitse taal ge-
geven.

Oefenen, oefenen, oefenen
‘’De afgelopen maanden hebben we tal van oefeningen ge-
draaid. Scenariotraining vormde hier een groot onderdeel 
van. De naam zegt het al een beetje: oefenen met verschil-
lende, te verwachten situaties. Wat doe je als er iemand 
gewond raakt? Wat doe je als een grote menigte de weg 
verspert? Wat doe je als er een explosief af gaat? Al deze 
mogelijke scenario’s zijn we afgegaan en inmiddels zijn we 
in staat om adequaat te reageren op onverwachte situaties. 
Daarnaast hebben we een vierdaagse Guardian Angel oplei-
ding gevolgd, verzorgd door de BSB (red. Brigade Speciale 
Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke Marechaussee). 
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Verder is er regelmatig geschoten met de Colt en de Glock, 
dat zijn de persoonlijke wapens op deze missie.’’

De eindoefening is door de SMO (sergeant-majoor oplei-
dingen) van de Delta Compagnie, met ondersteuning van-
uit de Alpha Compagnie in elkaar gezet. In deze oefening 
kwamen alle aspecten samen. Een van de opdrachten was 
een aantal adviseurs naar een fictief politiehoofdkwartier 
in Lieshout te begeleiden. Hierbij werden we door de oe-
fenvijand onder vuur genomen en dienden de adviseurs in 
veiligheid gebracht te worden. Deze oefening zorgde voor 

een realistisch beeld van wat we in Afghanistan mogelijk 
kunnen verwachten.’’ 

‘’We gaan nu nog van ons verlof genieten en dan zijn we in 
maart klaar om te vertrekken.’’

De Delta-Compagnie is al sinds november actief in Afghanistan. 
FP 11 gaat als laatste eenheid vanuit het 17e naar het gebied, 
waarna het 42ste Bataljon het overneemt. Houd onze Insta-
gram pagina in de gaten voor de laatste foto’s die de Fuseliers 
maken vanuit Afghanistan.  

Recuperatie oefening Ardennen
Tekst: Sergeant K. Greven

Na een goede en 
succesvolle Resolute 
Support Missie in Af-
ghanistan en een wel-
verdiend uitschep-
ingsverlof was het tijd 
voor eenheid 6 van 
de Alpha Compagnie 
om te recupereren. 
Daarom hadden de 
groepscommandan-
ten gezamenlijk, in 
overleg met de SMO, 
een mooie en uitda-
gende oefening geor-
ganiseerd. Een korte 
week in de Ardennen 

met verschillende fysieke activiteiten, afgewisseld met ont-
spanning, waarbij saamhorigheid hoog in het vaandel stond. 

Na een verplichte Mantoux-prik, vertrokken op maandag 
vijf februari twintig Fuseliers van Force Protection-9 (FP-9) 
richting België voor hun recuperatie. Na het ‘kwartierma-
ken’: betrekken van de blokhutten, begonnen we aan een 
hike trail van tien kilometer door de drassige heuvels en 
prachtig uitgestrekte landschappen van de Ardennen. Na de 
nodige uurtjes ploeteren door de bergen, werden we bij 
terugkomst verrast met een Barbecue bij kampvuur. Hier 
werden, onder het genot van een aantal biertjes, vele her-
inneringen van zowel de uitzending als het opwerktraject 
naar boven gehaald. Ik kijk terug op een gezellige avond, die 
rond een uur of één ’s nachts tot een einde kwam. Waarna 
we de volgende dag weer fris konden beginnen.  

Alternatief programma
Dinsdag rond de klok van negen zaten we met zijn allen in 
de kantine van de camping. Na een heerlijk ontbijt van eie-
ren en spek begonnen we aan het alternatieve programma. 
De geplande speleologie kon namelijk door winterse om-
standigheden niet doorgaan. Na wederom een kleine wan-
deling de berg op, arriveerden we op een speelveld. Daar 
werd ‘shoot-out’ gespeeld; een spel waarbij je met pijl en 
boog op elkaar schiet (de pijlen hadden uiteraard een rub-

beren punt). Dit spel gebeurde natuurlijk in competitiever-
band. Door het fanatisme binnen de groep ontstond er al 
snel een hevige strijd om de winst. Na de spelen was er 
een goed verzorgde lunch in de kantine: soep en broodjes 
kroket, waarna de prijsuitreiking voor het beste ‘shoot-out’ 
team volgde. Tijd om van de wedstrijd bij te komen was er 
niet, want het programma ging door. We zouden met z’n 
allen een bezoek brengen aan de La Chouffe brouwerij. Dit 
uitstapje eindigde in het proeflokaal, waar we een viertal 
speciaalbieren geproefd hebben. De dag sloten we af met 
een diner in een lokaal restaurant, waar voor de liefhebber 
nog een glaasje Calvados klaarstond: ‘Leve het Regiment’.
Na terugkeer op de camping was de kantine nog open om 
daar met een lekker muziekje en nog wat versnaperingen 
uiteindelijk het licht uit te doen. Ook deze dag stond bol 
van de herinneringen en waardering voor elkaar, maar ook 
van onafhankelijke Belgen die deze veteranen spontaan een 
rondje gaven. 

Terugreis
Op woensdag was het alweer tijd om ons voor te bereiden 
op de terugreis. We hebben ingepakt en begonnen aan de 
reis terug, waarna we op donderdag direct overstapte op 
de re-integratiedag van de Alpha Compagnie. Een bijzon-
dere dag waarin veel Tijgertradities aan bod kwamen.  

Het was een drukke, maar zeker geslaagde week, waarin 
we veel hebben gelachen, maar er ook tijd was om terug 
te blikken op onze missie en het opwerktraject ernaartoe. 
Daarmee is de uitzendperiode voor FP-9 afgesloten. Bo-
vendien is vooruitgeblikt en gaat na de re-integratie dag de 
A Tijger Compagnie weer als één geheel voorwaarts!
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Regimentsjaardag 2018
Tekst: Korporaal der Eerste Klasse Stephan Crescente 

Op donderdag 11 ja-
nuari was het weer tijd 
om de verjaardag van 
ons regiment te vieren. 
Traditiegetrouw begon-
nen we de dag met een 
lekker stevig Engels ont-
bijt, gevolgd door een 
bijzonder appèl. 

Na het officiële pro-
gramma kon de strijd 
losbarsten tussen de 
verschillende compag-
nieën. Het sportieve 
gedeelte van de dag be-
stond onder andere uit 
een cross-loop, een all 
terrain mars, een glock 
& colt schietwedstrijd 
en nog vele andere 
sporten. Het doel is na-
tuurlijk om met je com-
pagnie zoveel mogelijk 
prijzen te winnen. 

Wij van de Delta ‘Spring-
bok’ Compagnie hadden 
een groep van acht per-
sonen samengesteld, om 
mee te doen aan de “all 
terrain”-mars. Hierbij 
moet je je aan de hand 
van een kaart van punt 
naar punt verplaatsen. 
Overal ontvang je nieu-

we coördinaten om het volgende punt te bereiken en je 
krijgt een voorwerp mee, dat je de rest van de route bij je 
moet houden. Deze voorwerpen verschillen van scherfves-
ten, regentonnen, zeskant-genieplaten tot balken.

Wij gingen als derde groep van start, na de Bravo- en de 
Alpha Compagnie. Na een goede start kwamen we met ons 
team al snel in een flow terecht. We kregen al snel zicht op 
onze voorgangers en dat gaf natuurlijk vertrouwen. Na 1 
uur en 16 minuten en een ruime zes kilometer verplaatsing 
over de Oirschotse heide en de kazerne, kwamen we als 
team over de finish bij het gebouw Congleton.  

Het was een hevige strijd tussen de Alpha Compagnie en 
ons, maar helaas voor ons waren de ‘Tijgers’ net een fractie 
sneller binnen en hebben ze welverdiend de eerste prijs in 
ontvangst mogen nemen. 

Ondanks dat we tweede geworden zijn, zijn wij Springbok-
ken trots op onze prestatie.

Een mooi plaatje in het standaardwerk Ceremoniële Tenuen van de Koninklijke Landmacht 
(A.L.J.M. van Berne e.a., uitgave Legermuseum) maar zelden of nooit meer te zien: een 

Fuselier met de schoudermantel. “Als de weersomstandigheden het vereisen, wordt de korte 
schoudermantel gedragen. De mantel heeft een grijsblauwe kleur en is ongevoerd.”
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Het belang van een goede conditie
Tekst: Eerste-luitenant den Hoedt / Iris Wetzels

Sport vormt een belangrijk onderdeel van ons beroep. Als 
het even kan zijn we er dagelijks mee bezig. Daarom zijn 
we er ook zo trots op dat ons bataljon de Rhinobokaal in 
ontvangst mochten nemen. 

De wedstrijd om de Rhinobokaal is samengesteld uit ver-
schillende wedstrijden op tal van sportonderdelen: de Army 
Urban Run, een militaire vijfkamp, de Rhinochallenge en een 
speedmars. Bij dit laatste onderdeel is deelname verplicht. 
De teams moeten aan tien wedstrijden deelnemen, waar-
van de zeven beste resultaten meetellen voor het winnen 
van de bokaal. 

Tijdens de nieuwjaarsloop mocht Majoor Maas, namens 17 
Pantserinfanteriebataljon GFPI, de bokaal in ontvangst ne-
men. Diezelfde dag werd Luitenant Jim in ’t Veld uitgeroepen 
tot sportman van het jaar. ‘’Ik deed mee aan de speedmars, 
de Army Urban Run en de vijfkamp. Daarnaast nam ik deel 
aan de Mount 13. Samen met de andere mannen die hier-

aan meededen beklommen we een berg in Zuid-Frankrijk 
van ongeveer 4.000 meter, om zo geld in te zamelen voor 
weduwen en kinderen waarvan hun man of vader tijdens 
een uitzending het hoogste offer bracht.’’ Niet alleen de 
sportieve prestaties van de luitenant werden beloond, ook 
het feit dat hij na zijn auto-ongeluk zo snel weer aan het 
werk was is bewonderenswaardig. ‘’Het ongeluk is nu bijna 
vijf maanden geleden en ik voel me goed. Ik denk wel dat 
het me geholpen heeft dat ik fit was ten tijde van het onge-
luk. Dan herstel je toch sneller. Ik sport vijf à zes keer per 
week, waarin ik fitness en cardio afwissel.’’

Tijdens de Rhinosportdag viel het 17e vooral op vanwege 
de uitstekende prestaties op het onderdeel ‘vissen’. Kor-
poraal der Eerste Klasse Vogelenzang de Jong werd hier 
eerste. Vissen is een belangrijk militair onderdeel, aangezien 
een goede visvangst bijdraagt aan de overlevingskansen op 
het gevechtsveld. Op de vijfkamp haalde het Bataljon het 
beste teamresultaat binnen de Brigade. 

Snipers Urban OP
Tekst: Korporaal der Eerste Klasse Dave van Essen

Afgelopen november draaiden de Snipers van de Charlie 
Compagnie een oefening in het Duitse Bergen. Hier train-
den zij hun vaardigheden op de verschillende schietbanen. 
Een van de Snipers was Korporaal Van Essen. Hij vertelt 
over zijn ervaringen en die van de Compagnie.  

Planning van de week
‘’Dinsdagochtend verzamelden de Snipers van de Charlie 
“Beren” Compagnie voor hun vertrek naar Bergen. Voor-
afgaande aan het appèl worden nog even de laatste puntjes 
op de i gezet. Om half negen vertrokken ze met bussen 
richting Duitsland. Daar eenmaal aangekomen was het ma-
teriaal al uitgeladen en de planning besproken voor de rest 
van de week. Tijdens deze oefening zouden ze een Urban 
Observation Post (Urban OP) inrichten en de vijand onge-
zien volgen, ook wel de stalk genoemd.’’

Betrekken en inrichten van de OP
‘’Woensdagochtend startten we de dag in de eetzaal, waar 
de energielevels werden aangevuld met een stevig ontbijt. 
Rond de klok van half acht stonden we met z’n allen op 
baan 19 om ons klaar te maken voor de wapeninspectie, 
waar we ook uitleg kregen over het gebruik van de baan. 
We hadden twee huizen tot onze beschikking, waar we in 
totaal zes verschillende OP’s uitbrachten. Zowel liggend, 
staand, zittend, als op een alternatieve wijze. Na het bekij-
ken van de verschillende locaties werden de ploegen en de 
diverse materialen verdeeld. De ploegen bouwden de OP’s 
naar eigen inzicht op, waarbij uiteraard rekening gehouden 
werd met de verschillende aspecten die nodig zijn om een 
goede Urban OP af te leveren. Rond één uur werden de 
laatste zaken afgerond en konden we beginnen met vuren.’’ 
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‘’De schutter en de spotter rouleerden van OP naar OP 
en losten beiden een aantal schoten. Deze actie gaf ons in-
zicht in de plus-, maar zeker ook de minpunten. De minpun-
ten zien wij vaak als onze pluspunten. Dit is namelijk waar 
wij onze leerwinst uit halen. Na een goede maaltijd en de 
evaluatie was het tijd om onze helderheidsversterkers te 
plaatsen, de verbeterpunten die overdag naar voren kwa-
men in acht nemend. Zo konden we met het roulatiesche-
ma bij duisternis beginnen, waarin alle aspecten aan bod 
kwamen. Ondanks dat we niet altijd over de juiste middelen 
beschikten om bij duisternis te kunnen vuren hebben we 
toch alle doelen met de juiste precisie kunnen aangrijpen 
en uitschakelen.’’  

De Snipers van 17 Charlie Compagnie hebben deze dag als 
zeer positief ervaren. We hebben ontzettend veel geleerd 
maar bovenal zeer goede en bruikbare OP’s afgeleverd. 

Dag van de Tijgers
Tekst: Fuselier Jacobs en Fuselier van de Peppel



 maart 2018 33

Voordat het gros van de Alpha ‘Tijger’ Compagnie van een 
welverdiend carnavalsverlof kon genieten, stond er nog een 
drukke, maar bovenal mooie dag voor de boeg. De dag be-
stond namelijk uit de re-integratie van eenheid 6, de stok-
overdracht van de CSM, de Tijgertest en als afsluiter het 
Tijgerfeest.

Ludieke Spelen 
‘s Ochtends startten we met de re-integratie. Dit deden 
we met een tegenhanger van de Olympische Winterspe-
len, namelijk de ‘Ludieke Spelen’. Het doel hiervan was de 
saamhorigheid binnen de compagnie vergroten na de te-
rugkomst van eenheid 6, die een uitzending in Afghanistan 
draaiden. We werden willekeurig in tien groepen ingedeeld 
om elkaar zo beter te leren kennen. De Ludieke Spelen 
hadden tien verschillende onderdelen, zoals de touwhin-
dernisbaan, tractorband-flippen en handgranaatwerpen. Er 
werd fel gestreden om de eerste plaats en dat ging niet 
zonder slag of stoot. Zo werden de grenzen opgezocht, 
waarbij een enkele keer een regel werd overtreden. Dit 
kon natuurlijk niet onbestraft blijven. Daarom moest de 
Lo/s in de middag nog eens goed naar de resultaten kijken, 
waardoor de eindstand pas in de avond, tijdens het Tijger-
feest bekend werd. Daar kregen de terechte winnaars een 
passend geschenk.

Stokoverdracht 
Na een welverdiende warme douche stond de middag in 
het teken van de stokoverdracht, waarbij een groot aantal 
militair genodigden aanwezig was. De ceremonie waarbij 
oud-CSM, Sergeant-majoor van Boven, afscheid nam van de 
compagnie en opgevolgd werd door de nieuwe CSM, Ser-
geant-majoor Rombouts. Tijdens de overdracht kwamen ze 
allebei aan het woord. Oud-CSM van Boven gebruikte dit 
moment vooral om terug te blikken op zijn tijd als CSM van 
de Alpha Compagnie. In de speech van Sergeant-majoor 
Rombouts lag de nadruk vooral op de toekomst. Daarnaast 
werd er van de mogelijkheid gebruik gemaakt om Sergeant-
majoor van Boven te bevorderen tot adjudant.  

‘Zet die tapkraan maar open’
Na de ceremonie meldden de welpen zich bij gebouw Con-
gleton, waar zij de uitdaging aangingen een echte Tijger te 
worden. De overige Tijgers kwamen naar het Congleton 
om getuige te zijn van dit moment. Sommige welpen deden 
iets langer over de test dan anderen, maar uiteindelijk heeft 
iedereen het gehaald. De oud-CSM mocht voor de laatste 
keer zijn rol als Oppertijger bekleden tijdens de uitvoering 
van de Tijgertest, daarbij heeft hij de nieuwe CSM de Tijger-
test zien ondergaan en mag ook hij zich Tijger noemen. Als 
beloning kregen de nieuwe Tijgers de felbegeerde compag-
niestrui, beter bekend als ‘de Tijgertrui’. Aansluitend vond 
ook de prijsuitreiking van de Ludieke Spelen plaats, waarbij 
een aantal personen in het zonnetje gezet werden. Hierna 
werd de muziek aangezet, ging de tap open en de frituurpan 
aangeslingerd, zodat het feest kon losbarsten. 
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