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

Infanteristen werken met 
automatische en semi-
automatische handvuur-
wapens, mortieren en 
antitankwapens. Ook be-
schikt de infanterie over 
geavanceerde communi-
catie- en laserapparatuur 
en allerlei soorten nacht-
zichtapparatuur.
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Rode Draad
De gevechten bij Hedel, april 1945

Door Hans Sonnemans, Regimentsconservator

In de Vaandeldragers in de eerste helft van 2020, kijken we in het kader van “75 jaar na dato” terug op de acties 
van de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”. Een belangrijke actie is de operatie bij Hedel, niet voor niets 

vermeld in het vaandel van het Garderegiment Fuseliers.

Begin april 1945 vertrekt de Irene Brigade uit de provincie Zeeland en vertrekt naar een vak, noordelijk van Den 
Bosch, ten zuiden van de Maas, tussen de spoorlijn Den Bosch – Hedel en het vestingplaatje Heusden. Vanaf 20 

april begint een offensieve actie, waarbij twee gevechtsgroepen van de Brigade worden ingezet. Ze steken de Maas 
over en bezetten het al zwaar beschadigde dorp. Het doel is om een bruggenhoofd te vormen, waardoor twee 

bataljons Royal Marines kunnen optrekken in de richting Zaltbommel.

De Duitse tegenstand is onverwacht hevig maar de Brigade houdt stand. Aan het einde van de zesde dag, 25 april, 
komt het bevel om terug te trekken want de operatie, richting Zaltbommel, gaat niet door. De onderhandelingen 
over de Duitse capitulatie zijn dan al in een ver gevorderd stadium en doorzetten heeft geen zin meer. Twaalf 

Brigademilitairen verliezen bij deze actie het leven…

Een sectie van één van de 
drie infanterie pelotons van 

Gevechtsgroep III, ten zuiden 
van de Maas, in de omgeving 

van het Fort Crevecoeur. Op de 
achtergrond is de Maas te zien. 
Aan de rust zou snel een einde 

komen…

Een blik op de Maas, vanaf 
Fort Crevecoeur. Duidelijk is de 
beschadigde spoorbrug te zien, 

evenals de restanten van de ver-
keersbrug, die maanden eerder 

opgeblazen werd, na de bevrijding 
van Den Bosch in oktober 1944. 
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Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Henrie Doreleijers, hoofdredacteur.

Deze uitgave
Ook in deze uitgave weer de no-
dige aandacht voor 75 jaar be-
vrijding en de verschillende her-
denkingen waaraan ons Regiment 
heeft deelgenomen en aan de af-
gelopen Regimentsjaardag.

Nieuwe redacteur
Met veel plezier kan ik melden dat 
we er een redacteur bij hebben 

gekregen. Jan van Eck, oud dienstplichtig sportinstructeur 
op de Westenbergkazerne, gaat onze redactie versterken. 
Jan heeft als regionaal cultuurhistoricus veel affiniteit met 
historische gebeurtenissen en gaat vanuit deze expertise 
zijn bijdrage doen aan ons mooie blad. In eerste aanleg zal 
hij een aantal artikelen schrijven over oud-Indiëgangers uit 
de regio Nijmegen die bij ons Regiment hebben gediend.

In deze editie staat ook een interessant verhaal van zijn 
hand over gevechtsacties tussen Duitse en Amerikaanse 
troepen, genaamd “De slag om de Thornsche Molen”. Hoe-
wel niet direct te linken aan onze regimentstraditie, past dit 
wel geheel in het thema 75 jaar na dato, zeker omdat het 
zich afspeelt in de geboortestreek van Indie-veteraan An-
toon van Kuppeveld, waarover Jan van Eck in dit blad ook 
een artikel heeft geschreven.

Andere opzet Bataljonsnieuws
Vanaf deze uitgave, krijgt elke Compagnie zijn eigen rubriek 
waarin teruggekeken wordt op de afgelopen periode. Hier-
door wordt het mogelijk om een stukje eigen identiteit te 
laten terugkomen in de rubrieken.

Heel blij ben ik dat we het artikel ‘Overleven in de sneeuw’ 
dat is gepubliceerd in ‘de Landmacht 02’ en dat gaat over 
winterschietoefeningen door de B Compagnie in de Oos-
tenrijkse Alpen van de redactie van het blad mochten op-
nemen.

Digitale versie van “de Vaandeldrager”
Als proef blijven wij de leden, na het uitkomen van de Vaan-
deldrager, 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 133
De uiterste datum waarop de kopij voor de volgende  
editie, Vaandeldrager 133, ingeleverd moet zijn is vrijdag  
29 mei 2020.

Ik wens u allen namens het redactieteam veel leesplezier!

Van de Redactie

Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers George Dimitriu

Volo et Valeo. Telkens 
wanneer ik een nieuw 
voorwoord voor de Vaan-
deldrager mag schrijven, 
begin ik op een blanco 
vel. Behalve deze laat-
ste afsluitende woorden, 
die staan al vast. Recent 
vroeg iemand me, wat 

betekenen die woorden eigenlijk? “Ik wil en ik kan”, was 
m’n antwoord. Maar de vraag was anders bedoeld. Wat is 
de diepere betekenis die we hieraan geven, wat is het dat 
hieraan zo aanspreekt. En dat zette me wel aan het denken, 
want hoewel de woorden inmiddels vanzelfsprekend voor 
ons zijn, wat voor betekenis geven we daaraan? 
 
Ik heb niet kunnen achterhalen of het verbinden van deze 
spreuk aan ons Regiment oorspronkelijk een bepaalde be-
doeling had, en als iemand dat wel kan, dan hoor ik het 
graag! Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om de bete-

kenis nu. En alsof het zo moest zijn, zag ik “ik wil en ik kan” 
voor m’n neus gebeuren. 

Zo mocht ik een beloning uitreiken aan de compagnies-
commandant van de Delta Compagnie, Dirk. Dat deed ik 
op voordracht van zijn mensen. En ik vroeg me af, wat was 
het nu waarom Dirk zo’n fantastisch leider is? Uiteindelijk 
kwam het op twee zaken: hij heeft het karakter en de mo-
rele moed om de goede dingen te doen en hij is ook capa-
bel om die dingen vervolgens goed uit te voeren. 
 
Daarna heb ik in een korte periode afscheid moeten ne-
men van drie uitstekende compagniescommandanten 
Geert, Joop en Wouter (er komen geweldige nieuwe CCn 
voor in de plaats, maar wat ga ik ze missen). Alle drie heb 
ik ze de commander’s coin mogen uitreiken, en ook hier 
zijn de teksten mede geschreven door hun mensen. En ook 
hier draaide het om hoe competent (kunnen) deze leiders 
zijn en hoe authentiek ze werden gedreven door de goeie 
dingen (willen). En toen begon het me pas echt op te vallen 
hoe mooi volo et valeo dagelijks zichtbaar is: een korpo-

Van de Regimentscommandant
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raal die me vertelt dat voor hem de optimale teamsfeer 
zichtbaar is als mensen voor elkaar willen werken (willen). 
Onze snipers (wat een professionals) van de B Compagnie 
in Lehnin die zonder dat ze worden gezien een post van 
de vijand besluipen en uitschakelen en die van de C Com-
pagnie in Arkansas die hoge ogen gooien bij een wedstrijd 
(kunnen). Een sergeant van de D Compagnie die ik waar-
deer om wat hij allemaal presteert en me letterlijk zegt, ik 
doe het uit liefde voor mijn peloton (willen en kunnen!).

Tijdens een teambuilding (want dat doe je dan weer met de 
nieuwe commandanten), praatten we over wat voor leiders 
dan de ‘goeie dingen zijn’ om te doen. Voor mij betekent 
dat, als commandant, dat we ons richten op het primaire 
proces: goed worden in vechten en een hecht team sme-
den. Want als het er echt om gaat, dan gaat een groep mi-
litairen om twee redenen voorwaarts op de spreekwoor-
delijke Grebbeberg: omdat ze om elkaar geven, en omdat 
ze door training daartoe in staat zijn. Voor mij is de morele 
moed van Dirk, de drive van leiders om het juiste te doen, 
en zo’n hechte band hebben dat je voor elkaar voorwaarts 
gaat, dat is willen, Volo. Je nek uitsteken voor elkaar, werken 
voor elkaar, niet omdat je een opdracht krijgt, omdat je 
moet, maar omdat je dit wilt. En als je dan ook nog eens 
de vaardigheden hebt, kunt vechten, dan leidt dat tot suc-
ces. En dat is kunnen, Valeo. Mensen die willen en kunnen, 
noodzakelijk om te winnen!
 
Het regiment heeft de afgelopen periode een rustige tijd 
gehad. Ik wil wel even stilstaan bij onze Regimentsjaardag, 
die in het teken stond van herdenken en verbinden. Een 
mooie dag waarbij we elkaar kameraadschappelijk hebben 
bestreden in verschillende competities. De aanwezigheid 
van een delegatie van onze Belgische vrienden van het Ba-
taljon Bevrijding/5e Linie, maakt de dag extra speciaal. Oké, 
het was even schrikken toen zij het eerste onderdeel met 
overmacht wonnen, maar gelukkig werd dat snel rechtge-
trokken. Mooi ook de aanwezigheid van vele oudgedienden, 
bijzonder dat er nog zoveel mensen op deze dag aanwezig 

zijn. Binnenkort breken de volgende mooie Regimentsaan-
gelegenheden weer aan, vanaf april en mei zullen we ons op 
verschillende plekken in Nederland weer laten zien!

De compagnieën zijn weer volop aan de slag. Onze A Com-
pagnie is inmiddels terug uit Litouwen. Wat ben ik trots op 
hoe zij het daar hebben gedaan. Iedereen, van C-LAS, tot 
het Land Training Center, internationale partners, tot onze 
brigadecommandant, komt vol energie en lof terug bij een 
bezoek aan Litouwen. En dat komt door de professionaliteit 
en het enthousiasme dat ze daar zien (ik vermoed dat het 
iets te maken heeft met willen en kunnen...). De B Com-
pagnie werkt op naar eFP en is veel op pad met oefeningen 
in Lehnin en Bergen. Vermeldenswaardig is hoe goed de B 
Compagnie is opgevangen door het 42e Bataljon Limburgse 
Jagers bij de oefening in Lehnin en hoe prettig de samen-
werking met onze Limburgse Jager-collega’s daar verliep. Dat 
nodigde uit voor meer en de volgende oefening in Bergen 
gaan we ook gezamenlijk aanlopen. Ook de C Compagnie 
oefent, en tegelijkertijd werkt het aan de fysieke en mentale 
fitheid (Fusilier Performance Program). Het gaat me aan het 
hart dat de personele vulling achterblijft, want ik zie en hoor 
overal wat een ontzettend hoog niveau de mensen van de C 
Compagnie hebben. Met name de OVG-skills behoren echt 
tot de top van de Landmacht. Er gaan meer mensen bin-
nenkomen bij de infanteriebataljons doordat de Landmacht 
heeft besloten meer infanteristen aan te nemen (en er mel-
den zich genoeg). Na de zomer hoop ik dat we daarvan de 
eerste effecten gaan merken. De D Compagnie werkt nog 
steeds op naar RSM (Resolute Support Mission) en bij het 
verschijnen van dit nummer gaat het eerste deel het gebied 
in. De verkenners blijven achter en nemen deel aan oefenin-
gen. De Batstaf ondersteunt de compagnieën, zoals altijd, en 
wordt zelf ook deels getraind (Forward Command Post) in 
de oefening Bergen. Genoeg te doen, en dat doen we door-
dat we willen en kunnen: Vechten, Vernieuwen en Verbinden 
om klaar te zijn voor inzet!
 
Volo et Valeo

Even voorstellen……
Tekst: Adjudant Borrenbergs

Dag Regimentsgenoten,

Afgelopen december was het zo-
ver, een lang gekoesterde wens 
en droom is werkelijkheid ge-
worden. Het is een eer om me 
te mogen voorstellen als nieuwe 
BA/RA van 17 Painfbat GFPI.

Mijn naam is Joost Borrenbergs, 45 jaar en geboren, geto-
gen en nog altijd woonachtig in mijn Luyksgestel in het Bra-
bantse land. Ik ben getrouwd met Sylvie en samen hebben 
wij twee kinderen, Lotte en Luuk. Uiteraard ben ik sportief 
aangelegd en met de camper op vakantie vinden wij als ge-
zin fantastisch. 

Mijn verleden met het Regiment gaat terug naar 1996 waar 
ik opkwam als jonge Fuselier bij de A Compagnie. De liefde 
voor het Regiment was geboren en zal voor altijd blijven. 
Aansluitend heb ik verschillende functies gedurende mijn 
loopbaan hier doorlopen, ploegcommandant verkennings-
peloton, OPC, SMO, CSM en dan nu BA/RA.

Ik zou bij deze iedereen willen bedanken voor het gestelde 
vertrouwen. Ik zal trachten te waken over het wel en wee 
binnen de eenheid, waarbij mijn werkveld zich vooral zal 
richten op personeel, voormalig personeel waaronder oud-
strijders, DIG-dragers en veteranen. Regiment en tradities 
zullen een groot deel van mijn aandacht opeisen evenals 
mijn onderofficieren en hun werkveld.
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Er staan drukke tijden voor de deur. De missie in Litouwen 
roept en wat gaan de ontwikkelingen in het Midden-Oos-
ten ons brengen? We gaan zelf gedeeltelijk onze mensen 
opleiden en hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen 
op het gevechtsveld? Tevens zal komende periode zich rich-
ten op 75 jaar bevrijding en uiteraard bestaan we volgende 
jaar 80 jaar. Kortom, we gaan ons niet vervelen.

Ik besef dat deze baan veeleisend zal zijn, maar ik zal mij, 
samen met Luitenant-kolonel Dimitriu, vol overgave voor 
dit trotse Regiment inzetten, bij deze beloofd!

Volo et Valeo, leve het Regiment!

Aooi Borrenbergs
BA/RA der Fuseliers

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

Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Regimentsjaardag 10 januari
Het was weer een mooie dag om elkaar in Oirschot te 
ontmoeten voor de 79e verjaardag van ons regiment. Het 
was weer een waardige herdenking, waarbij Max Wolf sa-
men met de Regimentscommandant de krans legde. Naast 
de spannende sportwedstrijden en een gezellige lunch en 
regimentsborrel, was er tijd voor vele goede gesprekken. 
Bij een gesprek met Max Wolf over een rondleiding in ons 
museum, sprak hij de historische woorden: “ach ik hoef niet 
meer naar het museum, ik ben zelf een soort collectors 
item of een museum”…..
Helaas ontbrak op deze Regimentsjaardag voor het eerst 
zover ik mij kan herinneren onze Generaal Rudi Hemmes 
vanwege een longontsteking. Zijn rubriek in dit blad sluit 
hij steevast af met “ik kijk naar jullie uit”, maar dat lukte 
dit keer helaas niet. Daarom ben ik in overleg met de Regi-
mentscommandant op zaterdag 11 januari naar Den Haag 
gereden om toch samen met Generaal Rudi Hemmes en 
zijn echtgenote Madeleine het glas calvados te heffen op de 
79e verjaardag van de Prinses Irene Brigade en ons Regi-
ment uit het Oirschotse zand. Gelukkig gaat het inmiddels 
met de longontsteking van de Generaal steeds ietsje beter.

Foto door Mevr. Madeleine Hemmes

Herdenking 75 jaar bevrijding Hedel
De bevrijding van Hedel 75 jaar geleden wordt op 25 april 
herdacht. Hierbij speelde de Prinses Irene Brigade een be-
langrijke rol. Het is voor mij een eer om als waarnemend 
Regimentscommandant aan deze herdenking te mogen bij-
dragen. 

Wat gebeurde er 75 jaar geleden eigenlijk?
De geallieerde bevelhebbers wilden in april 1945 twee 
bruggenhoofden over de Maas vormen. Op 22 april 1945 
stak de Irene Brigade bij Hedel de Maas over en verraste de 
Duitsers door de inname van het reeds zwaar beschadigde 
en grotendeels geëvacueerde Hedel. Op 23 april voerden 
de Duitsers een grote tegenaanval uit en in het andere 
bruggenhoofd konden de Britse mariniers het niet houden. 
De Irene Brigade moest haar posities in Hedel vasthouden 
en deed dat tot in de ochtend van 25 april toen de Duitsers 
ook hier weer heftig in de tegenaanval gingen. Toch lukte 
het om in zware en dappere gevechten stand te houden. 
Maar helaas kreeg de Brigade op 26 april de opdracht om 
Hedel toch te ontruimen en zich naar de zuidkant van de 
Maas terug te trekken onder achterlating van twaalf ge-
sneuvelde makkers. 

Nieuwe Webmaster
In het vorige nummer gaf ik aan dat onze website zo be-
langrijk wordt en ook steeds meer werk met zich mee-
brengt, dat we op zoek waren naar een nieuwe webmaster. 
Ik ben blij jullie te kunnen melden dat Richard van de Velde 
deze taak op zich gaat nemen. 

Wisseling Regimentsadjudant
Sneller dat verwacht werd eind 2019 onze BA/RA Adjudant 
Dennis van de Wijngaard geroepen om Korpsadjudant bij 
het KCT te worden. Ook weer een hele mooie functie; veel 
succes en plezier toegewenst! Wij zijn Dennis veel dank 
verschuldigd voor de plezierige samenwerking en zijn grote 
inzet voor GFPI en gaan Dennis echt missen. Bedankt voor 
alles!
Uit eigen gelederen trad onze nieuwe BA/RA aan Adjudant 
Joost Borrenbergs aan; we hopen de goede samenwerking 
te kunnen voortzetten en wensen Joost veel succes en ple-
zier in deze mooie en eervolle functie.
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Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene, de Indiëbataljons van het Garderegiment Prinses Irene en van overig delen van ons regiment. Wij wensen de 
naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. Mogen zij rusten in vrede!

De heer/Mevrouw Datum overlijden Plaats overlijden

3de Bataljon GRPI
Dhr. A.C Kok onbekend Arnhem

4de Bataljon GRPI
Dhr. J. Gravesteijn 3 januari 2020  Wormerveer

6de Bataljon GRPI
Dhr. H. Holtman 29 januari 2020 Eerbeek

In memoriam

Vereniging Van Veteranen GFPI
Voorzitter: Brigade-generaal Roland de Jong, adres via secretariaat. 
Secretaris: Luitenant-kolonel Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom,  
contact: VVVGFPI@fuseliers.nl
Penningmeester/ledenadministratie: 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

Van de Voorzitter 
Tekst: Brigadegeneraal der Fuseliers Roland de Jong

Regimentsjaardag
De eerste Vaandeldrager van het nieuwe jaar 2020. Een 
mooie start en een goede gelegenheid om iedereen ‘het 
beste voor het nieuwe jaar te wensen’ is altijd onze Regi-
mentsjaardag. Op 10 januari was het weer zover en ook 
dit jaar waren vele leden van onze vereniging aanwezig. Een 
aantal van hen deed dapper mee aan de Irene-cross. Het 
programma van de Regimentsjaardag is nooit echt verras-
send. Toch was er iets opmerkelijks dit jaar. Traditiegetrouw 
verzorgt het boegbeeld van de VOSKNBPI, Rudi Hemmes, 

April 1945. Infanteristen van de Irene Brigade rukken op in het 
verwoeste dorp Hedel. Het dorp is al maandenlang deel van het 
frontgebied de Maas en verlaten door alle inwoners. De mannen 
trekken hier langs de Sint Janschool, RK-basisschool voor jongens.
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het startschot. Helaas was hij dit jaar niet aanwezig, omdat 
hij was geveld door een longontsteking. Een verstandige 
keuze om dan in de gure maand januari binnen te blijven. 
Wij wensen Rudi beterschap en hopen hem snel weer te 
mogen begroeten. De ‘taken’ van Rudi werden overigens 
keurig waargenomen door de heer Max Wolff die de krans 
bij het monument heeft gelegd en de heer Frans van der 
Meeren die het startschot van de cross heeft verzorgd.

VAANDELOPSCHRIFTEN (vervolg)
In mijn vorige column maakte ik al melding van de Ko-
ninklijke Besluiten ten aanzien van de Vaandelopschriften 
voor de verschillende eenheden na de missies in Afgha-
nistan. Zoals door onze secretaris uitgelegd, zal aan ons 
regimentsvaandel het opschrift “Derafshan 2007” worden 
toegevoegd. Een kopie van dit Koninklijk Besluit en van de 
bijbehorende Nota van Toelichting vind u aan het eind van 
dit artikel. Het was bij het schrijven van mijn vorige epistel 
nog onduidelijk wanneer de uitreiking zou gaan plaatsvin-
den. Inmiddels is bekendgemaakt dat de uitreiking voor alle 
vaandels en standaarden centraal zal gebeuren door onze 
Koning tijdens de komende Nederlandse Veteranendag op 
27 juni. Zoals het er nu naar uitziet loopt de Vaandelwacht 
vervolgens met de nieuwe cravate mee in het defilé. Het 
zou mooi zijn als alle koorddragers van ISAF 2006 - 2010 
(zoals BG 2, Ehd 3.1, BG9 Deh Rawod, BG10 en BG 11 Deh 
Rawod) in het defilé achter "hun" vaandelopschrift mee-
lopen en het applaus oogsten dat zij met hun inzet heb-
ben verdiend. Daarna kunnen we misschien nog een biertje 
drinken op het Malieveld. Een goede reden dus om deze 
dag te noteren in de agenda!

REUNIE PARADE EENHEID
Op zaterdag 23 november vond de jaarlijkse reünie plaats 
van de Parade Eenheid. Een reünie die altijd bol staat van 
traditie: landgoed Bronbeek, koffie met spekkoek, een In-
dische maaltijd, bingo met Nicole en veel gezelligheid. Dit 
keer waren de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ Regimentsadjudant 
(respectievelijk Dennis van de Wijngaart en Joost Borren-
bergs) aanwezig als afscheid en ter kennismaking. Joost zal 
verderop in deze Vaandeldrager verslag doen van deze reü-
nie. Regeren is vooruitzien en dus staat de volgende reünie 
al gepland en wel op zaterdag 21 november 2020.

MORAL INJURY
In deze column kijk ik vaak terug op happenings van onze 
vereniging en onze leden. Dit keer echter ook een uitstapje 
naar wat ik een interessant thema vind: Moral Injury, ofte-
wel een “morele verwonding”. Met een “verwonding” ren 
je normaal gesproken snel naar een dokter, en hoop je op 
een “snelle genezing” na bijvoorbeeld een paar hechtingen. 
Dat is echter een verkeerde inschatting, want een Moral 
Injury is niet iets medisch en je moet het ook niet verwar-
ren met PTSS. Ik hoor u denken: wat is het dan wel? Als 
ik het in mijn leken-taal moet zeggen, dan is het bewust 
of onbewust afgeweken zijn van je eigen morele kompas. 
Een moreel kompas geeft richting aan je leven en beschrijft 
kort gezegd "Wie ben ik en wat wil ik zijn?". Als je van die 
richting afwijkt, kan het zijn dat je teleurgesteld raakt in je-
zelf of het vertrouwen in jezelf verliest. Hoog tijd voor een 
voorbeeld om het bovenstaande te verduidelijken. Tijdens 
een avondje stappen wordt een klein mannetje in elkaar 
gemept. Jouw morele kompas zegt dat je dan tussenbei-
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de zou moeten springen, 
want je moet anderen 
helpen of beschermen, 
het gaat tegen je recht-
vaardigheidsgevoel in, et-
cetera. De werkelijkheid 
was dat je aan de grond 
genageld stond en geen 
vinger uitstak (of nog er-
ger... je mobieltje pakte 
en ging staan filmen). Dat 
kan dan vreselijk gaan 
schuren en uiteindelijk 
tot een soort ontwrich-
ting van jou als persoon 
leiden als gevolg van 

schuldgevoel en schaamte. Soms direct nadat het is gebeurd, 
maar soms ook veel later. U kunt zich voorstellen dat tijdens 
missies veel van dergelijke voorbeelden te verzinnen zijn 
en ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld 
dat de patrouille moest doorrijden, of de opdracht moest 
worden uitgevoerd, waardoor er geen mogelijkheid was een 
gewond kind te helpen.  Publieke opinie kan ook een Moral 
Injury veroorzaken of versterken. Neem de wijze waarop er 
tegen de Vietnamveteranen werd aangekeken bij hun terug-

komst en wat dat deed met de mensen. Weggegaan als held 
en bij terugkomst als loser en zelfs als moordenaar worden 
betiteld. Dit voorbeeld geeft gelijk aan dat Moral Injury niet 
iets nieuws is. Wilt u meer over dit thema weten, dan raad ik 
u het boek “Moral injury; verborgen littekens van het inner-
lijke strijdveld“ aan. Van dit boek is Erwin Kamp, hoofd Hu-
manistische Geestelijke verzorging binnen onze krijgsmacht, 
medescribent. Mocht u zelf worstelen met een Moral Injury, 
dan kunt u zich natuurlijk altijd wenden tot de nuldelijnson-
dersteuning of het Veteranenloket.

JAARLIJKSE REUNIE VVVGFPI 20 MEI 2020
In overleg met het bataljon is de datum voor onze jaarlijk-
se reünie vastgesteld. Aangezien het een druk jaar is voor 
het bataljon en wij toch voor de organisatie ook van hen 
mede afhankelijk zijn, was het weer passen en meten om 
tot een geschikt moment te komen. Uiteindelijk zijn we 
uitgekomen op 20 mei. Mocht u in de agenda kijken en zich 
verbaasd afvragen waarom wij in hemelsnaam een reünie 
plannen op een woensdag en of dit geen foutje is, dan kan 
ik u geruststellen. Dit is namelijk de woensdag voor het 
doorgaans lange Hemelvaartsweekend. Weer iets voor de 
agenda en ik hoop u daar te mogen begroeten.

Uw voorzitter.

Een beeld van de totaal verwoeste 
RK-kerk, in het centrum van het dorp 
Hedel. Voor de actie van de Brigade 

was het gebouw al zwaar beschadigd 
door geallieerd artillerievuur, omdat 
het mogelijk als waarnemingspost 

door de vijand kon worden gebruikt. 
Tijdens de gevechten kwam daar 

zoveel oorlogsschade bij, dat sloop na 
de oorlog de enige optie was.
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Vereniging van Oud-Strijders Koninklijke 
Nederlandse Brigade Prinses Irene

Herinneringen aan 75 jaar bevrijding van Nederland
Tekst: Frans van der Meeren, secretaris VOSKNBPI

Op 27 april 1945 krijgt de Prinses 
Irene Brigade het bevel zich terug 
te trekken van haar strijd tegen 
de Duitse tegenstander in Hedel.

Voedseldroppings
Seyss-Inquart, de rijkskanselier, 
had toestemming gegeven, om 
voedsel te droppen, door de ge-
allieerden, boven bezet gebied 
mits er geen oorlogshandelin-
gen tegenover de Duitse Weer-
macht zouden plaatsvinden. 
Regelmatig werden deze drop-
pings boven het westen van Ne-
derland uitgevoerd.

Al snel hierna werden de geruchten steeds sterker dat er be-
sprekingen gaande waren, die de capitulatie van het Duitse Le-
ger voorspelde. De Brigade, aan de zuidelijke kant van de Maas, 
bleven wel sporadisch de noordelijke kant in de kijker houden, 
maar geen enkele mortiergranaat overbrugde nog de Maas.

Op 4 mei kwam er bericht dat we snel zouden vertrekken. 
Waarheen? Dat wist geen mens.

Wageningen
5 mei, we vertrekken richting het westen en komen aan in 
een uitgestorven stad, met de kenmerken van oorlogshan-
delingen, Wageningen. Zoek maar onderdak. Huizen wer-
den bekeken, een bedje gezocht met misschien ook nog 
wel schone lakens. Dat lukte! In Wageningen werden de 
geruchten steeds sterker dat er ons iets te wachten stond.  
Veel maatjes van de Brigade verzamelden zich in de buurt 
van hotel “de Wereld”, wat er redelijk uitzag ondanks alle 
oorlogshandelingen. We hadden geluk. Na enige tijd kwa-
men er voertuigen aan met geallieerde hoofdofficieren, die 
het hotel in het bezit namen. 
Na enige tijd kwam onze bevelhebber, prins Bernhard, in 
een open jeep met zijn staf en daarna volgden Duitse of-
ficieren onder leiding van generaal Blaskowitz, die met een 
ingetogen boe geluid werden ontvangen. In hotel de Wereld 
werden de capitulatie voorwaarden besproken maar nog 
niet ondertekend door de Duitse delegatie.  
Maar bij ons, Irenemannen, was het duidelijk Nederland 
was bevrijd van de Duitse overheersing!

En nu! Wachten op bevelen! 
En die kwamen. Voertuigen wassen en opknappen, unifor-
men in orde brengen, want als we het bevrijde gebied bin-

Het afvoeren van krijgsgevangen door militairen van Gevechtsgroep II 
(zie markering III op de jeep). De locatie van deze foto is omstreden 
maar toch lijkt het zeer waarschijnlijk dat het hier om omgeving Fort 

Crevecoeur gaat, ten tijde van de gevechten bij Hedel. De Duitse militairen 
behoren tot (grondpersoneel van) de Luftwaffe (veel ingezet bij Hedel) en 
Gevechtsgroep II bleef ten zuiden van de Maas tijdens de acties en had 

o.a. tot taak krijgsgevangenen af te voeren.
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nen zouden mogen trekken moeten we ons ook gedisci-
plineerd kunnen tonen.  Onverwacht kwam het mooiste 
bericht wat we ons in konden denken. 

Den Haag
Op 8 mei zal de Irene Brigade, als eerste geallieerde leger 
de Residentie, den Haag, binnen mogen trekken. Op deze 
morgen waren de zenuwen ons toch wel een beetje de baas, 
want vele van ons gingen huiswaarts. Via de Grebbeberg. 
Utrecht, Alphen a/d Rijn, Leiden en Wassenaar kwamen we 
in de late middag in den Haag aan. Heel de route was een 
triomftocht. Juichende mensen, getooid met oranje en sme-
kend om “tjoklat” en sigaretten, klommen op de voertuigen 
en reden kilometers met ons mee. Wel vol verbazing dat 
door deze bevrijders Nederlands werd gesproken. Tijdens 
deze tocht kwamen we ook regelmatig Duitse troepen te-
gen die zich richting Heimat begaven.

In den Haag werden we door een geweldige menigte jui-
chende mensen ontvangen en moesten we ons een weg 
banen die er eigenlijk niet meer was. Een toespraak van de 
burgemeester die ons alle lof toe zwaaide maar die bij de 

Irenemannen niet meer binnen kwam. Na deze toespraak 
moesten we richting spergebied, dat zich ongeveer uitstrek-
te van het Malieveld tot aan Scheveningen. Lege kantoren, 
lege huizen en volle kazernes met Duitsers. Wij moesten 
maar een plekje zoeken en wachten tot de Duitsers de 
kazernes hadden verlaten en schoongemaakt hadden. 

Verrassing
Toch dezelfde avond nog een verrassing. De bewaking van 
de Paleizen moet dezelfde avond nog plaats vinden. Er wor-
den Irenemannen geplaatst. 
Toewijzing:  1e Unit, Paleis Nooreinde,  
 2e Unit, Ruygenhoek,
 3e Unit, Huis ten Bosch. 

Aldus geschiedde en na 5 jaar stonden er weer Nederlan-
ders op wacht!

Zo maar wat gedachten van uw secretaris over de laatste 
dagen van de Brigade in mei 1945. Dit jaar 75 jaar geleden.

Vanaf april 2020 zullen er in west, midden en noord Neder-
land bevrijdingsfeesten georganiseerd worden en wordt er 
misschien wel een beroep op U gedaan om deel te nemen.
Een advies: Let wel op uw leeftijd, je kunt (jammer genoeg) 
niet overal zijn.

Om alvast in de de agenda te noteren:
Donderdag16 april: Koorduitreiking in Hedel,  
Zaterdag 25 april: Bevrijding van Hedel, 
Vrijdag 8 mei:  Bevrijding van Den Haag, 
Zondag 10 mei:  Concert Slag om de Residentie,
Woensdag 20 mei: Reünie Vereniging van Veteranen
Donderdag 3 tot zondag 7 juni: 
    D-day Normandië,  
Zondag 6 september: Herdenking Beringen, 
Woensdag 14 oktober: Koorduitreiking Colijnsplaat,   
November:   Herdenking in Wolverhampton 

en Congleton.
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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

Tekst: Majoor der Fuseliers A.J.J.M. Luijten

Beste lezers, u heeft in de inleiding kunnen lezen dat we als 
redactieteam versterking hebben gekregen van dhr. Jan van 
Eck. Jan heeft meteen een mooi stuk aangeleverd voor deze 
editie over Toon van Kuppeveld van het 5e Bataljon. Ook 
heeft hij al ideeën over andere artikelen. We waarderen dit 
initiatief zeer en heten Jan natuurlijk van harte welkom.
U vindt tevens in deze rubriek het verslag van onze nieuwe 
BA over de reünie van de Parade eenheid afgelopen no-

vember. Deze is weer geweldig verlopen, we hopen u allen 
volgend jaar weer te mogen verwelkomen.
Afgelopen editie heb ik vermeld dat ik het gedenkboekje 
van dhr. Theo Masselink van het 4e Bataljon zou gaan pu-
bliceren. Daar wil ik vanaf deze editie mee van start gaan. 
Omdat er niet genoeg ruimte is om ook nog de serie “ver-
halen van vroeger, M.T. makkers van het 4e Bataljon” te 
plaatsen, wordt deze (tijdelijk) opgeschort.

Reünie Parade eenheid
Tekst: Adjudant-onderofficier der Fuseliers J. Borrenbergs

Beste Fuseliers,

Zaterdag 23 november hebben we wederom de gezellige 
jaarlijkse reünie van de Parade eenheid van de Indiëba-
taljons gehouden op landgoed Bronbeek. De lekkere kop 
koffie met spekkoek waren een prima startschot voor een 
zeer vermakelijke middag met ongeveer dertig personen. 

Vervolgens heeft aftredend regimentsadjudant Dennis van 
de Wijngaart een korte toespraak gehouden en hebben we 
een moment van stilte gehouden om alle strijdmakkers te 
gedenken, waarna een toost met Calvados uiteraard niet 
mocht ontbreken.

Aansluitend hebben we genoten van een heerlijke Indische 
maaltijd, waarna de bingo fanatiek werd opgestart. Mede 
door de inzet van Nicole Hooft zijn er weer prachtige prij-
zen gewonnen en verdeeld onder de deelnemers. Aanslui-
tend werden oude verhalen her en der weer gedeeld en 
werd men op de hoogte gebracht van elkaars wel en wee.

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde en gezellige 
middag, die ook mij als aantredend Regimentsadjudant de 
gelegenheid heeft geboden om nader kennis te maken en 
bij eenieder aan te schuiven. 

Ik spreek de hoop uit dat het op zaterdag 21 november 
2020 minstens zo druk wordt en dat ik iedereen weer in 
goede gezondheid mag ontvangen. Ik kijk er naar uit!
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Gedenkboekje Theo Masselink

Noot van de redacteur: de navolgende tekst is onveranderd en integraal overgenomen van het originele dokument.

“Indië veteraan ben je een leven lang”

De titel van een der vele veteranenboeken!
Veel en lang heb ik over deze zin nagedacht.
Het blijft je inderdaad een leven lang achtervolgen.
Telkens rijst dan weer de vraag van het waarom?
Waarom zo kort na vijf jaren Duitse onderdrukking weggerukt uit
het gezinsleven om als dienstplichtige voor meerdere jaren ingezet
te worden in een ver land in een complete oorlogssituatie? Waarom
hebben zoveel jongemannen nooit meer het genoegen mogen
smaken om hun geliefden in het Vaderland terug te zien?
Waarom heeft de toenmalige overheid op geen enkele wijze 
aandacht besteedt aan de opvang van de vele duizenden diep
teleurgestelde en getraumatiseerde teruggekeerde jongemannen?
De aandachtige lezer zal opvallen dat de inhoud van dit
gedenkboekje doorweven is met gevoelens van het waarom?
Waarom deze zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis?
Het juiste antwoord op deze vraag zullen we nimmer krijgen! 

Indië-veteraan van het Garde Regiment “Prinses Irene” 5e Bataljon: 
Antoon van Kuppeveld (1927-2006)

Tekst: Jan van Eck

Leuth 1940, een dorp met - 
inclusief enkele buurtschap-
pen - nog geen 800 inwoners. 
Gelegen onder Nijmegen en 
ingeklemd tussen de grens 
met Duitsland en de rivier 
de Waal. Een vreedzame ge-
meenschap met een hecht 
gemeenschapsleven. De reli-
gie is Rooms Katholiek. 

17 september 1944 is het 
dorp getuige van het prach-
tige schouwspel van de lan-
dingen van de para’s van de 
82ste Amerikaanse Airbor-
nedivisie in de Groesbeek-
se heuvels tegenover hun 
dorp. De lang verwachte 
bevrijders komen ´zomaar´ 
uit de lucht gesprongen. 
Start van de operatie ´Mar-
ket Garden´. Met als doel 
de verovering van de brug-

gen over Maas, Waal en Rijn. Maar hoe anders zal het lopen, 
de operatie mislukt zoals we weten. Al kan de Waalbrug in 
Nijmegen worden genomen. Vrijwel meteen na de landin-
gen ontstaat een frontlijn vanaf de heuvelrug dwars door 
de Ooijpolder naar de Waal. Leuth - bezet gebied - ligt in 
de frontlijn en komt vanuit de heuvelrug onder hevig vuur 
te liggen. De bewoners zoeken hun heil in de kelders. Het 
eerste slachtoffer valt reeds. De situatie wordt te gevaarlijk 
en de Duitse commandant gelast de inwoners hun dorp op 
20 oktober1944 te verlaten. Grote gezinnen zijn het, met in 
veel gevallen ook de zorg over opoe en/of opa. Bejaarden-

Pasfoto Antoon van Kuppeveld

Frontkaart
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huizen kennen we nog niet. Te voet gaat het naar Millingen, 
alwaar de evacuees in roeibootjes van de veerbazen de Rijn 
worden overgezet, om daarna te voet hun tocht voort te 
zetten. De Gelderse Achterhoek en de provincie Gronin-
gen wordt hun eindbestemming, zo zal blijken.
Het zal tot februari 1945 duren alvorens Leuth tijdens 

operatie ‘Veritable’, die start vanuit Nijmegen en omgeving, 
wordt bevrijd. Het dorp staat dan nog onder water. Eind 
december 1944 namelijk heeft de bezetter de Waaldijken in 
het gebied op enkele plaatsen opgeblazen. De hoge water-
stand van eind januari 1945 doet de rest! Pas in mei 1945 
kunnen de bewoners terug.

Bevrijd en naar ‘Ons Indië’ 
Mei 1945, de bevrijding is daar. De bewoners keren drup-
pelsgewijs terug naar Leuth. Ze treffen hun dorp aan als één 
grote puinhoop. De helft van de huizen is totaal verwoest, 
de andere helft zwaar beschadigd. Het verdronken vee ligt 
links en rechts, zoal niet getroffen door granaatvuur, met 
dikke buiken rondom als gevolg van de verdrinkingsdood. 
Ook het eenvoudige met rieten dak bedekte huisje van het 
gezin van Van Kuppeveld is totaal verwoest. “Alle hens aan 
dek” is nodig om Nederland en het dorp Leuth en zijn be-
staan weer op te bouwen. Dan worden in de tweede helft 
van de veertiger jaren 100.000 (dienstplichtige) Nederlan-
ders opgeroepen om in ‘Ons’ Indië “Orde en Vrede” te 
scheppen! Uit de kleine gemeenschap Leuth - dat dan nog 

volop in wederopbouwfase verkeert - worden 13 dienst-
plichtigen van 19 jaar jong opgeroepen. Direct na de Lagere 
School aan het werk op boerderij of steenoven, zijn ze hun 
jeugdjaren nauwelijks ontgroeid en behalve de hiervoor 
aangehaalde oorlogsevacuatie, hun dorp nooit uit geweest. 
Antoon van Kuppeveld is één van hen.

In de zomer van 1947 wordt hij opgeroepen om zich te mel-
den in de Menno van Coehoorn kazerne in Arnhem, waar 
hij gedurende zijn rekrutentijd wordt opgeleid, om daarna 
te worden uitgezonden naar Nederlands-Indië. Hij wordt in-
gedeeld bij het 5e Bataljon van het Garde Regiment “Prinses 
Irene”. Toon - geboren op 10 oktober 1927 - is de oudste 
uit het zeven kinderen tellende ouderlijk gezin. Als Toon drie 
jaar is, sluiten zijn ouders een levensverzekering voor hem 

Februari 1945. Canadezen bevrijden in Buffalo’s het geïnundeerde Leuth

Verzekeringspolis tegen “Indisch Risico”

Verklaring commandant
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af. Zeker niet ongebruikelijk in die tijd. Tuberculose is een le-
vensbedreigende ziekte. Als hij naar Indië vertrekt, moet een 
aanvullende premie van 1 cent per maand tegen “Indisch Ri-
sico” worden betaald gedurende zijn verblijf in de tropen. Hij 
heeft de ambachtsschool in Nijmegen doorlopen en vindt 
nadien emplooi in de timmerwerkplaats van de plaatselijke 
aannemer Gert Mulder, waar hij het vak verder tot in de 
puntjes leert. Hoe jong ook, toch blijkt daar al dat Toon van 
nature over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en lei-
derschap beschikt. Dat bleek ook in het eerste elftal van de 
plaatselijke voetbalclub, waarvan hij aanvoerder wordt. 

Voorafgaande aan zijn vertrek zal Toon eerst nog op advies 
van Leuths parochieherder een driedaagse retraite op “Man-
resa” in Venlo volgen. Dan is het 26 november 1947, op de 
vroege ochtend waarvan Toon afscheid neemt van vader, 
moeder, broers en zusjes. Met de plaatselijke lijnbus naar Nij-
megen en vandaar met een vrij-vervoertje met de NS naar 
Rotterdam. Daar volgt inscheping op de ‘Kota Inten’. Na een 
lange reis van bijna een maand wordt op 23 december afge-
meerd aan de Emmahaven van Padang op Midden-Sumatra. 

Vakman en militair
Ook hier wordt de eerste maanden een beroep gedaan 
op het vakmanschap van Toon. Hij krijgt de leiding bij het 
herstellen van oude huizen en het bouwen van nieuwe. Dat 
hij deze taken tot volle tevredenheid van zijn superieuren 
heeft verricht, mag blijken uit het prachtige getuigschrift 
van zijn commandant. Spoedig hierna wordt hij soldaat 1ste 
klas en krijgt hij een specialistenopleiding bij een pantseres-
kadron. En ook als militair weet Toon zich te onderscheiden 
zo blijkt. Hij heeft onder andere deelgenomen aan de 2e 
Politionele actie, de operatie ‘Kraaij’, die zich vanaf 19 de-
cember 1948 tot 5 januari 1949 heeft voltrokken. Tijdens 
de speciale opdrachten die hij nadien kreeg als patrouille-
commandant, toonde hij een goed en dapper militair te zijn 
met initiatief. …Een van de beste, regelrecht uit de troep 
voortgekomen korporaals van het Bataljon, met organi-
satievermogen, uiterst eerlijk, correct en goed verzorgd 
voorkomen”, zo lezen we in het getuigschrift.

Feestelijke thuiskomst
Na bijna tweeëneenhalf jaar zijn plicht in Indië te hebben 
vervuld, verlaat Toon met het 5e Bataljon Prinses Irene op 25 

april 1950 met 
het schip “Ge-
neral Black” de 
tropen. Op 18 
mei 1950 vindt 
de ontschep-
ing plaats in 
Amsterdam. In 
Leuth wordt hij 
feestelijk ont-
haald. Hij pakt 
zijn oude stiel 
van timmerman 
weer op. Nu bij 
een aannemer 
in Nijmegen, 
die hij tiental-
len jaren trouw 
blijft. In 1957 
trouwt hij met 
Martha Haerkens. Samen krijgen ze een zoon: Cor. In 1983 
komt Martha als gevolg van een ernstige ziekte - na liefdevol 
door haar man te zijn verzorgd - te overlijden. Enige jaren 
later ontmoet Toon een nieuwe levenspartner: Marie van 
Dinteren. Het noodlot treft hem opnieuw als zijn vriendin 
door ziekte wordt getroffen. Tien jaar lang zal Toon haar tot 
aan haar overlijden, dagelijks verzorgen in het Verpleegcen-
trum, waar hij na haar dood vrijwilligerswerk blijft verrichten. 
Trouw en dienstbaar kenmerken Toon’s leven. Reünies, de 
Nationale Herdenking bij het Indië-monument in Roermond 
en de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei in Leuth worden 
door hem bezocht. Twee van zijn kameraden/dorpsgenoten 
sneuvelen in april/mei 1949, één week na elkaar op Sumatra. 
Leuth betaalt een zware tol. Op 25 augustus 1951 gaat Toon 
in de rang van sergeant met groot verlof. 

Op 6 april 2006 komt een einde aan Toons welbestede le-
ven. “Ineens was je er niet meer”, zo schrijft zoon Cor op 
het gedachtenisprentje voor zijn vader. Geveld door een 
hartstilstand. Toon is 79 jaar geworden.

Literatuur: Jan van Eck, Onze jongens in de Oost. De Leuthse 
veteranen van Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea en 
Korea. Gendt, 2015

Verlofpas groot verlof

De Nederlands Hervormde Kerk van Hedel, zeer zwaar 
beschadigd na gevechten. Op maandag 23 april wordt in de 
omgeving en zelfs in de kerk zwaar gevochten, man-tegen-
man en met de bajonet op het geweer. Het 1e peloton en 

een sectie van het 2e, voeren hier een tegenaanval uit, geleid 
door Luitenant de Roos, die mede voor deze actie jaren later 
een Militaire Willemsorde zal ontvangen. Achttien vijandelijke 
militairen sneuvelen hierbij, zeven worden er krijgsgevangen 
gemaakt, zes Brigademilitairen raken gewond, waarvan één 

door een bajonetsteek.
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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: Monique Petit

Ik ben Monique Petit

Ik ben Getrouwd met Jos 
Troquay en we hebben geen 
kinderen omdat we elkaar 
pas op latere leeftijd hebben 
ontmoet. Wat ik tegenwoor-

dig doe in het nu,  is wel een beetje tragisch… sinds twee 
weken ben ik werkeloos. Hiervoor heb ik acht jaar gewerkt 
in een ziekenhuis bij de poli bloedafname.

Naast mijn ”werk” ben ik creatief, doe ik veel handwerken 
en zorg ik voor mijn hondjes. Mijn man zegt wel eens als ik 
met mijn haakwerk op de bank zit, “dit zouden je kamera-
den van de diensttijd eens moeten zien”.

Wat is je band met het Regiment?
In 1994 ben ik opgekomen in Ermelo. Na de AMO ben ik 
naar Hollandse Rading gegaan voor de geneeskundige op-
leiding. Na eindelijk alles afgerond te hebben werd ik ge-
plaats bij het gezondheidscentrum in Vught. Hier was ik de 
enige vrouw die intern was en sliep ik dus op het gezond-
heidscentrum. Na een jaar had ik het er wel gezien: geen ac-
tie, alles op je gemak. Daar ben ik niet voor in dienst gegaan. 
Toen kwam er een nieuwe vrouwelijke collega, ze wilde 
het wat rustiger aandoen en kwam  van het 17e GFPI naar 
het gezondheidscentrum. Dit was mijn kans om naar een 
parate eenheid te gaan dus heb ik gesolliciteerd naar een 
functie bij het 17de. 

Eenmaal geplaats bij de stafcompagnie/geneeskundig pelo-
ton kon het voor mij niet meer stuk. Een hele mooie tijd, 

heel veel actie. In 1998 -1999 uitgezonden geweest naar 
Bosnië met SFOR-5. De tijd ervoor vond ik erg spannend.  
Dit kwam vooral omdat de enige vrouwelijke collega waar 
ik de kamer mee moest delen niet mijn beste vriendin was. 
Alles bleek op zijn pootjes terecht te komen. We hebben in 
die zes maanden vijf maanden sneeuw gehad en niet zo’n 
beetje ook. Dit zorgde natuurlijk voor hilarische momen-
ten. Na wat ups en downs tijdens de uitzending verliepen 
de zes maanden erg snel, en kijk er tevreden op terug. 

Bij terug keer wilde ik mijn horizon verbreden en ben ik de 
opleiding tot administratief medewerker gaan doen. Deze 
functie heb ik bij de Charlie Compagnie vervuld. Na een 
jaar op de administratie had ik het daar wel gezien, ik wilde 
naar de KMS om vervolgens rijinstructeur te worden.

Ik heb het 17de toen verlaten en ben rij-instructeur gewor-
den, wetende dat dit ook tevens mijn laatste functie zou 
zijn. Als rij-instructeur kon ik niet bijtekenen en ben dus op 
mijn 35ste  de dienst uit gegaan. In totaal heb ik ruim elf jaar 
in militaire dienst gezeten.

De tijd gaat snel want ik ben inmiddels al dertien jaar een 
burger met bijzondere herinneringen.

Terugkeren in de burgermaatschappij viel dan ook niet mee, 
soms heb ik nog het gevoel dat ik anders denk en doe dan 
mensen die niet in dienst zijn geweest en dat zijn er tegen-
woordig erg veel.

Vertel eens iets over je VVVGFPI-Lidmaatschap:
Lid zijn van de VVGFPI geeft mij steeds de verbondenheid 
met een groot stuk van mij leven: herinneringen kunnen de-
len met mensen die het zelfde hebben meegemaakt. Tijdens 
de bijeenkomsten van de vereniging zie ik vaak dezelfde 
mensen wat ik erg jammer vind. Er zijn collega’s die ik al 
jaren niet meer gezien heb en van wie ik graag zou willen 
weten hoe het met ze gaat. 

O ja, foto met Bob op schoorsteen, ik beken schuld ☺

Volo et valeo.

Mocht je nieuwsgierig geworden zijn naar wat de VVVGFPI 
inhoudt, voor wie dit bedoeld is en hoe je eventueel lid zou 
kunnen worden, kijk dan voor meer informatie op:
www.fuseliers.nl/verenigingen/vvvgfpi

Fuseliers toen en nu…..!
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Bataljonsnieuws

Overleven in de sneeuw
Tekst: Ritmeester Hanna Gillissen • Foto’s: Sergeant-majoor Hille Hillinga

“Normaal sport ik 2 keer per dag, maar dit is toch anders”, 
verzucht soldaat-1 Angelo terwijl hij het zweet van zijn 
voorhoofd veegt. De weg naar boven is niet lang, wél steil. 
Omringd door ruige rotsen, een enkele dennenboom en 
een dikke laag wit poeder zigzaggen Angelo en zijn groeps-
genoten op sneeuwschoenen omhoog. Met bepakking én 
de hier heilige 3-eenheid: een lawinepieper, schop en stok-
ken. Het is een graad of 5 onder nul, maar de zon schijnt 
fel. Angelo: “Gisteren hebben we deze route al een keer 
gelopen en gingen we helemaal stuk. We liepen te snel. En 
ik maakte de fout om mijn regenbroek aan te trekken, veel 
te warm.”

Heeresbergführer
Aangekomen bij de schietbaan op het militaire oefenterrein 
Lizum/Walchen is er tijd voor een slok thee en een nieuwe 
laag zonnebrandcrème. Je moet trouwens maar weten dat 
hier een schietbaan is, want met bergen links, rechts, voor 
en achter je, doet die in niets denken aan de Nederlandse 
schietbanen. In het dal heeft de leider der oefening, adjudant 
Rick, in alle vroegte schietschijven met ballontjes geplaatst, 

B Compagnie

Urenlang stompen naar de top, wakker worden 
met bevroren kisten en schieten in een sneeuw-
storm. Infanteristen van de Bravo-compagnie van 
17 Pantserinfanteriebataljon GFPI leerden tijdens 
de oefening ‘Snow Eagle II’ in Tirol opereren in 
onoverzichtelijk terrein. Ter voorbereiding op hun 
uitzending naar Litouwen volgende winter, waar 
het landschap meer weg heeft van dit Oostenrijkse 
berggebied dan de Oirschotse Heide.

Dit is een artikel van Ritmeester Hanna Gillissen uit “de Landmacht 02”,  
met toestemming opgenomen in deze Vaandeldrager.

Dat is even zoeken naar de juiste schiethouding
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voor zichtbaar resultaat. De oud-KCT’er heeft de opleiding tot Heeresbergführer ge-
volgd, een loodzware training tot militaire berggids. Hij kent het Oostenrijkse oe-
fengebied op z’n duimpje en geeft er nu trainingen aan infanteristen van 13 Lichte 
Brigade. “Deze eenheid is bij uitstek geschikt om op te treden in onoverzichtelijk 
terrein”, verklaart Rick. “En we gebruiken Oostenrijk om onze mensen daarvoor de 
basic skills aan te reiken.”

‘De hoogte doet wat met je ademhaling’
Iedere groep mag 2 runs dynamisch schieten met de Colt en een enkele met de Mi-
nimi. “Voorwaarts! Ontplooien! Breder maken!”, roept de groepscommandant. Als 
alle doelen gezuiverd zijn komt korporaal-1 Nick met een dikke smile teruggelopen. 
“Ik heb er wel 1 geraakt ja. In 1 hand hield ik mijn stokken gekruist, buks erop en 
schieten maar. Was nog verdomde lastig. Er zit hier minder zuurstof in de lucht en 
dat doet wat met je ademhaling. Het is moeilijker om uit te vinden op welk punt ik 
kan afdrukken.” Ook de terreinverdeling was uitdagend. “Zelfs met sneeuwschoe-
nen aan zakte ik tot mijn enkels weg in de sneeuw.”

“Je ademhaling is hier anders.”

Het militaire oefenterrein Lizum/Walchen ligt midden in wintersportgebied Tirol
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Bruut
Dan zware knallen die nadreunen in de vallei. Vanaf de 
3-poot wordt met de .50 geschoten. De strook sneeuw 
voor het wapen kleurt langzaam bruin van het vrijgekomen 
kruit. Iets verderop liggen de MAG-schutters. Is het nou 
heel anders schieten dan ‘thuis’? Nick, die .50-schutter is en 
vandaag met beide wapens schiet, vindt het verschil meeval-
len. “.50 is gewoon bruut geweld”, lacht hij. “Normaal schie-
ten we vanaf gepantserde voertuigen, dan is dit makkelijker. 
Als je maar een goede spotter hebt. En je moet iets hoger 
aanrichten. Koude lucht is zwaarder en oefent meer druk 
uit.” De korporaal ziet vooral de voordelen. “In Nederland 
heb je te maken met begrenzingen en sectoren. Hier heb je 
alle ruimte en vrijheid, dat is pas lekker schieten.”

Energydrank en cola
Maar deze oefening is 
meer dan een  live firing 
exercise. Het draait vooral 
om de basics, legt adjudant 
Rick uit, die de mannen op 
toerski’s begeleidt. “We 
zijn weliswaar een gepant-
serde eenheid, maar onze 
gevechtskracht komt met 
name tot uiting met uit-
gestegen infanterie. Daar 
hoort voetoptreden bij. 
Hier leren de kerels opereren in onoverzichtelijk terrein 
terwijl ze last hebben van de elementen: wind, neerslag, 
kou. Veel jongens zijn nieuw, komen net van de Manoeuvre 
Functie Opleiding, en doen dit voor de eerste keer. Ze zijn 
wifi gewend, maar slapen nu buiten, zonder bereik. Ze ne-
men energydrank en cola mee, maar komen er hier achter 
dat ze meer hebben aan een thermosfles thee.”

‘Met blauwe tenen in de slaapzak’
De volgende ochtend maken de mannen zich in alle vroegte 
gereed voor een verplaatsing naar de andere kant van de 
berg. Op de vraag hoe ze de nacht vonden, antwoorden de 
meesten: ‘stervenskoud’. Angelo was helemaal verkleumd 
toen de zon onderging. “Het duurde 2 uur voordat mijn 

In de bergen heb je meer aan een 
thermosfles thee dan een blikje cola.

De RON wordt ingericht. 
Als het donker wordt, 
komen de nachtkijkers 
tevoorschijn.



blauwe tenen warm werden in de slaapzak. Af en toe viel er 
wat sneeuw op ons gezicht, omdat we het gat niet breed 
genoeg hadden gemaakt. En toen ik wakker werd, waren 
mijn kisten bevroren. Ik heb ze een kwartier boven de 
kaars gehouden. Ze worden nu eindelijk iets warmer…”

Beloning
De 4-uur durende tocht voert door een bosrijk gebied. 
Daarna volgt een flinke klim naar een zadel van 2.450 me-
ter hoog. Hijgend en met het snot voor de ogen komen de 
mannen boven. Maar de beloning is groot. Een magisch uit-
zicht over ‘golven’ aan heuvels. Vlakbij de schietbaan waar 
vandaag getraind wordt, moet een smalle bergrand worden 
overgestoken. Adjudant Rick zag tijdens de verkenning dat 
de doorgang helemaal was dichtgesneeuwd. Daarom heeft 
hij een touw gespannen. “Sneeuwschoenen aan de rugzak 
vastbinden, stokken in de linkerhand en met de rechterhand 
het touw vasthouden”, instrueert hij de jongens. “Want als 
je hier valt, val je diep.”

Rijdend wordt een combinatie gemaakt van .50 en MAG. “Dit is zo’n 
lekker geluid.”

Lekker geluid
Tijdens het schieten begint het te sneeuwen. Maar daar laat 
niemand zich door weerhouden. Vanaf de CDI’s, de Mer-
cedes Benz-terreinwagens, wordt een combinatie gemaakt 
van .50 en MAG. Er wordt ook nog een rijdend scenario 
uitgevoerd. Het geknal galmt door de vallei. “Dit is zó’n lek-
ker geluid”, geniet een toekijkende collega.

De sneeuwstorm wordt getrotseerd om de onderkomens in te richten.

In de omgeving van de schietbaan maken de infanteristen opnieuw een onderkomen voor de nacht. Het sneeuwt nog steeds. 
Terwijl er druk wordt gegraven, steekt er ineens een enorme storm op. Iedereen zet zich schrap. Even hoor je niets anders 
dan het razen van de wind. Als die weer wat is gaat liggen, roept iemand droog: “Wat hebben wij toch een fantastische baan!” 
Iedereen lacht. Een ander vult aan: “Achteraf is het altijd leuk.”

  21
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Terugblik 2,5 jaar Commandant C Compagnie
Tekst: Kapitein Wouter.

Na 2,5 jaar zit het erop. Ik geef het commando over van 
deze mooie eenheid aan de nieuwe commandant, Kapitein 
Mark. Zoals gebruikelijk aan het einde van een periode is er 
een moment van evaluatie en reflectie. Iets waar ik jullie, als 
huidige commandant C Compagnie, een klein stukje deel-
genoot van maak. Waarom een klein stukje? Er is te veel te 
vertellen voor de pagina’s die beschikbaar zijn en sommige 
dingen gaan ook alleen mij, of alleen mijn compagnie aan. 

Zonder enige twijfel was het hoogtepunt de periode Litou-
wen. De inzet / missie van Jan – Jul 2019 bracht de compag-
nie de spreekwoordelijk stip aan de horizon. Het gaf ons 
richting en zette al onze activiteiten in perspectief. Iets wat 
ook nodig was na terugkomt van CIDW. Want jezelf richten 
van witte stranden, lekker temperatuurtje, veel vrije tijd en 
lekker oefenen (gechargeerd) naar koude bossen, een even 
sterke of nog sterkere vijand, zes maanden van huis en een 
opwerktraject wat een uitzending op zich is.. dat is geen 
sinecure en alleen weggelegd voor de professionele militair.

Het opwerktraject was intensief. Misschien wel te intensief. 
Maar het bracht ons ook wat nodig was voor Litouwen. 
Eenheid, Teamgeest, Vakmannen en de wil om de beste te 
zijn, om te winnen! Samen met onze enablers werden we 
een hecht team, een team waarbij successen werden ge-
vierd en verliezen werden gedeeld. Een team waarbij de 
opdracht centraal stond maar de sfeer randvoorwaardelijk 
was. En ik zeg was, maar dit is nog steeds zo.

Na Litouwen moest het vizier opnieuw gericht worden. 
Het is niet makkelijker geworden. De huidige tijd is zonder 
meer ‘roerig’ te noemen. Gaan we de MFO zelf draaien, 
in welke vorm gaan we naar ZES (Zebra Sword, brigade 
oefening in Oktober), hoe gaan we om met vacatures zijn 
vraagstukken waar vaak maar deels een antwoord op is. 
Maar wat we niet verliezen is onze identiteit. Wat we on-
dertussen geleerd hebben is dat er uit elke periode winst is 
te halen. Elke opdracht, elke periode en elke activiteit kan 
aangewend worden om beter te worden. Niet altijd even 
leuk, maar wel nuttig. 

C Compagnie

Overzicht op Hedel, vanaf het Fort Cre-
vecoeur aan de zuidzijde van de Maas. 
De foto is genomen op woensdag 25 
april en de rookpluim is afkomstig 

van boerderij “de Woerd”, noordelijk in 
het dorp, waar op dat moment zware 

gevechten plaatsvinden.
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En als je in staat bent dat te doen, als je als eenheid sterk 
blijft onder alle omstandigheden, terugkijkt om te zien wat 
je geleerd hebt, vooruit kijkt om klaar te zijn voor dat wat 
er komen gaat ondertussen elkaar niet vergeet en samen 
blijft werken… ja, dan ben je en blijf je de eenheid die we 
nu zijn.

Vandaag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag!
Bedankt Beren voor de mooie tijd.

Snipergroep Charlie Compagnie in Baumholder
Tekst: Korporaal der Eerste Klasse van den Heuvel

Wij als sniper groep van de Charlie-compagnie zijn in week 
vijf naar Baumholder geweest, deze week stond in het te-
ken van professionaliseren en integreren met andere sni-
pergroepen. 

Samen met een snipergroep van het 12e bataljon vertrok-
ken we dinsdagochtend vroeg naar de baan. Deze dag 
moesten de accuracy’s ingeschoten worden, dit omdat er in 
week 7 een deel van onze groep richting Amerika vertrekt 
om hier deel te nemen aan een internationale sniperwed-
strijd. Het wedstrijdteam had deze week vooral ook de tijd 
om hiervoor te trainen met behulp van instructeurs van 
IGLW (Instructie Groep Lichte Wapens).

In de middag gingen de overige schutters een schutter/
spotter-dialoog uitvoeren, dit houdt in dat je op verschil-
lende afstanden van 400 tot 1000 meter doelen te zien 
krijgt die je vervolgens met zijn tweeën moet uitschakelen, 
de ene als schutter de ander als spotter. Echter hielp het 
weer niet mee en we kregen te maken met hagel, sneeuw 
en regen en ons zicht werd beperkt tot 500 meter. Geluk-
kig heeft uiteindelijk iedereen nog wel de oefeningen kun-
nen schieten. Hierna konden we terug naar het kamp om 
even lekker op te frissen en een lekkere maaltijd te eten in 
de eetzaal. ‘s Avonds kregen we nog een presentatie van de 
mannen die vorig jaar de Amerikaanse snipercursus hebben 
gevolgd.

De volgende dag vertrokken we weer naar de schietbaan, 
vandaag zag het weer er een stuk gunstiger uit, het was iets 
frisser maar de lucht was helder. Urban optreden stond 
vandaag op het programma,  je had op deze baan verschil-

lende huisjes en bunkers waar je uit kon schieten. In de 
ochtend hebben we dan ook vanuit het huis gevuurd. In 
koppels gingen we eerst vanuit iedere ruimte bekijken wat 
de mogelijkheden waren en verschillende schiethoudingen 
en dekkingen proberen. Hier komt een beetje improviseren 
bij te pas. In de middag schoten we vanuit de bunker en 
deden we weer een schutter/spotter dialoog. In de avond 
kregen we les van instructeurs van IGLW over het weer-
station de Kestrel. 

De volgende ochtend gingen we aan de slag met de Bar-
ret.50, de schutters van het 12e begonnen met inschieten 
van de wapens zodat we goed op doel zaten en vervolgens 
maximaal hulzen konden gaan maken. Eerst lekker doelen 
uitschakelen van 500 t/m 2000 meter. Daarna gingen we 
trainen op de rappid fire drill, dit is een drill waarbij je als je 
een treffer maakt er gelijk +/- 5 patronen achter aan schiet 
zodat je zeker weet dat dit doel word uitgeschakeld. Dit 
deden we met twee wapens tegelijkertijd. (erg mooi om 
te zien). 

Hiermee sloten we dan ook deze effectieve trainingsweek 
af en konden we ons richten op de terugreis naar Oirschot.
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Het FPP
Tekst: Ronald, SMO Charlie ‘BEREN’

Het Fuseliers Performance Program. De Charlie ‘BEREN’ 
Compagnie is sinds 08-01-2020 gestart met een program-
ma in samenwerking met de LO& sportorganisatie, TGTF 
(TrainingsGeneeskunde en TrainingsFysiologie) en DGI 
(Duurzaam Gezond Inzetbaar).

Het doel van deze samenwerking is om in vier pijlers beter 
te worden, door de kennis van de experts te combineren 
met het vak als militair:
1: Fysieke vaardigheden;
2: Mentale vaardigheden;
3: Voeding;
4: Slaap en rust.

De combinatie van deze onderwerpen zorgen ervoor dat 
de eenheid op een hoger niveau komt qua kennis en vaar-
digheden, om zo beter in staat te zijn om onze taak uit te 
voeren.

Fysieke vaardigheden zijn gestart met een nulmeting in de 
vorm van een Algemene Militaire Fitheid test, waarmee we 
te weten zijn gekomen waarin we onszelf konden profes-
sionaliseren. Dit vind plaats door middel van een trainings-
programma verdeeld over vier onderwerpen: Endurance, 
speed and agility, kracht en core stability, samengesteld 
door onze eigen sportinstructeur Jorn. Waar we een deel 
van de resultaten uit de AMF-test kunnen gaan verbete-
ren in een tien weken-rooster, met vier sportmomenten 
per week. Tijdens gewone kazerneweken, maar zeker ook 
uniek, gaan deze momenten ook door tijdens de geplande 
oefeningen in het jaarrooster. Waar de sportinstructeur 
niet bij aanwezig kan zijn worden deze lessen overgeno-
men door onze (door de sport opgeleide) korporaals met 
een Militaire Fysieke Vaardigheid diploma. Ook is er door 
de verstrekking van het (garmin tactix C-) horloge aan alle 
militairen van de eenheid de mogelijkheid om zelfstandig te 
kunnen trainen en dit met de sport te kunnen delen om de 
voortgang te bewaken.

Mentale vaardigheden worden opgebouwd door een aantal 
theorie en praktijklessen, waarin eerst kennis word over-
gedragen door een sportpsycholoog over diverse onder-

werpen die ook bij topsporters worden gebruikt. Onder 
andere onderwerpen als zelfspraak ( jezelf motiveren om 
iets te halen), doelen stellen (wat voor soort doelen en hoe 
deze te bereiken), emotieregulatie ( welke gevoelens er zijn 
en bepalen of deze op dat moment effectief zijn), visuali-
satie (het in je hoofd situaties doorlopen, om zo beter te 
kunnen anticiperen op verschillende scenario’s). Deze wor-
den tijdens LFX in Bergen, OVG in Marnewaard en OBT 
in Wattens in de praktijk door de sportpsycholoog verder 
uitgediept om ook hier sterker in te worden. Ook zullen 
er op maat gemaakte workshops komen door de Bedrijf 
Maatschappelijk Werk en Geestelijk Verzorger zoals werk 
en privé en vitaliteit.

Voeding zal door diverse workshops diepgang brengen in 
kennis en vaardigheden over wat het lichaam op welk mo-
ment nodig heeft in voorbereiding op een actie of sport-
moment, voor tijdens deze momenten en om een optimaal 
herstel te hebben na deze momenten. Ook zal de voedings-
deskundige onderzoek doen naar welk soort voeding we 
krijgen tijdens oefeningen of schietseries en hier aanbe-
velingen over doen, over de voedingswaarde en eventuele 
aanvullingen die benodigd zijn met supplementen.

Slaap en rust zal ook door diverse workshops over effectief 
slapen en rusten inzicht gaan geven en door gebruik van di-
verse tools zoals power nap, sleep banking. Ook zal er naar 
behoefte een individueel onderzoek gedaan worden naar 
de kwaliteit van slaap of rust bij diegene die daar behoefte 
aan hebben om hierin persoonlijk advies te geven.

Al met al is de Charlie ‘BEREN’ Compagnie bezig om op di-
verse onderwerpen duurzaam beter te worden als eenheid 
en als persoon, zowel als militair en als mens.
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D “Springbok” CIE

De mens centraal
Tekst: CSM D Compagnie, Wiel Donkers

Het laatste kwartaal van 2019 heeft de D “Springbok” 
Compagnie extra aandacht besteed aan de mens achter de 
Fuselier. Een collega die lekker in zijn vel zit en zich thuis 
voelt bij de eenheid zal het beste van zichzelf laten zien en 
makkelijker met een tegenslag om kunnen gaan.

Op woensdag 27 november hebben we een relatiedag ge-
houden, een mooie gelegenheid om het thuisfront te laten 
zien waarmee we bezig zijn. De ontvangst van de goed be-
zochte dag was in de Brabantzaal. Na een warme handdruk 
van de compagniesleiding was er de traditionele koffie met 
cake. Aansluitend heeft de compagniescommandant, Kapitein 
Ferwerda, op ontspannen wijze het gezelschap welkom ge-
heten en zijn de eenheidscommandanten voorgesteld. Na 
de presentatie volgde een actief middagprogramma. Met 
een static show, een waarnemingsbaan en een rondrit heeft 
iedereen een duidelijk beeld gekregen van de verschillende 
specialismes binnen de D Compagnie. In het museum kon 
men in het rijke verleden duiken en Congleton was geopend 
voor een borrel en een goed gesprek. Na terugverplaatsing 
naar de Brabantzaal werd het programma van het komende 
jaar toegelicht. Dit verdient enige uitleg omdat de compagnie 
op drie sporen voorwaarts gaat. Voor de mortieren blijft Li-
touwen centraal staan, één groep keert terug en de volgende 

werkt zich op voor EFP inzet. De LRAT pelotons zijn samen-
gevoegd en worden net als de Cie staf ingezet bij de Reso-
lute Support Missie. De verkenners bekwamen zich verder 
op hun kerntaak, dit als voorbereiding op grootschalige oe-
feningen en inzet. Ondertussen hadden de medewerkers van 
Paresto een Italiaans en een Indisch buffet klaargezet. Met 
veel genoegen wordt hiervan gegeten en velen gingen voor 
de tweede ronde, hulde voor de kok. Met een goed gevulde 
maag konden we terugkijken op een geslaagde relatiedag. Be-
zoekers hebben op een aangename manier beeld en geluid 
bij de eenheid en het programma gekregen. 

Een aantal dagen later heeft Sinterklaas ons vereerd met 
een bezoek. De goedheiligman en zijn pieten kwamen langs 
tijdens het ochtendappèl. Verschillende compagniesgenoten 
mochten zich melden bij de Sint. Allemaal hadden ze iets op 
hun “kerfstok” wat een toelichting of wat extra aandacht 
verdiende. Daarna werd er door Sport Piet een “Total Body 
Work Out” gegeven. Na een luid “Dag Sinterklaasje” is het 
gevolg weer vertrokken.
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In de laatste werkweek van het jaar hebben we een “Kerst-
Fest” gehouden. Aan het einde van de middag verzamelden 
we in een sfeervol ingerichte feestlocatie. Na wat drankjes 
werd het tijd voor het “officiële” gedeelte. Van een enkeling 
wordt afscheid genomen, er worden certificaten en een be-
loning uitgedeeld. Speciaal is het moment van het uitreiken 
van de ‘Commanders Coin’. Personen die zich uitzonderlijk 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de Springbok Compag-
nie krijgen deze in front van de troepen uit handen van de 
compagniescommandant. De eer ging naar twee ervaren on-
derofficieren. Maik heeft als vaste sportinstructeur een grote 

bijdrage geleverd aan de fysieke en mentale weerbaarheid. 
Steve heeft als waarnemend pelotonscommandant zeer veel 
personeel geworven voor de LRAT-pelotons. Hierna zijn we 
verder gegaan met uitreiken van de ‘Ghost Batches’. Leden 
van de D Compagnie die een positieve bijdrage leven aan de 
slagkracht van de compagnie lopen hiermee op de mouw 
van hun operationele jas. Ondertussen is de frietwagen op 
positie gezet en is het vet heet. De friet en snacks gaan er 
goed in, een stevige bodem wordt gelegd. De avond verloopt 
gezellig, het bier vloeit rijkelijk en er wordt luid meegezon-
gen met de Limburgse klanken van “Rowwen Hèze”. ’s Och-
tends is de grote schoonmaak en worden de kerstgeschen-
ken uitgedeeld. Hierna geniet eenieder van een welverdiend 
kerstverlof met familie en vrienden.

FTX ‘Noriker’
Tekst: Korporaal der Eerste Klasse Baijense

FTX Noriker, een oefening vernoemd naar een paardenras  
afkomstig uit Oostenrijk. Dit omdat initieel  deze oefening 
ook in Oostenrijk gehouden zou worden. Dit gebied werd 
ingeruild voor een strook tussen Havelte en Lauwersoog. 
Desondanks konden de trainingsdoelen worden be-
haald: trainen in een complex gebied en een norm 
stellen op niveau twee en drie.

De oefening werd geleid door de Brigade ver-
kenners. Het verkenningspeloton van 42 BLJ 
en 17 GFPI namen deel aan deze oefening als 
roleplay. Buiten onze rol als OPFOR hebben wij 
als verkenningspeloton voldoende momenten gehad 
om ons zelf te trainen op niveau twee (groep). Zo hebben 
we meerdere malen bereden een terreindeel-, weg- en ob-
jectverkenning uitgevoerd. Het uitgestrekte landschap met 
grote waarnemingssectoren en weinig manoeuvre moge-
lijkheden, maakte het optreden uitdagend en complex. 

Naast het bereden optreden is ook het optreden te voet 
aan bod gekomen. Zo hebben we waarnemingsposten be-
trokken met zicht op het oefendorp Marnewaard en op 
het vliegveld in Eelde. Daar zou een High Value Target zich 

ophouden en het vliegveld willen verlaten. De op-
dracht voor het verkenningspeloton om al zijn ver-

plaatsingen waar te nemen en door te geven aan 
het hoger niveau, zodat deze HVT opgepakt kon 
worden.

Het was een succesvolle oefening. Voor vele was 
dit de eerste ervaring met het trainen buiten de 

oefenterreinen. We hebben een goede basis neerge-
zet voor de toekomst. Ook zijn door de samenwerking 
met BVE en het verkenningspeloton van BLJ de banden met 
elkaar versterkt. Met het voorzetten van deze samenwer-
king kunnen we van elkaar blijven leren en onszelf beter 
maken als verkenners van het bataljon. 



De slag om de Thornsche Molen
Tekst en afbeeldingen: Jan van Eck

17 September 1944, een prachtige nazomerse dag tekent 
zich af. ‘Indian Summer’ zoals de Amerikanen dat noemen. 
Het idyllisch gelegen buurtschapje Thornsche Molen om-
hult zich al eeuwenlang in een vreedzaam polderlandschap. 
Dat beeld wordt plotseling verstoord, als die dag de para’s 
van de Amerikaanse 82ste Airborn Division worden ge-
dropt. Met als doel het veroveren van de bruggen over de 
Maas, Waal en Rijn. 

Onmiddellijk na de landing vormt zich een frontlijn vanaf de 
Duivelsberg, door het Circul van de Ooij, over het buurt-
schap de Thornsche Molen en de Erlecomse polder. Het 
begin van een hevige strijd die in aanvang woedt rond Wy-
ler, verplaatst zich richting Thornsche Molen. Een strijd die 

voor beide partijen als doel heeft de spoor- en verkeers-
brug over de Waal bij Nijmegen, om vervolgens door te 
stoten naar Arnhem.

Op woensdag 20 september rukken de SS troepen van 
Becker/Jenkel ongemerkt op tot aan de Thornsche Molen. 
Dan breekt de hel los. “De vijand heeft ons in de gaten en 
beschiet ons met zware wapens. De dijk beschermt ons 
echter en de verliezen zijn minimaal”, zo blikt Heinz Bliss, 
Fallschirmjäger, terug in zijn in 1987 verschenen dagboek: 
`Achtung…Einschlag`. Eén maand eerder dan de overige 
polderbewoners moeten de bewoners van het buurtschap 
Thornsche Molen op 20 september ‘sofort’ evacueren. De 
Duitsers verwachten een grote tegenaanval. Zij hebben de 
stellingen rondom de Thornsche Molen betrokken en wil-
len deze ten koste van elke prijs behouden. Het geeft de 
enige dekking in de verder lege polder. Rondom de molen 
en langs de gehele Querdamm, ter plekke de grens tus-
sen Nederland en Duitsland, zijn door de Duitse soldaten 
schuttersputjes gegraven, die dag en nacht bemand blijven. 
Voor een aantal van hen zal het schuttersputje ook hun 
‘veldgraf’ worden, zo blijkt na de oorlog. 

Op zaterdag 23 september volgt de grote tegenaanval van 
de Amerikanen. In alle vroegte trekt onder aanvoering van 
luitenant-kolonel Mendez het 3e bataljon van de Ameri-
kaanse 508ste regiment vanuit Beek naar Ooij om zich bij 
de daar gestationeerde Britse tanks aan te sluiten, om ver-
volgens samen op te trekken naar Wercheren en de Thorn-

75 JAAR NA DATO:  
HERDENKING & BEVRIJDING

Thornsche Molen na de dijkdoorbraak van 1926.

Wegversperring en bewaking van de Thornsche 
Molen op de grens met Duitsland, tijdens de 
mobilisatie van augustus 1939.
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sche Molen. In dit bataljon vecht ook een Nederlander, Gas 
Leegsma, die zich na de landingen als gids had gemeld bij de 
Amerikanen. Op de kruising Hezelstraat/Kruisstraat vindt 
volgens planning de ontmoeting plaats met de Sherwood 
Rangers. Vanaf de Hubertuskerk aan de Kerkdijk trekt het 
bataljon over een breedte van 2 kilometer naar het oosten. 
De George Compagnie onder luitenant Russel Wilde, rukt 
op via de Leuthsestraat en Kerkdijk naar Wercheren en de 
Thornsche Molen. De compagnie krijgt vier tanks toegewe-
zen. Het doelwit is de markante Thornsche Molen. 

Bij Wercheren stuiten ze op verwoede tegenstand van de 
Duitsers, waaronder de geharde Fallschirmjäger. Omstreeks 
kwart over acht lukt het enkele secties om bij de Thornsche 
Molen te komen. Een onverwacht Duitse tegenaanval dringt 
de volledig verraste Amerikanen terug tot aan de kolk bij de 
boerenhof `De Wiel ` in Wercheren. Urenlange gevechten 
volgen. Eén van de Britse tanks is vlak voor de Thornsche 
Molen blijven steken en verspert de weg voor de andere. 
De strijd verplaatst zich van uur tot uur rondom de Thorn-
sche Molen. Met dan weer de Amerikanen en dan weer de 
Duitsers aan de winnende hand. Met als eindresultaat de vol-

ledige vernietiging van molen en buurtschap en een groot 
aantal gesneuvelden. En de Amerikanen trekken zich terug.
Nog éénmaal nadien vindt er een slag plaats, als de Duit-
sers in decembert 1944 ter plekke de Kapitteldijk opblazen 
en het gebied wordt geïnundeerd. Maar dan is molen en 
buurtschapje ‘Thornsche Molen’ reeds van de aardbodem 
verdwenen.

Door de geallieerden in september 1944 gemaakte luchtfoto van het 
gebied rondom de Thornsche Molen. De vele pijltjes wijzen op evenzovele 
bemande schuttersputjes door de Duitsers.

Locatie van de SS Fallschirmjäger

De in kaart gebracht mijnenvelden (in 1944) rondom de Thornsche Molen

Schetsje van vijf veldgraven van bij 
de Thornsche Molen gesneuvelde 
Amerikanen.

Eén van hen is ´thuis´ begraven 
in Californië: ….`Killed in the 
Netherlands on 23 September 
1944 during the attack on 
Thornsche Molen (Thornse 
Windmill)`. De overige vier zijn 
herbegraven in Margraten.
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De veldgraven van Soldaat1 Jan 
Grootendorst (22) en Soldaat Peter 
Ligtvoet (23), midden in het dorp. 
Pas in de jaren vijftig werden ze 

overgebracht naar begraafplaats de 
Grebbeberg bij Rhenen. Grootendorst 
was afkomstig uit Zuid-Afrika, was 
Bren-schutter en sneuvelde op 23 

april bij de RK Kerk.  

De veldgraven van Soldaat Paul 
Morel (27) en Soldaat Piet 

Kamp (24). Ze sneuvelden op 
25 april, bij een felle Duitse 
aanval op hun pelotonscom-
mandopost bij boerderij “de 

Woerd”. Bij deze actie kwamen 
ook Korporaal Tiemersma en 
Sergeant Germans om het 

leven. Door snel ingrijpen van 
een sectie onder leiding van Lui-
tenant de Roos, kon de aanval 
toch worden afgeslagen. Mede 
hierdoor werd De Roos later 

onderscheiden met de Militaire 
Willemsorde.

Herinneringsprentje van Soldaat Cees Picokrie (20), afkomstig 
uit Tilburg. Hij kwam op 25 april om het leven, toen hij als 
Brenschutter zijn groep heldhaftig verdedigde. Hij ontving 

hiervoor postuum de Bronzen Leeuw.

Ligtvoet sneuvelde op 25 april. Hij nam 
de leiding van zijn sectie over, nadat 

deze onder de voet was gelopen en zijn 
commandant en plaatsvervanger gewond 

waren afgevoerd. Met zijn Bren verde-
digde hij zijn positie, totdat de sectie zich 
had kunnen terugtrekken, doodde zeker 
vijf vijanden, maar viel gewond in een 

schuttersput. Een handgranaat maakte 
daarna een einde aan zijn leven. Hij 
ontving postuum de Bronzen Leeuw.
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