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

De Rode Draad december – maart 1945
In de Vaandeldragers van 2019 en 2020 kijken we in het kader van “75 jaar na dato” terug op de acties van de
Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”.
In oktober 1944 bombardeerde de Royal Air Force de dijken van Walcheren, ten westen van Veere en in de
omgeving van Vlissingen (Fort de Nolle en Fort Rammekens). Hierdoor werd het grootste deel van Walcheren
onder water gezet. Op 1 november werd het Zeeuwse eiland van drie kanten aangevallen en op 8 november was
Walcheren geheel bezet. Het bezit van de Zeeuwse eilanden was belangrijk voor een veilige toegang tot de haven
van Antwerpen, logistiek uiteraard heel belangrijk voor de geallieerden.
Op 14, 15 en 16 november vertrok de Irene Brigade naar Zeeland om dit net veroverde gebied te beveiligen.

November 1944. Noord-Beveland.
Mannen van de Verkenningsafdeling
(Recce) worden gelegerd in Colijnsplaat.

November 1944. Middelburg. Een
groot deel van de stad was verwoest
en stond onder water.Veel bewoners
waren geëvacueerd. In de stad werd
Gevechtsgroep I gelegerd.
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Van de Redactie
Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Henrie Doreleijers, hoofdredacteur.
Deze uitgave
Ook in deze uitgave weer de nodige aandacht voor 75 jaar bevrijding en de verschillende herdenkingen waaraan ons Regiment
heeft deelgenomen.
Terugblik 2019
2019 was voor ons als redactieteam weer een vruchtbaar jaar.
Gelukkig hebben wij, dankzij de
bijdrages van de verschillende redacteuren en schrijvers,
steeds voor “goed gevulde” en mooie Vaandeldragers kunnen zorgen, maar dat is niet vanzelfsprekend.
Vooruitblik 2020
Ook volgend jaar zullen wij aandacht blijven besteden aan
75 jaar bevrijding en alle activiteiten van de verschillende
verenigingen, maar wij blijven afhankelijk van de bijdrages
van onze redacteuren en schrijvers. Daar maken wij ons
wel zorgen over, de Vaandeldrager is het blad van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, waarin iedere vereni-

ging en het parate Bataljon de gelegenheid krijgen om hun
leden te bereiken en ervoor te zorgen dat zij zichzelf hierin
herkennen. Wij zien dat het steeds lastiger wordt om voldoende kopij te krijgen en wij hebben jullie steun daarvoor
nodig! Uiteraard staan wij open voor alle suggesties ter
verbetering/verandering en als je geïnteresseerd bent om
redacteur te worden, laat het weten!

Digitale versie van “de Vaandeldrager”
Als proef gaan wij de leden, na het uitkomen van de Vaandeldrager, een mail sturen met daarin een link naar de digitale
uitgave, zodat ons mooie blad ook op de tablet of E-reader
gelezen kan worden. Na deze proef zullen we de resultaten
evalueren en deze service eventueel continueren.
Deadline kopij Vaandeldrager 132
De uiterste datum waarop de kopij voor de volgende
editie, Vaandeldrager 132, ingeleverd moet zijn is vrijdag
21 februari 2020.
Ik wens u allen namens het redactieteam fijne Kerstdagen,
een goed 2020 en veel leesplezier!

Van de Regimentscommandant
Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers George Dimitriu
Vanwege de terugloop
in de vulling in onze brigade is “Behoud” een
veelgehoorde kreet. En
terecht, naast dat we
ervoor moeten zorgen
dat er genoeg mensen
bijkomen, moeten we
ook investeren in maatregelen om personeel te behouden. Dat is wat mij betreft
een vanzelfsprekendheid, want ook in goede tijden moeten
we er immers voor zorgen dat mensen blijven of intern in
de organisatie doorstromen. En als er sprake is van goed
werkgeverschap, volgt Behoud dan niet vanzelf?
In de discussies over Behoud wordt vaak gesproken over
een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden: studiemogelijkheden, flexibele werktijden en bindingspremies. En natuurlijk kunnen die een rol spelen. Maar de afgelopen maanden heb ik hierover met veel mensen gesproken en na de
oefening Alten Grabow besefte ik me: dit soort maatre-

gelen gaan niet het verschil maken. Uit alles maak ik op
dat Behoud uiteindelijk draait om de man / vrouw die zich
professional kan voelen. Opgeleid, uitdagende training, de
juiste spullen, een goede teamsfeer, een gevulde club, dat
zijn de zaken die tellen. Het gaat erom dat je je aan het
einde van de week realiseert dat je echt gelooft in het werk
dat je doet. Het gaat om bezig zijn met je vak. Ik realiseerde
me dit zelf tijdens de oefening Alten Grabow: “ja, hier doe
ik het allemaal voor!” En dat bleek ook voor anderen: na
Alten Grabow kwamen er meerdere mensen bij me voor
functieverlenging.
Natuurlijk hebben we veel zaken niet zelf in de hand. Mijn
staf drukt hard op het verbeteren van de vulling, spullen
en opleidingsplekken, maar daarvoor zijn we ook afhankelijk van andere partijen. Tegelijk vind ik dat je als commandant je moet bezighouden met de vraag: wat kan ik
op mijn niveau doen? Bezig zijn met het vak dus, aandacht
voor het primaire proces. Voor mij is dat conform mijn
oogmerk ervoor zorgen dat we klaar zijn voor inzet VJTF
(Very High Readiness Joint Task Force) via de lijnen Vechdecember 2019

3

Inmiddels zit de missie in Litouwen van de A Compagnie er
alweer bijna op. De B Compagnie en C Compagnie draaien
nog een paar kleine oefeningen en opdrachten in het kader
van nationale inzet. De D Compagnie is gestart met de
voorbereidingen voor de inzet in Afghanistan. De Bataljonsstaf gaat in het nieuwe jaar aan de slag met het CP-concept.
Binnenkort breekt het welverdiende kerstverlof aan en
vervolgens zitten we zo weer in het nieuwe jaar. Ook daar
een aantal mooie dingen voor de boeg, module-oefeningen,
trainingen in bijzondere omgevingen (Oostenrijk, Afrika)
en opwerken naar de grote oefening in het najaar Zebra
Sword. Genoeg geur van de bos- en oordrand dus!
.nl

Waar ik ook erg blij van word zijn de mooie dingen die ik om
me heen zie gebeuren: Vier man van de A Compagnie in Litouwen, Owan, Evan, Falco en Sonny, die met succes deelnemen aan de wedstrijd Baltic Warrior; het team onder leiding
van Wiebren dat eerste wordt bij een tactisch militair parcours dat is georganiseerd door de Duitsers; Maarten van de
B Compagnie met zijn bovenmenselijke prestatie door ruim
dertig uur bergop te lopen voor het goede doel; Niels van de
C Compagnie die momenteel in de het Verenigd Koninkrijk
zit voor een mooie OVG-opleiding om vooruit te lopen op
de verdere ontwikkeling OVG; en het goede
optreden van de verkenners van de D Compagnie bij Cambrian Patrol dat werd beloond
met een zilveren medaille. Fantastische prestaties! Laat overigens duidelijk zijn hoe ik in
de wedstrijd sta: echte trots en vertrouwen
komt van binnenuit, niet door een prijs of
een schouderklopje. Het gaat om het beste van jezelf te geven en daarvan leren, dát
is persoonlijk succes, en niet het resultaat
wat eruit komt.

Wij zijn verbonden met elkaar in de rijke historie van ons
regiment, daar mogen we trots op zijn. Het was speciaal
dat een van onze oud-strijders, Max Wolff, vergezeld met
zijn vrouw Carla, ons bij de reis vergezelde. Verder hebben
we de afgelopen periode ook stilgestaan bij de verrichtingen van ons regiment bij herdenkingen in Bergen op Zoom,
Tilburg en Breda.

www.fuse
liers

ten, Vernieuwen en Verbinden. Concreet zijn we begonnen
met het houden van lessons learned -sessies na oefeningen
en op commandantenniveau in gesprek over leiderschap
en onze teamcultuur. Nog belangrijker is zorg dragen voor
een uitdagend oefenprogramma en de doorontwikkeling
van OVG, optreden bij duister en de verdere integratie van
manoeuvre, vuursteun en genie op de lagere niveaus. Met
ons vak bezig zijn, de geur van de bosrand (of oordrand),
dat is waar het om draait. Dat is ook waar we gelukkig van
worden en op ons best zijn!

Volo et Valeo.

Een mooi moment om ook even bij stil
te staan is de jaarlijkse herdenkingsreis
naar onze roots. In november hebben
we met een team de herdenkingsceremonies in Wolverhampton en Congleton bezocht. Erg indrukwekkend.
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Van de Stichting Brigade en Garde
Tekst: Arie Vermeij, Brigade-generaal der Fuseliers b.d.
Voorzitter Stichting Brigade en Garde
Fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020
Als u deze Vaandeldrager op de deurmat vindt, loopt het alweer tegen het einde van het jaar 2019. Wat is er in dit jaar
van 75 jaar bevrijding toch weer veel gebeurd. Het bataljon
en het regiment waren ook dit jaar heel druk, heel succesvol
en werden op veel verschillende locaties ingezet. Ik hoop dat
u de rust en tijd gegeven is om terug te blikken op 2019 en
uw lessons learned en andere reflecties een plek te geven in
uw plannen voor 2020. Ik wens iedereen van ons regiment
Fijne Kerstdagen en de allerbeste wensen voor 2020 toe.

Beleidsplan Stichting Brigade en Garde gereed
en Webmaster gezocht
In de vergadering van onze Stichting van jl. 10 oktober
werd ons Beleidsplan voor de komende vijf jaar vastgesteld.
Komende maanden zal het op onze website worden gepubliceerd. Daarnaast werd de conclusie getrokken dat onze
website zo belangrijk wordt en ook steeds meer werk met
zich meebrengt, dat we op zoek gegaan zijn naar een webmaster. Mocht u zich nuttig willen maken voor het regiment, meld u zich dan bij mij aan.

Vrijwilligers Bedankt!
Hierboven gaf ik aan dat 2019 weer een druk jaar was
voor het bataljon en het regiment. Vooral alle activiteiten
van ons Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en al haar
stichtingen, verenigingen en andere elementen, zoals onze
Regimentsverzameling, De Vaandeldrager en de website,
worden gedragen/getrokken door vele vrijwilligers. Heel
veel dank voor jullie onbaatzuchtige en enthousiaste inzet!

Ovatie Generaal Hemmes
Op 10 oktober werd er tijdens het diner van de officieren
van ons regiment spontaan een staande ovatie gegeven aan
Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes, waarmee hij als bevrijder van ons land 75 jaar geleden - zeer terecht - nog eens
werd gehuldigd.

Herdenking 75 jaar bevrijding Tilburg
De bevrijding van Tilburg vijfenzeventig jaar geleden werd in
november herdacht. Hierbij speelde de Prinses Irene Brigade
een belangrijke rol. Daarom werd het indrukwekkende defilé
afgenomen door onze Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes.

Vaandelopschrift Afghanistan
Een hoogtepunt voor het regiment was het besluit van Z.M.
de Koning in oktober, dat aan de opschriften in het vaandel van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene wordt
toegevoegd het opschrift “Derafshan 2007” in verband met
diverse gevechtsacties in de Derafshan-vallei. Dit is een
schitterende waardering en erkenning voor al onze jonge
veteranen die de afgelopen jaren naar Afghanistan werden
uitgezonden. De formele uitreiking zal in 2020 plaatsvinden. U vindt een nadere toelichting door Luitenant-kolonel
der Fuseliers b.d. Andy van Dijk elders in dit nummer. Er
zijn veel mensen bij de aanvraag betrokken geweest, maar
vooral Kolonel Haran Gorissen en Overste b.d. Andy van
Dijk hebben de kar getrokken, waarvoor veel dank!

Everesting Challenge
Als iemand invulling heeft gegeven aan Volo et Valeo (Willen
is Kunnen), is het Sergeant der Eerste Klasse Maarten Cox
van de B Compagnie wel. Maarten heeft in oktober 155 km
bergop (met een gemiddelde stijging van 6%) hardgelopen,
zonder slaap of rust. Hij deed dit door 65 keer de Camerig
in Limburg op te rennen en daarmee 8848 hoogtemeters
te maken, hetgeen gelijk is aan de Mount Everest. Dit alles
deed hij ter ondersteuning van de Invictus Games. Maarten
bedankt en van harte proficiat!

November 1944. Mannen van Gevechtsgroep I
op de Markt in Middelburg.
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Nieuw Vaandelopschrift
Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Andy van Dijk
Op 18 oktober 2019 maakte het Ministerie van Defensie
bekend dat "Zijne Majesteit de Koning heeft besloten achttien standaarden en vaandels van de krijgsmacht, waarvan
zestien van de Koninklijke Landmacht, een opschrift gerelateerd aan de inzet en krijgsverrichtingen in Afghanistan toe
te kennen." Aan ons regiment is het opschrift "Derafshan
2007" toegekend.

een opschrift gerelateerd aan de inzet in Nederlands-Indië
op hun vaandel of standaard te vermelden.

In dit artikel zal ik u informeren hoe dit vaandelopschrift
tot stand is gekomen en wat de achterliggende gedachte
was om tot dit toch wel verrassende opschrift te komen. Ik
gebruik hiervoor zoveel mogelijk tekst uit bestaande documentatie (refertes).

Het toekennen van een vaandelopschrift.
De Koning verleent, op voordracht van de minister, bij Koninklijk Besluit, het recht op het voeren van vaandel- en
standaardopschriften. Vaandel- en standaardopschriften
verwijzen naar belangrijke krijgsverrichtingen waarin de
vaandel- of standaardvoerende eenheid zich op bijzondere
wijze heeft. onderscheiden van andere eenheden. (Referte
NOTA TCK d.d. 26-05-2016).

Omdat de inzet in Afghanistan al bijna tien jaar geleden
plaats vond begin ik met de aanleiding tot de inzet in Afghanistan en de voorwaarden verbonden aan het toekennen
van een vaandelopschrift. Daarna beschrijf ik het proces,
het resultaat en sluit ik af met een persoonlijke conclusie.

Aanleiding
De gewapende aanval op de Verenigde Staten op 11 september 2001 was voor Nederland aanleiding om in het kader
van collectieve zelfverdediging deel te nemen aan Operation
Enduring Freedom (OEF).Vanaf januari 2002 nam Nederland
deel aan International Security Assistance Force (ISAF) in
Afghanistan, die vanaf augustus 2003 werd geleid door de
NAVO. Het Bonn-akkoord uit 2001 en de Resoluties 1386
en volgende van de VN- Veiligheidsraad verschaften ISAF het
mandaat om in Afghanistan “by all necessary means” veiligheid te brengen, de stabiliteit te bevorderen en de steun voor
de Taliban en aanverwante groeperingen te verminderen.
In 2006 besloot de Nederlandse regering tot een civiel-militaire bijdrage in de zuidelijke sector van ISAF. Hierbij werd
nadrukkelijk de aandacht gevestigd op het opbouwkarakter
van de missie. (Referte Nota van Toelichting)

Hoe belangrijk is een vaandel of standaard?
De aanwezigheid van het vaandel of de standaard staat
tegenwoordig symbool voor de aanwezigheid van het Koningshuis, maar ook voor trouw, eenheid en eergevoel.
Het is een teken van onderlinge verbondenheid tussen de
militairen. Bij ceremonies nemen vaandels en standaarden
nog steeds een belangrijke plaats in. Militairen leggen er bijvoorbeeld de eed of de belofte op af. De opschriften op de
vaandels worden altijd door of namens de vorst uitgereikt.
Eenheden krijgen sinds de 19e eeuw 'eervolle vermeldingen' op hun vaandel of standaard. Soms gebeurde dat op
een willekeurig gekozen moment, maar meestal kregen
eenheden tegelijk toestemming voor een opschrift. Dat
gebeurde bijvoorbeeld na de gevechten bij Quatre Bras
(Waterloo) in 1815 en na de Belgische Opstand in 1831
gebeurde hetzelfde. Na de Tweede Wereldoorlog en ook
na de periode 1945 – 1950 kregen eenheden toestemming
6
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In het vaandel van het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene staan thans de wapenfeiten; “St. Côme 1944”, “Pont
Audemer 1944”, “Beeringen 1944”, ‘Tilburg 1944”, “Hedel
1945", “West-Java 1946-1949” en “Oost-Java 1947- 1949".

Het verzoek dient, achtereenvolgens door tussenkomst
van de commandant van de vaandel- of standaardvoerende
eenheid en de commandant van het betreffende operationeel commando en voorzien van een nadere motivering
of appreciatie, te worden aangeboden aan de Traditiecommissie Krijgsmacht. De Traditiecommissie beoordeelt het
verzoek en brengt advies uit aan de Minister van Defensie.
Hierbij wordt het Nederlands Instituut voor Militaire Historie om een historische appreciatie gevraagd. Indien de
Minister instemt met het verzoek legt hij dit voor aan de
Koning. De Directie Juridische Zaken stelt hiertoe in overleg met Traditiecommissie een concept Koninklijk Besluit
op. (Referte DP 20-30; Hfdst 4 OPSCHRIFTEN OP VAANDELS EN STANDAARDEN punt 4.5).

De criteria voor de toekenning van een
vaandelopschrift.
Een vaandel- of standaardopschrift kan worden toegekend
indien de eenheid met ere heeft deelgenomen aan krijgsverrichtingen en zich op enig moment en/of op enige locatie heeft onderscheiden ten opzichte van andere eenheden.
Bij de beoordeling worden in beschouwing genomen de
aard en de wijze van het optreden, de samenstelling van
het verband en de feiten en omstandigheden waaronder de
strijd werd gevoerd. Hierbij wordt getoetst aan de criteria
voor moedig, beleidvol, onderscheidend en dapper optreden en aan de wettelijke grenzen van het optreden.
Hoe definiëren we binnen de infanterieregimenten
het criterium “onderscheidend”?
Gezien de grote gelijkenis van het – samengestelde - infanterieoptreden op compagnies- en Battle Group-niveau
werd bepaald dat dit een operatie, periode, geografisch gebied of de combinatie hiervan kon zijn. Zelfs een puntlanding op een coördinaat met een datumtijd¬groep zou een
uiterste optie voor een opschrift kunnen zijn. Vanwege het
duidelijk afwijkend infanterieoptreden van VIPER en Taskforce 55 was dit voor het Korps Commandotroepen niet,
of minder van toepassing.

De aanvraag van het vaandelopschrift.
De eerste aanzet vond plaats op 15 juli 2016 in een overleg
van alle regimenten en korpsen KL met Brigade-generaal
F. (Frits) van Dooren (H P&O CLAS) te Utrecht. Onderwerp betrof het gezamenlijk (krijgsmacht breed) aanlopen
van de voorstellen om Afghanistan (of tekst naar voorstel)
op de vaandels c.q. standaarden te krijgen. De toenmalige
Regimentscommandant Luitenant-kolonel Haran Gorissen
(RC) vroeg mij of ik het project namens hem wilde trekken.

derzoek naar wat de eenheden in Afghanistan deden. Hun
optreden werd (onderling) getoetst aan criteria moed, beleidvol, onderscheidend en dapper optreden en of zij zich
aan de wettelijke grenzen hielden. De Traditiecommissie
Krijgsmacht bracht hierna een positief advies uit aan de
Minister van Defensie.

Het voorstel voor het vaandelopschrift werd in september 2016 na terugkoppeling met de werkgroep Staf CLAS:
“URUZGAN 2006-2010”, omdat de inzet van 17 Painfbat
GFPI binnen ISAF zich in die periode beperkte tot de provincie Uruzgan.

1. Het Koninklijk Besluit
	
WIJ, WILLEM ALEXANDER BIJ DE GRATIE GODS,
KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ.

Op 18 oktober 2019 werd het resultaat dus bekend gesteld en
als volgt gepubliceerd in het Staatsblad van 21 oktober 2019.

Nr. 2019001843
Vanaf september tot januari 2017 werd er hard gewerkt
om alle bewijsvoering (romptekst, gevechtshandelingen,
(gevechts)operaties, onderscheidingen, DIG’s etc.) te vervolmaken, te verzamelen en te verwerken. V.w.b. de romptekst werd een (redactioneel) beroep gedaan op Generaalmajoor L. (Leen) Noordzij en Brigade-generaal A.T. (Arie)
Vermeij. Adjudant R. (Richard) Brouwer verrichtte een wereldprestatie met het uitwerken van alle gevechtshandelingen en -operaties (TIC’s) en de daar uit voortvloeiende
bijzonderheden.
In januari 2017 onderschreef C-LAS de voordracht van
de Commandant van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene door een brief gericht aan de Traditiecommissie
Krijgsmacht;
“Zowel tijdens BG-2 als tijdens BG-10 was het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (17 Pantserinfanteriebataljon)
‘in the lead’. Naast het uitvoeren van gevechtsoperaties, die
veelal plaatsvonden onder hoge vijandelijke druk, heeft het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene een grote humanitaire reddingsoperatie gecoördineerd en uitgevoerd. Het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de zogeheten “inktvlek-strategie”
door de veiligheidszones rond Deh Rawod en Tarin Kowt
verder uit te breiden. De bijdrage van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene aan de Nederlandse inzet in Afghanistan was significant en het regiment heeft zich tijdens
deze inzet buitengewoon onderscheiden.
Ik verzoek u dan ook op basis van gevoegde voordracht
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene in aanmerking
te laten komen voor het vaandelopschrift “Uruzgan 2007,
2009”.“(Referte NOTA CLAS2017000996 d.d. 24 jan 2017).
Noot; opvallend is de switch in het vaandelopschrift naar
beide jaartallen 2007 en 2009 gerelateerd aan de inzet van
Battle Groups 2 en 10 in plaats van “2006-2010”.
De Traditiecommissie Krijgsmacht beoordeelde hierna het
verzoek. Hierbij werd het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) om historische appreciatie (controle
bewijsvoering) gevraagd. In dit geval deed de Traditiecommissie Krijgsmacht en het NIMH in totaal drie jaar lang on-

	Besluit van september 2019, tot toekenning van het
vaandelopschift “Derafshan 2007" aan het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene;
	Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van
6 september 2019, nr. BS2019016430, directie juridische
zaken, cluster wet- en regelgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
	Aan de opschriften in het vaandel van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene wordt toegevoegd het
opschrift “Derafshan 2007" in verband met diverse gevechtsacties In de Derafshan-vallei.
Artikel 2
	Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2019.
	Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
2. Nota van Toelichting (deel GFPI)
	In de periode 2006-2010 maakten militairen van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene deel uit van
ISAF, onder meer als onderdeel van de NederlandsAustralische Task Force Uruzgan (TFU) in de provincie
Uruzgan. Het Regiment leverde bijdragen op bataljons-,
compagnies- of pelotonsniveau aan de Battle Group in
het verantwoordelijkheidsgebied van de TFU. In de periode van november 2006 tot maart 2007 en van juli tot
november 2009 leidde het Regiment de Battle Group.
In 2007 en 2009 waren gevechtseenheden van het regiment vaak betrokken bij vijandcontacten, onder meer in
Deh Rawod.
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 e fuseliers onderscheidden zich in 2007 door hun acties
D
in de Derafshan-valiei. De daar gelegen Forward Operating
Base ‘Poentjak’ werd geregeld onder vuur genomen. Gevechtseenheden van het Regiment waren vaak betrokken
bij vijandcontact tijdens geplande operaties (van wisselende
samenstelling, omvang, intensiteit en duur), of vanwege zelfmoordaanslagen, hinderlagen en aanslagen met lED’s.
 an zestien militairen van het Garderegiment Fuseliers
A
Prinses Irene is tot op heden het Draaginsigne Gewonden
toegekend. Aan drie fuseliers is het Kruis van Verdienste
verleend. Een fuselier ontving de Eerepenning voor menschlievend hulpbetoon in brons. Daarnaast werd er ook
nog een sculptuur operationeel optreden (CLAS-onderscheiding) uitgereikt.
Strijd is geleverd tijdens de vele gevechtscontacten (37
meldingen in 2007 en 23 meldingen in 2009) die tijdens de
beveiligingstaken, beschermingstaken, verkenningstaken en
gevechtstaken gepland en ongepland zijn uitgevoerd. Deze
gevechtscontacten varieerden in omvang, intensiteit en
duur. In 2007 vielen hierbij aan eigen zijde 21 gewonden en
werd tenminste 28 x OMF uitgeschakeld (WIA/KIA) en in
2009 vielen aan eigen zijde 14 gewonden, werden 2 x Bush-

master, 1 x YPR en de bergingstank (tijdelijk) uitgeschakeld
en werd tenminste 12 x OMF uitgeschakeld (WIA/KIA).

Conclusie
Er is gekozen voor het opschrift “Derafshan 2007” omdat
deze periode onderscheidend was t.o.v. de overige infanterieregimenten, maar zoals beschreven in de Nota van
Toelichting moet je hiervoor eigenlijk lezen; “voor de gehele inzet van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
in Uruzgan in de periode van 2006 – 2010 in het algemeen
en voor de inzet in de Derafshan-vallei in 2007 in het bijzonder”.
Wij mogen bijzonder trots zijn op het feit dat de inzet van
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene in Uruzgan, en
de vele offers die daarvoor zijn gebracht, wordt erkend en
gewaardeerd met een vaandelopschrift. Het is een buitengewone blijk van waardering en dit blijft voor altijd aan het
Regiment verbonden.
Hoe en wanneer Z.M. de Koning de vaandelopschriften zal
uitreiken is op het moment van het schrijven nog niet bekend.
Volo et Valeo

Bezoek Franse Ambassadeur
Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Andy van Dijk
Zijne Excellentie dhr. Luis Vassy is sinds 4 september 2019
Ambassadeur van Frankrijk in het Koninkrijk der Nederlanden. Hij bracht samen met de Franse Defensie Attaché,
Kolonel Jean-Emmanuel Bruneau en de commandant van
de Franse 9e Brigade d’infanterie de marine, Général de
Brigade Patrick Steiger, op 31 oktober een bezoek aan de
regimentsverzameling. Het bezoek stond geheel in het teken van 75 jaar bevrijding en de krijgsverrichtingen van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene in Frankrijk
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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In memoriam
Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene, de Indiëbataljons van het Garderegiment Prinses Irene en van overig delen van ons regiment. Wij wensen de
naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. Mogen zij rusten in vrede!
De heer/Mevrouw

Datum overlijden

Plaats overlijden

3de Bataljon GRPI
Dhr. J. de Jong
Dhr. A. Westra
Dhr. J. van de Bijl

12 oktober 2019
onbekend
onbekend

Zoetermeer
Zeewolde
Benthuizen

4de Bataljon GRPI
Dhr. J.G. Pronk
Dhr. J. van der Berg

30 oktober 2019
Onbekend

Amstelveen
Wartena

5de Bataljon GRPI
Dhr. M.W. Grevers

28 augustus 2019

Hoogeveen

6de Bataljon GRPI
Dhr. F. Kuiper

2 juli 2019

Arnhem

7de Bataljon GRPI
Dhr. A. Minor

mei 2019

Rijssen

November 1944. De verwoestingen op
Walcheren zijn enorm.Vrouwenpolder staat
geheel onder water en de Brigademilitairen
lopen gevaar door geplaatste boobytraps.

November
1944. Een Lloyd
carrier van de
Verkenningsafdeling (Recce)
in Zeeland.

November 1944. Een Buffalo, een Brits amfibisch voertuig, geleend van de Britse genie, werd
gebruikt voor patrouilles over het eiland.
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Vereniging Van Veteranen GFPI
Voorzitter: Brigade-generaal Roland de Jong, adres via secretariaat.
Secretaris: Luitenant-kolonel Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom,
contact:VVVGFPI@fuseliers.nl
Penningmeester/ledenadministratie: Corné Brands, Bijsterveldenlaan 72, 5045 ZV Tilburg. Tel: 06-40727265.
E-mail: brandsacm@tele2.nl
Bankrekening (IBAN): NL64 ABNA 0563 2686 11 t.n.v.Vereniging Van Veteranen Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene
Voor meer informatie: www.fuseliers.nl

Voorzitter Vereniging Van Veteranen GFPI
Tekst: Brigade-generaal der Fuseliers Roland de Jong
Als commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade reis ik
geregeld naar Duitsland.Ten eerste omdat we daar vaak van
de aanwezige oefen- en schietterreinen gebruik maken. Ten
tweede omdat één van mijn eenheden (414 Tankbataljon)
daar gelegerd is en tot slot omdat ik naast Commandant
Landstrijdkrachten nog een chef heb waar ik af en toe moet
komen opdraven, namelijk de Commandant van de Duitse
1e Pantserdivisie. Dat zorgt voor vele uurtjes in de auto die
ik gelukkig goed kan benutten. Dit keer komt mijn bijdrage
voor de Vaandeldrager dan ook vanaf de achterbank van de
Skoda. Als er typefouten in mijn verhaal te ontdekken zijn,
dan komt dat door de hobbels in de in Duitsland nog alom
aanwezige betonwegen.

Vaandelopschrift na Uruzgan
Mijn bijdrage voor deze Vaandeldrager is relatief beperkt. De
simpele reden hiervan is dat er in de afgelopen periode niet
heel veel evenementen zijn geweest om op terug te kijken.
Ik beveel jullie echter van harte aan om de leestijd die jullie bij mijn stukje uitsparen te gebruiken voor het lezen van
de bijdrage van onze secretaris over het nieuwe Vaandelop-

schrift “Derafshan 2007”. Geweldig dat de kogel nu door de
kerk is, maar ik kan me voorstellen dat er ook wat gefronste
wenkbrauwen zullen zijn naar aanleiding van dit opschrift. De
heldere toelichting van Andy van Dijk zorgt echter voor een
beter begrip en zal eenieder die met 17 Pantserinfanteriebataljon in Uruzgan heeft geopereerd het gevoel geven dat ook
hun bijdrage hiermee wordt gewaardeerd.

75 Jaar Vrijheid
Het zal niemand zijn ontgaan dat het jubileumjaar ‘75 jaar
vrijheid’ van start is gegaan en inmiddels in volle gang is. Op
31 augustus werd in Terneuzen, met het luiden van een historische belboei, door Z.M. Koning Willem-Alexander tijdens de herdenking van de slag om de Schelde het startsein
voor een jaar van herdenkingen en festiviteiten gegeven.
Het zal duidelijk zijn dat het daarmee ook een druk jaar is
voor onze oud-strijders van de KNBPI. Ik wens onze oudstrijders heel veel plezier toe bij de diverse activiteiten. Ik
ben zo vrij om u en uw partners toch ook een kleine waarschuwing te geven. Hoewel u zich misschien nog voelt als
een 20-jarige en er uitziet als een 30-jarige... u moet uzelf
wel in acht nemen. Het zijn vermoeiende dagen.
Indië-herdenking Roermond
Op 7 september, de eerste zaterdag van die maand, vond
in Roermond de jaarlijkse nationale herdenking plaats van
de Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in de
toenmalige overzeese rijksdelen Nederlands Oost-Indië en
Nieuw-Guinea hun leven hebben gegeven. Al enkele jaren
legt de heer W. Eilander tijdens deze herdenking namens de
VOSIB een krans bij het ‘Nationaal Indië-monument 19451962’ in wandelpark Hattem. Hij doet hiervan verslag elders in deze Vaandeldrager.
Diverse Reünies
Inmiddels wordt er door eenheden steeds meer gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om onder de paraplu van
onze vereniging een eigen reünie te organiseren. Zo had
eenheid 2.6 IFOR-2 op 2 september een bijeenkomst en
volgden KFOR-2 op 12 september en BG-9 ISAF op 11
oktober. Naar ik begreep zijn het geslaagde evenementen
geweest. De organisatoren doen zelf verslag van hun happening in deze Vaandeldrager.
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Wisseling Bataljonsadjudant
Net nadat de nieuwe bataljonscommandant (tevens regimentscommandant) is aangetreden, hebben we het nieuws
ontvangen dat ook de bataljonsadjudant (tevens regimentsadjudant) van functie zal wisselen. Adjudant Dennis van de
Wijngaart wordt Korpsadjudant van het KCT en zal worden opgevolgd door de Adjudant Joost Borrenbergs. We
willen Dennis hartelijk danken voor hetgeen hij voor onze
vereniging heeft betekend en we kijken uit naar de samenwerking met Joost.
Blik vooruit
Op het moment van het ter perse gaan van dit blad ligt de
reünie van de Parade-eenheid nog in het verschiet. Daar
kom ik graag de volgende keer op terug.

Voor degene die het even hebben gemist: de inschrijving
voor de Regimentsjaardag 2020 is al een tijdje geopend.
Voor leden van de VVVGFPI is deelname aan de Irene Cross
mogelijk. Ik heb vorig jaar geconstateerd dat een enkele
Bosnië-veteraan nog in een uitstekende conditie verkeert
en vooraan eindigde.
Tot slot hoop ik u zo snel mogelijk te kunnen berichten op
welke datum onze jaarlijkse reünie gehouden gaat worden.
Houd daarvoor www.fuseliers.nl in de gaten.
Rest mij u allen, namens het gehele bestuur van de VVVGFPI, prettige feestdagen te wensen en natuurlijk een goed en
gezond 2020!
Uw voorzitter.

Lords Of Disciplin (LOD)
Tekst: Colin Bal, Frans van Hoof en Karla Boeijen-Mennen
Mij is gevraagd om een verslag te schrijven over onze reünie, de eerste in zijn soort buiten een kazerne. Na wat
hindernissen is alles op zijn pootjes terecht gekomen mede
door de hulp van de vrijwilligers actief voor het VVVGFPI.
Zonder deze mannen en vrouwen zou er overigens een
stuk minder mogelijk zijn, dat mag ook weleens gezegd
worden. Dan nu de reünie zelf; deze was zonder twijfel geweldig en ik heb alleen maar grote glimlachen en pretoogjes gezien. Maar aangezien ik slechts een onderdeel van dit
top-peloton ben wil ik graag het woord geven aan twee
andere deelnemers van deze reünie, Frans onze OPC en
Karla de vrouw van Remco. Als laatste wil ik Marco en Mirjam bedanken voor hun gastvrijheid en mocht je nadenken
over een reünie dan kan ik maar een ding zeggen:

De IFOR II rotatie was de laatste en zou naadloos overgaan
in de daaropvolgende SFOR rotaties.
Een kleine 23 jaar geleden uit elkaar gegaan en nu bij elkaar
nadat de LOD vorig jaar afgesproken hadden elkaar weer
eens een keer te moeten treffen.
Locatie: Pelotonsbase van onze 26E1 RMWO Marco, dank
voor de gastvrijheid.

Volo et Valeo!
Met vriendelijke groet,
Colin Bal

Reünie L.O.D. door Frans van Hoof
3e Painfpel LOD B Eagle Compagnie bijeen, nadat staatssecretaris Meijling op 12 dec 1996 met een van de laatste
rotaties IFOR terugkeerde op Nederlandse bodem.
Effe voorstellen, Frans van Hoof, oud OPC van de LOD,
lichtingsploeg KMS 79-3, paraat opgegroeid bij wat eerst 17
Chassé, 17 BLJ en daarna 17 GFPI werd. Alle fases meegemaakt en een geweldige loopbaan gehad, waarna ik dankzij
dit voorland een nooit verwachte functie als BA 42 BLJ Seedorf en Oirschot heb mogen bekleden. Maar dat terzijde.
Een aantal jaren geleden bij de Reünie GFPI in Oirschot,
een aantal oude makkers van ons peloton tegengekomen,
en vervolgens was er na dit treffen snel een groepsapp in
elkaar gekleuterd om de oude banden weer via de digitale
snelweg aan te halen.
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Kort relaas over de 6 maanden IFOR-II van de LOD
Daar waar we 23 jaar geleden met een telefoonkaart,
wachtend in de rij, 2 minuten met moeders konden bellen
via een krakende lijn, face-timen we nu. Via WhatsApp is
er al sinds plm. drie jaar dagelijks contact, zoeken mensen
elkaar op, wordt er gein gemaakt. De banden die we 23 jaar
geleden als Lords of Discipline hebben gebouwd zijn alleen
maar versterkt. Het aantal berichten overstijgt elke week
de honderd, waarbij Dennis toch wel meeste doet. Dennis
bedankt man, ik blijf lachen.

Onze AOR (Area of Responsibility) lag in de omgeving Jajce
waar we in juni 1996 via Split in een aftandse bus naar toe
gebracht werden. In die zes maanden dat we daar vertoefd
hebben zijn er geweldige dingen gebeurd, hebben we lief
en leed met elkaar gedeeld. Was er elke nacht sprake van
de dolle 15 minuten op T1 waar een LOD-groep dan zijn
dienst draaide.
Verder was er in het tweewekelijkse ritme een Sectiepost
Beagle (zie schets) in Donji Vakuf langs de route OPAL, van
waaruit we op toerbeurt het gebied patrouilleerden en het
Engelse relayeer station RRA werd aangedaan.
In september ‘96 zat onze BE-sectie op Beagle, en viel het
water met bakken uit de hemel, waarna Compagniesbase
B Compagnie blank kwam te staan en we, vanuit Beagle,
de complete AOR van de compagnie zes weken hebben
aangedaan. Lekker drukke tijd dus.’

Over deze tijd valt wel een boek te schrijven, zoveel is er
in die zes maanden gebeurd. Wat echter als een paal boven
water staat is dat er in die periode zo dicht op elkaar werd
geleefd dat we eigenlijk niet meer naar huis wilden. Rare gewaarwording als je toch vrouw en kinders thuis hebt zitten.
Als OPC heb ik het gevoel gehad, dat we zes maanden met
mijn 38 soldaten, mijn Brothers in Arms als groot gezin, de
juiste dingen gedaan hebben. En deze dingen hebben we
verrekte goed gedaan, waarvoor ik nu nog dankbaar ben.

Op de reünie 7 september jl. is echt gebleken dat deze band
nooit verloren gaat.Vanaf het moment van binnenkomen bij
Marco en we de maten troffen was het, alsof je in de tijdmachine 23 jaar terug in de tijd werd gebracht. De maten
zijn buiten wat extra trekken en velden en een paar kilo’s
meer en wat haarpijlen minder geen steek veranderd. Onze
PC Hans Seijkens was blij verrast dat ‘t zo druk was. “Kijk
die koppen eens, niks veranderd” En ik denk dat als we de
aanwezigen afgemarcheerd hadden naar KPU en langs de
wapenkamer zou eenieder, niemand uitgezonderd, zo deze
missie weer overdoen.
Kortom, het was een geweldige borrel en leuke avond, ook
de verjaardag van Remco Boeijen, benjamin van het peloton, waarbij luid gezongen werd, is nog effe gevierd met wat
vuurwerk.
Nu een week verder, de alcoholdampen achtergelaten, nog
steeds berichtjes op de app, over de reünie en hoe goed
het was elkaar te treffen. Jammer genoeg waren niet alle
makkers aanwezig, maar de volgende staat over twee jaar
alweer in de planning (25 jaar Lords of Discipline). Wie wil
dit missen? Ik in ieder geval niet, hoop dat ik de maten dan
weer zie.
Via deze weg nog dank aan Colin, topgast ben je!
Twee zes echo, van de base uit ‘t net!
Kapitein van Hoof
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Reünie L.O.D. door Karla Boeijen-Mennen
Voorpret kan nooit lang genoeg duren, toch? In de zomer
van 2018 werd een datum geprikt… op 7 september 2019
zou het moeten plaatsvinden, de reünie van IFOR 2, 3e peloton B Compagnie 17 GFPI.

Vanaf vorige zomer mocht ik vanaf de zijlijn (of eigenlijk
vanaf de andere hoek van de bank) meegenieten van de
manier waarop werd toegeleefd naar de reünie. Al vrij snel
waren, dankzij social media, alle kameraden opgespoord.
‘We leven gewoon nog allemaal!’, werd vreugdevol geroepen vanaf de andere kant van de bank. Wat hierop volgde
was maandenlang zin en onzin delen met elkaar via een gezamenlijke appgroep. Aan het appverkeer te merken was er
weinig veranderd in het contact tussen de heren de afgelopen 23 jaar. Hoe zou dit zijn als ze elkaar weer zouden zien?

En dan is het opeens zo ver… 7 september 2019! Mijn
man en ik werden als eerste gasten ontvangen door de
gastheer en gastvrouw van de dag, Mirjam en Marco. Het
voordeel van de eerste zijn, is dat je de rest binnen ziet (en
hoort) komen. Het arriveren van de oude kameraden en
het verwelkomen door hun dienstmakkers was een waar
schouwspel. Ferme handdrukken werden uitgedeeld, stevige (mannen)knuffels gegeven en de opmerkingen over het
toegenomen lichaamsgewicht en de terugtrekkende haargrens vlogen over en weer. Deze dag was nu al een succes.
Wat volgde waren geamuseerde gesprekken, waarin net als
in de app-gesprekken, zin en onzin werden gedeeld. En ik …
ik hoefde eigenlijk niets te zeggen, kijken naar deze mannen
die 23 jaar terug in de tijd gingen was voldoende. 23 jaar
waarin ze allemaal hun eigen pad hebben gekozen, ervaringen hebben opgedaan, wijzer zijn geworden en sommige
een beetje dikker of kaler. 23 jaar waarin de herinnering aan
die ene uitzending nooit is vervlogen en waarin de kameraadschap altijd aanwezig is gebleven.
Als jij nog twijfelt of je een reünie zou moeten organiseren
voor jouw peloton, groep of wat dan ook. Als partner van,
heb ik maar één advies… Doen!
En na de voorpret komt het nagenieten. Mannen, bedankt
voor het inkijkje dat ik heb mogen nemen in jullie blijvende
kameraadschap.
Karla Boeijen - Mennen

Reunie Alfa Tijger Compagnie KFOR II
Tekst: Mark Levels
Op 12 september vond in regimenstbar Congleton de
tweede reünie plaats van de mannen en vrouwen van de
Alfa Tijger Compagnie die in 2000 als infanteriecompagnie
was toegevoegd aan 1(NL)Geniehulpbataljon KFOR II. Die
uitzending naar Kosovo was voor veel Fuseliers destijds de
eerste uitzending; de meeste mannen en vrouwen zouden
later naar oorden als Bosnië, Irak,Afghanistan en/of Mali roteren. Maar het is met uitzendingen kennelijk net zoals met
bedpartners: je eerste blijft speciaal. En KFOR was voor velen die erbij waren ook een speciale inzet. Het was niet alleen een van de eerste, grootschalige, groene NAVO-inzet
waaraan Nederlandse militairen om humanitaire redenen
met een duidelijk geweldsmandaat en een ruime, heldere
ROE (Rules of Engagement) het veld in werden gestuurd.
Het was voor de Fuseliers ook een uitzending geweest
waarbij de gemiddelde infanterist zich de vingers zou aflikken. Dat was vooral te danken aan de toenmalige compagniesleiding. Emil Kaspers (CC), Henk de Boer (PCC), en
Stef Fridael (CA) bleken achter de schermen voortdurend
met niet aflatend elan en de nodige creativiteit in de weer
geweest om hun Fuseliers van voldoende uitdagende, infanteriewaardige missies te voorzien. Er werd een eigen AOR
(Area of Responsibility) geregeld in de bergen. Er werd

meegedaan met Operatie Harde Vuist, waarbij de Duitse
collega’s de soms wat ondeugende burgers in Prizren fijntjes lieten voelen wie ook weer de baas was in de stad.
Er werd een inzet onder commando van de Amerikanen
van de Big Red One georganiseerd, die in hun AOR voor
het eerst kennismaakten met de flexibiiteit en monterheid
van de Nederlandse Fuselier en konden profiteren van de
voordelen van de Dutch approach. En er was de inzet in
stedelijke brandhaard Mitrovica, waar op dat moment nog
gewoon gevochten werd.
Het was een geslaagd weerzien. Voor veel oudgedienden
was de gang naar de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne een beetje een terugkeur naar huis. Ook
de band met de oude maten bleek de tand des tijds puik te
hebben doorstaan. Voor velen was het net alsof we elkaar
vorige week voor het laatst zagen. Bij het genot van een
pilsje (sommigen dronken er zelfs wel twee!) en de nodige
glaasjes calvados, werden goedgemutst en vlotgebekt oude
koeien uit de sloot gehaald, schouders geklopt, gelachen, en
herinneringen opgehaald. En verhalen verteld, die (eerlijk
is eerlijk) niet eens zoveel sterker waren geworden gedurende de jaren. Over peace-enforcing en inkomend vuur en
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weinig slaap en de mogelijkheden tot vuurcontact in Mitrovica. Over voetpatrouilles in de bergen bij min 35 graden.
Over voetpatrouilles in de bergen bij plus 35 graden. Over
de deugd en ondeugd van organiek verstrekte zonnebrillen en koudweeruitrusting. Over groene voetpatrouilles en
beschietingen en luchtmobiele inzet met de Amerikanen.
Over struikeldraden-lichtsein en mijnafzettingen en onploffingen, schietoefeningen met Russen, monikken, ezels, puppies, oma’s en arrestaties van oorlogsmisdadigers met de
politieagenten van UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo). Over de ochtend waarop het
door Fuseliers bewaakte Orthodoxe klooster bijna werd
ingenomen door een grote bende Albanees-Kosovaarse
oproerkraaiers en de Fuseliers op de muur klommen en
de bestorming verijdelden door hun onverzettelijkheid en
schietbereidheid te tonen. Maar vooral, altijd, ook over hoe
bijzonder de compagnie was, en over hoe sterk de bijzon-

dere band tussen de mannen en vrouwen van de toenmalige alfa nog steeds is. Ook na twintig jaar. En dat is bijzonder.
We zien dan ook alweer reikhalzend uit naar de volgende
reünie! Leve het regiment!

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

Jaarlijkse kameraadschappelijke maaltijd VVOGFPI
Tekst: Majoor der Fuseliers Benjamin Hoebrichs
Op donderdag 10 oktober vond de jaarlijkse kameraadschappelijke maaltijd van de officiersvereniging van ons regiment plaats. Zoals gebruikelijk werd voor het diner de
algemene ledenvergadering gehouden.

De algemene ledenvergadering
Dit jaar vonden ALV en maaltijd plaats bij café Vingerhoeds
in Oirschot. Omdat ter plekke hard wordt gewerkt aan
uitbreiding, vond de vergadering plaats in een behaaglijk
verwarmde tijdelijke aanbouw. In deze tentachtige ruimte
opende onze voorzitter de vergadering. Generaal-majoor
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b.d. van der Louw constateerde direct dat de aanmeldingen
voor de maaltijd dit jaar wat achter waren gebleven bij eerdere jaren. Hieraan koppelde hij de oproep aan de aanwezigen om regimentsgenoten te enthousiasmeren voor de
editie van volgend jaar. En dan natuurlijk ook zelf wederom
aanwezig te zijn.
In het verloop van de ALV heeft de regimentscommandant,
Luitenant-kolonel Dimitriu, een doorkijk gegeven naar het
komende jaar voor het bataljon. Hierin heeft hij ook zijn
visie en oogmerk duidelijk naar voren weten te brengen.

Na afloop van de ALV verzamelden de aanwezige leden van
onze vereniging zich aan de voorzijde van de uitspanning.
Dankzij het op professionele wijze tijdelijk stoppen van het
doorgaande verkeer, kon een sfeervolle groepsfoto worden
gemaakt.

Nieuwe locatie
Zoals eerdergenoemd, vond de maaltijd dit jaar plaats op
een andere locatie. Café Vingerhoeds bleek een mooie en
stijlvolle locatie te zijn. Na de opening van het diner en het
voorlezen van het telegram van onze voorzitter aan Z.M.
de Koning en het antwoord daarop, werd een aanvang gemaakt met de maaltijd.
Tijdens de maaltijd werden de nieuwe leden van onze vereniging voorgesteld en kregen de verschillende deputaties

van ons zusterregiment Grenadiers en Jagers en van ons
Belgische zusterregiment Bevrijding/5e Linie de gelegenheid om het woord tot de aanwezigen te richten. Dit voorrecht gold natuurlijk ook voor de regimentsjongste, Luitenant Reijnders.
De geserveerde maaltijd voldeed, blijkens enthousiaste reacties, ruimschoots aan de verwachtingen.

Editie 2020
Het bestuur van de VVOGFPI zal de vergadering, de maaltijd en natuurlijk de nieuwe locatie, grondig evalueren. Uw
inbreng daarbij wordt op prijs gesteld. De evaluatie is het
begin van de voorbereidingen op de editie van het volgende
jaar. Een editie waarbij we hopen veel leden van de vereniging te mogen verwelkomen.

December 1944. Gevechtsgroep II was gelegerd in de omgeving van Vrouwenpolder en
was behoorlijk geïsoleerd door het water. Hun
posities werden versterkt door buitgemaakte
Duitse mitrailleurs en mijnen. Op 15 december
kregen ze de beschikking over enkele DUKW’s,
Amerikaanse amfibische voertuigen.
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Vereniging van Oud-Strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Voorzitter: Generaal-majoor b.d. R.W. Hemmes, Thorbeckelaan 74, 2564 BS ’s-Gravenhage
Secretaris: F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht aan: Nelleke Swinkels – van de
Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best, of e-mailadres:VOSKNBPI@Fuseliers.nl. Tel: 0499-374444 en
tel: 06-54796857. Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen.
Bankrekening (IBAN): 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

“Wetenswaardigheden van onze vereniging”
Tekst: Nelleke Swinkels – van de Vorst, bestuurslid van de Vereniging van Oud-Strijders
van de Koninklijke Nederlandse Brigade ”Prinses Irene”
Het woordje van de voorzitter
Normaal gesproken vertelt onze voorzitter Rudi Hemmes,
op deze plaats, over alle wetenswaardigheden die hij meemaakt als voorzitter van de VOSKNBPI. En waar hij bij aanwezig is. Helaas is dat in deze uitgave van de Vaandeldrager
niet het geval. Rudi is geveld door een nare longontsteking,
die moeilijk onder controle is te krijgen. Hij heeft nog een
aantal bijeenkomsten bijgewoond waaronder het Bevrijdingsdefilé in Tilburg en de Nationale Herdenkingsviering
voor overleden Defensiepersoneel in Best. Helaas kon hij
om genoemde gezondheidsredenen ook niet mee naar
Wolverhampton en Congleton voor de jaarlijkse herdenking op 11 november. Rudi moet het nu echt een poosje
rustig aan doen en heel goed uitzieken. Dat is, zoals u zult
begrijpen, een grote straf voor onze altijd actieve voorzitter in wiens aard het absoluut niet ligt om herdenkingen of
wat voor andere bijeenkomsten dan ook te missen.

nu, 75 jaar later, is het nog altijd de toekomst die hem drijft.
Dat is niet alleen inspirerend – het is een opdracht aan ons
allen. Op u, leden van de Staten-Generaal, rust daarbij een
speciale verantwoordelijkheid. U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Vanaf deze plaats willen wij hem dan ook van harte beterschap en alle goeds toewensen en weet ik zeker dat hij u
alvast Gezegende Kerstdagen en een goed en gezond 2020
wenst.

Rudi Hemmes en zijn echtgenote Madeleine keken op
17 september samen met HKH Prinses Beatrix vanuit het
Kabinet van de Koning naar de traditionele rijtoer.

Rudi, in de volgende Vaandeldrager kijken we met z’n allen
weer naar je uit!

Uit de Troonrede van 2019
Het Regiment is trots op de voorzitter van de VOSKNBPI.
Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes werd door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander expliciet genoemd in de
Troonrede van 2019.
Leden van de Staten-Generaal,
Een 96-jarige oud-Engelandvaarder, die als lid van de Prinses Irene Brigade deelnam aan de bevrijding van ons land,
zei laatst het volgende: ‘Ik voel me verantwoordelijk om
door te geven aan jongere generaties dat je in verzet moet
komen als het nodig is.’ Het zijn de woorden van Rudi
Hemmes. Als jonge man maakte deze held met gevaar voor
eigen leven een keuze voor de toekomst van ons land. En
16
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Foto: Gettyimages/Bart Maat

Herdenking Bevrijding Tilburg op zondag
27 oktober 2019

Circa 150 (oude) militaire voertuigen reden op zondag,
vergezeld van negen pipebands en twee fanfares, door het
centrum van Tilburg. Om 14.30 uur startte de stoet vanaf
het NS-plein naar de Heuvel waar het officiële defilé werd
afgenomen door onze oud-strijders Rudi Hemmes en Karel
Zwart samen met de Inspecteur-Generaal Krijgsmacht, Luitenant-generaal Hans van Griensven en de Burgemeester
van Tilburg Theo Weterings. Iedereen langs de kant kreeg
een bevrijdingsvlaggetje om de stoet mee te verwelkomen.

Herdenking Oirschot
Tekst: Richard van de Velde
Op 24 oktober werd in Oirschot en Spoordonk de 75-jarige bevrijding herdacht. De avond tevoren had een team
Bali-runners het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen.
Met brandende fakkels hadden zij ’s nachts hardgelopen en
zo het vuur naar Oirschot gebracht.
Om half acht startte een waardige avondceremonie bij
het bevrijdingsmonument aan de Bestseweg. De scouting,
(jeugd)brandweer en gilden stonden in een grote kring, met
daarachter enkele honderden belangstellenden. De legerplaats Oirschot werd vertegenwoordigd door een detachement van 30 Natresbat van 13 Lichte Brigade.
Onder de speciale genodigden was ook een delegatie van
VOSKNBPI, in de personen van Rudi Hemmes en Frans
van der Meeren. Diep respect dat zij nog immer acte de
préséance kunnen geven.
Na een kort welkomstwoord door de ceremoniemeester
werd eerst door een basisschoolleerling de vuurschaal ontstoken met het bevrijdingsvuur. Daarna lazen twee kinderen
op mooie wijze twee gedichten voor. Een goed speechende
Burgemeester Judith Keijzers onderstreepte vervolgens het
belang van vrijheid: “Vrijheid verwondert, vrijheid verbindt
en vrijheid geef je door. Blijf de oorlogsverhalen doorvertellen, blijf de omgekomen mensen herdenken.”
Hierna volgde de kransleggingen. De eerste door de burgemeester samen met Rudi namens de VOSKNBPI en de twee-

de door de vice-voorzitter van de Vereniging oud-militairen
Oirschot (VOMO) samen met de jeugdburgemeester.
Na de Last Post, een minuut stilte en het gezongen Wilhelmus speelde de fanfare Flower of Scotland, als ode aan de
Schotse bevrijders.Vervolgens legden de jonge leden van de
scouting 75 bloemen.
Daarna gingen de meeste toeschouwers in defilé naar het
centrum, met voorop oude legervoertuigen met daarin de
speciale genodigden.
Bij het oude stadhuis werd de ceremonie afgesloten met
een indrukwekkende vaandelshow en zangeres Myrthe
vertolkte op een prachtige wijze Vera Lynn’s We’ll meet
again. De Burgemeester had het laatste woord en bedankte
de belangstellenden, de genodigden en alle vrijwilligers die
dit alles hadden mogelijk gemaakt. Een viertal trompettisten zetten vanuit de nabijgelegen kerktoren die woorden
extra kracht bij.
De indrukwekkende avond werd afgesloten met een drankje in de Harmoniezaal.

December 1944. Met de DUKW’s werden
patrouilletochten gemaakt door de mannen
van Gevechtsgroep II, door het verdronken
Zeeuwse land.
Foto: Martin van Wulfen, Pixelview-Fotografie
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Piet Lammers: de creatieve geest achter de Irenemars
Tekst: Richard van de Velde
Zijn naam wordt altijd als eerste genoemd bij elk dodenappèl, omdat hij de eerste gesneuvelde is van de Irene Brigade
tijdens de veldtocht. Elke oud-strijder en Fuselier kent hem
echter ook vanwege de door hem gecomponeerde Irenemars. Wie is deze Piet Lammers nu eigenlijk?
Piet wordt als Peter Wilhelmus Hubertus Lammers op 31
december 1906 te Venlo-Blerick geboren. Hij trouwt met
de Duisburgse Theresia "Thea" Seelen (*1910) en ze krijgen samen drie kinderen: Maria "Mia" (*1931), Bertha "Bertie" (1934-2018) en Peter "Piet" (1935-1991).

Muziekstuk Majoor Doormanmars (Bron P. Lammers)

Bron foto's: I. Burggraaf

In het dagelijks leven
is Piet beroepsmuzikant. Hij is een goed
gehumeurde, goed geklede, zachtaardige man die niet graag op de voorgrond
treedt. Met zijn combo speelt hij vaak bij de matineevoorstellingen op zondagmiddag en de dansavonden in de zaal
"Nationaal" in Blerick.
Zijn leven bestaat bijna geheel uit muziek, die is er dan ook
met de paplepel ingegoten door zijn vader, die hem van jongs
af aan muziekles geeft. Zo leert hij verschillende instrumenten bespelen zoals de trombone, saxofoon, viool en de bas.
Als de oorlog uitbreekt, vlucht Piet naar Engeland en belandt hij uiteindelijk bij het Nederlandsch Legioen in Porthcawl, in Zuid-Wales. In deze regio wordt hij ingezet voor
bewakingsdiensten bij havens, staalfabriek en de vliegvelden
St. Athens en Stonning Downs bij Cardiff.
In juli 1940 houdt de minister van Defensie Dijxhoorn een
toespraak in het basiskamp Dan-Y-Graig in Porthcawl en
deelt tot verbazing van de toehoorders mee, dat de regering z.s.m. wil overgaan tot vorming van een muziekkorps
en bereid is daar 350 pond voor uit te trekken.
Het is niet eenvoudig uit de vele aanmeldingen een orkest
samen te stellen, een groot deel valt af, omdat men denkt dat
er een jazzorkest zal worden gevormd. Piet Lammers hoort
bij de enkelen die geoefend genoemd mogen worden, omdat
hij muziekschool heeft gedaan en verschillende instrumenten
bespeelt. Oorspronkelijk bestaat dit orkest uit vijfendertig
man, samengesteld uit vrijwilligers die in hun burgerleven
ooit een muziekinstrument hebben bespeeld. Eigenlijk moet
dit orkest een fanfare worden genoemd, want door een gebrek aan klarinettisten is het feitelijk geen harmonie.
18
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Begin augustus arriveren de instrumenten en kunnen de
repetities beginnen in een zaaltje aan de Coney Beach in
Porthcawl. Ter gelegenheid van de herdenking van één jaar
oorlog, presenteert het muziekkorps zich op 3 september
met succes in Londen.
Vanwege zijn verdiensten bij het muziekkorps wordt Piet
vrij spoedig bevorderd tot korporaal en later tot sergeant
onderkapelmeester van het muziekkorps Prinses Irene. Hij
legt zich steeds meer toe op het schrijven en arrangeren
van diverse muziekstukken. Zo componeert hij de mars
'Neerlands Hoop', 'De Milva Mars', 'Majoor Doormanmars',
'Prinsessenmars', 'De vaandelmars' en natuurlijk de beroemde 'Prinses Irene mars’. Bovendien arrangeert hij de
'Potpourri van Hollandsche soldatenliederen' en verschillende andere potpourri's met voor die tijd populaire liedjes.
De kapel heeft een halfjaar lang haar thuisbasis in Congleton en vanaf mei 1942 wordt dat Wrottesley Park in
Wolverhampton. Het muziekkorps treedt veel op voor de
radio en verzorgt optredens in Londen en Wolverhampton.

Optreden op 10 mei 1940 in Londens park t.g.v. 1-jarige herdenking oorlog

De tijd net voor de invasie moet voor Piet zwaar en eenzaam zijn geweest. Dit blijkt uit zijn brieven naar zijn gezin
in Blerick, waarin hij herhaaldelijk vraagt, ja bijna smeekt,
wanneer hij een bericht van het thuisfront zal terugkrijgen.
Brief van vrouw en kinderen 27 juni 1942:
Lieve pappa,
Wij passen goed op. Bidden iederen dag voor u dat
pappa weer gauw bij ons is.
Mamma, Mia, Bertie, Pietje.

Optreden in hartje Londen 6 augustus 1941

Omdat de muzikanten gewend zijn aan het spelen van Nederlandse marsen en deze bladmuziek niet te koop is in
Engeland, gaat Piet deze muziek op papier zetten. Met succes, want ook het Engelse publiek weet deze Nederlandse
muziek te waarderen. Zo bewerkt hij onder andere 'De
Manoeuvre mars', 'Rucphense feestmars' en psalmen uit Valerius gedenkklanken.
Bij de reorganisatie van begin 1943 krijgt het muziekkorps
ook een oorlogsbestemming. De muzikanten worden ondergebracht bij de medische dienst van de brigade en ze
moeten al gauw een pittige, tijdrovende cursus 'gewondendrager' volgen, zodat ze de functie krijgen van 'gewondenverzorger' en 'ziekenverpleger'. Er is geen plaats meer voor
een kapel van 35 man plus dirigent Luitenant De Groot,
daarom wordt het muziekkorps teruggebracht tot 15 man,
waarvan Piet Lammers de drijvende kracht blijft.
Voor muziekmaken tijdens parades of concerten blijft maar
weinig tijd over. Er worden nog slechts enkele lunchconcerten gegeven t.b.v. arbeiders in munitie- en vliegtuigfabrieken.
De 'Royal Netherlands Brigade Princess Irene Military
Band' neemt ook vier 78-rpm grammofoonplaten op in de
studio van 'His Masters Voice' in London. Ook verzorgt het
orkest veel radio-optredens voor radio Oranje en de BBC.

Congleton 1941, vijfde linksvoor is Majoor Doorman, rechts van hem Piet
Lammers

Antwoord van Piet Lammers aan zijn vrouw en kinderen:
Lieve kinderen, bericht ontvangen was zeer blij.
Pas goed op en blijf braaf.Vergeet pappa niet.
Je lieve papa.
Er is ook een brief bewaard
gebleven, waarin hij vol
trots aan zijn vader schrijft,
dat hij niet kan wachten om
zijn nieuwe muziek aan hem
voor te spelen en dat hij zo
dankbaar is dat zijn vader
zoveel tijd en zuur verdiend
geld in zijn muzikale opleiding heeft gestoken.
Peter is nog geen week in
Normandië als tegen de
avond op 14 augustus 1944
de stellingen en het Brigadehoofdkwartier, nabij het kasteeltje in Chateau St.Côme
in Normandië, weer zwaar
onder vuur worden genomen door zowel Duitse
artillerie als mortieren. Het
bos om het hoofdkwartier
speelt de Duitsers in de
kaart: de granaten ontploffen in de bomen en er daalt
een enorme schervenregen
neer op de Irenemannen.
Wachtmeester Lammers
van de medische dienst
wordt, terwijl hij onder een
boom een brief ligt te lezen,
door een van die scherven
dodelijk geraakt en is daarmee de eerste gesneuvelde
van de Brigade.
Piet is begraven op het Militaire Ereveld op de Grebbeberg in Rhenen.
Bron foto's: I. Burggraaf
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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

Het relaas van dhr. Patrick Wulp over Jan Twisk is afgelopen Vaandeldrager geëindigd. Zoals beloofd in Vaandeldrager nr. 127 pak ik
de draad nu weer op met de serie “verhalen van vroeger.Tevens wordt op dit moment het ingezonden stuk van dhr. Masselink gedigitaliseerd en zal na voltooiing ook met u gedeeld gaan worden.Tenslotte vindt u in deze rubriek ditmaal het verslag van dhr. Eilander
die namens de VOSIB afgelopen september de krans namens onze Indië-veteranen heeft gelegd.
Majoor der Fuseliers Arjan Luijten

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

wagen in de Staatsliedenbuurt, dat bedrijf waar die verhuiswagen toe behoorde was hetzelfde bedrijf waar Jan Baas in
dienst was en hij kan zich nog herinneren dat die bewuste
wagen verdwenen was en na twee dagen terug werd gevonden in die buurt zoals beschreven. Na de oorlog, toen wij
bevrijd waren, kwam v.d.Veen als reserve Officier in militaire
dienst en kreeg zijn verdere opleiding in Engeland, waarna hij
in 1946 geplaatst werd als M. T. O. bij het 4e Bataljon Prinses
Irene en zoals alle anderen van deze groep in 1947 vertrok
naar het voormalig Nederlands-Indië.

Albert v.d.Veen
Was Reserve Officier/1e Luitenant M. T. O. geboren 18 Januari 1918 te Amsterdam/Buiksloot, tijdens zijn Indië periode
is zijn huisadres in de Korte Mijdrechtstraat te Amsterdam.
Hij kwam in 1936 in militaire dienst en was Sergeant bij de
Infanterie. Kreeg daarna zijn opleiding bij de K. M. A. en werd
Vaandrig. Tijdens de 2e Wereldoorlog heeft hij ook in het
verzet gezeten, daarover is nog een anekdote te vertellen.
Tijdens één van die verzetsdaden had men voor het transport een vrachtauto nodig, er werd daarvoor in Amsterdam
uit de garage van de firma D. P. de Rond een verhuiswagen
ontvreemd en nadat de klus was geklaard plaatste men die

Gijs Vermeulen
Was dienstplichtig soldaat en woonde in Huissen ( Gld.)
op een boerderij, gelegen aan de G 77, hij is opgegroeid in
de agrarische sector, zoals hij laat weten met veel plezier.
Samen met ouders, zusters en broers waren zij dagelijks
bezig met de hoofdtak van een gemengd bedrijf. Zoals alle
kameraden die in dit boek beschreven zijn moet ook hij
eraan geloven en opkomen voor zijn militaire dienstplicht
in November 1946, eerst wordt hij geplaatst in de Saksen
Weimarkazerne voor een opleiding bij de infanterie, daarna
komt ook hij bij de Staf Compagnie en wordt ingedeeld bij
de M.T. waar een chauffeursopleiding volgt.

November 1944. In de nacht van 24 op 25 november landde een Duitse patrouille (25 man)
ten westen van Colijnsplaat. De Verkenningsafdeling wist de hele groep gevangen te nemen, hierbij ondersteund door de artillerie. Bij deze actie
sneuvelde Luitenant Ian Havelaar.Twee dagen
later werd deze officier, onder grote belangstelling, begraven op het plaatselijke kerkhof.
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Nationale Herdenking bij het Indië-monument 2019
Tekst: dhr Eilander
Voor de 32e keer zijn bij het Nationaal Indië-Monument in
Roermond de omgekomen militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea herdacht. Dat gebeurde met
toespraken van onder meer Defensieminister Ank Bijleveld,
met een kranslegging en een minuut stilte.
Tijdens de herdenking werden onder andere de Nederlandse militairen herdacht die in de periode 1945-1962 het
leven lieten in voormalig Nederlands-Indië en Nederlands
Nieuw-Guinea. Vertegenwoordigers van veteranenorganisaties, overheden, burgerlijke en militaire autoriteiten legden kransen. Basisschoolleerlingen hielpen daarbij. Na een
minuut stilte vloog een formatie van vier F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht over in de zogenoemde ‘missing man
formation’.
De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso en het
Reuvers mannenkoor zorgden voor de muzikale omlijsting.
De erewachten werden gevormd door de Koninklijke Marechaussee, het Regiment van Heutsz en veteranen van het
Regiment Bevoorrading en Transport.
Ruim 6000 Nederlandse militairen zijn in het voormalige
Nederlands-Indië of in Nieuw-Guinea gesneuveld. Ze worden jaarlijks op de eerste zaterdag van september herdacht
bij het 'Nationale Indië Monument 1945-1962' in Roermond (Maastrichterweg 19).
De Nederlandse regering stuurde kort na de oorlog
100.000 militairen naar Nederlands-Indië (enige duizenden
soldaten weigerden uitgezonden te worden) om de vooroorlogse verhoudingen te herstellen. Maar tijdens de Japan-

se bezetting was het Indonesische nationalisme erg sterk
geworden. De Indonesiërs wilden een eigen Republiek.
Nederland weigerde in 1945 de Indonesische onafhankelijkheid te accepteren. Na ruim vier jaar strijd erkende de
regering eind 1949 de nieuwe staat Indonesië. Die periode
werd gekenmerkt door militaire schermutselingen tussen
het Nederlandse leger, waarvan de twee politionele acties
het bekendste zijn geworden.
Nederland wist alleen Nieuw-Guinea te behouden. In eerste instantie om als vestigingsgebied te dienen voor de Indische Nederlanders die niet in het nieuwe, onafhankelijke
Indonesië wilden blijven en die eigenlijk ook niet zo welkom waren in Nederland.
Begin jaren zestig werd door de Amerikaanse regering onder leiding van president John F. Kennedy de diplomatieke
druk op Nederland vergroot om Nieuw-Guinea te verlaten. Ook Prins Bernhard speelde hier een rol in. Ongeveer
tegelijkertijd begon Indonesië met een 'confrontatiepolitiek' om het gebied in handen te krijgen.
In januari 1962 voerden drie Indonesische motortorpedoboten (mbt's) vol met infiltranten bijvoorbeeld een aanval
uit op Nieuw-Guinea. In de Slag bij Vlakke Hoek werden
ze verjaagd door een Nederlands oorlogsschip, het fregat
HMS Evertsen. Eén mbt werd tot zinken gebracht. Maar
binnen een jaar zag Nederland zich genoodzaakt NieuwGuinea over te dragen aan een 'tussenbewind' van de VN.
De koloniale rol van Nederland in het Verre Oosten was
daarmee uitgespeeld.
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Regiments Onder Officiers Vereniging
Regiments Onderofficiers Diner 10 oktober 2019
Tekst: Adjudant der Fuseliers v.d.Wijngaart
Afgelopen 10 oktober was het jaarlijks terugkerend Regiments Onderofficiers diner georganiseerd door de Regiments Onderofficiers Vereniging (ROOV). Dit keer niet in
het bekende Hof van Solms, maar de Stapperij in Oirschot.
Altijd een mooie gelegenheid om samen met de partner
terug te kijken op het afgelopen jaar. Nadat iedereen aanwezig was en de bekende groepsfoto was genomen, richtte
Bataljonsadjudant Dennis van de Wijngaart het woord tot
de leden. Hij benadrukte dat afgelopen jaar wederom een
druk jaar was geweest voor zowel het Bataljon als voor
het Regiment. In het eerste gedeelte van het jaar met de C
Compagnie uitgezonden naar Litouwen en op het moment
van het onderofficiersdiner, de A Compagnie voor haar missie EfP in Litouwen. De A Compagnie zal terugkeren medio
januari 2020. De B Compagnie die voor de zomer haar omscholing Boxer heeft afgewerkt, zal zich in 2020 gaan richten op de EfP missie in 2021. De D Compagnie die de EfP
missies in Litouwen ondersteunt met haar mortiergroepen.
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Op het moment van het Regimentsdiner participeerde
het verkenningspeloton in de Cambrian Patrol- wedstrijd
in Sennybridge (UK). Deze wedstrijd hebben zij meer dan
verdienstelijk gedaan. De mannen van de D Compagnie behaalden een zilveren medaille, een super prestatie! De BA
stond verder ook stil bij het dramatisch para-ongeluk van
Tristan van de Ende en de impact dat dit heeft op iedereen
die het Regiment een warm hart toedraagt, maar natuurlijk
vooral op de mannen en vrouwen van de B Compagnie.We
mogen trots zijn op de manier waarop de B Compagnie dit
verlies heeft opgevangen en de wijze waarop de mannen en
vrouwen dit verlies verwerken.
Bij het terugkijken op het afgelopen jaar benadrukte de BA
ook de tekorten aan onderofficieren en het effect dat dit
heeft binnen een compagnie. Het is geen uitzondering meer
dat op groepsniveau een korporaal de rol van groepscommandant moet vervullen. Hierdoor komt de jonge onder-

officier nog meer onder druk te staan. Ondanks deze tekorten en soms moeilijke werkomstandigheden, zijn onze
onderofficieren in staat geweest prima werk af te leveren!
Als laatste stond de BA stil bij het thuisfront. Hij bedankte
alle partners die waren meegekomen en benadrukte de
waarde die daar aan gehecht wordt. Vervolgens, geheel onverwacht, vroeg hij Sylvester (Sergeant der Eerste Klasse
bij de A Compagnie) en Melanie (echtgenote) op het podium te komen. Sylvester en Melanie gaan op dit moment
door een moeilijke periode in verband met de ziekte van
hun dochtertje Hailey. Ondanks deze schrijnende situatie
is het mooi om te zien hoeveel steun zij krijgen vanuit het

Regiment. De BA wilde dat benadrukken met een mooie
bos bloemen vanuit de ROOV aan Melanie. Wat Sylvester niet wist is dat de BA hem terplekke samen met oudregimentsadjudant Corné Brands mocht bevorderen naar
de naasthogere rang van sergeant-majoor.
Na al deze mooie en soms emotionele momenten was het
tijd voor het lopend buffet, muziek en veel gezelligheid. We
kunnen weer terugkijken op een geslaagd en gezellig Regiments Onderofficiers Diner. Wij hopen alle leden en partners terug te zien bij aankomend Regiments Onderofficiers
Diner dat zal plaatsvinden op 15 oktober 2020!

Fuseliers toen en nu…..!
Tekst: Melanie 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 doet hij/zij
tegenwoordig en wat is zijn/haar band met het Regiment?
Dit keer is het de beurt aan: Paul Paijens
Geachte Lezers,
Ik zal mij eerst even voorstellen, Ik ben de adjudant
b.d. Paul Paijens en ben al
33 jaar getrouwd met Ineke.
Samen hebben wij drie kinderen: Remy 29, Dennis 27
en Lieke 18. Wij wonen in Dommelen, een kerkdorp van
Valkenswaard bekend van het Dommelsch Bier.
Op 31 dec 2018 ben ik met FLO gegaan en in januari direct
weer gestart bij de werkgroep Behoud en Werving van de
13e brigade. Deze werkzaamheden mogen wij gedurende
20 uur per week doen, echter stiekem komen wij ruim boven de 20 uur. Alle werkzaamheden zijn er opgericht om
de mensen bij de brigade binnen te houden en om zoveel
mogelijk mensen voor de brigade binnen te halen, dit laatste doen we in nauwe samenwerking met recruitment zuid
van DCPL Dienstencentrum Personeelslogistiek). Eigenlijk
is het de bedoeling dat je als je met FLO bent gaat genieten
en meer tijd aan je hobby’s gaat besteden. Dat gaat me nog
niet echt goed af. Ik ga elke week wel met de ATB op stap
en kan me dan 1 of 2 maal anderhalf uur uitleven maar mijn
handicap met golf gaat niet omlaag omdat ik er te weinig
aan toe kom. Dit doe ik vaker met een oud regimentsman
nl. Hans van Hest.
Wat is je band met het Regiment?
Rond aug 83 kwam ik van de opleiding af en werd geplaatst
bij 42 Schoolcompagnie, één van de compagnieën van het
17e. Binnen een half jaar werd ik groepscommandant bij
de C Compagnie van Kapitein van Ommen en CSM Jos
van de Ven. Deze had als persoonlijk wapen een stok met

een vuist bovenop waarbij de duim tussen middelvinger en
wijsvinger zat.
Als je boevenstreken of foutjes had gemaakt was het zomaar mogelijk dat de stok met een gerichte zwaai tussen
je benen verdween zodat je de volgende keer wel beter
wist. Hierna werd ik OPC bij de A Compagnie van Kapitein
Smulders en Giesbers waar Louis Vervoort CSM was (later
de BA). Louis heeft ervoor gezorgd dat ik bij defensie ben
gebleven want door bepaalde voorvallen was ik er helemaal
klaar mee. Hij wist bij mij de juiste snaar te raken en daardoor heb ik nog een mooie kruipgang bij defensie gehad.
Na deze functie ben ik een tijd weggeweest en door de
“Führungsverstärkung” ben ik als SM-OPC teruggekomen
bij de C Compagnie van Majoor Duvekot, Kapitein de Jong
en CSM Harry de Bouville, deze functie werd tijdens de uitzending van SFOR 5 waargenomen door Hein Asveld. Dit
was mijn eerste uitzending en een prachtige ervaring met
vele hoogtepunten en één dieptepunt: de brand in Novi
Travnik, waarbij dertig tenten de fik in zijn gegaan en mensen veel spullen zijn kwijtgeraakt.
De PGU was snel aangevuld maar er zijn veel persoonlijke
spullen verloren gegaan.
Hierna ben ik een staffunctie gaan bekleden en heb Toegevoegd S4 gespeeld. Dit was een geweldige periode, helemaal mijn ding! Regelen, rotzooien en zaken voor mekaar
maken met Peer Killaars (met fotografisch geheugen), Rob
Schoeber (alles vast met secondelijm) en Henk van Kooten.
Heel veel geleerd op deze functie wat ik in mijn latere functies ook heb kunnen gebruiken.
Daarna nog een functie op de Sie 1 gedraaid samen met de
Kapitein Diesch, Frans Naaktgeboren, Wim Daanje en nog
veul meer.
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Met deze Club de tweede uitzending in Bosnië gedraaid.
Tijdens deze uitzending kreeg mijn zoon een ernstig ongeluk
en ik heb toen ook gezien dat defensie goed kan zijn voor
zijn medewerkers. Ik heb alle medewerking van alle kanten,
binnen en buiten bataljon, gekregen om eerst voor onze
zoon te zorgen. Hiervoor wil ik allen nogmaals danken!
Later ben ik nog twee maanden terug naar het inzetgebied
gekomen en heb alsnog de uitzending afgemaakt.

Vertel eens iets over je VVVGFPI-Lidmaatschap:
Volgens mij ben ik vanaf het begin lid van de VVVGFPI. Persoonlijk hoef ik voor mezelf niet elke keer mijn gezicht aldaar te laten zien maar de Generaal Hemmes heeft me
ooit gezegd: “Paul jij vindt het niet noodzakelijk en nu is het
misschien nog niet nodig maar jouw makkers willen jou wel
zien en anders is het mogelijk te laat”. Dat heeft me aan het
denken gezet en de “ouwe rot” had weer gelijk.

Als kers op de taart ben ik ook nog compagniesadjudant
bij de SSVOST Compagnie geweest met als extra kers de
uitzending in Afghanistan in Deh Rawod. Dit was een geweldige tijd en ik heb hier ook gezien wat de landmacht
ontzettend veel kan als ze samen op een postzegel een
base draaiende moet houden.

Al met al hebben de periodes bij het 17e me gevormd en
me ontwikkelt tot de persoon die ik nu ben. Ik heb hier
vele mensen leren kennen waar vriendschappen uit zijn
ontstaan en met hen heb ik heul veul gelachen en af en toe
ook een traan gelaten.

Hierna was het voor mij afgelopen bij het 17e. Dit wil niet
zeggen dat ik daarna geen leuke functies meer gedraaid heb,
dat dus echt wel: zoals PC KMS en omdat ik ook als BLJ-er
bij het 17e had gezeten mocht ik als sluitstuk BA en RA van
het bataljon Limburgse Jagers worden.

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

Februari 1945. De begrafenis van Korporaal Doeser,
in Arnemuiden omgekomen op 10 februari 1945. Op
die dag viel een V1 op het dorp Krabbendijke, met als
gevolg vier doden en drie zwaargewonden, waaronder
Korporaal Doeser van Gevechtsgroep I
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Vrienden van de voormalige
Westenbergkazerne
Sinterklaas stunt op de Westenbergkazerne
Tekst: Mike Schillemans, Smi BD
We schrijven eind 1984 toen ik voelde dat ik als Korporaal der Eerste Klasse een afscheidsstunt moest doen, maar
wat? De dienstplichtige vaandrig, sigaren rokende waarnemend Hoofd Sectie S2 en de beheerder boekwerken (ook
al zo'n duistere functie...) lieten zich al snel verleiden tot
meedoen. Na kort overleg kreeg het idee handen en voeten.
Sinterklaas zou ons 13e Bataljon komen bezoeken en wel in
de Bren carrier. De bedoeling was dat alle Westenbergers
zich het bezoek van de Goedheilig man nog lang zouden
herinneren! Bij de Bevo een stapel vlaggetjes geritseld, bij
Sergeant der Eerste Klasse Henk Ter Maten, Commandant
Keukengroep, (nog bedankt Henk) een schoorsteen van
een keukenwagen "geleend". Ik had ergens ook nog 4 rookgranaten voor de "rookgranatenwerpinstallatie" voor de
YP-408 liggen.... De voorpret die we gedrieën hadden, was
maximaal en bezorgde althans mij, bijna een paar keer een
natte broek! Ergens achterop de Westenberg hebben we
de Bren-carrier geprepareerd. Schoorsteen er op, 4 rookgranaten met WD1-TT gereed gemaakt voor ontsteking,
vlaggetjes gespannen en met tape de verplaatsingsrichting
SPANJE op de flanken van de Bren-carrier aangegeven. Gevechtspak uit, Sinterklaasuitrusting aan en de Sint en zijn
twee Zwarte Pieten stonden "gereed voor actie" naast de
tot stoomboot omgevormde Bren-carrier.

Een rokerig bezoek
En toen ging het loos. BA Jan Hes kreeg een hand met
pepernoten naar binnen gekeild, de BC kreeg een paar handenvol toegestopt en alle Sectiebureaus, bezet of niet, werden met pepernoten bekogeld. Ook de toevallig aanwezige
Brigadecommandant stond met twee handen vol pepernoten in de gang en sloeg grijnzend het tafereel gade. Tot op
dat moment liep alles conform ons draaiboek, het werd dus
tijd om "onder dekking van rook" een rondje over het kazerneterrein te maken, iederéén wilde Sint natuurlijk zien,
nietwaar? Maar toen, ergens in het midden van de appelplaats ging het fout.... Doordat de 4 rookgranaten onder
in die keukenwagenschoorsteen nagenoeg tegen elkaar aan
lagen, werd bij het ontsteken van de eerste granaat, óók
de tweede granaat heet, "sympathische detonatie" heet dit
verschijnsel. Hoe het ook zij, nummer twee ging af en ook
de derde granaat werd heet, waardoor de vierde ineens
ook erg sympathisch werd naar zijn soortgenoten. Zeker is
dat ze alle vier exact wisten wat hen te doen stond. In een
oogwenk vulden enorme rookwolken de Bren-Carrier en
de longen van Sint en zijn Pieten! Ik dacht “chips, da's mijn
Bren-Carrier en het ding staat in brand”. Er is er nog maar

ééntje van, daar moeten we zuinig op zijn, voorzichtig mee
omspringen en ik ben er verantwoordelijk voor! Wat zal
Prinses Irene er van vinden als ik het ding af laat fikken? Wat
nu als ik van mijn TS-afzwaaipremie een nieuwe moet kopen…? Dat waren ongetwijfeld de kronkels die door mijn
hoofd schoten!

Brand meester.
"Sint, uitstijgen, mars.., Piet, wegwezen, snel!" En als een
speer reed ik naar de waterslang naast het keukengebouw
om de brand te blussen en onze “stoomboot” te redden
van de ondergang. De Bren-carrier gered, onszelf afgeschminkt, het gevechtspak gauw weer aangetrokken, vlaggetjes verwijderd, een VRA'tje ingevuld voor de kromgetrokken schoorsteen, de Bren-carrier weer op zijn plaats
gezet, en daarna gewoon weer aan het werk gegaan. "Och,
is Sinterklaas op het bataljon geweest? Gôh, helaas niks van
meegekregen".
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Uit de museumvitrine
Herinneringen aan Generaal-majoor De Ruyter van Steveninck
Tekst: Hans Sonnemans, Regimentsconservator
Zijn service-dress uniform en zijn onderscheidingen maken al meer dan een halve eeuw deel uit van de collectie
van de Regimentsverzameling Brigade en Garde
Prinses Irene. Ze werden
na zijn overlijden geschonken door zijn echtgenote,
mevrouw …., toen het
“museum” nog gevestigd
was in een klaslokaal van
de Frederik-Hendrikkazerne in Vught, in de jaren
vijftig van de vorige eeuw.
Lichtinvloeden in die periode hebben hun tot geëist,
want de linten van deze
onderscheidingen zijn helaas behoorlijk verbleekt.
Generaal-majoor Albert Cornelis de Ruyter van Steveninck, vanaf 1969 naamgever van inmiddels de grootste kazerne in Nederland. Sinds 1992 is de Oirschotse kazerne de
standplaats van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene,
traditievoortzetters van de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”, waarvan hij van 1942 tot 1945 commandant was. Zijn weduwe, mevrouw .. is jarenlang voorzitter van de Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene.
Een drietal uniformen uit verschillende perioden van zijn
militaire carrière, persoonlijke bezittingen en een olieverfschilderij (jarenlang te zien geweest in de officiersmess van
de Westenbergkazerne in Schalkhaar) herinneren aan deze
militair, grondlegger van Brigade en Garderegiment Fuseliers Prinses irene.

Wat weten we eigenlijk van hem? In de rubriek “Achter de
Wacht” van de Defensiekrant verscheen recent een artikel
van de hand van Ritmeester Arthur van Beveren, waarin
een beeld van hem wordt geschetst.
Albert Cornelis de Ruyter van Steveninck. Geboren in
1895 in Tiel. Groeit op in een katholiek gezin met vijf kinderen. De drie zonen gaan in dienst. Militair bloed stroomt
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al eeuwen door de aderen van de familie; ze zijn directe
afstammelingen van Michiel de Ruyter.
In oktober 1915 begint Albert Cornelis zijn loopbaan als
artilleriecadet op de Koninklijke Militaire Academie in
Breda. Drie jaar later begint hij als Tweede-luitenant bij het
1e Regiment Veldartillerie. Het nieuwe militaire wapen, de
luchtvaart, trekt zijn belangstelling. Hij combineert vliegen
met zijn dienstvak en wordt luchtwaarnemer.

In 1922 vertrekt hij voor een cursus over zijn nieuwe functie naar Frankrijk. De talloze reorganisaties door bezuinigingen op het leger tijdens het interbellum zorgen ervoor
dat Albert Cornelis maar traag in de rangen stijgt. Aan de
vooravond van de Tweede Wereldoorlog is hij nog altijd kapitein. Tijdens de inval in mei 1940 zit hij in Brussel voor
een samenwerkingsproject met de Belgische krijgsmacht.
De wegen van de drie militaire broers scheiden drastisch.
Terwijl Albert Cornelis richting het Franse Vichy vlucht, en
zich daarna via Noord-Afrika en Portugal in Engeland bij
de Koninklijke Nederlandse Brigade voegt, blijven oudere
broers Anthony en Raimond in Nederland. Raimond, een van
de oprichters van de Nationaal Socialistische Beweging en
eerste commandant van diens knokploeg de WA, schopt het
zelfs tot burgemeester in Leiden. Wanneer Albert Cornelis

met zijn Prinses Irene Brigade ingegraven ligt achter het Wilhelminakanaal, dichtbij de plek van de huidige kazerne in Oirschot, voert Raimond Duitse bevelen uit in de Sleutelstad.
Op 15 mei 1941 neemt Albert Cornelis in de rang van majoor het bevel over het 1e bataljon op zich. De Brigade,
die vanaf eind augustus van dat jaar door het leven gaat
als de Koninklijke Nederlandsche Brigade ‘Prinses Irene’, is
een waar vreemdelingenlegioen met mannen uit tientallen
landen van over de wereld. Ze hebben wel iets gemeen:
een Nederlands paspoort, maar de taal zijn ze soms niet
machtig. Aan Cornelis om van dit gemêleerde gezelschap
een vechtende eenheid te maken. Vanaf januari 1942 doet
hij dat als brigadecommandant en stijgt hij verder in rang
tot luitenant-kolonel.
Op 6 en 7 augustus 1944, 2 maanden na D-day, komen ruim
1200 militairen van de Prinses Irene Brigade aan land in
Normandië (bij Arromanches en Courseulles). Ze zijn onder de indruk van de kunstmatige Mulberry-havens en de
enorme hoeveelheid mens en materieel. Ook rechts rijden
is na al die jaren in Groot-Brittannië wennen.
Het eerste contact met de Duitsers heeft de brigade bij
St-Côme. Samen met de Belgische brigade Piron bevrijden
ze daarna Pont-Audemer. Een maand later staat de overste
met zijn mannen aan de grens met Nederland.
Eenmaal terug in het thuisland wordt nog een aantal pittige gevechten gevoerd, onder meer bij Hedel en Tilburg.
De aankomst in Den Haag na de bevrijding is een ware
zegetocht. Het volk ontvangt de Nederlandse troepen met
open armen. In Amsterdam volgen enkele dagen later dezelfde taferelen.
Broer Raimond zit ondertussen vast en wacht vervolging.
Albert Cornelis is brigadecommandant af. Het legeronder-

Kolonel (op dat moment zijn tijdelijke rang) De Ruyter van Steveninck in
Normandië, augustus 1944, in gesprek met Prins Bernhard.

deel wordt kort na de oorlog ontbonden en vormt de basis
voor een nieuwe organisatie. Cornelis wordt dan lid van
het Hoog Militair Gerechtshof. In december 1947 getuigt
hij nog voor zijn broer Raimond in de rechtszaal. Twee jaar
later overlijdt de voormalige commandant, op 53-jarige
leeftijd en in de rang van generaal-majoor.

Bataljonsnieuws
Cambrian Patrol 2019
Tekst: Korporaal der Fuseliers Nick Nelissen
- “It’s arduous, it’s physically and mentally demanding, it’s
viewed internationally as one of the toughest patrolling
tests facing the modern soldier, it’s the Cambrian Patrol...” Cambrian Patrol is dè patrouilleoefening van “the British
Army” en wordt jaarlijks in de maand oktober gehouden in
de berg- en moerasachtige Brecon Beacons in Wales (UK).
De oefening is 60 jaar geleden, in 1959, opgezet door de
Britse nationale reserve, is inmiddels uitgegroeid tot de
belangrijkste internationale militaire beproeving, waaraan
inmiddels 144 teams uit 34 verschillende landen meedoen.
Voor Nederland wist 17 verkenningspeloton de zilveren
medaille te behalen.

Eén van de zwaarste oefeningen op groepsniveau
Cambrian Patrol (CP) is een 48-uurs patrouille op groepsniveau over een afstand van 60 km en een hoogteverschil van
1800m. Het doel van de oefening is de operationele capaciteit te testen van individuen en patrouilleteams. CP staat
zonder meer bekend als één van de zwaarste oefeningen
op groepsniveau ter wereld: lange voetverplaatsingen, ruig
en onvergeeflijk terrein en een onvoorspelbaar maar altijd
nat klimaat, doen een groot beroep op leiderschap, teamwork, het behalen van de opdracht, het fysieke en mentale
vermogen van de deelnemende teams. Landen als Pakistan,
Canada, Australië, Frankrijk en Denemarken sturen jaarlijks
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De Luitenant begon aan het schrijven van zijn bevel, terwijl
de rest van de groep begon aan het bouwen van een maquette die tijdens het bevel gebruikt zou worden.
Gedurende het bevel (dat in het Engels aan ons werd gegeven) kregen een aantal teamleden al een moment om hun
vaardigheden te laten zien, de voorste PIO die de route
duidelijk maakte, de Luitenant met zijn bevel en de plaatsvervanger die de logistieke zaken voor zijn rekening nam.
Na het bevel werd de maquette vernietigd en begonnen we
aan onze patrouille door de Brecon Beacons.
Een groot heuvelachtig terrein met veel natte gebieden,
weilanden met schapen en weinig markante punten waardoor het navigeren door het terrein zeer lastig was.
hun beste mensen naar Wales om hen aan de ultieme test
te onderwerpen. En niet voor niets. De ervaring leert, dat 1
op de 3 teams niet het einddoel haalt.
Cambrian Patrol is geen competitie; er is dus geen totale
einduitslag c.q. ranglijst van de deelnemende teams ten opzichte van elkaar. Echter, er is wel een beoordeling van elk
deelnemend team. De mogelijke waarderingen zijn Gold,
Silver, Bronze en het Certificate. Dit laatste wordt uitgereikt aan ieder team dat de oefening binnen de gestelde tijd
volbrengt en voldoende punten verzameld heeft.

Gedurende de patrouille werden we steeds met veranderende situaties geconfronteerd, onder andere: verplaatsen
in volledig CBRN-tenue, een verkenning op een vijandelijk
doel, medische casus, route vrij maken van mijnen, call for
fire, materiaalherkenning en tussendoor een aantal korte
rustmomenten voor oriëntatie op de kaart, wat eten en
verzorging van de voeten.

Onderdelen die tijdens deze zeer zware en lange patrouille
aan bod komen en beoordeeld worden zijn: uitvoerige inspectie van alle uitrusting, ontvangen en uitgeven van orders met gebruik van een uitgebreide maquette op UK
Army-wijze, werken met het Britse SA80-wapen, radio- en
communicatievaardigheden, navigatie m.b.v. kaart en kompas (GPS is verboden), in- en exfiltratie t.b.v. verkenning van
vijandelijke posities, materieelherkenning, patrouilletechnieken en –rapporten, river crossing drills, omgang met lokale
bevolking en media, Search, ZHKH en CASEVAC, Handling,
de Call for fire en de gelegenheidsaanval. Uiteraard gaat alles onder zware tijdsdruk en in het Engels.

De uitvoering
Na een stevig Engels ontbijt en een laatste gelukwens van
het ondersteunend personeel werd het team naar de eerste locatie gebracht. Daar aangekomen werden onze tassen
gewogen, kregen we kaarten en de locatie van het verzamelgebied.
In het verzamelgebied aangekomen werd het meteen duidelijk hoe groots het opgezet was.
Veel Britse militairen die als role-play aanwezig waren,
voertuigen die gecamoufleerd stonden en tenten waar van
alles in gebeurde zoals bijvoorbeeld de kit-inspectie.
Na de tas-inspectie kreeg de luit zijn bevel en de rest van
het team de benodigde spullen zoals munitie, radio’s en een
aantal veiligheidsartikelen.
Niet veel later werden we opgehaald door een jonge Gurkha die ons naar de locatie in het bos bracht waar wij aan de
Commandovoering konden werken.
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Na de eerste vierentwintig uur merkten we bij elkaar dat
de vermoeidheid er al goed in zat! Teamleden die dingen
begonnen te zien die er niet waren en het navigeren werd
steeds moeilijker. Elkaar scherp houden en goed blijven
verzorgen door “warme sap” te drinken en te blijven eten
was hier van belang.
Na stap voor stap en meter na meter te hebben gelopen
kwam het einde in zicht! Na achtenveertig uur kwam het
team aan op locatie eigen troepen. Dit was tevens de locatie waar we de hot-debrief moesten geven. Gelukkig had
eenieder onderweg notities gemaakt van alles wat ons opviel. Hierdoor werden de twee Britse militairen die de debrief hielden overspoeld met informatie die we tijdens de
patrouille verzameld hadden.
Na de hot-debrief stonden er twee busjes ons op te wachten
om ons naar Sennybridge training area te brengen waar we
snel moesten douchen want de medal-parade kwam eraan.

In een zaal waar meerdere teams samen met aanhang gespannen zaten te wachten kregen we eindelijk het resultaat
te horen: ZILVER!
Na snel een groepsfoto te hebben gemaakt en de nodige
felicitaties te hebben ontvangen zijn we naar een hotel gebracht waar we dan eindelijk konden genieten van goed
eten, bier en een warm bed!
Al met al een hele mooie ervaring met als kers op de taart
een mooi resultaat!

Februari 1945. De kustlijn, ten westen van
Colijnsplaat.Vooraan zijn de Duitse “egels”
te zien, de versperringen om landingen
tegen te gaan.

Enhanced Forward Presence, Battle Group Lithuania, Multinational
Tactical Leadership Training
Door:

ELNT Owan (links) ELNT Marc (rechts)

Eerste Luitenant der Fuseliers Owan
Commandant Eenheid 6, Zware Wapen Peloton
Eerste Luitenant der Fuseliers Marc
Commandant Eenheid 5, Boxer Peloton
Alfa Tijgerteam
17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

Wij, als onderdeel van de enhanced Forward Presence Multinational Battle Group (eFP MNBG) 2019-II, naderen hier
langzaam het vriespunt, maar het hoogtepunt moet nog komen, de FTX IRON WOLF-II. Tijdens deze multinationale
niveau VI oefening wordt de Litouwse Iron Wolf Brigade,
inclusief de eFP MNBG, getoetst op gereedheid. Om letterlijk goed beslagen ten ijs te komen heeft de Duitse commandant Luitenant-kolonel Habel (C-BG), in samenspraak
met de plaatsvervangend commandant onze landgenoot
Luitenant-kolonel Veuger, besloten om de Tactical Leaderhip Training (TLT) in het leven te roepen.
Een reeks van zes trainingen die in het teken staat van het
inzichtelijk te maken waar de krachten liggen van de vier
Battle Companies (BC´n), onderdeel van de eFP MNBG,
en om “common understanding” te genereren van militaire
tactieken en begrippen. De trainingen werden verzorgd
door de BC´n en vonden plaats op de thuishaven van de
eFP MNBG, het flink gerenoveerde ´Rukla Barracks´ te Litouwen. Ook 2 BC (NLD) gaf acte de présence op de vrije
zondagmiddag, een werkdag voor Duitsers (vermoedelijke
opzet van onze kameraden), om na afloop van de TLT gezamenlijk te dineren in de fameuze Dining Facility, specialiteit
van het huis: pomidoras ir agurkas (voor de fijnproever; een
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mix van tomaat en komkommer). Om een goede indruk te
geven wat er aan bod kwam zijn op de volgende pagina´s de
trainingen uiteengezet.

TLT 1: Defensive Operations Academics, C-BG
De eerste TLT werd verzorgd door de C-BG. Het onderwerp betrof ‘Defensive Operations Academics’. Het doel van
deze eerste TLT was het verkrijgen van common understanding van elkaars materieel en elkaars optreden; met name
gericht op het defensieve optreden.
De TLT werd gestart met een presentatie vanuit iedere BC
over de eigen middelen, zo werden de volgende zaken snel
inzichtelijk gemaakt; opzet van hun BC, het materieel met
details als bewapening, bepantsering, snelheid, actieradius
etc.
Na de presentaties vanuit de BC´n startte de C-BG zijn
presentatie over het defensieve optreden volgens de Duitse
doctrine. Hierbij werden verschillende begrippen en TTP’s
uitgelegd. Begrippen als key terrain en vital ground kwamen
hier aan bod, het verschil tussen een counter attack en counter stroke en de definitie van de befaamde Duitse Combat
Outpost (COP). Wij denken al snel bij een COP aan een versterkte waarnemingspost/voorpost van groepsgrootte, de
Duitsers gooien het over een andere boeg. Zij zien in een
COP een eenheid van minimaal pelotonsgrootte, bij voorkeur bestaande uit zwaardere middelen, zoals Main Battle
Tanks of Infantry Fighting Vehicles. De COP heeft volgens de
Duitse doctrine twee voornaamste doelen: allereerst dien
je als commandant van een COP inzicht te krijgen in de
Main Axis of Approach en het hogere niveau te adviseren
over de Enemy Course of Action en als tweede moet je de
illusie bij de tegenstander creëren dat hij op de Forward
Edge of the Battle Area is gestuit. Op die manier genereer je
verwarring bij de tegenstander en tijd voor de eigen eenheid. Al snel bleek er een groot verschil tussen opvatting
en denkwijze te zijn tussen de verschillende nationaliteiten.
Het belang van de TLT werd daarmee sterk onderstreept.
Zo kende de Noorse, Belgische en Nederlandse ondercommandanten deze term niet an sich, maar is in onze doctrine
wel terug te vinden onder een guard-taak voor een peloton:

TLT Handboek Tactical Activities LAND CA 02
30

Vaandeldrager nummer 131

Defensieve operaties moeten altijd bekeken worden aan de
hand van drie elementen: time, space and forces. Deze drie
elementen zijn van essentieel belang voor de planning van
een defensief: wat heb ik beschikbaar aan eenheden, aan
tijd en aan gebied? Ook werd het belang benoemd van de
combinatie van manoeuvre, vuursteun en hindernissen en
de volgorde waarin de vijand wordt aangegrepen. Idealiter
wordt het diner geopend met een minehit, het hoofdgerecht bevat een flinke portie Indirect Fires en pas bij het
dessert komt Direct Fires aan bod. Op die manier wordt de
vijand direct gebonden, optimaal gereduceerd en hoef je
pas op het laatste moment je positie bloot te geven. Enige
internationale discussie ontstond toen bleek dat volgens
Duitse doctrine het bevel om uit te stijgen, alsook het bevel
om het gevecht af te breken vanuit de COP, op het niveau
ligt van de C-BG. Zeker in het licht van het zo benadrukte
belang van mission command (danwel auftragstaktik), aan het
begin van de presentatie, aangedikt met foto’s en citaten
van Heinz Guderian en Johannes Friedrich “Hans” von
Seeckt. De TLT werd afgesloten met het invullen van een
fictieve defensieve operatie op een grote maquette zodat
men er beeld bij kreeg hoe de C-BG de verschillende BC´n
in zal gaan zetten tijdens een defensieve operatie.

TLT 2: Engagement Area Development, 4BC
(NOR)
Deze tweede TLT werd verzorgd door de Noorse collega´s
van 4BC (NOR). De Noren leveren een team vanuit het
PanserBataljon 1 uit Setermoen. Dit is een gemechaniseerde
eenheid optredend met CV-90´s, aangevuld met een tankpeloton, bestaande uit Leopards 2A4.
Ook deze TLT ving aan met een presentatie, waarbij de
Noorse kijk op het ontwikkelen van een Engagement Area
(EA) uiteengezet werd aan de hand van een zeven-stappenplan. Dit stappenplan wordt gebruikt om gestructureerd
mogelijke wijzen van optreden te ontwikkelen in en nabij
een EA. Na de presentatie verplaatsten wij naar buiten om
in syndicaten, verdeeld per BC, op grote maquettes het zeven stappenplan toe te passen.

TLT 3BC (NOR) Engagement Area Development

De terreindelen in de viertal maquettes waren verschillend
van aard, van bergachtig gebied tot vlak terrein en een combinatie van bebossing, heuvelachtig terrein en open vlaktes, een
knipoog naar respectievelijk Noorwegen, Nederland/België,
Duitsland en Litouwen. Na het ontwikkelen van een wijze van
optreden presenteerden de verschillende syndicaten deze aan
elkaar, aan de hand van onderstaand stappenplan:
1. Identify Axes of Approach: Identificeer alle mogelijke vijand
naderingen en geef deze weer met pijlen van verschillende dikte. De dikte geeft weer in hoeverre het mogelijk is om te ontplooien. Het eind van iedere pijl is een
beslismoment voor de vijand waar van formatie gewisseld dient te worden.
2. Determine Most Likely Enemy Course Of Action: Wat is het
doel van de tegenstander? Hoe zal de tegenstander optreden? Welke route zal de vijand nemen, met welke
snelheid en waar zijn ze gedwongen tot het wisselen
van formatie. Hoe zal de tegenstander reageren op onze
activiteiten?
3. Determine where to kill the enemy: Waar wil je de vijand
aangrijpen? Denk hierbij niet alleen aan de EA zelf, maar
ook op routes naar de EA toe om hiermee de vijand
al te slijten, te vertragen of ze te dwingen tot bepaalde
acties.
4. Plan and integrate obstacles: bepaal de hindernislocaties.
Hoe wil je de vijand sturen en welk effect wil je bereiken met de hindernissen: block, turn, fix of disrupt?
5. Emplace weapons systems and create a fire plan: positioneer je wapensystemen, denk hierbij aan: afwachtposities, vuurposities, vuurcoördinatiemaatregelen, sectoren, lijnen en volgorde van vuuropening.
6. Plan and integrate Indirect Fires: bepaal je vuursteunplan,
in samenspraak met het Fire Support Team.
7. Rehearsel: het uitvoeren van rehearsals op ieder niveau
is noodzakelijk voor een goede uitvoering van de EA.
Mocht een rehearsal op locatie niet mogelijk zijn, dient
deze ten minste op een maquette uitgevoerd te worden. Ook dient het gehele plan bij eenieder bekend te
zijn, tot op het laagste niveau. Dit om te voorkomen dat
er niet gevuurd moet worden wanneer dit moet, of andersom. Zeker gezien het optreden waarbij radiostilte
van kracht is tot het eerste schot valt is het van belang
dat eenieder op de hoogte is van het plan.

De Belgen startten de TLT met een presentatie hoe zij
de passage of lines aan de hand van hun doctrine aanlopen. Zowel de forward- als rearward passage of own lines
(FPOL/RPOL) kwam aan bod, of volgens de terminologie
van de Nederlandse doctrine: overname gevechtscontact
door voorwaartse of achterwaartse verplaatsing, dat bekt
namelijk zo lekker in het gevecht. De Belgische wijze van
optreden wijkt niet veel af ten opzichte van de Nederlandse Standard Operating Procedures (SOP). Het grootste
verschil zit hem in het gebruik van een reserve, waarbij de
Belgen al een reserve creëren vanaf compagniesniveau. Dit
is in hun doctrine een eenheid van pelotonsgrootte.
Na de presentaties werden de BC´n aan het werk gezet.
In een Combat Tactical Challenge (CTC) werden alle nationaliteiten uitgedaagd om hun wijze van optreden toe te
passen op de case. Na een klein uur discussiëren binnen
de verschillende syndicaten werden de oplossingen, de verschillende wijze van optreden, aan elkaar gepresenteerd.
Speerpunt dat door alle nationaliteiten werd benadrukt,
was het maken van duidelijke afspraken in de voorbereiding, voor het overdragen van de verantwoordelijkheid van
de overdragende eenheid naar de overnemende eenheid.
Daarnaast werd benadrukt om gebruik te maken van een
liason, het liefst in de vorm van een fysieke link-up van beide
commandanten op het passage point (PP), om een zo vloeiend mogelijke FPOL/RPOL te realiseren.

TLT 4: Military operations urban terrain
(MOUT), 2BC (NLD)
Zondag 6 oktober was het de beurt aan ons, het Alfa Tijgerteam van 17 Painfbat GFPI. Wij treden op met twee Boxerpelotons en een zware wapen peloton, aangevuld met een
pantsergeniepeloton van 411. De spreker was de commandant van 2BC (NLD), kapitein Geert van Beek. De TLT was
gericht op het optreden in verstedelijkt gebied. Onderwerpen die tijdens de intro de revue passeerden waren onder
andere de ontstaanswijze van het MOUT en voorbeelden
van MOUT-optreden door de jaren heen, zoals de slag om
Stalingrad en Fallujah.
In het tweede deel van de presentatie werd er ingezoomd
op de Functies van Militair Optreden tijdens MOUT. Hier
kwamen ook de specialisten aan het woord, zo kwam de

De TLT eindigde met een mooie statement van de Noorse
2iC: wij als officieren moeten onszelf dwingen om de verschillende stappen in analyses te blijven volgen, zodat we
ons niet laten beperken door het eerste plan wat vaak al
direct in ons opkomt, oftewel: ‘Quit MEVTOING!’.

TLT 3: Passage of lines to include link-up
procedures, 3BC (BEL)
Op zondag 29 september was het aan de Belgische collega´s
van 3BC (BEL). Dit is een Belgische infanterie-eenheid uitgerust met de Piranha. Normaal zijn zij onderdeel van onze
Belgische zustereenheid het Bataljon Bevrijding/5e linie en
geplaatst in Leopoldsburg. Het onderwerp op de agenda
was passage of lines to include link-up procedures.
TLT 2BC (NLD) Combat Tactical Challenge MOUT
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pelotonscommandant van het geniepeloton aan het woord
bij Protection en de commandant FST bij Fires. Nadat de
FMO´s waren behandeld, kwam het laatste deel van de presentatie aan bod, het optreden van een team tijdens een
vijand- of objectgerichte aanval.
De vijand- en objectgerichte aanval werd stapsgewijs doorgenomen om de Nederlandse insteek, conform HB 7-40,
inzichtelijk te maken voor de andere nationaliteiten. Dit
kon aansluitend als leidraad gebruikt worden voor het uitvoeren van de CTC, een syndicaatsopdracht die werd uitgereikt aan elke BC. De oplossingen werden een uur later aan
elkaar gepresenteerd, hierbij viel op dat de stappen door
elke BC hetzelfde werden aangelopen. Hierbij kwam naar
voren dat de Duitse en Noorse oplossing vrijwel identiek
was, met de nadruk op bereden optreden. Geen gekke gedachte gezien hun wapenarsenaal met CV-90´s, Marders en
Leopard tanks. De Belgische collega´s daarentegen voerden
het gevecht veelal uitgestegen, aangezien hun materieel in
grote lijnen vergelijkbaar is met onze equipment.
Al met al was deze TLT wederom een mooie manier om
common understanding te krijgen van elkaar. Ook concludeerde onze Duitse collega´s dat zij meer aandacht moeten
besteden aan MOUT, daar ze het als gemechaniseerd bataljon weinig beoefenen en het doctrinewijs voornamelijk
overlaten aan de lichte infanterie. Het weinig eten van kaas
werd echter ruimschoots gecompenseerd door de Multinational Combined Joint Integrated Consumption Of Bitterballs
(MCJICOB), waardoor ook de sociale component weer
ruimschoots van invulling was voorzien.

TLT 5: Combines arms breach, 1 BC
De TLT, met als onderwerp Combined Arms Breach, werd verzorgd door onze Duitse kameraden van 1BC. Deze bestaat
onder andere uit een gemechaniseerde compagnie van het
PanzerGrenadierBataillon 391 uit Bad Salzungen. Zij zijn uitgerust met Marders en aangevuld met een tankpeloton.
De TLT bestond uit drie onderdelen: een presentatie van eigen middelen door de Officieren der Genie van respectievelijk 1BC (DEU), 2BC (NLD) en 4BC (BEL). 3BC (NOR) ontbrak hierin, omdat zij geen genie-eenheid binnen hun
gelederen hebben), een presentatie over de Combined Arms
Breach zelf en een Tactische Oefening Op Kaart (TOOK).

TLT 1BC (DEU) Combined Arms Breach
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De presentatie over geniemiddelen gaf inzicht in de verschillende middelen die de drie BC’n ter beschikking hadden voor hun mobiliteits- maar vooral hun contra-mobiliteitstaken. De drie BC’n kwamen voor wat betreft middelen
en handelswijzen voor het grootste gedeelte overeen, maar
in een aantal middelen was er verschil.
• 1BC (DEU) maakte indruk met de scatterable minefields
en het hun off-route mines. De ‘scatmines’ zijn een effectief contra-mobiliteitsmiddel. Deze zijn middels artillerie af te vuren en voorzien na het aanvragen van
het targetnumber binnen 5 minuten gepland, of dertig
minuten ongepland, een gebied van 1300 – 1500 m bij
500 m van anti-tankmijnen. Dit middel geeft daarmee
legio mogelijkheden om de tegenstander te voorzien
van een fix, turn, disrupt of block. Het grote voordeel is
de massaliteit van de hindernis in combinatie met de
snelheid waarmee deze gesteld is, waardoor je tot op
het laatste moment vrij kan bewegen in een gebied die
je daarna binnen 5 minuten ontzegt voor de tegenstander. Bovendien zijn er bijvoorbeeld ook mogelijkheden
dit ‘vuur’ af te geven als de tegenstander midden in je
engagement area (EA) staat, waardoor de tegenstander
maximaal gebonden raakt. Waar je rekening mee moet
houden is een minimale veiligheidsafstand van 1000 m
wanneer dit mijnenveld wordt ‘gegooid’ en het feit dat
het een brigade/divisie-middel is. In ieder geval een middel die we als 2BC graag ter beschikking zouden hebben. Daarnaast is de off-route mine (ook wel bekend als
horizontale anti-tankmijn) ook een middel dat we graag
zouden willen hebben. Simpel gezegd is dit een soort
Panzerfaust 3 (compleet met holle lading) op een driepoot, die afgezet wordt door middel van een lijn die
over een weg gespannen kan worden en op die manier
het zijpantser van een vijandelijk voertuig doorboort.
De lichtste aanraking is al voldoende, omdat dan een
elektrische impuls onderbroken wordt. Op die manier
is er binnen korte tijd een zeer vertragende hindernis
op te werpen, daar het getroffen voertuig de weg blokkeert voor opvolgende voertuigen.
• 2BC (NLD) wist indruk te maken met de ATMF-62
(anti-tank mine fuse). Deze ‘slimme kop’ op een ‘domme
mijn’ biedt mogelijkheden te over door het feit dat ze
zeer makkelijk en snel te (de-)activeren zijn, op zowel
korte- als lange afstand, maar ook omdat ze te programmeren zijn op een aantal vrije passages voordat de mijn
detoneert. Dit biedt mooie mogelijkheden voor een tegenstander in achtervolging, maar ook om bijvoorbeeld
een tegenstander te binden door meerdere mijnenvelden achter elkaar te leggen, waarbij elk mijnenveld ingesteld staat op een ander aantal vrije passages. Met een
beetje creativiteit kan je daarmee een gehele colonne
gelijktijdig een vehicle kill geven.
De presentatie over de breach zelf begon met het toelichten van de drie main elements of battle zoals de Duitse
doctrine voorschrijft: fire, movement en barriers. Hierover
werd toegelicht dat met deze drie elementen altijd rekening gehouden moet worden. De breach zoals onze Duitse
collegae dat uitvoeren komt vrijwel overeen zoals onze

de integration, respectievelijk de Level 2 en Level 1 logistics.
Bij Level 2 wordt de CSScoy voorzien van hun KL I t/m V
goederen en stoten dit door naar de Level 1 logistics. Dit is
een continue stroming (voornamelijk push), ofwel een static
flow, waardoor ze in de mogelijkheid zijn de BC´n continu
te ‘sustainen’. Vanaf de Level 1 logistics is het vervolgens een
pull vanuit de verschillende combat en combat support eenheden om de laatste ‘meters’ te overbruggen. Dit zal in de
vorm zijn van de ‘foef’ (ook wel fourier a.k.a. distribiteur
a.k.a. delta) die zijn goederen afhaalt, of in de vorm van een
tactische herbevoorradingsstraat, waar de BC´n zelf door
heen zullen moeten gaan en let op, ook zelf de beveiliging
voor moeten realiseren.
TLT 1BC (DEU) ATMF-62 mijn

doctrine dat voorschrijft, volgens de principes van SOSRA
(suppress, obscure, secure, reduce, assault), al gebruiken zij, in
tegenstelling tot de andere BC’n deze acroniem zelf niet.
Toch komt hun SOP op hetzelfde neer en wordt ook altijd
de combinatie gezocht tussen manoeuvre- genie- en vuursteunmiddelen. Saillant detail is echter dat in het Duitse
leger pas op het niveau van bataljonscommandant bepaalt
wordt of er uitgestegen mag worden. De presentatie sloot
af met verschillende conceptuele voorbeelden zoals 1BC
(DEU) de breach zou uitvoeren.
De TOOK, als laatste onderdeel van deze TLT, gaf de kans
inzichten met elkaar te delen en tactisch te sparren over
een scenario, waarbij verschillende syndicaten moesten
analyseren en toelichten hoe ze een bepaalde hindernis
zouden doorbreken. Dit was interessant om van elkaar te
leren, maar gaf ook ruimschoots de gelegenheid om onderling te socializen.

Precies van dat laatste kregen we een demonstratie. Alhoewel de gemiddelde officier der Infanterie, Genie, Cavalerie
en Artillerie niet heel erg onder de indruk was door het
uitblijven van explosies en spectaculaire manoeuvres, gaf
het wel een erg realistisch beeld over de verschillende aspecten van de ‘bevostraat’.
De TLT sloot af met een goede take-away. Dit was het
belang van het geïntegreerd plannen, maar ook het geïntegreerd trainen met de CSS eenheden. De deputy commander, Luitenant-kolonel Veuger, benadrukte dit nog eens:
´je kan nog zo goed zijn in de functies command, intel, fires,
manoevres en protection, maar als je sustainment niet ‘in the
hand’ is, zit je vanzelf zonder voeding of munitie en dan
houdt het heel gauw op.Wij zijn altijd maar geconcentreerd
op explosies en spectaculaire manoeuvres, maar de sustainment is net zo belangrijk.´ Toen wij terugreden hoorde je
de hersens nog kraken van de zelfreflectie, maar dit werd
al snel overstemt door iemand: ‘Toch jammer dat er geen
explosies waren!’.

TLT 6:Tactical road march, assembly areas and
sustainment operations, CSScoy + HQcoy
De laatste TLT was een knap staaltje Duits profileerwerk.
Waar de Nederlandse BC extra dimensie gaf aan hun TLT
door het uitdelen van de bitterballen (MCJICOB), had de
Duitse commandant van de multinationale CSScoy uitgepakt door ons mee het veld in te nemen en ons te voorzien
van een ‘1-op-1-maquette’: een overdekte tribune, een uitgebreide sandtable en demonstraties van verschillende onderdelen binnen sustainment operations (tactical roadmarch
en assembly areas zijn hierin niet behandeld, ondanks dat de
titel dit wel doet vermoeden).
De TLT startte bij de sandtable met het principe RSOMI, wat
een acroniem is voor reception, staging, onward movement en
integration. Dit typeert de volgorde waarin wordt gehandeld om uiteindelijk de BC´n te voorzien van hun op- en
afvoer. Benadrukt werd dat dit hele proces de verantwoordelijkheid is voor een joint task force. De CSScoy voorziet
in dit proces in het gedeelte van de onward movement en

Februari 1945. Een kaartje met een beeld van het
verdronken Walcheren, zoals dat in het voorjaar van
1945 werd verstuurd naar brigademan J. Kuneman.
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FTX Altengrabow: Optreden Lichte Brigade in de praktijk.
Tekst: Eerste-luitenant der Fuseliers Menno Timmermans,
Plaatsvervangend Compagniescommandant D Compagnie
Oefenperiode
Gedurende de periode 16 t/m 27 september 2019 hebben de B-, (gedeeltelijk) C- en de D-Compagnie, ondersteund door de bataljonsstaf, de Field Training Exercise Altengrabow uitgevoerd. Op dit oefenterrein hebben sinds
eind 19de eeuw Duitse troepen getraind, Sovjet-militairen
krijgsgevangen gezeten, alvorens het gebied het grootste
Sovjet-oefenterrein en kazerne werd buiten de landsgrenzen van Rusland. Aansluitend werd het oefenterrein weer
overgedragen aan het verenigde Duitsland. Nu was het de
taak voor 17 Painfbat om het gebied te leren kennen.
Oefenscenario
Het oefenscenario duurde van 20 t/m 25 september, waarbij het D Team het verdedigende gevecht voerde tegen
het B Team. Het vak van het D Team besloeg 45 km² en
dit diende verdedigd te worden met één verkenningssectie, één LRAT-peloton, één peloton zware wapens en één
Boxer-peloton (-). De opdracht van het D Team was eenvoudig: verdedig in opgedragen vak. Na de analyse bleek
dit een behoorlijke uitdaging vanwege het grote vak, de
beperkte hinderniscapaciteiten en de teamsamenstelling;
antitank zwaar met slecht één infanteriepeloton. Het voert
te ver om een volledige analyse te maken van de FTX, maar
drie belangrijke punten, gericht op het operationeel concept Lichte Brigade (OCLB), wil ik u niet onthouden.

Ten eerste werd duidelijk dat een team, opererend in zo’n
groot vak, de informatie moet krijgen waar de vijand is en
anders de mogelijkheid moet krijgen deze te kunnen vinden.
Als laatste is het van belang om te weten waar de vijand heen
wil, zodat het zwaartepunt kan worden vastgesteld. Als dit
zwaartepunt bekend is, kunnen hier de schaarste-middelen
op worden ingezet, een zogenaamde compagniesreserve en
de genie om gelegenheidshindernissen op te werpen. Zo
hielden we mijnen in reserve, zodat we die vóór, tussen of
achter de vijand konden plaatsen om hem gedurende het
gevecht te kunnen binden, sturen of verstoren.
34

Vaandeldrager nummer 131

Ten tweede bleek dat het team verspreid over het vak
moet zitten, om zo geen lonend doel te worden voor vijandelijke vuursteun (vust). Eenheden, met name het infanteriepeloton met Boxers, moeten zo laat mogelijk in opstelling komen om de vijand tot staan te brengen zonder zelf
slachtoffer te worden van de vijandelijke vust. In deze casus
zorgde het Boxer-peloton zelf voor haar inlichtingenpositie
d.m.v. combat patrols, bestaande uit enkele groepjes van 2
man. Op deze wijze wist de pelotonscommandant wanneer
hij zijn troepen voorwaarts kon sturen om de geplande opstellingen in te nemen.

Vanwege het feit dat het vak zo groot was, konden eigen
eenheden achter de vijandelijke eenheden opereren d.m.v.
stay behinds. Op deze wijze kon de combat support, combat service support en de C2 van de vijand worden aangegrepen. Op deze wijze is het mogelijk de vijand meerdere
uitdagingen te bieden: zijn spits, volgpeloton(s) en de C2
wordt simultaan aangegrepen zodat de vijand mogelijkerwijs zijn samenhang verliest.
Concluderend kan worden gesteld dat 17 Painfbat een goede FTX in Altengrabow heeft uitgevoerd. Nieuw optreden
is beproefd en lessen zijn geleerd. De basis is gelegd om
deze kennis en ervaring mee te nemen in het opwerktraject van de VJTF (Very High Readiness Joint Task Force).

Herdenking Wolverhampton en Congleton
Tekst: Kapitein der Fuseliers Linda van Beek
Op donderdag 7 november vertrok een delegatie van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene met de bus naar
het Engelse Wolverhampton om daar deel te nemen aan
de jaarlijkse herdenking op Borough Cemetery. Regimentscommandant Lkol Dimitriu legde bij de graven van onze
Irenemannen een krans, samen met oud-strijder Max Wolff.

Delegatie GFPI opgesteld na de herdenking bij de Nederlandse graven op
Borough Cemetery

Tijdens de receptie die werd aangeboden door de burgemeester van Wolverhampton, werd namens het Regiment
een prachtig schilderij aangeboden aan de gemeente Wolverhampton Het schilderij bevat de karakteristieke momenten van het Regiment door de jaren heen en is speciaal
gemaakt in het kader van 75 jaar bevrijding.

Het detachement GFPI loopt mee in de parade op Remembrance Sunday
in Congleton

Aansluitend volgende een receptie, waar werd gezongen
voor de jarige regimentscommandant, cadeau’s werden uitgewisseld en er tijd was voor een rondleiding in het kleine
museum. Hier doken nog een paar mooie, oude foto’s op
van Irenemannen tijdens hun diensttijd in Congleton

De RC en RA geven uitleg over het schilderij ‘75 jaar bevrijding’

Na de receptie was het tijd om door te reizen naar de
volgende bestemming, terug naar de ‘roots’ van ons Regiment: Congleton, met overnachting in het authentieke Lion
and Swan hotel. Hier werd de delegatie opgevangen door
de burgemeester en wethouders van Congleton, die de
delegatie trakteerden op een diner. De weergoden waren
goedgezind en in een stralend zonnetje nam de delegatie de
volgende ochtend - tijdens Remembrance Sunday - deel aan
de parade, herdenking en kerkmis

Oude foto van militairen van de Prinses Irene Brigade tijdens een mars
door Congleton. Op de achtergrond het Lion and Swan Hotel.

In de middag was er een kleine afvaardiging aanwezig bij het
planten van een boom, ter ere van Marie Buffey Johnson,
die tot haar dood veel vrijwilligerswerk heeft gedaan voor
de bevolking van Congleton, maar ook veel betekend heeft
voor families van onze regimentsgenoten aldaar.
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Kinderweekend
Tekst: Sergeant-majoor der Fuseliers Wiel Donkers, CSM D-cie
Het eerste weekend van september is weer het jaarlijkse
Regiments Kinderweekend gehouden. Dit jaar hebben een
kleine zestig kinderen deelgenomen, met achttien begeleiders is het programma ondersteund. Allemaal zijn ze deel
van de Fuseliersfamilie, hun ouders zijn werkzaam bij 17
Painfbat GFPI of 13 Ststcie. Ook kinderen van leden van de
VVOGFPI en de ROOV zijn van harte welkom.
Het programma is begonnen op zaterdagochtend met een
ontvangst in Congleton. Nadat de kinderen zich vermaakt
hebben op het springkussen zijn de groepen ingedeeld en
zijn we vertrokken van de kazerne. De jongste kinderen
zijn naar speelboerderij Hullie in Uden geweest, de groep
oudere kinderen heeft gezwommen in Sportiom Den
Bosch. Bij terugkomst stond de frietkar klaar en zijn de
buikjes gevuld met friet en snacks. Na het eten zijn we naar
de sportzaal gegaan om ons voor te bereiden op de nacht,
door het slechte weer hebben we dit jaar niet in tenten
geslapen. Het avondprogramma bestond uit schieten in de
simulator, een speurtocht en spel in de sportzaal.

militaire speurtocht gelopen. Als laatste is er een eindspel
gespeeld wat eindigde bij het museum. Ondertussen hebben de ouders zich verzameld op de appèlplaats en zijn de
kinderen binnengemarcheerd. Na een fotomoment hebben
de kinderen een certificaat van deelname ontvangen van
onze regimentscommandant. Het weekend is afgesloten
met een goed verzorgde lunch waarna iedereen huiswaarts
is gegaan voor een verdiende douche en rust.

Na een rustig verlopen nacht zijn we gestart met ochtendsport. Hierna opruimen van de slaapspullen en verplaatsen
naar Congleton waar we hebben ontbeten. De sportinstructeur heeft hierna de oudste kinderen meegenomen
naar de hindernisbaan, de groep jonge kinderen heeft een

We kunnen terugkijken op een leuk weekend met een grote opkomst. Volgend jaar wordt er weer een kinderweekend georganiseerd, ook hier gaan we als Fuseliers weer een
mooie invulling aan geven. Bij deze zijn alle kinderen van
5 t/m 15 alvast uitgenodigd.

Prinsjesdag 2019
Tekst: Sergeant-majoor der Fuseliers Mike
Elk jaar weer is ons regiment vertegenwoordigd tijdens
Prinsjesdag, waarbij de Fuseliers als garderegiment de eer
hebben om deel uit te maken van de ereafzetting op het
Binnenhof.Dit jaar was de eer aan de Charlie “Beren” Compagnie, de eenheid die na uitstekende prestaties tijdens hun
missie eFP net was teruggekeerd uit Litouwen.Ook dit jaar
zagen de Fuseliers er weer piekfijn uit en was de exercitie
wederom van hoog niveau.
Nadat we met z’n allen ‘s ochtends vroeg richting Den
Haag reden, werden we opgevangen in het ADO-stadion,

alwaar wij na het nuttigen van een kop koffie met cake ons
allen in het ceremoniële tenue hesen, waarbij het Depot
Ceremoniële Tenuen ook aanwezig was om de laatste herstellingen en aanpassingen te doen. Nadat we in het stadion
alle vaandels hadden laten intreden, verplaatsten we richting Binnenhof.
Vlak voor het Binnenhof iedereen op laten stellen en zo
stonden alle eenheden opgesteld en gereed om te verplaatsen richting Binnenhof.
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De route richting het Binnenhof was reeds door collega’s
van andere eenheden afgezet en vol trots marcheerden
de Fuseliers door de straten van Den Haag, waarbij, mede
door het goede weer, er erg veel publiek langs de kant
stond te klappen. Eenmaal op het Binnenhof aangekomen
vormden de Fuseliers de ereafzetting op het binnenhof.

Echter buiten stonden dit jaar grote geluidsboxen opgesteld,
waardoor wij allen de troonrede live konden meeluisteren.

Nadat alle hoogwaardigheidsbekleders de Ridderzaal hadden
betreden kwam ook de koning aan en gingen de deuren dicht.

Woorden over vrijheid, inzet en verantwoordelijkheid,
mooier had hij niet kunnen afsluiten.
Leve het Regiment!

Bijzonder dit jaar was het feit dat Z.M. de Koning zijn
troonrede afsloot met de woorden van onze oud-strijder
Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes.

Tilburg 75 jaar vrij
Tekst: Sergeant-majoor der Fuseliers Wiel Donkers, CSM D Compagnie
Bevrijding van Tilburg:
Op 24 oktober 1944 verplaatst de KNBPI zich van de Oirschotse
heide naar Hilvarenbeek.Via de Tilburgse weg wordt op 25 en 26
oktober geprobeerd een doorbraak te forceren via de wijk Broekhoven. Beide pogingen lopen vast in de omgeving van het riviertje
de Leij. Op 27 oktober wordt Tilburg bevrijd door de Schotten, de
artillerie van de KNBPI trekt mee de stad binnen.Tilburg eert de
inzet van de brigade met het monument “De Vaandeldrager”.
Onze vaandelplaats Tilburg herdenkt met diverse activiteiten dat het in 1944 is bevrijd van ruim vier jaar bezetting
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wij als D Compagnie zijn
betrokken geweest bij een fietstocht van gemeenteambtenaren en het defilé door de binnenstad.
Op vrijdag 25 oktober zijn de gemeentemedewerkers op de
racefiets naar de Ruijter van Steveninck-kazerne gekomen.
In “Congleton” zijn ze ontvangen en hebben een presentatie
gekregen over de krijgsverrichtingen van de Prinses Irene
Brigade. Na een Calvados-moment en een fotosessie is de
groep weer vertrokken. Volgend jaar vindt er een fietstocht
naar Schotland plaats om de bevrijders te eren.

Wagenmakerij”. Op de voormalige werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen is het gezellig druk. De veteranenvereniging “Hart van Brabant” houdt hier een regionale
veteranendag. Aanwezig zijn veteranen, lokale bestuurders
en militaire gasten. We begroeten Generaal Hemmes en
onze eigen regimentscommandant. Ondertussen genieten
we van worstenbrood met koffie en maken ons gereed om
op te stellen.

Precies 75 jaar na de bevrijding, zondag 27 oktober, is het
bevrijdingsdefilé door de stad gehouden. Het Vaandel en
een detachement van de D Compagnie hebben hieraan
deelgenomen. Om 12.30 uur is het Vaandel ingetreden bij
de D Compagnie en zijn we in de bus gestapt naar “De

Het Oranje-comité leidt de organisatie, dit verloopt allemaal wat minder strak dan we gewend zijn, maar na wat
improviseren staan we gereed. We verplaatsen voorin de
stoet en zijn vertegenwoordigd met het Vaandel, een detachement in gelegenheidstenue en een operationeel deel
met Fenneks. Hiervoor lopen Fuseliers in gevechtstenue,
zij flyeren en delen goodies uit. We worden gevolgd door
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re-enactor-eenheden met oude voertuigen, veteranendetachementen en diverse muziekkorpsen. Het defileerpunt
bevindt zich al vroeg op de route nabij het monument van
Koning Willem II. Het weer is prima, dit draagt bij aan de
losse sfeer en de grote belangstelling langs de route.Via de
Paleisring en het winkelgebied eindigt het defilé weer op
het startpunt. Na een kort verblijf stappen we weer in de
bus om in Oirschot de middag af te sluiten.

Maart 1945. Op 15 en 16 maart bezoekt
Koningin Wilhelmina Walcheren en de Irene
Brigade. Per DUKW maakte ze een tocht door
Middelburg naar Westkapelle en Domburg. In
een toespraak bedankte ze daarna de Brigade
voor haar rol in de bevrijding van Nederland.

Fuseliers in den vreemde
Fuselier in Tunesië
Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers Walter Broers,
EU Liaison & Planning Cell (EULPC)
Ik ben weliswaar niet het meest actieve lid binnen de vereniging, maar draag het regiment echter in mijn hart en ben
en blijf er trots op!
Ik draag ons regiment dan ook uit waar mogelijk. Al is het
maar door in beeld te zijn als 'die met dat koord'.
Hoewel mijn uitzending er
dan op een haar na opzit, deel
ik graag met u dat het Regiment ook vertegenwoordigd
is in Tunis. Het regimentskoord hangt prominent in
mijn verblijf en de stropdas
wordt met trots gedragen.
Nederland levert sinds april 2015 een bijdrage aan het vredesproces in Libië door het ter beschikking stellen van een overste aan de Europese Unie Liaison en Planning Cell (EULPC),
als lid van de delegatie van de Europese Unie voor Libië.
Per 14 juni is mijn uitzending begonnen en ben ik in een, voor
mij, totaal ander werkveld terechtgekomen. Dat is wat ons
werk zo bijzonder maakt. Zo kun je binnen defensie groeien
vanuit oefeningen te velde, militaire operaties en uitzendingen binnen en buiten Nederland naar een meer diplomatieke
militaire adviseur met een jasje aan en een stropdas om.
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Ik zit hier, op basis van een overeenkomst van Voluntary
National Contributions (VNC), samen met een Italiaanse,
Franse, Spaanse en (tot aan de Brexit!) twee Britse collega's onder leiding van een Italiaanse generaal. Normaliter
is de standplaats Tripoli, echter gezien de situatie in Libië is
gekozen voor een werkplek in Tunis. Om de mensen hier
niet onnodig 'te verontrusten' is de uitvoering van het werk
in burger tenue.
Ons werk richt zich op veiligheidsaspecten in Libië en
voorziet in veiligheids-, intel- en planning expertise aan zowel EU-actoren in Brussel alsook in het 'operatiegebied' en
naar UNSMIL (United Nations Support Mission in Libya).

Het framework is opgezet vanuit 'Operation Sophia', voorheen European Union Naval Force Mediterranean (EU NAVFOR Med), de EU Integrated Border Assistance Mission
in Libya (EUBAM Libya) met een relatie naar de European
Border and Coast Guard Agency, ook bekend onder de
naam Frontex en de EULPC waarbij specifiek militaire ondersteuning geleverd wordt aan UNSMIL.
Momenteel zijn de volgende doelstellingen beschreven:
• voorzien in Situational Awareness op veiligheidsissues
ter ondersteuning van EU-actoren
• Aanreiken van INTEL ondersteuning en op elk ander
gebied waar mogelijk, aan UNSMIL
Hoofdtaken zijn:
• Aanreiken Common Operational Picture (COP) voor
de EU External Action (EEAS);
• Aanreiken van SA relevante EU actoren in de regio;
• Ondersteuning in EU coördinatie en planning op veiligheidsissues;
• Liaison met UNSMIL.
De deeltaken zijn
• Liaison met
o Libische autoriteiten en Libische gesprekspartners
op veiligheidsgebied;
o Internationale belanghebbenden inzake veiligheidsonderwerpen;
o EUBAM Libië, EUNAVFORMED Op Sophia, en overige EU niet-CSDP (Common Security and Defence
Policy) veiligheidsactiviteiten in de regio;
o UNSMIL mbt INTEL- en planningsondersteuning.
o Het aanleveren van strategische veiligheid gerelateerde rapporten.
Ik ontvang hier, vanuit een breed netwerk van UN, EU en
lokale connecties in Tripoli, informatie die wij verwerken en
distribueren aan EU, Buza en Mindef en de Internationale
gemeenschap in Tunis. Daarnaast heb ik regelmatig overleg
met diverse partijen en inlichtingendiensten.
Ook heb ik natuurlijk ook mijn dagelijkse- en weekrapportages (SITREP A en B) aan te leveren aan de DOPS en
onderhoud ik nauwe contacten met BZ middels VTC, de
Nederlandse ambassade en de Militair Attache Tripoli, vanwege de veiligheidssituatie ook tijdelijk gehuisvest in Tunis.
De uitzending is in alle zin bijzonder. Ten eerste al doordat
de situatie in Libië in Nederland niet echt het dagelijkse
nieuws haalt. Er is echter sinds half april het nodige te doen
in de regio en is er een pallet aan direct en indirect betrokkenen en verschillende belangen en belanghebbenden in
dit conflict. Daarnaast maken de diversiteit aan activiteiten
waarin ik met diplomatieke status in 'burger' opereer, het
verblijf in een appartement nagenoeg tegenover de werkplek en het feit om als enige Nederlander binnen het team
werkzaam te zijn, ook dit weer een unieke uitzendervaring.
Na allerlei 'bijzondere' militaire ervaringen sinds januari
1981, was hier nog wel plek voor in mijn 'rugzak'.
En voor het uitdragen van het regiment heb ik het dragen
van het invasiekoord hier vervangen door het dragen van
de regimentsstropdas.

Omtrent de situatie in Libië? Daarover zou ik diverse artikelen kunnen schrijven. Immers, iedere keer als je het idee
hebt dat je de situatie begrijpt, gebeurt er weer iets in de
regio met andere spelers waardoor het beeld weer wijzigt. Belangrijk om te beseffen is dat de Libiërs hun interne
strijd leveren. Daarnaast is er een externe internationale
beleving. Het zgn. 6 'elementenmodel' om via het Berlijnse
Proces de interne situatie op te lossen zal naar alle waarschijnlijkheid nog enkele maanden op zich laten wachten.
Vooralsnog zal de interne strijd tussen de diverse partijen
en milities voortduren en er werk zijn voor mijn opvolgers.

Hiernaast was het een belevenis en avontuur om een half
jaar op individuele basis in Tunesië te verblijven. Met voertaal
Frans en enkele Tunesische beleefdheids- en begroetingswoorden kom je hier een heel eind. Om ergens te komen
diende ik gebruik te maken van OV en taxi. Het verkeer in
Tunesië is een belevenis op zich en de taxiritten afhankelijk
van de kwaliteit van de auto (APK veilig?) een avontuur op
zich. De mensen zijn allervriendelijkst, zeker als ze merken
dat je probeert hun taal te spreken en hun cultuur te waarderen. Kom ik er nog een keer terug? Die kans schat ik hoog
in, maar dan wel voor een ontspannen vakantie.
Met Fuseliersgroet
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Levende Geschiedenis
Verslag deelname 30 Corps tour Levende geschiedenis groep
“Prinses Irene Brigade 1944-1945”
Tekst: Sjoerd van de Wal
Na ruim een jaar van actieve voorbereiding was het eindelijk zover, de start van de XXX Corps herinnering tour. Samen met bijna 500 andere deelnemers en ruim 250 originele
Britse voertuigen uit de oorlogsjaren de route over de Club
route (Hell’s Highway) rijden ter ere van onze bevrijders.
De deelname-eisen zijn streng, de deelnemers moeten correct gekleed zijn als in 1944 en ook de voertuigen moeten
correct voor die periode zijn. Dit zorgt voor een redelijk
historisch correct plaatje. De route die gereden wordt is
zoveel mogelijk conform de historische route en onderweg
zijn diverse ceremonies en herdenkingen voor de gevallenen.

Maandag 16 september; we worden vroeg gewekt. De eenheid komt in actie, we vertrekken richting Bergeijk, alwaar
we feestelijk onthaald worden door een grote menigte van
schoolkinderen en vele geïnteresseerden die ons langs de
kant van de weg toejuichen.
We hebben de dag doorgebracht op het dorpsplein, waar we
het publiek uitleg hebben kunnen geven over de voertuigen,
gevechten en de Prinses Irene Brigade in het bijzonder.
Tegen het einde van de middag zijn we vertrokken naar
Valkenswaard, waar we in het Wilhelminapark onze nacht
zouden doorbrengen.

Op zaterdag 14 september zijn we als groep opgekomen
op de Assembly Area in Riethoven.
Nadat de voertuigen afgeladen zijn bij de Dommelsch Brouwerij zijn we richting het bivakterrein vertrokken, waar we
onze overnachting in orde hebben gemaakt.

Dinsdag 17 september zijn we met een kleine vertraging
richting Son en Breugel vertrokken, waar we na een prachtige rit door het Brabants landschap zijn aangekomen.
Ter plaatse ons kampement opgezet en uitleg aan de bezoekers kunnen geven.
Tevens de middag besteed aan voertuigonderhoud.

Zondag 15 september hebben we besteed aan het formeren van onze “company”. De deelnemers zijn verdeel over
diverse colonnes en de Irene Brigade maakt deel uit van
de Echo Company. Onze majoor (H.E.W.M. de Bruin), zal
tevens de colonnecommandant zijn en wordt volledig geïnstrueerd door de organisatie. Aan het einde van de dag
staat de hele eenheid klaar en zijn we zelfs vereerd met de
aanwezigheid van onze prins Bernhard.
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Woensdag 18 september was het weer vroeg dag: er stonden twee kransleggingen op het programma. De eerste te
St. Oedenrode, welke door onze Australische sectie is uitgevoerd, en een bij de Eerdse Molen door een kleine stafdelegatie. Ook in St. Oedenrode weer veel publiek op de
been die we ruimschoots hebben kunnen informeren over
de historie van de Prinses Irene Brigade en haar rol bij onze
bevrijding. Halverwege de middag zijn we verder getrokken
en na een lange rit aangekomen in Megen alwaar we de
nacht hebben doorgebracht.
Donderdag 19 september stond in het teken van de grote
verplaatsing naar Groesbeek, maar niet voordat we in Oss
een defilé gereden hadden en een krans bij het oorlogsmonument hebben gelegd. Ook hier weer veel belangstelling
langs de weg en dankbaarheid voor onze aanwezigheid namens de aanwezige Canadese Veteranen.

Na een lange rit door het Brabantse en Limburgse landschap zijn we begin van de avond aangekomen op de overnachtingslocatie te Groesbeek.
Vrijdag 20 september, voor ons als Irene Brigade groep de
laatste dag van de tour met een laatste rit naar de eindlocatie Strandpark Slijk-Ewijk. Hier zouden de overige deelnemers tot zondag blijven.Wij hadden echter besloten om op
eigen gelegenheid door te rijden naar Renkum, om op de
zaterdag deel te kunnen nemen aan de Race to the Bridge
en de herdenkingen in Oosterbeek.Via een prachtige route,
over de John Frost brug, naar Renkum gereden en kamp gemaakt op de Dropzone aan de Telefoonweg. Overnachting
op historische grond, welke zeer gewaardeerd werd door
onze Britse deelnemers.
Zaterdag 21 september hebben we als groep deelgenomen
aan de Race to the Bridge, een voertuigentocht vanaf de
Telefoonweg in Renkum (Dropzone X) naar de John Frost
brug in Arnhem en dan terug naar Oosterbeek. Een prachtige afsluiter van een mooie, memorabele week.
Met een tevreden en vereerd gevoel kijk ik terug op deze
week, een week waarin we met een groep van 28 personen,
waarvan zelfs 6 uit Australië en 2 uit Zwitserland, een zo
goed mogelijk beeld hebben proberen te geven van de Prinses Irene Brigade ten tijde van de veldtocht door Europa
in 1944-1945. Opvallend is dat veel mensen niet weten dat
er een Nederlands legeronderdeel betrokken was bij de
bevrijding van Europa en Nederland, we hebben dus nog
veel werk te doen om dit onderdeel aan de vergetelheid
te onttrekken.
Sjoerd van de Wal
Coördinator Samenwerkingsverband Levende Geschiedenis Prinses Irene Brigade 1941-1945
https://www.facebook.com/Prinses.Irene.Brigade
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