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17 Pantserinfanterie Bataljon 
Garderegiment Fuseliers  
Prinses Irene

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

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

www.facebook.com/17painfbatGFPI

www.fuseliers.nl

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

www.instagram.com/17_painfbat_gfpi

www.youtube.com/17painfbatGFPI
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De totstandkoming van de Vaandeldrager wordt mede mogelijk 
gemaakt door het v-fonds met middelen uit de Nationale Postcode 
Loterij en de Bank Giro Loterij. Uw deelname aan deze loterij wordt 
daarom van harte aanbevolen.
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Tekst: Kolonel der Fuseliers b.d. Willem Verweij

Eind vorig jaar wenste ik u allen nog 
een goed, gezellig maar vooral ge-
zond 2022 toe. Uiteraard meende 
ik dat van harte, zeker in het licht 
van de greep die Corona op ons 
dagelijks en Regimentsleven had. 

De wekelijkheid voor  de eerste 
maanden van 2022 is, echter, an-
ders…

Robin Bouwe
Geheel onverwacht en op jonge 

leeftijd ontviel ons Robin Bouwe, de gewaardeerde ba-
taljons- en Regimentsfotograaf; maar ook redactielid van 
de Vaandeldrager. Het overgrote deel van de foto’s in de 
Vaandeldrager van de afgelopen jaren waren van zijn lens. 
Robin’s betrokkenheid bij ons Regimentsblad was van zeer 
grote waarde. Zijn aanwezigheid en kennis en kunde zullen 
zeer gemist worden. Het Regiment heeft op waardige wijze 
afscheid van hem genomen. Wij wensen zijn ouders en ver-
dere familie alle sterkte toe dit verlies te dragen. In “zijn” 
blad een uitgebreid In Memoriam.

Oekraïne
Ondanks dat er gedurende de laatste jaren, zeker sinds 2014, 
dreigende taal van Rusland richting Oekraïne klonk, hadden 
weinigen verwacht dat eind februari het Russische leger op 
meerdere assen de Oekraïne zou binnentrekken. Inmid-
dels voltrekt zich daar een scenario dat iedere proportie en 
rechtsgevoel te buiten gaat. Decennialang heeft de NAVO zich 
op iets dergelijks voorbereid en nu moeten we toekijken hoe 
aan de oostgrens van het bondgenootschappelijk grondgebied 
een land wordt binnengevallen.
NAVO-landen steunen moreel en materieel en voor de grote 
stroom vluchtelingen en ontheemden is er op alle fronten een 
gevoel van solidariteit en komt een ongekend noodhulppro-
gramma op gang. Voor onze krijgsmacht zal dit de komende 
tijd gevolgen hebben. De oostgrens van het NAVO-verdrags-
gebied moet versterkt worden om Rusland van verdere ter-
ritoriale aanspraken te weerhouden en af te schrikken. 

Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en 
oorlog in Indonesië 1945-1950
In de vorige Vaandeldrager werd dit rapport al aangekon-
digd. Op 17 februari is het verschenen en gepresenteerd 
door de onderzoekers. Het is een goede en terechte zaak 
dat militair optreden van de Krijgsmacht wordt onderzocht 
om lessen te leren en doctrines aan te passen. Ook kunnen 
eventuele misstanden bekeken worden. Zo’n onderzoek 
heeft het meeste waarde als het kort na het militair op-
treden wordt uitgevoerd. Het onderzoek zal ongetwijfeld 
impact hebben op onze sobats. Zij moeten en kunnen zich 
gesterkt voelen door de instanties die voor hen opkomen; 
het Veteranenplatform heeft al een reactie op het onder-
zoek gegeven. Wij staan naast onze veteranen en zij kunnen 
op onze steun rekenen. In deze uitgave zal aan het onder-
zoek nader aandacht worden gegeven.

Regimentsverzameling online
Onze historische verzameling blijft aan de weg timmeren! De 
collectie is meer en meer digitaal te benaderen voor iedereen. 
Zo houden we onze Regimentsgeschiedenis bereikbaar en 
levend voor een breed publiek. Op onze website (www.fuse-
liers.nl)  vindt u de link naar de gedigitaliseerde verzameling. 
Ook in dit nummer weer artikelen van de hand van Jan van 
Eck en Richard van de Velde over veteranen van ons Regiment.

Very high readiness Joint Task Force (VJTF)
Ons bataljon is per 1 januari deel van de Flitsmacht van de 
NAVO. Om hieraan inhoud te geven moet er veel geoefend 
worden om de kennis en kunde te verkrijgen en te behou-
den. Dit jaar zal 17 Painfbat GFPI in vele oefeningen laten 
zien dat zij dat willen en kunnen. In dit nummer informa-
tieve artikelen van de compagnieën van het bataljon.

Inleverdatum kopij Vaandeldrager 140
Het is ons voornemen nummer 140 in september van 2022 
uit te geven.
De uiterste inleverdatum is vrijdag 19 augustus 2022.

De Redactie wenst u veel leesplezier en kracht bij het om-
gaan met het weerbarstige begin van dit jaar. 

Van de Redactie
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Tekst: Regimentscommandant Luitenant-kolonel der Fuseliers George Dimitriu 

Beste Regimentsge-
noten, ik hoop dat het 
goed met jullie gaat. Een 
nieuwe tijd is aangebro-
ken. 23 februari was de 
dag waar de meeste CO-
VID-maatregelen eindig-
den. 24 februari was de 
dag van de invasie van 
de Russische Federatie 
in Oekraïne. Voor velen 

was dit niet voorstelbaar. Oorlog in Europa, en niet met 
restricties, in de ‘grey zone’ of met proxy-troepen of se-
paratisten. Er wordt hard gevochten, en op dit moment is 
het onduidelijk hoe het conflict verder zal verlopen. De 
oorlog wordt natuurlijk uitgevochten in Oekraïne, maar de 
dreiging richting de NAVO is voelbaar. Inmiddels is de re-
actietijd van de VJTF (Very high readiness Joint Task Force)-
eenheden verkort en delen van de Franse spearhead -een-
heid zijn zelfs ingezet. Ook op andere fronten wordt het 
oosten van ons bondgenootschap versterkt. De Landmacht 
levert daar ook verschillende bijdragen aan. En we hebben 
slechts het begin gezien. Dit markeert een omslag in ons 
veiligheidsdenken.

Dat merken we hier ook bij ons bataljon. Aan de ene kant 
is dat heel praktisch. Onze eenheid staat klaar voor VJTF 
en dat betekent een hogere inzetgereedheid. We gaan veel 
oefenen komende tijd, nog drie keer met (delen van) de 
Battlegroup op pad tot de zomer! Maar aan de andere kant 
doet dit ook wat met de mindset van ons allemaal. Het is 
onvoorspelbaar en onzeker. We zijn inmiddels gewend aan 
ons idee van missies: een half jaar hoor je van tevoren dat 
je op uitzending gaat, met wie, welke taak, voor hoelang, 
wanneer je eventueel verlof hebt en de dag dat je terug-
komt. Dit is anders. Ik weet niet of er eenheden van ons 
zullen worden ingezet, wie dat zijn, wanneer dat is en voor 
hoe lang. Maar we moeten wel klaar staan. Ik besef me dat 
dit wat vergt van jullie, onze Fuseliers. En ik besef me dat 
dit nog meer vergt van het thuisfront. Maar dit is wel de 
nieuwe realiteit. 

En dan is ons fundament, ons Regiment, dat zo bijdraagt aan 
onze onderlinge verbondenheid in deze onzekere tijden, 
onverminderd zo belangrijk. Oud-strijders gaan ons voor. 
Zij waren het die in onzekere tijden naar Engeland gingen, 
en een onzekere tijd terug naar Europa om te vechten voor 
onze vrijheid. Nog niet zolang geleden stonden we met een 
aantal Fuseliers met Frans van der Meeren in de Kerk in 
Hedel, te praten over de straatgevechten in het dorp. Die-
zelfde taferelen zien we momenteel terug in Oekraïne. Laat 
duidelijk zijn, de NAVO wil niet vechten in Oekraïne, en 
de-escalatie is nog steeds de hoogste prioriteit. Maar het is 

lang geleden dat oorlog zo dichtbij is geweest. Het maakt 
het werk dat we doen ontzettend actueel. Het beschermen 
van ons land, en dat van onze bondgenoten, dat is waartoe 
we op aarde zijn. We zullen zien wat er de komende tijd 
op ons pad komt. Tot die tijd is het voor mij van belang om 
ten eerste nog beter te worden in vechten om klaar te zijn 
voor inzet als dat nodig is, ten tweede te blijven investeren 
in de onderlinge verbondenheid als Fuseliers, bataljon en 
Regiment, en ten derde de rust te bewaren. Dat laatste 
is niet onbelangrijk. Jullie mogen erop rekenen dat we als 
bataljon weldoordachte besluiten nemen, waarbij we ook 
nadenken over de consequenties voor mensen, het thuis-
front en de langere termijn.

Ondertussen gaat het allemaal gewoon door. Er is weer 
tijd en mogelijkheid voor saamhorigheid. De Regiments-
bijeenkomst voor onderofficieren (ROOV) kende een re-
cordopkomst. We hebben de CSM van de C compagnie, 
Sergeant-Majoor Ronald van Vliet, de Zilveren Medaille 
uitgereikt voor langdurige en trouwe dienst, en PBC Ma-
joor Kenneth Spiertz heb ik onderscheiden met het Rode 
Erekoord. Mooie momenten die ertoe doen. Tegelijk gaan 
ook de minder mooie dingen door, die er helaas ook bij 
horen. Oud-Regimentscommandant Leen van den Heuvel, 
die nog aanwezig was op de laatste kameraadschappelijke 
maaltijd voor officieren, is ons helaas ontvallen. Onze nes-
tor van de onderofficieren, John, heeft te maken gehad met 
slecht nieuws over zijn gezondheid. De eerste tekenen zijn 
positief, maar het is afwachten hoe het verder gaat lopen. 
En dan is er onze bataljonsfotograaf, Robin Bouwe, die plots 
uit het leven werd gerukt. Op 29 januari ontviel hij ons, 
een zeer droevige gebeurtenis die ons heeft geraakt. Ge-
lukkig is er in goede tijden en slechte tijden ons Regiment 
en zijn het de mensen die voor elkaar zorgen. Ik vind dat 
we dat echt goed doen. Of, zoals oud-CSM D Compagnie 
Wiel Donkers het zei toen hij hier was voor de ROOV: 
bij andere eenheden is het ook mooi, maar nergens is de 
warmte zoals ik die hier voel.

Tot slot wil ik mijn trots en dank uitspreken. De compag-
nieën zijn volop in de weer om te werken aan hun niveau. 
De staf zorgt ervoor dat het allemaal goed wordt onder-
steund en werkt bovendien aan de eigen getraindheid. On-
dertussen investeren we in Regimentsactiviteiten: komende 
week gaan we verkennen voor Normandië, want ook dat 
gaat door. Ik sluit af met het uitspreken van mijn vertrou-
wen in jullie: we zijn met de goede dingen bezig, zeker nu in 
deze bijzondere periode met de oorlog in Oekraïne. Klaar 
zijn voor inzet, daar gaat het om. Dat waren we toen, en dat 
zijn we nog steeds.

Volo et Valeo!

Van de Regimentscommandant
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Van de Stichting Brigade en Garde

Van de voorzitter

Van Coronacrisis naar Oekraïne-oorlog; 
Freedom is not Free!
Het lijkt erop dat de Coronacrisis langzamerhand uitdooft, 
maar helaas wordt de wereld meteen in een nieuwe cri-
sis gestort: Rusland valt Oekraïne binnen. Momenteel (24 
maart) lijkt de Russische aanval na een maand echt te zijn 
vastgelopen op de taaie Oekraïense verdediging met een 
hoog moreel, veel lichte antitankwapens en luchtdoelraket-
ten en stuurt Poetin nog nauwelijks manoeuvre-eenheden 
de steden in. Rusland probeert nu door zware bombarde-
menten zoveel schade en leed toe te brengen aan burger-
doelen dat een overgave door een groot humanitair drama 
het doel lijkt. De Westerse wereld is hierdoor na 30 jaar 
bezuinigen echt wakker geschud en we lijken nu eensgezind 
weer in Defensie te gaan investeren. Eindelijk! Maar jam-
merlijk dat het op deze wijze moet gaan.

In Memoriam 
Op 29 januari ontvingen wij het schokkende nieuws dat 
onze regimentsfotograaf Robin Bouwe geheel onverwachts 
op 43-jarige leeftijd is overleden. Robin was een heel pret-
tige en sociale kameraad; wij wensen zijn familie heel veel 
sterkte toe. Dat Robin moge rusten in vrede.  Elders in dit 
nummer vindt u het In Memoriam. 
Helaas moeten wij u ook melden dat op 19 februari 2022 
Brigade-generaal de Fuseliers b.d. Leen van den Heuvel is 
overleden. Hij was onze bataljonscommandant van 2 no-
vember 1979 tot 9 oktober 1980, waarna hij  bataljonscom-
mandant van het Nederlandse UNIFIL bataljon in Libanon 
werd. Wij zullen hem herinneren als een heel fijne kame-
raadschappelijke en toegankelijke commandant; een echt 
mensenmens!  Dat hij moge rusten in vrede. Wij wensen 
zijn familie heel veel sterkte toe. Elders in dit nummer vindt 
u het In Memoriam.

Prinses Irene Brigade geëerd met de Brug bij 
Hedel
Op 16 februari 2022 kreeg de brug bij Hedel de naam 
Prinses Irene Brigade Brug; een prachtig eerbetoon aan 
de mannen van de Irenebrigade die daar zo dapper tegen 
de Duitsers hebben gevochten. Twaalf man lieten daar het 
leven. Frans van der Meeren mocht de openingshandeling 
verrichten samen met Burgemeester Mikkers van Den 
Bosch en Wethouder van Hoften van Maasdriel. Namens 
ons Regiment mocht ik de aanwezigen toespreken, waarna 
door de delegatie uit Oirschot Calvados werd uitgeschon-
ken en er een toast werd uitgebracht. Het prachtige infor-
matiebord dat daar werd onthuld, was ontworpen door 
Richard van de Velde, ondersteund door Arie van Driel 

(Hedels Museum) en onze Conservator Hans Sonnemans; 
veel dank daarvoor! Elders in dit nummer gaat Richard van 
de Velde hier nader op in.  

Tegengeluid tegen eenzijdig en vooringenomen 
Meerjarenonderzoek dekolonisatie Nederlands-
Indië
Al twee keer eerder heb ik in deze rubriek een kritisch 
geluid over dit onderzoek laten horen. Meteen na het ver-
schijnen van het rapport “Onafhankelijkheid, dekolonisatie, 
geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950” op 17 februari 
2022 ben ik samen met Kapitein ter zee b.d. Frank Marcus 
geïnterviewd door “Het Kontakt”, een regionale huis aan 
huis krant die door heel Nederland wordt bezorgd. Ons 
tegengeluid dat er geen sprake is geweest van structurele 
misstanden en buitensporig geweld en dat de onderzoekers 
zeer eenzijdig en vooringenomen bezig zijn geweest, heeft 
heel veel bijval gekregen uit bijna alle provincies. Dit zien 
wij als een hart onder de riem voor onze Indië-veteranen! 

Donatie Steunfonds bij FLO- , jubilea, en andere 
recepties
Ons Steunfonds Prinses Irene en het Noothoven van Goor 
Fonds is oorspronkelijk ontstaan op basis van CADI-win-
sten tijdens de training van de Koninklijke Brigade Prinses 
Irene in de periode 1941 – 1944 in Engeland. Het steun-
fonds was initieel bedoeld om de studie te bekostigen van 
kinderen van de tijdens de Tweede Wereldoorlog omge-
komen mannen van de Irene Brigade. Maar dat is inmid-
dels niet meer aan de orde; overigens wordt nog wel een 
aantal weduwen van de Irene Brigade ondersteund. Mocht 
een veteraan van GFPI (dus ook jonge veteranen) financi-
eel vastlopen en nergens anders meer terecht kunnen (bij 
gemeente of andere overheidsinstanties), is het mogelijk 
om i.o.m. met een Nulde-lijns-helper van de VVVGFPI een 

Tekst: Arie Vermeij, Brigade-generaal der Fuseliers b.d. 
Voorzitter Stichting Brigade en Garde
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verzoek voor een steundonatie of een lening in te dienen 
bij het bestuur van het Steunfonds. Verdere informatie hier-
over is te vinden op onze website www.fuseliers.nl.

Het zou heel mooi zijn als steeds meer Fuseliers die iets 
te vieren hebben, aan hun genodigden laten weten liever 
een donatie voor het Steunfonds te ontvangen in plaats van 
flessen wijn en Calvados. Inmiddels is dit de afgelopen jaren 
al vier keer met veel succes gebeurd en ik wil iedereen 
aanmoedigen om via “goed voorbeeld doet goed volgen” 
dit ook te doen als je voor iets leuks/moois in het zon-
netje wordt gezet. Overigens kunnen dit soort recepties 
ook heel goed verzorgd en goedkoop bij ECHOS Homes 
worden georganiseerd.

Reünies
Kameraadschap, dat was hetgeen we misten tijdens de co-
ronacrisis; niet even bijpraten op een reünie of borrel. Zelfs 
als bestuur konden we ook niet fysiek vergaderen en digi-
taal vergaderen kon wel, maar bleef behelpen. Daarom is 
het prachtig dat we de komende maanden weer zes reünies 
kunnen organiseren; exacte data, welke eenheden en de lo-
caties vinden jullie in de rubriek van Voorzitter VVVGFPI 
Brigade-generaal der Fuseliers Roland de Jong.

Onderzoek “Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in 
Indonesië 1945-1950”

Brigade-generaal der Fuseliers b.d. Arie Vermeij 

De resultaten van het onderzoeksprogramma “Onafhanke-
lijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-
1950” zijn op 17 februari 2022 gepresenteerd. 

Dekolonisatie is het proces waarbij kolonies zelfstandig 
worden van een moederland. De dekolonisatie van Ne-
derlands-Indië 1945 – 1950 was een periode van strijd en 
daarom belangrijk in onze geschiedenis. In totaal werden in 
die periode ruim 200.000 militairen – dienstplichtigen en 
vrijwilligers – ingezet. Zo werd het Garderegiment Prinses 
Irene in de periode 1946-1951 met vijf bataljons ingezet in 
de “Politionele Acties”. Het huidige Garderegiment Fuse-
liers Prinses Irene voelt zich verbonden met de sobats  die 
werden ingezet in deze operaties.

De laatste jaren is de aandacht voor de strijd die Nederland 
in en tegen de Indonesische opstandelingen voerde, sterk 
gegroeid. Reden voor deze toegenomen aandacht waren 
rechtszaken die, vanaf 2008, door nabestaanden van Indo-
nesische slachtoffers tegen de Nederlandse staat werden 
aangespannen. Daardoor zijn ook onderzoeksjournalisten, 
documentairemakers en  wetenschappelijke onderzoekers, 
hernieuwd, geïnteresseerd geraakt in deze periode.

Mede hierdoor heeft de Nederlandse regering in 2016 be-
sloten steun te geven aan een breed onderzoek naar het 
structureel gebruik van geweld tijdens de dekolonisatiepe-
riode en dit onderzoek financieel mogelijk te maken. Het 
is dus een door de regering aan drie instituten opgedragen 
onderzoek (Kamerbrief d.d. 2 december 2016, TK 26 049, 
Nr. 82). De instituten Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- 
en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Mi-
litaire Historie (NIMH) en het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (NIOD) onder leiding van prof. dr. 
Van Vree hebben verklaard zich in de voorwaarden uit die 
brief goed te kunnen vinden. In de brief waarin de subsidie-
aanvraag staat, bevestigen zij dat. Nu blijkt echter dat het on-
derzoek niet volgens de voorwaarden uit die brief is verricht. 

Het is helaas een eenzijdig onderzoek naar beweerde 
zwarte bladzijden geworden, hetgeen het kabinet nu juist 
niet wilde. De resultaten van het onderzoek leveren het 
beeld op dat er voornamelijk is gezocht naar bevestiging 
van structureel geweld door de Nederlandse militairen. En 
dit terwijl de opdracht van onze regering een veel breder 
onderzoek was, waarin ook aspecten onderzocht zouden 
worden zoals: de (politieke) rol van de Nederlandse re-
gering, geweld door de Indonesische opstandelingen (Ber-
siap), humanitaire hulp door Nederlandse militairen en de 
internationale context.
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Ook is het onderzoek uitgevoerd vanuit een hedendaagse 
antikoloniale opvatting. Dit doet  geen recht aan de inzet 
van de – veelal dienstplichtige – militairen, het lot van de 
slachtoffers, hun Indische collega’s (o.a. KNIL) en de overige 
Indische Nederlanders. De context van die tijd is bepalend 
om de geschiedenis te kunnen begrijpen en er voor de hui-
dige tijd lessen uit te trekken.

De belangrijkste vraag die ons inziens in het onderzoek 
had moeten worden gesteld, is: “Wie was/waren er verant-
woordelijk voor het dekolonisatieproces als geheel (onze 
regering dus) en met welke opdracht zijn toentertijd onze 
bataljons naar Indië gestuurd?” De regering bleek destijds 
onvoldoende zicht op de internationale verhoudingen te 
hebben; de koloniale machten hadden het niet meer voor 
het zeggen.  Een voor onze Indië-veteranen belangrijke 
vraag is: “Hebben onze bataljons de opdracht goed uit-
gevoerd en is daarbij structureel en buitensporig geweld 
gebruikt?”  De vijf Indië-bataljons van het Garderegiment 
Prinses Irene hebben hun werk - voor zover wij dat weten -  
goed gedaan en daar hebben ze zelfs twee Vaandelopschrif-
ten voor ontvangen! Voor de andere ingezette eenheden 
geldt hetzelfde. 

Natuurlijk zijn er ook door onze sobats – zoals bij iedere 
missie – fouten gemaakt, maar voor zover wij het tot nu 
toe konden nagaan, is er geen sprake van structurele mis-
standen. Het gepubliceerde onderzoeksresultaat focust 
vooral op het verzamelen van geweldsincidenten verspreid 
over de ruim 200.000 ingezette Nederlandse militairen. En 
dat heeft – helaas – wel een groot aantal voorbeelden op-
geleverd. En elk voorbeeld is er natuurlijk een teveel….. 
Dat bepaalde groepen militairen, zoals de eenheid rond 
kapitein Westerling, er qua geweldsgebruik negatief uit-
springen straalt in onze ogen bovenmatig af op al diegenen 
die niet anders dan binnen de hen opgedragen kaders hun 
werk hebben gedaan. Dat zorgt voor een vertekend beeld, 
waaronder vele veteranen moeten lijden. Persoonlijk ben ik 
“blij” dat mijn eigen vader en schoonvader,  die toen ook als 
twintigjarigen naar Indonesië werden uitgezonden, dit niet 
meer hoeven mee te maken,.

Daarom roepen wij in lijn met de  Voorzitter van het Vetera-
nen Platform ook op tot een vervolgonderzoek, waarin het 

vermeende “structurele geweld” echt wordt onderbouwd 
met argumenten, feiten en ook wordt gekwantificeerd. 
Daarnaast moeten, naar onze mening, in dit vervolgonder-
zoek ook de (politieke) rol van de Nederlandse regering, 
geweld door de Indonesische opstandelingen (Bersiap), hu-
manitaire hulp door Nederlandse militairen en de interna-
tionale context, zoals in 2016 door de regering opgedragen, 
worden onderzocht.

Van deze 200.000 militairen zijn er overigens circa 5.000 
gesneuveld, en niet door eigen geweld.

In een brief aan alle Indië-veteranen verwoordde de Minis-
ter van Defensie het onlangs als volgt:

“Ik besef dat iedere berichtgeving over het optreden van de 
Nederlandse Strijdkrachten in het voormalig Nederlands-
Indië impact kan hebben op uw welzijn en ook emoties 
los kan maken. Daarom wil ik de waardering benadrukken 
voor u die destijds als militair in opdracht van Nederland 
is uitgezonden naar dit conflictgebied. Dit onder moeilijke 
omstandigheden en met gevaar voor eigen leven. Uw land 
deed een beroep op u en u stond er. Dat verdient niet alleen 
waardering, maar ook respect. 

Verder realiseer ik me dat het moeilijk is wanneer er, in de 
media of maatschappelijk debat, discussie is over veteranen 
en militaire missies. Ervaringsdeskundigen zeggen dat het 
helpt om hierover met dienstmakkers en vrienden te spre-
ken. Ik hoop dat u ook zo iemand in uw leven hebt met wie 
u hierover kunt praten. Weet dat er veel veteranen zijn, jong 
en oud, die u graag een luisterend oor willen bieden. 
Weet, bij alle berichtgeving, dat ik denk aan u, uw familie, 
uw medeveteranen en de moedige landgenoten die in voor-
malig Nederlands-Indië hun leven hebben verloren.“

Indië-veteranen kunnen  met al hun vragen contact opne-
men met het Veteranenloket van het Nederlands Vetera-
neninstituut, via telefoonnummer 088 3340 000 of via email 
info@veteranenloket.nl .

Overige betrokkenen kunnen terecht bij STICHTING PE-
LITA , telefoonnummer 088-3305111 (werkdagen: 09:30-
16:30 uur) of email: info@pelita.nl .

Nationaal Indië-monument in Roermond
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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

VOSKNBPI
De Heer D. van Nugteren datum onbekend Eindhoven
Mevrouw R.E. Kers-Kok 20 oktober 2021 Schoonhoven
Mevrouw Luijters-Geurts 06 december 2021 Nijmegen

3de Bataljon GRPI
Dhr. H.J.E. Kuypers Onbekend Onbekend

5de Bataljon GRPI
Dhr. W.C. Pinkster 22 december 2021 Purmerend

6de Bataljon GRPI
Dhr. J.C.A. van de Rijst Onbekend Leusden
Dhr. J.K. Tensen 17 februari 2020 Onbekend
Dhr. P.F.M. Lieshout 19 december 2021 Onbekend
Dhr. F.W. Tielrooy 29 januari 2022 Onbekend

7de Bataljon GRPI
Dhr. C. Huisman 17 april 2021 Rotterdam
Dhr. H.M. Peters 26 november 2021 Leidschendam
Dhr. W.A. Bijl 30 november 2021 Onbekend

17 Painfbat GFPI
Dhr Robin Bouwe 29 januari 2022  Erp

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

Tekst: Brigade-generaal der Fuseliers Roland de Jong 
Voorzitter Vereniging Van Veteranen GFPI

Heeft het er eindelijk alle schijn van dat de Corona-crisis 
achter ons ligt, wordt de westerse wereld plotseling ge-
confronteerd met een nieuwe crisis. Oorlog in Oekraïne. 
Op het moment van schrijven van deze column is de Rus-
sische inval in Oekraïne nog geen drie weken oud en zijn 
de gevechten rond Kiev in volle gang. De gevolgen van deze 

oorlog zijn tot in Nederland voelbaar, maar het grote leed 
speelt zich natuurlijk af in Oekraïne zelf. Hoe lelijk oorlog 
is, valt dagelijks op de televisie te zien. Veteranen zoals jullie 
wisten dat al. Het laat ook zien dat vrijheid geen gegeven 
is en dat je er in moet blijven investeren. Nederland lijkt 
wat dat betreft wakker te zijn geschud. Het is best cynisch 



om te zien dat partijen die Defensie bij de verkiezingen 
het liefst nog wilden wegbezuinigen, nu plotseling miljarden 
beschikbaar willen maken. De geschiedenis herhaalt zich… 

INDIË ONDERZOEK
Mijn inleiding is niet bepaald luchtig 
te noemen. Ook dit onderwerp valt 
in de categorie ‘somber nieuws’. Eind 
2016 heeft de Nederlandse regering, 
naar aanleiding van de publicatie “De 
brandende kampongs van Generaal 
Spoor” van dr. Remy Limpach, be-
sloten steun te geven aan een breed 
onderzoek naar het gebruik van 
extreem geweld tijdens de dekolo-
nisatieoorlog in Indonesië. Dit on-
derzoek, dat in zijn volledigheid ‘On-
afhankelijkheid, dekolonisatie, geweld 
en oorlog in Indonesië, 1945-1950’ 
heet, heeft recent tot een rapport ge-
leid. De uitkomst van het onderzoek 

heeft onder Indië-veteranen en hun familie veel stof doen 
opwaaien. Dit komt omdat de onderzoekscommissie een 
eigen richting binnen de onderzoeksopdracht heeft geko-
zen en daarbij vanuit een antikoloniaal perspectief bewust 
eenzijdig focust op het Nederlands gebruik van (vermeend) 
extreem geweld. Daarmee voldoet het onderzoek niet aan 
de opdracht zoals die was geformuleerd door het kabinet 
en is gedeeld met de Kamer. Ook leden van de Maatschap-
pelijke Klankbordgroep (MKBG) voelen zich bij het leveren 
van constructieve kritiek tijdens het proces niet gehoord 
en derhalve niet serieus genomen door de onderzoeks-
commissie. Het Veteranen Platform (VP) heeft officieel stel-
ling genomen en haar beklag gedaan. Onder andere door 
een open brief te sturen aan onze volksvertegenwoordi-
gers. Het is de moeite waard om die brief op internet eens 
te lezen. Het bestuur van onze vereniging steunt het VP 
volledig in haar bezwaren en haar oproep!

VAANDELOPSCHRIFTEN
Na heel vaak aankondigen en dan toch weer uitstellen (u 
weet wel waarom…) gaat het dan eindelijk gebeuren: de 
nieuwe Vaandelopschriften naar aanleiding van onze mis-
sie in Afghanistan zullen worden uitgereikt. Dat gaat ge-
beuren tijdens de Nederlandse Veteranendag (NLVD) op  

25 juni. Samen met 17 andere standaarden en vaandels van 
de krijgsmacht wordt aan het vaandel van ons regiment een 
opschrift toegekend gerelateerd aan de inzet en krijgsver-
richtingen in Afghanistan. Voor ons Regiment is dat het op-
schrift “Derafshan 2007”. Mocht iemand nog twijfelen om 
aanwezig te zijn bij de komende NLVD dan kan deze bij-
zondere gebeurtenis je misschien over de streep trekken. 
Dat geldt zeker voor onze Afghanistanveteranen, want het 
vaandelopschrift is immers jullie verdienste! Het zou echt 
mooi zijn als zoveel mogelijk Afghanistanveteranen van ons 
Regiment naar Den Haag komen, meelopen in het defilé 
en daarna afsluiten met een biertje op het Malieveld. Het 
maakt niet uit of je wel of niet actief dienend bent. Als je 
je aanmeldt dan heb je recht op gratis openbaar vervoer, 
krijg je een maaltijd aangeboden en enkele consumpties. 
Je kunt je aanmelden via de website van het Nederlands 
Veteraneninstituut.

 8
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Als gevolg van de Corona-crisis waren we als vereniging de 
afgelopen twee jaar niet in staat om een ALV te organise-
ren. Aangezien dit wel een wettelijke verplichting is, hebben 
we (creatief als we zijn) een schriftelijke ALV uitgeschreven. 
Al onze leden hebben op huisadres een brief ontvangen 
waarmee over diverse onderwerpen kon worden gestemd. 
De respons was bijzonder hoog te noemen en het bestuur 
beraadt zich of voortaan een hybride ALV, deels fysiek en 
deels via de post, wenselijk is. Al met al wil je bereiken dat 
zoveel mogelijk leden meedenken en meebeslissen over de 
koers van de vereniging. Inmiddels hebben de leden ook de 
uitslag van de ALV op het huisadres ontvangen. Één van de 
punten van de ALV was de (her)verkiezing van bestuurs-
leden. Het resultaat daarvan is dat we afscheid hebben 
genomen van Nicole Hooft als bestuurslid. Na zich vele 
jaren voor onze vereniging te hebben ingespannen, heeft ze 
besloten zich op andere zaken te gaan storten. Onze dank 
is groot voor alles wat ze voor onze vereniging als penning-

meester en zeker voor de VOSIB heeft 
gedaan! Gelukkig hebben we weer een 
enthousiaste vervanger gevonden in de 
persoon van Lkol der Fuseliers Benja-
min Hoeberichts. Hij is nu werkzaam in 
Den Haag bij de Directie Plannen, maar 
heeft vele functies binnen ons Regiment 
vervuld en is dus voor velen zeker geen 
onbekende. Benjamin werd nog net 

niet als Fuselier geboren, maar heeft wel een zilveren Re-
gimenstbekertje met naam en geboortedatum. Een herin-
nering die zijn vader als lid van de Officiersvereniging 13 
Painfbat GFPI kreeg bij Benjamins geboorte. Zelf begon hij 
bijna 22 jaar geleden zijn Fuseliersloopbaan als pelotons-
commandant bij de A Compagnie van 17 Painfbat. Na een 
individuele uitzending in de batstaf van SFOR-10 ging hij 
kort met zijn peloton naar de C Compagnie om vervolgens 
voor SFOR-13, als PC-6, weer terug te keren naar de A 
Compagnie. Na wat uitstapjes buiten het Regiment keerde 
hij in 2008 terug in het Oirschotse zand als hoofd Sie S1 en 
tevens Regimentskapitein. Benjamin is ook bestuurslid van 
de VVOGFPI. Namens die vereniging is hij ook bestuurslid 
van de Stichting Brigade en Garde.

BLIK VOORUIT
Er staan weer heel wat evenementen en reünies op de 
rol. Voor een compleet overzicht verwijs ik graag naar de 
website www.fuseliers.nl. Een kleine greep uit de komende 
events: op 14 mei reünie Ccie IFOR-2, op 20 mei reünie 
BG-10 (geheel), op 18 juni reünie SFOR-1, op 25 juni de 
NLVD, op 1 juli de Fuseliers toertocht en op 3 september 
onze jaarlijkse reünie van de VVVGFPI.

Wij hopen jullie op één van deze evenementen te mogen 
begroeten.

Uw voorzitter

Vereniging van Officieren  
der Garde Fuseliers Prinses Irene

Voorzitter: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Hans van der Louw
Secretaris: Kapitein der Fuseliers Mathijs Creemers
Penningmeester: Majoor der Fuseliers Helga van Stratum-Meindertsma
Contact: vvogfpi@fuseliers.nl
Overige informatie: www.fuseliers.nl

In Memoriam Brigadegeneraal der Fuseliers b.d. 
L.C. (Leen) van den Heuvel
Op 19 februari 2022 is na een kort ziekbed overleden de oud-Regiments- en Bataljons-
commandant Brigadegeneraal der Fuseliers buiten dienst L.C. (Leen) van den Heuvel. 
Brigadegeneraal van den Heuvel was in de rang van Luitenant-kolonel de commandant 
van het Garderegiment Fuseliers ‘Prinses Irene’ en het 13e Pantserinfanteriebataljon 
te Schalkhaar van 2 november 1979 tot 9 oktober 1980.

De crematie heeft in de familiekring plaatsgevonden. De VVOGFPI betuigt de familie 
haar oprechte deelneming en wenst de familie en allen die hem hebben gekend en 
dierbare herinneringen aan Brigadegeneraal b.d. van den Heuvel hebben, veel sterkte.

Generaal-majoor der Fuseliers b.d. J.A. van der Louw, voorzitter VVOGFPI
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Voorzitter: Generaal-majoor b.d. R.W. Hemmes, Thorbeckelaan 74, 2564 BS ’s-Gravenhage
Secretaris: F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht aan: Nelleke Swinkels – van de 
Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best, of e-mailadres: VOSKNBPI@Fuseliers.nl. Tel: 0499-374444 en 
tel: 06-54796857. Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen.
Bankrekening (IBAN): NL89 RABO 0334 2067 15 t.n.v. Vereniging Oud-strijders van de Koninklijke 
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Website: www.fuseliers.nl en www.prinsesirenebrigade.nl

Vereniging van Oud-Strijders Koninklijke 
Nederlandse Brigade Prinses Irene

Bezoek van de Kerstvrouwen
Tekst: Nelleke Swinkels-van de Vorst

Op 15 december bracht een delegatie van het Regiment, te 
weten Kapitein Linda van Beek en communicatieadviseur 
Janieke Mussche een bezoek aan de oud-strijders van de 
VOSKNBPI.

Zij hadden een kerstpakket bij zich met allerlei lekkere dingen. 

Over een ding waren onze oud-strijders het roerend eens. 
Het was zo gezellig weer eens iets te horen van wat er al-
lemaal omgaat in het regiment! We hebben elkaar al zolang 
niet meer kunnen ontmoeten. Gelukkig gaat dat nu beter 
worden, nu alle maatregelen weer zijn losgelaten. De foto’s 
spreken uiteraard voor zich!

Bezoek aan Karel Zwart Kerstpakket Ook werd een bezoekje gebracht aan voorzitter  
Rudi Hemmes

Een contente Max Wolff, blij met het bezoek vanuit het regiment Onze secretaris Frans van der Meeren
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Naamgeving Prinses Irene Brigade Brug in Hedel
Tekst: Richard van de Velde

Het blijft bijzonder als een straat of brug de naam Prinses 
Irene Brigade krijgt. Ditmaal was het de beurt aan de ver-
keersbrug bij Hedel, die deze naam met ere mag dragen. 
 

Gevechten rond Hedel eind april 1945 (Bron: NIMH)

Tussen 22 en 26 april 1945 voerde de Prinses Irene Brigade 
zware strijd in Hedel en leed daar haar grootste verlie-
zen in de veldtocht, toen er maar liefst twaalf veelal jonge 
brigadisten sneuvelden. Voor een goed overzicht van deze 
gebeurtenissen verwijs ik graag naar deze webpagina: 
http://www.prinsesirenebrigade.nl/hedel.html

Na de oorlog eerde de gemeente Hedel hun toenma-
lige commandant A.C. De Ruyter van Steveninck met een 
straatnaam en sinds 2003 staat er in een plantsoen in het 
centrum van het Gelderse stadje tevens een fraai herden-
kingsmonument, waar onze conservator Hans Sonnemans 
de drijvende kracht achter was. Het betreft een muur met 
daarop een stenen plaquette met het embleem van de Ire-
ne Brigade en de namen van alle gesneuvelden brigadisten. 
Bovenop het monument is ook de historische hectometer-
paal 26.1 toegevoegd, als symbolische verwijzing naar de 
landing in april 1945 in Hedel. 

Op 5 november 2020 nam de gemeenteraad van Maasdriel 
unaniem een motie aan om de tot dan toe naamloze, beeld-
bepalende verkeersbrug in Hedel te vernoemen naar de 
Prinses Irene Brigade. “Volgens initiatiefnemer en gemeen-
teraadslid Tom van Engelen van D66, draagt het blijvend in 
herinnering houden van de strijders tegen de nazi-bezet-
tingsmacht bij aan het besef dat vrijheid een groot goed is. 
Verder vindt hij “het eerbetoon ook passen bij de traditie 
van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, de opvolger 
van de Irenebrigade, om rekruten die voor hun opleiding 
zijn geslaagd in de Maas bij Hedel te dopen.” 

Vervolgens vroeg de gemeente aan Richard van de Velde of 
hij kon zorgen voor de tekst en foto’s op het 100 x 70 cm 
grote informatiebord, dat bij deze brug zou komen te staan. 
Hij vond het echter belangrijk dat ook een plaatselijk his-
toricus zijn/haar licht erover wilde laten schijnen en bena-
derde daarvoor voorzitter Arie van Driel, van het Histo-
risch Museum van Hedel. In dit museum is een vakkundig 

De Maasbrug bij Hedel (Bron. R. van de Velde)

Speech van wethouder Van Hoften (Foto R. van de Velde)
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overzicht gemaakt van de strijd om Hedel en zijn er ook 
persoonlijke spullen van de omgekomen Brigadisten te be-
wonderen. Arie en Richard hebben in het najaar van 2021 
vele tientallen uren besteed om zowel de geschiedenis van 
de Brigade als de strijd in Hedel beknopt, en heel soms 
gedetailleerd, op dit infobord te krijgen. Hans Sonnemans 
heeft op hun verzoek de foto’s en teksten nauwgezet op 
onvolkomenheden gecontroleerd en gaf er al snel zijn fiat 
aan. (Nogmaals dank, Hans!) Het eindresultaat mag er zijn, 
zoals je kunt zien op bijgaande foto. 

De ceremonie voor de onthulling van het infobord bij de 
verkeersbrug, was door de Gemeente Maasdriel gepland op 
16 februari om 09.00 uur aan de noordzijde van de Maasbrug. 
Helaas was het die morgen erg druilerig en winderig weer, 
maar op het moment suprême was het nagenoeg droog. 
Zodoende konden 
Wethouder Erik 
van Hoften van de 
gemeente Maas-
driel, burgemees-
ter Jack Mikkers 
van de gemeente 

’s-Hertogenbosch en Arie Vermeij, namens de Stichting Bri-
gade en Garde Prinses Irene, hun uitgebreide speeches zon-
der paraplu ten gehore brengen aan de ca. 20 genodigden. 

Hieronder bevond zich o.a. een afvaardiging van het bataljon 
en ook onze krasse veteraan Frans van der Meeren, die zelf 
bij acties in Hedel actief is geweest. Hem viel natuurlijk de 
eer te beurt om samen met de burgemeester en de wethou-
der, de gemeentevlag van Maasdriel van het Memorybord te 
halen en zo officieel de naamgeving te bekrachtigen. Frans 
deed dat met veel verve en hij was zichtbaar geroerd bij de 
aanblik van de foto’s van zijn omgekomen oud-collega’s. 

Vervolgens werden in de motregen de twaalf omgekomen 
Brigadisten herdacht en werd op Frans geproost met de 
lijfdrank van de Brigade: het traditionele glaasje calvados. 

Niet een al te vol 
glaasje, want het 
was pas 9.30 uur 
in de morgen…. 

Het memorybord (Foto: R. van de Velde)

R.E. van de Beek
Den Haag
28 jaar 

P.F. Morel
Den Haag
27 jaar

P. Kamp
Dinteloord
22 jaar

R. Smit
Den Haag
20 jaar

H. Germans
Haarlemmerliede
35 jaar

C.J. Picokrie
Tilburg
20 jaar

S. Kraaij
Putten
25 jaar

P. Sprenkeling
Groningen
22 jaar

J. Grootendorst
Boskoop
22 jaar

J.R. Schortinghuis
Delfzijl
22 jaar

P.J. Ligtvoet
Rotterdam
23 jaar

J.H. van Veenendaal
Utrecht
24 jaar

Van 5 mei 1945 tot nu
Na de capitulatie op 5 mei 1945 krijgt de 

Prinses Irene Brigade de eer om als eerste 

geallieerde eenheid Den Haag binnen 

te trekken.

Op 14 december 1945 wordt de Koninklijke 

Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ 

opgeheven. In het voorjaar van 1946 

worden in het kader van de opbouw van 

het naoorlogse Nederlandse leger 15 

regimenten opgericht. Hieronder ook 

het Infanterieregiment ‘Prinses Irene’, 5 

bataljons hiervan worden ingezet in de 

strijd in het toenmalige Nederlands-Indië. 

Op 26 mei 1948 wordt het Regiment 

bij Koninklijk Besluit verheven tot 

Garderegiment, een naam die duidt 

op de bijzondere betrekking tot het 

Koninklijk Huis.

Op 12 maart 1952 wordt de term Fuseliers  

(= geweerdrager) aan de naam toegevoegd 

en draagt het Regiment de naam 

Garderegiment Fuseliers ‘Prinses Irene’.

Tegenwoordig worden de tradities van 

de Prinses Irene Brigade voortgezet 

door het 17e Pantserinfanterie Bataljon 

Garderegiment Fuseliers ’Prinses Irene’. 

Sinds 1996 dragen zij bij aan de NAVO-

missies op de Balkan, de VN-missie 

op Cyprus en de NAVO-missies in Irak, 

Afghanistan en Mali.

Prinses Irene Brigade brug

Na de Duitse inval van Nederland op 10 mei 1940 
wijken Nederlandse militairen uit naar België. Een 
deel van hen lukt het uiteindelijk Groot-Brittannië te 
bereiken. De militairen zijn afkomstig van de Infanterie 
met Korps wielrijders, Cavalerie, Artillerie, Genie, 
Luchtvaartafdeling, Politietroepen en Marechaussee. 

Oprichting van de brigade in 1941
Op 11 januari 1941 wordt de Koninklijke Nederlandsche 

Brigade opgericht. De brigade krijgt haar definitieve 

naam van Koningin Wilhelmina. Op 27 augustus 

1941 overhandigt zij op het basiskamp in het Britse 

Wolverhampton het vaandel met daarop de naam van 

haar kleindochter. De Koninklijke Nederlandsche Brigade 

‘Prinses Irene’ is daarmee een feit.

Van 1942 tot halverwege 1944
De mannen van de Irenebrigade ondergaan van 1942 tot 

halverwege 1944 een intensieve training. Begin augustus 

1944 landt de brigade in Normandië. Zij neemt deel aan 

de veldtocht door Frankrijk en België en is betrokken bij 

de bevrijding van Tilburg.

In het najaar en de winter van 1944 houdt de brigade 

zich bezig met bewakingsdiensten in West-Brabant en 

Zeeland. In deze periode sluiten veel oorlogsvrijwilligers 

zich aan bij de brigade.

Verloop gevechten in en rondom Hedel
Eind 1944 vormen de grote rivieren de frontlinie in 

Nederland. Deze ligt in het westen van Gelderland aan de 

zuidkant van de Bommelerwaard. Hier staan de Duitsers 

en de geallieerden aan weerszijden van de Maas. 

Op 22 april 1945 krijgt de Irenebrigade van het Britse 

leger de opdracht bij Hedel een bruggenhoofd te vormen 

en de Waalbrug bij Zaltbommel in te nemen.

In de nacht van 22 op 23 april volgt de oversteek van Fort 

Crevecoeur naar Hedel. Tegelijk steekt een bataljon van 

de Britse Royal Marines via Alem over naar Kerkdriel. 

De aanval komt voor de Duitsers als een verrassing, maar 

zij krijgen al snel versterking uit Zaltbommel.

De mannen van de Irenebrigade nemen positie in op 

4 strategische plaatsen in het dorp Hedel. Op 23 april 

volgt een grote Duitse tegenaanval. De Irenebrigade 

houdt stand, maar de Britten in Kerkdriel hebben zich 

inmiddels teruggetrokken. 

De volgende dag verloopt betrekkelijk rustig. In de 

ochtend van 25 april volgen tegelijkertijd twee Duitse 

aanvallen vanuit het noordoosten en het westen. Er 

vinden hevige gevechten plaats. Een geconcentreerde 

aanval bij het viaduct dat deel uitmaakt van 

de verkeersweg wordt afgeslagen. Een voorste 

gedeelte van de sectie wordt onder de voet gelopen. 

De sectiecommandant en zijn opvolger worden 

gewond afgevoerd. 

Soldaat Ligtvoet neemt de leiding en geeft zijn helper 

opdracht om met de rest van sectie terug te trekken. 

Ligtvoet blijft zelf achter met zijn brenmitrailleur 

en houdt de Duitsers tegen. Minstens vijf van hen 

worden gedood. Nadat de sectie voldoende was 

teruggetrokken, springt Ligtvoet uit de stelling en 

wordt onmiddellijk geraakt. Gewond valt hij in de 

schuttersput. Enkele minuten later maakt een Duitse 

steelhandgranaat een einde aan het leven van de 

23-jarige militair. 

In de Hervormde kerk wordt man tegen man gevochten. 

Het lukt de Irenebrigade de positie te behouden. 

Er sneuvelen 12 mannen van de Irenebrigade en 

er raken er meer dan 30 gewond. Aan Duitse zijde 

sneuvelen 53 soldaten. Op 26 april 1945 krijgt de 

Irenebrigade opdracht om terug te trekken op hun 

uitgangspositie aan de zuidelijke Maasoever. Hedel is 

dan grotendeels verwoest.

Meer lezen over de Prinses Irene Brigade in Hedel? Kijk dan op www.prinsesirenebrigade.nl/hedel.html 
   of scan de QR code

Gevechten bij Hedel (bron: NIMH)

Brug voor gewoon verkeer over de Maas bij Hedel na de meidagen 1940 (bron: NIMH)

Gevechten rond Hedel door de Prinses Irene Brigade. Beschieting van het dorp (bron: NIMH)

In Hedel gesneuvelde brigadisten

De bij oorlogshandelingen vernielde Rooms-Katholieke kerk

en de pastorie in Hedel (bron: NIMH)

NH-kerk met school en schoolhuis mei 1945 

(bron: Stichting Hedels Historie)

Start van de onthul-
ling van het naambord 
(Foto: R. van de Velde)

De 96-jarige Frans van 
der Meeren bij het 
Memorybord  
(Foto: R. van de Velde)
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Vermeldingswaard is dat aan de Bossche kant van de brug 
een zelfde informatiebord staat als aan de Hedelse kant. 

Na afloop van de onthulling was er nog een gezellig samen-
zijn met koffie en heerlijke appeltaart in herberg De Zwaan 
in het centrum van Hedel en kon iedereen terugkijken op 
een geslaagde ceremonie. Hopelijk mogen we bij dit soort 
gelegenheden nog vaak een beroep doen op Frans. Hij was 
de kers op de taart. 

De komende jaren kunnen aan de nieuwe rekruten van 
het 17e Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers 

Prinses Irene, de invasiekoorden worden uitgereikt in de 
directe nabijheid van hun eigen Prinses Irene Brigade brug. 
Hopelijk maakt dat gevoel de duik met het koord in het 
Maaswater minder fris.

Komend jaar zullen vijf straten in de nieuwe Hedelse wijk 
De Groene Akkers vernoemd worden naar brigadisten, die 
bij Hedel zijn gesneuveld. Ook hiervoor hebben Arie en 
Richard  inmiddels al een fraai en indrukwekkend Memory-
bord ontworpen. Over de precieze datum van deze onthul-
ling zullen we jullie op tijd informeren. 

De covergirl die het hart van een Brigadist veroverde
Tekst: Richard van de Velde

Het meisje met de trekker' - op de voorpagina van het 
tijdschrift Picture Post in juni 1941 - wordt algemeen be-
schouwd als een van de meest iconische beelden van de 
20e eeuw. Maar het meisje zelf weigerde haar naam te 
noemen en het tijdschrift had geen andere keuze dan haar 
wensen te respecteren...

Twee jaar later werd ze de vrouw van de Adjudant van de 
Prinses Irene Brigade en later de Nederlandse ambassa-
deur in Londen, Robbert Fack. Haar naam was eigenlijk Pa-
tricia (Pat) Hawkins en zij was geboren in 1920 in Cheslyn 
Hay, bij Cannock in Staffordshire. Zij was afkomstig uit een 
welgestelde familie van baksteen- en dakpannenfabrikanten 
en het was dan ook nogal bijzonder dat haar vader, een 

industrieel, haar reeds op 9 september 1939 had ingeschre-
ven bij het Womens Land Army, slechts zes dagen nadat 
Groot-Brittannië de oorlog had verklaard aan Nazi-Duits-
land. Deze vrouwenorganisatie zorgde ervoor dat vrouwen 
in de landbouwwereld de mannen vervingen, die in het le-
ger moesten. Op deze wijze werd de voedselvoorziening 
van het land beschermd.

Pat werd tewerkgesteld op 
boerderijen rond Stafford-
shire in de Engelse Midlands, 
waar ze koeien molk in ijs-
koude melkstallen en 1500 
melkflessen per dag leverde 
aan de gevangenis van Staf-
ford. Bovendien ploegde ze op 
haar tractor rechte voren in 
de velden. Via geruchten was 
de Picture Post haar op het 
spoor gekomen. Haar moe-
der, Dorothy Hawkins, was de kwartiermeester van het Rode 
Kruis in Little Wyrley Hall. Dit was een herstellingsoord waar 
zieke en gewonde leden van de Prinses Irene Brigade uit het 
nabijgelegen Wolverhampton werden ondergebracht. Toen de 
stafofficieren van de Brigade besloten een diner-dansant te 
houden voor prominente lokale mensen, werden Dorothy en 
haar man Leslie dus uitgenodigd, maar zij vroegen of zij ook 
hun dochter mochten meebrengen. Bij hun aankomst opende 
Robbert Fack de voordeur voor hen en hij was onmiddellijk 
weg van de mooie jonge Pat. Na een romance van twee jaar 
trouwden ze op 8 oktober 1943 in Londen.

Robbert Fack was op 1 januari 1917 in Amsterdam geboren 
en had daar zijn opleiding aan de universiteit gevolgd. In 
mei 1940, toen de Duitsers Nederland onder de voet lie-
pen, diende Fack als reserveofficier van de kustartillerie in 
Fort IJmuiden. Na de capitulatie van het Nederlandse leger 
wilde hij met twee andere officieren vanuit IJmuiden over 
zee naar Walcheren in Zeeland, om daar de strijd tegen 
de Duitsers voort te zetten. De kapitein-eigenaar van de 
Groningse coaster Java had echter andere ideeën en zette 
koers naar Engeland om zijn schip in veiligheid te brengen!
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Bij aankomst werden deze officieren in uniform nauwgezet 
ondervraagd door een panel van officieren, onder leiding 
van de legendarische Nederlandse contra-inlichtingen ex-
pert, luitenant-kolonel Oreste Pinto. Hoewel hij snel door 
dit panel werd "vrijgesproken", hoorde Fack nog voor hij 
de kamer verliet één van hen tegen de anderen zeggen: 
"Die moeten we in de gaten houden. Zijn Engels is veel te 
goed". De drie officieren legden vervolgens contact met de 
Nederlandse regering-in-ballingschap in Londen en werden 
geplaatst bij de Nederlandse Troepen, een voorloper van 
de Prinses Irene Brigade. Toen de gelegenheid zich voor-
deed meldde Fack zich vrijwillig voor een parachutetrai-
ning, maar uiteindelijk werd besloten dat hij zowel te lang 
als te voorkomend was voor undercoverwerk in bezet 
Nederland, zodat hij zich weer aansloot bij de staf van de 
Brigade in Danes Court, bij Wolverhampton. Hier werd hij 
kapitein-adjudant van de Brigadecommandant De Ruyter 
van Steveninck.
  

v.l.n.r.: Fack, Speelman en Moelands  Bron: IWM

Op 28 juni 1944, ruim drie weken na D-day, werden de 
PIB-stafofficieren Fack en Moelands samen met liaisonof-
ficier Edward Speelman in een Dakota als kwartiermakers 
naar Normandië gestuurd. Het vliegtuig landde op stroken 
staal, die op het Normandische strand waren gelegd. Rob-
bert herinnerde zich nog hoe de angstige piloot naar hen 
schreeuwde dat ze er zo spoedig mogelijk uit moesten 
springen, omdat de Luftwaffe het anders misschien op de 
grond of in de lucht zou neerschieten. Hij was geschokt 
door zijn eerste indrukken. "We kwamen terecht in één 
grote stofwolk en alle boerderijen en dorpen waren ver-
pulverd door het oorlogsgeweld..."

Volgens zijn zoon James had zijn vader nog verschillende 
andere herinneringen aan die eerste weken in Normandië. 
Zoals een Duitse mortiergranaat die kwam aanfluiten pre-
cies toen hij zijn post aan de Orne verliet om een bericht 
over te brengen. Het projectiel spatte naast hem op een 
rots uit elkaar, zonder hem te raken. "Het voelde dat een 
gewaarschuwd man voor twee telde...", en de geur van rot-
tend paardenvlees bij een kapot geschoten manege. In Bel-
gië voelde hij zijn machteloosheid toen een Panther-tank 
tussen Leuven en Beringen het ene na het andere voertuig 
in de colonne van de Brigade in brand schoot. Ook de nare 

ervaring in het najaar van 1944 toen op een duinpad bij 
Domburg, een motorordannans die achterop twee kame-
raden liet meerijden, door het verhoogde gewicht een Tel-
lermijn tot ontploffing bracht. Alledrie kwamen ze daarbij 
om het leven.

Op 13 maart 1945 stak koningin Wilhelmina vanuit België 
bij het Zeeuw-Vlaamse grensdorp Eede de grens over. Twee 
dagen later bezocht ze het ondergelopen Walcheren. De 
Britse autoriteiten hadden daarvoor drie DUKW's (amfi-
bievaartuigen) ter beschikking gesteld. In de eerste en der-
de DUKW's zaten de soldaten die haar bewaakten, in de 
tweede zat de Koningin en die DUKW stond onder bevel 
van Robbert Fack. Hij zag van dichtbij het verschil tussen 
de 'fiere vorstin' met wie hij in 1941 in de officiersmess van 
Danes Court had gedineerd en de aangeslagen 'Moeder 
van haar volk', die nu oog in oog kwam te staan met het 
lijden van haar volk in Zeeland. Hare Majesteit zelf schreef 
er dit over: 'Het was een koude, onvergetelijke tocht. Welk 
een tragische aanblik bood nu het eens zo schilderachtige 
Walcheren: één groot watervlak zover men kon kijken, met 
overal verdronken torens en boerderijen, en bomen die 
geen jong groen meer zouden geven.'
Het hoogtepunt na de bevrijding was voor Robbert de in-
drukwekkend intocht van de Brigade in Den Haag.  

Na de oorlog, in augustus 1945, trad Fack in dienst bij Bui-
tenlandse Zaken in Den Haag. Als diplomaat werkte hij 
achtereenvolgens in New York (als lid van de allereerste 
Nederlandse missie bij de V.N.), Rome, Canberra en Bonn. 
In 1963 werd hij hoofd van de Europese afdeling van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Van 1968 
tot 1970 was hij reizend ambassadeur. Daarna, tot 1974, 
hoofd van de Permanente Vertegenwoordiging van Neder-
land bij de V.N. in New York.

Als algemeen ambassadeur was hij de belangrijkste Neder-
landse onderhandelaar in het driepartijenoverleg overleg 
met de Bondsrepubliek Duitsland en Denemarken, dat tot 
doel had delen van het continentaal plat onder de Noord-
zee te verdelen onder deze drie naties: een zaak van zeer 
groot belang, gezien de olie- en gasreserves die onder het 
plat zouden worden ontdekt.

Robbert werkte nauw samen met geologen van zowel de 
regering als de oliemaatschappijen, en ontdekte welke ge-
bieden grote hoeveelheden olie en gas zouden kunnen be-
vatten. Hij werd geïnstrueerd om geen van deze gebieden 
weg te onderhandelen. Maar de Duitsers wilden een gebied 
dat in overeenstemming was met de grootte van hun land 
en ze wilden met minder geen genoegen nemen. Samen 
met zijn Deense collega werkte hij een regeling uit, waarbij 
de Denen een aanzienlijk deel van het plat zouden krijgen 
en de Nederlanders en Duitsers iets kleinere delen ervan. 
Het Duitse deel reikte tot het centrum van de Noordzee 
- maar het drong niet door in de gebieden waarvan de Ne-
derlandse en Deense geologen dachten dat ze de grootste 
olie- en gasreserves zouden bevatten. De Duitsers waren 
opgetogen en uiteindelijk werd een schikking getroffen tus-
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sen de drie partijen. Naderhand kwamen de Duitsers er-
achter dat zij voornamelijk een vergroot en onproductief 
zandbankgebied hadden toebedeeld gekregen. Fack putte 
hier enige voldoening uit en vond dat “hij had bijgedragen 
aan het vereffenen van rekeningen”. 

Van 1976 tot zijn pensionering in 1982 was hij Nederlands 
ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Daarna trok hij 
zich met zijn 'Cover Girl' terug in de Cotswolds, een prach-
tige streek 150 km ten westen van Londen.

Eén van zijn eerste activiteiten was daarna het schrijven van 
een boek. In 1984 publiceerde Robbert Gedane Zaken (nog 
steeds verkrijgbaar op eBay!), dat voornamelijk een terugblik 
is op zijn diplomatieke carrière. Toch komt ook zijn verleden 
bij de Prinses Irene Brigade hierin summier aan bod.

In het hoofdstuk met de wat cryptische titel „De Lorelei 
en de Noordzee" wordt uitgebreid stil gestaan over zijn 
inbreng in de verdeling van het Noorzeeplat.  

Hij ontving verschillende buitenlandse onderscheidingen, 
waaronder een Croix de Guerre van Frankrijk en ook één 
van Noord-Korea, zoals in zijn boek wordt verhaald.

Na een rijk leven overleed Robbert, ruim 93 jaar oud, op 
17 juni 2010 in Widden Hill House in Horton. ‘Covergirl’ 
Pat hoopt op 29 mei 2022 haar 102e verjaardag te vieren. 
Samen kregen ze vier zonen.

Met dank voor informatie en de begeleidende foto's van zoon 
James Fack.

Vereniging van Oud-Strijders Indië-Bataljons  
Garderegiment Prinses Irene

Organisatie: VVVGFPI.Contactpersoon Lkol Benjamin Hoeberichts, p/a 17 Painfbat GFPI VOSIB, Postbus 33, 
5688 ZG Oirschot. Tel. 06-15006790. E-mail: VOSGRPI@Fuseliers.nl
DB VOSIB (in ruste). H. (Harry) Vleeming, (voorzitter) Hamersestraat 33A2, 6931 EV Westervoort, 
Tel.026-3118271.
Bankrekening (IBAN): NL64 ABNA 0563 2686 11 t.n.v. VVVGFPI

Bezoek Lkol Hoeberichts aan Harry Vleeming

De beperkingen als gevolg van de COVID-pandemie hebben de laatste jaren veel invloed gehad op het kunnen uiten van saam-
horigheid. Reünies zijn verplaatst, 80 jaar Prinses Irene is gestreamd, Algemene Ledenvergaderingen zijn via post afgewerkt.

Ook de veteranen van onze Indiëbataljons hebben elkaar 
lang niet in persoon kunnen ontmoeten. En wij, de jongere 
garde, hebben hen ook moeten missen. Het was dan ook 
heel fijn dat ik op 15 januari op bezoek mocht gaan bij Har-
ry Vleeming. Ook buiten de coronabeperkingen om, hadden 
wij elkaar lang niet meer gezien. Een afscheidsbezoek als 
Regimentskapitein van Linda van Beek, gaf mij de gelegen-
heid om “aan te haken”.

Het was fijn om Harry weer te zien. Er is veel gesproken 
over vroegere tijden. De tijd in Nederlands-Indië, natuur-
lijk. Maar ook de tijd waarin ik als Regimentskapitein nauw 
betrokken was bij de jaarlijkse vijf afzonderlijke (toen nog) 
reünies van onze Indiëbataljons. We hebben flink wat afgela-
chen met Harry, die best model zou kunnen staan voor “de 
Fuselier die altijd lacht”.
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Gedenkboekje van het 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene 
1946-1950 (vervolg van Vaandeldrager 138)

Tekst: Theo Masselink

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

Op 17 september worden de spullen weer bij elkaar ge-
pakt en gaat de Staf Comp. naar het stadje Perning, daar 
staan redelijke huizen waar wij worden ondergebracht. Na 
het middageten is er een rustpauze en om ongeveer 15.00 
uur wordt er door een stel een partijtje volleybal gespeeld, 
daarna mandiën en moet men zich kleden volgens de tro-
pen voorschriften bij duisternis tegen de muskietenbeten, 
de veroorzakers van malaria, hetgeen inhoud een lange 
broek en de mouwen van het overhemd naar beneden.
In de avonduren wordt er veel gekaart en brieven naar 
huis geschreven. Ook zijn er gezellige uurtjes bij elkaar en 
wordt er vaak een borreltje geschonken, voor zover dat 
voorradig is.
Er is van bamboe en hout een kerkje gebouwd in het kamp 
zodat daar de zondagsdiensten kunnen worden gehouden. 
Van huis uit hadden wij de gewoonte om zo mogelijk elke 
zondag naar de kerk te gaan, maar dat is onder deze om-
standigheden onmogelijk en waren al blij met dit houten 
gebouwtje. Wel was er in ons bataljon ’n Pater en ’n Domi-
nee aanwezig.

Onder deze omstandigheden is de behoefte aan ’n praatje 
met deze mensen soms erg groot en wat te denken aan het 
brengen van de laatste eer aan onze gesneuvelde vrienden. 
Ook gaan deze twee geestelijk begeleiders dagelijks op pad 
met jeep en eigen chauffeur naar de diverse vooruitgescho-
ven en soms verafgelegen posten in het buiten gebied om 
voor soms kleine groepjes ’n kerkdienst te verzorgen. Op 
de foto is te zien hoe primitief zo’n kerkdienst in het veld 
er aan toe gaat.

Ook is er zondags gelegenheid, mits men geen dienst heeft, 
met een vrachtwagen naar Soerabaya te gaan. 

Het Bataljon heeft drie motorordonnansen maar die kun-
nen het werk niet aan omdat Theo Masselink het even kalm 
aan moet doen. Daarom gaan twee mensen van de Regi-
mentspolitie hen tijdelijk helpen.
Nu kunnen wij met vijf ordonnansen de weg op. Ons team 
bestaat nu uit: Appie Karrenbeld, Dorus Vrielink, Theo Mas-
selink, Jan Baars en Dirk Roggeband. Op zichzelf is het geen 
onaardig werk om per motorfiets door de mooie natuur 
te rijden. Was het niet zo dat dit gebied nauwelijks onder 
controle was, en men zelfs beschoten werd. Jan Baars hoort 
een keer de kogels over zijn helm fluiten als hij op de te-
rugweg is van Randegan Koelon waar een bericht moest 
worden gebracht, en toen hij terug was in het kamp is dit 

Kerkdienst te velde Theo Masselink met motor
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meteen gemeld en vond men een oplossing door de vol-
gende keer een Sniper (scherpschutter) als duopassagier 
mee te laten gaan. Dat stelde natuurlijk niets voor want 
wat moet iemand met een geweer achter op een hotsende 
motor beginnen?

Er waren verschillende merken motoren: B.S.A. – Matchless 
– Triumph – Ariel en Norton. Deze motoren waren alle 
gebruikt in de 2e wereldoorlog, oud en versleten. 

Het gebied ten Zuid-Westen van Soerabaya, waar het 4e 
bataljon Prinses Irene na de 2e politionele actie was, lag 
verspreid in de grotere en kleinere steden.
In deze periode staat het volgende in de Nederlandse dag-
bladen:
De ontwikkelingen van de toestand in Indonesië in de afgelo-
pen maanden is niet dusdanig gunstig geweest als de regering 
tevoren had gehoopt. Hierdoor is de aflossing der troepen, welke 
volgens de aanvankelijke plannen en de daarop gegronde toe-
zeggingen reeds voor de demobilisatie in aanmerking kwamen, 
vertraagd.
Deze berichten verhogen natuurlijk niet de juiste stem-
ming! Bijna dagelijks hielden wij ons bezig met de vraag hoe 
lang het nog zou duren dat de thuisreis in zicht zou komen? 
Niemand kon hier een zinnig antwoord op geven.

Dan komt eerst nog het hoge water verder in Perning, het is 
11 december 1947 als er een noodtoestand uitbreekt, men 
zegt dat ten gevolge van de vele regenval er een dijk van 
de kali Namojo nabij Kloeloet is doorgebroken, maar boze 
tongen vertellen dat de dijk is doorgestoken. In ieder geval 
staat deze 11 december het water ’s morgens zo hoog in het 
kamp dat iedereen in rep en roer is. Er wordt later beweerd 
dat het water op sommige plaatsen 2 meter hoog was.

Voertuigen worden met sleepkabels op het droge getrokken, 
alle spullen in de werkplaats worden naar een droge plek 
gebracht en iedereen loopt door het water te waden, soms 
met stokken gewapend voor de slangen en ander ongedierte.

Er worden A.A.T. trucks gestuurd en zij vervoeren de ge-
hele Staf Compagnie met alle materiaal naar het kamp aan 
de andere kant van Kali Brantas, de plaats Balong-Bendo, 
dat ligt aan de verkeersweg Soerabaya, Krian, Modjokerto. 
Het zijn restanten van een oude -en vernielde- suikerfa-
briek waar wij worden ondergebracht.
De wegtransporten naar Soerabaya en voorposten werden 
hervat, de monteurs in de provisorische werkplaats doen 
pogingen het oude materiaal, vrachtwagens en ook onze 
motoren aan de praat te houden.
Weer hebben de motor ordonnansen het te druk zodat Jan 
Baars van het motor transport moet bijspringen voor af en 
toe een bericht naar Modjokerto.

Wadend in het water

Sergeant I b.d. Arend Westerkamp (1929) Indië-veteraan 7e bataljon 
GRPI - Dienstplichtig naar Indonesië, vrijwillig naar Korea

Tekst Jan van Eck

In het gezellige appartement van Arend in een mooie bui-
tenwijk van Doetinchem - de ‘hoofdstad’ van de Gelderse 
Achterhoek - waan je je in een privémuseum. Arends leven 
als beroepsmilitair is zichtbaar aan de wand, waar foto’s 
en attributen zijn militaire loopbaan tonen en vertellen. 
Na zijn dienstplicht in Nederlands-Indië te hebben vervuld, 
meldt Arend zich in 1953 als vrijwilliger voor het in oorlog 
verkerende Korea. Na de Wapenstilstand tussen Noord en 
Zuid-Korea repatrieert Arend en kiest voor een carrière 
als beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht. Hij heeft 
viermaal deelgenomen en voldaan aan de MLV-eisen (Mi-
litaire Lichamelijke Vorming) en met succes deelgenomen 
aan meerdere Nijmeegse Vierdaagse afstandsmarsen. Arend 
woont zelfstandig, is in een goede conditie, helder van geest 
en een boeiend en vlot verteller.

Dienstplichtig naar Nederlands-Indië 
Arend wordt op 28 augustus 1929 geboren in Rotterdam 
en is de middelste van de drie zonen in het ouderlijk gezin. 

Als tienjarig jongetje ziet Arend in 
mei 1940 de Stuka’s overvliegen 
die de bommen loslaten op Rot-
terdam. Na de Lagere School gaat 
hij als telegrambesteller aan de slag 
bij een Amerikaans kantoor in Rot-
terdam. Totdat op 3 maart 1949 de 
oproep voor de militaire dienst-
plicht op de mat valt. Arend komt 
op in de Menno van Coehoornka-
zerne in Arnhem, bij het 7e Batal-
jon Garde Regiment Prinses Irene 
(GRPI) onder commando van Lkol. 
L. Vriesman. Van dezelfde lichting is 
ook Arie de Jong uit Rotterdam. 
Arend en Arie kennen elkaar als buurtgenoten. Beiden ko-
men samen op in de Menno van Coehoorn in Arnhem en 
worden ‘slapies’ in de tweehoog gestapelde bedden. Hun 
hele verdere diensttijd in Indonesië en Nieuw-Guinea blijven 

Arend Westerkamp op 
19-jarige leeftijd voor 
vertrek naar Indonesië
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ze maatjes bij hetzelfde onderdeel en ontstaat er een vriend-
schap voor het leven.

Na een stevige infanterie-opleiding volgt voor Arend en het 
7e Bataljon GRPI op 28 september 1949 de inscheping aan 
boord van de ‘Volendam’. De bestemming van het bataljon 
is Nederlands-Indië, met als actiegebieden: Padang (Suma-
tra), Nieuw-Guinea en Soerabaja (Java). Met ruim 2000 man 
aan boord blijkt er te weinig Scheeps-Politie om de orde 
te handhaven. Arend wordt geselecteerd om te assisteren. 
Hij krijgt de gele SP-band (Scheeps-Politie) om zijn arm en 
een witte uitrusting. Via Arend krijgt zijn aan boord ont-
moette maatje Roel Kruithof eveneens een SP-band. Op 27 
oktober loopt de “Volendam” de Emmahaven van Padang 
binnen. Aangekomen op de kade wordt Arend tot zijn grote 
verassing opgewacht door zijn oudere broer Jan, die al in 
1947 ‘naar de Oost’ is 
uitgezonden. “We heb-
ben tot 3 uur ´s nacht 
zitten praten”, vertelt 
Arend, “een fijne herin-
nering”. Alhoewel bei-
de broers een periode 
samen hebben gediend 
in Indonesië (Jan zwaait 
af in 1950) hebben ze 

elkaar daar niet meer ontmoet. Na te zijn ingekwartierd 
en geacclimatiseerd, wordt het bataljon ingewerkt door de 
daar gelegen Stoottroepen. Na enkele weken wordt Arend 
met de Ondersteunings-compagnie (Ost-cie) verplaatst 
naar het 100 km verderop gelegen ‘Fort de Kock’. Dit fort 
is tijdens de Tweede Politionele actie op 22 december 1948 
ingenomen. Daar wordt ongeveer 3 maanden wacht- en 
patrouille gelopen en het munitiedepot bewaakt. Daarna 
gaat in december de Ost-cie terug naar Padang.

Naar Nieuw-Guinea
In Padang aange-
komen is het 7e 
bataljon weer com-
pleet en wordt 
ingescheept op 
de ‘Thedens’, een 
vrachtschip van de 
Koninklijke Pakket-
vaart Maatschappij 
(KPM). Het bene-
dendek van het 
schip is van boeg 
tot achtersteven 
ingericht met 
veldbedden, in to-
taal vierhonderd. 
De bestemming 
is Nieuw-Guinea, 
ongeveer drie 
weken varen. 

Nieuw-Guinea zal geen deel uitmaken van de aanstaande 
soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. Overi-
gens zeer tegen de zin van Soekarno. De bewaking moet 
er daarom worden versterkt. Deze versterking wordt op-
gedragen aan het 7e Bataljon GRPI en moet uiterlijk 15 
december - dus vóór de soevereiniteitsoverdracht -  op 
Nieuw-Guinea zijn gelegerd. Daar aangekomen gaan in Fak-
Fak en Sorong de eerste detachementen van boord. Aan de 
noordkust worden diverse posten ingericht. Arend wordt 
met zijn compagnie gelegerd op het eiland Biak in een door 
de Amerikanen verlaten barakkenkamp uit 1944. De Ame-
rikanen moesten daar toen de Japanners verjagen. Het ba-
taljon krijgt de opdracht ‘Orde en Rust’ te handhaven. Een 
belangrijke taak is ook het opvangen van Nederlanders die 
Indonesië ‘ruilen’ voor Nieuw-Guinea, omdat ze zich daar 
na de overdracht van Indonesië aan Soekarno veiliger voe-
len. Voor Arend en zijn compagnie wordt het veel ´5-daagse 
patrouilles´ lopen. Voor de nacht worden er struiken en 
bladeren gekapt voor een vuurtje en een bed. Soekarno 
stuurt infiltranten naar Nieuw-Guinea zowel per boot als 
vliegtuig. De parachutist-infiltranten worden vaak op wille-
keurige plekken in het oerwoud gedropt. “Er heerste altijd 
een spannende sfeer tijdens die patrouilles”, zo zegt Arend. 
Uiteindelijk zal ook Nieuw-Guinea (Irian Jaya) in 1962 wor-
den overgedragen aan Indonesië.

Padang en Fort de Kock

Bij de Scheeps-Politie a/b 
van de ‘Volendam’

Op Fort de Kock. Rechts Arend

Op Biak, Nieuw-Guinea. Arend rechts
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Bij de Kantonnements-Politie (KP)
Na 8 maanden Nieuw-Guinea vertrekt in augustus 1950 
het bataljon met de “Waterman” naar Soerabaja. Daar aan-
gekomen - na 2 weken - nemen de ‘Irenemannen’ de vrijge-
komen posten in van de eerder gerepatrieerde militairen. 
Omdat het bataljon verspreid over de diverse posten is 
gelegerd vindt ook de repatriëring gespreid plaats. Zo ver-
trekt er in december 1950 al een grote groep naar Neder-
land en keert medio februari1951 de laatste grote groep 
terug. Maar ook daar is de groep van Arend nog niet bij. Er 
is nog steeds onrust op Java en een tekort aan MP voor de 
bewaking. Arend heeft aan boord al als SP gediend. Dit zeer 
tot tevredenheid van zijn commandant, die hem daarom 
verzoekt nog enkele maanden in de functie van Kanton-
nements-Politie (KP) na te dienen. Na een korte opleiding 
bij de ‘Mariniers-Politie’ in Soerabaja krijgt Arend opnieuw 
een band om de arm, nu met de letters KP. Van 1 september 
1950 tot 20 april 1951 is Arend in dienst bij de ‘Kantonne-
ments-Politie’. “De voornaamste taak”, zo lezen we in art. 1 
van de Instructie van 11 september 1950 van de Kantonne-
ments-commandant, “is het voorkomen van wrijvingen tus-

sen Ned. en Apri-
militairen. Deze 
uiterst moeilijke 
taak zal op de 
meest tactvolle 
en soepele wijze 
dienen te wor-
den uitgevoerd. 
En in art. 5 van 
genoemde in-
structie: “Gedu-
rende de avond-
voorstelling van 
de bioscoop is 
een patrouille 
van 4 man aan-
wezig”. Arend 
is in die peri-
ode onder an-
dere actief in 
Malang. Hierna 
gaat zijn groep 

terug naar het bataljon in Soerabaja. “Ik heb bij de KP een 
fijne tijd gehad en veel ervaring opgedaan met het echte po-
litiewerk”, vertelt Arend. Na aankomst in Soerabaja wordt 
Arend met nog een bataljonsgenoot overgeplaatst naar de 
KP van het Rayons-Commando o.l.v. Lkol L. Keuning in Oost-
Java. Na afronding van deze taak is de groep met wederom 
een vrachtschuit van de KPM via Semarang naar Batavia ver-
trokken. Daar wordt nog een tiental dagen gebivakkeerd in 
een kampement om lopende zaken af te handelen. Op 2 mei 
vertrekt Arend en zijn KP-groep als laatsten van het bataljon 
per vliegtuig vanuit Batavia naar Nederland. Op 4 mei landt 
hij weer op Nederlandse bodem en is Arend weer burger. 
Echter niet voor lang, zo zal blijken.

Vrijwillig naar Korea
Arend krijgt een 
baan bij Van den 
Berg & Jurgens, de 
grote margarine-
fabriek in Rotter-
dam, met ook een 
vestiging in Cleve 
(Dld). Maar het 
geeft hem geen 
voldoening. En na 
tweeëneenhalf jaar 
meldt hij zich in 
1953 bij Defensie 
als vrijwilliger voor 
Korea. Daar woedt 
namelijk in die pe-
riode - begin jaren 
vijftig van de vorige 
eeuw - een strijd 
tussen Noord- en 
Zuid-Korea. 

Na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 en de 
ineenstorting van Nazi-Duitsland, vindt er een wereldwijde 
politieke verschuiving plaats. Die houdt onder meer in dat 
Japan de soevereiniteit over Korea kwijtraakt. Korea wordt 
door Sovjet-Unie en de Verenigde Naties (VN) in twee 
bezettingszones verdeeld. De 38e breedtegraad vormt de 
grens. Zo ontstaan in 1948 Noord- en Zuid-Korea. Deze 
tweedeling geeft al vanaf het begin veel aanleiding tot con-
flicten. Het gevolg is dat er voortdurend schermutselingen 
plaatsvinden aan de grens. Op 25 juni 1950 ontspoort de si-
tuatie als het leger van Noord-Korea het zuiden binnenvalt. 
Op 15 september landen troepen van de VN onder leiding 
van Mac Arthur in Zuid-Korea, verdrijven de Noord-Ko-
reanen en steunen Zuid-Korea tegen het communistische 
noorden. Noord-Korea wordt op zijn beurt bijgestaan door 
Communistisch China. Alhoewel er in 1954 een staakt het 
vuren is overeengekomen, heeft het nooit tot vrede geleid. 
Beide Korea’s verkeren nog steeds in staat van oorlog.

Nederlandse vrijwilligers
Ook op Nederland wordt door de VN een beroep gedaan 
om troepen te sturen. Maar de Nederlandse regering Drees 
staat vanaf het begin huiverig tegenover dit verzoek. Ons 
land is zojuist Indië verloren en is zich nog volop aan het 
herstellen van de gevolgen van WO II. Na herhaalde aan-
drang door de VN echter wordt een compromis gevonden. 
Nederland zal een torpedobootjager sturen. En zo wordt 
op 4 juli de torpedobootjager ‘Hr. Ms. Evertsen’ van de Ko-
ninklijke Marine naar de Koreaanse wateren gestuurd. In 
totaal zullen zes Nederlandse Marineschepen aan het Ko-
reaanse conflict deelnemen. Na opnieuw zware Amerikaan-
se druk onder dreiging van intrekking van de Marchallhulp, 
besluit de Nederlandse regering uiteindelijk tot het uitzen-
den van ook grondtroepen. In augustus 1950 doet zij een 
beroep op vrijwilligers, beroeps- en dienstplichtige militai-
ren voor de strijd tegen de Noord-Koreaanse agressie. Er 
melden zich 16.000 vrijwilligers. Hieruit wordt het Neder-

Bij de Kantonnements-Politie in Soerabaja

Noord- en Zuid-Korea. De 38ste breedtegraat 
vormt de grens 
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landse Detachement Verenigde Naties opgericht. Het eer-
ste detachement van 636 troepen vertrekt op 26 oktober 
o.l.v. Lkol. Den Ouden met het tansportschip ‘Zuiderkruis’. 
Het detachement is uitgerust met Amerikaanse uniformen 
en valt onder het 38ste Regiment van de 2nd “Indian Head” 
Infantry Division (8th Army) van de Amerikanen.

Met een omweg naar Korea

Arend is één van die vele vrijwilligers. Hij meldt zich in 1953 
bij Defensie en krijgt aansluitend een Amerikaanse opleiding 
in Oirschot. Hij wordt ingedeeld bij het Amerikaanse 38th 
Regiment Infantry en vertrekt februari 1954 via Roosen-
daal met de trein naar Marseille. Een rit van 21 uren. Daar 
wordt een nachtje doorgebracht in een kazerne van het 
Franse Vreemdelingen Legioen. Vervolgens met de boot van 
een Franse maatschappij - via diverse tussenstops - naar 
de eindbestemming Yokohama. Daar wordt vier dagen gebi-
vakkeerd in een tentenkamp. Vervolgens met de trein naar 
de haven, vanwaar wordt overgestoken naar Zuid-Korea. 
“Die oversteek”, zo vertelt Arend, “maakten we met een 
Amerikaans schip. We konden vanaf Japan de kust van Zuid-
Korea zien. Op dat schip lagen we vijfhoog in hangmatten 
opgestapeld. In Zuid-Korea aangekomen gaat het met de 

trein naar Seoel. Een rit 
van 36 uren in een kapot-
te en zeer koude trein”, 
zo herinnert Arend zich 
nog goed, “geen ramen, 
de deuren kapot en open 
vloeren maakten dat we 
ons vast moesten hou-
den om niet uit de trein 
te vallen. Bovendien had-
den we onderweg vaak 
oponthoud vanwege 
onder meer kapotge-
bombardeerde rails. Uit-
eindelijk in maart 1954 
aangekomen in Zuid-Ko-
rea is er een ‘ceasefire’”, 

zo blikt Arend terug, “we moesten veel patrouille lopen, 
in kleine groepjes met telkens ook twee Koreanen in de 
groep. Met de verrekijker konden we de Noord-Koreanen 
over de heuvels zien lopen”, vertelt Arend, “het was een 

spannende tijd”. In december 1954 tenslotte volgt repatrië-
ring naar Nederland en is Arend opnieuw burger. 

Naar de Koninklijke Landmacht
Terug in de burger-
maatschappij, vindt 
Arend voor een peri-
ode werk in een con-
structiebedrijf. Maar 
hij kan zijn draai niet 
vinden en wendt zich 
opnieuw tot het Mi-
nisterie van Defensie. 
Nu om zich te mel-
den als beroepsmili-
tair bij de Koninklijke 
Landmacht. Met zijn 
uitstekende staat van 
dienst wordt Arend met onmiddellijke ingang aangenomen. 
Hij wordt geplaatst bij de Aan- en Afvoertroepen (AAT) in 
Eindhoven en daar opgeleid voor het rijbewijs. Na hiervoor 
te zijn geslaagd volgt aanstelling tot korporaal-chauffeur op 
de kazerne in Tilburg. Op grond van zijn uitstekende beoor-
deling, wordt Arend geselecteerd voor sectiecommandant-
chauffeur in München-Gladbach, bij de daar gelegerde NA-
VO-troepen. Na tweeëneenhalf jaar volgt terugkeer naar 
Nederland en wordt Arend chauffeur op de Koninklijke Mi-
litaire Academie (KMA) in Breda. “Daar wordt de sergeant 
dan nog aangesproken met ‘Jonker’”, vertelt Arend. Daarna 
vertrekt hij naar het Rij- en Tractie Centrum (RTC) om 
daar de drie maanden durende cursus voor rijinstructeur 
te volgen. Na hiervoor ‘met lof’ te zijn geslaagd, wordt hij 
bevorderd tot Korporaal I met als functie Rijinstructeur 
voor de AMX. Vanaf 1963 tot 1970 vervult hij tot tevre-
denheid van zijn commandant deze functie op het Pantser 
Infanterie Rij- en Opleidingscentrum (PIROC) te Veldhoven. 

Vanwege zijn uitstekende staat van dienst en correct voor-
komen krijgt Arend de mogelijkheid opgeleid te worden 
tot sergeant. “Een zware opleiding”, zo vertelt Arend: “vier 
maanden in Weert voor de basisopleiding, gevolgd door 
drie maanden op de Kader School Infanterie (KSI), de Isa-

In Marseille wordt aan boord gegaan, op weg naar Japan

Op patrouille in Korea. Altijd vergezeld 
door 2 Koreanen. In het midden Arend 

Arend op zijn bureau in het NAVO-kamp in 
München-Gladbach

Instructeur Arend in de geschutskoepel van de AMX op de Veluwe
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bella kazerne in Den Bosch en tenslotte 9 maanden oplei-
ding in Harderwijk”. Na deze opleiding volgt in de tweede 
helft van 1970 plaatsing als sergeant-instructeur Infanterie 
op de Detmers kazerne in Eefde. Medio 1979 volgt de 
laatste functie voor Arend - die inmiddels is bevorderd 
tot Sergeant I - op de Menno van Coehoorn kazerne in 
Arnhem. Daar wordt hij belast met de kazernering. Het 
is ook de kazerne waar in maart 1949 de veelzijdige mi-

litaire carrière van Arend begon en zo is de cirkel weer 
rond. Op 1 september 1984 als hij de pensioengerechtigde 
leeftijd heeft bereikt, wordt aan Arend eervol ontslag ver-
leend, ‘met dank voor de goede diensten als zodanig aan de 
Krijgsmacht bewezen’. Na zijn eerste opleiding als rekruut 
in Arnhem, kreeg Arend achter zijn naam de aantekening: 
“Zeer grote dosis zelfdiscipline”. Die zelfdiscipline heeft 
Arend zijn gehele militaire carrière getoond.
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Nadien heeft Arend vele reünies en herdenkingen bijge-
woond. Tot voor de ‘Corona-periode’ bezocht hij ook 
jaarlijks de Jaardag op 11 januari van het Garde Regiment 
Fuseliers Prinses Irene in Oirschot. In 2019 beleeft Arend 
nog een historisch moment. Dan wordt hem op de Gene-
raal-Majoor de Ruyter van Stevenickkazerne in Oirschot 
het Invasiekoord uitgereikt. Dat is toen uitgereikt aan alle 
militairen die tussen 1945 en 1982 bij het Garde Regiment 
Prinses Irene hebben gediend. Arend is er terecht trots op!

De Engelse schrijver Rudyand Kipling heeft eens geschre-
ven: “De onderofficieren zijn de ruggengraat van het leger”. 
Gezegd mag worden, dat Arend Westerkamp gedurende 
zijn gehele militaire carrière die ruggengraat heeft getoond.

In 2019 wordt in Oirschot aan Arend het Invasiekoord uitgereikt

Tekst: Melanie Giesen-Schuurmans

In deze rubriek wil ik graag iemand aan het woord laten die een verleden heeft bij het 
Regiment en nu lid is van de VVVGFPI. Hoe gaat het nu met deze persoon? Wat doet 
hij/zij tegenwoordig en wat is zijn/haar band met het Regiment?
Dit keer is het de beurt aan: Robert Krajenbrink

Wie ben je?:
Mijn naam is Robert 
Krajenbrink, 37 jaar en  
getrouwd met Ivette. 
Samen hebben wij 2 
prachtige kindjes, Roan 

en Livia.  Wij wonen in het pittoreske Goes, gelegen in de 
provincie Zeeland. Tegenwoordig ben ik werkzaam bij de 
sectie S1 op het hoofdkwartier van het KCT. In mijn vrije 
tijd ga ik er vaak op uit met mijn gezin. Tussen die momen-
ten door sport ik graag, zoals fitness, voetbal en hardlopen. 

Wat is je band met het Regiment?
In 2002 ben ik in dienst gekomen en heb verschillende func-
ties op verschillende locaties bij de landmacht gedraaid. Ik 
ben 3 keer op uitzending geweest, wel te  verstaan:  SFIR4, 
LSD4 en BG11. 
In 2008 ben ik geland bij de Alfa Compagnie, eenheid 4,  
Bravo groep, als schutter licht (Minimi) en in die hoedanig-
heid BG11 gedraaid op Deh Rawod. 
Later ben ik nog PLAVA (plaatsvervanger) geweest van de 
Bravo groep, ook bij eenheid 4. 
Na deze functie ben ik naar 42 BVE gegaan en heb ik nog 
een termijn Compagnie In De West gedraaid op Curaçao. 
Ik heb in 2014 en in 2019 de diagnose PTSS gekregen en 
ben helaas afgekeurd als militair. In 2016 heb ik mijn (DIG) 
draaginsigne gewonden ontvangen. 

Fuseliers toen en nu…..!
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Ik heb altijd een warme band gehad met het regiment en 
voel me daar nog steeds heel erg thuis. Wij hebben met 
alle DIG dragers een permanente plek gekregen binnen het 
regiment. Daar voel ik me heel senang bij en kijk altijd met 
plezier uit naar de activiteiten die ontplooid worden door 
het 17e. 

Wat is je leukste herinnering aan je tijd bij het 17e?
Eigenlijk heb ik alleen maar goede herinneringen aan de 
momenten die ik mee gemaakt heb bij het 17e. Ongeacht 
of het klote of juist leuk was, we hadden altijd dezelfde 
mindset. De omgang met elkaar, de kameraadschap die we 
hebben/hadden toen en nu, zijn nog steeds van toepassing 
en  kenmerkend voor de kernwaarden van het regiment! 

Vertel eens iets over je VVVGFPI-Lidmaatschap?
Sinds ik geplaatst ben bij het 17e ben ik al lid van de VV-
VGFPI. Ik ben lid geworden om mijn steentje bij te dragen 
en deel te nemen aan de activiteiten. Met name ook om in 
contact te blijven met het regiment, de maten en op het 
moment dat ik weg zou gaan bij de eenheid. Ik zou mensen 
aanbevelen om lid te worden van de VVVGFPI omdat ik het 
belangrijk vind voor de saamhorigheid en onder de maten 
te blijven. Het is belangrijk om er voor elkaar te zijn, om el-
kaar in de gaten te houden, omdat ik zelf uit ervaring weet, 

dat het niet altijd even goed gaat met eenieder. Ik hecht veel 
waarde aan de momenten dat we “een bakkie” met elkaar 
kunnen doen! Ik koester deze momenten en vind dat we 
dit ook moeten bestendigen! 

Mocht je nieuwsgierig geworden zijn naar wat de VVVGFPI in-
houdt, voor wie dit bedoeld is en hoe je eventueel lid zou kunnen 
worden, kijk dan voor meer informatie op: 

www.fuseliers.nl/verenigingen/vvvgfpi

Vrienden van de Westenbergkazerne

           VRIENDENKRING van de voormalige 

WESTENBERGKAZERNE 

SCHALKHAAR 

Secretariaat: Gert Krijnsen, 

E-mail: krijnsen@hotmail.com Tel: 06-51828451

NIEUWSBRIEF Maart 2022 

Deventer, maart 2022 

Verslag van de twee reünies van de Vriendenkring van de voormalige WBK. 

In betrekkelijk korte tijd hebben we twee keer een reünie gehouden voor de Vriendenkring van de 

voormalige Westenbergkazerne. Dit was uiteraard niet tevoren zo gepland, zoals er in de Coronatijd heel 

weinig te plannen viel. De eerste hiervan was echter wél gepland, aangezien we in maart 2021 volop in de 

besmettingen zaten en we toen (als bestuur) de reünie hadden doorgeschoven naar 28 oktober. 

Wij hadden ons extra ingespannen om de uitgestelde 30ste reünie tot een groot succes te maken. En 

toegegeven, het werd ons door de vele Corona- en griepklachten niet gemakkelijk gemaakt. Hoewel we 

gehoopt hadden op meer dan 100 deelnemers, hebben velen zich vroegtijdig of op de valreep afgemeld. 

Jammer, maar heel begrijpelijk. Toch hebben uiteindelijk nog zo’n 70 man “acte de presence” gegeven en 

werd het weer een middag/avond als vanouds. Met veel gezelligheid, oude verhalen en herinneringen en 

een uitgebreid “in memoriam” voor de 6 mannen die ons de afgelopen 1½ jaar helaas ontvallen zijn.    

We danken Hans Olthof dat hij, ondanks zijn ziekte en beperkingen, nog aanwezig was. Daarnaast was 

ook adjudant Joost Borrenbergs (BA 17 Painfbat) present, namens het bataljon dat de regimentstraditie 

van het Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene heeft overgenomen. Dit omdat het regiment dit jaar 80 

jaar (!) bestond, wij de banden met het 17de bataljon wilden aanhalen en tevens om een nieuw merk van 

onze traditionele regimentsdrank (Calvados) te introduceren met de toepasselijke naam Fuselier. 

Tegenwoordig via een maker in Limburg te verkrijgen. Iedere bezoeker kreeg dan ook een proefflacon 

aangeboden, naast de toast met Calvados na het overheerlijke Indische buffet. 

            Een kijkje op een van de tafels. 

           VRIENDENKRING van de voormalige 

WESTENBERGKAZERNE 

SCHALKHAAR 

Secretariaat: Gert Krijnsen, 

E-mail: krijnsen@hotmail.com Tel: 06-51828451
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Deventer, maart 2022 

Verslag van de twee reünies van de Vriendenkring van de voormalige WBK. 

In betrekkelijk korte tijd hebben we twee keer een reünie gehouden voor de Vriendenkring van de 

voormalige Westenbergkazerne. Dit was uiteraard niet tevoren zo gepland, zoals er in de Coronatijd heel 

weinig te plannen viel. De eerste hiervan was echter wél gepland, aangezien we in maart 2021 volop in de 

besmettingen zaten en we toen (als bestuur) de reünie hadden doorgeschoven naar 28 oktober. 

Wij hadden ons extra ingespannen om de uitgestelde 30ste reünie tot een groot succes te maken. En 

toegegeven, het werd ons door de vele Corona- en griepklachten niet gemakkelijk gemaakt. Hoewel we 

gehoopt hadden op meer dan 100 deelnemers, hebben velen zich vroegtijdig of op de valreep afgemeld. 

Jammer, maar heel begrijpelijk. Toch hebben uiteindelijk nog zo’n 70 man “acte de presence” gegeven en 

werd het weer een middag/avond als vanouds. Met veel gezelligheid, oude verhalen en herinneringen en 

een uitgebreid “in memoriam” voor de 6 mannen die ons de afgelopen 1½ jaar helaas ontvallen zijn.    

We danken Hans Olthof dat hij, ondanks zijn ziekte en beperkingen, nog aanwezig was. Daarnaast was 

ook adjudant Joost Borrenbergs (BA 17 Painfbat) present, namens het bataljon dat de regimentstraditie 

van het Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene heeft overgenomen. Dit omdat het regiment dit jaar 80 

jaar (!) bestond, wij de banden met het 17de bataljon wilden aanhalen en tevens om een nieuw merk van 

onze traditionele regimentsdrank (Calvados) te introduceren met de toepasselijke naam Fuselier. 

Tegenwoordig via een maker in Limburg te verkrijgen. Iedere bezoeker kreeg dan ook een proefflacon 

aangeboden, naast de toast met Calvados na het overheerlijke Indische buffet. 

            Een kijkje op een van de tafels. 



 24 Vaandeldrager nummer 139

 

 

 

Om hierna weer terug te komen in ons oude ritme (reünies altijd in de 1e week van maart) is direct gepland 

op donderdag 10 maart voor de reünie van 2022. Dit om ook de oud-collega’s die er in oktober niet bij 

konden zijn de kans te geven om de schade in te halen. 

En zo geschiedde. 

Alle voorbereidingen waren al snel en tijdig opgepakt en liepen op rolletjes. Inmiddels was ons al ter ore 

gekomen dat onze voorzitter Joop de Lange gediagnosticeerd was met darmkanker en vanwege de 

noodzakelijke geneeskundige behandelingen waarschijnlijk niet kon deelnemen.  

En terwijl de voorbereidingen bijna waren afgerond, wist penningmeester Richard Gerestein ons een dag 

van tevoren te verrassen met de mededeling dat hij positief was getest op Corona. Dat werd dus even “alle 

hens aan dek” voor de overigen. Gelukkig werkte de “gouden driehoek” van de Paostcie 13 Painbat nog 

steeds voortreffelijk: John Lagaune, bestuurslid én oud-CC en Tjerk Pieksma, oud PCC regelden, op mijn 

aansturing (oud-CSM) het vervoer van treinreizigers naar de reünielocatie. Daarbij waren er diverse 

vrijwilligers (net als de vorige keer) om de toegangscontrole, betalingscheck en muntenuitgave op zich te 

nemen. En inderdaad, ook deze reünie liep helemaal gesmeerd. 

Opnieuw was onze oude coryfee Hans Olthof van de partij. Wel met de nodige hulp, maar tóch. En er 

waren, zoals verwacht, weer heel wat gezichten die de vorige keer in oktober nog ontbraken. 

Tijdens de “speech van de voorzitter”, dit keer door mezelf (de secretaris) werd nog een minuut stilgestaan 

bij het vrij plotselinge overlijden van Generaal BD Leendert van den Heuvel. Altijd een geliefd commandant 

geweest en jaarlijkse deelnemer; zelfs in oktober nog. Hij overleed op 19 februari 2022. Ikzelf heb de 

gelegenheid te baat genomen om daarbij tevens de Ukrainse slachtoffers van de laffe Russische inval te 

herdenken.  

 

 

 

 

Jammer dat nu het deelnemersaantal kleiner was dan verwacht en gehoopt. De oorzaak hiervan is niet 

geheel te achterhalen bij een mailadressenlijst van circa 210. Maar uiteindelijk mocht dat voor de wél 

aanwezigen die pret niet drukken. Het was weer geweldig gezellig. Dit keer met een zeer uitgebreid menu 

(soep vooraf, zeer uitgebreid Indisch buffet en een heerlijk nagerecht).  

 
 

Opnieuw werd na afloop van het diner de koffie/thee geschonken en de alom bekende Calvados. Door alle 

consternatie vooraf niet van het goede merk (Fuselier), maar de fles kwam echt wel leeg. John Lagaune 

bleek zelf ook nog zijn eigen fles Fuselier te hebben meegenomen, maar heeft die samen met enkele 

nachtbrakers “soldaat gemaakt” tijdens de “afterparty”.  Dus, al met al, opnieuw een zeer geslaagde reünie. Op naar de volgende, maar die is pas weer in maart 

2023. Hopelijk met een aanmerkelijk hoger aantal deelnemers.  
Nog even terug komen op een omissie mijnerzijds: door een aantal oorzaken is verzuimd om de BC en BA 

van 17 Painfbat GFPI opnieuw uit te nodigen voor de reünie in maart. Dat was wel de bedoeling geweest. 

Onze excuses hiervoor. Ik zal, als secretaris, hun mailadres opnemen in mijn ledenlijst. 

 

Namens het bestuur. 
Gert Krijnsen, secretaris.  
 

 

VOLO et VALEO 
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Bataljonsnieuws

In Memoriam bataljonsfotograaf Robin Bouwe

Op zaterdag 29 januari bereikte ons het verdrietige bericht dat bataljonsfotograaf Robin 
Bouwe op 43-jarige leeftijd is overleden. Robin is heel plotseling uit het leven gerukt door een 
acute hartinfarct. Zijn overlijden heeft een grote impact gehad op het bataljon en Regiment. 
Bij zijn uitvaart was een delegatie Fuseliers aanwezig om hem de laatste eer te bewijzen. 
Robin was sinds 2018 in dienst van het bataljon. Tegenstrijdig tot wat zijn functie doet ver-
moeden, deed hij veel meer dan alleen fotograferen. Zo was hij een zeer gewaardeerd lid van 
de redactie van dit blad, maakte grafische ontwerpen voor uitnodigingen, posters en flyers en 
ondersteunde waar hij kon. Robin onderscheidde zich door zijn markante persoonlijkheid en 
ongekend enthousiasme voor fotografie en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zal worden 
herinnerd als een fijn mens, die oprecht aandacht had voor zijn medemens en altijd voor ie-
dereen klaarstond. Dankzij de vele foto’s en producten die hij tijdens en voor de bataljons- en 
regimentsactiviteiten heeft gemaakt, blijft zijn herinnering altijd levend. 

Bataljonsstaf

A “Tijger” Compagnie

LFX/FTX Snow Tiger 2022 
Tekst: Sergeant-majoor Henk, SMO, A Tijger Compagnie 

Aan de start van onze Basis X gereedstellings traject had-
den we als compagnie besloten om een solide fundering 
te leggen. Met veel nieuw personeel zoals soldaten en ka-
derleden. De kansen die wij hierin zagen waren het trainen 
van de mentale component en het optreden van niveau II 
te voet in een prachtig en zwaar terrein. Het groepsproces 
en het juniorleadership zou hierin veel sneller gaan door de 
bijkomende omstandigheden. Op niveau I/II LFX kon door 
de flexibiliteit van de schietbanen van de Oostenrijkse Bun-
deswehr volop gewerkt worden aan individuele schutters-
eisen alsmede het groepsniveau.

In Nederland hadden we al veel gedaan aan E-learning 
Koudweer en lessen die door de eigen Cold Weather In-
structeurs waren gegeven. Uiteindelijk belandde de hoofd-
macht op zondag in Hochfilzen waar wij de eerste week 
gingen draaien als voorbereiding op de afsluitende FTX 
Cold Tiger. Er werd deze week veel behandeld op niveau 
I zoals onderkomen, koken te velde, lawineveiligheid, ge-
bruikte uitrusting koudweer, niv I schieten onder koudweer 
omstandigheden, en navigeren. Onder het mom van erva-
rend leren was er voor elk individu wel het besef goed voor 
jezelf te zorgen. 

Als afsluiter van de eerste week was er een schietdag waar-
bij de wapensystemen .50, 40mm en Pzf3 allemaal tegelijk 
werden ingezet. Voor de opleiding tot basisschutter .50 was 
het een enorme ervaring om het geluid van het vuur te 

horen in het bergachtig terrein. Als afsluiter mocht de beste 
Pzf3 schutter een TP afvuren, in de volksmond ook wel de 
Betonkop genoemd. Onder toeziend oog van de overste 
van de Oostenrijkse Bundeswehr werd er een tankwrak 
uitgeschakeld. En hierdoor was de naam van deze schut-
ter veranderd in ‘PantserJansen’. Het weekend stond in het 
teken van verplaatsen op ski’s. Dit werd allemaal begeleid 
door bureau O&T van de brigade. De snelste tijd van bijna 
80km per uur afdalen, werd hier behaald door een Fuselier. 
Het leerdoel verplaatsen op ski’s leverde geen gipsvluch-
ten op en dat was ook een mooie bijkomstigheid. Verder 
werden er voorbereidingen getroffen voor de Finex Cold 
Tiger in Wattens. In een nog ruwer en ruig terrein niveau 
II infanterietaken uitvoeren. Mentaal en fysiek een zware 

Korperaal Gijs in actie.



kost, ook omdat het weer kantelde naar veel wind en heel 
veel sneeuw. Moeilijke omstandigheden voor de Tijgers. Full 
battle dress stapten de groepen uit de bus. Na een ‘comms- 
check’ ging elk peloton naar zijn eerste patrouillebasis. In 
de patrouillebasis ging men meteen aan de gang met de 
voorbereidingen omtrent het verblijf. De commandovoe-
ring voor de vervolgopdrachten werd hier ook gegeven. De 
groepsaanval en de groepshinderlaag waren de infanterie 
niveau II taken. En hier zie je in dit terrein dat het voor de 
groepscommandanten best lastig was. Na een aantal dagen 
van verplaatsen van  en naar patrouillebases kwam er lang-
zaam een eind aan deze pittige finex. Als afsluiter ging de ge-
hele compagnie nog te water voor het leerdoel ‘oversteken 
onbetrouwbaar ijs’. Iedereen ging er zonder aarzeling in en 
deed naar behoren de drill. Na de chocolademelk maakten 
wij ons op voor de terugreis. Het gevoel wat leefde binnen 
de compagnie en met name het nieuw personeel was “hier-
voor ben ik in de dienst gekomen: vette dingen doen waar ik 
een betere militair van wordt”.

Kortom: een oefening die bijdraagt aan het binden van per-
soneel en het investeren in personeel.

Met het werven van personeel Vinden en Slaan wij, en nu 
investeren in Binden door dit soort oefeningen is onze ver-
antwoordelijkheid.

Oefening ‘Snow Tiger’
Tekst: Korporaal Gijs, plaatsvervangend groepscommandant eenheid 5, A‘Tijger’ Compagnie 

De oefening Snow Tiger 2022 in Oostenrijk met de Acie 
was op het gebied van niveau 1 een enorme kwaliteits-
booster. De omstandigheden in dit terrein hebben al onze 
collega’s in posities gedwongen waarin ze niet meer weg 
konden komen met half werk of grote praatjes. 
Normaal gesproken is het glas bij de Tijgers altijd half vol, 
alleen de week voor de oefening viel mij op dat niemand er 
zin in had. Dit komt eigenlijk alleen maar voor bij de echt 
stevige oefeningen. Op zondag met de bus richting Hochfil-
zen, tijdens de 14 uur durende busreis was er geen slecht 
humeur meer te bekennen. Dag 1 van de 1e week begon-
nen we met een vliegende start. Een programma bomvol 
met lessen in het leslokaal, instructie te velde en verplaat-
singen te voet.

De 1e dag was een introductie met hoe het weer je tegen 
kan werken. Door hevige sneeuwval die door de straffe 
wind het zicht knap moeilijk maakte werd het meteen 
noodzakelijk om goed op elkaar te letten. De focus lag op 
de veiligheidsaspecten van het terrein zoals lawineveilig-
heid en het vinden van een persoon die onder de sneeuw 
ligt. De lessen voorgaand aan de oefening wierpen hier hun 
vruchten af, en zorgden ervoor dat we veel konden behan-
delen. Bij de korporaals en sergeanten was er wat ervaring 
op het gebied van koud weer, dus naast de drills vanuit de 
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instructeurs konden er ook nog intern tips en tricks wor-
den gedeeld. Het was wennen om alleen maar warm water 
te kunnen drinken en continu een zonnebril op te hebben. 
Alles gaat ook moeizaam daar. Je zakt continu tot je kruis 
weg in de sneeuw of je nou sneeuwschoenen aan hebt of 
niet en aangezien je altijd handschoenen aan hebt nemen 
de taken veel meer tijd in beslag.
 
De verdere invulling van de eerste week bestond uit lessen 
te velde en schietoefeningen. De faciliteiten op de Oosten-
rijkse kazerne zorgden ervoor dat we flink aan de schiet-
conditie konden werken en de verschillende eenheden el-
kaar niet in de weg liepen.
Het leerdoel verplaatsen met ski’s was ook prima. Een 
mooie eerste week die afgesloten werd met een drankje.

Maandag richting Wattens voor de daadwerkelijke final 
exercise. Vanuit de bus werd deze meteen opgestart met 

een verplaatsing te voet richting de eerste bivaklocatie. De 
tweede week bestond elke dag uit hetzelfde. Opstaan, het 
uitvoeren van een aanval en door naar het volgende bivak. 
Waar dit in Nederland binnen een ochtend uitgevoerd kan 
worden waren we daar van zes tot acht zoet mee.
 
De oefening in Wattens was een mooi meting na alle lessen 
en instructie van de eerste week. Veel hoogtemeters, slecht 
weer en de kou zorgden ervoor dat we voor de nodige 
uitdagingen kwamen te staan. Ik vind het top dat we de 
mogelijkheid krijgen om naar zo’n gebied te gaan aange-
zien het iedereen een betere militair maakt. Met dat soort 
omstandigheden stellen de oefeningen op de Oirschotse 
heide een stuk minder voor, voor de gemiddelde man of 
vrouw. En dat zorgt ervoor dat het algemene niveau flink is 
gestegen in deze twee weken. Ik kijk terug op een mooie 
herinnering, hoe zuur het ook af en toe was. Deze oefening 
zou elke militair een keer moeten doen.

Deelname B Compagnie aan ‘Army Expeditionary 
Warrior Experiment’

Tekst: Kapitein Mathijs, Commandant Fire Support Team  
en sergeant-majoor Martien, Onderofficier Operatien. 

De noodzaak om als Defensie vooraan te staan in tech-
nologische ontwikkelingen is en blijft essentieel. Lessen 
uit de geschiedenis hebben bewezen dat strijdkrachten 
die proactief innoveren een voordeel hebben in de strijd. 
Huidige ontwikkelingen zijn vaak hoogtechnologisch van 
aard en richten zich op gebieden zoals cyber, data, AI, maar 
ook onbemande systemen. Om voorop te blijven heeft het 
Amerikaanse leger het bureau Army Expeditionary Warrior 

Experiment (AEWE) opgericht. Zij organiseren jaarlijks een 
experiment waar civiele bedrijven technologieën laten tes-
ten. Het volledige experiment duurt meerdere maanden en 
bestaat uit een LFX en FTX fase. Aan de 7-weekse FTX fase 
nemen dit jaar een peloton uit de VS, een peloton uit de UK 

en een NL detachement deel. Deze bestaat uit 45 personen 
van de B-cie 17 PAINFBAT GFPI die als afvaardiging van 13 
Lichte Brigade deelnemen.

De FTX periode start met een ‘techrodeo’. Tijdens deze 
‘rodeo’ presenteren bedrijven in 10 min. hun technolo-
gie. Dit jaar zullen in totaal 91 technologieën getest wor-
den. Het programma gaat verder met een lesweek waarin 
de technologieën worden onderwezen. In scenario’s op 
groepsniveau worden de technologieën vervolgens getest 
en de fabrikanten voorzien van feedback over hun produc-
ten. Deze ritmiek herhaalt zich vervolgens op pelotons- en 
compagniesniveau. Na afronding van alle tactische scena-
rio’s vindt er een insights day plaats waar afvaardigingen van 

B “Eagle” Compagnie
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ministeries, defensie onderdelen en overige belanghebben-
den alle gebruikte technologieën kunnen bekijken, alvorens 
tot eventuele aanschaf van een product over te gaan.

De eerste indrukken die wij hebben opgedaan zijn positief. 
De samenwerking met onze internationale partners draagt 
bij aan een verbreding van onze kennis en vaardigheden. 
De nieuwe technologieën  dagen onze junior leaders uit om 
buiten de bekende kaders te denken. Voor ons als eenheid 
is AEWE een mooie kans om ons te ontwikkelen in interna-
tionaal samenwerkingsverband. 

Urban Fighter in Alten Grabow
Tekst: Compagnies Sergeant-majoor der Fuseliers Ronald, C ‘Beren’ Compagnie 

Gedurende de periode van 17-01-22 tot en met 28-01-
22 heeft de C `BEREN` Compagnie de oefening URBAN 
FIGHTER uitgevoerd in Alten Grabow. Deze oefening was 
het startpunt voor het trainen op niveau 4, dat loopt tot de 
certificering medio juni 2022.

In tegenstelling tot wat de naam URBAN FIGHTER doet 
vermoeden heeft deze oefening plaatsgevonden in een rural 
gebied. Doordat het oefendorp Hammelburg niet beschik-
baar was, is de oefening verplaatst naar het oefenterrein 
Alten Grabow. De primary training audience (PTA) voor 
deze oefening was 42A (Acie 42 BLJ), maar door vooraf 
duidelijke doelstellingen te formuleren voor onze compag-
nie, behaalden we als secundary training audience (STA) ef-
fectief een maximaal trainingsrendement uit deze oefening.

Na de deployment per trein richting Alten Grabow zijn we 
gestart met een veiligheidsbriefing van de Duitse infanterie 

trainingsschool en het opbouwen van het MCTC (Mobile 
Combat Training Centre). Daarna bereidden we ons voor 
op de aanval op geheel Duitse wijze middels ‘Durchgänge’. 
De nadruk hierbij werd gelegd op de aanval te voet op pe-
lotonsniveau en de diverse verkenningen die hierbij horen. 
Tegelijkertijd heeft de staf een compagniesbevel uitgewerkt 
onder leiding van het LTC (Land Training Centre) ten be-
hoeve van de 72-uurs actie (niveau 4, aanval).

In het weekend is er door zorg van 42 BLJ een BBQ ge-
organiseerd, binnen de diverse COVID-bubbels per een-
heid, op meerdere locaties. Hier konden de Fuseliers even 
stoom afblazen na een intensieve eerste week, waarin veel 
geleerd is over Duitse procedures en tactieken.

Na het weekend is de aanval ingezet tegen een volledig 
ingerichte verdediging, wederom op de Duitse manier van 
‘Durchgänge’. Hierbij zijn we begonnen met de verkennin-

C “Beren” Compagnie
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gen gedurende nacht met daaropvolgend de nadering en 
de inbraak.
Na de inbraak gingen we te voet door met het voortzetten 
van de aanval, waarbij de snipers in de diepte verkenningsta-
ken uitvoerden en het zware wapens peloton de taak had 
om de vijand te vinden middels een gebiedsverkenning. De 
twee boxerpelotons kregen de opdracht om de gevonden 
vijand uiteindelijk te slaan. Dit werd bemoeilijkt door meer-
dere mijnenvelden van de vijand, waardoor het gecombi-
neerd optreden met onze voertuigen niet mogelijk was. Na 
de eerste dag zijn we weer in uitgangspositie gezet, om de 
volgende dag wederom aan te vangen met de aanval op de 
verdedigingslijn van 42A. De leerpunten van de eerste dag 

leidden ertoe dat de aanval momentum had en er sprake 
was van concentratie van middelen. Op deze wijze konden 
wij een doorbraak creëren binnen de verdedigingslijn.

Samenvattend hebben de twee intensieve weken ervoor 
gezorgd dat zowel 42 Acie als 17 C `BEREN` Compagnie 
getraind zijn en beter zijn geworden in het uitvoeren van 
taken op niveau 3 en 4 binnen de context.

Voor 17 C `BEREN` Compagnie was het een mooie eerste 
stap op niveau 4 om van hieruit verder te bouwen naar het 
certificeren in Q2 2022. 

D “Springbok” Compagnie

Oefening Alten Grabow met de Charlie Compagnie
Tekst: Mortiergroep, D ‘Springbokken’ Compagnie 

De mortiergroep van de Delta Compagnie heeft 42 BLJ on-
dersteund door een aanval voor te bereiden en uit te voe-
ren op hun verdediging, dit gecoördineerd met de Charlie 
Compagnie.

In de eerste week van deze oefening zijn we aan de gang 
gegaan met niveau 1 acties. Hierin hebben we de faserin-
gen van het in stelling komen beoefend, en dit gepaard met 
quick actions en oriëntatie van het terrein.
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‘s Maandags in de loop van de ochtend, zijn we het scenario 
ingereden. Na een (korte) nacht in een Tactical Assembly 
Area te hebben doorgebracht, zijn we net na middernacht 
naar onze stellingslocatie gereden, om daar onze eigen 
troepen direct te kunnen ondersteunen.

Bij dagaanbreken van dag twee, hebben wij wederom een 
stelling betrokken, zodat de Charlie  Compagnie kon pro-
beren het einddoel (object Eindhoven) te overmeesteren.

Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Andy van Dijk

Vanaf de viering van 80 jaar Regiment wordt de Vaandel-
wacht GFPI standaard uitgerust met de Lee-Enfield. Om 
praktische redenen is er gekozen voor de onklaar gemaak-
te versie, wat het reizen naar het buitenland aanmerkelijk 
vergemakkelijkt. Daarnaast geeft dit wapen (incl. bajonet) 
de Vaandelwacht en daardoor het Vaandel een meer his-
torische uitstraling. De Lee-Enfield is binnen het regiment 
zowel in gebruik geweest bij de Koninklijke Nederlandse 
Brigade Prinses Irene als in de eerste jaren na de Tweede 
Wereldoorlog (WO II) bij de (her)oprichting van de Ko-
ninklijke Landmacht. In dit artikel beschrijf ik de geschie-
denis en het gebruik van het geweer Lee-Enfield en haar 
relatie met het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Nieuwe bewapening voor de Vaandelwacht 
GFPI
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Naam en type
De benaming is samengesteld uit de naam van de uitvinder 
van het magazijn, de Amerikaan Lee en de plaats waar de 
geweren werden ontworpen en gemaakt: Royal Ordnance 
Factory te Enfield. De typenummering voor het wapen en 
de bijbehorende bajonet werd initieel aangeduid met Ro-
meinse cijfers, deze werden in 1944 vervangen door Arabi-
sche cijfers. Deze nummering wordt (nog steeds) naast en 
door elkaar gebruikt.

Het wapen
De Lee-Enfield is een geweer dat door het Britse leger 
vanaf 1895 tot 1957 werd gebruikt. Het was het standaard-
wapen gedurende de eerste helft van de 20e eeuw, een 
bewogen periode waarin twee wereldoorlogen voorkwa-
men en het Britse Rijk groeide en inkromp. Het Lee-Enfield 
geweer werd verschillende malen gemodificeerd, zodat er 
diverse uitvoeringen in gebruik waren/zijn. De meest opval-
lende wijziging is bekend als Short Magazine Lee Enfield 
(SMLE). Het wapen (Lee-Enfield Nr. 4) werd tijdens WO II 
“versimpeld”, zodat het beter geschikt werd voor massa-
productie. Deze massaproductie vond niet in het Verenigd 
Koninkrijk plaats maar in Noord-Amerika; door “Small 
Arms Limited” in Canada en bij “Stevens-Savage Firearms” 
in de USA. De productie van de “gewone” Nr. 4 vond nog 
wel plaats in het Verenigd Koninkrijk en daarnaast o.a. in 
Canada en Nieuw Zeeland.

De Lee-Enfield werd ook in gebruik genomen door de 
koloniën van het Verenigd Koninkrijk en de bondgenoten 
van het Gemenebest, waaronder India, Australië, Nieuw-
Zeeland en Canada. Na de Tweede Wereldoorlog leverde 
het Verenigd Koninkrijk de Lee-Enfield ook aan België en 
Nederland. De totale productie van alle Lee-Enfields wordt 
geschat op zeventien miljoen geweren, waarmee het een 
van de meest geproduceerde geweren in zijn type is.

Nederlandse troepen in Engeland
Officieel is de Lee-Enfield vanaf 1941 in gebruik bij de Ko-
ninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, maar in de prak-
tijk gebeurde dat pas vanaf begin 1944. In 1943 ontving de 
intendant van de Nederlandse Landmacht in het Verenigd 
Koninkrijk van de Britse overheid 1.350 repeteergeweren 
Rifle No.4 in het kaliber .303 inch. Op dat moment was de 
Nederlandse aanduiding op de inventarislijst voor dit geweer 
Rifle Mark IV. In het Nederlandse wapenvoorschrift uit 1943 
werd voor dit geweer de aanduiding  “Geweer van 7,7 mm” 

(Lee Enfield model 1942) aangehouden. De Koninklijke Ne-
derlandse Brigade Prinses Irene had in het begin van 1943 
nog een tweetal andere repeteergeweren in het kaliber .303 
inch in haar bewapening. Dit waren 309 geweren Lee-Enfield 
(Rifle No.1, nog daterend uit WO I) en nog 1.171 geweren 
P14 (Rifle No.3). 

Van de eerstgenoemde zou een klein aantal bij de Neder-
landse troepen in gebruik blijven, de geweren P14 zouden 
bij de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene vol-
ledig verdwijnen. Alle onderdelen van de Koninklijke Ne-
derlandse Brigade Prinses Irene zouden voortaan worden 
uitgerust met het geweer Lee-Enfield Nr. 4. De drie Ge-
vechtsgroepen werden hiertoe standaard uitgerust met ie-
der 182 van deze geweren. 

Prins Bernard inspecteert militairen van de Irenebrigade, aangetreden 
met de Lee-Enfield met het lange zwaard-bajonet.

Gebruik in Nederlandse dienst na WO II.
Van de Lee-Enfield waren twee modellen in Nederlandse 
dienst in gebruik: de No. 1 Mark III en No. 4 Mark I. Beide 
wapens werden na 1941 in gebruik genomen en werden 
gebruikt tot 1952. In dat jaar werd de Lee-Enfield vervan-
gen door de M1 Garand. Bij de Nationale Reserve werd 
de Lee-Enfield (hoofdzakelijk de No. 4 Mark I) in de jaren 
1962 - 1963 ook vervangen door de M1 Garand. Bij de 
Troepenmacht in Suriname (TRIS) bleef de Lee-Enfield in 
de bewapening tot 1963, waarna deze ook door de M1 
Garand werd vervangen.

Munitie
Het kaliber is 0,303 inch en de patroon voor dit wapen 
is bekend als 0,303 inch British of 7,7 × 56 R. De scherpe 
en exercitiemunitie voor het “Geweer van 7,7 mm” was 
dezelfde als die werd gebruikt voor het geweer P14 dat 
ook werd gebruikt in Nederlandse dienst. Van de Lee-En-
field Nr. 1 waren maar enkele exemplaren in gebruik bij 
de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en wel 
om reden dat op dit wapen een mortierbeker kon worden 
aangebracht (voor het afvuren van lichte mortiergranaten). 
Deze wapens waren alleen bij de ondersteuningsgroepen 
ingedeeld.
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Bajonet
De Lee-Enfield Nr. 1 is uitgerust met een lange zwaardba-
jonet, lengte ongeveer 50 cm. De Lee-Enfield Nr. 4 beschikt 
over de spijkerbajonet, een kleine korte bajonet in de vorm 
van een dikke spijker. Deze priemvormige bajonet was een 
aantal malen gemodificeerd, aangegeven door opeenvolgen-
de nummers (Mark I, II, II* en III). Deze Britse spijkerbajonet 
werd in de jaren dertig geïntroduceerd maar de volledige 
productie hiervan werd pas gestart in 1939. Deze bajonet 
met het bijbehorende wapen Lee-Enfield Nr. 4 was de stan-
daard bij de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene.

Een rustende wachthebbende van de Irenebrigade met op zijn Lee-
Enfield de korte spijkerbajonet.

Voorschriften
Voor instructie in het gebruik en onderhoud van het “Ge-
weer van 7,7 mm” waren er diverse Britse voorschriften 
uiteraard in de Engelse taal. Omdat niet iedereen binnen de 
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene voldoende 
kennis van de Engelse taal had, werd in de Nederlandse taal 
een “Ontwerp-voorschrift voor het geweer van 7,7 mm” 
(Lee-Enfield model 1942) gemaakt. No. 801, gedateerd 1943.

Bronnen: Regimentsverzameling Brigade en Garde (Hans Sonnemans), 
open internetbronnen zoals m.n. Wikipedia en het concept boek “Ko-
ninklijke en gewapend; Handvuurwapens van de Koninklijke Nederlandse 
Brigade ‘Prinses Irene’ 1941-1945” van V.M. Cozijn en M.J. Slootweg.
Foto’s; Regimentsverzameling Brigade en Garde, beeldbank NIMH en 
Wikipedia.

Tekst: Epi Kurrien (hobby-kok en levensgenieter)

Oekraïne
Toen ik mijn vorige stukje voor uw blad schreef, kon ik 
niet vermoeden dat de wereld er binnen drie maanden zo 
anders uit kon zien.

De Russische inval in Oekraïne is schokkend. Voor u als 
militairen zal het de nodige professionele aandacht maar 
ook uitdagingen opleveren. De veteranen hadden wellicht 
gehoopt dat door hun inspanningen de afgelopen 80 jaar 
een dergelijke oorlog niet meer zou voorkomen.
Ik heb vooral te doen met de bevolking van Oekraïne en 
hoop dat er snel een oplossing, maar in ieder geval een 
einde komt aan het nodeloze leed dat de bevolking wordt 
aangedaan. Met mijn bijdrage hoop ik enige verlichting te 
brengen in deze treurige situatie in de wereld.

Dwars door Vlaanderen
Terug naar 1944. De Brigade staat aan de kust in de omge-
ving van Treport. Deze periode kenmerkt zich door nach-
telijke verplaatsingen door Frankrijk richting de grens met 
België, een warm onthaal door de bevolking van Brussel en 
Leuven en een eveneens warm onthaal door de vijand bij 
Sint-Joris-Winge. En dat alles binnen enkele dagen.

Langs de route zijn ongetwijfeld vele culinaire producten en 
specialiteiten te vinden maar de Brigademannen hadden er 

nauwelijks de tijd voor deze te ontdekken en te proeven. 
Uiteindelijk komt de Brigade aan bij Beeringen alwaar de 
Britse Guards Armored Division (GAD) een klein brug-
genhoofd over het Albert Kanaal heeft bevochten en een 
baileybrug aan het bouwen is. De Brigade bewaakt de eigen 
zijde van de brug en bouwt de posities links en rechts van 
de brug uit. Middels hevige gevechten (je krijgt niet voor 
niets hiervoor een vaandelopschrift) weet de geallieerde 
strijdmacht hier stand te houden en verder naar de Neder-
landse grens op te rukken. De GAD is deel van het XXX 
Corps. Inmiddels weten wij wat de Brigade toen nog niet 
wist. Met dit Legerkorps zouden zij deelnemen aan de op-
mars over land (Garden) om contact te maken met para-
eenheden diep in Nederland (Market). De Nederlandse 
grens is niet ver meer.

België is tweetalig, maar vooral een land met een uitste-
kende keuken.

Wellicht moeten we een vijfde “C” toevoegen. In het vol-
gend nummer een recept uit de streek waar de Brigade 
vocht. Carbonade Flamande is een fris rundvleesgerecht 
bereid met bier uit de streek. Maar nu eerst het recept dat 
ik vorig nummer aankondigde: Coquille M.

Culinair dwars door Vlaanderen
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Benodigd voor vier personen;
• Acht of twaalf coquilles (al uit de schelp)
• Een middelgrote witte ui
• Een grote scheut Pommeau
• 50 gram boter
• 200 ml slagroom

TIPS;
• Je kunt de Pommeau ook vervangen door Pernod (begint ook met een “P”)  
• De groene garnering op het bord is Japans zeewier (wakame)

Recept Cocquille M

Bereiding;
• Neem een goed glas Pommeau uit de koelkast 
• Snipper de ui in redelijk kleine stukjes
• Smelt de helft van de boter in een koekenpan
• Bak de ui glazig in de pan (niet bruin laten worden)
• Neem een slok Pommeau (niet drinken voor het snijden)
• Voeg de rest (een flinke scheut) toe aan de ui
• Zet de afzuigkap uit en flambeer de ui 
• Voeg de room toe en laat op een zacht vuur licht inkoken
• Neem een tweede koekenpan
• Smelt de boter op middelhoog vuur
• Bak de coquilles aan beide zijden bruin (draai de eerste om als de laatste in de pan gaat)
• Schep saus in een bord en drapeer de coquilles erop (zie foto)
• Smakelijk en geniet ervan
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