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

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

www.facebook.com/17painfbatGFPI

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

In deze en volgende Vaandeldragers kijken we in het kader van de 75-jarige herdenking van de geallieerde invasie 
in Normandië terug op  de landing van de Prinses Irene Brigade op de Franse kust en de acties op de verschillende 

vaandelplaatsen, “75 jaar na dato”. 

In de vroege morgen van 3 augustus 1944 begon het allemaal: de Irenebrigade vertrok vanuit Narborough (UK) naar 
een kamp bij Leightonstone, omgeving Londen. Dit kamp lag in de zogenaamde “marshalling area”, een gebied waar 
eenheden gereed gemaakt werden voor de overtocht naar het vasteland van Europa. Hier mocht niemand meer in 
of uit; het was volkomen afgesloten van de buitenwereld. Zelfs het ontvangen en verzenden van brieven (de enige 
communicatievorm in die tijd) was niet toegestaan. Iedereen kreeg Frans geld, 24-uurs rantsoenen en zwemgordels 

uitgereikt. Verder werd het jarenlang vertrouwde Britse hoofddeksel, het “schuitje”, de “field service cap”, vervangen door 
een kaki baret van een model zoals we dat vandaag de dag nog kennen.

Op 6 augustus vertrokken de gevechtsgroepen naar de Londense dokken en scheepten zich in op de Libertyschepen 
“Ocean Angel” en “Samvern”. Op 7 augustus werd de kust van Frankrijk bereikt.

Augustus 1944. Zicht op het laden van 
een Libertyschip in een Londens dok, 
waarmee de Brigade naar het Franse 

vasteland zou vertrekken.

Libertyschepen waren vrachtschepen die volgens 
een standaardontwerp in zeer korte tijd werden 
gebouwd in de Verenigde Staten. 135 meter lang, 
17,3 meter breed, ontworpen voor een gebruik 

van 5 jaar en te bouwen in 24 dagen.
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Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Henrie Doreleijers, hoofdredacteur.

Reünie
Op het moment waarop ik dit 
stuk schrijf, moet de reünie op 
vrijdag 24 mei nog plaatsvinden. 
Helaas kan ik door vakantie niet 
aanwezig zijn temeer omdat de 
themareünie dit jaar gerelateerd 
is aan 17 (NL) Mechbat GFPI 
SFOR 5, de eenheid en missie 
waarvan ik destijds zelf deel heb 
uitgemaakt. Al weer 20 jaar ge-

leden, de tijd vliegt maar het blijven belangrijke en goede 
herinneringen aan deze tijd.

Herdenken
Ieder jaar herdenken we op 4 mei alle slachtoffers uit de 
oorlogen en missies en vieren we de bevrijding en vrijheid 
op 5 mei. Dat deze vrijheid niet vanzelfsprekend is wordt 
dit jaar, met de herdenking 75 jaar D-Day op  6 juni 1944, 
nog eens extra benadrukt, zeker door de aanwezigheid van 
onze oud-strijders die destijds hebben bijgedragen aan de 
vrijheid die wij nu nog hebben. In “de rode draad” wordt 
extra aandacht besteed aan de landing van de Prinses Irene 
Brigade op de Franse kust en de acties op de verschillende 
vaandelplaatsen, “75 jaar na dato”. 

Artikel over Frans van der Meeren
In de laatste Checkpoint stond een artikel over Frans van 
der Meeren. Omdat mogelijk niet iedereen beschikt over 
het blad en/of het artikel niet gelezen heeft en het de kern 
van onze Regimentstraditie raakt vonden wij als redactie 
dat het ook in ons blad geplaatst moest worden. Met dank 
aan de redactie van Checkpoint voor de toestemming voor 
plaatsing!

Levende geschiedenis
De term “Levende geschiedenis” of “Re-enactment” zal bij 
de meeste lezers bekend zijn. Minder bekend is wellicht dat 
er een groep is in Nederland die zich bezig houdt met het 
uitbeelden en tot leven brengen van de Prinses Irene Bri-
gade, vanaf de oprichting in 1941 tot aan de bevrijding van 
Nederland in 1945. In deze uitgave een artikel van Sjoerd 
van de Wal over deze groep.

Deadline kopij Vaandeldrager 130
De uiterste datum waarop de kopij voor de volgende 
editie, Vaandeldrager 129, ingeleverd moet zijn is vrijdag  
6 september 2019.

Ik wens u allen namens het redactieteam veel leesplezier!

Van de Redactie

Beste 
Regimentsgenoten,

Ons Charlie-team en le-
den van de bataljonsstaf 
zijn inmiddels al ruim-
schoots over de helft van 
hun inzet in Litouwen 
met de missie Enhanced 
Forward Presence 2019-1 
(eFP). Het vergaat onze 

krijgers uitstekend. De spirit en sfeer zijn erg goed en allen 
tonen een zeer professionele attitude. Ik verneem dit van 
onze krijgers uit Litouwen zelf, vanuit de Directie Opera-
tien en van Commandant 13 Lichte Brigade. Maar tevens 
hebben de bataljonsadjudant en ikzelf dit mogen ervaren 
tijdens ons bezoek aan Litouwen. Een uitstekend bezoek 
waarbij wij ons erg welkom hebben gevoeld. Dank daar-
voor! Ik wens onze krijgers succes en krijgsmansgeluk met 
de laatste loodjes. Medio juli zal eFP 2019-1 terugkeren in 
Nederland. Zoals eerder gememoreerd worden zij afgelost 
door ons Alfa-team en wederom leden van de bataljons-
staf. eFP 2019-2 zal vanuit Nederlandse zijde worden ge-
leid door onze Hoofd Sectie S3, tijdelijk Luitenant-kolonel 
Marc Veuger. Hij treedt op als plaatsvervangend comman-

dant MNBG (Multinational Battle Group) en tevens SNR 
(Senior National Representative). eFP 2019-2 staat na een 
intensief opwerktraject inmiddels te trappelen om te ver-
trekken richting Litouwen. Zoals velen van ons zullen her-
kennen is het voorbereiden op een inzet uiterst belangrijk, 
maar op een gegeven moment wil en moet je gewoon gaan. 
Ook de krijgers van eFP 2019-2 wens ik alvast veel succes 
en krijgsmansgeluk. Keep de spirit high!
 
De Delta Compagnie gaat zich na het zomerverlof focus-
sen op de missie Resolute Support in Afghanistan. Me-
dio 2020 zullen de staf van de Delta Compagnie en onze 
LRAT-pelotons deze missie gaan uitvoeren. Daarom gaan 
we vlak na het zomerverlof de Delta Compagnie trainen 
op compagniesniveau onder bataljonsleiding in Altengra-
bow (Duitsland). Aansluitend gaat de Delta Compagnie 
zich meer missie-specifiek opwerken. De Bravo Compagnie 
heeft de focus geheel liggen op de (om)scholing BOXER, 
ons nieuwe gevechtsvoertuig. Na de (om)scholing op de 
BOXER zal de Bravo Compagnie zich dit jaar verder op 
pelotonsniveau opwerken.

Zoals jullie kunnen lezen hebben we met het Bataljon ruim 
voldoende vlees aan het bot. Dat is ook goed en motiveert 
onze krijgers: dit is onze professie en bezieling! Dat de mo-

Van de Regimentscommandant
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tivatie en spirit bij het Bataljon in Nederland ook hoog zijn, 
blijkt uit het feit dat wij wederom de Rhino Bokaal hebben 
binnengehaald. Ons bataljon heeft dusdanig goed gepres-
teerd op alle sportonderdelen, dat wij ruimschoots op de 
eerste plaats zijn beland. Trots, hulde en geheel in lijn met het 
focuspunt ‘competitie’ van mijn oogmerk. Ik hoop jullie in het 
volgende voorwoord te kunnen vertellen dat wij de ‘Zilveren 
Accuracy’ hebben kunnen behouden en wederom de Zilve-
ren Kijker hebben kunnen veroveren met de beste verken-
ningsploeg van het CLAS net als twee jaar geleden. Door de 
inzet in Litouwen en de (om)scholing BOXER kunnen wij dit 
jaar helaas niet meedoen aan de wedstrijden om de Menno 
van Coehoorn-trofee en de Bartelsbeker. Van deze laatste 
beker zijn wij ook de laatste winnaar van 2017.

Maar niet alles is rozengeur en maneschijn. Het tekort aan 
onderofficieren over de gehele breedte binnen het batal-
jon heeft impact. De onderofficieren borgen namelijk ons 
niveau 1 en 2, houden grip op sociale- en fysieke veiligheid 
van de enkele Fuselier en sturen dagelijks fysiek onze krij-
gers aan. Een structureel tekort aan onderofficieren heeft 
dus gevolgen. Gelukkig nemen meerdere korporaals de 
functie waar van groepscommandant. Dit doen zij naar eer 
en geweten, met veel inspanning, bezieling en betrokken-
heid en ook met succes. Ik ben onze korporaals daarvoor 
zeer dankbaar en erkentelijk!

17 april hebben we met een delegatie de gardegroet -ook 
wel bloemengroet genaamd- gebracht aan onze Koning ter 
gelegenheid van zijn 52e verjaardag. Dit is immer eervol 
en bijzonder om te doen, ook dit jaar weer. Samen met 
het Garderegiment Grenadiers en Jagers hebben wij onze 
Koning een ingelijste foto overhandigd van de viering van 
70 jaar Garderegimenten. Dit is een foto die is gemaakt aan 
het einde van Prinsjesdag 2018, bij de Koninklijke koets met 
de Garderegimenten in front. 

De maanden mei en juni zijn intensieve regimentsmaanden. 
4 mei hebben wij met de compagnieën onze jaarlijkse her-
denkingen uitgevoerd. Hier hebben de compagnieën zeer 
respectvol en Fuselierwaardig invulling aan gegeven. Op 5 
mei hebben wij deelgenomen aan het bevrijdingsdefilé in 
Wageningen. Ook hier hebben onze Fuseliers ons gardere-
giment uitstekend vertegenwoordigd in het bijzijn van onze 
regimentsadjudant en mijzelf. 8 mei hebben wij vervolgens 
de bevrijding van Den Haag herdacht in aanwezigheid van 
onze oud-strijders VOSKNBPI. Een kleinschalig evenement, 
maar respectvol en waardig. Aansluitend hebben wij op 10 
mei samen met het Garderegiment Grenadiers en Jagers 
de slag om de residentie en de bevrijding van Den Haag 
herdacht tijdens het concert ‘Slag om de residentie’. Dit 
was een zeer stijlvolle muzikale herdenking, prachtig om 
bij aanwezig te zijn met enkele oud-strijders. Naast de be-
ediging in Tilburg op 16 mei ligt de focus op de start van 
het herdenkingsjaar 75 Jaar Bevrijding. Dit herdenkingsjaar 
start voor ons op 6 juni 2019 in Normandië met een koor-
duitreiking en de jaarlijkse herdenkingsceremonie in Arro-
manches. Ik kijk hier zeer naar uit.

Zeer noemenswaardig is ook de datum van 28 mei. Op 
deze datum reik ik postuum het Mobilisatie Oorlogskruis, 
het Ereteken Orde en Vrede, het Nieuw Guinea-kruis en 
het Fuselierskoord uit aan wijlen Luitenant-kolonel Vries-
man. De directe familie zal de decoraties en het koord in 
ontvangst nemen. Wijlen Luitenant-kolonel Vriesman was 
commandant van het 7e bataljon Garde Regiment Prinses 
Irene (434 bat) welke op 28 september 1949 met de VO-
LENDAM in de richting van Nederlands-Indië vertrok. Na 
een korte tijd op Sumatra gelegerd te zijn, volgt overplaat-
sing naar Nieuw-Guinea. Het bataljon krijgt de unieke taak 
om de orde en rust op Nieuw- Guinea te handhaven. Het 
eiland wordt namelijk buiten de soevereiniteitsoverdracht 
aan Indonesië gehouden. Medio 1951 keert het bataljon te-
rug naar Nederland. De postume uitreiking van deze erete-
kens op de 28e mei zal een unieke en emotionele ceremo-
nie zijn in ons eigen Congleton te Oirschot.

Het jaar is uitdagend en intensief. Maar met het volste ver-
trouwen bewandelen wij ons pad. Helaas moet ik ons ge-
zamenlijke pad op 22 augustus loslaten. Op deze datum zal 
ik mijn commando overdragen aan mijn opvolger. Ik kijk uit 
naar mijn volgende functie, maar ik zie enorm op tegen het 
verlaten van ons garderegiment en bataljon als comman-
dant. Dat doet mij nu al pijn!

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

Het gaat u allen goed, leve het Regiment!
Volo et Valeo!

Uw Regimentscommandant

Augustus 1944. Brigademannen, ontspannen aan boord 
van een Libertyschip, voor het vertrek naar Frankrijk. De 

kwartiermakers en de Compagnie Aanvullingstroepen 
waren aan boord van de “Ocean Angel”; Staf, verken-
ningsafdeling en de batterij artillerie op de “Savern”.
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Van de Stichting Brigade en Garde
Tekst: Arie Vermeij, Brigade-generaal der Fuseliers b.d. Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Herdenking 75 jaar Invasie in Normandië
Voor deze belangrijke herdenking op 6 juni 2019 was ook 
een groep van ons regiment meegereisd met onze KNBPI-
veteranen Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes, Karel de 
Swart en Max Wolf. Hieraan heb ik in het vorige nummer al 
aandacht besteed. Daarom zal ik mij beperken tot een paar 
opmerkingen.
• Freedom is not Free! Vrijheid is dus echt niet gratis en 

een heel kostbaar goed! Laten we dat doorvertellen aan 
onze (klein)kinderen met de boodschap erbij dat wij in 
een hele mooie democratie wonen, waar we trots op 
moeten zijn en heel voorzichtig mee om moeten gaan. 

• De geplande herdenkingen zullen plaatsvinden bij St 
Côme (eerste gevechtsacties Irene Brigade), op het 
plein in Arromanches de Nederlandse Regimentsher-
denking in aanwezigheid van onze Minister van Defensie 
en op Juno Beach (Canadese landingsstrand) de interna-
tionale herdenking in aanwezigheid van o.a. Queen Eli-
sabeth, President Trump, President Macron en Minister-
president Rutten.

Reünie VVVGFPI 24 mei 2019 
Het was weer een hele mooie reünie, met mooi weer en per-
fect georganiseerd door de VVVGFPI, met als speciaal thema 
de uitzending van 17 Painfbat GFPI aangevuld met mensen 
uit vijfenvijftig verschillende eenheden naar Bosnië als rotatie 
SFOR-5, die 20 jaar geleden plaatsvond. In de filmzaal trok ik 
samen met de ca tweehonderd reünisten, partners en kin-
deren de conclusie dat de missie naar Bosnië succesvol is 
geweest en nog steeds zijn vruchten afwerpt.

Mijn positieve mening, gebaseerd op een aantal werkbezoe-
ken de afgelopen jaren aan Bosnië, werd gesteund door de 
ervaringen van zes reünisten die er ook (sommige meer-
dere malen) terug waren geweest. Naast herdenken, was er 

een heel gezellig samenzijn, met nasimaaltijd en barbecue,  
met veel ruimte om bij te praten met de ouwe maten! Het 
peloton van Colin Bal was, helaas toch zonder Mike Mees-
ter maar voor de rest compleet, in Oirschot op 24 mei, 
top! Een goed voorbeeld van saamhorigheid.

Commando-overdracht 17 Painfbat GFPI op  
22 augustus 2019
Ik herinner mij nog als de dag van gisteren dat Luitenant-
kolonel der Fuseliers Haran Gorissen het commando aan-
vaarde. Wij zijn Haran veel dank verschuldigd voor zijn in-
zet voor het Regiment en wij zijn uiteraard samen met hem 
ook trots op de behaalde successen en uitgevoerde missies 
van de compagnieën van 17 Painfbat GFPI en een groot 
deel van de Bataljonsstaf o.l.v. Haran zelf tijdens de missie in 
Mali. Haran nogmaals veel dank en gefeliciteerd en succes 
met je schitterende nieuwe functie als Chef-staf van de 13e 
Brigade. Wij heten Luitenant-kolonel der Fuseliers George 
Dimitriu van harte welkom en zien uit naar net zo’n vrucht-
bare en plezierige samenwerking als met Overste Haran 
Gorissen onder het motto Volo et Valeo. 

Augustus 1944. Libertyschip “Ocean Angel” vertrekt 
met de Brigademannen aan boord, in de avond van 

6 augustus 1944, op weg naar Frankrijk.

Augustus 1944. Ontspanning aan boord van de 
“Ocean Angel”, op weg naar de Franse kust. Let op 

de zwemgordels die iedereen draagt



 6 Vaandeldrager nummer 129

Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene, de Indiëbataljons van het Garderegiment Prinses Irene en van overig delen van ons regiment. Wij wensen de 
naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. Mogen zij rusten in vrede!

VOSKNBPI
Mevr. Hopman-van der Meijden  datum niet bekend  Den Haag

VOSIB

3de Bataljon GRPI
Dhr. K.H. Tieland  12 december 2018  Voorburg
Dhr. J.A.J. Jacobs  27 januari 2019  Oosterbeek
Dhr. J.F.G. Lamers  4 maart 2019  Oldenzaal
Dhr. J. van de Zee  datum onbekend  Vlaardingen
Dhr. G. Rosmolen  datum onbekend  Puttershoek
Dhr. P. Besems  datum onbekend  Oosterhout

5de Bataljon GRPI  

Dhr. P.J.M. de Ruiter  12 januari 2019  Vlaardingen

6de Bataljon GRPI
Dhr. M. van Essen  11 februari 2019  Epe
Dhr. A. Houtzeel  6 februari 2019  Bemmel

7de Bataljon GRPI
Dhr. J.W. Kemperman  datum onbekend  Huissen
Dhr. G.E. Riezebos  26 maart 2019  Harskamp

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 maanden mei en juni staan traditiegetrouw in het teken 
van herdenken, gedenken en vieren. Dit jaar en volgend jaar 
zijn wat dat betreft bijzondere jaren. Het is alweer 75 jaar 
geleden dat de landingen in Normandië plaatsvonden en de 
geallieerden optrokken naar onder andere Nederland om 
het te bevrijden van de Duitse bezetting. Het is ook 75 jaar 
geleden dat de Operatie Market Garden plaatsvond die let-

terlijk een brug te ver was. Hierdoor werd Nederland in 
1944 slechts ten dele bevrijd en een groot deel van het land 
moest nog door een erbarmelijke hongerwinter om uitein-
delijk pas driekwart jaar later van de vrijheid te kunnen ge-
nieten. In dit kroonjaar zullen vele grote en kleinere histo-
rische gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog worden 
herdacht en aandacht krijgen in het nieuws. Zeer de moeite 



waard om te volgen, of ergens een kijkje te gaan nemen. Het 
mooie is dat er nog steeds mensen zijn die in die oorlog 
hebben meegevochten. Nog mooier is dat dit ook leden van 
onze vereniging betreft en daarmee doel ik op de mensen 
van de voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses 
Irene. Voor hen zal het absoluut een bijzonder jaar worden.

4 en 5 Mei
We hadden de taken en happenings binnen het bestuur net-
jes verdeeld. Sven van der Haas heeft samen met zijn echt-
genote onze vereniging vertegenwoordigd in Amsterdam 
tijdens de herdenking van 4 mei op de Dam. Ook boegbeeld 
Rudi Hemmes was aanwezig en in het erecouloir stond Dirk 
Norder trots opgesteld. Het was zoals vanouds een hele 
mooie, goed georganiseerde herdenking. In de bijeenkomst 
in de Nieuwe Kerk voorafgaand aan de kranslegging ging één 
van de sprekers nog in op de periode na de Tweede We-
reldoorlog en de strijd die nog gevoerd is in Indonesië en 
Nieuw-Guinea. De periode die onze leden vanuit de Indië-
bataljons nog helder voor de geest zal staan.
Henk Laurens ging op dezelfde dag naar de herdenking op 
het Ereveld Loenen. Onze minister van Defensie sprak bij die 
gelegenheid de aanwezigen toe. Ze deed daarbij de oproep 
om niet alleen twee minuten stilte in acht te nemen, maar de 
nabestaanden van gesneuvelde militairen te steunen en over 
het verlies van hun nabestaanden te praten om daarmee ook 
de herinnering aan hun geliefden levend te houden.
Zelf ging ik op 5 mei met partner Andrea naar Wageningen, 
daar waar in hotel ‘de Wereld’ de capitulatie van de Duitse 
bezetter in 1945 een feit werd. Het thema was dit jaar ‘in 
vrijheid kiezen’ en enkele goede sprekers gaven daar in de 
Johannes de Doperkerk hun visie op. Het geheel werd mu-
zikaal omlijst door het fanfarekorps “Bereden Wapens” in 
samenwerking met een koor uit Tilburg. Ik kan niet anders 
zeggen dan dat het een sensationeel optreden was. Compli-
menten voor onze collega’s.

Na de bijeenkomst startte het defilé. De weergoden waren 
ons goedgezind en net voor de start hield het op met re-
genen en brak de zon door. Na het vlaggenprotocol, uitge-
voerd door de defensieattachés van de geallieerden, trok een 
bonte stoet aan mensen, oude militaire voertuigen en drums 
& pipes-bands aan ons voorbij. Tot mijn eigen verrassing ook 
een kleine delegatie van onze vereniging onder leiding van 
Dirk Norder.

30 Jaar Veteranen Platform
Op 9 mei vierde het Veteranen Platform (VP) haar 30-jarig 
bestaan. Het VP, ooit ontstaan toen tien veteranenverbanden 
hun krachten gingen bundelen, heeft in al die jaren veel be-
reikt. De Veteranenwet is daar wel het klinkende voorbeeld 
van. In de loop van de jaren hebben nog negenenvijftig ve-
teranenorganisaties (waaronder de VVVGFPI) zich aangeslo-
ten en vertegenwoordigt het VP ongeveer 70.000 veteranen. 
Tijdens het op die dag gehouden symposium, waarbij Rudi 
Hemmes (toentertijd één van de initiatiefnemers van het VP 
samen met wijlen Ted Meines!) aanwezig was, werd het eer-
ste exemplaar van het Handboek Veteranen uitgereikt . In dit 
handboek zijn wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis 
over veteranen en het veteranebeleid bij elkaar gebracht. Ik 
mocht ’s avonds, na eerst twee uur in de file te hebben ge-
staan, aanschuiven aan het diner.

Reunie Lichting 1992-8
Op zaterdag 17 mei heeft het 1e peloton C Compagnie 
17 Painfbat lichting 1992-8 een reünie gehouden. Onze be-
stuursleden Henk de Boer en Andy van Dijk ontvingen deze 
club samen met Corné Brands in Oirschot op de kazerne. 
Een leuke happening waarover oud-pelotonscommandant 
Angelo van den Biggelaar verderop in deze Vaandeldrager 
verslag doet. Mocht je door zijn verhaal enthousiast zijn ge-
worden en geïnteresseerd zijn om zelf zoiets te organiseren, 
neem dan contact op met onze secretaris.

Veteranenreunie 2019

Vrijdag 24 mei was zonovergoten en dus een heerlijke dag 
om onze jaarlijkse reünie te houden. De ‘special’ dit jaar was 
‘SFOR-5, 20 jaar na uitzending’. De mensen van voormalig 
SFOR-5 startten in de filmzaal en werden ontvangen door 
hun toenmalige bataljonscommandant Arie Vermeij. De ove-
rige leden verzamelden zich voor hun koffie met worsten-

  7



broodje in het KEK-gebouw. Vervolgens de gezamenlijke 
ceremonie met toespraken, dodenappèl en kransleggingen 
bij het monument. Voor het eerst werd er door mij als voor-
zitter samen met de jongste veteraan van het bataljon, Kor-
poraal Lamaij van de D Compagnie, een krans gelegd om 
daarmee te onderstrepen dat veteraan zijn niets met leeftijd 
heeft te maken. Na de ceremonie was er de bekende blauwe 
hap voor de ‘wat ouderen’ en een barbecue voor ‘de jeugd’. 
Het was mooi dat er weer veel mensen aanwezig waren.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Als bestuur zijn we verplicht één keer per jaar een ALV te 
houden. Zo ook dit jaar en dat ging van een leien dakje en 
binnen een kwartier konden we ons weer in het feestge-
druis storten. De aanwezige leden hadden geen brandende 
zaken op hun lever en de financiën waren gecontroleerd en 
in orde bevonden. Tot slot stemde de vergadering in met het 
voorstel om Corné Brands toe te laten treden tot het be-
stuur en hij zal het penningmeesterschap van Nicole Hooft 
overnemen. Nicole, dank dat je dit vele jaren voor ons hebt 
willen doen.

Blik vooruit
Ik weet niet of deze editie van de Vaandeldrager jullie nog 
zodanig op tijd bereikt dat het zin heeft om de aandacht te 
vestigen op de Nederlandse Veteranendag 2019. Ik neem aan 
dat iedereen die dag na mijn eerdere oproepen al geruime 
tijd in de agenda heeft genoteerd. Hoe dan ook, 29 juni is het 
weer zover in den Haag. Onze “VVVGFPI huiskamer” staat 
tijdens de NLVD op het Malieveld op dezelfde plek als vorig 
jaar. Ik hoop jullie tijdens die dag daar te kunnen begroeten. 
In 2020 zullen in den Haag de Invictus Games worden ge-
houden. Een internationaal sportevenement voor fysiek en 
mentaal gewonde militairen. Ik kom daar in een volgende 
column uitgebreider op terug, maar men is op zoek naar 
vrijwilligers om dit evenement mogelijk te maken. Heb je in-
teresse, ga dan naar www.eventmakers.nl .

Uw voorzitter

Reünie 1e Peleton C Compagnie 17 Pantserinfanteriebataljon,  
lichting 1992-8

Tekst: Kapitein b.d. van den Biggelaar

Een nog getypte namen-
lijst, gevonden op zolder 
van PC-1, lag aan de basis. 
Het enorme enthousias-
me van enkele pelotons-
leden heeft de organisatie 
in een stroomversnelling 
gebracht. Via diverse social 
mediakanalen vonden we 
binnen een week iedereen. 
Natuurlijk met wat span-

ning of iedereen nog onder ons is; gelukkig was dat zo. De 
pelotonsApp was een feit en binnen enkele weken stonden 
hier vele berichten en zo’n 1150 foto’s (van foto’s) in. Wat 
een bedrijvigheid, heerlijk! Zo’n dertig enthousiaste deel-
nemers werden door Kolonel Henk de Boer, Luitenant-
kolonel Andy van Dijk en Adjudant Corné Brands hartelijk 
ontvangen. Sowieso lovenswaardig dat actieve militairen 
ons op zaterdag 18 mei in de gelegenheid hebben gesteld 

om na 27 jaar terug te keren naar het oude nest. Het was 
een reünie zoals deze idealiter kan zijn. Adjudant Brands 
verzorgde in de regimentsmess een presentatie over de 
organisatie, materieel en uitrusting van nu. Er was ook aan-
dacht voor de tradities, waarbij het goed was om te horen 
dat oud-strijders worden bijgestaan door jonge gewonde 
veteranen bij het uitreiken van de felbegeerde invasiekoor-
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den. Er is veel veranderd, maar het lijkt er ook op dat oude 
vormen van optreden en het gebruik van wapensystemen 
terugkeren nu spanningen vanuit Oost-Europa toenemen. 
Onze C Compagnie is als eFP in Litouwen gestationeerd. 

Een bezoek aan het regimentsmuseum en een gemotori-
seerde rondleiding over de kazerne tussen gebouwen en 
over ‘de plaat’ zorgde voor de benodigde persoonlijke 
herinneringen. Natuurlijk een Calvados ad fundum op ons 
regiment en een groepsfoto. Vooral praten, heel veel pra-
ten en er gewoon samen zijn gaf een zeldzame voldoening. 
Quote chauffeur B-groep Ewald Bax de ochtend nadien: 
‘Een mooie dag die ik niet had willen missen! In het licht 
van gisteren waren we allemaal weer even die jonge jon-
gens van toen.... een ervaring die even bijzonder was als 
de diensttijd zelf. Bedankt allemaal!’. Precies dit is wat een 

reünie zo fantastisch maakt. Het is geweldig dat kaderleden 
van het bataljon tijd vrijmaken voor deze initiatieven en ze 
ook stimuleren. Volo et Valeo, bedankt!

Angelo van den Biggelaar Kapitein b.d.
Oud PC-1 Ccie 17 Painfbat

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

“Wetenswaardigheden van onze vereniging”
Tekst: Rudi Hemmes, Voorzitter van de Vereniging van Oud-Strijders  

van de Koninklijke Nederlandse Brigade ”Prinses Irene”  

Meimaand, maand van herdenkingen
De meimaand is een drukke tijd voor uw voorzitter. 
4 mei Dodenherdenking op de Dam, 5 mei Wageningen en 
het jaarlijkse bevrijdingsconcert op de Amstel, 8 mei her-
denking bevrijding in Den Haag en op 10 mei het jaarlijkse 
“Slag om de Residentie”- concert. Daarnaast krijg ik dage-
lijks vragen voor interviews in het kader van de 75-jarige 
bevrijding. Heel eervol natuurlijk, maar wel druk. Na al deze 
herdenkingen ging ik op 16 mei samen met mijn echtge-

note Madeleine en nog zo’n driehonderd andere pelgrims 
op weg naar Lourdes.

Lourdes
Lourdes is niet zomaar een stad in Zuid-Frankrijk. De stad 
aan de voet van de Pyreneeën is een begrip in de katholieke 
wereld. Het is de plaats waar in 1858 Maria is verschenen 
aan Bernadette Soubirous, toen deze brandhout aan het 

Agustus 1944. Ontspanning aan 
boord van een Libertyship.
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zoeken was in een grot. Deze grot, bij de rivier de Gave, is 
nu het belangrijkste heiligdom van Lourdes. 
Jaarlijks komen er ongeveer zes miljoen mensen voor ge-
nezing en troost. Al meer dan vijftig jaar speelt zich in Lour-
des een internationale ontmoeting af van militairen. Enkele 
honderden Franse en Duitse militairen begonnen daar kort 
na de Tweede Wereldoorlog mee om afstand te nemen van 
het oorlogsgeweld en nieuwe wegen naar vrede te vinden. 
Inmiddels is het tot een happening uitgegroeid van ruim 
tienduizend (jonge) militairen vooral uit Europa, maar ook 
al daarbuiten.
Kernwoorden van deze week zijn wereldvrede, verbroede-
ring, bezinning, ontmoeting en plezier. Immers alle militairen 
herkennen elkaar in het werk dat ze steeds meer in inter-
nationaal verband uitoefenen: vrede brengen. Daarop kun-
nen we elkaar aanspreken, dat mogen we met elkaar vieren. 
Maar dan is het bedevaartsoord ook één bruisend stadje. 
Eén keer per jaar zijn de smalle straten en haar terrasjes 
gevuld met schitterend uitgedoste militairen uit tiental-
len landen. Muziekkorpsen of bandjes van kleiner formaat 
brengen er de sfeer goed in. Elk jaar reist ook een Ne-
derlandse delegatie af naar dit evenement in Lourdes: per 
vliegtuig, touringcar en op de motor.
Dit jaar was ook de minister van Defensie, mevrouw Ank 
Bijleveld aanwezig en ik heb haar hoffelijk mijn knie aange-
boden om te zitten, een geste waar ze dankbaar gebruik 
van heeft gemaakt! 

Reünie VVVGFPI op 24 mei
Een zonovergoten dag was het op vrijdag 24 mei, de dag 
van de reünie van alle veteranen van het Garderegiment. 
Dit jaar was de thema-reünie gerelateerd aan de uitzending: 
17 (NL) Mechbat GFPI SFOR-5, 20 jaar na terugkeer.  
Naast SFOR-5 namen ook de leden van de VVVGFPI, VOS-
KNBPI en de VOSIB deel aan de herdenking en feestelijk-
heden in de middag. Iedereen die ooit met een oranjeblauw 
invasie-fluitkoord uitgezonden is geweest, was samen met 
zijn/haar partner en kinderen van harte welkom. De vetera-
nen van SFOR-5 werden verwelkomd in de bioscoop, door 
de commandant van deze missie, Brigade-generaal der Fu-
seliers b.d. Arie Vermeij. 
Voor de overige veteranen begon de dag in het KEK-ge-
bouw, zij werden welkom geheten door de voorzitter van 
VVVGFPI, Brigade-generaal Roland de Jong.  Van onze ver-

eniging waren aanwezig onze secretaris Frans van der Mee-
ren, oud-strijders Max Wolff, Karel Zwart en de in januari 
100 jaar geworden Huub Trienekens, samen met zijn zoon, 
schoondochter en twee kleinzonen.

Herdenkingsceremonie
Om half 12 vond de herdenkingsceremonie plaats op de 
bataljonsappèlplaats. Na het dodenappèl legde de regi-
mentscommandant samen met mij een krans namens het 
Regiment. Dit jaar werd voor het eerst een tweede krans 
gelegd namens de VVVGFPI. 
Deze krans werd gelegd door Generaal de Jong en de jong-
ste veteraan van het bataljon, Korporaal Lamaij. Na de ce-
remonie stond er voor alle aanwezigen een lunch klaar. De 
VOSKNBPI -en VOSIB veteranen genoten van een heerlijke 
nasimaaltijd, de anderen van een BBQ. Ook mocht ik nog 
twee koorden uitreiken aan aanwezige Indië-veteranen. Alle 
veteranen van de Indië-bataljons zijn zichtbaar trots om het 
koord te mogen dragen.
De reünie en gezellig samen zijn werden voortgezet in de 
Rhinobar, waar de dag om 16:00 uur afgesloten werd.

Jammer genoeg moest er deze dag ook nog vergaderd wor-
den dus heeft uw voorzitter weinig mee kunnen maken van 
het ongetwijfeld gezellige samenzijn! 

Operatie Overlord in Normandië
Van 4 tot 7 juni waren we in Normandië om de 75 jaar ge-
leden begonnen operatie Overlord te herdenken. Wij zelf 
waren niet op D-Day in Normandië, omdat de eerste twee 
maanden uitsluitend Engels sprekende militairen ( Engelsen, 
Canadezen en Amerikanen ) werden geland en wij begin 
augustus in Normandië aankwamen met alle andere geal-
lieerde militairen.

Veteranendag in Den Haag
Op 29 juni zal de Nationale Veteranendag plaats hebben 
gevonden in Den Haag. In een volgende Vaandeldrager en 
op de website van de Fuseliers krijgt u daar een impressie 
van te zien, evenals van onze herdenkingen in St Côme en 
Arromanches.

Commando overdracht op 22 augustus
Ik hoop dat er op 22 augustus ook veel oud strijders naar 
Oirschot komen om aanwezig te zijn bij de commando-
overdracht van Overste Haran Gorissen, regimentscom-
mandant van de Fuseliers. Hij heeft het voortreffelijk ge-
daan en verdient ons aller lof.
Ik kijk naar u uit !!!!!
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Irene veteraan Jan Taal werd op 11 april 2019 100 jaar
Tekst: Nelleke Swinkels – van de Vorst, bestuurslid VOSKNBPI

Jan Taal meldde zich op 24 oktober 1938 voor zijn militaire 
dienstplicht. Twee jaar duurde die. Voor de Scheveninger 
kwamen er nog vijf jaar bij. Dit kwam omdat gedurende zijn 
dienstplichttijd de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Via België en Frankrijk kwam Jan Taal met andere militairen 
in Engeland terecht. Eerst in Congleton en later in Wolver-
hampton. Daar leerde hij ook zijn vrouw kennen, waar hij 
in 1942 mee trouwde. Met de Prinses Irene Brigade vertrok 
Jan Taal in 1944 naar Normandië en vandaaruit naar Ne-
derland om te eindigen in Den Haag, waar de Irenebrigade 
als eerste Nederlandse eenheid arriveerde. Als veteraan 

bezocht Jan trouw de reünies in Oirschot waar het Garde-
regiment Fuseliers gelegerd is, gezien zijn leeftijd echter is 
het de vraag of dat nog gaat lukken.

Ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag ontving Jan Taal 
een felicitatiebrief van de Beschermvrouwe van de Brigade,  
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene. En ook burge-
meester Paulien Krikke van Den Haag kwam de jarige feli-
citeren. Het geheim van een lang leven is volgens Jan: veel 
vers fruit, veel verse groenten, veel lol…. kortom allemaal 
goed…. En af en toe een borrel….   

Irene veteraan Jan Taal bij het monument in Den Haag
Jan Taal in 2016 in Oirschot bij herdenking 75 jaar Garderegiment

Augustus 1944. Libertyschip “Sa-
vern” nadert de Franse kust. Een 
sperballon (bedoeld om de geïm-
proviseerde geallieerde havens bij 

Normandië tegen luchtaanvallen te 
beschermen) is rechts te zien. Het 

materieel van de Batterij Artillerie is 
te zien aan dek.

Augustus 1944. Voertuigen en 
materieel worden overgeladen vanaf 
de “Savern” op een landingsschip. 
Deze schepen zetten mensen en 
materieel af op het strand van 

Courseulles-sur-Mer, in de morgen 
van 8 augustus.

Augustus 1944. Een vrachtwagen 
van de Brigadetrein (118. Logistiek) 

wordt in de kettingen aan boord 
van een landingsschip gehesen. Ook 
dit voertuig zal aan land komen in 

Courseulles-sur-Mer. 
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WO-II-veteraan 
Frans van der 

Meeren ‘Hedel 
was een stom-

miteit’

Ooggetuige

Frans van der Meeren (93) uit Bergen op 
Zoom is veteraan van de Prinses Irene 
Brigade. Hij nam als ‘aanvuller’ in april 
1945 deel aan de Slag om Hedel.
Tekst Bram de Graaf Fotografi e Milan Vermeulen

W
‘“Wir kommen durch”, riepen 
de Duitsers. En daar kwamen 
ze. Tientallen, met ware 
doodsverachting.’
Het is maandag 23 april 1945. Frans 
van der Meeren van de 1e sectie, 
1e peloton, 1e gevechtsgroep is 19 jaar 
als hij de vijand op zich af ziet komen. 
Hij is die nacht met de Prinses Irene 
Brigade westelijk van Hedel geland, 
aan de noordzijde van de Maas. Zes 
kilometer oostelijker bij Alem zijn 
Britse Royal Marines overgestoken. 
‘Ik lag in dekking achter een dijk en 
vuurde met mijn Lee Enfield-geweer. 
Er bloeiden overal gele bloemen. Elke 
keer als een Duitser zijn kop boven 
die gele bloemenzee uitstak, schoot 
ik. Ik stond er niet bij stil of ik iemand 
raakte. Het verbaasde me hoe 
fanatiek deze soldaten nog waren. 
De oorlog was immers zo goed als 
voorbij.’
Op 9 november 1944 meldt Frans 
zich aan bij het Militair Gezag als oor-
logsvrijwilliger. Twee weken ervoor is 

Bergen op Zoom door de Canadezen 
bevrijd. ‘Die Duitsers zaten nog steeds 
in ons land’, zegt Van der Meeren. ‘Ze 
moesten eruit! We waren met vijftien 
jongens uit de stad. Gekeurd werden 
we nauwelijks, iedereen was welkom; 
groot en klein, dik en dun.’
Pas in februari 1945 krijgt hij een 
oproep. In zes weken wordt hij klaar-
gestoomd voor de strijd. ‘Ik leerde 
hoe ik de vijand buiten gevecht moest 
stellen – over “doden” sprak je niet. 
We oefenden met geweer, stengun 
en brengun en droegen Engelse bat-
tledresses. We vonden het spannend 
en waren trots dat we iets konden 
betekenen.’
Begin april 1945 wordt Frans met 
andere ‘aanvullers’ naar de frontlinie 
bij Den Bosch gestuurd. De Prinses 
Irene Brigade is hier vanuit Zeeland 
naartoe gedirigeerd, als onderdeel 
van de Britse 116de Brigade. De ‘aan-
vullers’ vervangen honderd geharde 
mariniers die bij de Irenebrigade 
hadden gediend en die nu naar de 
Verenigde Staten vertrekken om na 
verdere opleiding bij te kunnen dragen 
aan de bevrijding van Nederlands-
Indië. Frans is de enige nieuweling 
in zijn peloton. ‘We werden “eigen 
teelt” genoemd. Ik heb nooit gemerkt 
dat ervaren soldaten – de meeste 
waren in augustus 1944 in Normandië 
geland – op ons neerkeken. Later is 
daar veel over gesproken. We zouden 
onvoldoende zijn getraind en niet eens 
met handgranaten overweg hebben 
gekund. Onzin.’

De Maas over
Terwijl met de Duitsers wordt onder-
handeld over een wapenstilstand, 
zodat er voedseltransporten naar 
hongerend West-Nederland kunnen 
plaatsvinden, krijgt de Prinses Irene 
Brigade het bevel om in de nacht 
van 22 op 23 april de Maas over 
te steken. Het doel is nog snel de 
Bommelerwaard te bevrijden. Omdat 
er tyfus heerst, wordt daar nauwe-
lijks Duitse tegenstand verwacht. 
Verkenningen in de nachten ervoor 
hebben dat bevestigd.
Gevechtsgroep 1 gaat als eerste. 
‘Voor ik de Engelse stormboot 
instapte, deed ik een schietgebedje’, 
zegt Van der Meeren. ‘Zouden we 
worden beschoten? Maar rond een 
uur ’s nachts kwamen we veilig aan 
land bij Paal 26.1 tussen Hedel en 
Ammerzoden.’
Het eerste peloton krijgt de opdracht 
de landingsplaats bezet te houden, de 
andere pelotons gaan Hedel in. ‘Het 
was een spookdorp. De verkennings-
groep had aangeven waar mijnen en 
boobytraps lagen. Ook de Duitsers 

Tijdens de Duitse bezetting duikt 
de 18-jarige Frans uit Bergen op 
Zoom onder omdat hij niet voor 
de vijand wenst te werken. Als zijn 
stad in oktober 1944 is bevrijd, 
treedt hij vrijwillig in dienst van 
de Prinses Irene Brigade. Hij 
neemt eind april 1945 deel aan de 
gevechten om Hedel. Na de oorlog 
doorloopt hij de mijnenschool en 
is tot 1947 sergeant-instructeur bij 
diverse Landmachtonderdelen, 
daarna wordt hij veilingmeester. 
Van der Meeren is secretaris van 
de Vereniging van Oud Strijders 
van de Koninklijke Nederlandse 
Brigade Prinses Irene (VOS KNBP), 
die momementeel bestaat uit dertig 
leden. Met zijn vrouw Isabel woont 
hij in Bergen op Zoom.

Frans 
van der MeerenOVER
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Uit het tijdschrift voor Veteranen ‘Checkpoint’ nr. 3 van april 2019
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Ooggetuige

Frans van der Meeren (93) uit Bergen op 
Zoom is veteraan van de Prinses Irene 
Brigade. Hij nam als ‘aanvuller’ in april 
1945 deel aan de Slag om Hedel.
Tekst Bram de Graaf Fotografi e Milan Vermeulen
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‘“Wir kommen durch”, riepen 
de Duitsers. En daar kwamen 
ze. Tientallen, met ware 
doodsverachting.’
Het is maandag 23 april 1945. Frans 
van der Meeren van de 1e sectie, 
1e peloton, 1e gevechtsgroep is 19 jaar 
als hij de vijand op zich af ziet komen. 
Hij is die nacht met de Prinses Irene 
Brigade westelijk van Hedel geland, 
aan de noordzijde van de Maas. Zes 
kilometer oostelijker bij Alem zijn 
Britse Royal Marines overgestoken. 
‘Ik lag in dekking achter een dijk en 
vuurde met mijn Lee Enfield-geweer. 
Er bloeiden overal gele bloemen. Elke 
keer als een Duitser zijn kop boven 
die gele bloemenzee uitstak, schoot 
ik. Ik stond er niet bij stil of ik iemand 
raakte. Het verbaasde me hoe 
fanatiek deze soldaten nog waren. 
De oorlog was immers zo goed als 
voorbij.’
Op 9 november 1944 meldt Frans 
zich aan bij het Militair Gezag als oor-
logsvrijwilliger. Twee weken ervoor is 

Bergen op Zoom door de Canadezen 
bevrijd. ‘Die Duitsers zaten nog steeds 
in ons land’, zegt Van der Meeren. ‘Ze 
moesten eruit! We waren met vijftien 
jongens uit de stad. Gekeurd werden 
we nauwelijks, iedereen was welkom; 
groot en klein, dik en dun.’
Pas in februari 1945 krijgt hij een 
oproep. In zes weken wordt hij klaar-
gestoomd voor de strijd. ‘Ik leerde 
hoe ik de vijand buiten gevecht moest 
stellen – over “doden” sprak je niet. 
We oefenden met geweer, stengun 
en brengun en droegen Engelse bat-
tledresses. We vonden het spannend 
en waren trots dat we iets konden 
betekenen.’
Begin april 1945 wordt Frans met 
andere ‘aanvullers’ naar de frontlinie 
bij Den Bosch gestuurd. De Prinses 
Irene Brigade is hier vanuit Zeeland 
naartoe gedirigeerd, als onderdeel 
van de Britse 116de Brigade. De ‘aan-
vullers’ vervangen honderd geharde 
mariniers die bij de Irenebrigade 
hadden gediend en die nu naar de 
Verenigde Staten vertrekken om na 
verdere opleiding bij te kunnen dragen 
aan de bevrijding van Nederlands-
Indië. Frans is de enige nieuweling 
in zijn peloton. ‘We werden “eigen 
teelt” genoemd. Ik heb nooit gemerkt 
dat ervaren soldaten – de meeste 
waren in augustus 1944 in Normandië 
geland – op ons neerkeken. Later is 
daar veel over gesproken. We zouden 
onvoldoende zijn getraind en niet eens 
met handgranaten overweg hebben 
gekund. Onzin.’

De Maas over
Terwijl met de Duitsers wordt onder-
handeld over een wapenstilstand, 
zodat er voedseltransporten naar 
hongerend West-Nederland kunnen 
plaatsvinden, krijgt de Prinses Irene 
Brigade het bevel om in de nacht 
van 22 op 23 april de Maas over 
te steken. Het doel is nog snel de 
Bommelerwaard te bevrijden. Omdat 
er tyfus heerst, wordt daar nauwe-
lijks Duitse tegenstand verwacht. 
Verkenningen in de nachten ervoor 
hebben dat bevestigd.
Gevechtsgroep 1 gaat als eerste. 
‘Voor ik de Engelse stormboot 
instapte, deed ik een schietgebedje’, 
zegt Van der Meeren. ‘Zouden we 
worden beschoten? Maar rond een 
uur ’s nachts kwamen we veilig aan 
land bij Paal 26.1 tussen Hedel en 
Ammerzoden.’
Het eerste peloton krijgt de opdracht 
de landingsplaats bezet te houden, de 
andere pelotons gaan Hedel in. ‘Het 
was een spookdorp. De verkennings-
groep had aangeven waar mijnen en 
boobytraps lagen. Ook de Duitsers 

Tijdens de Duitse bezetting duikt 
de 18-jarige Frans uit Bergen op 
Zoom onder omdat hij niet voor 
de vijand wenst te werken. Als zijn 
stad in oktober 1944 is bevrijd, 
treedt hij vrijwillig in dienst van 
de Prinses Irene Brigade. Hij 
neemt eind april 1945 deel aan de 
gevechten om Hedel. Na de oorlog 
doorloopt hij de mijnenschool en 
is tot 1947 sergeant-instructeur bij 
diverse Landmachtonderdelen, 
daarna wordt hij veilingmeester. 
Van der Meeren is secretaris van 
de Vereniging van Oud Strijders 
van de Koninklijke Nederlandse 
Brigade Prinses Irene (VOS KNBP), 
die momementeel bestaat uit dertig 
leden. Met zijn vrouw Isabel woont 
hij in Bergen op Zoom.

Frans 
van der MeerenOVER
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 ‘Hedel 
was een       
 stommiteit’

WO II-veteraan 
Frans van 

der Meeren
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Ooggetuige

tegen de muur.’
Enkele Duitsers verschuilen zich in de 
hervormde kerk. ‘Onder aanvoering 
van kapitein De Roos van het 3e 
peloton is de kerk bestormd. In 
man-tot-man gevechten werden ze 

verdreven. We maakten een paar 
krijgsgevangenen, die ik naar het 
haventje begeleidde. Veel van hen 
waren jonger dan ik.’

Terugtrekken
Hoewel de Engelsen zijn vertrokken, 
moeten de Irene-mannen het brug-
genhoofd vasthouden. Na een relatief 
rustige dinsdag doen de Duitsers op 
woensdag 25 april vroeg een nieuwe 
poging hen te verdrijven. Frans ligt in 
stelling in een boerderij. ‘Het dak vatte 
vlam. Even raakte ik in paniek: hoe 
kom ik hier uit? Doordat er buiten dek-
kingsvuur werd gegeven, ontsnapten 
we. Ik ben sindsdien doodsbang voor 
brand.’
Nadat de aanval wordt afgeslagen, 
krijgen ook de Nederlanders het bevel 
tot terugtrekking over de Maas. 

zelf hadden gevaarlijke plekken 
gemarkeerd; ze waren duidelijk 
verrast.’
Rond 7:30 maakt het peloton 
van Frans vuurcontact met een 
aantal Duitsers vanuit de richting 
Ammerzoden. ‘Maar tot een grote 
confrontatie kwam het niet.’

Duitse tegenaanval
De echte gevechten breken pas rond 
het middaguur uit als de bij de 116de 
Brigade ingedeelde Royal Marines 
zich hebben moeten terugtrekken en 
alle Duitsers zich op de Nederlandse 
stellingen richten. Inmiddels is het 
haventje van Hedel door genisten 
vrijgemaakt en zijn versterkingen 
aangevoerd. Ondersteund door hevig 
artillerie- en mortiervuur weten de 
Duitsers Hedel binnen te dringen. Het 
1e peloton van Frans krijgt het bevel 
ze te verdrijven. ‘Onze artillerie aan 
de overkant van de Maas maakte 
de weg vrij. Daarna gingen we met 
de bajonet op het geweer de huizen 
langs en gooiden er handgranaten in. 
De achtergebleven Duitsers gingen 
er snel vandoor. Ik zag van alles langs 
me heen vliegen, want zij gooiden 
natuurlijk ook granaten. Maar ik ging 
door. Het is jij of hij. Angst voelde ik 
niet. Onze pelotonscommandant, 
sergeant-majoor De Bruin, ging 
voorop – dat scheelde. Een grote, 
zware man. Beresterk. Hij pakte die 
Duitsers gewoon op en gooide ze 

‘Het voelt alsof ze 
ons toen nog iets 
wilden gunnen, 
maar het werd 
misgunnen’ 

Blijven zou de aanstaande wapen-
stilstand in gevaar brengen. ‘Er werd 
flink gemopperd. We waren aan de 
winnende hand en wilden Nederland 
bevrijden.’ Aan Duitse kant zijn zo’n 
tweehonderd soldaten gesneuveld, de 
Prinses Irene Brigade betreurt twaalf 
doden.
Na de strijd mag Frans met verlof. 
‘Thuis roken ze dat ik aan het front 
was geweest, ik mocht van Isabel niet 
knuffelen. Iedereen vond me een held, 
maar zo voelde ik me totaal niet. Ik 
besefte: ik ben goed weggekomen.’
‘Hij was in een paar weken volwassen 
geworden’, zegt Isabel nu. ‘Sinds 
Hedel ben ik serieus’, zegt Van der 
Meeren zelf.

Tevergeefs
Achteraf heeft Frans zich vaak 
afgevraagd wat het nut is geweest 
van de actie bij Hedel. Is die bedacht 
om de Prinses Irene Brigade toch 
een aandeel in de bevrijding van 
Nederland te geven? ‘Bij Tilburg 
kregen de Schotten de eer van het 
bevrijden van de stad,’ zegt Van der 
Meeren. ‘Terwijl wij de gevechten 
hadden gevoerd. Tijdens Market 
Garden hebben we alleen de brug 
bij Grave verdedigd. Toen we na de 
Duitse capitulatie naar Den Haag 
optrokken, waren de mensen langs 
de weg stomverbaasd dat wij 
Nederlanders waren. Niemand wist 
van ons bestaan.’
Sinds 1945 is Van der Meeren 
regelmatig terug geweest in Hedel. 
Afgelopen november nog, toen het 
invasiekoord opnieuw werd uitgereikt 
aan onderofficieren van de Fuseliers, 
die het vaandel en de tradities van 
de Prinses Irene Brigade hebben 
overgenomen. ‘Elke keer als ik de 
Hedelse brug passeer, denk ik aan die 
twaalf doden en de gevechten. Het 
voelt alsof ze ons toen nog iets wilde 
gunnen, maar het werd misgunnen. 
Want hoeveel ellende en verdriet 
heeft het niet teweeggebracht zo 
kort voor de bevrijding? Hedel was 
een stommiteit.’ 
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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) e-mail: tvalst@kpnmail.nl
Bankrekening (IBAN): NL64 ABNA 0563 2686 11 t.n.v. VVVGFPI

Jan Twisk 1927-1948: vervolg van Vaandeldrager 128
Tekst: Patrick Wulp 

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

Vervolg:
Ook heb ik schriftelijk verslag van dit ongeval mogen ont-
vangen van Indië veteraan Jorrit H.Hellingwerf . 

Hellingwerf was sergeant bij Ost comp van het Pag-Peleton 
en was getuige bij het verschrikkelijke ongeval op 21 de-
cember 1948. Hij schreef mij het volgende: “Ik heb me als 
oorlogsvrijwilliger (OVW) gemeld medio juli 1945, kreeg 
mijn opleiding in Wolverhampton Engeland en daarna in 
Nederland naar Ede voor opleiding in 6 ponder anti tank-
geschut. Ik behoorde niet tot de afdeling van Jan.

Bij het begin van de 2de politionele actie ging ons bataljon 
in konvooi richting ?? Later Blitar . Alles verliep volgens plan 
zonder 1 schot gelost te hebben. Tot dat het hele konvooi 
vast stond op een smalle bergweg. Het hele konvooi was de 
verkeerde weg  opgereden een doodlopende bergweg. Het 
hele konvooi moest zien te keren terug.

Het was de fout van de commandant, een kolonel. Tijdens 
het keren waren veel jongens uitgestapt en lagen op de 
weg te slapen. Alles moest weer instappen en de voertuigen 
180 graden laten draaien. Op dat moment is de brencar-
rier met geschut aanhanger vlak voor mijn neus over de 
slapende Jan heen gereden. Je kunt je voorstellen wat voor 
een paniek er uitbrak na zo’n ongeval. Door het wachten 
en alle onzekerheid is de waakzaamheid verslapt. Mag niet 
zegt men, maar het gebeurt. Zelf had ik wel alle neuzen ge-
teld van mijn sectie, juist omdat wij meer werk hadden met 
ontkoppelen en weer aanhaken van het geschut. 

Zo ging het konvooi weer op weg. Rode kruis wagens voor-
op en tanks in de staart. Verder vertelde J.H. Hellingwerf via 
de telefoon mij nog dat Jan Twisk nog leefde na het ongeval 
en gauw naar een ambulance/ziekenwagen werd afgevoerd. 
De rapporten die ik heb ingezien in het Nationaal Archief 
in den Haag melden verder het volgende:

Korpsgeschiedenis 4e kwartaal 1948



Via brug 243782, Toemakredjo 1773 tot Banjoeoerip 0790, 
gekomen alwaar op last brig.Cdt overnacht. Soldaat Twisk 
J.J., Ost Comp., raakte onder track van een carrier en over-
leed kort daarna.

Banjoeoerip is een kleine plaats of kampong en ligt in het 
zuider kalksteengebergte in Oost-Java bij Pagak. 

In gesneuvelde lijst werd vermeld: 

Sold. J.J. Twisk legerno 270825067, onder carrierrups ge-
raakt op 21 december 1948. Kaartblad Wlingi, nabij Ban-
joerip . Overleden aan schedelbasisfractuur op 12212000. 
Begraven te Malang op tijdelijke begraafplaats “Soekoen” 
grafaanduiding: Kruis met naam en legerno. Goddienst R.K. 
Adres vader: Hr. H. Twisk, Bleumerweg 12, Bakkum (N.H.) 

Op 22 december 1948 vind de begrafenis van Jan Twisk 
plaats met militaire eer in Malang. Zo ging dat in de tropen 
toen, binnen één dag werd je begraven

Natuurlijk was niet de familie op de hoogte meteen, zoals 
tegenwoordig. De dag voor kerst op 24 december 1948 
kwam Kapelaan C. Bakker en tevens aalmoezenier (katho-
liek Thuisfront) het droeve nieuws mededelen aan de fa-

milie Twisk in Bakkum dat hun zoon Jan was omgekomen 
door een noodlottig ongeval in Indonesië. 

Het nieuws sloeg in als een bom bij de toen kleine gemeen-
schap van Bakkum en Castricum .

Zelf had de familie op 21 december 1948 een pakje naar 
Jan gestuurd, dit hebben ze terug kunnen halen en naar een 
andere militair in Indonesië gestuurd.

Op dinsdag 28 december 1948 werd een uitvaartdienst ge-
houden in de Pancratiuskerk in Castricum onder de aanwe-
zige was o.a. de burgermeester Smeets , gem secr. , bestuur 
Kath. Thuisfront, verschillende raadsleden en vele inwoners 
van de gemeente. 
Het Nederlandse optreden in Indonesië, leidde ertoe dat 
de internationale gemeenschap inclusief de Verenigde Sta-
ten de kant van de jonge Republiek Indonesië koos. Op-
nieuw maakt zware internationale druk een eind aan de 2e 
politionele actie op 5 januari 1949.Er werd ook gedreigd 
met intrekking van de Marshallhulp.

Uiteindelijk ging de Nederlandse regering overstag en Indo-
nesië werd op 27 december 1949 onafhankelijk verklaard 
van Nederland. 

De ouders van Jan kregen in 1949 de militaire kist opge-
stuurd met persoonlijke spullen. De kist uit Indonesië werd 
vervoerd met de het troepenschip de Volendam. Het schip 
waarmee Jan was vertrokken, bracht nu zijn spullen terug. 
Ze konden dit ophalen via de rode kruis post aan de van 
Oldenbarneveldweg in Bakkum. Verder kregen de ouders 
van Jan Twisk nog in 1950 postuum de onderscheidingen 
Oorlog en Vrede 47-48 van de gemeente Castricum, na-
mens het ministerie van Oorlog (nu defensie ).

Op 5 december 1949 werd een brief gestuurd vanuit Indo-
nesië naar de ouders van Jan, door de commandant van Jan, 
Overste J.H. Boersma. Hij vroeg om een foto van hun zoon, 
zodat ze de foto konden opnemen in het gedenkboek dat 
in 1950 verscheen.

 16 
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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: Joris Joosten

Wie ben je?
Mijn naam is Joris Joosten en 
ik ben al bijna 24 jaar samen 
met mijn vriendin Marjon. 

Samen hebben we twee zoons (tweeling) van tien jaar als 
deze Vaandeldrager uitkomt. De vrije tijd die er is probeer 
ik te verdelen tussen tijd met het gezin, sporten (hardlopen 
en wielrennen), klussen in en om het huis en genieten van 
het Bourgondische leven in de mooie stad Den Bosch. Ook 
ben ik een fanatieke carnavalsvierder, dus vanaf 11-11 gaat 
hier ook voldoende tijd inzitten;)
Vanaf 1-12-2018 ben ik werkzaam als Stafonderofficier 
Plans binnen de G5 van de 13 Lichte Brigade.

Fuseliers toen en nu…..!
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Wat is je band met het Regiment?
Vanaf 11-11-1996 zit ik in dienst en op 28-11-1997 ben ik 
geplaatst bij het 17e bataljon GFPI bij de A-Tijger-cie. Hier-
na heb ik nooit met een ander embleem rondgelopen bin-
nen onze organisatie. Los van een vijftal jaren op instructie-
functies is dit het enige regiment waar ik ooit heb gediend.
Ik ben als GPC begonnen bij 17A en aansluitend als in-
structeur TFO (Tirailleur Functie Opleiding te Harskamp) 
aan de slag gegaan. In 2004 ben ik geplaatst als Foxtrot (de 
laatste infanterist) bij de B-Eagle-cie van het 17e. Hier ben 
ik tot in 2015 werkzaam geweest en weggegaan als CSM. 
In de tijd daartussen OPC van ehd 4 en 5 geweest en daar 
ook bevorderd op de stoel van SMO.

In totaal ben ik 3x op uitzending geweest met het 17e Bat 
en heb ik 1x een plaatsing als CidW (Compagnie in de 
West) gehad:
• Kosovo KFOR-2 met 17A, als GPC van ehd-6 (combi-

natie van ehd-5 en 6)
• Afghanistan TFU-2 met 17B, als OPC van ehd-5
• Afghanistan TFU-10 met 17B, als OPC van ehd-4
• Curaçao CidW-15 met 17B, als CSM

Wat is je leukste herinnering aan 17 Painfbat GFPI?
Phoe, dit is niet te omschrijven. Ik heb zoveel leuke herin-
neringen aan 17 PIB GFPI, dat ik niet zou kunnen kiezen. 
Iedere functie en eenheid heeft zijn eigen charme en ge-
beurtenissen. 
Zeker de uitzendingen, de kameraadschap en wat we daar 
gedaan hebben zullen mij altijd bijblijven. Het mooie van lan-
gere oefeningen en/of uitzendingen is dat je met zijn alle in 
dezelfde “shit” zit, het creëert ook een bepaald soort humor 
die alleen te begrijpen valt voor mensen die hebben gediend. 
Iedere eenheid heeft ook zijn eigen joker, een bepaalde 
persoon die het altijd voor elkaar krijgt om een lach op je 
gezicht te toveren. 
Ook in mijn jaren als Sergeant-Vaandelwacht heb ik zoveel 
mooie momenten beleeft die mij ook altijd zullen bijblijven. 
Van 60 jaar D-Day, tot (her)begrafenissen, herdenkingen en 
alle compagnies locaties met hun eigen tradities.
Misschien is mijn leukste/mooiste herinnering aan het ba-
taljon wel de mensen die er hebben gewerkt en nog steeds 
werken. Ik heb het 17e altijd als één grote familie gezien, 
waar mensen graag werken en ook weer graag terugko-
men. Dat moet toch iets betekenen!

Vertel eens iets over je VVVGFPI-Lidmaatschap.
Hoe lang ik al lid ben van VVVGFPI, geen idee, Ik heb hier 
samen met Mel (onze regimentsvrijwilligster) even naar ge-
keken maar ik denk al meteen vanaf het eerste begin. Ik vind 
het belangrijk om geregistreerd te staan binnen de organi-
satie als deelnemer aan verschillende missies. Via verschil-
lende vormen van sociale media wordt je hierdoor goed op 
de hoogte gehouden van reünies en andere geplande hap-
penings. Ook heb je op die manier een achterban waar je 
eventueel ooit gebruik van kunt maken als je die behoefte 
er is, dan is de drempel net wat lager. 

Ik zou iedereen aanraden om lid te worden te worden van 
de VVVGFPI en dan met name betalend lid. Hierdoor kan 
de organisatie nog net even iets meer doen voor zijn leden 
en uiteraard kan het realiseren van het mooie blad de Vaan-
deldrager ook goed een bijdrage gebruiken. 
Zeker voor dienst-verlaters is de VVVGFPI een schitterend 
medium om op de hoogte te worden gehouden van allerlei 
zaken en activiteiten. En tevens heb je direct een nuldelijns-
ondersteuning waar je eventueel op kunt terugvallen.

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



 juni 2019 19

Genootschap Vrienden van de Fuseliers

Van Binnenkant naar Buitenkant
Tekst: Aalmoezenier Kolonel (b.d.) Jan van Lieverloo,  

voorzitter Genootschap Vrienden van de Fuseliers

Op 5 april 2019 ging het gezelschap van het “Genootschap 
Vrienden van de Fuseliers” weer met elkaar op weg voor de 
jaarlijkse excursie. Dit jaar kende de bestemming twee doelen:
Militair Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Ver-
zorging ‘Beukbergen’ en het KPU-bedrijf waar Kolonel der 
Fuseliers en voormalig regimentscommandant Harold Ja-
cobs de scepter zwaait. 

Beukbergen
Nog maar net wordt de drukke Amersfoortseweg verlaten 
bij Huis ter Heide of de vogeltjes van het landgoed Beuk-
bergen zingen je toe. Bijna vanzelfsprekend komt er een 
rust over je heen. De toon is gezet. We bevinden ons op het 
Vormingscentrum Beukbergen. 
Een mooie villa met een grote historische betekenis. Waar 
eens een adellijke familie woonde, tijdens de oorlog de 
Duitse bezetter gehuisvest was en later de geallieerde 
troepen, huist nu een militair vormingscentrum. We wor-
den ontvangen in het koetshuis, waar de koffie al klaar staat. 
Via een bedrijfsfilm en een toelichting ontdekken we wat er 

allemaal op dit vormingscentrum gebeurt: Geestelijk Ver-
zorgers van verschillende geloofs- en levensovertuigingen 
werken er samen. Het werk is er op gericht om militairen 
te ondersteunen en geestelijk weerbaar te maken bij hun 
moeilijke taak in binnen- en buitenland. Daarbij zijn de vol-

Augustus 1944. Een ambulance van de Staf rijdt 
op 8 augustus door het water, het strand van 

Courseulles-sur-Mer op.

Augustus 1944. Kennismaking met het (onoverzichte-
lijke) terrein. Brigademannen te voet, vanaf de kust, op 

weg naar Nr 60 Transit Camp, een verzamelgebied.

Leden van het Genootschap op bezoek bij Vormingscentrum Beukbergen



gende uitgangspunten van belang: gastvrijheid, mensgericht-
heid, betrokkenheid, openheid, respect, veiligheid, vertrou-
wen en persoonlijke verantwoordelijkheid. Beukbergen 
biedt vormingsactiviteiten in de vorm van allerlei conferen-
ties. Daarbij legt men de focus in het vormingswerk op de 
militair als persoon. De conferenties worden krijgsmacht 
breed aangeboden tijdens de initiële opleidingen, rondom 
uitzendingen en bij het verlaten van de dienst.
Naast deze reguliere conferenties kent ons vormingswerk 
themaconferenties en onderdeelsconferenties.

Na de voorlichting konden we genieten van de lunch in 
de oude villa. Met een laatste blik op het mooie landgoed 
vertrokken we naar Soesterberg, het KPU-bedrijf was het 
tweede doel van onze excursie. 

KPU-bedrijf

Als we komen aanrijden valt al meteen op dat Kolonel 
Jacobs ons zelf aan de poort welkom heet. Dat lijkt wel-
licht wat overdreven, maar het heeft ook te maken met 
de veiligheidsregels. Het is tenslotte een militair complex 
en niet alle vrienden van de Fuseliers hadden hun volle-
dige gegevens doorgegeven. Na de ontvangst stond ook 
hier een mooie voorlichtingsfilm op het programma. In de 
futuristisch aandoende grote loods van het KPU-bedrijf in 
Soesterberg wordt de kleding van alle militairen van De-
fensie verzorgd en opgeslagen. Elke keer dat een militair 
op uitzending gaat, krijgt hij de spullen die voor die missie 
nodig zijn, zoals een uniform, camouflagepak en schoenen. 
De medewerkers van het Kleding- en Persoonsgebonden 
Uitrusting Bedrijf, het KPU-bedrijf, zorgen hiervoor. Zij ver-
zamelen alles in het grote magazijn. Een indrukwekkende 
organisatie vooral ook door de hoge mate van automati-
sering die hier is toegepast. Maar niet alleen daardoor. Er 
klinkt ook trots door in de woorden van Kol. Jacobs als hij 
spreekt over ‘zijn’ mensen. Hoe mooi een bedrijf ook is, het 
zijn de mensen die het klank en kleur geven. 

Met de, ook bij de vrienden traditie geworden heildronk op 
het Regiment met Calvados, wordt de dag afgesloten met 
een hapje en een drankje. Wij gaan weer rijker naar huis. 
Defensie zorgt voor de buitenkant van mensen, maar ook 
voor de binnenkant!

Uitleg van de commandant KPU Kol Harold Jacobs

 20 Voor ons bekende pakken #Fuseliers #Ceremonieel
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Uit de museumvitrine
Tekst: Hans Sonnemans, Regimentsconservator

Bijzondere schenkingen: getuigenissen van Soldaat Rauws

Deze rubriek gaat vooral over objecten die in het muse-
um ergens in de vitrine te vinden zijn. Helaas kunnen we 
niet alles laten zien en daarom bevat ook het depot echte 
historische parels. Zo bevatten de dagboeken van Soldaat 
I.C. Rauws zijn persoonlijke aantekeningen van die eerste 
maanden in 1940. Het is aangrijpend om te lezen wat de 
Nederlandse militairen na de capitulatie meemaakten, ont-
redderd, hongerig op weg naar…., ze wisten het niet. 

Zondag 30 
juni ‘40
Het bijgehouden 
dagboek is van 
het zakboekje 
overgeschreven 
in dit boek wel-
ke gekocht is in 
Porthcawl op 29 
juni 1940.

Grijpskerk, 15 
mei ‘40
Goed geslapen. 
’s Morgens geen 
bijzonderheden 
als tegen etens-
tijd luchtalarm. 
’s Middags op 

wacht gestaan en verder nog wat geslapen in de schuur. 
Om ongeveer 6 uur krijgen we bericht dat er 10 man naar 
Vlissingen moet vertrekken per fiets. Wat dan ook gebeurd 
om bij half zeven onder leiding van sergeant Soek. In Vlis-
singen aangekomen. Ome Henk ontmoet en nog even mee 
staan praten. Vertelde dat zijn vrouw in Vrouwekerke was 
en dat Henry naar Den Helder was en op de Douwe Aukes 
was geplaatst. 

Bij de aanlegsteiger van het station werden we per veerpont 
overgezet naar Breskens. Vlakbij de aanlegsteiger was een 
hospitaalschip gebombardeerd. De overtocht, welke ruim 
20 minuten duurde, verliep goed. In Breskens goed en wel 
op de fiets of we werden weer bestookt met machinege-
weervuur vanuit Duitsche vliegtuigen dus moesten dekking 
zoeken. Na afloop daarvan doorgereden naar Oostburg en 
vandaar moesten we naar Cadzand. Onderweg moesten 
we nog een paar maal dekking zoeken en zodoende elkaar 
kwijt geraakt. Zo kwamen we met 3 of 4 man in Cadzand 
bij 12 uur aan. Er moet verzameld worden in de kerk al-
waar we later erwtensoep kregen. Tenminste zo moest het 
heten. Daarna werden we met 80 man in een grote schuur 
ondergebracht alwaar we ’s morgens na vrij goed geslapen 
te hebben, de anderen ook weer ontmoeten.

Cadsand, 18 mei ‘40
‘s `Middags om ongeveer 5 uur kregen we bericht dat we 
moesten vertrekken, waarheen d.w.z. welke plaats werd 
niet gezegd maar richting Zuid Frankrijk. Bij St Anna ter 
Horst zijn we de Belgische grens overgetrokken en naar 
Ramscapelle gereden. Daar een kwartier gezocht alweer 
we gegeten en geslapen hebben. Bij het opbergen der fiet-
sen kregen we de eer-
ste lekke band. Goed 
en wel in de schuur 
zijnde, vlogen de vlieg-
tuigen alweer rakelings 
over de schuur, op zoek 
naar de Franse troe-
pen. ’s Nachts kwamen 
verschillende troepen 
langs en hebben enkele 
Franse soldaten bij ons 
geslapen.

Caen, 27 Mei ’40
Heel goed geslapen en na het eten zijn we ons goed gaan 
wassen wat wij al die tijd aan hebben gehad en het enigste 
bezit is. Het was erg warm weer dus konden we het zonder 
bezwaren uittrekken en uitboenen. Ongeveer 11 uur waren 
we daarmee klaar. Ongeveer 11.30 uur was het weer etens-
tijd. We kregen macaroni, aardappelen en cider. De middag 
hebben we doorgebracht met kletsen en slapen. 4.30 uur 
was het weer brood met kaas en wijn. De kazerne moch-
ten we niet uit dus we gingen weer vroeg naar bed. Een 
groot gemak was dat we hier kapok bedden hadden dus 
daar konden we heerlijk liggen en waren we er de eerste 
dag niet af te slaan. Ondanks alles zijn al zingende van Hol-
landse liedjes in slaap gevallen.

Caen, 29 Mei ‘40
Wederom weer heel goed geslapen. Krijgen echter nog 
steeds geen bericht of dat we verder kunnen gaan of waar 
of dat we naar toe moeten. Het begint ons al aardig te 
vervelen en er wordt dan ook getracht meer aan de weet 
te komen maar alles loopt op niets uit. Om 10 uur naar de 
kapper geweest voor de verandering. 12 uur weer gegeten, 
aardappelen met vlees en rijst met appelmoes. Overigens 
niets bijzonders.

Om ongeveer 5 uur krijgen we bericht dat we morgen naar 
Douvres moeten vertrekken en dan waarschijnlijk naar En-
geland. Dat is al het nieuws dat we gekregen hebben. Om 
ongeveer 9.30 uur zijn we weer onder de wol gekropen.

Het vooroorlogse model Oorlogszakboekje 
van soldaat Rauws

De identiteitsplaatjes, volgens Brits 
model, van soldaat Rauws
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Douvres, 4 Juni ‘40
Na een poosje geslapen te hebben wederom wakker ge-
schrokken van de bombardementen op Le Havre. Verder 
weinig geslapen. Het was bij half 11 toen we bericht kre-
gen dat we weer klaar moesten zijn voor vertrek. De reis 
zou naar Cherbourgh gaan en dan naar Engeland, maar het 
wachten is nog op de 2e order. Het oude brood zijn we 
intussen zat geworden en hebben botje bij botje gedaan en 
brood en boter gekocht. ’s Avonds zijn de bombardemen-
ten weer goed hoorbaar. Het was die dag bij tienen toen 
we weer gingen slapen.

Douvres, 9 Juni ‘40
Om 6 uur gewekt voor vertrek. Auto colonne om 7.30 uur 
vertrokken. Overige met de fietsen naar station om van-
daar te vertrekken De trein komt pas om 1 uur dus hebben 
we voorlopig de tijd. Intussen een nieuwe band wezen ha-
len en om gelegen. Vertrokken toen om 1.20 uur weer naar 
Caen en passeerden we de volgende plaatsen. Het station 
van vertrek was Delivrande, vervolgens was het Hatthieu, 
Carubes, Couvrechef en kwamen toen om 2.05 in Caen 
aan. Daar moesten we tot 5.20 wachten. De tijd doorge-
bracht met Engelse, Franse en Belgische soldaten, waarmee 
zo goed en zo kwaad als dat ging mee gepraat werd. Ein-
delijk vertrokken we dan maar waarheen was ons nog niet 
precies bekend. 

Brest, 15 Juni ‘40
’s Nachts slecht geslapen, daarom tot 11 uur blijven liggen. 
12 uur gegeten, aardappelen met schil en vis, brood en kaas. 
Om 13 uur kregen we bericht dat we om 4 uur naar de 
haven moeten om naar Engeland te vertrekken. Naar de ha-
ven gaan lopen alwaar we om 5 uur aankwamen. Onderweg 
kwamen we nog Poolse troepen tegen waarmee we nog 
weer kennis hebben gemaakt. Om 5.30 uur de vrachtboot 
City of Christchurch zien vertrekken.

Het was 6 uur toen er luchtalarm werd gegeven en gelijk 
kwam het luchtafweergeschut in werking en vlogen de gra-
naatscherven ons om de oren. Bij half 7 kwam de Flensburg 
de haven in. Direct is men begonnen met het opladen der 
veertig auto’s waarmee men ongeveer 10.30 gereed was. 
Daarna konden wij aan boord en werd om 10.50 uur ver-
trokken ondanks dat het luchtalarm was. Om 11.30 kwa-

Twee pagina’s uit het dagboek van soldaat Eauws

Soldaat I.C. Rauws
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men enkele vliegtuigen over en even daarna hoorden we 
het alarm afblazen in Brest. Daarna in een autobus, welke 
op het dek staan, geslapen.

Op zee (Brest) 16 Juni ‘40
Behoorlijk geslapen maar ’s morgens om 4.30 uur wakker 
geworden van de vliegtuigen die overvlogen. Om 7 uur ge-
geten. Het is bij 9 uur dat er 3 schepen gepasseerd worden, 
2 aan stuurboord zijde en 1 aan bakboord zijde. Er staat 
een behoorlijk windje en het schip heeft voor ons een be-
hoorlijke deining. Ongeveer 10 uur kregen we van Kapitein 
Zouteriks weer sigaretten. 10.15 uur passeeren aan bak-
boord weer 6 schepen. Verder is er niets anders te zien dan 
water en nog eens water.

12 uur hebben we weer gegeten en het moet gezegd wor-
den dat er een uitstekende kok aan boord is want het eten 
is buitengewoon goed. ’s Middags om 4 uur zien we een 
vaag teken van land en is het 7.20 uur dat we in de haven 
van Falmouth aankwamen. Daar is het wachten weer op or-
ders om aan land te kunnen gaan. We horen tevens vertel-
len dat in deze haven de Hollandse vloot moet liggen, maar 
vanaf de Flensburg is er niets van te zien. Hoop echter aan 
land te kunnen gaan en dan te zien of Henny (mijn broer) 
ook aanwezig is. Het aan land gaan gaat niet door want krij-
gen bericht zich verder buiten de haven te begeven waar-
aan wordt voldaan. En is het weer 9 uur dat het schip zijn 
anker laat vallen om de nacht daar door te brengen. Om 10 
uur zijn we dan ook weer in de bussen gaan slapen.

Newport, 19 Juni ‘40
Vrij goed geslapen. ’s Morgens om 6 uur de haven binnen-
gestoomd, alwaar we om 7.30 uur voor een sluis terecht 
kwamen. Daar werden we geschut en lagen toen om 8.30 
uur op de plaats van bestemming. We mochten echter nog 
niet van het schip af. Om 9 uur werd begonnen met het 
afladen van de auto’s. Onderwijl werden wij ondervraagd, 
onze papieren nagekeken en daarna streng gekeurd. Om 

2.15 uur werden we van het schip afgehaald en werden we 
naar Engelse bussen gebracht. 

Om 2.30 uur vertrokken we naar een kamp waar nog meer 
soldaten moesten zijn. Vernomen wordt van de chauffeur 
dat we naar Porthcawl gaan. Het is bijna half 5 dat we in 
het kamp aankomen. Daar vernemen we weer dat er ruim 
1200 man aanwezig is. Ook wordt er vernomen dat ze ons 
al hadden opgegeven want we waren niet meer dan 4 da-
gen over tijd. Er was, zo vertelde men ons dan, al eerder 
een schip getorpedeerd met niet minder dan 1500 man aan 
boord waarvan er maar 20 a 30 gered moeten zijn. 

Om 5.15 krijgen we eten want aan boord hadden we niets 
meer gehad dus werd het wel tijd dat we weer wat kregen. 
We krijgen echter brood en thee. Gezegd wordt ’s avonds 
om half negen warm eten te zullen krijgen. Dat gebeurde 
dan ook. Om 10.15 uur zijn we in een tent gaan slapen, zon-
der strozakken maar op dekens, dus dat ging ook nog wel.

Soldaat Rauws trouwt in 1945 met zijn Nederlandse verloofde.

Augustus 1944. Op weg naar het verzamelgebied. Een beeld van de 
sporen van de strijd, die zich hier in juni had afgespeeld.

Augustus 1944. Bivakkeren in het Normandische 
landschap, in de omgeving van Cresserons. 
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Bataljonsnieuws

Niveau 3-certificering ISK en Module A Oostdorp
Tekst: Tweede-luitenant der Fuseliers Welter, PC eenheid 4 van de A-compagnie

Terwijl de compagniestaf op SIRA training in Duitsland was, 
is de Alfa Compagnie onder leiding van de CSM in week 
13 en 14 bezig geweest op het ISK te Harskamp. Week 13 
stond in het teken van het verhogen van de schietvaar-
digheid van de enkele schutter. Daarnaast stond voor mijn 
peloton (eenheid 4) een niveau 3-certificering gepland. De 
daaropvolgende week stond in het teken van Module A, 
hierbij lag de focus op het niveau 1 in het optreden in ver-
stedelijkt gebied (OVG).

De week op het ISK
De eerste drie dagen van de schietweek stonden hoofd-
zakelijk in het teken van het verbeteren van de individu-
ele schietvaardigheden op de persoonlijke wapensystemen 
(Colt, Minimi en Glock). Deze week is een deel van het 
peloton die nog niet eerder met de Glock geschoten had, 
basisschutter geworden. Het andere deel heeft oefeningen 
geschoten om geoefend schutter te worden. Ook hebben 
we grote stappen gemaakt in het verbeteren van onze ‘night 
capability’. Bij duister zijn meerdere oefeningen geschoten 
om nog meer vertrouwd te raken met het schieten waarbij 
combinaties in het gebruik van laser, IR laser, wit licht, IR 
licht en de nachtzichtmiddelen gemaakt werden. Kortom, 
een vruchtbare week.

Het hoogtepunt van de week was op 
donderdag met de niveau 3-certificering op baan Juliet. Tij-
dens de certificering hebben we als peloton laten zien over 
de juiste gevechtsdiscipline te beschikken en in staat te zijn 
om als peloton met life fire op te kunnen treden. De schie-
tresultaten waren zeer goed en alle drills werden conform 
uitgevoerd. Met trots kunnen we zeggen dat de certificering 
in the pocket is. 

Module A Oostdorp
Week 14 stond in het teken van het aanleren van de meest 
recente OVG-drills op vooral niveau 1. Voor een deel van 
het peloton was dit de eerste keer dat ze in aanraking kwa-
men met OVG. Voor de mannen die al wel ervaring hadden 
met OVG was het even schakelen aangezien de drills enigs-
zins veranderd waren. In zeer korte tijd is het gelukt om de 
basis aan te leren. Uiteindelijk sloten de groepen de week 
af met niveau 2 scenario’s. Tijdens de scenario’s kwam het 
besef dat er nog veel training nodig was om de basis toe te 
passen in een groter scenario en om zonder al te veel com-
municatie als een geoliede machine te werk te kunnen gaan. 
Opnieuw een zeer vruchtbare week waarbij een goede ba-
sis is gelegd om in de toekomst verder te kunnen opwer-
ken naar het optreden op niveau 2 en 3.

Oefeningen bij duister ISK module A

Best Mortar Competition
Tekst: Korporaal Hockers, A Mortiergroep, D Compagniecie

7 t/m 9 April Fort Benning, Georgia
Afgelopen april heb ik met een select gezelschap deelge-
nomen aan de Best Mortar Competition in Fort Benning, 
Georgia, Verenigde Staten van Amerika. In voorbereiding op 
de wedstrijd volgden wij lessen o.a. over het Amerikaanse 
mortier, MBV, vuurregelen en de SOP die de Amerikanen 

gebruiken. Tijdens het weekeind hebben wij het POW mu-
seum en de stad Atlanta bezocht om vervolgens uitgerust 
aan de startlijn te kunnen verschijnen.
Op dinsdag vroeg in de morgen startte de wedstrijd met 
een sporttest. Gedurende de dag werden we op verschil-
lende onderdelen op de proef gesteld zoals het uitvoeren 
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van handelingen aan het mortier, het sjouwen van een 120 
mm mortier inclusief munitie, een uitgebreide CLS casus, 
vuurregelen en een speedmars met manpacked een 81 en 
60 mm mortier. Hierna bereidden wij ons voor op de nacht. 
Met een Chinook werden wij ingevlogen naar een oefen-
terein waar wij na een nachtelijke kompasdoorsteek een 
mortierstelling moesten inrichten.

Dag twee werden we weer fysiek en mentaal op de proef 
gesteld. De dag bestond vooral uit voetverplaatsingen, Mi-
litaire BasisVaardigheden, KKW schieten en een hindernis-
baan. Ook een parcour over zwaar geaccentueerd terrein 
stond op het programma.

Na een nacht rust ging de laatste dag van start. Hierin 
moest we na een voetverplaatsing twee keer een life fire 
afgeven, waarbij er werd gekeken welk team het snelst zijn 
doel kon uitschakelen. De dag en de wedstrijd werden af-
gesloten met een prijsuitreiking in het National Infantry 
Museum gelegen naast Fort Benning. Hier zijn wij van de 
twintig Amerikaanse teams op de 17e plaats geëindigd.
Terugkijkend op de wedstrijd hebben we als mortieristen 
veel geleerd. Onze Amerikaanse collega’s zijn op hun beurt 
ook erg nieuwsgierig naar ons optreden en willen daarom 
ook met onze Menno van Coehoorn wedstrijd meedoen 
om zo weer van ons te kunnen leren. 

Het mortierteam bestond uit: Adjudant Aschwin Ector, 
Korporaal Willem Hockers, Korporaal Stefan van den Berg 
en Fuselier der Eerste Klasse Jimmy Burghout.

Mortieren bij Best Mortar Competition

Mortieren in actie

Team 20 mortieren

Ceremonieën in Vrijheidspark Tilburg
Tekst: Sergeant-majoor Wiel Donkers, CSM Delta Compagnie

Onze vaandelplaats Tilburg heeft een aantal jaren geleden 
monumenten verplaats naar het Vrijheidspark. “De Vaandel-
drager” is van de drukke Paleisring overgebracht naar het 
rustige park en staat nu gebroederlijk naast “Scotland the 

Brave”. 75 jaar geleden zijn er door de Koninklijke Neder-
landse Brigade Prinses Irene inleidende gevechtsacties uit-
gevoerd waarna de Schotten Tilburg hebben bevrijd. 

Deze geschiedenis komt terug bij de jaarlijkse dodenherden-
king op 4 mei. Traditioneel is hierbij een detachement van de 
Delta “Springbok” Compagnie aanwezig, de “Dutch Pipes & 
Drums” vertegenwoordigen de Schotten.  Aan beide zijden 
van de Vaandeldrager is een erewacht van Fuseliers opgesteld 
en Kapitein Ferwerda heeft namens het Garderegiment Fu-
seliers Prinses Irene een krans gelegd. De herdenking werd 
afgesloten met een defilé en een samenzijn.

Een kleine twee weken later is op de zelfde locatie de be-
ediging van onze nieuwe Fuseliers gehouden. Oud-strijders 
en genodigden zijn ontvangen bij een gelegenheid op het 
Piusplein, ondertussen lopen de voorbereidingen in het 
Vrijheidspark. Eenheden worden opgesteld, de te beëdigen 
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militairen o.l.v. Luitenant Beekveld en de Delta Compag-
nie o.l.v. Luitenant Timmermans. De paradecommandant 
is Kapitein Ferwerda. Nadat oud-strijders en genodigden 
hebben plaats genomen, vangt de ceremonie aan met het 
intreden van de vaandelwacht. 

Na een toespraak van onze bataljonscommandant treedt het 
vaandel uit en neemt plaats naast het katheder. Eén voor één 
komen de Fuseliers opgemarcheerd en spreken, met de hand 
aan het vaandel, duidelijk hoorbaar de eed of de belofte uit. 
Een lichte spanning is af te lezen van de gezichten, maar de 
procedure verloopt bij iedereen goed. Na het intreden van 
het vaandel wordt de Calvados uitgedeeld en de Irenemars 
gespeeld. Er worden tijdens de ceremonie geen koorden 
uitgereikt, dit gebeurt binnenkort in Normandië. Nadat het 
Wilhelmus is gespeeld wordt de eenheid afgemeld, de oud-
strijders en genodigden verplaatsen naar een zonnig Pius-
plein. De eenheid wordt afgemarcheerd via het Koningsplein 
en de Paleisring naar de wachtende relaties. Na de felicitaties 
volgt de lunch, goed verzorgd door onze gastvrouw Kim. Tij-
dens de aansluitende receptie wordt de binnentuin ontdekt 
en wordt de drukte van de binnenstad even vergeten. De 
Delta Compagnie blijft na afloop van het programma in Til-
burg achter om de onderlinge band te versterken. 

Prinses Irene Brigade voorkomt Duitse aanval op Noord-Beveland; 
dodenherdenking Colijnsplaat 2019
In afwezigheid van de Charlie Compagnie, die op dit mo-
ment deelneemt aan de misse eFP in Litouwen, is op zater-
dag 4 mei een afvaardiging van de Bravo Compagnie aanwe-
zig geweest bij de herdenking in Colijnsplaat. 

“Wanneer Noord-Beveland in november 1944 is bevrijd, is 
Schouwen-Duiveland nog in handen van de Duitse bezet-
ter. Als een brigadeboot oversteekt, ontdekken de boeren 
Marinus Neerhout en Marien Fortuin niet veel later een 
kar vol met dynamiet bij boerderij de Regt. Duitse soldaten 
hebben het voorzien op de kerk in Colijnsplaat. Zij willen 
daar alle mannen uit het dorp samenbrengen en opblazen. 
Zover komt het niet. Neerhout en Fortuin lichten net op tijd 
de Nederlandse Prinses Irene Brigade in, gelegerd in het 
dorp. De Brigade gaat het gevecht aan met de Duitsers en 
zo is een ramp voorkomen.’’

De ceremonie begint met een korte herdenking in de Pro-
testantse Kerk aan de Havelaarstraat (Luitenant Havelaar is 
tijdens het gevecht met de Duitsers omgekomen). Jong en 
oud zijn aanwezig om de herdenking bij te wonen. Loco-
burgemeester Letty Demmers geeft een korte toespraak 
over het oorlogsverleden van het Zeeuwse dorp en het 
belang van herdenken. Een leerling van basisschool Het 
Stelleplankier leest een gedicht voor om vervolgens buiten 
te verzamelen en twee minuten stilte in acht te nemen. De 

ceremonie wordt afgesloten met het leggen van een aantal 
kransen. De kransen zijn afkomstig van onder andere het 
gemeentebestuur van Noord-Beveland, Oud-Indiëgangers, 
basisschool Het Stelleplankier en 17 Pantserinfanterieba-
taljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Door aanwezig te zijn bij deze ceremonie benadrukt het 
Regiment de banden met haar vaandelplaatsen. Herdenken 
is van groot belang, juist nu steeds minder mensen de oor-
log bewust hebben meegemaakt. 

Bevrijding van Den Haag
Tekst: Fuselier der Tweede Klasse A. van der Heijden

Op 8 mei 1945 trok de Prinses Irene Brigade als eerste 
geallieerde eenheid Den haag binnen en werd Den Haag 
bevrijd van de Duitse bezetters. Hierdoor was het extra 
speciaal dat er een detachement van de Bravo Compagnie 
mocht deelnemen aan deze herdenking.

De herdenking van de bevrijding van Den Haag werd op 
woensdag 8 mei gevierd bij de Grote Kerk. In de ochtend 
verzamelden we ons in de Grote Kerk, waar we kort be-
spraken wat we gingen doen. Hierna stelden we ons buiten 
op voor de daadwerkelijke ceremonie.
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Dodenherdenking Hedel

Net als op diverse andere plekken in Nederland, namen 
op zaterdag 4 mei Fuseliers ook deel aan de dodenher-
denking in Hedel. De compagniescommandant, Kapitein Van 
Beek, en de compagniessergeant-majoor, Sergeant-majoor 
Rottier, werden voor aanvang verwelkomd in basisschool 
‘De Zaaier’. De kinderen van deze basisschool hebben het 
monument ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Irene-
mannen ‘geadopteerd’ en zijn zodoende nauw verbonden 
aan ons regiment en daarbij de Alfa ‘Tijger’ Compagnie in 
het bijzonder. De kranslegging vond dan ook plaats door 
de CC en CSM, elk met twee kinderen uit groep 8 van 
de basisschool. De animo voor deze herdenking was op-
vallend groot, getuige de grote opkomst. Een korte, maar 

daarom niet minder indrukwekkende, ceremonie welke 
werd opgeluisterd door o.a. het lokale koor, diverse lokale 
hoogwaardigheidsbekleders, kinderen en medewerkers van 
basisschool De Zaaier en naar schatting een kleine 200 toe-
schouwers. Na afloop van de ceremonie vertrok de stoet 
terug naar basisschool De Zaaier, waar de avond werd af-
gesloten met de symbolische overdracht van de zorg over 
het monument van groep 8 naar groep 7. Als bedankje voor 
hun inzet om ‘ons’ monument er steeds piekfijn bij te heb-
ben staan, komen de kinderen van groep 7 en 8 op vrijdag 
24 mei een dagje naar de kazerne in Oirschot, alwaar de 
Alfa ‘Tijger’ Compagnie hun een onvergetelijke dag zal aan-
bieden. 

Na verschillende voordrachten van onder meer Generaal-
Majoor b.d. Hemmes en de wethouder van Den Haag wer-
den er twee kransen neergelegd, waarna de militaire taptoe 
ten gehore werd gebracht. Dit werd gevolgd door een mo-
ment van stilte. 
Nadat de ceremonie plaats had gevonden volgde er onder 
toeziend oog van de oud-strijders van de VOSKNBPI een defi-
lé langs de herinnerings-plaquette. Hierna namen we nog deel 
aan een lunch waarna we terug naar Oirschot vertrokken. 

Al met al was het een leuke dag en een eer om bij de her-
denking aanwezig te zijn met onze oud-strijders. 

Op 10 mei was het concert ‘Slag om de Residentie’ hier wer-
den een aantal traditionele muziekstukken gespeeld. Onze 
regimentscommandant en regimentsadjudant waren hierbij 
aanwezig. 

Fuseliers in Litouwen
Tekst: Eerste-luitenants Marnix en Wouter

Sinds januari 2019 zijn de Fuseliers van de Charlie Com-
pagnie neergestreken in het Baltische Litouwen voor de 
enhanced Forward Presence (eFP). Deze NAVO-inzet is ge-
richt op het tonen van solidariteit met de Baltische Staten 
(en Polen) en onderstreept de waarde die de NAVO hecht 
aan collectieve verdediging. Nu wij reeds afscheid genomen 
hebben van de zogenaamde short-timers (3 maanden) en 
eenieder zijn tussentijds recuperatieverlof heeft genoten, is 
het een mooi moment om de balans op te maken van deze 
inzet en om u, als lezer van de Vaandeldrager, een kijkje in 
de keuken te geven van ons leven in Litouwen.

Koude start
Na een letterlijke “koude start” hebben de Fuseliers hun 
werkplaats in Oirschot omgeruild voor de barakken van 
Rukla. Dit is een voormalig Sovjetkazerne met alle egards 
die daarbij kunnen worden verwacht. De eerste drie maan-
den stonden voornamelijk in het teken van trainen tot 
en met pelotonsniveau. Klimatologische omstandigheden 
zorgden er i.c.m. de vele moerassen voor een uitdagend 
oefenterrein. Het oefenterrein Pabradė, aan de grens met 

Wit-Rusland, is hierbij een beetje ons tweede huis gewor-
den. De focus van deze oefeningen verschoven langzaam 
naar geïntegreerd optreden in een defensieve setting in 
samenwerking met onze eFP partners. Hiervan was het 
hoogtepunt de oefening EAGER LEOPARD.



Eager Leopard
Van 15 tot en met 26 april heeft de oefening EAGER LE-
OPARD plaatsgevonden. Deze oefening begon met een 
alarmering, waarbij alle eenheden getraind werden om zo 
snel mogelijk inzetgereed te zijn in het geval van een plot-
selinge dreiging. Na deze oefening moest al het materieel 
in wegverplaatsingen en middels zwaar transport vervoerd 
worden naar Pabradė. Naast ons eigen materiaal, gold dit 
ook voor de Duitsers (Leopards en Marders) en de Tsje-
chische Pandurs. Dit was een enorme logistieke operatie 
en zorgde voor veel toeschouwers in de verschillende dor-
pen en steden langs de route.

Aangekomen in Pabradė werd de legering opgebouwd en 
kreeg de Charlie Compagnie de beschikking over een groot 
tentenkamp waar gedurende de gehele oefening gebruik 
van werd gemaakt. Hier werden alle voorbereidingen ge-
troffen en ook de commandovoeringscyclus opgestart. De 
oefening bestond uit twee grote events voor de compagnie. 
Allereerst moesten wij een verdediging inrichten waarna 
de Duitse, versterkte compagnie de taak kreeg om door 
de verdediging heen te breken. Door een gebrek aan tijd 
moesten we direct het gebied in om alle hindernissen en 
dergelijke voor te bereiden. Eenheid 4 , het Boxer peloton 
had als taak om, door middel van hindernissen de vijand te 
vertragen en zoveel mogelijk schade toe te brengen. Een-
heid 6 had als taak om de open vlaktes te beveiligen, een 
plek waar zij zich thuis voelen met hun anti tank-wapens. 
Net na de voorbereidingen gereed waren, werden de eer-
ste Duitse verkenners in de nacht al gemeld en is er lang 
en hard gevochten om door onze verdedigingen heen te 
breken. Na een lange dag moesten de vijandelijke eenheden 
zich onsuccesvol terugtrekken. 

Na deze actie zijn alle eenheden terug gegaan naar kamp 
Adrian Rohn om daar onderhoud te plegen, evaluaties uit 
te voeren en om zichzelf weer voor te bereiden op het 
volgende scenario.

Voor het volgende scenario waren de rollen omgedraaid. 
Wij kregen de opdracht om de Duitse verdediging te door-
breken. Aangezien wij als gemotoriseerde eenheid niet de 
slagkracht hiervoor in huis hebben, werden we aangevuld 
met een Duitse tankeenheid en een Spaans gemechani-
seerd peloton. Alle communicatie in de voorbereidingen 
en over de radio moest nu gedaan worden in het Engels, 
wat zorgden voor een mooie uitdaging. Ook was dit de 
perfecte gelegenheid om bij elkaar te kijken en tactieken, 
dan wel procedures te vergelijken. In combinatie met tanks 
een actie inzetten was voor veel mensen binnen de com-
pagnie een eerste keer. Gedurende één dag hebben we de 
Duitse verdediging aangevallen en proberen te doorbreken. 
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De combinatie van internationale partners en de Engelse 
voertaal maakte dit tot een zware, maar mooie uitdaging. 
Na afsluiting van de oefening is er middels een korte cere-
monie afscheid genomen van onze Spaanse collega’s 

Together we are stronger
Behalve de Nederlandse delegatie zijn in Litouwen Noren, 
Tsjechen en Duitsers gestationeerd. Daarnaast wordt er 
volop geïntegreerd met andere landen waar een eFP ver-
tegenwoordiging zit. Zo werd o.a. een Spaans gemechani-
seerd peloton toegevoegd aan onze compagnie bij Eager 
Leopard. Verder vindt er vooral op het gebied van vuur-
steun veel uitwisseling plaats. Zo hebben wij al met Ame-

rikaanse, Sloveense, Spaanse en Noorse zogenaamde Fire 
Support Teams samengewerkt. 

Ook wordt er internationaal veel kennis uitgewisseld. Zo 
hebben wij als pelotonscommandant geparticipeerd in een 
Platoon Leader Course van de Litouwers. Daarnaast vindt 
er wekelijks een Military Leadership Course plaats waar-
aan alle landen deelnemen. Thematiek die daarbij wordt be-
sproken, varieert van de verdediging (fighting with obstacles) 
tot het cyberdomein. 

Toekomst
Op het moment van schrijven staan we aan de vooravond 
van een internationale leadership training, die is georgani-
seerd door de Charlie Compagnie. Gedurende een drie-
daagse TOZT (tactische oefening zonder troepen) gaan we 
een brugbezetting behandelen. De verdediging en aanval 
hiervan gaan we later in praktijk brengen. Verder staat er 
nog een niveau 2 week inclusief een internationale Mud 
run op het programma, alvorens wij deelnemen aan de af-
sluitende brigade-oefening, IRON WOLF. Gedurende deze 
oefening komen alle facetten van de aanval en verdediging 
terug in een internationale setting. Hierna is het zaak om 
zo goed mogelijk onze spullen te onderhouden alvorens wij 
deze gaan overdragen aan de Fuseliers van de Alfa Compag-
nie, die ons hier zullen overnemen.

Oefening Duitsland, Güz en Klietz
Tekst: Fuseliers der Eerste Klasse Kollenburg en Van den Heuvel

In de zomer van 2019 gaat het Alfa-team op uitzending naar 
Litouwen. Ter voorbereiding staan er een aantal oefenin-
gen als opwerktraject op het programma, waaronder de 
oefening Klietz/Güz (11 februari 2019 t/m 01 maart 2019), 
waarbij de week in Klietz in het teken stond van de niveau 
4 meting van het Alfa-team. Aansluitend werd er twee we-
ken getraind in Güz Altmark, onder leiding van de Duitsers. 
Hier kwamen de niveaus 1 tot en met 4 aan bod, met als 
afsluiting een niveau 5 oefenscenario, de generale repetitie 
voor eFP te Litouwen. 

Eerste week Klietz
De oefening Klietz ging voornamelijk om het meten van het 
Alfa-team, daarnaast werd het verkenningspeloton van de Del-
ta Compagnie gemeten. Hierbij voerden wij, het Alfa-team, het 
defensief gevecht tegen de oefenvijand, de Bravo Compagnie. 

De actie was op te delen in verschillende fases. In de eerste 
fase (gebiedsbeveiliging) zijn wij aan de slag gegaan met het 
inrichten van de wachtluisterposten en het verkennen van 
de sector voor de in te richten (verwissel)opstellingen, die 
wij in de tweede fase (gebiedsverdediging) van het gevecht 
gingen toepassen. In de eerste nacht zijn wij begonnen met 
bereden patrouilles in de sector om het verkennend ele-
ment van de vijand te onderkennen. Tijdens de uitvoering 
van de bereden patrouilles, kwam het bericht binnen dat 
het verkenningspeloton een aanvalsdoel had onderkend. 

Zodoende werd het Alfa-team ‘getaskt’ om een offensieve 
actie uit te voeren bij duisternis. Na het succesvol uitscha-
kelen van de vijand is iedereen terug verplaatst naar zijn 
organieke sector om de patrouilles weer op te pakken.

Uiteindelijk naderde de vijand en zijn wij omgeschakeld van 
een gebiedsbeveiliging naar een gebiedsverdediging. Het ‘dis-
persed’ gevecht werd gestart; door middel van een verspreid 
optreden met veel dynamiek hebben wij de vijand grote ver-
liezen kunnen toebrengen en uiteindelijk kunnen stoppen. 
Missie geslaagd! Na de meting kon het afwikkelen in Klietz 
beginnen, met als afsluiting een barbecue om vervolgens te 
verplaatsen naar het volgende oefenterrein, Güz Altmark. 



De tweede en derde week Güz Altmark
De tweede en derde week stond in het teken van de inte-
gratie met de Duitse collega’s. De eerste week hebben wij 
praktijkoefendagen gedraaid onder leiding van de Duitsers. 
Er werden elke dag scenario's gedraaid, waarbij de oefen-
vijand ons vak probeerde binnen te dringen. Het Alfa-team 
had als taak de vijand te vertragen, na elk scenario volgde er 
een evaluatie zodat de aangehaalde leerpunten mee konden 
worden genomen naar de volgende dag. De week werd afge-
sloten met een internationaal appèl en een barbecue, waarbij 
onder andere Duitse en Belgische collega's aanwezig waren. 

De tweede week in Güz werd een niveau 5 scenario ge-
draaid van een defensief gevecht tegen Duitse oefenvijand, 
het Alfa-team opereerde onder leiding van de Duitsers. 

Hierbij moesten de Duitsers ons vak binnen zien te ko-
men en dienden wij als vertragend element. De oefenvij-
and probeerde met hun voertuigen (Marders, Fuchsen) ons 
vak binnen te dringen, en zodra de voertuigen niet meer 
verder konden, kwamen ze met uitgestegen infanteristen 
verder voorwaarts. Hierbij stuitten ze continu op uitge-
stegen infanteristen van eigen zijde en doordat er zoveel 
verschillende linies en versterkte opstellingen waren werd 
de vijand continu verder terug gedrongen. De vijand bleef 
aanvallen uitvoeren om de zwakte van het Alfa-team te vin-
den. De oefenvijand kwam elke keer weer thuis van een 
koude kermis. Wij hebben als Alfa-team ons visitekaartje 
afgegeven aan de Duitsers en konden met een goed en vol-
daan gevoel huiswaarts. In juli gaan wij dit een goed vervolg 
geven in Litouwen.

Module C te Klietz

In de periode van 11 februari t/m 1 maart vinden er meer-
dere Field Training Exercises (FTXn) plaats op de oefen- en 
schietterreinen in Klietz en Altmark in Duitsland. De mo-
dule C vindt plaats te Klietz onder leiding van 17 Painfbat 
en bestaat voor de Bravo Compagnie uit twee elementen.
De niveau IV meting van het Alfa-team van 11 tot 15 fe-
bruari waarbij de Bravo Compagnie in de huid van OPFOR 
mocht kruipen. De tweede week van 16 tot en met 20 
februari stond in het teken van een FTX op niveau 1 & 3.

De oefening voor 17 Bravo begon zoals gewoonlijk op 
maandagochtend met het beladen van de laatste zaken, de 
lange busreis richting Klietz en het legeren op het kamp. In 
de nacht van 12 op 13 februari stond echter al de eerste 
actie gepland voor de Alfa Compagnie, namelijk een uitge-
stegen aanval op een vijandelijk zware-wapens-peloton. 

De aanval vond net voor dagaanbreken plaats en na zware 
strijd wist de Alfa Compagnie toch alle vier de voertuigen 
met het personeel uit te schakelen.

Op 13 februari deed eenheid 4 een verkenning in de vijan-
delijke sector om zo meer inzicht in het terrein te krijgen. 
Tevens hoopte zij zo de vijandelijke verdediging in kaart te 
kunnen brengen. De vijand had steun van de genie en was 
volop in de weer om (draad)hindernissen aan te leggen en 
merkte de aanwezigheid van de verkenningseenheid niet 
op. Na een geslaagde verkenning werden de voertuigen van 
eenheid 4 echter nog op de valreep onderkend en onder 
vuur genomen. Uiteindelijk konden ze aan het vijandelijke 
vuur ontkomen en de laatste intel updates doorgeven om 
deze te verwerken in het aanvalsplan voor de dag erna. Om 
06.00 uur zou namelijk de actie van start gaan…

Het is nog donker als de compagnie wakker wordt om de 
laatste voorbereidingen te treffen om in de aanval te gaan. 
Overal is personeel in de weer om handelingen voor actie 
uit te voeren, commschecks te houden en de laatste over-
lays in BMS (battlefield management system) te zetten. Dan 
om exact 06.00 uur beginnen de voertuigen te bewegen 
om de verplaatsingsvolgorde aan te nemen. 
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Om 07.00 uur gaan de eerste voertuigen de startlijn over 
en de aanval op de Alfa Compagnie is begonnen. De aan-
val verloopt voorspoedig en na een aantal uren heeft het 
zware wapens peloton zicht op de vijandelijke CP-boxer. 

Er wordt een vuurtje op dat betreffende coördinaat aange-
vraagd en niet veel later is het voertuig uitgeschakeld door 
mortiervuur. Het doel is bereikt. Na de lunch wordt het 
scenario nog een keer opgestart om zo nog meer rende-
ment te genereren voor beide eenheden.

Om de oefening in Klietz gezellig af te sluiten is er op de 
vrijdag een barbecue voor het gehele bataljon en alle on-
dersteunende eenheden op het kamp Grosswudicke.

De twee dagen hierna staan vooral in het teken van het op-
leiden en trainen van de pelotons, waarbij allerlei onderwer-
pen worden behandeld. Zo zijn eenheid 4 en 5 voorname-
lijk bezig met niveau 2 acties te voet en eenheid 6 met de 
groepsopstelling van de SPIKE. Tot slot sluiten de pelotons 
de oefening af met een doorlopend scenario van 18 op 19 
februari waarin de eerder beoefende zaken aan bod komen.

Uiteindelijk levert op woensdag 20 februari 17 Bravo het 
kamp op aan de Duitsers om vervolgens de laatste nacht 
door te brengen op Grosswudicke. Vanuit hier worden alle 
voertuigen schoongemaakt om vervolgens terug te gaan op 
de trein naar Nederland. De volgende ochtend stapt ieder-
een voldaan na twee weken oefenen in de bus terug naar 
Nederland.

Veteranenreünie 24 mei 2019
Tekst: Lieke Appelhof 

Op deze dag was het weer tijd voor de jaarlijkse veteranen-
reünie. Dit jaar was de thema-reünie gerelateerd aan de uit-
zending: 17 (NL) Mechbat GFPI SFOR-5, 20 jaar na terugkeer. 
Naast SFOR-5 namen ook de leden van de VVVGFPI, VOS-
KNBPI en de VOSIB deel aan de herdenking en feestelijk-
heden in de middag. 

Eenieder die met een oranjeblauw invasie-fluitkoord uitge-
zonden is geweest, was samen met zijn/haar partner en kin-
deren van harte welkom. De veteranen van SFOR 5 werden 
verwelkomt in de bioscoop, door de commandant van deze 
missie, Brigade-generaal der Fuseliers b.d. A.T. Vermeij. Voor 
de overigen begon de dag in het KEK-gebouw, zij werden 
welkom geheten door de voorzitter van VVVGFPI, Brigade-
generaal de Jong. 

Om half 12 vond de herdenkingsceremonie plaats op de 
bataljonsappèlplaats. Na het dodenappel legden de regi-
mentscommandant en Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes 
een krans namens het Regiment. 

Dit jaar werd voor het eerst een tweede krans gelegd na-
mens de VVVGFPI. De krans werd gelegd door Generaal 
de Jong en de jongste veteraan van het bataljon, Korporaal 
Lamaij. Na de ceremonie stond er voor alle aanwezigen een 
lunch klaar. De VOSKNBPI- en VOSIB-veteranen genoten 
van een nasimaaltijd, de anderen van een BBQ. Tijdens de 
BBQ werd de muziek verzorgd door Arno Verhoof, in ruil 
voor een bijdrage aan het goede doel: Alpe d’Huzes. Voor 
de kinderen was er een springkussen, deze werd ook dit 
jaar gesponsord door Jordy Hollewand. Tevens was er een 
static-show en kon men een kijkje nemen in het museum 
Brigade en Garde Prinses Irene. De reünie en gezellig sa-
menzijn werden voortgezet in de Rhinobar, waar de dag om 
16.00u werd afgesloten. 

Augustus 1944. Brigademannen van een gevechtsgroep 
in een Normandisch landhuis, omgeving Cresserons.



Rhino Challenge
Door Fuselier der Eerste Klasse Simon van der Meij, Delta Compagnie

Een evenement waar veel militairen naar uitkijken; De briga-
de-sportdag, tegenwoordig onder de naam Rhino Challen-
ge. Elk voorjaar vindt dit sportevenement in wedstrijdvorm 
plaats op de De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. 
Er wordt gestreden om de Rhino-Bokaal. In het verleden is 
deze prijs vaak door ons bataljon gewonnen, maar afgelo-
pen jaar was hij in handen van de 41 Pantsergenie.

De sportdag, dit jaar op donderdag 18 april, begon met een 
appèl, waarbij de gehele brigade aanwezig was. Hierbij werd 
het programma van de dag bekend gemaakt en wenste de 
kersverse brigadegeneraal Maas de eenheden veel succes 
en plezier bij alle onderdelen. Het programma bestond 
onder andere uit;  een commandantenspel, touwtrekken, 
sterkste man, de triatlon, volleybal en nog veel meer. Deze 
onderdelen werden in competitievorm op verschillende lo-

caties uitgevoerd, verspreid over de gehele dag. Centraal 
punt hierbij was een saamhorigheidsplein waar een lunch 
en drinken verkrijgbaar was.

Bij veel onderdelen hebben de Fuseliers het goed gedaan 
en zijn er prijzen gepakt. Ik zelf heb in teamverband meege-
daan aan het oriënteren en we zijn derde geworden. 

Aan het einde van de dag werd de Rhino Challenge afge-
sloten met de prijsuitreiking. We hebben de sportdag ge-
wonnen en de Rhino Bokaal is weer in handen van het 17e 
bataljon! Na een korte afwezigheid heeft “Bokaaltje” zijn 
vertrouwde hoekje in Congleton weer opgezocht.

Na een dankwoord van de BC hebben we ons omgekleed 
en hebben het succes gevierd tijdens de brigade-feestavond.
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Rhino Obstacle Run

Op vrijdag 10 mei was het tijd voor de Rhino Obstacle Run 
voor de hele Brigade. De 1e, 2e en 3e plek werden behaald 
door het 17e! Gefeliciteerd!
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SIRA 7: van 25 maart t/m 11 April 2019
Tekst: Sergeant der Eerste Klasse Meester 

TIC A-team

Week 1 
Het is maandagmorgen 05.25u als wij van het Alfa-team (6 
man) en de eFP-staf verzamelen en de laatste bijzonderhe-
den van Luitenant-kolonel Veuger krijgen en wij om 05.30u 
vertrekken naar de kazerne te Gotha (DUI) voor onze 
SIRA* training. Deze training, een van de verplichte num-
mers voor het opwerken richting Litouwen, is bedoeld om 
de Battle Group (BG) staf te trainen voor de eFP. Dit om de 
samenwerking binnen de BG-staf en met de Compagnieën 
te verbeteren en optimaliseren. Van het Alfa-team zijn de 
essentiële functionarissen mee, de CC, SMO, Pc Genie, TIC 
en 2x handlanger (FST was niet in de gelegenheid ivm een 
cursus/oefening). Aangekomen op locatie rond de middag, 
kregen we om 13.00u een briefing in de filmzaal. Hier bleek 
dat de complete 37e Brigade, zeven bataljonsstaven en de 
brigadestaf ondersteund door 1x artillerie bataljon en een 
verbindingscompagnie, getraind werd. Twee speciale batal-
jons hierbij waren het eFP bataljon (main effort) en het 
King Mindaugas Hussar Battalion uit Litouwen. Later op de 
dag na het diner kregen wij de opdracht om ons voor te 
bereiden op een terreinverkenning in het ons toegewezen 
vak, daarin moesten we onze opstellingen bekijken/verbe-
teren en indien nodig veranderen. Nadat dit voorbereid 
was zijn we naar onze legering gegaan; deze lag weer op 
een andere kazerne 30 min verderop. 

Dinsdag zijn we na het ontbijt om 08.00u het terrein in 
gegaan om onze punten te verkennen. Daarbij viel gelijk op 
dat het toegewezen vak zeer geschikt was voor voertuigen 
met lange dracht wapens (bijv. tanks) en ìets minder voor 
een Mot Compagnie. Uiteindelijk hebben wij met het Alfa-
team het plan van het bataljon iets aangepast, zodat ons 
team maximaal en efficiënt ingezet kon worden. Vanaf de 
middag hadden we een huddle met de andere compagnieën 
en de BG-staf om de bijzonderheden van de verkenningen 

Augustus 1944. Op 23 augustus bezocht Prins Bern-
hard de Nederlandse Strijdkrachten, de Brigade, op dat 
moment in een bivak in een boomgaard bij La Vallee 

Tantot (ten zuidwesten van Pont-l’Évêque).

Augustus 1944. Een bekende foto van een (katholieke) 
kerkdienst te velde, ergens in Normandië. Voorganger is 

Aalmoezenier Pater Leo Laureijssen



 juni 2019 35

op elkaar te leggen. Dit omdat de bataljonscommandant de 
dagen erna aan de andere bataljonsstaven en brigadestaf 
een presentatie te velde moest geven. Rond het diner zijn 
we teruggekomen op de kazerne te Gotha, waar we nog 
wat oleaten t.b.v. de BG-staf hebben gemaakt en de BG-staf 
hun presentatie te velde heeft voorbereid. 

Woensdag na het ontbijt zijn we met vijf bussen vol langs 
vijf bespreekpunten gegaan en hebben de aangewezen een-
heden hun presentatie te velde gedaan. Hierbij werd alles 
uit de kast gehaald om hun plan zo goed mogelijk te ver-
kopen aan de brigade-generaal en zijn plaatsvervanger. Zo 
werd er door het verkenningsbataljon gebruik gemaakt van 
seinpatronen om tijdens de terreinoriëntatie oorden aan 
te wijzen en maakte het CSS-bataljon gebruik van een ma-
quette van 10x10 meter om zaken aan te halen. Rond het 
diner vond de generaal het wel goed geweest en zijn we 
terug verplaatst naar de kazerne. Daar zijn wij na het eten 
teruggegaan naar onze legering, waar we na een rondje 
hardlopen een biertje zijn wezen doen in het Heimbetrieb. 

Donderdag vertrokken na het ontbijt dezelfde vijf bussen 
met personeel om de laatste zes bespreekpunten langs te 
gaan waaronder de drie van de eFP BG. Verder kwamen 
deze dag ook nog het King Mindaugas Hussar Battalion uit 
Litouwen en het tankbataljon aan het woord. Voor mij was 
dit een eerste keer om zoiets mee te maken. Aan de ene 
kant heel interessant; aan de andere kant was het regelma-
tig langdradig, daar waar de Duitsers kort zijn in hun com-
mandovoering duurde hierbij een terreinoriëntatie soms 
meer dan 15 minuten (je had 30 minuten voor de gehele 
presentatie). Al met al een interessante week.

Week 2+3
Ook deze week verzamelden we bij de eFP-staf, teneinde 
om 05.25u te vertrekken naar Wildflecken. Na wat vertra-
ging (Pc-genie had bijna twee uur op dezelfde plek gestaan) 
kwamen we aan op de kazerne in Wildflecken. Hier kregen 
wij om 13.00u een briefing over wat er van ons verwacht 
werd. Aansluitend zijn wij naar ons gebouw gegaan en heb-
ben wij gedeeltelijk onze werkruimte ingericht en onze 
Duitse cpu-operators ontmoet. Verder was er de maandag 
niet heel veel te doen behalve sporten (lekker gebied om te 
lopen op hoogtemeters) en linken met de BG-staf, die had-
den hun Bataljons Centrale Post (CP) tactisch opgebouwd 
net zoals de andere bataljons en de brigadestaf. Leuk om te 

zien hoeveel verschillen er zitten in de verschillende tacti-
sche CP’n. 

Dinsdag zijn we na een soepele ochtend en een lesje ge-
bruik maken van de Titaan telefoon, om 13.00u naar de BG-
CP verplaatst voor de bataljonsbevelsuitgifte. Toen deze af-
gelopen was hebben we onze werkruimte verder ingericht. 
Verder hebben we ons voorbereid op de oefendag van 
woensdag. De Duitse compagnie (bemand door de Duiste 
CC die met ons mee naar Litouwen gaat) en de Belgische 
en Noorse compagnie (niet aanwezig, dus bemand door 
Duitsers) hadden ook kantoortjes bij ons in de gang. 

Woensdag was vanaf 08.00u voor iedereen een testdag om 
te zien of het computersysteem waar we die week mee 
zouden werken, het goed deed. Hierbij konden wij ook 
wat beter afspraken maken binnen het team over wie wat 
oppakte en de samenwerking met onze Duitse operators 
verbeteren. Al snel bleek voor ons het nadeel dat wij ons 
swarming principe niet konden toepassen omdat het com-
puterprogramma geen eenheden kleiner dan pelotonsni-
veau kon plaatsen. Hierdoor moesten wij wat aanpassingen 
doen voor ons optreden. 

Donderdag was de eerste echte trainingsdag van de SIRA* 
training. Om 07.30u waren we in onze werkruimte om voor 
te bereiden en om 08.00u begon dan echt het scenario. Dit 
werd ook met de normale verplaatsingstijden etc. uitgevoerd 
zodat het tot een uur of 11 duurde voordat wij ons eerste 
contact hadden en onze operatie startte. Zo rond 18.00u 
werd het scenario stopgezet, aansluitend konden wij snel 
eten, om daarna eerst een evaluatie met het bataljon te heb-
ben en daarna om 20.00u de brigade-evaluatie in de filmzaal. 
Daar werd ook duidelijk dat wij de main effort waren van de 
brigade. Na de evaluatie en het praatje van Luitenant-kolonel 
Habel (BG cdt) was er nog tijd om een gezellig biertje te 
drinken. Voor de mensen die de film GROUNDHOG DAY 
kennen?! Voor ons gold hetzelfde vanaf donderdag tot en met 
woensdag. Elke dag startte weer opnieuw op het beginpunt 
van 07.30u tot 18.00u en daarna de evaluaties. Mochten er 
momenten zijn dat het saai dreigde te worden dan zochten 
de Nederlandse en Duitse Compagniescommandant elkaar 
wel op om er wat sfeer in te brengen… Op zaterdag stopte 
we iets eerder om 16.00u i.v.m. de wedstrijd Bayern Mün-
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Mortieristen: van opkomst naar inzet
Tekst: Ruben Verbruggen, Martijn van Haasteren, Thijs van de Bemt en Nick Baden.

Wij zijn eind 2018 geplaatst bij de mortieren van de Delta 
“Springbok” Compagnie.

Voor onze plaatsing hebben we de Algemene Militaire Op-
leiding gevolgd. We werden opgevangen door een ervaren 
korporaal die net terug was van zijn uitzending naar Mali. 
Door het tekort aan onderofficieren was hij waarnemend 
groepscommandant. Snel werd duidelijk dat we mee zou-
den gaan naar Litouwen voor de Enhanced Forward Pres-
ence missie.

Voor ons ging dit allemaal snel, binnen een jaar van burger 
naar inzet bij een NAVO-missie. Het voelde goed en uitda-
gend maar we moesten nog veel leren. In de AMO hadden 
we basisvaardigheden geleerd zoals Colt, CBRN en ZHKH. 
Nu kwam daar veel nieuwe stof bij: het 81mm mortier, de 
Fennek met .50 en tactisch groepsoptreden.

In januari zijn we gestart met een opleidingsprogramma. 
We zijn begonnen met theorielessen over het mortierstuk 
en de munitie. Tussendoor en vooral daarna zijn we in de 
praktijk met het mortierstuk gaan oefenen. Het doel was 
om iedereen tot munitiewerker op te leiden en een en-
keling ook tot richter. Na het behalen van de Proeve Van 
Bekwaamheid zijn we gaan trainen, vakman op het mortier 
word je alleen door oefenen, oefenen en nog eens oefenen. 
Hierna zijn we gestart met het verbeteren van onze in-
fanterie-skills. Eerst met losse munitie op de Oirschotse  
heide en hierna met scherp naar het ISK, waar we met de 
groep baan M hebben gedaan. 

De .50 mitrailleur was het volgende onderwerp. Theorie en 
handelingen op de kazerne en daarna gingen we schieten in 
Bergen, Duitsland. 

Begin april zijn onze groepscommandant en vuurleider 
binnen gekomen en zijn we een gevulde mortiergroep ge-
worden. Met de opgeleide kaderleden zijn we 81mm gaan 
schieten op het ASK, voor ons een spannend moment. Op 
de eerste schietdag schoten we enkel stuk (Niv 2), voor 
ons was dit de afronding van onze mortieropleiding. Hierna 
gingen we op dag twee door met de complete groep en 
zijn we gecertificeerd op niveau 3. Het vele oefenen werd 
beloond met dit mooie resultaat.

Na het certificeren volgde er een aantal cursussen. Ook 
zijn we gekleed voor Litouwen, hebben we de eed afge-
legd en het invasiekoord ontvangen. Binnenkort leveren we 
onze uitrusting in voor transport en gaan we van het in-
schepingsverlof genieten.

Wij vonden de afgelopen maanden druk, interessant en snel 
gaan. Dit omdat we veel nieuwe stof in een korte tijd moesten 
leren en kennen. Ondanks dat het erg druk is geweest, genie-
ten we en lachen we veel samen. We hebben er zin in om met 
de groep en de Alfa Compagnie naar Litouwen te gaan.

chen tegen Borussia Dortmund en een BBQ met bier, die 
hardstikke gezellig was.

Toen woensdag eindelijk het einde was gekomen, zijn we 
na het opruimen van ons kantoor met onze compagnieën 
en de BG-staf naar een klooster in de buurt geweest. Daar 
hebben we genoten van het door de monniken gebrouwen 
bier en het eten. Om 20.30u zijn we teruggegaan naar de 
kazerne in Wildflecken zodat we de wedstrijd van Ajax te-
gen Juventus konden zien. 

Donderdag hebben we nog een appèl en een brigade evalu-
atie gehad waarna wij terug zijn gegaan naar Oirschot om 
van een welverdiend weekend te genieten.

*SIRA (CST) = een training voor o.a. bataljons-/brigadestaven 
waarbij de uitvoering van de eenheden gesimuleerd wordt op 
de computer en de staven te velde in hun commandopost de 
operatie uitvoeren.



Auteur: Sjoerd van de Wal

De term “Levende geschiedenis” of “Re-enactment” zal bij 
veel lezers bekend zijn. Minder bekend is wellicht dat er 
een groep is in Nederland die zich bezig houdt met het 
uitbeelden en tot leven brengen van de Prinses Irene Bri-
gade, vanaf de oprichting in 1941 tot aan de bevrijding van 
Nederland in 1945. Deze groep is ontstaan in de aanloop 
naar de herdenkingen van "70 jaar Operatie Market Gar-
den” in 2014. Door een Britse organisatie werd, samen met 
de Koninklijke Landmacht, een tour met authentieke Britse 
voertuigen uit de oorlogsjaren georganiseerd van Lommel 
(BE) naar Arnhem. Een groep enthousiastelingen heeft dit 
evenement aangegrepen om de Nederlandse bijdrage aan 
onze bevrijding te laten zien en daarmee eer te doen aan 
de mannen die in 1944 vanuit België de Nederlandsche 
grens overtrokken.

Een periode van onderzoek en vergaren van de correcte 
materialen brak aan, want het streven was en is om een 
zo historisch correct mogelijk beeld te geven van hoe de 
Prinses Irene Brigade gekleed, uitgerust en bewapend was. 
Dit idee sprak vele mensen aan waardoor we uiteindelijk 
met een groep van eenendertig man hebben deelgenomen, 
waarbij zelfs drie man uit Australië zich bij ons aangesloten 
hebben. De deelname aan de tour is een enorm succes 
gebleken, getuige de vele reacties en complimenten die we 

hebben mogen ontvangen. Op basis daarvan is besloten om 
met de groep door te gaan en inmiddels hebben we aan 
diverse evenementen en presentaties onze medewerking 
verleend, waaronder de 75ste verjaardag van het Gardere-
giment Fuseliers Prinses Irene op 14 mei 2016 te Oirschot.

In september van dit jaar wordt weer een tour georgani-
seerd vanaf de Belgische grens over de toenmalige Club 
Route (Hell’s Highway) richting Driel en wij zullen daar als 
groep opnieuw bij aanwezig zijn om de geschiedenis en de 
bijdrage van de Prinses Irene Brigade levend te houden. Op 
dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen 
om ook deze editie weer een zo correct mogelijk beeld te 
geven van de Prinses Irene Brigade te velde in 1944.
Binnen de groep worden diverse facetten van de Irene Bri-
gade belicht zoals de gevechtsgroepen, maar ook de onder-
steunende eenheden.
Na september zullen wij in de Vaandeldrager verslag doen 
van deze tour.

Sjoerd van de Wal
Coördinator Samenwerkingsverband Levende Geschiede-
nis Prinses Irene Brigade 1941-1945
https://www.facebook.com/Prinses.Irene.Brigade

Levende geschiedenis Koninklijke Brigade 
Prinses Irene 1941-1945

Sectie in Fordson truck

Overnachting bij de brug bij Grave

 Groepsfoto Ginkelse Heide.
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