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17 Pantserinfanterie Bataljon 
Garderegiment Fuseliers  
Prinses Irene

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

Infanteristen werken met 
automatische en semi-
automatische 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

www.fuseliers.nl

Voor de meest actuele foto’s, video’s, meningen en reacties zie:

www.instagram.com/17_painfbat_gfpi

www.youtube.com/17painfbatGFPI

WWW
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Rode Draad
“75 jaar na dato”
Door Hans Sonnemans, Regimentsconservator

In de volgende Vaandeldragers kijken we in het kader van de 75-jarige herdenking van de geallieerde invasie in Norman-
dië terug op de landing van de Prinses Irene Brigade op de Franse kust en de acties op de verschillende vaandelplaatsen, 
“75 jaar na dato”. De voorbereidingen voor de invasie waren al in 1943 gestart en gingen ook niet ongemerkt aan de 
Brigade voorbij. Op 29 september 1943 vertrok het grootste deel van het personeel, vanuit Wrottesleypark bij Wolver-

hampton, naar de Britse kust bij Harwich, om daar deel uit te gaan maken van de Harwich Defences, onderdeel van het 
Britse 2e Leger. Eerst in Dovercourt, vanaf 2 januari 1944 bij Frinton-on-Sea en daarna, vanaf 10 april 1944, weer terug 

naar Dovercourt. Hier werd veel geoefend, samen met de Home Guard.

De Britse kust 1943/1944: 
Brigademannen  
marcheren door  

Dovercourt, eind 1943.

De Britse kust 
1943/1944: Oefeningen 
met de Britse Marine: 

landingen op het strand, 
omgeving Frinton-on-Sea, 

voor jaar 1944.
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Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Henrie Doreleijers, hoofdredacteur.

Terug- en vooruitblik
2018 was een goed jaar voor de 
Vaandeldrager. Ondanks de wisse-
lingen in het redactieteam hebben 
we gelukkig de kwaliteit kunnen 
waarborgen. De vier uitgebrachte 
exemplaren zijn steeds goed ge-
vuld geweest met mooie en inte-
ressante artikelen, dit dankzij de 
constante bijdrages uit alle gele-
dingen van ons regiment. We heb-

ben de uitkomsten van het lezersonderzoek o.a. gebruikt om 
de lay-out te vernieuwen en, als laatste, de cover aan te pas-
sen. Gezien de reacties, is dit “nieuwe jasje” goed bevallen.

In 2019 zijn er weer de nodige activiteiten, de regiments-
commandant komt daar in zijn artikel uitgebreid op terug. 
Als redactie hebben wij ervoor gekozen om extra aandacht 
te besteden aan 75 jaar D-day en alle 75 jarige herdenkin-
gen voor ons regiment die daarop volgen. Ook gaan wij ex-

tra aandacht besteden aan de uitzendingen naar Litouwen 
van het bataljon.

Wijzigingen redactie
Sinds enkele weken beschikt het bataljon (weer) over een 
eigen fotograaf, Robin Bouwe, uit Uden/Veghel. Hij gaat de 
komende periode zijn passie voor fotograferen “uitleven” 
o.a. voor de Vaandeldrager. Wij wensen hem veel succes 
en plezier toe en hopelijk gaat hij ons van mooie plaatjes 
voorzien.

Deadline kopij Vaandeldrager 128
De uiterste datum waarop de kopij voor de volgende 
editie, Vaandeldrager 128, ingeleverd moet zijn is vrijdag  
22 februari 2019. Zet deze datum vast in uw agenda/ka-
lender.

Ik wens u allen namens het redactieteam veel leesplezier, 
fijne feestdagen en een goed 2019!

Van de Redactie

Beste 
Regimentsgenoten,

De kerstdagen komen 
er al weer aan. Vaak een 
periode van reflectie en 
goede voornemens. Als 
ik als commandant re-
flecteer, concludeer ik 
dat ik trots ben dat ik ons 
mooie garderegiment en 

bataljon mag dienen als commandant. Wat een genot en een 
genoegen om commandant van onze Fuseliers te mogen zijn. 
Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn. We lezen 
allemaal de krant en horen het nieuws. Het laatste jaar is De-
fensie daarin niet altijd in positieve zin naar voren gekomen. 
En ja… helaas verlaten enkele ervaren kaderleden de dienst 
- hetgeen mij pijn doet - en zie ik graag een hogere vulling 
van het onderofficiersbestand. Maar ons werk blijft uniek en 
de kameraadschap ongekend, dat moeten wij niet vergeten. 
Geniet hier van! Boven alle negatieve aspecten voeren mijn 
ervaringen met onze Fuseliers - die grote betrokkenheid, be-
zieling, flexibiliteit en dienstbaarheid tonen - in alle rangen en 
standen de boventoon. Ik geniet daar van. Krijgers om van te 
houden en dat kost geen moeite.

Ook de afgelopen periode hebben we als garderegiment 
en bataljon weer mooie activiteiten beleefd. Enkele voor-
beelden: onze regimentsadjudant heeft met het vaandel en 
een detachement Fuseliers deelgenomen aan de ceremonie 
rondom de uitreiking van de Militaire Willems Orde aan 
majoor de Ruiter (CLSK). Tevens hebben we deelgenomen 
aan de herdenkingen in Roermond en Beringen. Uiteraard 
is de deelname aan Prinsjesdag ook weer ervaren als een 
hoogtepunt. Elke keer een uniek gevoel en eervol om aan 
deel te mogen nemen in onze prominente rol. Dit unieke 
gevoel doet ook opgeld voor ons bezoek aan Wolverhamp-
ton en Congleton. Bij het schrijven van dit voorwoord gaat 
dit bezoek over enkele dagen plaatsvinden en begeleidt onze 
delegatie onze oud-strijder en boegbeeld Generaal Rudi 
Hemmes. Een bezoek aan de roots van ons garderegiment 
in het teken van herdenken van onze gevallenen, waarderen 
van onze oud-strijders, vieren van de vrijheid en stil staan 
bij onze geschiedenis. Ook wil ik niet ongenoemd laten dat 
zowel de onderofficieren als officieren zeer genoeglijke en 
gezellige diners hebben gehad met respectievelijk de ROOV 
en de VVOGFPI. De grote opkomst van vele partners bij ons 
onderofficiersdiner geeft ook de goede spirit, verbondenheid 
en betrokkenheid aan binnen ons garderegiment en bataljon. 
Als laatst te noemen regimentsactiviteit: de beëdiging in He-
del van nieuwe Fuseliers, inclusief de koorduitreiking door 
onze oud-strijders. We zijn weer nieuwe beëdigde krijgers 

Van de Regimentscommandant
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rijker, welkom aan allen! 13 december zal overigens nog een 
separate koorduitreiking plaatsvinden voor alle “enablers” 
die deel gaan uitmaken van de missie van het C-Team enhan-
ced forward presence in Litouwen.

Als bataljon hebben wij drie weken geoefend in Klietz en 
GüZ Altmark (Duitsland). Een oefening met als primair doel 
de C Compagnie te meten op niveau 4 voorafgaand aan hun 
inzet enhanced forward presence in Litouwen. Vervolgens zijn 
wij via wat kleinere activiteiten - zoals oefenen in Budel en 
schieten op het ISK - doorgestoten naar het Duitse Lehnin. 
Daar hebben wij met een groot deel van het bataljon ons 
verder bekwaamd in het voetoptreden tot en met niveau 
4. Lehnin is een uniek oefenterrein met veel reliëf, oorden 
en dichte boscomplexen en een unieke oefening onder lei-
ding van onze Duitse collega’s waarin “Ortkampf” en “Wald-
kampf” centraal staan. Dit past ook uitstekend binnen ons 
Operationeel Concept Lichte Brigade. Momenteel maken 
wij ons op voor twee weken schieten in Bergen Hohne en 
gaat de C Compagnie integreren in het Duitse bataljon. Met 
dit Duitse bataljon zal de compagnie begin 2019 ontplooien 
in Litouwen. De A Compagnie zal de C Compagnie in de 2e 
helft van 2019 aflossen in Litouwen.

Als ik nog verder vooruitkijk hebben alle compagnieën een 
punt aan de horizon. Als bataljon leveren wij in 2020 weer 
een detachement voor Afghanistan, in 2021 een compagnie 

ten behoeve van enhanced forward presence in Litouwen en 
in 2022 en 2023 staat het bataljon gereed voor de Very High 
Readiness Joint Task Force (VJTF). Deze punten aan de horizon 
zijn belangrijk voor het bataljon. Deze punten geven namelijk 
focus en duidelijkheid en daarmee binden en boeien wij onze 
Fuseliers.

Dit alles genoemd hebbende begrijpt u waarom ik trots ben 
dat ik ons garderegiment en bataljon mag dienen als com-
mandant. De veelheid en diversiteit aan activiteiten is alleen 
uitvoerbaar door de betrokkenheid, bezieling, flexibiliteit en 
dienstbaarheid van al onze Fuseliers in alle rangen en stan-
den. Zij zijn het goud van ons garderegiment en eenheid. Dit 
moeten wij koesteren!

Vanuit mijn reflectie is mijn goede voornemen dan ook te 
blijven genieten en onze krijgers te blijven koesteren!

Regimentsgenoten,
We zijn jong en springlevend en dat blijven wij ook.
Ik kijk uit naar de toekomst!

Het gaat u allen goed, geniet van de kerstdagen, leve het Re-
giment!
Volo et Valeo!

Uw Regimentscommandant

Even voorstellen: Hoofd S1 en Regimentskapitein

Ik ben trots mezelf in deze editie van de Vaandeldrager te 
mogen voorstellen als uw nieuwe Hoofd S1 en Regiments-
kapitein.

Per 1 oktober 2018 heb ik deze prachtige functie mogen 
overnemen van kapitein Mathijs Creemers.
Mijn binnenkomst bij het bataljon op 1 oktober jl. voelde 
werkelijk als een warm bad. Ondanks de hoge werkdruk en 
hectiek van alle dag waar iedereen mee te kampen heeft, 
viel mij de collegiale, positieve, gemoedelijke sfeer direct op. 
Collega’s met een professionele houding en een lach op het 
gezicht, maar bovenal bereid om elkaar te helpen.

Kap van Beek: voorste rij, derde van links)

Voor ik verder ga, stel ik mij graag verder aan u voor. Mijn 
naam is Kapitein Linda van Beek, 33 jaar, geboren en nu 
ook woonachtig in Eindhoven en getrouwd met Nico. Ik 
ben opgegroeid in een militaire familie in het oosten van 
Nederland en na het behalen van mijn officiersdiploma 
terugverhuisd naar Eindhoven. Mijn startfunctie draaide ik 
als pelotonscommandant Geneeskundig bij 411 Opvang/
Afvoercompagnie in Ermelo. Daarna in de grote Role 1 re-
organisatie door naar 13Gnkcie in Oirschot, vervolgens als 
projectofficier bij 400 Gnkbat en aansluitend op uitzending 
als geneeskundig officier in HQ TAAC-N (Train, Advice, As-
sist Command North: een onderdeel van de NAVO-ope-
ratie Resolute Support), in Mazar-E Sharif, Afghanistan. De 
afgelopen drie jaar werkte ik als plaatsvervangend en waar-
nemend Hoofd Bureau Ceremonieel in Den Haag en was 
ik verantwoordelijk voor de uitvoering van het staatscere-
monieel in Nederland, zoals staatsbezoeken, de Nationale 
Herdenking en Prinsjesdag. Daarnaast ben ik meermaals 
commandant vaandelwacht en vaandelgroep geweest, heb 
ik de functie van Collega Coach bij het ECLD (Expertise 
Centrum Leiderschap Defensie) als neventaak en ben ik lid 
van de Traditie Commissie Koninklijke Landmacht (TCKL).

Voor een genezerik van origine was het echter nog niet 
zomaar eenvoudig om S1 te worden bij het Garderegiment 
Fuseliers Prinses Irene. De functie waar zorg voor per-
soneel en regiment bij elkaar komen. Maar de aanhouder 
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wint. Willen is kunnen. Volo et Valeo. En ik ben trots om te 
mogen dienen bij uw regiment.

Het regiment...
Waarin we de geschiedenis herdenken en tradities voort-
zetten van de Prinses Irene Brigade, onder andere met 
onze Historische Collectie, Stichting Brigade en Garde, 
maar ook met waardige herdenkingen en ceremonies op 
betekenisvolle locaties.

Het regiment...
Waar iedereen, van generaal tot Fuselier, oprecht respect 
heeft voor onze oud-strijders, maar waar tegelijk ook een 
diepe verbondenheid is tussen jong en oud.

Het regiment...
Dat niet zomaar een regiment is, maar een garderegiment. 
Letterlijk: dienend onder het oog des Konings. Onze band 
met ons Koningshuis is innig en wij houden deze band ook 
binnen het bataljon in ere: heildronken, het brengen van een 
bloemenhulde, onze prominente positie tijdens staatscere-
monies zoals Prinsjesdag, onze regimentskleuren en niet te 
vergeten onze naam.

Het regiment...
Waar kameraadschap, collegialiteit en zorg voor onze man-
nen en vrouwen zo hoog in het vaandel staat. Ik ontdekte 
een prachtig initiatief binnen onze stichting: het Steunfonds 
‘Prinses Irene en Generaal Noothoven van Goor’, oor-
spronkelijk opgericht om financiële ondersteuning te bie-
den aan leden van de Koninklijke Brigade Prinses Irene en 
hun familie of nabestaanden. Nu is de doelgroep van het 
Steunfonds uitgebreid naar iedereen die dient of gediend 
heeft onder de naam Prinses Irene. Zo is recentelijk een 
van onze jonge Fuseliers geholpen met een succesvol re-
validatietraject.

Zo ziet u dat we samen, jong en oud, zorgdragen voor de 
voortzetting en bescherming van onze geschiedenis en tra-
dities!

Ik kijk dan ook met enthousiasme uit naar een fijne samen-
werking met u allen, tijdens de mooie uitdagingen die de 
komende jaren op ons pad zullen komen! 

Kapitein der Fuseliers Van Beek

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

Nieuwe Regimentskapitein
Eind september is Kapitein Mathijs Creemers aangesteld als 
compagniescommandant van een CV-90 Compagnie in Ha-
velte, hetgeen loopbaantechnisch een mooie overplaatsing 
is, en op 11 oktober hebben wij eigenlijk pas echt afscheid 
van hem genomen tijdens de diverse vergaderingen en het 
diner. Vorig jaar kreeg Mathijs al de Gouden Fuseliersspeld 
vanwege zijn grote verdiensten voor het Regiment, maar ik 
wil nogmaals onderstrepen dat wij Mathijs heel veel dank 
zijn verschuldigd voor zijn tomeloze en niet aflatende inzet. 
Mathijs, ontzettend bedankt, we zullen je missen! Dit legt 
de lat uiteraard heel hoog voor zijn opvolgster Kapitein 
Linda van Beek. Linda welkom en veel succes toegewenst 
en wij zien uit naar een goede samenwerking.

In Memoriam Wim ter Horst
Gedurende vele jaren heeft Wim ter Horst zich ingezet 
voor de VOSIB als vertegenwoordiger van zijn bataljon en 
als penningmeester. Vanaf 2011 zijn deze taken steeds meer 
overgenomen door de VVVGFPI. Wim was ook die laatste 
7 jaar de vertegenwoordiger van de VOSIB binnen de VV-
VGFPI. Voor dit alles zijn de sobats en wij als regiment Wim 
veel dank verschuldigd. 
Nadat circa 4 jaar geleden Wims echtgenote overleed, is 
het met Wim en zijn gezondheid langzamerhand achteruit 
gegaan. Zichtbaar en hoorbaar had hij problemen met zijn 
stembanden. Helaas is hij ons op 16 november 2018 ontval-
len. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in het verwerken 
van dit grote verlies. Wim, bedankt voor alles, rust in vrede.

Uit het archief: foto van B.J. v.d. Elshout, Wim ter Horst met kleindochter 
Leanne bij de Nederlandse Veteranendag in 2014)

Nieuwe voorzitter VVOGFPI en Gouden 
Fuseliersspeld 
Tijdens de ledenvergadering van de VVOGFPI werd zeer te-
recht de Gouden Fuseliersspeld uitgereikt aan de voormalig 
regimentsadjudant Corné Brands, van harte gefeliciteerd!
Ook werd tijdens deze vergadering de voorzittershamer 
overgedragen door Generaal-majoor der Fuseliers b.d. 
Leen Noordzij aan Generaal-majoor der Fuseliers b.d. 
Hans van der Louw. Leen, bedankt voor al die jaren dat je 
de vereniging op voortreffelijke wijze hebt geleid, dat je niet 
echt relaxed van het diner kon genieten omdat je steeds de 
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regie had en steeds weer bij alle speeches over de repliek 
moest nadenken en scherp moest zijn. We wensen je nog 
heel veel relaxte diners toe! Hans succes en veel plezier 
toegewenst met deze eervolle functie. 

Koninklijke Onderscheiding (KO) voor Frans van 
der Meeren
Frans van der Meeren heeft vele jaren gefunctioneerd als 
bestuurslid van de VOSKNBPI. Volgens mijn persoonlijke 
waarneming al tenminste 21 jaar! Vanaf 2011 zijn de meeste 
taken van de VOSKNBPI overgenomen door de VVVGFPI. 
Maar Frans is gewoon doorgegaan als sociaal coördina-
tor van het Steunfonds Prinses Irene en het Noothoven 
van Goor Fonds. Vanuit deze positie coördineerde Frans 
gedurende vele jaren met en namens het bestuur wie er 
een steundonatie moest ontvangen. Toen mij dit voorjaar 
werd gevraagd een bijdrage te leveren aan de voordracht 
voor deze KO, hoefde ik geen seconde na te denken en kon 
ik aangeven dat Frans al tenminste 21 jaar een kartrekker 

voor beide besturen was. Frans, het verbaasde mij dat je 
nog nooit een KO had ontvangen voor jouw onbaatzuch-
tige inzet voor medeveteranen; van harte gefeliciteerd!

Regimentsjaardag 11 januari 2019
Ook nu roep ik alle regimentsgenoten en vooral ook de ve-
teranen op om op vrijdag 11 januari samen de gevallen ka-
meraden te herdenken en onze verjaardag te vieren. Meld 
je aan via de website en maak er een mooie dag van.

Reünie VVVGFPI 24 mei 2019 
Het is nog een eind weg, maar schrijf het alvast in je agen-
da dat op vrijdag 24 mei 2019 de reünie van de VVVGFPI 
wordt georganiseerd, met als speciaal thema de uitzending 
van 17 Painfbat GFPI aangevuld met mensen uit 55 verschil-
lende eenheden naar Bosnië als rotatie SFOR-5, die 20 jaar 
geleden plaatsvond. 

Nieuwe Statuten Stichting Brigade en Garde
Het afgelopen jaar hebben wij gewerkt aan nieuwe Statuten 
en een Huishoudelijke reglement. Het concept dat wij als 
Stichtingsbestuur hadden opgesteld, is daarna door onze 
“huisjurist” Luitenant-kolonel der Reserve b.d. Ton Vermeu-
len van advies voorzien en daarna door zijn zorg notarieel 
verleden. Hiervoor willen wij Ton hartelijk danken!

Ten slotte loopt het alweer naar het einde van het jaar als 
je deze Vaandeldrager op de deurmat vindt. Daarom willen 
wij iedereen hele fijne Kerstdagen en een goede jaarwis-
seling en start van 2019 toewensen. We hopen ook dat er 
voor alle actief-dienenden tijd is voor rust en reflectie sa-
men met al hun dierbaren.

De Britse kust 1943/1944: 
Oefeningen met de Britse Marine: 
landingen op het strand, omgeving 

Frinton-on-Sea, voor jaar 1944.

De Britse kust 1943/1944: Oefeningen met de Britse 
Marine. Gaasmatten worden vastgezet op het strand, 
zodat voertuigen en motoren gemakkelijker door het 

zand kunnen rijden vanaf de landingsvaartuigen.
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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
De heer J.Th.P.C. Zwetsloot  22 september 2018 ’s-Hertogenbosch
De heer H.A. van den Bergh  26 november 2018 Den Haag

VOSIB

5de Bataljon GRPI
De heer G. Hana  24 juni 2018 Brussel (België)
De heer J. Munt  6 augustus 2018 Zeist

6de Bataljon GRPI
De heer H. Veerman  onbekend Volendam

7de Bataljon GRPI
De heer Ph.A. van Hal  5 mei 2018 Veenendaal
De heer A. de Bruin  onbekend Rockanje
De heer T. Meijer  17 september 2018 Oostvoorne
De Heer W.G. ter Horst  16 november 2018 Doetinchem

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 kerstboom is inmiddels opgetuigd en dat betekent dat 
het jaar op zijn eind loopt. Op televisie zal er weer op ver-
schillende belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar 
worden teruggekeken. U kent het wel: de belangrijkste sport-
momenten, de belangrijkste nieuwsitems, de belangrijkste…
vult u zelf maar verder in. In mijn column kijk ik altijd even 
terug op de afgelopen maanden en dus geen reden om het 
hele jaar te hoeven beschouwen. Toch kan ik stellen dat het 
afgelopen jaar voor onze vereniging weer een jaar was met 
vele hoogtepunten, zoals de reünie of de Nederlandse Vete-
ranendag. Helaas hebben wij ook weer van een aantal leden 
definitief afscheid moeten nemen. Met mensen die nog heb-
ben deelgenomen aan de Tweede Wereldoorlog of gevoch-
ten hebben in voormalig Nederlands-Indië is dat natuurlijk 
niet vreemd, maar elk verlies van jong of oud doet altijd pijn.

Indië-herdenking Roermond
Op zaterdag 1 september vond de Nationale herdenking 
bij het Indië-monument in Roermond plaats. Het was weer 
bijzonder druk, vele duizenden mensen woonden de her-
denking bij, en daar zal het goede weer bij hebben mee-
geholpen. Bij deze herdenking was natuurlijk een verte-
genwoordiging van de VOSIB, ons bestuur en het bataljon 
aanwezig. Vele kransen werden bij het in 1988 door Prins 
Bernhard onthulde monument gelegd en Staatssecretaris 
Knops van Binnenlandse Zaken sprak de aanwezigen toe. 
Vier F-16 straaljagers van onze Koninklijke Luchtmacht 
kwamen als eerbetoon in formatie overgevlogen en voer-
den een fly-past uit.



Tijdens de herdenking werd ook een nieuw “Verbindend 
Monument” onthuld door een aantal veteranen die heb-
ben gediend in Indonesië, Korea, Cambodja, Libanon en 
Afghanistan. In één van mijn eerdere columns berichtte ik 
hier al over. Dit monument legt de link tussen het Indië-
monument aan de ene kant en het Monument voor Vre-
desoperaties aan de andere kant van het Herdenkingspark 
in Roermond. Waar de andere monumenten de nadruk leg-
gen op de vele duizenden gesneuvelden, schenkt het Verbin-
dend Monument naast aandacht voor de gesneuvelden ook 
aandacht aan hen die wel terugkeerden.

Herdenking Waalre
Als bestuur krijgen we vele uitnodigingen vanuit het hele 
land om aanwezig te zijn bij herdenkingen. Het is echt on-
doenlijk om ze allemaal af te lopen. We maken echter een 
uitzondering voor de uitnodiging die we jaarlijks krijgen 
vanuit de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. We 
zijn immers volgens ons lijflied “Fuselier, vol trots hier in 
ons Brabantse land” en dus mogen we bij deze herdenking 
niet ontbreken. Op woensdag 12 september vond deze 
jaarlijkse provinciale herdenking alweer voor de 74e maal 
plaats en werd rechtstreeks uitgezonden door Omroep 
Brabant. Men herdenkt alle Brabanders die hun leven heb-
ben gegeven voor het vaderland, zowel als militair of als 
verzetsstrijder in alle oorlogen en conflicten van 1940 tot 
heden. De herdenking kent een aantal elementen, maar de 
belangrijkste zijn toch wel de stille stoet naar het Oude 
Willibrorduskerkje gevolgd door de kranslegging en het 
defilé langs het graf van de Brabantse Soldaat. Namens onze 
vereniging namen Luitenant-kolonel b.d. Emil Kaspers, Eer-
ste-luitenant b.d. Bart Spijkers en Adjudant Richard Ekelhof 
deel aan de herdenking. 

Reünie Nederlands Nieuw-Guinea veteranen 17 
Painfbat
Mogelijk een lichte verbazing als u deze koptekst leest 
en daarom enige uitleg. Enige tijd geleden kregen wij het 
verzoek van de reüniecommissie van  17 Painfbat Neder-
lands Nieuw-Guinea (17 NNG) om toe te mogen treden 
tot onze VVVGFPI. Deze eenheid werd in 1962 onder het 
vaandel van het Regiment Chassé ingezet. Zoals u wellicht 
weet, is dit regiment inmiddels opgelegd. Hierdoor en door 
aangepaste administratieve regelgeving was het voor de 
betreffende reüniecommissie onder andere niet meer mo-
gelijk om subsidies voor hun reünies te verkrijgen. Onder 
de koepel van onze VVVGFPI kan dat weer wel. Aangezien 
17NNG deel uitmaakte van ons parate bataljon vonden we 
het meer dan onze plicht hen deze kans te bieden. Voor 
hun inzet in NNG werd de eenheid onderscheiden met 
het “Bronzen Schild”. Dit schild staat op het kleine mo-
nument bij onze Regimentsmess “Congleton”. Op de Alge-
mene Ledenvergadering van 18 mei j.l. is dan ook unaniem 
ingestemd met het verzoek van de reüniecommissie van 17 
NNG en hebben wij een nieuwe loot aan de stam. Voorals-
nog zal de commissie zelf geheel zorgdragen voor het or-
ganiseren van hun tweejaarlijkse reünie. Dat ze dat kunnen 
bleek op 12 oktober. Samen met een aantal andere leden 
van het bestuur was ik getuige van een zeer gezellige hap-
pening op de kazerne in Oirschot. Er werd veel gelachen 
en mensen waren blij elkaar weer te zien en herinneringen 
op te halen. 

Wist u overigens dat u op www.fuseliers.nl de geschiedenis 
van 17 NNG (en vele andere uitgezonden eenheden) kunt 
lezen?
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Blik vooruit
In mijn vorige column kondigde ik aan dat ik verslag zou 
doen van de jaarlijkse reünie van de Parade-eenheid op 
Bronbeek. Als u daar reikhalzend naar uit heeft gekeken, 
moet ik u ernstig teleurstellen. Op het moment van schrij-
ven ligt deze reünie namelijk nog in het verschiet. Ik heb 
om uitstel gevraagd, maar de hoofdredacteur was (terecht) 
onverbiddelijk. Ik moet me houden aan de deadline. Dat 
verslag houdt u dus van mij tegoed.

Hoef ik eigenlijk niet aan te kondigen, maar op vrijdag 11 
januari vindt de Regimentsjaardag plaats. U bent weer van 
harte welkom en er kan wederom worden deelgenomen 
aan de Irene-cross. Vergeet u niet aan te melden via www.
fuseliers.nl. 

Blik nog (veel) verder vooruit
Het klinkt allemaal nog heel ver weg, maar het is goed om 
alvast in de agenda te noteren dat onze jaarlijkse reünie in 
2019 zal plaatsvinden op vrijdag 24 mei. Die reünie is voor 
iedereen, maar er zal speciale aandacht zijn voor reünisten 
van SFOR-5 (20 jaar na terugkeer missie) en ISAF BG 10 

(10 jaar na terugkeer missie). Informatie voor de inschrij-
ving volgt te zijner tijd, maar het is goed om elkaar alvast te 
alarmeren en groepsapps aan te maken! 

Het jaar 2019 zal in het teken staan van 75 jaar bevrijding/
vrijheid. Dit zal gepaard gaan met vele festiviteiten. In een vol-
gende column zal ik daar wat meer aandacht aan besteden.

In mei 2020 zullen in Nederland de Invictus Games worden 
georganiseerd. De organisatie is op zoek naar veteranen 
die als vrijwilliger in deze periode de deelnemers en hun 
thuisfront kunnen begeleiden, verplaatsen etc. Mocht je in-
teresse hebben om dit evenement te ondersteunen of de 
voorbereidingen op de Invictus Games te willen volgen, ga 
dan naar www.invictusgames2020.nl.

Dan rest mij u allen namens het bestuur hele fijne feest-
dagen toe te wensen en natuurlijk alle goeds voor het jaar 
2019! Ik hoop u weer te treffen op één van de evenemen-
ten, te beginnen met de Regimentsjaardag.

Uw voorzitter.

Kameraadschappelijke maaltijd officieren 2018
Tekst: Kapitein der Fuseliers M. Creemers, Secretaris VVOGFPI

Donderdagavond 11 oktober vond de jaarlijkse kameraad-
schappelijke maaltijd van onze officiersvereniging plaats in 
het Hof van Solms, te Oirschot. Voorafgaand aan het diner 
werd de algemene ledenvergadering van de VVOGFPI ge-
houden.

De algemene ledenvergadering
De Gouden Fuseliersspeld werd uitgereikt aan Adjudant 
Brands. De leden van de VVOGFPI stemden unaniem voor. 
Hij kreeg de speld voor de wijze waarop hij zich in de af-
gelopen jaren heeft ingezet voor het regiment, onder an-

dere tijdens zijn 
functie als Ba-
taljonsadjudant. 
Hij zorgde er 
b i j voorbee ld 
voor dat regi-
mentsgenoten 
die zich hadden 
afgekeerd van 
defensie weer 
aanwezig wa-
ren bij reünies.

Vereniging van Officieren 
der Garde Fuseliers Prinses Irene

Voorzitter: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Leen Noordzij
Secretaris: Kapitein der Fuseliers Mathijs Creemers
Penningmeester: Majoor der Fuseliers Helga van Stratum-Meindertsma
Contact: vvogfpi@fuseliers.nl
Overige informatie: www.fuseliers.nl
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Terugblik
Bataljonscommandant Luitenant-kolonel Gorissen blikte 
terug op 2018 door middel van een overzichtsvideo. Hierin 
werden alle activiteiten benoemd met bijbehorende foto’s 
en passende muziek. Ook alle medaille-uitreikingen, over-
drachten binnen de compagnieën en niet te vergeten alle 
behaalde prijzen werden uitgelicht. Het was weer een mooi 
jaar om met veel trots op terug te kijken.

Erelid
De aftredend voorzitter van VVOGFPI, Generaal-majoor 
b.d. Noordzij, kreeg een kleine versie van het regiments-
schilderij uitgereikt.  Deze is gemaakt door Luitenant-kolo-
nel b.d. Jos Gelissen. Generaal-majoor b.d. Noordzij kreeg 
het schilderij vanwege zijn benoeming tot erelid van de 
VVOGFPI. Deze eer kwam hem toe vanwege alles wat hij 
in de afgelopen 10 jaar als voorzitter van de vereniging be-
tekende. De voorzittersfunctie werd overgedragen aan 
Generaal-majoor b.d. van der Louw.

Groepsfoto VVOGFPI
Na de algemene ledenvergadering werd een groepsfoto ge-
nomen van alle aanwezige leden van VVOGFPI voor het 
Hof van Solms.

De maaltijd
Na het maken van de groepsfoto namen alle officieren 
plaats in de voor hen ingerichte Hendrikzaal. Hier sprak de 
nieuwe voorzitter van de VVOGFPI de leden en gasten toe 
en stelde de nieuwe leden voor. Daarna hielden de geno-
digde deputaties en de Regimentsjongste een toespraak. Af-
sluitend diende de nieuwe voorzitter iedereen van repliek.

Het was wederom een zeer genoeglijke avond, met warme 
kameraadschap, (Brabantse) gezelligheid en een heerlijke 
maaltijd met goede wijnen. De aanwezigen kijken nu al uit 
naar 10 oktober volgend jaar. 

De Britse kust 1943/1944: oefenen aan de kust, 
waarschijnlijk omgeving Frinton-on-Sea, 1944

De Britse kust 1943/1944: van al het oefenen wordt je 
dorstig, maar de Britse dames bekommeren zich om de 

“oefenende troep”, Frinton-on-Sea, voorjaar 1944.
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“Wetenswaardigheden van onze vereniging”
Tekst: Rudi Hemmes, Voorzitter van de Vereniging van Oud-Strijders  

van de Koninklijke Nederlandse Brigade ”Prinses Irene”  

Waar in het verleden pagina’s vol konden worden geschre-
ven over onze belevenissen, is dat nu anders. Het lijkt wel 
alsof er steeds minder belevenissen zijn of wij nemen er 
niet mee aan deel.

Bevrijding van Tilburg
Om een voorbeeld te noemen, de herdenking van de be-
vrijding van Tilburg. Traditiegetrouw herdenkt Tilburg de 
bevrijding van haar stad op 27 oktober 1944 met diverse 
activiteiten op enkele bijzondere plekken in de stad. Deze 
herdenking en viering worden georganiseerd door het 
Oranje Comité Tilburg. Enerzijds wordt er stilgestaan bij de 
slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevallen 
zijn, anderzijds wordt de zwaarbevochten vrijheid gevierd, 
die wij tegenwoordig als gewoon ervaren. 

Vrijheidspark
Het park bij het Factorium in Tilburg is omgedoopt tot 
Vrijheidspark. Achtergrond hiervoor is de gezamenlijke 
herdenking van de oorlogsslachtoffers. De organisaties die 
de herdenkingen in Tilburg verzorgen wilden een plek met 
voldoende ruimte en een serene sfeer, zonder geluidsover-
last. De tuin bij het Factorium heeft die eigenschappen, de 
tuin is bovendien op loopafstand van het stadhuis en de 
Heikese Kerk. 
De verschillende herdenkings-monumenten in Tilburg 
hebben een nieuwe plek in de tuin gekregen. Dit zijn het 
monument voor de 15th Scottish Division, het monument 
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, het Indië-
monument (Tilburgse soldaten omgekomen in voormalig 
Nederlands-Indië) en de Zwerfkei aan de Coba Pulsken-
slaan (burgerslachtoffers, geallieerde militairen, verzet Ne-
derland). Met de herdenkingsbijeenkomsten in de tuin wil-
len de organisaties invulling geven aan de woorden “We 
herdenken allen”.
Vanaf 2017 organiseren de organisaties jaarlijks een geza-
menlijke ceremonie op 4 mei in het vrijheidspark. Zo ook 
op 27 oktober. Helaas waren wij daarvan niet op de hoogte 
gesteld.

Bevrijding van Bergen op Zoom
Traditiegetrouw vindt op 27 oktober ook de herdenking van 
de bevrijding van Bergen op Zoom plaats. Zo ook dit jaar. En 
het was dit jaar ook precies 10 jaar geleden dat de eerste 
lokale veteranendag werd gehouden en er besloten werd 
om te komen tot de oprichting van een Veteranen Ontmoe-
tingscentrum in Bergen op Zoom. Onze secretaris Frans van 
der Meeren was daarvan de grote initiatiefnemer. Reden dus 
voor een feestje en daar mocht Burgemeester Frank Petter 
van Bergen op Zoom natuurlijk niet ontbreken. 

In de zaal van café “Het Zwijnshoofd” waar ook Frans zijn 
vrouw Isabella, zijn dochter en schoonzoon en alle klein- en 
achterkleinkinderen waren verzameld en nog een aantal gas-
ten en goede bekenden van Frans, werd hij door de burge-
meester speciaal toegesproken.

Koninklijke Onderscheiding voor Frans van der 
Meeren
De burgervader begon met de aanwezigen te vragen om 
te applaudisseren voor alle werkzaamheden die Frans 
voor de Stichting Veteranen Ontmoetingscentrum heeft 
gedaan. Daarna verhaalde hij over wat Frans in zijn leven, 
vanaf WOII tot nu toe, allemaal had ondernomen. Een hele 
waslijst. Ook samen met Isabella, met wie hij al 72 jaar is 
getrouwd. 

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): NL89 RABO 0334 2067 15 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



De burgemeester zei verder: “Frans, ik vind jou een fantas-
tisch voorbeeld van iemand die tot op hoge leeftijd nauw 
betrokken is bij onze samenleving en duidelijk laat zien dat 
leeftijd er niet toe doet om je maatschappelijk in te zetten. 
Je bent iemand die laat zien dat je niet per se heel jong 
hoeft te zijn om er moderne denkbeelden op na te hou-
den. Een noviteit is de zogenaamde participatiesamenleving; 
een samenleving die van mensen verwacht dat ze zich naast 
het werk extra inzetten voor maatschappij en samenleving. 
Misschien ben jij wel een van de boegbeelden van deze ge-
dachte, althans ik vind dat jij dat bent”. En niet alleen ik heb 

me verdiept in het verhaal van jou Frans, maar ook koning 
Willem-Alexander. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan 
ook behaagd om jou, voor jouw jarenlange verdiensten te 
benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zichtbaar ontroerd en verrast
Zichtbaar ontroerd en ontzettend verrast nam Frans de 
versierselen die bij de onderscheiding hoorden in ont-
vangst en was tijdens zijn dankwoord bijna sprakeloos. Na 
afloop van het officiële gedeelte was er nog een gezellige 
borrel en volop gelegenheid om de gedecoreerde te feli-
citeren. Natuurlijk kon het voltallige bestuur van de VOS-
KNBPI niet ontbreken bij deze voor Frans zeer feestelijke 
bijeenkomst. En ook Regimentskapitein Linda van Beek gaf 
acte de présence. Frans nogmaals, namens alle Fuseliers, van 
harte proficiat en heel veel dank voor alles wat jij voor 
onze vereniging en zoveel anderen hebt gedaan. We hopen 
nog jaren van jouw inzet te mogen profiteren en genieten!
Regimentsjaardag
Ik wil u alvast mooie en sfeervolle feestdagen toewensen 
en ik hoop velen van u te mogen begroeten op de Re-
gimentsjaardag die gehouden wordt op vrijdag 11 januari 
2019. 

Ik kijk naar u uit.

In Oirschot gesneuvelde soldaten van Irene Brigade krijgen erkenning
Tekst: Richard van de Velde

Op een plaquette in kapel De Heilige Eik aan de Proos-
broekweg in Oirschot staan de namen van de twee om-
gekomen militairen van de Prinses Irene Brigade, Stönner 
en Meijwaard, van wie vrijwel niemand meer weet wie zij 
waren en hoe ze om het leven zijn gekomen. 

In diverse gesprekken die ik voerde met de inmiddels over-
leden Tony Herbrink, werd mij duidelijk dat hij zich als pe-
lotonscommandant zijn hele leven verantwoordelijk voelde 
voor de dood van Rinus Stönner. Ik was daar erg van onder 
de indruk en dat was de reden dat ik drie jaar geleden in de 
lokale krant van Oirschot een paginagroot artikel plaatste 
en aandacht vroeg voor deze omgekomen militair. Ik gaf 

de gemeente een tip om de nog te bouwen zgn. langzaam-
verkeersbrug over het Wilhelminakanaal naar deze Rinus 
Stönner te vernoemen. Het Eindhovens Dagblad pakte mijn 
idee op en enkele weken later stond Tony met een grote 
foto bij de plek des onheils in die krant afgebeeld. De be-
kende wielerjournalist Fred van Slogteren, die familie bleek 
te zijn van Rinus, reageerde hierop en zette zich ook in 
voor deze zaak. Oud-Aalmoezenier Jan van Lieverloo, die 
in Oirschot woonachtig is, heeft ook gelobbyd en dit al-
les had tot gevolg dat in mei 2019 een werkelijk prachtige 
voetgangers/fietsbrug zal worden geopend met de namen 
van Rinus Stönner én Willem Meijwaard. 
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De brug is een ontwerp van de architectencombinatie 
West 8 – wUrck en de aannemer is Ballast Nedam. Er komt 
waarschijnlijk ook een bord bij deze brug met daarop foto’s 
en achtergrondinformatie over het tweetal. Hoe en waar 
zijn deze Brigadisten omgekomen?

Rinus Stönner
Tijdens de veldtocht was Ton Her-
brink pelotonscommandant en ver-
antwoordelijk voor een groep solda-
ten. In oktober 1944 was de Irene 
Brigade opgerukt tot de zuidkant van 
het Wilhelminakanaal, nabij Oirschot, 
dat toen nog bezet was door de 
Duitsers. Af en toe werden daar on-
der zijn leiding verkenningspatrouil-
les uitgevoerd en voeren eenheden 
naar de overzijde om te kijken of er nog Duitsers waren 
en wat ze deden. Er werden echter geen Duitsers gesigna-
leerd bij de oversteekplaatsen. Op 21 oktober vertrokken 
in het donker van de vroege ochtend drie rubberbootjes. In 
één ervan zat Herbrink zelf. Halverwege het kanaal barstte 
vanuit de noordoever onverwachts mitrailleurvuur los. Het 
bootje met daarin de twintigjarige Rinus Stönner en kor-
poraal J. Bodes werd lek geschoten. Bodes bleef ongedeerd, 
maar Stönner werd door meerdere kogels geraakt en door 
Bodes naar de zuidkant getrokken. Vervolgens is Rinus met 
de gewondenjeep meteen naar het hospitaal in Eindhoven 
gebracht en daar de volgende ochtend overleden.

Willem Meijwaard
Uit het dagboek van korporaal/gewon-
denverzorger Siem de Waal (afkomstig 
uit Zuid-Afrika), ingedeeld bij de Twee-
de Gevechtsgroep van de Irene Briga-
de, komen we meer te weten over het 
overlijden van Willem Meijwaard:

"17 oktober 1944:
Om 7 uur op weg naar Eindhoven, door de stad, via het 
vliegveld, waar honderden vliegtuigen staan, naar het Wil-
helminakanaal. Midden in de hei en dennen komen we aan 
het kanaal te liggen.
Aan de andere kant zitten de Moffen. Er kan hier wel wat 
verwacht worden. We komen om 5 uur aan en kruipen in 
kleine shelters. Ik slaap weinig. Machinegeweervuur en een 
paar granaten.
I8 oktober 1944:
Met Jan besloten een nieuw dug-out te maken. Terwijl we 
bezig zijn, komt er af en toe een granaat over. Het dak 
was er nog niet eens op, en hadden twee zware deuren uit 
een schuur gesloopt, toen een granaatscherf 100 voet bij 
ons vandaan de Marinier Meijwaard door de hals sloeg. Er 
was niets aan te doen, de halsslagader was afgesneden en 
hij was in een enkele minuut dood. Het mortiervuur van de 
vijand ging steeds door, maar gek genoeg was ik helemaal 
niet bang meer, ging gewoon door met zijn verzorging. Hij 
stief in mijn handen, zijn hoofd in me schoot.” 

Veel meer achtergrondinformatie over Rinus en Willem zijn 
te vinden op de websitepagina’s: 
http://www.prinsesirenebrigade.nl/stoenner,-g.m..html
http://www.prinsesirenebrigade.nl/meijwaard,-w..html

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

Tekst: Majoor der Fuseliers Arjan Luijten

Ook afgelopen periode heb ik weer reacties en bijdragen 
mogen ontvangen voor de Vaandeldrager. Zo heeft Dhr. 
Theo Masselink van het 4e Bataljon Garde Regiment Prin-
ses Irene zijn gedenkboekje ter beschikking gesteld. Een 
boekwerkje welke hij geschreven heeft om zijn herinne-
ringen aan zijn periode in Indië te beschrijven en te delen 
met o.a. zijn familie. In samenspraak met dhr. Masselink zal 
ik deze verhalen ook gaan publiceren in aankomende Vaan-
deldragers. 

Een reactie uit andere hoek kwam vanuit dhr. Patrick Wulp: 
hij reageerde enerzijds op het artikel uit Vaandeldrager nr. 
125 blz. 12, waarin “Jan Twirk” genoemd wordt. Hij wees 
ons op het feit dat hier waarschijnlijk “Jan Twisk” bedoelt 
wordt. 

Jan Twisk is inderdaad op 21 december 1948 als gevolg van 
een noodlottig ongeval in Oost-Java omgekomen. 
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Dhr Wulp heeft het verhaal van Jan Twisk uitgezocht om-
dat er medio 2020/2021 een boek uitkomt met daarin de 
verhalen over Castricum en Bakkum tijdens de 2e Wereld-
oorlog. Jan Twisk was nl. afkomstig uit Bakkum, en dhr. Wulp 
vond dat dit verhaal daar zeker bij hoorde.

Eind 2007 is hij begonnen met zijn onderzoek en het ver-
haal op papier te zetten. Hij kwam er snel achter dat dit 
een niet geringe klus was! Gelukkig kreeg hij van de broer 
van Jan de documenten over hem te leen en heeft hij ook 
nog enkele van zijn dienstkameraden kunnen interviewen. 

Tevens heeft hij de nodige archieven in Alkmaar en Den 
Haag onderzocht. Dit heeft geleid tot een concept-verhaal 
welke ik in de komende Vaandeldragers met u wil delen. 
Dat betekent overigens wel dat de reeks “Vervolg op Ver-
halen van vroeger” tijdelijk wordt oderbroken. Die draad 
pak ik zeker in de toekomst weer op.

Dhr. Wulp staat open voor aanvullingen, want hij beseft 
ook dat een verhaal nooit 100% af is. Mocht u hem wil-
len benaderen dan kunt u hem bereiken op volgend adres:  
patrickwulp@gmail.com .

Jan Twisk 1927-1948
Tekst: Patrick Wulp 

(redactie: vanwege de authenticiteit is de tekst van Dhr. Wulp onverkort weergegeven)

Geboren: 28 augustus 1927 te Bakkum, Noord-Holland

Gestorven: 21 december omgeving Blitar Zuid-Oost Java 
Indonesië

Hoe een gewone jongen uit Bakkum omkwam in het voor-
malig Nederlands-Indië.

Op donderdag 30 december 1948 stond op de voorkant 
van het Nieuwsblad voor Castricum en omstreken het vol-
gende nieuws:

In Memoriam Jan Twisk, Bleumerweg 12.
“Al meer dan twee jaar volgen wij met gespannen aandacht 
de nieuwsberichten uit Indonesië en indien er tijdingen wa-
ren wij, konden wij altijd zeggen, Gelukkig is Castricum 
hiervan bespaard gebleven”. Maar op een dag voor Kermis 
kwam bij de landbouwer Twisk een ontstellend telegram van 
het Ministerie van Oorlog, met de droeve tijding dat zijn 
zoon Jan, op 21 december, door een noodlottig ongeval, in 
dienst van het Vaderland in Indië was omgekomen”.

Hoe was het mogelijk dat na 3,5 jaar na het einde van de 2e 
wereldoorlog in de wereld, toch noch Nederlandse jongens 
omkwamen in Indonesië. En dat de Jan Twisk, uit Bakkum 
omkwam als gevolg van noodlottig ongeval tijdens de 2e 
politionele actie in 1948, daarover gaat dit verhaal. Tevens 
wilde ik dit verhaal een keer verteld hebben, thuis hadden 

we zo’n mooi ouderwets zwart/wit fotoalbum waar een 
foto in stond van een militair in Indië. Ik vroeg wie dat 
was aan me vader en hij zei. Dat is een vriend van me van 
vroeger uit Bakkum en die is omgekomen met een ongeval 
in Indië toen, tijdens die oorlog daar. Meer was er eigenlijk 
niet bekend toen in de jaren 80 en 90. Daarom ben ik eind 
2007 gestart met het onderzoek wie was Jan Twisk en wat 
is er toen gebeurd daar in Indonesië.

Hoewel de boeken van John Heideman gaan over de twee-
de wereldoorlog in Bakkum en Castricum, tussen 1939-
1945 is de strijd die in Indonesië een direct gevolg van deze 
oorlog. 

Jan Twisk naar Indië
De Nederlanders waren net bevrijd na 5 jaar van Duitse be-
zetting en Bakkum en Castricum lagen in puin als gevolg van 
de bouw van de Atlantikwall. Bakkum was afgesloten middels 
een tankmuur en een tankgracht meer dan 265 woningen en 
79 bedrijfsruimte waren verwoest in mei 1945. 

Uit een fotoalbum van Jan Twisk, vlak voor vertrek naar Indië. Jan en de 
familie Twisk. Jan bovenste rij, tweede van rechts

Jan Twisk was geboren op 29 augustus 1927 op boerde-
rij Johanna’s hof, zijn vader was Henk Twisk(de Beinzer). 
Al gauw verhuisden ze naar de Bleumerweg 12 in Bakkum 
waar nu de familie Twisk nog woont. Jan hielp mee in het 
boerenbedrijf van zijn vader en kwam de oorlog onge-
schonden door. Jan werd als zoveel Nederlandse jongens 
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opgeroepen voor zijn militaire dienst. Jan werd in novem-
ber 1946 opgeroepen als dienstplichtige en werd geplaatst 
in Arnhem in de Menno van Coehoornkazerne en geplaats 
bij het 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene afgekort: 
4GRPI . Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van 
de lichting '46. Dit garde regiment was voortgekomen uit 
de bekende Prinses Irene brigade die vanuit Engeland in 
de oorlog had meegeholpen met de bevrijding van Frank-
rijk, België en Nederland in 1944/45. De 4e garde regiment 
Prinses Irene is een infanterie regiment en de infanterie zijn 
de militairen die te voet vechten en met ondersteuning van 
gepantserde voertuigen.

Jan Twisk werd geplaatst bij het zogenoemde ondersteu-
ningscompagnie (Ost Cie).

Jan kreeg dus zijn opleiding in de Menno van Coehoorn-
karzene in Arnhem en in Amersfoort op de Leusderheide 
tijdens de strenge winter van 1947. Daar werd geoefend in 
de sneeuw, terwijl men naar de tropen werd uitgezonden! 
Jan werd geplaatst als Brenhelper op een Brencarrier. De 
brencarrier was een Brits licht gepantserd voertuig wat 
meestal een Bren (mitrailleur ) vervoerde, mortier of anti-
tankkanon erachter.

 Het voertuig bestond uit 4 man, naast de chauffeur uit 
een brenschutter, brenhelper en de commandant. Jan zou 
inschepen op 4 juni 1947 op het schip de Tabinta. Echter Jan 
werd voor deze tijd ziek als gevolg van een blindedarmont-
steking en werd opgenomen in het militair hospitaal Oog 
en Al in Utrecht. Nadat hij was genezen ging hij als nog met 
de boot het bekende troepentransportschip de Volendam 
op 30 juli 1947 uit Rotterdam. Voor die tijd had hij afscheid 
genomen op zondag van zijn familie in Bakkum. Niemand 
kon weten toen dat dit de laatste keer was dat ze hem 
zagen. De bootreis duurde 30 dagen en onderweg brak er 
ook nog een tyfusepidemie uit die het leven kostte van één 
soldaat. Via Gibraltar, Port Said en via het via het Suezkanaal 
bereikt de Volendam op 29 augustus 1947 de haven van 
Tandjong Priok(Java). Daar werd Jan ontscheept en ging 6 
weken in quarantaine in Buitenzorg (West-Java).

Wordt vervolgd

De Britse kust 1943/1944: de kantinewagen 
zorgt voor de onvermijdelijke Britse “tea” als 

onderbreking van een oefening, Frinton-on-Sea, 
voorjaar 1944.
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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: René van Herp

Wie ben je?
Mijn naam is René van Herp, 
gehuwd met Wies en trotse 
vader van twee zonen Den-

nis (33) en Martijn (28). Ik woon als sinds jaar en dag in 
Tilburg en mijn grootste hobby heeft alles te maken met 
ijshockey en dan met name de jeugd van Tilburg Trappers.
Tegenwoordig werk ik als deeltijd- burger op de Militaire 
Academie in Breda en houd me vooral bezig met oplei-
dingsvernieuwing en oefenstukken. Dit doe ik sinds 1 juli na 
afsluiting van mijn militaire loopbaan van 37 jaar.

Wat is je band met het Regiment?
In 1982  ben ik voor het eerst geplaatst bij het 17e Pant-
serinfanteriebataljon Chassé als jonge groepscommandant, 
daarna heb ik verschillende functies bekleed binnen het ba-
taljon: van instructeur binnen de schoolset, naar beroeps-
groepscommandant en uiteindelijk PS anti-tank peloton.
In 1991 ben ik begonnen aan mijn eerste functie als in-
structeur op de KMA. In de tussentijd natuurlijk heeft de 
herindeling van regimenten plaatsgevonden en ben ik na 
plaatsing in 1995 ook toegetreden tot het regiment. Als 
Tilburger natuurlijk gevoelsmatig verbonden met ons re-
giment.

Vanaf 1995 tot 2006 heb ik gediend bij het 17e in een aan-
tal functies: Groepscommandant Verkenningspeloton, OPC 
Verkenningspeloton en als Stafonderofficier logistiek bij de 
Sie S4.

In de hoedanigheid van verkenner op uitzending geweest in 
1996 met IFOR 2 en zijdelings bij het verkenningspeloton 
als Forward Air Controller tijdens SFOR 5.

Wat is je leukste herinnering aan 17 Painfbat GFPI?
Als men mij vraagt wat de mooiste periode was, moet dat 
toch zonder enige twijfel het verkenningspeloton zijn! Heb 
hier zeven jaren doorgebracht en heeft mij de meeste vol-
doening gegeven. Tijdens IFOR 2 heb ik vriendschappen 
voor het leven gesloten met leden van het peloton en heb-
ben verschillende acties in Bosnië de toenmalige leden ge-
maakt wat ze nu zijn: zielsverbanden!  Na SFOR 5 werd ik 
daar alsnog  OPC en mocht, samen met de overige kaderle-
den, helemaal onderaan beginnen om dit peloton opnieuw 
op te bouwen. Kortom, mooiste tijd van mijn militaire loop-
baan. De vele, vaak buitenlandse, oefeningen, samenwerking 
met het KCT en het kameraadschap staan in mijn geheugen 
gegrift en koester ik nog steeds.

Vanaf 2006 t/m 2018 heb ik wederom een aantal functies 
bekleed op de KMA, waarbij de laatste functie als compag-
niesadjudant een hele mooie afsluiting was van mijn loop-
baan. Gedurende al mijn functies op de KMA een groot 
aantal officieren afgeleverd die je steeds maar weer terug-
ziet in allerlei functies binnen de krijgsmacht. Gezien de 
vele Fuseliers die op mijn afscheid verschenen, kan ik wel 
zeggen dat de verbondenheid met en binnen het regiment 
ruim aanwezig is.

Deze verbondenheid is ook de drijfveer om lid te zijn van 
de VVVGFPI! Lid van deze vereniging reeds vanaf het eerste 
moment en hiervan nooit spijt gehad.  De informatievoor-
ziening, reünies, zijn een paar zeer belangrijke pijlers.

Fuseliers toen en nu…..!



Ik hoop dat de jongere generatie het regimentsgevoel zal 
blijven uitdragen en uiteindelijk ook als pensionado met 
dezelfde fijne gevoelens zal terugkijken op hun tijd bij het 
regiment!!!

Met Fuseliersgroet,

Aooi (b.d.) René van Herp, 
Volo et Valeo!

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

Vrienden van de voormalige 
Westenbergkazerne

"Oefening Free-Lion"
Tekst: Majoor der Fuseliers b.d. J.B. Lagaune

In de periode 15 
t/m 24 september 
1988 onderging het 
1 (NL) Legerkorps 
de oefening Free-
Lion. Een oefening 
gehouden in West-
Duitsland aan het 
voormalige IJzeren Gordijn.
De Bcie van het 13 Pantserinfanteriebataljon GFPI was in 
1988 begonnen aan de omschakeling van het YP-408 pant-
serwielvoertuig naar het YPR-765 pantserrupsvoertuig. De 
enige compagnie die aan deze oefening van het bataljon 
kon deelnemen was de Bcie. De eenheid was in januari op-
gekomen en begin mei paraat gesteld. We hadden dus vier 
maanden de tijd om ons voor te bereiden voor deze grote 
oefening, waaraan ook Amerikaanse, Britse en Duitse troe-
pen deelnamen. In augustus waren we in Haltern ( Duits-
land ) geweest voor de oefening Proloog. 

Onder bevelstelling 48 Pantserinfanteriebataljon 
van Heutz
Tijdens deze oefening werden we onder bevel gesteld van 
het 48 Pantserinfanteriebataljon van Heutz uit 's-Hertogen-
bosch. De YPR'n gingen vanuit Schalkhaar met diepladers 
en het personeel  met de bus naar Den Bosch. We melden 
ons bij de eenheid en zo was 48 Pantserinfanteriebataljon 
op oorlogssterkte. We vulden de plek van de schoolcom-
pagnie die in opleiding was. Uiteindelijk gingen we vanuit 
de Koning Willem I kazerne met de YPR'n rijdend naar het 
station van 's-Hertogenbosch. Een voordeel: de kazerne lag 
pal naast het station. YPR 'n werden beladen en personeel 
ging te voet naar de treinwagons. We vertrokken met de 
trein om 20.00 uur. Onze Fuseliers waren in goede stem-
ming, al snel hingen ze uit de ramen van de rijdende trein 
om de wave te beoefenen. De volgende morgen kwamen 
we om 09.00 uur aan in Salzgitter. Van daaruit reden we 
met de complete B-compagnie naar ons verzamelgebied 
Werlaburgdorf.

  17
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Start van de oefening
In Werlaburgdorf werden de onderbevelstellingen uitge-
voerd. Ik als beroeps-pelotonscommandant moest mij mel-
den bij het B Eskadron van 11 Tankbataljon. Het eskadron 
had zijn verzamelgebied in het oord Klein Flothe betrok-
ken. De eskadrons-opper stond ons op te wachten bij het 
oord en dirigeerde ons naar de plek waar wij onze posities 
in konden nemen. Zelf moest ik mij melden bij de eska-
dronscommandant (EC) voor bevelsuitgifte. Uiteraard wa-
ren wij als peloton compleet gecamoufleerd. YPR 'n  en de 
persoonlijke camouflage. Ik meldde mij bij de EC, de toen-
malige Ritmeester Lex Oostendorp. Hij zei mij: “wat zie je 
eruit!” Ik dacht: tenue niet correct!!!? Keek naar beneden 
en zag dat alle knopen van mijn tenue dicht waren. “Wat 
bedoelt u?” “Die camouflage, daar doen wij niet aan bij de 
Cavalerie.” “Nou”, zei ik, “wij wél Ritmeester!”

Na de bevelsuitgifte richting mijn YPR. Mijn opc wachtte 
mij op en zei: “heb je al gegeten?” “Eh nee....” ”Oh wij had-
den een rijstmaaltijd, was uitstekend geregeld. Loop maar 
mee” zei mijn opc. Het was al laat en ik had trek. We gingen 
op pad en kwamen uiteindelijk aan bij een varkensstal. He-
laas was al het eten dat overbleef aan de varkens gevoerd. 
Mijn opc lachte en heeft toen in een plaatselijke kroeg een 
schnitzel voor mij besteld.

Free Lion
De oefening zelf ging gepaard met veel wachten. Dan weer 
een snelle bevelsuitgifte en de aanval inzetten, gevolgd door 
het vertragend gevecht. We hebben in die ruime week 
veel kilometers afgelegd en veel stellingen ingenomen. 
We mochten overal rijden, door weilanden, in oorden etc. 
Onze Fuseliers vonden het geweldig. Tijdens nachten een 
stelling betrekken in een oord. Uiteraard veel bekijks van 
de plaatselijke bevolking. Er was ook nog een bezoek van 
H.M. Koningin Beatrix aan de oefening. De allerlaatste actie 
was een brugslag die over de rivier de Weser werd uitge-
voerd.

De Britse kust 1943/1944:  vanuit 
Wolverhampton werden mobiele 

douches geregeld voor de oefenende 
troepen aan de kust, voorjaar 1944.
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Bravo Mortieren wint Menno van Coehoorn Trofee
Tekst: Adri van den Brom

Het is 15 februari 1985, het waait stevig en het is ijzig koud. 
Onder de kapluifel van het Artillerieschietkamp in Olde-
broek staan trappelend om warm te blijven, maar ook van 
ongeduld naar de uitslag, drie mortierpelotons te wachten 
op de prijsuitreiking. 

Het Bravo mortierpeloton

“Je mag nog 5 minuten je handen in je 
zakken steken”, roept de commandant 
van de wedstrijdleiding. Kort daarop 
verschijnt Commandant 1e Legerkorps, 
Luitenant-generaal Loos, om de uitslag 
bekend te maken en de Menno van 
Coehoorn Trofee uit te reiken.

De generaal heeft de pelotons tijdens 
de wedstrijd al bezocht en zich op die 
manier persoonlijk kunnen overtuigen 
van de tomeloze inzet en uitstekende 
prestaties van de mortieristen. Onder 
winterse omstandigheden is er door 
de dienstplichtige Fuseliers, Grena-
diers en Menno van Coehoorn-man-
nen hard gestreden om de felbegeer-
de trofee. Stuksexercitie, waarnemen, 
life schieten, alle onderdelen komen maximaal aan de orde 
en worden stevig getest. Op de vraag van de generaal “hoe 
gaat het mannen?” volgt steevast het antwoord, “prima ge-
neraal, alleen last van koude voeten”. Commandant 1e Le-
gerkorps geeft dan ook aan grote bewondering te hebben 
voor de professionele inzet en goede sfeer bij de pelotons. 

Uiteindelijk winnen de Fuseliers van Bravo Mortierpeloton 
van 13 Pantserinfanteriebataljon GFPI, onder leiding van 
Vaandrig Pathuis en Sergeant I van den Brom, met 2194 
punten de felbegeerde prijs. Op de 2e plaats eindigt het 

mortierpeloton van 47 gevolgd door de 
motieristen van 11 Pantserinfanterieba-
taljon. Voordat de prijs wordt uitgereikt 
loopt de generaal door het eindverslag, 
waaruit hij verschillende aspecten be-
commentarieert. Hij merkt op dat voor 
het eerst een individuele deelnemer 
met naam en toenaam wordt genoemd. 
Voor zijn uitstekende prestaties tijdens 
de wedstrijd wordt Fuselier der Eerste 
Klasse C.M. Kuijf in het zonnetje gezet 
en geniet zichtbaar van deze hulde. 
Vaandrig Pathuis ontvangt hierna de 
Menno van Coehoorn trofee, de prijs 
voor een uitstekende teamprestatie.

De prijsuitreiking

Deze jaarlijkse competitie werd gehouden tussen de mor-
tierpelotons van de Landmacht uitgerust met de mortier 
120 mm HB Rayé. Het is een van de vele verhalen uit de 
oude doos, gebeurtenissen die tijdens de jaarlijkse reünie 
van de Vrienden van de Westenbergkazerne nog regelmatig 
aan de orde komen.
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Kroonjuwelen van de collectie: aquarellen en tekeningen van  
Gabriël de Jongh

Tekst: Hans Sonnemans, Regimentsconservator

Onverwachte schenking
Het zijn van die momenten die je nooit vergeet. Tijdens de 
viering van 60 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene 
in 2001 kreeg ik een grote tas in handen gedrukt door de 
Zuid-Afrikaanse vertegenwoordiger van de oud-strijders 
van de voormalige Prinses Irene Brigade. Er was eigenlijk 
geen goed moment om het te bekijken door de drukte van 
het evenement. De tas ging naar het museum en pas de 
volgende dag, in alle rust, bekeek ik de inhoud van de tas en 
werd laaiend enthousiast.
Het ging om een schenking van de Zuid-Afrikaanse kun-
stenaar Gabriël de Jongh, geboren in Amsterdam op 6 april 
1913, in 2001 dus 88 jaar. 

Zuid-Afrikaans dienstplichtige
De Jongh woonde vanaf zijn achtste levensjaar in Zuid-
Afrika. Hij studeerde onder andere aan de Cape Times en 

de Michaelis School of Art en werd beeldend kunstenaar. 
Hij behield zijn Nederlandse nationaliteit en werd na het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog dienstplichtig ver-
klaard, net als andere jonge Nederlanders woonachtig in 
Zuid-Afrika. Velen onttrokken zich op een of andere ma-
nier aan deze dienstplicht, maar niet Gabriël. Hij vertrok op 
20 november 1942 als dienstplichtig militair, op weg naar 
Groot-Brittannië, om zich aan te sluiten bij de Nederlandse 
Troepen daar.

Hij werd ingedeeld bij de Derde Gevechtsgroep  (zelfstan-
dige compagnie) van de Koninklijke Nederlandse Brigade 
“Prinses Irene”.  Van zijn capaciteiten als beeldend kunste-
naar werd goed gebruik gemaakt, want hij kleurde en ver-
duidelijkte de militaire tekeningen en kaarten, in die tijd 
nog een handmatige klus. Ook het compagnieskrantje werd 
door hem van kleur en afbeeldingen voorzien. In augustus 

Uit de museumvitrine

Het droppen van voorraden, gezien vanaf de stadswal bij Grave, 24 
september 1944. Een zelfde werk werd door de kunstenaar ter plaatse 
verkocht voor 100 gulden.

Restanten van gliders (zweefvliegtuigen), gebruikt door de 6e Britse 
Airborne Division bij de landingen op D-Day, 6 juni 1944.

De duinen bij Arromanches, voertuigen en personeel verzamelen zich hier 
om te vertrekken naar het transit-camp.

De kunstmatige haven bij Arromanches, augustus 1944. Hier kwam de 
Jongh aan land.
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1944 maakte hij de oversteek naar Normandië en maakte 
met zijn gevechtsgroep de opmars mee. Tijdens een wacht-
dienst in Waspik in november 1944 raakte hij gewond door 
een artilleriebeschieting.  Hij kwam terecht in een Brits 
veldhospitaal, herstelde, maar werd ongeschikt verklaard 
voor verdere dienst. In mei 1945 keerde hij terug naar 
Zuid-Afrika.

Aquarellen en tekeningen van een war-artist
De inhoud van de tas bleek zo ongeveer de nalatenschap 
van zijn dienst bij de Prinses irene Brigade te bevatten. Als 
een echte “war-artist” had De Jongh zijn ervaringen ter 
plekke vastgelegd in tekeningen en aquarellen. Maar liefst 
twaalf werken getuigden hiervan.
Twee aquarellen tonen de kunstmatige haven bij Arroman-
ches en het aan land komen van voertuigen bij Courseulles 
sur Mer. Een schets van de tocht naar het “transit camp” 
Cresserons, 4 km ten westen van de kust en 15 km ten 
noorden van Caen. Sporen van een overhaaste terugtocht 
van de Duitsers over de Seine bij het dorp Colletot, zijn 
vastgelegd in een andere tekening.

Een volgende aquarel toont een gecamoufleerd Fordson 
voertuig met luchtdoel geschut (toevallig precies hetzelfde 
voertuig met bewapening, zoals nu in de museumopstelling 
staat). Ook de bewaking van de bruggen bij Grave, septem-
ber 1944, is vastgelegd in een aquarel. Een zeldzaam beeld, 

de situatie bij Tilburg bij het riviertje de Oude Leij, is ook 
gevangen in een schets. De topstukken van deze indruk-
wekkende collectie zijn twee grote gekleurde aquarellen: 
een landingsterrein van de 6e Britse Airborne Division in 
Normandië en de droppings van voorraden bij Grave in 
september 1944 (bijzonder om daar de gekleurde parachu-
tes te zien, normaal alleen op zwart-wit foto’s). 

Dagboek
Het was echter nog lang niet alles. De tas bevatte persoon-
lijke documenten van Gabriël de Jongh uit die periode. Zijn 
militair zakboek, emblemen (naambandje Prinses Irene en 
mouwleeuw) en verlofpapieren. Enkele papieren getuigen 
van een expositie in Londen in 1945, waar werk van De 
Jongh is geëxposeerd in een galerie. Alle tekeningen en 
aquarellen in de tas zijn daar destijds te zien geweest.

Ook hier een topstuk, namelijk zijn persoonlijke dagboek, 
waarin hij zijn ervaringen in het Engels heeft beschreven. 
Heel bijzonder want er zijn maar enkele van dergelijke 
dagboeken bewaard gebleven. Het dagboek bevat zelfs in-
formatie over het maken van de tekeningen en de aquarel-
len. Zo is er destijds een tweede aquarel van de droppings 
bij Grave gemaakt, dat De Jongh aan een kunstkenner ter 
plaatse verkocht voor 100 gulden. Een enorm bedrag toen, 
wat aangeeft hoe de kwaliteit van zijn werk werd ingeschat.

Het burgerpaspoort uit de oorlog van Gabriel de Jongh, met beroep 
“lithographic artist”.

Het Soldier’s Service en Paybook van De Jongh

De door De Jongh  
gedragen emblemen.

Twee handgeschreven bladzijdes uit het dagboek van De Jongh, periode 
12 -14 augustus 1944. Linksboven een schets voor een kop van het 
compagniesblaadje “Circus News”
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De droom van deze regimentsconservator werd compleet 
toen hij het boek in handen nam dat ook behoorde tot de 
inhoud van de tas. Een mooie blauwe band met gouden 
letters: “War Diary of Gabriel de Jongh 1943 – 1945”. De 
Zuid-Afrikaanse historica Patricia Weckesser had het hele 
dagboek van De Jongh hierin uitgeschreven en van een his-
torische context voorzien. Alle aquarellen, tekeningen en 
documenten waren als illustratie in dit werk opgenomen. 
Het boek is een uniek document, speciaal gemaakt om deze 
gehele schenking te ontsluiten en te documenteren. “Aan 
de Princess Irene Brigade III Unit, van Gabriel de Jongh 
1/3/2001 ZA” schreef de kunstenaar voorin.

Kroonjuwelen
Gabriël de Jongh bleef na de oorlog in Zuid-Afrika wonen 
en werd daar een bekend kunstenaar. Hij schilderde vooral 
landschappen van de Western Cape, met een grote voor-
liefde voor de zee. Hij stierf op 11 maart 2004 in Pretoria. 
Het is mij helaas nooit gelukt om nog contact met hem te 
krijgen. Correspondentie bleef onbeantwoord. 
Zijn schenking, toen bij die 60e verjaardag van Brigade en 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, behoort tot de ab-
solute kroonjuwelen van onze Regimentsverzameling.

De Britse kust 1943/1944:  vanuit 
Wolverhampton werden mobiele 

douches geregeld voor de oefenende 
troepen aan de kust, voorjaar 1944: 

de werking wordt uitgelegd.

De Britse kust 1943/1944:  vanuit Wolverhampton 
werden mobiele douches geregeld voor de oefe-
nende troepen aan de kust, voorjaar 1944. De 

wagens ingezet door de vrouwelijke militairen van 
het Vrouwen Hulp Korps, opgericht in april 1944. 

De gebruikers lijken dat niet erg te vinden.

Voorzijde van een catalogus van een expositie uit 1945.



Bataljonsnieuws

Herdenking bevrijding Beringen
Tekst: Sergeant der Eerste Klasse van de Mortel

Op 6 september jl. vond de jaarlijkse herdenking van de 
bevrijding van Beringen plaats. Bij deze bevrijding heeft de 
Prinses Irene Brigade een belangrijke rol gespeeld. Aange-
zien het 17e Pantserinfanteriebataljon GFPI de tradities van 
de Prinses Irene Brigade voortzet was hiervan ook een de-
legatie aanwezig.

Bravo-compagnie in Beringen

De Bravo Compagnie heeft de vaandelplaats Beringen 
toegewezen gekregen. Daarom was het ook deze com-
pagnie die bijna voltallig bij de herdenking aanwezig was. 
Ook was er een afvaardiging van de Belgische collega’s van 
het Bataljon Bevrijding/5e Linie aanwezig bij de ceremo-
nie. Deze waren met twee pelotons en  hun vaandelwacht 
vertegenwoordigd. Van ons eigen bataljon was het vaandel 
ook aanwezig. Voor de mensen die al vaker bij deze her-
denking aanwezig zijn geweest, was het deze keer toch net 
iets anders dan voorgaande keren. De eenheid werd door 
de Compagnies Sergeant Majoor afgemarcheerd vanaf het 
voormalig stadhuis, door de stad, richting het monument. 
Na het opstellen bij het monument was het eerst de beurt 
aan het Belgische vaandel om in te treden.  Als laatste is ons  
regimentsvaandel ingetreden. 

Intreden van onze vaandelwacht

De herdenking begon met een toespraak van de  waar-
nemend burgemeester van Beringen. Hij sprak over hoe 
de Engelsen ervoor hadden gezorgd dat de brug over het 
Albertkanaal in handen van de geallieerden is gekomen en 
hoe een tegenaanval van de Duitsers daarna is afgeslagen. 
Daarna was het woord aan waarnemend regimentscom-
mandant Brigade-generaal b.d. Vermeij. Ook hij sprak over 
hoe de Engelsen de brug hebben veroverd. Bij deze toe-
spraak ging de generaal wat meer in op wat de Irene Bri-
gade op deze locatie heeft gedaan. Zoals het beveiligen van 
de brug, met name bij duisternis, omdat de Duitsers dan 
veelvuldig probeerden om de brug onder lading te brengen. 
Na deze opdracht kreeg de Irene Brigade de opdracht om 
een stelling in te nemen aan de rand van de stad. Bij deze 
verdediging heeft er een vuurgevecht plaatsgevonden tus-
sen de Irene Brigade en de Duitse “Bakkers” Compagnie. 
Deze naam had de Duitse compagnie pas gekregen nadat zij 
zich hadden overgegeven en men erachter kwam dat deze 
mensen een paar weken daarvoor allemaal nog werkzaam 
waren in Duitsland als kruidenier, groenteboer of bakker.

Na de gehouden toespraken vond er een kranslegging plaats 
met aansluitend één minuut stilte, afgesloten door het Bel-
gische en het Nederlandse volkslied. Toen de herdenking 
was beëindigd, waren het achtereenvolgens de Brigade-ge-
neraal b.d. Vermeij en Generaal-majoor b.d. Hemmes die de 
herdenking verlieten, daarna de Nederlandse en Belgische 
vaandelwacht en als laatste de aangetreden eenheden. Aan 
het einde van de ceremonie werd er zoals gewoonlijk met 
de vaandelwacht nog van een glaasje calvados genoten. De 
compagnies- en pelotonsleiding samen met de vaandeldra-
ger en Commandant vaandelwacht waren aansluitend nog 
uitgenodigd bij een receptie en de rest van de eenheid ver-
trok alvast met de bus terug richting Oirschot. 

Het was weer een waardige herdenking!
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Reis naar Congleton en Wolverhampton
Tekst: Lieke Appelhof, stagiaire Communicatie

Het weekend van 9 tot en met 12 november, was het weer 
tijd voor de jaarlijkse herdenkingsreis naar Engeland, waar 
de roots van ons regiment liggen. 

Wolverhampton
Op zaterdagochtend was de herdenkingsceremonie in Wol-
verhampton. Hier werden de overleden Irenemannen her-
dacht, die hier omgekomen zijn tijdens trainingen of door 
ziekte. Op de begraafplaats legde Luitenant-kolonel Haran 
Gorissen samen met Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes 
een bloemenkrans namens het Garderegiment Fuseliers 
Prinses Irene. Er werd een dodenappèl afgenomen, waarbij 
regimentskapitein Van Beek de namen van de overledenen 
voorlas. Overste Gorissen sloot af met een toespraak en 
benadrukte hierin dat we op dit moment niet alleen her-
denken, maar ook onze vrijheid vieren waar wij in mogen 
leven.

Het monument met de bloemenkrans van het Regiment

Aansluitend aan de ceremonie werden we verwelkomd in 
het gemeentehuis door de Mayor van Wolverhampton. Hier 
stond een lunch op ons te wachten en bedankte Overste 
Gorissen de Mayor voor zijn gastvrijheid. Hij overhandigde 
een prachtig geschenk namens het bataljon; een karaf met 
bijpassende glazen, met daarin het Prinses Irene logo ge-
graveerd.

De receptie bij de Mayor van Wolverhampton

Congleton
Na de receptie in Wolverhampton werd de reis voortgezet 
naar Congleton. Op deze plek werd op 11 januari 1941 de 
Brigade opgericht, toen nog bekend als de Koninklijke Ne-
derlandse Brigade. Hier werden we hartelijk ontvangen en 
’s avonds getrakteerd op een diner bij de plaatselijke Chi-
nees en was er daarna tijd om de stad in te gaan. Uiteraard 
stond iedereen ’s ochtends weer paraat voor de ceremonie 
Op zondag vond hier ook een herdenking plaats. Deze her-
denking was extra speciaal, het was de honderdste Remem-
brance Day. Honderd jaar na het beëindigen van de eerste 
wereldoorlog en nog steeds staat de poppy, de klaproos, 
centraal. De poppy is het symbool van de Britse vetera-
nenorganisatie. Er werd in een stoet naar het monument 
gemarcheerd. Heel het dorp en omstreken leken als toe-
schouwer langs de weg de staan! Bij het monument werd 
ook namens het bataljon een bloemenkrans met poppies 
gelegd. Aansluitend aan de ceremonie was de kerkdienst in 
de St Peter's Church. Er waren silhouetten geplaatst in de 
kerkbanken. Deze stonden symbool voor overleden bewo-
ners van Congleton. Zo waren zij er toch bij, in ons midden. 
Bij elke silhouet lag het eigen verhaal van de inwoner, dit 
werd voorgelezen door de persoon naast de silhouet. Een 
erg mooi gebaar. 

Tot slot was er een receptie, ook hier werden de karaf en 
glazen met ons logo uitgereikt. Ook werd er een rond-
leiding gegeven in het plaatselijke historische museum. We 
gingen terug naar waar het allemaal begon; de oude fabriek, 
deze stond er niet meer. 

De plek waar het jaren geleden allemaal begon

’s Avonds kreeg iedereen nog wat vrije tijd, de volgende dag 
was het alweer tijd om terug naar Nederland te gaan. Het 
was een zeer geslaagd en gezellig weekend!
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Niveau 2-certificering ISK (Infanterie Schiet Kamp)
Tekst: Korporaal der Eerste Klasse van Sinderen 

Voorafgaande aan de ISK-week (40) heeft de Alpha Com-
pagnie zich voorbereid door enkele praktijk-oefendagen te 
volbrengen. Deze praktijk-oefendagen waren hard nodig 
omdat er bij de Alpha Compagnie in de afgelopen peri-
ode veel nieuwe manschappen zijn ingestroomd. Om deze 
mannen en vrouwen zo snel mogelijk op niveau te krijgen 
met de rest van hun peloton werden de drills van het uit-
gestegen personeel veel beoefend. Na het bekisten van de 
wapen- en persoonsgebonden uitrusting vertrok de Alpha 
Compagnie op maandagochtend met de bus en de wielko-
lonne richting het ISK. Deze week stond vooral in het te-
ken van het niveau 2-certificeren van de gevechtsgroepen. 

Na aankomst was het kort wachten totdat de wapens en 
aansluitend de munitie arriveerden op de schietbaan. Het 
veiligheidspraatje van de baancommandant was gegeven en 
we gingen aan de slag met het inschieten van onze wa-
pens. Door de nieuwe instroom van manschappen in de 
compagnie zijn er in de pelotons vele functiewisselingen 
geweest, waardoor het grootste gedeelte ook een ander 
wapen kreeg. De wapens werden ingeschoten en er wer-
den treffers geboekt; een mooi resultaat wat zich op dins-
dag herhaalde. Dinsdag stond namelijk voor mijn eenheid 
in het teken van het voor oefenen van de niveau 2-cer-
tificering. Op deze dag konden de groepscommandanten 
goed zien hoe de groepen ervoor stonden en of er vol-
doende treffers werden geboekt, zonder daarvoor teveel 
munitie te moeten gebruiken. Ondanks het slechte weer 
was de motivatie erg hoog om voorwaarts te gaan, wat 
resulteerde in hele mooie uitslagen van de uitgevoerde ac-
ties. Na het wapenonderhoud in de avond en een goede 
nachtrust begonnen we op woensdag aan de certificering 

van de groepen. Door een hoge motivatie in het gehele 
peloton werden er mooie acties uitgevoerd, wat er in re-
sulteerde dat alle groepen gecertificeerd werden op niveau 
2; doelstelling bereikt! Stil zitten deden we alleen niet, want 
op donderdag gingen we verder met het statisch schieten, 
waarbij de nadruk lag op het nauwkeurig werken tijdens 
vuur verdelen en schieten onder tijdsdruk. Later op de dag 
werd dit uitgebreid, waarbij de handelingen aan het wapen 
ook onder tijdsdruk moesten worden uitgevoerd. 

Hard werken is hard ontspannen. Na het certificeren van 
alle groepen en het uitstekende werk en resultaat van het 
hele peloton werden er op donderdagavond een paar bier-
tjes genuttigd in de bar. Op vrijdag ving de laatste schietdag 
aan en gingen we verder met het trainen van de enkele 
man op verschillende schiethoudingen en afstanden. Deze 
dag werd afgesloten met het schieten met de mitrailleur 
MAG. Na de lunch werd het wapenonderhoud opgestart 
en na de SPEAR-melding dat alles compleet was werden 
alle wapens en optiekmiddelen bekist en retour gestuurd 
richting de kazerne. De wielkolonne en de bus vertrokken 
later in de middag richting de kazerne en nadat ook in 
Oirschot de “compleet”-melding was gegeven van alle wa-
pens en optiek kon iedereen genieten van een welverdiend 
weekend. 



Schnöggersburg 
Tekst: Fuseliers der Eerste Klasse de Bruin en Blomberg 

Het verdedigend gevecht!
Op 6 september 2018 zijn de Charlie en Alfa Compagnie op 
oefening gegaan naar het Duitse Klietz waar wij fantastische 
oefengelegenheden hadden. Wij zijn hierbij begonnen met het 
verdedigend gevecht dat plaatsvond in het bos en onze op-
dracht hierbij was zo veel mogelijk de oefenvijand slijten om 
vervolgens terug te vallen op het oefendorp Schnöggersburg.

Schnöggersburg
Het splinternieuwe oefenoord Schnöggersburg is een bij-
zondere plek om te trainen door de grote diversiteit aan 
scenario’s die zich daar kunnen afspelen. Het oefendorp 
zelf is het grootste van Europa en ontzettend realistisch. Er 
staan een moskee, winkelplaats, school, gevangenis, markt-
plein, flats en er zijn geasfalteerde wegen en een rioolstelsel 
waar je met kleine groepen infanterie bijzonder tactisch 
kan optreden. Dus u kunt zich inbeelden wat voor scena-
rio’s zich daar af hebben gespeeld, aangezien daar gevoch-
ten werd met niet alleen infanterie, maar ook artillerie, 
cavalerie, tanks, rookgranaten, luchtsteun door middel van 
bommenwerpers en sniperkoppels die het gehele gevechts-
veld kunnen overzien.

Onze Ervaring
Nadat wij waren teruggevallen vanuit het bos zijn wij het 
dorp wezen verkennen en wij waren verbaasd over hoe 
het dorp eruit zag. Nog nooit hadden wij ons in zo’n groot 
dorp bevonden waar wij konden oefenen. Nadat de com-
mandanten samen een plan hebben opgezet zijn we onze 
verdediging gaan inrichten samen met de genie. Door mid-
del van prikkeldraad en betonblokken wisten we een dool-
hof te creëren waar alleen wij de weg doorheen wisten.  
De vijand had er uiteindelijk bijzonder veel moeite mee 
om hier doorheen te komen. De hindernissen in combina-
tie met strategische locaties voor machinegeweerschutters 
en indirect vuur van mortieren zorgden voor een dodelijk 

effect op de vijand. Echter was de aanvoer van vijandelij-
ke troepen vele malen groter dan de onze en werden we 
uiteindelijk zover gesleten, dat er van de compagnie nog 
slechts een groep over was, waarbij zelfs onze eigen staf 
mee aan het vechten was, zij aan zij met ons. De vijand had 
echter zo veel verliezen geleden dat ze geen voortzettings-
vermogen meer hadden en eerst moesten reorganiseren 
voordat ze verder zouden kunnen: voor ons was daarmee 
het doel behaald.

De aanval in.
Na onze geslaagde verdediging in Schnöggerburg besloten 
wij om onze agressieve mindset deze keer niet te gebrui-
ken voor de verdediging, maar om de aanval in te zetten. 
Onze volgende opdracht was om de vijand voor altijd uit 
te schakelen, door hen op hun thuisbasis te verrassen en 
hen daar aan te vallen. Hierbij hebben onze commandanten 
door middel van juiste communicatie en coördinatie een 
effectieve aanval in kunnen zetten. Na een lange reeks van 
mortieraanvallen besloten de commandanten om de aanval 
in te zetten, waarbij wij verrast werden door nog één ope-
rationele tank die onze kant opkwam. Deze werd direct tot 
een stoppen gebracht door één van onze ervaren anti-tank 
schutters.

Missie geslaagd
Na een succesvolle actie hadden wij het object volledig 
overgenomen en alle vijand die daar aanwezig was, uitge-
schakeld. Hierna zijn wij direct weggegaan uit dit object en 
hebben wij een veilige positie betrokken. Hier werd door 
onze bataljonscommandant vermeld dat het “einde oefe-
ning” was. Na zijn blijk van waardering werd het bekende 
‘ endex’-biertje genuttigd en werd het startschot gegeven 
voor de logistieke afronding en terugverplaatsing, na drie 
intensieve weken.
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Niveau 4-oefening Lehnin Alpha/Delta Compagnie 17 GFPI
Tekst: Soldaat der Eerste Klasse Gerbscheid

In de zomer van 2019 gaat de Alpha Compagnie op uitzen-
ding naar Litouwen (eFP2019/2). Ter voorbereiding  staan 
er veel oefeningen op het programma. Tijdens deze weken 
worden de niveaus 1 tot en met 4 geoefend en gecertifi-
ceerd. Tevens staat de Alpha Compagnie in Litouwen onder 
leiding van een Duits bataljon. Deze oefening was dan ook 
een uitgelezen kans om kennis te maken met de Duitse 
doctrine.

Maandag 22 oktober 
De Alpha Compagnie, vergezeld door 411 Genie en 13 
GNK, verzamelen in Oirschot om aan de oefening in Lehnin 
te beginnen. De oefening zal plaatsvinden in het voor Ne-
derlandse eenheden nog vrij onbekende Lehnin, gelegen in 
Duitsland. Lehnin bevindt zich op zo’n 60km ten zuidwes-
ten van Berlijn. Ook de Delta Compagnie en een peloton 
van BLJ gaan richting Lehnin. Dit om de Alpha Compagnie 
te voorzien van OPFOR maar ook voor hun eigen training 
omtrent het verdedigend/vertragend gevecht.

Na een lange busrit aangekomen in Lehnin 
op de Flamming Kaserne stond er meteen 
een warme maaltijd op ons wachten. Zo-
wel het eten als andere faciliteiten als le-
gering, sport en opslag voor de voertuigen 
waren allemaal dik in orde. 

Lehnin
Het oefengebied van meer dan tachtig 
vierkante kilometer beschikt over veel 
verschillende soorten terrein. Dicht be-
bost, heuvelachtig, open vlaktes en meer-
dere oefendorpen. Het terrein is uitdagend en divers, met 
name de vele hoogtelijnen zorgen voor uitdagingen op alle 
niveaus.  

De eerste  week begon met diverse dagen van voorberei-
ding. Tijdens deze dagen is onder meer aandacht besteedt 
aan OVG (optreden in verstedelijkt gebied)-lessen, ver-
plaatsingstechnieken in compagniesverband en het verbe-
teren van de niveaus 1 en 2 . Dit alles onder leiding van 
Duitse O/T capaciteit aangevuld met Nederlandse O/T.

OVG lessen
Het is duidelijk geworden dat de Duitse eenheden bepaal-
de OVG-technieken op een andere manier interpreteren 
dan de Nederlandse eenheden dat doen. De Nederlandse 
eenheden hebben technieken die ervoor zorgen dat er zo 
veilig mogelijk een gebouw en/of ruimte wordt betreden. 
De Duitse O/T’ers geven aan dat het een stuk makkelij-
ker zal gaan om van afstand een deur te “breachen” met 
een Panzerfaust. Met een Panzerfaust een deur breachen 
is iets wat wij als Nederlandse eenheid niet gewend zijn. 
Toch kwamen de Duitsers met handige tips en tools die 
wij ook mee kunnen nemen in onze doctrine. Zoals instap 
hoog met ladder, of de ladder gebruiken om een deur te 
breachen. Door die andere kijk op zaken is het leerzaam 
om door de Duitse O/T geëvalueerd te worden.

Verplaatsingstechnieken in compagniesverband
De meest gebruikte formaties van de Nederlandse eenhe-
den zijn de enkel/dubbel colonne, pijlpunt, of de verspreide 
formatie. De Duitse instructeurs hebben ons in de praktijk 
kennis laten maken met  significant andere formaties, een 
hiervan noemen zij de U-formatie. Deze omgedraaide U 
bestaat uit een spitspeloton, een peloton dat het linkerbeen 
van de U vormt, en een peloton dat het rechterbeen van de 
U vormt. Vanuit het midden van de U-formatie kan de com-
pagniescommandant op een veilige manier gevechtsleiding 
geven aan zijn pelotons. 

Om de verschillende lessen in de praktijk te kunnen toet-
sen was er een tweedaags scenario. De nadruk lag vooral 

op de verschillende verplaatsingstechnieken tijdens een op-
mars en de aanvallende mindset in heuvelachtig gebied. De 
hoofdopdracht was het zuiveren van een oord. 

Er is tijdens de oefening veel geleerd, natuurlijk is er altijd 
ruimte voor verbetering. Tevens hebben we mogen ervaren 
hoe het is om onder Duitse O/T leiding te staan, aangevuld 
met Nederlandse O/T capaciteit. Dit alles in een uitdagend 
en divers oefenterrein.  Al met al een zeer geslaagde oefening.
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Eenheid 3.5 Mot 5
Tekst: Fuselier der Eerste Klasse van Buuren en Fuselier der Tweede Klasse Beltman 

Wij van de Charlie “Beren” Compagnie van 17 Pantser-
infanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene 
hebben van  4 tot 8 juni een zgn. strookoefening gedraaid.

Maandag 4 juni
Dag 1 van de oefening zijn we gaan verplaatsen vanaf de 
RVS-kazerne over de snelweg naar Amersfoort. Elke tien 
minuten vertrok er een pakket voertuigen. In de omgeving 
van Amersfoort hebben wij een TAA (Tactical Assembly 
Area) betrokken en vervolgens ingericht. Hier heeft het 
de kader het bevel voor deze week gekregen en uitge-
werkt. Aangezien dit de eerste strookoefening werd voor 
ons, hebben we veel aandacht besteed aan de routes en 
de kaartstudies hiervoor. Ondertussen werd er routine ge-
draaid in de TAA en hebben we al onze spullen voorbereid 
voor de inzet van de komende dagen.

Dinsdag 5 juni
In de middag heeft het kader hun bevel gegeven aan de 
groepen en daarna hebben we alles ingepakt en beladen 
en zijn we na het avondeten begonnen met een ‘roadmove’ 
naar Stroe. Deze ‘roadmove’ reden we ook door woonwij-
ken en dat was zo nu en dan nog wel een krappe bedoe-
ning. Daarentegen was het ook mooi om de reacties en de 
nieuwsgierigheid van mensen te zien, wanneer er opeens 
vier Boxers door hun straten komen rijden. Eenmaal in 
Stroe aangekomen hebben we de voertuigen in een attack-
positie gezet, van hieruit gingen wij een uitgestegen aanval 
bij duisternis doen. Na de verkenning lagen wij zelf met de 
Echo Groep in de vuurbasis en zijn de andere drie groepen 
onder leiding van Romeo over het doel heengegaan. Hierbij 
is een vijandelijk verkenningsvoertuig uitgeschakeld, die als 
vooruitgeschoven commandopost diende.
Na deze actie zijn we op de kazerne in Stroe door de her-
bevoorradingstraat heen gereden waar we weer voldoen-
de eten, drinken en munitie kregen om de volgende dagen 
door te gaan. Dit was ook voor de logistiek zowel een uit-
daging als een mooi trainingsdoel.

Woensdag 6 juni
In de nacht zijn wij met de Boxers via de strook verder ver-
plaatst richting ‘t Harde om vervolgens vlakbij het oefenter-
rein een rustlocatie te betrekken voor een paar uurtjes. De 
lange verplaatsingen eisen hun tol van de voertuigploegen.
Rond 10.00 uur konden wij onze volgende opdracht star-
ten; het vrijmaken van een route. Op deze route hebben wij 
twee maal contact gehad. Een keer met uitgestegen vijand 
en een keer met vijandelijke mortieren. Aan het eind van 
deze route-clearance bleek dat er nog wat overgebleven 
vijand in een stuk bos zat, dus zijn wij uitgestegen met het 
peloton en hebben we het bos gezuiverd en de overgeble-
ven vijand uitgeschakeld.
Aansluitend hebben we een nieuwe positie betrokken waar 
Romeo een aanvullend bevel heeft gekregen. We gingen met 
de compagnie een opstelling betrekken om een tegenaanval 
van de vijand te stoppen. Hier hebben wij in de nacht loca-

ties verkend en voorbereid voor onszelf en het voertuig en 
hebben we achter onze posities gewacht tot de vijand op-
kwam. Intussen werd er continue een “wacht-luister-post” 
gedraaid en zaten de snipers voor ons als waarschuwend 
element om er voor te zorgen dat we niet verrast zouden 
worden door mogelijke vijand.

Donderdag 7 juni
`s Morgens vroeg is de vijand uiteindelijk ons gebied inge-
komen en hebben we onze posities betrokken.
We hadden al snel zicht op vijandelijke voertuigen, echter 
we konden deze niet uitschakelen in verband met de af-
stand en de dracht van onze .50. De voertuigen en mortie-
ren konden hun wel aangrijpen en het zware wapen-pelo-
ton kon met de Spike de vijand vanaf de flanken aangrijpen.
Nadat de vijandelijke aanval was afgeslagen heeft Eenheid 
4 nog de achtergebleven CP van de vijand aangegrepen en 
uitgeschakeld. 
Daarna zijn we naar een volgende locatie gegaan, waar Ro-
meo wederom een aanvullend bevel kreeg om de laatste 
klap aan de vijand uit te delen.
Wij gingen een aanval bij duisternis doen op een oude F16-
loods, waar nog wat overgebleven vijand zat. De snipers 
gingen voor ons een vuurbasis en een lijn van ontplooiing 
verkennen.
Wij zaten deze keer in het bewegend element en zijn met 
onze mono’s op onze helmen voorwaarts gegaan naar onze 
afwachtingslocatie en om 00:00 uur zou de vuuropening zijn.
Deze begon met vuur van de mortieren en aansluitend 
opende de vuurbasis het vuur op de vijand. Wij zijn op dat 
moment naar onze posities gerend en met drie groepen 
op een lijn ontplooid. Nadat het vuur was verlegd, zijn wij 
voorwaarts gegaan over de vijand heen en hebben deze uit-
geschakeld. Vervolgens heeft er een groep na-gezuiverd en 
zijn de vuurbasis en voertuigen bijgetrokken. Dit was tevens 
ook de laatste actie van de oefening en bij de loods heeft de 
gehele compagnie zich verzameld om daar nog een goede 
nachtrust te pakken voor de laatste terugverplaatsing.

Vrijdag 8 juni
Na het ontbijt hebben we de voertuigen gereed gemaakt 
voor de ‘roadmove’ terug naar Oirschot. Eenmaal daar aan-
gekomen hebben we de laatste logistieke zaken afgerond 
en werd de start gegeven van een welverdiend weekend!
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Acte de présance LRAT bij de MWO uitreiking
Tekst: Eerste-luitenant der  Fuseliers A.P.J.A. Vugts 

Op vrijdag 31 augustus vond de uitreiking van de Militai-
re Willemsorde (MWO) aan Majoor De Ruiter plaats op 
het Binnenhof in Den Haag. Naast de bataljonsadjudant en 
onze vaandelwacht was er ook een detachement Fuseliers 
aanwezig. Het detachement bestond uit de Long Range 
Anti-tank(LRAT)-pelotons van de Delta Compagnie, een 
privilege om aanwezig te zijn, omdat ook de Prinses Irene 
Brigade deze hoge onderscheiding in 1945 heeft gekregen.

Een professionele en gedegen uitvoering vraagt uiteraard 
om een goede voorbereiding. De Fuseliers hebben de 
week voorafgaand aan de uitreiking dan ook veelvuldig ge-
oefend. Als garderegiment wilden we dat uitstralen door 
bekwaam te worden op de wapenexercitie met uiteraard 
het gevechtsmes. Na de oefenmomenten op de kazerne 
was er de dag voorafgaand aan de uitvoering in Den Haag 
een groot oefenmoment samen met alle spelers. Noemens-
waardig waren de buitenlandse collega’s van de 6e Poolse 
Parachutistenbrigade en de 82nd Airborne Division die snel 
de Nederlandse exercitie en commando’s overnamen. Het 
oefenen vond plaats op een parkeerplaats waar het gehele 
Binnenhof was nagebouwd. Gedurende de dag werd de ce-

remonie daarom ook tot in de puntjes op de één-op-één 
maquette fijngeslepen. 

De volgende dag was de daadwerkelijke uitvoering van de 
ceremonie. Doordat er in de voorbereiding nog wat pleis-
ters geplakt moesten worden door onvoorzichtigheid met 
het gevechtsmes, stonden de Fuseliers op scherp voor een 
juiste uitvoering. Een mooi moment was het opmarcheren 
op het Binnenhof, waarna ‘rechts-om’ werd gegeven. De 
Fuseliers stonden recht voor de grote tribune vol hoog-
waardigheidsbekleders en genodigden en vol in het zicht 

van de camera’s. We konden de hele ceremonie dan ook 
eersterangs meekijken. Na het ceremoniële protocol waar-
bij de cortèges opkwamen, mocht Majoor De Ruiter uittre-
den om zich te melden bij Zijne Majesteit. Na de ridderslag 
werd er nog een defilé gegeven aan de koning. Vervolgens 
stegen de Fuseliers snel de bus in om daar de eerste be-
richten van familie en vrienden te krijgen met foto’s hoe het 
er thuis op de televisie uitzag. De Fuseliers konden daarna 
genieten van het weekendverlof om zich op laden voor de 
praktijkoefendagen die de week erop zouden plaatsvinden. 



 30 Vaandeldrager nummer 127

Niveau 3 certificering 3M
Tekst: Wachtmeester der Eerste Klasse Buskens 

Op maandag 24 en dinsdag 25 september waren de mor-
tieren van 1M en 3M van de Delta Compagnie op het ASK 
(Artillerie Schiet Kamp) aanwezig om 3M op niveau 3 te 
certificeren.

Niveau 2 certificering
De maandag stond volledig in het teken van het certificeren 
van de stukken en de bemanning in organieke samenstelling, 
ook wel de “niveau 2 directe waarneming” genoemd.
Hierbij is het de bedoeling dat de korporaal stukscom-
mandant, samen met zijn stuksbediening doelen uitschakelt 
door middel van eigen zicht, zowel mét als zonder dekking.
Voordat het ‘life fire’ wordt afgegeven laten de stukken zien 
de juiste procedure te beheersen binnen de gestelde tijd. 
Ondanks een langdurig schietverbod en gewisselde groeps-
samenstelling is dit goed verlopen. Alle vier de stukken zijn 
die middag niveau 2 gecertificeerd. 
De schietdag is uiteindelijk afgesloten door de rest van de 
dag te besteden aan vuren met de organieke Forward Ob-
serving-groep en All Arms Observers.

Niveau 3 certificering
Dinsdag stond in het teken van de niveau 3 ( groepscerti-
ficering ) van 3M.
Dit mag een bijzonder moment genoemd worden, doordat 
dit jarenlang niet met een groep gedaan is. De certificering 
bestaat uit een tactisch gedeelte en een schiet-technisch 
gedeelte.

Het tactische gedeelte hebben we afgelegd tijdens een 
strookoefening vóór het zomerverlof. Hierbij zijn alle facet-
ten van het mortieroptreden naar voren gekomen, van een 
standaard stelling, het tactisch verplaatsen en beveiligen, tot 
aan het inrichten van een afwachtingsgebied.
Deze dag was het dan eindelijk zo ver om het schiet-tech-
nisch gedeelte te doen en ons als een van de weinigen te 
certificeren op niveau 3.
Het schiet-technisch gedeelte bestaat uit het zo nauwkeurig 
en juist inmeten van de stelling en het afgeven van een ze-
vental mortiervuren. Aan de vuren zijn tijden verbonden die 
voor de vuurregelaar en de stukken als een geheel gelden. 
Tijdens het schieten kwam al naar voren dat we qua tijd erg 
goed zaten en dat de ligging van onze vuren, zoals wij zeg-
gen, ‘’spot on’’ was. Na het afronden van alle vuren kregen 
wij te horen dat 3M niveau 3 geslaagd was.
Op dit moment is 3M bezig met de voorbereidingen voor 
eFP6 samen met de Charlie Compagnie. 1M is begonnen 
met het opwerken voor eFP7 en zal als deel van de Alfa 
Compagnie naar Litouwen gaan. De mortieren van het 17e 
zijn altijd op zoek naar gemotiveerd en flexibel personeel, 
bel gerust of kom langs voor informatie.



Prinsjesdag 2018 
Tekst: Korporaal der Eerste Klasse Baijense,  Verkenningspeloton 17 Painfbat GFPI

De derde dinsdag van september, een belangrijke dag voor 
Nederland en onlosmakelijk verbonden met ons regiment. 
Ook op Prinsjesdag 2018 was het Garderegiment Fuseliers 
Prinses Irene met trots aanwezig.  Deze eervolle taak was 
dit jaar belegd bij onze Delta Compagnie.

Op Prinsjesdag moet alles er perfect uitzien en dat vereist 
een goede voorbereiding, zoals het kleden van ceremoniële 
tenues en het beoefen van de exercitie. Dit allemaal onder 
leiding van onze kersverse Compagnies Sergeant Majoor 
Wiel Donkers. In totaal werden 1500 militairen dit jaar 
weer ingezet voor deze dag ter ere van de Koning en de 
regering. 

De Delta Compagnie had de eervolle taak om de ere-af-
zetting op het binnenhof te verzorgen. Hierbij aangevoerd 
door onze eigen bataljonscommandant, Luitenant-kolonel 
Gorissen. Uiteraard kan op een dag als deze ons vaandel 
met daarbij onze vaandelwacht niet ontbreken. 

Na de ceremonie op het binnenhof verplaatste het deta-
chement richting de koninklijke stallen om daar gezamenlijk 
met onze gardebroeders een foto te maken ter ere van 70 
jaar garde. Daarna terug richting de verzamelplaats in het 
stadion van ADO Den Haag, waar de dag werd afgesloten 
met het uittreden van de vaandels.
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CPX SIRA digitale kickstart EFP 
Tekst: Tweede-luitenant Post 

In 2019 verzorgt de Charlie Compagnie, versterkt met 
mortieren, genie en een geneeskundige eenheid, een half 
jaar lang de Nederlandse bijdrage aan de Enhanced Forward 
Presence in Litouwen. Samen met een Duits verkennings-
peloton en tankeskadron en een Tsjechische gemechani-
seerde compagnie wordt er een multinationale battlegroup 
geformeerd, onder leiding van een staf samengesteld uit de 
drie deelnemende landen. 

SIRA
In het geval van een escalerend conflict wordt de battle-
group in Litouwen ingezet om een vertragend gevecht te 
voeren tegen een binnendringer uit het oosten, teneinde 
de NATO VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) de 
tijd te geven om te ontplooien. Het uitvoeren van deze op-
dracht met een multinationale eenheid van bataljonsgroot-
te is complex en daarom zijn er in het opwerkprogramma 
twee momenten ingelast om gezamenlijk te oefenen. Het 
eerste moment hiervoor was een ‘CPX’ (Command Post 
Excercise) ondersteund door het Duitse simulatiesysteem 
‘SIRA’ (Simulationssystem zur Unterstutzung von Rahme-
nubungen). Enkele weken later staat er een FTX (Field Trai-
ning Excercise) op het oefenterrein GÜZ Altmark gepland. 
Tijdens de CPX SIRA is het operatieplan van de battlegroup 
voor deze oefening middels het simulatiesysteem beproefd.

GÜZ Altmark
De CPX ging van start met een verkenning te velde op het 
oefenterrein GÜZ Altmark. Hier gaf de Duitse Comman-
dant Battlegroup zijn bevel waarna de compagniescomman-
danten met hun adviseurs de tijd kregen om hun aangewe-
zen vak te verkennen en hun eigen besluitvormingsproces 
te doorlopen. In grote lijnen bestond het operatieconcept 
van de battlegroup uit een vertragend gevecht van 18 uur, 
waarin de Nederlandse en Tsjechische infanteriecompag-
nieën in twee liniaire opstellingen de vijand moeten slijten, 
waarna het Duitse tankeskadron met een counterattack de 
definitieve klap uitdeelt. 

Nadat de battlegroupcommandant overtuigd was van de 
“Final Commanders Backbriefs” van de verschillende su-
beenheden vertrok eenieder huiswaarts om enkele dagen 
later te verzamelen op de Panzertruppenschule te Munster. 
Aldaar ging de daadwerkelijke CPX van start.

Kennismaken
De eerste twee dagen stonden daar in het teken van ken-
nismaken met het systeem en vooral met ieders internati-
onale counterparts. Het blijkt maar weer eens dat we als 
Nederlanders dan snel spijkers met koppen willen slaan en 
bijvoorbeeld direct werkafspraken willen maken, terwijl de 
Duitse en Tsjechische collega’s wat terughoudender zijn. 
Ondanks deze culturele verschillen bleek het waardevol 
om alvast met elkaar in gesprek te komen en elkaars werk-
wijzen te vergelijken.

Tijdens de uitvoering van het gesimuleerde gevecht bleek 
wederom dat het voor een gemotoriseerde compagnie 
goed mogelijk is om een op papier zwaardere tegenstan-
der in een defensief gevecht te slijten en daarbij de eigen 
gevechtskracht op peil te houden. De integratie van ma-
noeuvre, genie en vuursteun is daarbij een cruciale factor. 
Door de vijand middels hindernissen en mijnenvelden op 
te vangen in ‘killboxes’ en daar aan te grijpen met anti-tank-
middelen en indirect vuur, werden serieuze verliezen toe-
gebracht. Dit dwong de ‘red force’ tot het opzoeken van de 
bossen, waar hij dan werd opgevangen door de uitgestegen 
infanterie van de BOXER-pelotons. De Charlie Compagnie 
heeft hiermee haar opdracht succesvol uitgevoerd. 

Samenwerken
Na enige gewenning begon ook de internationale battle-
group-staf ingespeeld te raken en kwam de informatievoor-
ziening richting de subeenheden goed op gang. Geen van-
zelfsprekendheid, aangezien de verschillende secties vrijwel 
allemaal bemand worden door drie verschillende nationali-
teiten. De taalbarrière is dan toch een factor van belang en 
ook heeft ieder land toch net even afwijkende procedures. 
Desondanks wisten de verschillende secties elkaar te vin-
den en wist de multinationale staf de compagnieën effectief 
aan te sturen.

Compagniescommandant stuurt zijn eenheden aan
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Namens het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en 17 Painfbat GFPI wensen wij u prettige kerstdagen, voor diegene op wie dat van toepassing is een fijn verlof, en eenieder een geweldig 2019 toe! Geniet er van!  Voor alle Fuseliers op inzet, danwel degene die op inzet gaan, veel krijgsmansgeluk.   
Commandant 17 Painfbat GFPI,  Bataljonsadjudant 17 Painfbat GFPI,        Regimentscommandant GFPI,        Regimentsadjudant GFPI,  

         
 
       Haran Gorissen          Dennis van de Wijngaart        Luitenant-kolonel der Fuseliers        Adjudant der Fuseliers 

 

 

 

 

Het beproeven van het operatieconcept in het GÜZ Alt-
mark middels dit simulatiesysteem bleek een uitstekende 
manier om als multinationale battlegroup van start te gaan. 
Ondanks alle uitdagingen die het werken met vier subeen-
heden uit drie verschillende landen onder leiding van een 
net zo diverse staf met zich meebrengt was de battlegroup 

in staat om succesvol het vertragend gevecht te voeren. De 
Nederlandse compagnie heeft zich daarbij goed op de kaart 
gezet en heeft de internationale collega’s laten zien wat zij 
waard zijn. Nu zaak om dat ‘in het echt’ waar te maken tij-
dens de komende FTX en dan op naar Litouwen!

Kerst en Nieuwjaarswens
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