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Tekst: Kolonel der Fuseliers b.d. Willem Verweij

Oekraïne
De toestand voor Oekraïne (en 
dus voor Europa) is nog steeds 
zeer zorgelijk. De Russische inva-
sie geeft duidelijk aan wat de stra-
tegische bedoelingen van Poetin’s 
Rusland zijn. Oorlog aan de oost-
grens van het bondgenootschap-
pelijk grondgebied noodzaakt de 
NAVO deze grens te versterken 
en de Russen van verdere agres-
sie te weerhouden door geloof-
waardige afschrikking. Defensie 
zal daar een cruciale rol in spelen 
en dus ook ons bataljon. 

Het bataljon gaat door!
Oefening baart kunst; gezien het bovenstaande een bittere 
noodzaak. Ons bataljon heeft de afgelopen maanden inten-
sief geoefend en zich voorbereid op allerlei scenario’s en 
taken. Vooral de rol die ons bataljon heeft binnen de NAVO 
“Flitsmacht“ (VJTF) heeft nadrukkelijke aandacht gehad. In 
deze Vaandeldrager diverse impressies van deze oefeningen. 
Hard werken is verdiend ontspannen. Het bataljon heeft na 
een intensieve oefenperiode een welverdiende vakantie ge-
noten. Wij hopen dat de spreekwoordelijke batterijen weer 
opgeladen zijn. 

Uitreiking cravate aan het Vaandel van ons 
Regiment
Op Regimentsgebied is natuurlijk het uitreiken van de cra-
vate “Derafshan” door Zijne Majesteit de Koning als hoog-
tepunt te melden. Tijdens een indrukwekkende ceremonie 
werd aan meerdere Regimenten en Korpsen een cravate 
(eigenlijk een uitgesteld vaandelopschrift) uitgereikt. In 
deze Vaandeldrager zal daar aandacht aan worden besteed.

De Regimentsactiviteiten komen weer op gang 
Een reünie op 3 september en een bijeenkomst van de 
ROOV op 29 juni zijn daar voorbeelden van. Regiments-
beleving heeft niet alleen met het heden te maken; ook de 
verhalen over het verleden maken onze gezamenlijke ge-
schiedenis. Ook in deze Vaandeldrager weer bijdragen over 
medestrijders van weleer. Daarnaast is ons Museum weer 
op de normale tijden geopend (woensdagen van 10.00 uur 
tot 16.00 uur en tijdens Regimentsactiviteiten).

Harry Vleeming
Een markante persoonlijkheid is ons Regiment  in de nacht 
van 9 op 10 augustus ontvallen. Harry Vleeming was de 
laatste voorzitter van de VOSIB. In dit nummer een In Me-
moriam voor Harry. Wij wensen zijn familie veel kracht en 
sterkte om dit verlies te dragen.

Vierdaagse
Een detachement van meer dan honderd Fuseliers heeft 
deelgenomen aan de Vierdaagse van Nijmegen. Geen ge-
ringe prestatie gezien het overvolle programma en de 
noodzakelijke voorbereiding op een evenement als de Vier-
daagse. Vanuit de Redactie: Hulde!

Engelandvaarders
Het bataljon levert in Engeland een bijdrage aan de training 
van aanstaande Oekraïense militairen. Fuseliers van de Ccie 
zijn 20 augustus vertrokken om daar te dienen in de dienst 
van vrede en veiligheid

Commando-overdracht 
Wanneer U deze Vaandeldrager leest is het commando 
over ons Bataljon en Regiment overgedragen van Luite-
nant-kolonel der Fuseliers Dimitriu aan zijn ranggenoot 
Verhoef. Heel veel dank aan overste Dimitriu en veel suc-
ces voor overste Verhoef. In deze Vaandeldrager een bij-
drage van beide heren.

Plaatsgebrek in deze editie
Wij hebben veel bijdragen en interessante artikelen van di-
verse zijden ontvangen. Omdat we om finaciële redenen 
gedwongen zijn om het aantal pagina’s te beperken, hebben 
we niet alles kunnen plaatsen. Ik vraag uw begrip daarvoor, 
wij zullen trachten die bijdragen in de volgende editie als-
nog te plaatsen

Inleverdatum kopij Vaandeldrager 141
Het is ons voornemen Vaandeldrager 141 eind 2022 uit te 
geven. Kopij is echter welkom vanaf heden. 
De uiterste inleverdatum is vrijdag 18 november 2022.

De Redactie hoopt dat u een prachtige vakantie heeft ge-
had en wenst u veel leesplezier met deze Vaandeldrager!

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

Beste Regimentsgeno-
ten, ik hoop dat het goed 
met jullie gaat. Ik voel me 
een beetje ongemakkelijk 
terwijl ik dit schrijf. Dit is 
namelijk m’n laatste stuk 
voor de Vaandeldrager. 
En dat is toch een gek 
gevoel. Nu moet ik wel 
meteen eerlijk zijn: de 
keren dat Janieke, onze 

communicatiespecialist, me achterna moest zitten om dit op 
tijd af te krijgen waren meer regel dan uitzondering… Maar 
dit is weer zo’n ‘laatste keer’. Op het moment dat jullie dit 
lezen heeft de commando-overdracht inmiddels plaatsge-
vonden. Met frisse tegenzin, maar met vol vertrouwen heb 
ik het commando overgedragen aan luitenant-kolonel Niels 
Verhoef. Hij introduceert zichzelf ook in deze Vaandeldrager.

De afgelopen periode is wederom intensief geweest. Wij 
staan nog steeds stand-by voor de VJTF (Very high readiness 
Joint Task Force) met een verhoogde gereedheid en verkort-
te reactietijd. De oorlog in Oekraïne is op het moment van 
schrijven nog in volle gang. En het heeft meer gevolgen. In 
juli heeft ons bataljon de opdracht gekregen om voor Oe-
kraïense militairen een opleiding te verzorgen vanaf eind au-
gustus. Dat doen we onder leiding van onze Britse partners. 
Het land waar het allemaal begon. Hier kwamen onze voor-
gangers ooit samen, uit alle hoeken van de wereld, om te 
worden opgeleid en te worden voorbereid voor oorlog. Nu 
is het aan ons, om in het land waar onze regimentsgeschiede-
nis begon, mensen op te leiden en voor te bereiden op hun 
oorlog. Dit is een betekenisvolle opdracht. Onze C Compag-
nie, aangevuld met mensen vanuit de andere compagnieën, is 
klaar voor deze taak. Ik heb alle vertrouwen dat zij van deze 
opdracht een succes weten te maken. 

De afgelopen periode hebben we onze Regimentsactivitei-
ten volop kunnen uitvoeren. We zijn op diverse (vaandel)
plaatsen geweest in het kader van de bevrijding in 1945, waar 
we in defilés hebben meegelopen of kransen hebben gelegd. 
Ook hebben wij, daags voor zijn verjaardag, weer eens een 
bloemenhulde uitgevoerd bij Zijne Majesteit de Koning. Ik 
heb weer genoten van onze jaarlijkse Gewondenlunch, een 
vast terugkerende activiteit. Belangrijk dat we onze (oud-) 
collega’s blijven erkennen en voor hen blijven zorgen. Een 
mooi moment was onze reis naar Normandië, met de A 
Compagnie. Na twee jaar van afwezigheid kon dit weer! Wat 
hebben we ervan genoten, in aanwezigheid van onze oud-
strijders Max en Frans en een aantal dragers van het ge-
wondeninsigne. Zij waren het ook, die de koorden uitreikten 
op de stranden van Normandië, aan onze nieuwe Fuseliers. 
De A Compagnie had ook een mooi inhoudelijk program-
ma met battlefield tours en tactische discussies, waarbij ze 

werden ondersteund door het NIMH (Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie) en collega’s Richard en Dré. 

Maar het hoogtepunt was natuurlijk de uitreiking van de 
Vaandelopschriften voor onze bijdrage aan de missie in Af-
ghanistan. Tijdens een indrukwekkende ceremonie in Den 
Haag was het Zijne Majesteit de Koning zelf die de opschrif-
ten aan de Vaandels bevestigde. Een mijlpaal voor de Land-
macht, en ook voor ons Regiment. Mijn dank aan allen die 
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit besluit. 

De compagnieën hebben voor hun welverdiende verlof hard 
getraind. De A Compagnie heeft getraind in het kader van de 
Basis-X en loopt qua niveau eigenlijk al voor op schema. De 
B-Compagnie heeft trainingen gedaan in de Verenigde Staten, 
de VJTF ondersteund en andere oefeningen uitgevoerd. De 
C en D Compagnie hebben, tezamen met de Bataljonsstaf, 
verder getraind in het kader van de VJTF. Ik denk dat we trots 
mogen zijn op wat we allemaal hebben gedaan, vijf keer met 
de Battlegroup op de mat in anderhalf jaar tijd. Ook ben ik 
onder de indruk van het niveau. Op dit moment is er geen 
bataljon zo goed getraind als wij. 

Een mooi moment om afscheid te nemen. We hebben de 
afgelopen jaren het maximale eruit gehaald. We hebben hard 
getraind en veel geleerd. We hebben missies uitgevoerd, in 
Irak, Litouwen en Afghanistan. We zijn sinds jaren niet zo 
goed gevuld. We werken aan een sfeer waarin mensen zich 
thuis mogen voelen, gewoon zoals ze zijn. Waarin we ver-
wachten dat mensen professional willen worden en we el-
kaar helpen om de beste versie van onszelf te kunnen zijn. 
Teams waarin de missie voorop staat, en de zorg voor onze 
mensen, en niet ons eigenbelang. Daar waar het draait om 
onze Fuseliers, de mensen die het echte werk doen. Waarbij 
het ergens om gaat: gereed zijn voor inzet. 

Gereed zijn voor inzet hebben we gedaan door te vechten, te 
vernieuwen en te verbinden. Vechten, want dat is waartoe we 
op aarde zijn. Vernieuwen, omdat we klaar moeten zijn voor 
het gevecht van morgen in plaats van gisteren. En Verbinden, 
omdat we nooit alleen voorwaarts gaan, maar altijd samen. 

En als ik zeg wij, dan bedoel ik vooral jullie. Wat ben ik trots 
op wat jullie de afgelopen jaren allemaal hebben gedaan. Wat 
ben ik trots als ik zie waar we nu staan. 

Zoals gezegd: een mooi moment om afscheid te nemen. 

Maar ik zeg dit met gemengde gevoelens. Ik denk dat ik nog 
niet echt besef hoezeer ik dit ga missen. Hoezeer ik jullie ga 
missen. Regimentsleden. Fuseliers. 

Blijf het willen, blijf het kunnen. Dank jullie wel.

Volo et Valeo!

Van de Regimentscommandant
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Tekst: Regimentscommandant Luitenant-kolonel der Fuseliers Niels Verhoef

Op 26 augustus 2022 
heb ik het commando 
over mogen nemen van 
Lkol George Dimitriu. 
Een mooi en uniek mo-
ment dat voor mij per-
soonlijk veel betekent. 
Na mijn opleiding aan 
de KMA heb ik namelijk 
nooit een ander baret-
embleem gedragen dat 
dat van ons Garderegi-
ment Fuseliers Prinses 
Irene. Na binnen 17 
GFPI pelotonscomman-

dant, plaatsvervangend compagniescommandant en com-
pagniescommandant geweest te zijn mag ik nu bataljons- en 
regimentscommandant zijn. Een enorme eer en uitdaging!

Allereerst wil ik uiteraard George hartelijk danken voor 
het oneindige enthousiasme waarmee hij het bataljon en 
regiment heeft gediend. George, dankzij jou staat er een 
gevulde eenheid, goed getraind en waarin veel onderling 
vertrouwen heerst. Job well done!

De komende periode wil ik gaan gebruiken om jullie (op-
nieuw) te leren kennen. Voor hen die mij nog niet kennen 
wil ik van deze gelegenheid dan ook gebruik maken om 
mijzelf kort voor te stellen. Ik ben Niels Verhoef, getrouwd 
met Marleen en we wonen in Terheijden, vlak bij Breda. Wij 
hebben drie dochters, waarvan er al één het huis uit is en 
studeert in Maastricht. De andere twee gaan in Breda naar 
het VWO. Thuis klus ik graag aan ons huis dat we groten-
deels zelf gebouwd hebben.

Mijn loopbaan heeft zich voornamelijk in Oirschot afge-
speeld binnen 17 Painfbat GFPI en de afgelopen vier jaar 
als G5 (hoofd planning) bij de staf van 13 Lichte Brigade. 
Verder heb ik gewerkt op de KMA, bij de Defensiestaf en 
als exchange officer bij het Britse Army Headquarters. En 
dan nu aan de slag als bataljonscommandant van het regi-
ment waar ik mijn wortels heb liggen. Een functie waar ik 
heel veel zin in heb en die ik beschouw als een echte eer.

Wat het zijn van bataljons- en regimentscommandant van 
17 GFPI voor mij erg bijzonder maakt is dat ik op diverse 

niveaus binnen het bataljon heb gewerkt. Ik voel me dan 
ook Fuselier in hart en nieren. Het is mooi om te zien hoe 
de eenheid zich heeft ontwikkeld en tegelijkertijd om te 
zien dat veel positieve zaken uit het verleden nog steeds 
herkenbaar zijn. Tijgers zijn nog steeds Tijgers, Eagles zijn 
nog steeds Eagles, net als de Beren en de Springbokken. 
Tegelijkertijd verbindt het Fuseliersgevoel ons allen tot een 
hechte eenheid, gebaseerd op een verleden en op oud-
strijders waar we trots op mogen zijn. Het zijn van Gar-
deregiment geeft voor mij nog een extra dimensie aan de 
eenheid.

De komende jaren staat er veel te gebeuren. Als regiment 
voegen we langzaam een nieuw hoofdstuk toe aan onze ge-
schiedenis, identiteit en traditiebeleving. De basis van onze 
veteranen en de geschiedenis van de Tweede Wereldoor-
log en Indië is solide en zal altijd onderdeel uitmaken van 
onze geschiedenis en identiteit. Met het toevoegen van het 
opschrift “Derafshan 2007” aan ons vaandel is nu echter 
ook het moment gekomen dat we nog nadrukkelijker de 
veteranen van de diverse vredesmissies gaan opnemen in 
de traditiebeleving.

Tactisch is onze hoofdinspanning voor de komende jaren 
glashelder. Als speerpunt van de NAVO staan wij de ko-
mende jaren gereed voor inzet met de Very high readiness 
Joint Task Force (VJTF). Volgend jaar staan wij als ‘spear-
head’-bataljon zelfs op twee dagen ‘notice to move’. Met 
de ontwikkelingen in de Oekraïne is de relevantie van deze 
opdracht nog nooit zo groot geweest. Tegelijkertijd zullen 
we in 2025 ook ingezet worden in Europees verband in 
de EU- Battlegroup en onze bijdrage leveren aan eFP (en-
hanced Forward Presence) in Litouwen. Het hele bataljon 
heeft dus een relevante operationele taak voor de boeg de 
komende jaren.

Ik reken dus op jullie en jullie mogen op mij rekenen. Ik 
verwacht van eenieder, dus ook van mijzelf, dat hij of zij 
eigenaarschap over zijn taak toont. Op je eigen vakgebied 
de beste willen zijn en het beste resultaat willen bereiken 
maakt uiteindelijk het verschil tussen winnen of verliezen. 
Dat is niet gebonden aan een rang of niveau. Vanuit dat eige-
naarschap groeit dus professionaliteit, intrinsieke motivatie 
en initiatief. En met die houding kunnen wij iedereen aan.

Volo et Valeo!
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Van de Stichting Brigade en Garde

Herdenking 78 jaar Invasie in Normandië op 6 juni
Gelukkig kon er dit jaar een kleine delegatie deelnemen aan 
de herdenking in Arromanches. 
De belangrijkste mannen van deze delegatie waren de oud-
strijders Frans van der Meeren en Max Wolff. Ook was het 
voor Frans en Max en de jonge Fuseliers een onvergetelijk 
moment om aan die jonge Fuseliers een Invasiekoord te 
kunnen uitreiken op deze unieke plaats. Het strand van Ar-
romanches is toch de meest bijzondere plek om je koord 
te mogen ontvangen en natmaken in zee op de invasie-
stranden. Geweldig dat het dit jaar weer mocht doorgaan! 

Koorduitreiking Arromanches

99ste Verjaardag Generaal-majoor b.d. Rudi 
Hemmes
Op maandag 20 juni stuurden wij namens u allen een mooi 
boeket bloemen aan Rudi en Madeleine voor deze bijzon-
dere verjaardag. Ook al moet onze grote voorman het een 
tandje rustiger aandoen; wij vergeten Rudi niet! 

Nationale Veteranendag 25 juni
Het was dit jaar een heel bijzondere veteranendag, want 
we kwamen voor het eerst in drie jaar weer bijeen op de 
Nationale Veteranendag en  Zijne Majesteit Koning Willem-

Alexander kende aan ons Vaandel een nieuw Vaandelop-
schrift toe voor ons optreden in Afghanistan. Daarbij was 
het prachtig dat Dennis, die bij ons optreden in Afghanistan 
zeer zwaar is verwond, onze cravate vanuit zijn rolstoel aan 
de Koning mocht aanreiken. Dit was met een mooie foto 
voorpagina nieuws voor alle kranten. 

Het was ook weer een genoegen om mee te lopen in het 
Defilé. Wel jammer dat ons detachement in verhouding tot 
de meeste andere eenheden nog zo klein blijft. Ik stel voor 
dat iedere deelnemer van dit jaar, volgend jaar een kame-
raad Fuselier meeneemt, zodat we verdubbelen. Overigens 
de “huiskamer” van de VVVGFPI op het Malieveld was weer 
druk bevolkt; heel gezellig! Maar ook hier waren er diverse 
mensen die volgens mij nog best een wandelingetje van een 
uur aan konden. Ondanks mijn kritische opmerkingen over 
de geringe omvang van ons defilé-detachement, was het 
toch weer een mooie en indrukwekkende dag met vele 
mooie ontmoetingen en gesprekken.  

Defile veteranendag

De 97-jarige Henk de Jong van het 3e Indië 
bataljon (3-GRPI) krijgt na 75 jaar zijn medaille
Samen met Burgemeester Pieter Verhoeven van Gouda 
vorm ik met een aantal Goudse officieren die veteraan 
zijn, zoals Frank Markus, Harry van den Brink en Marien 
Klein, het Gouds Veteranennetwerk. Wij organiseren twee 
maandelijkse veteranenborrels, interviews voor de krant 
en andere zaken ter ondersteuning van veteranen. Ik ont-
moette Henk op 24 juni 2022 voor het eerst op onze ve-
teranenborrel; ik kon nauwelijks geloven dat hij al 97 jaar 
was, zo fit zag hij eruit. Tijdens een interview met Henk 
de Jong kwamen wij erachter dat hij zijn onderscheiding  
“Ereteken voor Orde en Vrede” nooit had ontvangen. Dat 
konden wij via ons Haags netwerk snel kortsluiten en in juli 
kreeg Henk de Jong alsnog na 75 jaar de onderscheiding uit 
handen van Burgemeester Pieter Verhoeven. 

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

Aanhechting cravate met vaandelopschrift door de Koning
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Uitreiking onderscheiding

Henk werd als infanterist van het 3e Indië bataljon in 1946 
voor een jaar naar Indië uitgezonden, maar het werden uit-
eindelijk drie jaar en twee maanden voordat Henk in 1949 
huiswaarts mocht gaan om zijn zoon van inmiddels bijna 3 
jaar te gaan bewonderen.

Kennismaking met zoontje van bijna 3

In Memoriam 
Op 9 augustus 2022 overleed Harry Vleeming op 94-jarige 
leeftijd. Harry was sinds 20 april 2004 Voorzitter van de 
Vereniging Oud Strijders Indië Bataljons (VOSIB). Wij ver-
liezen in hem een pracht mens die veel voor het Regiment 
heeft betekend.  Dat hij moge rusten in vrede. Wij wensen 
zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe. Elders in dit 
nummer vindt u het In Memoriam.

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 dit jaar weer zes reünies konden orga-
niseren en de reacties die ik las en hoorde, waren unaniem 
geweldig!
Als u dit nummer van De Vaandeldrager op de deurmat 
krijgt, heeft iedereen zeer waarschijnlijk ook genoten van 
de grote reünie van de VVVGFPI op 3 september. 

Commando overdracht 26 augustus 2022
Op vrijdag 26 augustus droeg Luitenant-kolonel der Fuse-
liers George Dimitriu het commando over 17 Painfbat en 
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene over aan Luite-
nant-kolonel der Fuseliers Niels Verhoef.
Het was weer een indrukwekkende en mooie ceremonie. 
Wij zijn George veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor 
het Regiment en wij zijn uiteraard samen met hem ook 
trots op de behaalde successen en de uitgevoerde missies 
van de compagnieën van 17 Painfbat GFPI. George, nog-
maals veel dank en gefeliciteerd met je schitterende nieuwe 
functie op het Instituut Clingendael. Wij heten Luitenant-
kolonel der Fuseliers Niels Verhoef van harte welkom als 
oude bekende voor ons en zien uit naar net zo’n vrucht-
bare en plezierige samenwerking als met George Dimitriu 
onder het motto Volo et Valeo. De eerste contacten met de 
nieuwe Regimentscommandant waren al positief en veel-
belovend.  

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
Mevr. A. Nievelstein-van Mansom 18 november 2021 Leiden
Dhr. C. Vereecke 27 december 2021 Emmen

In memoriam
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3de Bataljon GRPI
Dhr. P. v.d. Burg 26 april 2022 Onbekend
Dhr. D.F. Hermans 3 juni 2022 Amsterdam

4de Bataljon GRPI
Dhr. A.F.M. Segers 12 juni 2022 Maassluis

5de Bataljon GRPI
Dhr. D.C. Janssens 14 november 2021 Onbekend
Dhr. J.M. Verhave 5 mei 2022 Zevenhuizen
Dhr. H.J. Schot 3 juli 2022 Vollenhoven

6de Bataljon GRPI
Dhr. J. Schel Onbekend Onbekend
Dhr. C. Mackaay 20 april 2022 Utrecht
Dhr. H. Vleeming 9 augustus 2022 Arnhem

7de Bataljon GRPI
Dhr. A.C. Buikstra 19 februari 2022 Onbekend

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

Eindelijk weer eens een column waarin ik terug kan blikken 
op tal van activiteiten die hebben plaatsgevonden onder de 
vlag van de VVVGFPI. Gezellige bijeenkomsten met vetera-
nen onder elkaar. Wat hebben we dat gemist de afgelopen 
jaren. Nu vooral hopen dat het zo blijft. Als bestuur gaan we 
daar in ieder geval vanuit en hebben alweer een behoorlijk 
aantal activiteiten op de kalender staan. De grote reünie op 
3 september is daarvan zeker de omvangrijkste. De reünie 
ligt bij het schrijven van deze column nog in het verschiet, 
maar tegen de tijd dat deze Vaandeldrager op jullie deurmat 
ploft, al achter ons. In mijn volgende column kijk ik er dan 
graag op terug.

Reünie met Noël Daalman
Op vrijdag 15 april is het 1e peloton van de B Compag-
nie, die in 1996 deel heeft genomen aan de IFOR-2 missie 
van ons bataljon in Bosnië-Herzegovina, bij elkaar gekomen 
voor een reünie. Onder de aanwezigen ook Majoor Marco 
Kroon (oud-groepscommandant), Kolonel Joost Doense 

(oud-plv compagniescommandant), de  Adjudant b.d. Louis 
Vervoort en SM b.d. Martin Faas. Namens ons bestuur was 
Henk de Boer aanwezig. Maar belangrijker dan dit alles was 
het feit dat veel vrienden en kameraden hun maat Fuse-
lier Noël Daalman, één van de veteranen van het peloton, 
in het zonnetje wilden zetten. Nadat Noël na zijn actieve 
dienst bij Defensie een loopbaan in de burgermaatschappij 
was gestart, werd bij hem plotseling de slopende ziekte ALS 
geconstateerd. Van een actieve sportieve en altijd inzetbare 
vent, werd zijn leven plotseling stilgezet en kwam hij in een 
rolstoel terecht. Ondanks die verschrikkelijke situatie blijft 
hij toch optimistisch en vrolijk. Zeker als er oude maten, 
vrienden en andere veteranen aanwezig zijn, komt zijn Rot-
terdamse humor en ondeugende lach tevoorschijn. Zoals 
zijn oude OPC Martin Faas het omschreef: “Met jouw inzet 
en doorzettingsvermogen laat je zien dat je een voorbeeld 
bent van de spreekwoordelijke “Moed en Berenkracht!”. 
Namens de VVVGFPI werden tijdens een kleine ceremonie 
een schilderij en een polo aan Noël overhandigd. Na een 
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groepsfoto konden de aanwezige veteranen en vrienden 
het Regimentsmuseum bezoeken en werd er een uitste-
kende lunch in de Regimentsmess geserveerd. Al met al een 
bijzondere bijeenkomst. Wat zeker niet onvermeld mag blij-
ven, is dat deze happening niet mogelijk zou zijn geweest 
zonder de steun van de stichting “Veteranen in Actie”. Met 
de bijzondere inzet van Jordy Hilt van deze stichting was 
het mogelijk dat Noël met ziekenvervoer werd verplaatst 
naar Oirschot en zo bij zijn kameraden kon zijn. Daarnaast 
zijn we dankbaar voor de betrokken bijdrage van Cynner 
Leiwakabessy die alles op de gevoelige plaat heeft vastge-
legd. Noël, we hopen je nog vaak en zo lang als het mogelijk 
is, te ontmoeten en begroeten op één van onze “familie-
activiteiten” van de Fuseliers!

Fuselierstoertocht
Op vrijdag 1 juli was het eindelijk zover: de langverwachte, 
maar vaak uitgestelde (jullie weten waarom…) Fuselierstoer-
tocht ging van start. Een coproductie van onze vereniging sa-
men met het bataljon.  Alle koorddragers in- en buiten actie-
ve dienst mochten deelnemen aan een tocht per fiets (60 of 
110km) of per motor, waarbij de Vaandelplaatsen Tilburg en 
Hedel werden aangedaan. Start en finish lagen bij onze Regi-
mentsmess Congleton en het restaurant de “Rustende Jager” 
bij de Loonse en Drunense Duinen was een mooi rustpunt. 
Op de route kon ook nog een bezoekje worden gebracht 

aan het graf van 
Cornelis Johan-
nes Picokrie op 
de R.K.-begraaf-
plaats Sint Jo-
seph te Tilburg. 
Sld Picokrie is 
gesneuveld op 
25-04-1945 bij 
de slag om Hedel. 
Bij de toertocht 
was aan alles ge-
dacht van drin-
ken, lunchpakket-
ten tot een heuse 
b e z e m w a g e n . 
Gelukkig was die 
laatste niet nodig 
en heeft iedereen 

zonder brokken de eindstreep gehaald. Een mooi evenement 
en een mooie route, ik spreek uit eigen ervaring, die nog veel 
meer deelnemers verdient. Hartelijk dank aan iedereen die 
deze dag mogelijk heeft gemaakt.

Nederlandse Veteranendag
Ook dat was weer even wennen. Een ouderwetse NLVD. 
Zaterdag 25 juni was het na twee jaar afwezigheid weer 
voor alle veteranen mogelijk om te struinen over het Ma-
lieveld en kameraden van missies op te zoeken of oude 
bekenden tegen het lijf te lopen. Ook onze aanwezige VV-
VGFPI-tent bood daarvoor weer een geschikt platform. De 
NLVD kent een aantal geijkte en geëigende elementen die 
ook dit jaar niet ontbraken. Dit jaar was echter toch heel 
speciaal omdat achttien Standaarden en Vaandels, waaron-
der die van ons Regiment, een Vaandelopschrift door Z.M. 
de Koning kregen uitgereikt voor hun bijzondere inzet in 
Afghanistan. Tijdens een besloten ceremonie op de Hofvij-
ver bevestigde Koning Willem-Alexander een cravate aan 
de diverse Vaandels. Dat zo’n omvangrijke uitreiking geen 
dagelijkse kost is, blijkt wel uit het feit dat de laatste keer 
dat zoiets gebeurde op 17 november 1913 was. Toen reikte 
Koningin Wilhelmina aan dertien regimenten een vaan-
delopschrift uit op het Malieveld. Dit jaar mocht een defilé, 
afgenomen door onze Koning, natuurlijk niet ontbreken. 
Ook onze vereniging nam daaraan deel. Voor de verande-
ring lag de organisatie daarvan weer eens in de vertrouwde 
handen van Martin Faas.

Diverse reünies
Zoals in mijn inleiding al aangegeven, hebben er in de af-
gelopen periode verschillende activiteiten, waaronder reü-
nies, plaatsgevonden. Het is niet mijn bedoeling om die (BG 
10 TFU, SFOR1+ Mrpel, RSM 2020 FP-pel, BG4 ehd 3.1 en 
ISAF/TFU 2) allemaal hier te bespreken. Een plaatje zegt 
meer dan 1000 woorden en daar laat ik het dan bij. Wat 
ons goed doet, zijn de berichtjes die je als bestuur ach-
teraf krijgt. Zoals die van Kolonel Joost Doense die schrijft: 
“BG10 heeft vandaag een hele mooie reünie gehad in Oir-
schot. Mijn hartelijke dank voor jullie steun want zonder 
die steun was dat niet gelukt.” 
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Afscheid van Bart
Bart Spijkers, ons bestuurslid met vele, vele ‘dienstjaren’ 
voor de VVVGFPI, heeft besloten zijn functie neer te leggen. 
Bart, alias Mister Tent (alias Fuselier Nagel), was het be-
kende gezicht voor velen op het Malieveld tijdens de NLVD. 
Beste Bart, vanaf deze plek een welgemeend hartelijk dank 
voor alle inspanningen die je hebt verricht voor onze ver-
eniging. Klasse!

Wist u dat?
Aan het einde van deze rubriek twee wist-u-datjes. Wisten 
jullie dat onze volgende Algemene Ledenvergadering gaat 
plaatsvinden tijdens de Regimentsjaardag in januari 2023? 
Kunnen jullie daar alvast rekening mee houden. 
Maar wisten jullie ook dat onze vereniging bijna geruisloos 
75 jaar is geworden? Zoals bekend vertegenwoordigt onze 
Vereniging Van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses 

Irene (VVVGFPI) naast de veteranen uit recente(re) missies 
ook de Vereniging Oud-strijders Koninklijke Nederlandse 
Brigade Prinses Irene (VOSKNBPI) en de Vereniging van 
Oud-strijders Indiëbataljons GRPI (VOSIB). Onze vereni-
ging houdt de oprichtingsdatum van de oudste geleding aan 
als oprichtingsdatum en dat is de VOSKNBPI te weten 13 
april 1947. Gefeliciteerd! 

Op 26 aug heeft de commando-overdracht van bataljon en 
Regiment plaats gevonden. Ik wil de scheidend Regiments-
commandant hartelijk danken voor zijn inzet en de aantre-
dende Regimentscommandant veel succes wensen.

Ik hoop jullie weer op één van onze evenementen te mo-
gen begroeten.

Uw voorzitter

‘’Kameraadschap voor het leven’’
Tekst aangeleverd door: Melanie Giesen-Schuurmans

Stichting Veteranen in Aktie vervult wensen van vetera-
nen en hun gezin, die momenteel om diverse redenen een 
zware tijd doormaken. Door het vervullen van de wens 
willen wij hen een positief steuntje in de rug geven. Dit 
kan een rondleiding zijn op een vliegbasis, een rit in een 
supercar, bezoek aan museum of dierentuin enz. Momen-
teel hebben wij eenentwintig wensen vervuld met een zeer 
beperkt budget. De meeste wensen zijn gerealiseerd door 
ons netwerk, mensen die onze veteranen een warm hart 
toedragen. 

Onze stichting filmt en produceert ook promotiefilms voor 
initiatieven die het welzijn van onze veteranen kan vergro-
ten. We hebben o.a. een film gemaakt voor een kinderboek 
voor gezinnen waarvan een of beide ouders PTSS heeft. 
Dit boek geeft ouders handvatten om de kinderen inzicht 
te geven over wat PTSS inhoud. Ook zorgt het ervoor dat 
kinderen het buiten zichzelf plaatsen en niet denken of voe-
len dat wat mama of papa voelt of doet aan hen ligt (‘’een 
kast vol’’).

14 April hebben wij Noël Daalman opgehaald in Rotterdam 
met de rolstoelbus en brachten wij hem naar Oirschot. 
Hier vond de reünie van het ‘zwijnenpeloton’ plaats. Van 
deze geweldige dag zijn veel foto’s en ook een compila-
tiefilm gemaakt (zie Facebook pagina VIA). Wij zullen Noël 
waar nodig blijven ondersteunen en begeleiden, wij hebben 
een band voor het leven.

Noël was boorschutter bij het bravo team, 1ste  ‘Zwijnen-
peloton’  van 17 Mechbat.
Hij heeft de missie IFOR 2 gedraaid met o.a. (SM b.d.) Martin 
Faas. Op de foto is hij te zien samen met Majoor Kroon. Zij 
hebben elkaar voor het laatst gezien in Bosnië ongeveer 26 
jaar geleden. Deze foto laat zien dat kameraadschap binnen 
defensie voor altijd is, uit het oog is niet altijd uit het hart.

Ken jij veteranen die momenteel ‘’in de put’’ zitten? Die wel 
een duwtje in de goede richting kunnen gebruiken? Of ben 
jij iemand die graag zou willen helpen met ondersteunen in 
de regio? Neem contact met ons via 
jordy@veteraneninaktie.nl, of onze Facebook pagina.
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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

Na twee jaar Coronapandemie weer naar Normandië! 
Tekst: Frans van der Meeren

Eind 2021 nodigden Nelleke Swinkels en Henk Laurens mij 
namens de VOSKNBPI uit om deel te nemen aan de her-
denking van 78 jaar D-day, Normandië, van 4 tot en met 7 
juni 2022. 
Eind februari kwam eindelijk het bericht “het kan weer”. 
Dat betekende dat na twee jaar coronapandemie, de weg 
weer vrij was om D-day in Normandië te herdenken. 
Vol enthousiasme zei ik onmiddellijk ja, met de vermelding 
dat begeleiding gewenst is. 
Mijn leeftijd, 96 jaar, brengt wat lichamelijke problemen met 
zich mee. Dochter Dorthy en schoonzoon Frans mochten 
ook mee!
Toch begon ik weer te twijfelen en zag overal weer de be-
kende beren. Hoe moet dat ’s nachts als ik 4 of 5 x mijn 
bed uit moet. Opnieuw kwam er antwoord van Nelleke. 
Dorthy en Frans gaan mee, en opnieuw: “Maak je geen zor-
gen, AMV-er Gert slaapt bij je op de kamer en de chauffeur 
voor deze dagen is Luc”.

Naarmate juni dichterbij kwam begon ik te twijfelen: Moet 
ik het wel doen? Kan ik het aan? Hoe moet dat ’s nachts? 
Ik zag alleen maar spoken. Maar mijn zorgen waren voor 
niets. AMV-er Gert sliep bij mij op de kamer en heeft ge-
weldig voor mij gezorgd. En chauffeur Luc was een en al 
dienstbaarheid.

Nog maar twee leden van de VOSKNBPI gingen 
mee op reis
Max Wolff en ik waren de enige oud-veteranen van de Prin-
ses Irenebrigade die konden deelnemen. Veel van onze kame-
raden zijn ons ontvallen of zijn niet meer in staat om deel te 
nemen. We misten uiteraard onze leidsman, veteranenvoor-
zitter Rudi Hemmes. Hoe lang kunnen wij nog mee?

Frans en Max met verzorger Gert en DIG-drager Jeroen De paarden van de stoeterij in St Côme keken toe



Na een voorspoedige reis op zaterdag kwamen we mooi op 
tijd aan in het mooie hotel “Les Villas d’Arromanches” in Ar-
romanches. Na het diner snel naar bed om op zondag fit te 
zijn voor het bezoek aan het Chateau St. Côme, Bréville les 
Monts. Daar sloten we om 
10.00 uur aan bij de Bat-
tlefieldtour, en was er een 
kleine intieme herdenking 
bij het monumentje. Achter 
ons keken de paarden van 
de stoeterij toe; deze stoe-
terij was er ook tijdens de 
gevechten in 1944!

Lunch in het 
tentenkamp
’s Middags gingen we lun-
chen op het tentenkamp 
van het bataljon. Compleet 
met kroketten en frikan-
dellen. Lunchen in een ech-
te stevige groene tent vond 
ik veel leuker dan dineren 
in een restaurant; die tent 
deed denken aan vroegere 
tijden. Hoogtepunt van de 
dag was in de avond de 
beëdiging en koorduitrei-
king op het strand van Arromanches. Ongeveer 100 jonge 
manen en vrouwen werden beëdigd. Vervolgens mochten 
Max Wolff en ik, samen met twee jonge veteranen, Jeroen 
en Michael, de koorden uitreiken. Een hele eer om dat op 
deze historische plek te mogen doen. Na de toast met de 
Calvados kwam de traditionele duik in het water van de 
Atlantische Oceaan. Indrukwekkend! 
Om 22.00 uur terug in het hotel. Snel naar bed want het 
was een vermoeiende dag, de leeftijd gaat doorwegen.

D-day, 6 juni, 78 jaar na dato
Maandag 6 juni, de grote dag. Om 9.45 uur vertrek naar 
Arromanches 360° Circular Cinema, waar om 11.00 uur 
de officiële herdenking van de Prinses Irenebrigade plaats-
vond. Nu in een hele vreedzame omgeving, het strand met 
zijn hoge rotswanden. 78 jaar geleden een omgeving vol 

verwoestende gevechten. Na afloop de Vin d’Honneur bij 
de burgemeester van Arromanches. We kwamen niets te-
kort. De dag werd afgesloten in restaurant La Marine. Onze 
voorzitter Rudi Hemmes had hier mooie herinneringen. Te-

recht dat Nelleke een toast 
uitbracht op hem. Op dins-
dag sloten we af met een 
eenvoudige herdenking bij 
het stadhuis van Pont Au-
demer, de plaats waar onze 
brigade in 1944 als bevrij-
ders binnentrokken.
En toen weer terug naar 
huis.
Het waren geweldig mooie 
dagen. We werden ver-
wend met heel mooi weer. 
In dit Pinksterweekend wa-
ren er heel veel toeristen 
op de been, velen uitgedost 
in oude soldatentenues, de 
dames in kleding van de 
jaren 40. Veel Jeeps reden 
rond. Het leek wel carnaval. 
Maar het was ook heel bij-
zonder dat er zoveel jonge 
mensen aanwezig waren. 
Heel belangrijk want her-

denken moeten we samen blijven doen. Het blijft nodig om 
erbij stil te staan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Ik ben dankbaar dat ik erbij mocht zijn. Wie weet tot vol-
gend jaar!!!

Heel bijzonder om samen met pa deze dagen te 
beleven
Tekst: Dorthy de Vos-van der Meeren en Frans de Vos

Wij mochten mee als begeleiding van mijn vader. Wij wis-
ten niet wat wij ons moesten voorstellen, maar wij werden 
aangenaam verrast. Een heerlijk hotel, geweldige zorg voor 
mijn vader door Gert en een fantastische chauffeur, Luc. 
Wij werden geraakt door het respect waarmee mijn vader 
en Max werden behandeld en de manier waarop alles gere-
geld was. Hartelijk dank voor alles!

Groepsfoto bij het monument met de loco-burgemeester van Pont Audemer
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Koorduitreiking op het strand
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“Ik lach om niet te huilen”
Tekst: Richard van de Velde

Sam en Moos lopen door de Kalverstraat. Sam ziet een spiegel 
op straat liggen. Hij pakt de spiegel op, kijkt erin en zegt: "Hé, 
die gozer ken ik!" Waarop Moos de spiegel afpakt, ook in de 
spiegel kijkt en zegt: "Tja, logisch, dat ben ik!"

‘Sam-en-Moos-moppen’ hoor je nog steeds en niet alleen 
in Amsterdam en omstreken. Toen humorist Max Tailleur 
in 1990 stierf, liet hij er maar liefst 3000 na. Hij dankte zijn 
bekendheid ook aan de ‘Zak van Max’ en ‘De Geinlijn’. Vol-
gens veel bronnen was deze ras-entertainer in het laatste 
oorlogsjaar ook actief bij de Prinses Irene Brigade. 

Mozes “Max” Tailleur werd geboren op 12 juni 1909 in een 
eenvoudig joods gezin in Amsterdam. Hij was enig kind en 
had een ziekelijke moeder, die wel over veel humor be-
schikte. Zij vroeg ook elke dag of hij haar wilde opvrolijken. 
Op de lagere school maakte hij al faam als moppentapper. 
Daarna volgde hij nog enkele jaren het uitgebreid lager on-
derwijs (ULO), maar maakte die niet af en ging net als zijn 
vader werken als handelaar in spiegels en schilderijlijsten. 
Daar lag echter niet zijn hart en zijn vader besloot hem 
te ontslaan. In 1926 vertrok hij met geleend geld van zijn 
moeder naar Antwerpen en ging als diamantslijper aan de 
slag bij zijn oom Juda. Hier kwam Max in contact met het 
theatergezelschap Kindermans, kreeg hij kleine rollen en 
deed hij imitaties. Hij keerde in de crisistijd weer terug naar 
Amsterdam  en werd tekstschrijver voor amateurartiesten. 
Max trouwde hier in maart 1936 met Sophia “Fietje/ Vic” 
Wijnschenk (1908-1990), ging met haar weer terug naar 
Antwerpen en trad daar in de avonduren in verschillende 
bioscopen als conferencier op, als een soort pauzeattractie.

Toen de oorlog in mei 1940 uitbrak, meldde hij zich in Brus-
sel aan als vrijwilliger voor een eventueel te vormen Ne-
derlands verzetsleger. Omdat daar geen zicht op was, pro-
beerde hij tevergeefs via Duinkerken Groot-Brittannië te 
bereiken. Hij keerde weer terug naar Antwerpen waar hij 
de kost verdiende als komiek, liedjeszanger, conferencier en 
zelfs als balletdanser. 

Vervalst persoonsbewijs van Max (Bron: Pierre Morin in documentaire Ik 
lach om niet te huilen van Laetitia Schoofs)

In 1941 voelde Max zich steeds minder veilig. Hij had ge-
hoord dat in Zwitserland Nederlanders van een vals pas-
poort werden voorzien en vervolgens illegaal via Frankrijk, 
Spanje en Portugal werden doorgeleid naar het Verenigd 
Koninkrijk. Max wilde dat ook. Na een vermoeiende reis 
belandde hij uiteindelijk in het Zwitserse interneringskamp 
Cossonay, nabij Lausanne, waar hij met andere gevange-
nen drainagesystemen moest aanleggen in een moeras of 
stenen uithakken voor de wegenbouw. Onder hen ook de 
latere acteur Jan Teulings en zijn kompaan, schrijver Jan de 
Hartog. Ze genoten een zekere vrijheid. 

Max werd al snel belast met de zorg voor het vermaak 
van de Nederlandse geïnterneerden. Tijdens Koninginnedag 
droeg hij het volgende liedje voor:
‘In Cossonay daar zit je met je landgenoten
Je spit je stug, een stijve rug en natte poten,
Want dat moeras dat moet gedempt
Voor de productieslag bestemd,
Daar moet je zweten voor je eten landgenoten'.

Van hieruit zag hij ook kans zijn vrouw een telegram te stu-
ren met de tekst “Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte 
van uw zoon, G.A. Pleitte". Ze begreep het meteen en reis-
de hem achterna. Ze kwamen samen terecht in het nabij 
gelegen hotel Mont-Pélerin, dat was omgebouwd tot een 
vluchtelingenkamp. Hier werkte Max in de keuken. In zijn 
vrije tijd deed hij mee aan cabaretvoorstellingen, waarbij hij 
eens een spotliedje maakte op het hoofd van het hotel, dat 
voor zichzelf stiekem extra eten liet klaarmaken. 

In dit oord kreeg Max voor het eerst mee, via brieven van 
zijn moeder, dat de Duitsers bijna alle familieleden en be-
kenden van hem en zijn vrouw hadden weggevoerd naar 
vernietigingskampen en daar om het leven hadden ge-
bracht. Deze dramatische gebeurtenis heeft grote invloed 
op zijn verdere leven uitgeoefend. Zijn lijfspreuk was niet 
voor niets: 'Ik lach om niet te huilen'. 

Toen duidelijk werd dat de geallieerde legers aan de win-
nende hand waren en oprukten in Europa, liet de Zwitserse 
regering in de herfst van 1944 alle geïnterneerden vrij. Max 
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werd, met nog twintig anderen uit het hotelkamp, opgeroe-
pen om dienst te nemen in het Nederlandse leger. 

In allerlei geschriften staat dat Max zich vervolgens aan-
sloot bij de Prinses Irene Brigade, ook op Wikipedia is dat 
nog steeds te lezen. Door het combineren van heel veel 
informatie, blijkt dat de waarheid anders ligt…..

Rond de kerstdagen van 1944 werden alle jonge Neder-
landse oorlogsvrijwilligers vanuit Zwitserland naar Parijs 
overgebracht. Daar vond een medische keuring plaats en 
ook de verdeling van de nieuwe jonge militairen: een ge-
deelte reisde door naar Engeland en vandaar naar Australië 
en een andere groep ging naar het plaatsje Fournes-en-
Weppes niet ver van Lille (Rijssel), waar ze werden onder-
gebracht in een koude, tochtige ambachtsschool. In totaal 
waren dat er 58, merendeels in Zwitserland gestrande En-
gelandvaarders en enkele legaal in Zwitserland studerende 
jongemannen. Onder hen was Max, die toen al een avond-
vullend programma vol mopjes had en de later bekende 
filmregisseur Fons Rademakers, die een keer een avond 
vulde met de Gijsbreght van Amstel, waarbij hij in zijn een-
tje alle rollen voor zijn rekening nam. Het overgrote deel 
van deze groep bestond echter uit oorlogsvrijwilligers uit 
het inmiddels bevrijde Zuid-Nederland.

De legering was erg slecht: ruiten waren kapot, er was geen 
brandstof voor de kachels, waardoor de waterleiding was 
bevroren. Max brak met een aantal van zijn dienstkamera-
den steigers af van een nabijgelegen watertoren en korte 
tijd later zaten ze bij een roodgloeiende kachel. 

De soldaten in spé hadden nauwelijks schoenen, zodat er 
geoefend moest worden op gewone schoenen, terwijl er 30 
cm sneeuw lag. De meeste vrijwilligers waren inmiddels in 
een uniform gestoken, maar voor de 58 'Zwitserse' Jagers 
was er nog niets. Door bemiddeling van Prins Bernhard 
kwam dat ook in orde, want hij zorgde voor tweedehands 
uniformen van de Londense Home Guard. 

De voeding was prima en ze waren heel gemotiveerd. Het 
was heel duidelijk waarvoor zij gekomen waren, de rest van 
Nederland moest ook bevrijd worden!

De leiding was in handen van commandant Van Dijk, voorts 
zeven officieren, zes beroeps onderofficieren en relatief 
veel studenten of jongemannen die dat zouden worden. De 
opleiding zou verder verzorgd worden door rondreizende 
Engelse trainingseenheden. Dat sloeg goed aan, de trainers 
werden op hun beurt zeer enthousiast.

Max stond bekend om zijn improvisatietalent. Door zijn 
opgedane talenkennis belastte men hem al snel met de 
welzijnszorg voor officieren en manschappen, en ook met 
het onderhouden van contacten met de 21ste Britse Le-
gergroep.

1 januari 1945 was het zover en werd in Fournes het eer-
ste Oorlogsvrijwilligers Bataljon van het Regiment Jagers 

gevormd. (OVW-bataljon 1-RJ) Na de nodige inspecties van 
Nederlandse en Britse zijde werd het bataljon vervolgens 
gelegerd in Zeeuws Vlaanderen. Heel bijzonder was het 
dat bij terugkomst van Koningin Wilhelmina in het Zeeuw-
Vlaamse Eede er een erehaag was van enkele pelotons van 
het eerste Bataljon van het Garderegiment Jagers. Zij was 
verheugd om, als eerste, militairen van haar eigen regiment 
te treffen. 

Vervolgens werd het bataljon  ingezet bij de beveiliging van 
Antwerpen. Later deed het bataljon dienst in West-Brabant, 
Utrecht, Zuid-Holland, Groningen en Duitsland (Bocholt).

In juni 1945 werd dit 1e bataljon Garderegiment Jagers naar 
Utrecht verplaatst. Degenen die een kort dienstverband 
hadden getekend, namen afscheid. De rest werd aangevuld 
met manschappen van Pionier-eenheden en vertrok eind 
oktober 1945 via Engeland, waar het bataljon werd voor-
zien van de noodzakelijke uitrusting, naar Nederlands-Indië. 

Metalen schoudertitel

Max heeft dat allemaal niet meer meegemaakt. Hij stond 
bekend als een ritselaar, die alles voor elkaar kreeg. Het 
was dan ook niet verwonderlijk dat hij eind mei 1945 werd 
gevraagd als stafmedewerker van prins Bernhard. Tailleur 
werd op paleis Het Loo in Apeldoorn adjudant Ontspanning 
en Ontwikkeling en organiseerde ontspanningsavonden en 
regelde voor alle legeronderdelen muziekinstrumenten en 
sportuitrustingen. In juni 1946 leverde hij met pijn in het 
hart zijn uniform in en keerde terug naar Amsterdam, waar 
hij een etage ‘ritselde’. Hij behoorde tot zijn dood tot de 
directe vrienden van Prins Bernhard.

Max maakte bij één van zijn bezoeken naar Antwerpen ken-
nis met de revueartiesten Willy Walden en Piet Muyselaar. 
Hij hielp hen bij het schrijven voor hun nieuwe ‘Snip en 
Snap’-revue. Ook maakte hij samen met Sylvain Poons in de 
jaren 1947-1948 diverse tournees door het toenmalige 
Nederlands-Indië. Toen hij hiervan terugkwam, richtte hij 
zijn eigen ‘Tailleurs toneelgroep’ op en trad in het hele land 
op voor joodse verenigingen. Toen dat succes afnam, werk-
te hij als invaller bij Cabaret Wiener Café in Noordwijk. 
Dat was zo’n succes, dat hij besloot zelf een cabaretgroep 
op te richten. In een slecht lopend café op het Amster-
damse Rembrandtplein opende hij in november 1952 De 
Doofpot. Het was meteen een commercieel succes, want 
de zaal was elke avond met 100 mensen uitverkocht. Max 
tapte elke avond 250 witzen (moppen) en werd een nieuw 
fenomeen. Hij haalde de humor en het gedachtengoed van 
de joodse getto van voor de Tweede Wereldoorlog uit de 
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doofpot en liet dat herleven in zijn cabaretclub. Dit was zijn 
manier hoe om te gaan met zijn persoonlijke verlies: lachen 
om niet te huilen….. 

Max Tailleur in 1962 (cc - Anefo - NA - Harry Pot)

In eigen kring werd Max verguisd en werden zijn witzen 
door velen als smakeloos ervaren. Hij zou juist het sluime-
rende antisemitisme aanwakkeren met het tonen van de 
Jiddische humor voor een vooral niet-Joods publiek. Dat 
publiek lag dubbel van het lachen om de vaste moppenper-
sonages Sam (Bram) en/of Moos, die werden afgeschilderd 
als sluwe, bangelijke schlemielen, die meestal ook nog eens 
bij Saar onder de plak zaten. Desondanks was hij tussen 
1952 en 1966 één van de bekendste Nederlanders.

De Amsterdamse moppentapper was erg populair bij de 
Nederlandse emigranten in het buitenland. Wanneer 'De 
Doofpot' in de zomermaanden gesloten was, maakte hij 
samen met andere artiesten vele wereldtournees naar Aus-
tralië, de VS en Canada. Deze mop zat dan steevast in zijn 
programma: Er was eens een joodse vluchteling die voor 
de oorlog geen visum voor Amerika kon krijgen omdat het 
quotum vol zat. Maar de consul had medelijden en zei: “Hier 
heb je de wereldbol, zoek een land uit waar geen antisemitisme 
is en ik zal zorgen dat je ernaar toegaat.” De vluchteling draait 
de bol rond en rond en roept na tien minuten: “Heeft u een 
andere bol voor me?”

In 1953 bracht Max zijn eerste Sam en Moos-moppenboek 
uit met de titel Langs mijn neus weg. Er zouden er tussen 
1953 en 1988 nog vijftien volgen met in totaal liefst 1,6 mil-

joen exemplaren. Vanwege het gaatje in het boekje hingen 
ze ook vaak met een touwtje aan de muur van het toilet…. 
Met deze gein konden de mensen de “sores van de hele dag 
vergeten”, zei hij erover. Tevens maakte hij een groot aantal 
grammofoonplaten, die eveneens prima verkochten en op 
YouTube nog steeds te beluisteren zijn. 

Tailleur leed aan reuma en werd tweemaal langdurig op-
genomen in het ziekenhuis. Ook depressies speelde hem 
parten. Om die redenen besloot hij in 1966 om te stoppen 
met optredens: “de deksel ging op De Doofpot”.

In een interview in De Telegraaf op 23 maart 1966 vertelde 
Max: “Ik kon soms helemaal niet lopen. Ik moest van de 
kruk worden afgedragen, waarop ik mijn moppen zat te 
vertellen en soms moest ik in de pauze van mijn optreden 
in de kleedkamer huilen van de pijn. Het publiek heeft daar 
nooit iets van gemerkt.”

Max en Fien (Bron: Joods virtueel museum)

Een jaar later gaf hij het startsein voor de oprichting van 
de stichting 'Beter met Max'. Onder het motto 'Geef Max 
de zak' werden oude kledingstukken ingezameld, die twee-
dehands verkocht werden. Met de opbrengst konden vele 
minder draagkrachtige patiënten met reuma of de Ziekte 
van Bechterew kuurreizen naar het Oostenrijkse Bad Gas-
tein maken met als doel hun pijn enigszins te verlichten. 
Tailleur stapte uit de stichting toen hij erachter kwam dat 
ook zeer bemiddelde mensen van de kuurreizen gebruik 
maakten. Hij richtte een nieuwe stichting op met dezelf-
de doelstelling: 'De zak van Max'. In 1978 werd Max Rid-
der in de Orde van Oranje-Nassau en ontving hij de Prix 
d'Humanité voor beide acties. 

Ondanks zijn ziekte kon Max niet stilzitten en in mei 1971 
startte hij een nieuwe onderneming, genaamd De Geinlijn. 
Wie belde met het nummer 020-211811 kon voor 16 cent 
via een opname ‘de mop van de dag’ horen. 
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Eigenlijk was dit de voorloper van de tegenwoordig 06-lij-
nen. De Geinlijn werd al snel erg populair en werd in to-

taal 126 miljoen keer ge-
beld. The New York Times 
noemde hem eens “the 
most telephoned man in 
the world”. Eén van die 
witzen was deze:
Sam en Moos staan op 
de Magere brug, valt Sam 
zijn bril in het water! Sam 
roept tegen Moos: “Moos 
mijn bril valt in de Maas”. 
“Nee, Sam hij valt niet in 
de Maas, maar in de Am-
stel!". Waarop Sam zegt: 
“kan je nagaan hoe hard 
ik hem nodig heb.”

Zijn laatste levensjaren waren zwaar. Hij stond stijf van de 
reuma, ging door het leven met twee kunst-knieën, had sui-

kerziekte en een hernia. Hij zei toen mismoedig over zichzelf: 
„Ik heb mijn brood verdiend door leuk te zijn, maar daarom 
ben ik nog niet leuk. Je hebt ook slagers die vegetariër zijn." 
Tailleur werd steeds afhankelijker van de zorgen van zijn 
echtgenote Vic, totdat zij in augustus 1990 plotseling over-
leed. Max, in wiens leven 'pijn en gein' de hoofdrol speelden, 
overleed amper twee maanden later op 12 oktober 1990, 
op 81-jarige leeftijd in Amstelveen. Een begrafenis kwam 
er niet en niemand kon afscheid nemen, want hij had zijn 
lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap.

In een van zijn laatste interviews zei Max Tailleur dat de jood-
se humor is uitgestorven. "De mensen van nu weten niet 
meer wat het is: dat verbloemen van pijn door te lachen."

Bronnen: 
Mijn leven was geen mop: Jan Luitzen
Herinneringen van Jan Staal, uit de Schakel 2004-10
De Koninklijke landmacht na de bevrijding
Ik lach om niet te huilen, documentaire uit 2005 van Laetitia 
Schoofs

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

In Memoriam Harry Vleeming 

Op 9 augustus 2022 is  
Harry Vleeming op 94-jarige 
leeftijd overleden.

Harry ging met het 6e Ba-
taljon van het Regiment 
Prinses Irene naar voor-
malig Nederlands-Indië in 
september 1948 en kwam 
in juni 1950 weer in Rotter-
dam aan.
Op 27 juni 1994 werd de 
Vereniging Oud Strijders In-
dië Bataljons (VOSIB) opge-

richt. Harry was daar actief bij betrokken en trad later toe 
tot het Algemeen Bestuur. Op 20 april 2004 werd Harry 
gekozen tot voorzitter. Van 2014 zijn de taken van de VOSIB 
overgenomen door de VVVGFPI  en bleef Harry als voor-
zitter in ruste functioneren tot heden. 

Aan Harry werd de Gouden Fuseliersspeld toegekend, we-
gens zijn grote verdiensten voor het Regiment. 

Op 11 januari 2019 ging een grote wens in vervulling toen 
Harry op de Regimentsjaardag  uit handen van Generaal-
majoor b.d. Rudi Hemmes het invasiekoord kreeg uitgereikt 
en daarna werd op 1 februari 2019 aan alle Indiëvetera-
nen het Invasiekoord uitgereikt. Zijn beide gepassioneerde 
speeches bij deze plechtigheden zullen wij nooit vergeten.
Wij zullen hem altijd blijven herinneren als een prachtmens 
en een bevlogen voorzitter, die op Reünies en Regiments-
jaardagen altijd op gepassioneerde wijze het woord voerde 
en ook de jonge Fuseliers goed wist te raken. 

Wij zijn in gedachten bij zijn familie en vrienden en wensen 
hen heel veel sterkte toe. Dat hij ruste in vrede!

Voorzitter Stichting Brigade en Garde Prinses Irene
Arie T. Vermeij, Brigade-generaal der Fuseliers b.d.
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Uitvaart Harry Vleeming
Tekst: Arjan Luijten

“Fuseliers, ben ik duidelijk verstaanbaar?”. Wie herinnert 
zich niet het typerende begin van de speeches van Harry 
Vleeming tijdens de vele reünies en appèls. Dat dit eigen-
lijk een retorische vraag was, was elke keer weer duidelijk 
te merken want Harry was zelfs zonder geluidsversterking 
overal te verstaan! In zijn speeches sprak hij in schitterend 
Nederlands en vol verve over datgene wat hem dan bezig 
hield. Veelal was dat over zijn overleden sobats die hem 
aan het hart gingen en die nooit vergeten mochten wor-
den, soms ook over de wens om het Fuselierskoord toe te 
kennen aan alle Indië-veteranen. Dat laatste is uiteindelijk 
gelukt, waarbij Harry ook de eerste Indië-veteraan van ons 
Regiment werd die het koord heeft mogen ontvangen. 

Koorduitreiking op 11 januari 2019

Op 9 augustus kregen wij echter het trieste bericht dat 
Harry zich bij zijn overleden sobats en zijn dierbare vrouw 
Toos heeft gevoegd. Hiermee verloren wij een charisma-
tisch en geliefd lid van ons Regiment. In overleg met zijn 
familie hebben wij als Regiment gekeken of we konden bij-
dragen aan een waardige uitvaart.

Deze heeft op dinsdag 16 augustus jl. plaatsgevonden in zijn 
woonplaats Westervoort. Harry is door een draagploeg in 
het ceremoniële Fuselierstenue de Protestantse Kerk inge-
dragen welke bij de ingang geflankeerd werd door een ere-
wacht van 2 Fuseliers. Tijdens de dienst heeft kolonel b.d. 
Henk de Boer namens het Regiment een toespraak gehou-
den waarin gerefereerd werd aan Harry’s tijd in Nederlands-
Indië, de ontberingen die men daar geleden heeft, alsmede 
Harry’s inzet om de daar gevallen sobats nooit vergeten te 
laten worden. Ook werd nog ingegaan op de persoon Harry 
en al wat hij heeft betekend voor het Regiment.

Bij de algemene begraafplaats in Westervoort is Harry 
door de draagploeg in bijzijn van familie, genodigden en ge-
interesseerden naar zijn laatste rustplaats gedragen. Na een 
overdenking en zegening door de dominee werd door een 
militaire trompettist het signaal Taptoe geblazen en een mi-
nuut stilte gehouden. Na het signaal Voorwaarts werd door 
de draagploeg de vlagprocedure uitgevoerd en is de Ne-
derlandse vlag met alle regalia door de kolonel bd. De Boer 
ceremonieel overgedragen aan de familie.

Wij hopen met deze bijdrage bij te hebben kunnen dragen 
aan een waardig afscheid van Harry Vleeming. Dat hij moge 
rusten in vrede.

Toespraak van kolonel b.d.  
Henk de Boer
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Gedenkboekje van het 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene 
1946-1950 (vervolg van Vaandeldrager 139)

Tekst: Theo Masselink

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

Na de Kerst komen wij in het jaar 1948. Wat zal ons dit 
jaar weer brengen? Er worden regelmatig transporten uit-
gevoerd, ook worden verlofgangers opgehaald van de voor-
posten, zij mogen een dagje naar Soerabaya waar zij bij de 
Prinses Marijke Club worden afgezet en laat in de middag 
weer opgehaald om terug te worden gebracht in de don-
kere avonduren. Overigens hadden zij weinig te besteden. 
Ons soldij was wel op het niveau van oorlogsomstandig-
heden gebracht, maar is vergeleken bij de jongere missies 
gewoon om te lachen. Om dit vast te leggen wil ik dit toch 
even vermelden:

Het verhoogd soldij tijdens oorlogshandelingen bedraagt:
Voor een ongeoefend soldaat . . . . . . . . . . fl. 1.08 per dag
Geoefend soldaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 1.40 per dag
Soldaat eerste klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 1.75 per dag
Korporaal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 2.10 per dag
Sergeant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 2.45 per dag

Modjokerto
Als 2-5 Regiment Infanterie vanuit Modjokerto in april 1948 
terug naar Holland gaat neemt een deel van het 4e Bataljon 
Prinses Irene die plaats over, waaronder de Stafcompagnie 
en wij komen dan weer in de bewoonde wereld. Er is een 
militair tehuis met de naam Apendans welke grotendeels 
onder beheer staat van Pater Baeten.

In de avonduren hebben we vaak zitten luisteren naar het 
pianospel van Wim Ouwehand. Er is ook een bioscoop en 
het leven wordt een stuk aangenamer. Wij hebben met 
onze groep motorordonnansen de beschikking gekregen 
over een mooie villa en aan de andere kant van de straat 
bevind zich de bataljonsstaf. Er zijn inmiddels ook twee 
nieuwe motoren, te weten Harley Davidson, 1250 cc. Ze 
zijn bedoeld voor de ordonnansen Ab Karrenbeld en Theo 
Masselink.

De oude motoren, waaronder mijn Ariel, waren tot op de 
draad versleten. De Ariel  heeft ondanks zijn leeftijd nim-
mer geweigerd. Hoewel veel reparatie heb ik veel kilome-
ters gereden.

De nieuwe Harley moest eerst nog ingereden worden, 
d.w.z. 5000 km. niet sneller dan 50 km. per uur. Maar dan 
heb ik er toch ruim anderhalf jaar van mogen profiteren.

Veel was ik op pad omdat Ab Karrenbeld en ik alleen waren 
overgebleven als ordonnans. Bijna alle anderen waren we-
gens rugklachten niet meer in staat om op de motor te rij-
den. Toen ik op een dag terugkeerde van een dagtocht wa-
ren drie van onze vrienden in opperbeste stemming. Toen 
ik naar hun belevenissen vroeg begonnen zij heel hard te 
lachen en kwam er een verhaal dat zij vandaag naar Soera-
baya waren geweest. Bioscoopje gepikt, pilsje gedronken, 
wij huurden dan een paard en wagen, dat wagentje had één 
as, dus op twee wielen, en het paardje was klein van stuk. 
De Chinese koetsier was gekleed in pyjama en moest er 
dus zelf bij gaan lopen, tot dat één van ons to drie telde en 
wij alle vier achterin het koetsje gingen zitten. Het paardje 
werd omhoog getild en hing zo’n 30 cm. Boven de grond 
aan zijn tuig. De Chinees had zijn handen gevouwen en riep 
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Kassian Toean (asjeblief mijnheer) en wij stikten van het 
lachen. Het was wel gemeen maar wij knapten er wel van 
op. Ik kon er niet zo om lachen, maar kon hun hilariteit wel 
waarderen.

De infanterie van ons bataljon heeft het lange tijd niet zo 
gemakkelijk gehad. Er moesten veel patrouilles worden ge-
lopen om de vele rondtrekkende bendes de kop in te druk-
ken. Heel vaak kwamen zij dan in vuurgevecht met meestal 
wel goede afloop, maar ook ging het wel eens anders en viel 
er weer een dode te betreuren.

Ook waren er gestadig aanvallen op onze posten door TNI 
troepen in Nederlands bezet gebied. Vaak moest onder-
steuning worden aangevraagd van mortieren, pantserwa-
gens, artillerie, zelfs moest ondersteuning vanuit de lucht 
worden ingeroepen.

Infanterie patrouille

Medevac

Het nu volgend verhaal is een gebeurtenis tijdens de twee-
de politionele aktie op 19 december 1948 met de bezet-
ting van Blitar, Wlingi, Toeloeng Agoeng, de brug over Kali 
Brantas, Kediri, Srengat, Trengalek, Kademangan en Lodojo.

Die brug over de Brantas moeten we hebben
Hoe lang lopen we al zo? Het blijft maar regenen. Een vieze 
druilerige motregen. We zijn allemaal al tot op onze huid 
toe nat. Zacht soppen onze schoenen bij iedere stap die we 
doen. Wanneer zijn we eigenlijk begonnen met lopen? Net 
als ganzen achter elkaar over de steeds smaller wordende 
sawa-dijkjes te wiebelen. Het lijkt al zo lang geleden dat we 
de post Brankal hebben overgedragen aan het mitrailleur 
bataljon. Toch is het nog maar twee dagen geleden. Na een 
nacht doorgebracht te hebben op het station in Modjo-
kerto zijn we met vrachtwagens naar Malang vervoerd. Vlak 
voor de stad hebben we uren langs de weg gezeten. Steeds 
maar gewacht.

Patrouille sawa

Als het donker is geworden komt de order: Terug en de 
nacht doorbrengen in Lawang! Daar aangekomen gaf heel 
wat geharrewar in het donker voor het zover was dat ie-
dereen een slaapplaats had gevonden.

Gisteren hebben we weer moeten wachten. De gehele dag 
gewacht. De wildste geruchten hebben zich de ronde ge-
daan en een gewillige voedingsbodem gevonden. Toch zijn 
we in de namiddag weer op pad gegaan. Nu is het echt 
menens geworden. We hebben vannacht om half een in de 
stikdonkere nacht de status-quo lijn overschreden. Nu lo-
pen we nog. Om half twaalf vanmorgen waren we in Ke-
pandjen. Alleen was die trieste regen begonnen.
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Het grote doel is om ongezien de brug over de Kali Brantas 
te bereiken voor de TNI hem opgeblazen heeft. Het begint 
er al op te lijken dat de avond gaat vallen. Nog steeds lopen 
we kris kras door de sawah’s. Niemand weet hoever het 
nog is. Niets wijst er op dat hier in de omgeving een kali 

loopt, of een brug is. Was er maar een droge plek en rust. Er 
schijnt vooraan toch iets aan de hand te zijn. Er wordt ten 
minste halt gehouden. Onmiddellijk gaat iedereen er maar 
bij liggen. Bijna 20 kilometer hebben wij nu aan een stuk 
gelopen. De kapitein komt van voren af.

Roelof-Jan Kruithof (1929-1991) Veteraan 7e Indië- Bataljon van het 
Garde Regiment Prinses Irene (GRPI)

Tekst: Jan van Eck

“Ja, vader was een echte Amers-
foortse ‘Keientrekker’, zoals wij 
dat hier noemen”, zegt zoon Pim 
op mijn vraag of Roelof-Jan een 
Amersfoorter is. De naam ver-
wijst naar een grote zwerfsteen in 
Amersfoort, waaraan de stad haar 
bijnaam Keistad en haar inwoners 
de geuzennaam Keientrekkers dan-
ken. ‘De Kei’, aldus de kronieken, 
werd op 7 juni 1661 door 400 
inwoners van Amersfoort op een 
slee vanaf ‘De Stompert’ - een heu-
vel in de omgeving - naar de Var-

kensmarkt in Amersfoort getrokken. Voor de gemeente 
Amersfoort voldoende aanleiding om de Kei de status van 
monument te geven.

Garnizoensstad Amersfoort: soldaten en 
paarden
Maar behalve ‘Keistad’ is Amersfoort ook een bekende 
legerplaats. Rond 1870 wordt de stad Amersfoort door 
Koning Willem III (Koning 1849-1890) als garnizoensstad 
aangewezen. Medebepalend voor de keus op Amersfoort is 
de centrale ligging aan het spoorwegnet en de nabijgelegen 
heideterreinen die zeer geschikt zijn voor oefeningen. In 
1883 wordt er de Willem III kazerne gebouwd, bestemd 
voor de ´Bereden Wapens´. Een onderdeel van de Krijgs-
macht dat zich oorspronkelijk te paard verplaatst: Cavalerie 
(de Huzaren), Artillerie en Marechaussee. De kazerne heet-
te in de volksmond dan ook al gauw de ‘paardenkazerne’.  

Deze herbergt uiteraard veel 
stalgebouwen, maar ook een 
rijschool, paardenhospitaal en 
de opleiding tot hoefsmid. Dit 
laatste was een gerespecteerd 
beroep, zowel binnen als bui-
ten het leger. Het beslaan van 
paarden werd geoefend op 
afgezaagde onderbenen van 
geslachte paarden. Deze wer-
den geleverd door het slacht-
huis. Maar ook kennis over 
de volledige anatomie van 
het paard behoorde tot de 
opleiding. De Huzaar hoef-
smid was herkenbaar aan het 
hoefijzerembleem op de lin-
kermouw van zijn uniform.

Bij het uitroepen van de mobilisatie - augustus 1939 - in 
aanloop naar WO II, worden alle geschikte paarden gevor-
derd voor het leger. De ene na de andere ‘paardentrein’ 
arriveert op het station van Amersfoort. Het is verplicht 
per paard een halster en voor één dag voer mee te bren-
gen. Op de paardenkazerne worden de paarden getraind 
voor de Cavalerie en het veldleger. Tot 1940 is Amersfoort 
dé plek in Nederland voor soldaten en paarden: de strijd-
krachten te paard. In 1945 doet het leger afstand van de 
paarden voor de cavalerie en wordt deze gemotoriseerd 
en gemechaniseerd.

Roelof-Jan (Roel) Kruithof
Roel wordt geboren op 27 januari 1929 in Amersfoort. Hij 
is de jongste van het gezin dat twee kinderen telt. Na de 
lagere school volgt hij op de Handelsavondschool de ‘Cur-
sus Bouwbedrijf ’, met specialiteit timmeren. Praktijk doet 
hij op in het aannemersbedrijf van zijn vader. 

Met het 7e Bataljon naar Indonesië en Nieuw-
Guinea
Roel behoort tot de lichting 1949 en wordt op 3 maart 
van dat jaar als dienstplichtig soldaat opgeroepen en inge-
deeld bij het 7e Bataljon GRPI in de Menno van Coehoorn 
kazerne in Arnhem. Het Bataljon staat onder commando 
van Lkol L. Vriesman en is één van de vijf bataljons van het 
Garde Regiment Prinses Irene dat in Indonesië heeft ge-
diend. Na te zijn opgeleid tot ‘Geoefend soldaat’, gevolgd 

Roel als dienstplichtig 
militair

Een groep Huzaren met hun paarden op de ‘Paardenkazerne’ in Amersfoort. 
De paarden staan aan de voederbak. Achter hen één van de fraaie stallen

Thé Fontein (1903-1984) uit 
Kekerdom als Huzaar hoefsmid 
te paard
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door veertien dagen inschepingsverlof, vertrekken Roel en 
zijn bataljon op 28 september 1949 met de ‘Volendam’ naar 
Indonesië. Aan boord ontstaat vriendschap tussen Roel en 
Arend Westerkamp (zie Vaandeldrager nr.139) die ook na 
hun diensttijd zal voortduren. Het is ook dankzij Arend dat 
Roel aan boord bij de Scheepspolitie (SP) wordt ingedeeld.

Na een maand varen wordt op 27 oktober 1949 te Padang 
(Sumatra) ontscheept. Het is twee maanden vóór de soe-
vereiniteitsoverdracht. De actiegebieden van het bataljon 
zijn: Padang, Nieuw-Guinea en Soerabaja. Er heerst een on-
rustige sfeer. Roel wordt niet bij de infanterie-compagnieën 
van het 7e Bataljon ingedeeld, maar op grond van zijn vak-
manschap bij de Genie. Zijn veelzijdige activiteiten bestaan 
onder meer uit het herstellen van opgeblazen bruggen, tun-
nels en spoorwegen. Dat brengt hem op diverse locaties.

Oefening in camouflage tijdens de rekrutentijd in Arnhem. Eén van de 
rekruten moet Roel zijn

Aan boord van de ‘Volendam’

Roel bij de Genie, het herstellen van 
een spoortunnel 

In de jungle in Nederlands-Indië 

Met baboe Martini

Een kampement van nissenhutten op Nieuw-Guinea

Dorp op palen

Roel op wacht tijdens kustbewaking tegen Indonesische infiltranten op 
Nieuw-Guinea
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Op 5 december 1949 wordt vertrokken naar Nieuw-
Guinea waar op 14 december wordt afgemeerd. Nieuw-
Guinea blijft vooralsnog - na de overdracht van Indonesië 
op 27 december 1949 - een Nederlandse kolonie. Ook op 
Nieuw-Guinea is Roel weer een van de genisten. Augus-
tus 1950 wordt teruggevaren naar Indonesië en geland in 
Soerabaja op Java. 

Terug op Hollandse bodem 
Op 7 april 1951 wordt het grootste deel van het 7e ba-
taljon GRPI ingescheept aan boord van de ‘New Austra-
lia’ om te repatriëren naar Nederland, waar op 29 april in 
Amsterdam wordt afgemeerd. En zo zet Roel na ruim an-
derhalf jaar weer voet op Hollandse bodem en zit zijn ´In-
dië-avontuur´, zoals hij het zelf noemde erop. Nog enkele 
malen wordt Roel opgeroepen voor herhalingsoefeningen 
om vervolgens op 29 april 1956 met ‘Groot Verlof’ te gaan. 
Met ingang van 4 augustus 1959 wordt hij “ter beschikking 
gesteld van de Bescherming Bevolking”, om tenslotte met 
ingang van 1 januari 1964 wegens diensteindiging te worden 
ontslagen. Een fraai getuigschrift toont zijn inzet. 

Kort na terugkeer trouwt Roel met Evertje van Leijenhorst 
om samen met haar een gezin te stichten. In de avonduren 
volgt hij de opleiding voor aannemer en werkt bij zijn va-
der in de aannemerij, die hij na diens overlijden in 1991 
overneemt en voortzet. “Hij vertelde altijd mooie verhalen 
voor zijn kinderen”, zegt zoon Pim, “hij zag die Indië-perio-
de meer als een avontuur, al wist hij donders goed wat er 

aan de hand was. Zijn medaille en Invasiekoord kreeg hij 
veel later postuum uitgereikt”. 

“Roel was een creatieve en muzikale man. Hij vertolkt al 
vroeg liedjes, schrijft teksten & gedichten en bespeelt - zelf 
aangeleerd - enkele instrumenten. En hij kon op een onna-
volgbare wijze Dorus (Tom Manders) imiteren”, vertelt zoon 
Pim, “hij heeft vaak opgetreden op bruiloften & partijen.

Hij heeft ook het Bataljonslied geschreven”. “Zijn onder-
scheidingstekens en het Invasiekoord zijn hem pas veel la-
ter uitgereikt”, vertelt Pim tot slot.

Fraai getuigschrift voor Roel Kruithof

Optreden van Roel, samen met zijn schoondochter Margaret t.g.v. het 
huwelijk van zijn dochter Marian

In 2021 is door Ron (li.) en Pim (re.) de onderscheidingstekens, Invasie-
koord en het Bataljonslied op CD overgedragen aan het Museum Bri-
gade en Regiment Prinses Irene in Oirschot. In het midden Sergeant I 
b.d. Arend Westerkamp, dienstmakker van Roel.



Regiments Onder Officiers Vereniging
ROOV Dag 29 Juni

Tekst: Adjudant-onderofficier der Fuseliers Borrenbergs, Bataljons- en Regimentsadjudant

Afgelopen 29 juni hebben de onderofficieren van 17 Painf-
bat GFPI weer hun jaarlijkse uitje gehouden. Hierbij wil ik 
vernoemd hebben dat deze dag voortreffelijk is georgani-
seerd door CSM Smi Peter Link, dit omdat de BA verhin-
derd was door cursusverplichtingen. Er werd om 11.00u 
verzameld in Congleton voor ontvangst met koffie en de 
gebruikelijke natte cake, aansluitend reisden ze af naar het 
Limburgse land om kennis te maken met de grondleggers 
en brouwers van onze nieuwe Regimentsdrank “Fuselier”. 

Er werden twee groepen geformeerd en werd er gewerkt 
met een wisselschema.  Groep 1 startte bij Wijngoed Raar 
Saint Remy te Meerssen. Hier werd kennis gemaakt met dit 
prachtige familiebedrijf en hun producten. Onder het genot 
van diverse wijnen en een hapje werd het verhaal van het 
proces van de achttien appelsoorten tot Methode Calva-
dos uitgelegd. Uiteraard werd deze hierbij ook uitvoerig 
geproefd. Er werd tevens een rondleiding gegeven en dat 
heeft bij ons middenkader een mooi beeld gevormd over 
de oorsprong van onze Regimentsdrank. 

Groep 2 startte bij Mworveld Distil-
lery te Moorveld, dit bedrijf destil-
leert onze  Methode Calvados tot 
eindproduct. Ook hier werd een 
geweldig verzorgd verhaal gehouden 
en werd dit kracht bijgezet door ook 
de overige producten van dit mooie 
bedrijf te proeven. Beide bedrijven 
wil ik dan ook hartelijk danken voor 
hun geweldige bijdrage aan deze dag.

De middag werd afgesloten in een plaatselijk etablissement 
te Valkenburg en onder het genot van een plaatselijk spe-
ciaalbiertje werd de dag geëvalueerd. Aansluitend werd de 
terugreis aanvaard en stond de Frietwagen al te wachten bij 
Congleton waarop onze, inmiddels hongerige, onderofficie-
ren de aanval inzetten. Hiermee werd een zeer geslaagde 
en gezellige dag afgesloten waar saamhorigheid en traditie 
weer hand in hand gingen, iets waar de Fuseliers nu een-
maal goed in zijn.
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Tekst: Melanie Giesen-Schuurmans

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

En dan krijg je ineens die 
vraag van Mel, en dan ga 
je weer eens terugkijken: 
wat heb ik eigenlijk ook 
alweer allemaal gedaan 
en wanneer?

OK, laten we dan maar bij het begin beginnen. Op 14 mei 
1987 mocht, oh nee, toen nog, moest ik me melden in Er-
melo op de Jan van Schaffelaarkazerne om daar opgeleid te 
worden tot dienstplichtig sergeant der infanterie. Toen nog 
geen benul dat ik pas bijna 25 jaar later voor de laatste keer 
het groene pak zou uittrekken. 

Daar, op het SROKI, werd ik klaargestoomd om te gaan 
dienen als groepscommandant bij 435 IBC (Infanterie Be-
veiligings Compagnie) (mobiel) van Heutz, een eenheid die, 
gelegerd in Breda, elke twee maanden in z’n geheel vertrok 
om in Büren (Ge) vanuit een Belgisch ‘kwartier’, de groot-
ste site van Europa met Amerikaanse bunkers te beveiligen. 
Ondanks de frisse tegenzin in het begin moest ik gaande-
weg constateren dat het militaire leven mij wel beviel en 
dus toen besloten te solliciteren als ‘beroeps’. 

Timing was perfect; ik zou direct na mijn dienstplicht instro-
men op de KMS in Weert. Zou, want tijdens het (vrijwillige) 
parachutespringen dat via het onderdeel in Duitsland was 
geregeld bleek dat ik daar niet veel aanleg voor had en ein-
digde na drie sprongen met een gebroken ruggenwervel in 
het ziekenhuis. Dus eerst revalideren en ‘nada’ KMS voor-
lopig, wel acht maanden nadienen bij 435 IBC. 
Uiteindelijk op 1 mei 1989 toch gemeld in Weert om alsnog 
aan de opleiding te beginnen.

Wat is je band met het Regiment?
Na het standaard traject voor de infanterie te hebben 
doorlopen werd ik vervolgens in mei 1991 geplaatst bij het 
48e Painfbat (wederom van Heutz) in ’s Hertogenbosch. 
Helaas werd dat onderdeel al na een jaar opgeheven en zo 
kwam ik terecht als CSM-toegevoegd bij de Bcie van het 
17e, toen nog Regiment Limburgse Jagers. Mijn koord heb 
ik mogen ontvangen op het strand in Normandië toen het 
bataljon in 1992 de tradities van het Garderegiment Fuse-
liers Prinses Irene overnam van het 13e Bataljon.

In 1994 overgeplaatst naar het verkenningspeloton van de 
(toen nog) SSVOST cie, maar na negen maanden ging de 
laatste verplaatsing naar het mobcomplex en ging ook dat 

peloton in de ‘mottenballen’. 
Wel nog ‘even’ de indrukwek-
kende 50-jarige herdenking 
van D-day in Normandië van 
dichtbij mogen meemaken. 

De band met het bataljon 
en regiment bleef bij mijn 
volgende functie echter vrij 
kort want als instructeur 
AMO/BIFO bij 13 Schoolbat 
heb ik daarna tot 1998 voor-
namelijk nieuwe infanteris-
ten opgeleid voor het 17e. 

In dat jaar was het bataljon grotendeels op uitzending en alleen 
delen van de SSVOSTcie en de Acie waren achtergebleven en zo 
kwam ik terecht bij het mortierpeloton van de SSVOSTcie als 
sectiecommandant 120mm zware mortieren.  Gedurende mijn 
eigen mortieropleiding werd ik echter ‘uitgekozen’ (als vrijwil-
liger aangewezen dus) om mij te melden bij 11 Infbat lumbl om 
met hun Bcie een ‘uitstapje’ te maken naar Kosovo (KFOR1). 
Na te zijn afgelost door een deel van het 17e (KFOR2) in no-
vember 1999 weer de draad bij het mortierpeloton opgepakt 
om vervolgens in 2001 als sgt opn/vbdn/nbc aan de slag te gaan 
bij, jawel, de Acie (!). Met die compagnie in 2002/2003 als SFOR 
13 in Bosnië op safari geweest en na terugkomst bij dezelfde 
compagnie OPC van eenheid 4 geworden. 

Met dit peloton, wat op dat moment niet heel erg gevuld 
was, al in een heel vroeg stadium begonnen met opwer-
ken naar een eventuele uitzending. Samen met de andere 
OPC’n in die periode veel uitdagende oefeningen en ‘oefe-
ningen met scherpe munitie’ (een andere insteek dan schie-
toefeningen) bedacht, verkend en uitgevoerd. 

Fuseliers toen en nu…..!
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Wat is je leukste herinnering aan 17 Painfbat GFPI?
Deze periode blijft mij bij als de leukste van mijn loopbaan 
als onderofficier. Het opleiden, trainen, begeleiden en zien 
groeien van het peloton, en daarbij de nadruk leggen op de 
individuele verantwoordelijkheid van eenieder heeft zich 
terugbetaald in een hechte eenheid, gevechts- en inzet ge-
reed. Was dat altijd even makkelijk? Nee, zeker niet. Want 

door de verregaande be-
zuinigingen en, naar mijn 
idee, de nodige ‘verborgen 
agenda’s’ van sommige ‘col-
lega’s’ (die zich volgens mij 
drukker maakten om hun 
loopbaan dan om hun per-
soneel) kregen we zaken 
ook wel eens wat minder 
soepel of zelfs niet voor 
elkaar, but ‘we did it’ en op 
7 november 2006 stonden 
we in ‘desert camo’ op 
vliegveld Eindhoven om als 
ISAF TFU BG 2 naar Afgha-
nistan te vliegen.

Die periode beschouw ik nog steeds als ‘kers op de taart’; na 
jaren van oefenen dan nu het echte werk en erachter komen 
dat dat waarvoor je geoefend en gewerkt hebt ook werkt. 
Op momenten van totale chaos terug kunnen vallen op con-
tactdrills die tot in den treure beoefend zijn en op die manier 
het initiatief terugpakken en dan weer voorwaarts gaan; Het 
is in mijn ogen de basis van het infanterie-optreden. 
Met veel dankbaarheid denk ik terug aan het feit dat wij, als 
eenheid 1.4, zo goed als ongeschonden, uit de zandbak heb-
ben mogen terugkeren. 

Na deze uitzending mocht ik mij melden bij het OTCMAN in 
Amersfoort om daar de volgende 2 jaar als cursusleider om-
scholing CV9035 bij de Infanterieschool aan de slag te gaan. 
Een relatief rustige periode waarin alle pantserinfanterie-
eenheden van de YPR765 werden ingewijd in de toch wel 
volledig andere CV9035. Toen in 2009 echter de functie als 
CSM Ccie bij het 17e vrijkwam, heb ik op die stoel gesol-
liciteerd en deze ook toegewezen gekregen. Daarmee dus 

op dat moment ook alle compagnieën die het 17e Painfbat 
GFPI toen rijk was een keer gehad!

Met een deel van deze compagnie in 2010 als CIDW5 (Com-
pagnie in de West) in Curacao ingezet. En daar ging het ‘fout’! 
Hoewel de inzet van de compagnie gedurende die periode zo 
goed als probleemloos verliep en daarvoor veel lof ontving, 
heb ik op Curacao ook ontdekt ‘dat het ook anders kan’. 

Omdat ik toch al ernstig twijfelde of ik voor de organisatie 
zoals die op dat moment was (voortdurende bezuinigingen, 
tekorten en… nou ja, ik hoef het niet uit te leggen) wilde 
blijven werken, was dat de druppel en besloot ik na terug-
keer in 2011 mijn ontslag in te dienen. 
Dat werd mij verleend in datzelfde jaar en op 31 december 
2011 landde ik, als burger, opnieuw op Curacao, maar deze 
keer om er te blijven. 

Nu, zo’n ruime 10 jaar verder heb ik hier volledig mijn draai 
gevonden en hou ik mij, naast andere zaken, voornamelijk 
bezig met het verhuren van auto’s aan stagairs en toeristen. 
(De enige car rental op Curacao die veteranenkorting geeft 
overigens)

De (bijna) 8000 km afstand tussen ‘de West’ en Neder-
land heeft natuurlijk ook een keerzijde. De band met het 
regiment is wat dunner geworden en reünies en andere 
regimentsactiviteiten zitten er doorgaans niet in. Het lid-
maatschap van VVVGFPI is daarom op dit moment een van 
de weinige manieren om nog een beetje op de hoogte te 
blijven van het reilen en zeilen van het bataljon en regiment. 

Gelukkig wegen de nadelen niet op tegen de voordelen van 
het leven en wonen op dit eiland dus ik zal hier voorlopig 
nog wel even standhouden. Wat de toekomst mij gaat bren-
gen? Geen idee, maar morgen gaat de zon weer op, is het 
strand om de hoek en staat het bier koud! 

Met vriendelijke Fuseliersgroet,

Frank Staps

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



Bataljonsnieuws

Bataljonsstaf
4-Daagse Nijmegen

Tekst: Janieke Mussche

In de laatste week voor het zomer-
verlof stond er voor honderd Fuse-
liers nog een pittige wandeltocht op 
het programma. Ze deden namelijk 
mee aan de 104e editie van de 4-daag-
se van Nijmegen. De wandeltocht die 
van oudsher voor militairen was om 
conditie op te bouwen, is een gezellig 
evenement voor jong en oud!

Gemixte detachementen van alle 
compagnieën liepen ieder dag 40 km. 
Daarnaast liep er nog een groot aantal 
Fuseliers de 4-daagse individueel. De 
D Compagnie zorgde langs de route 
voor de nodige aanmoediging (met 
Calvados) en de ‘medics’ verzorgden 
de voeten (blaren prikken).

We kijken terug op een mooie 104e 

editie, waarbij het Oranje en Nassau-
blauw weer sterk vertegenwoordigd 
was.

Na 80 jaar weer “Engelandvaarders”

90 Fuseliers van de C Compagnie (o.l.v. Kapitein der Fuse-
liers Mark Pont) en enige andere militairen van 13 Lichte 
Brigade vertrokken op zaterdag 20 augustus naar het Ver-
enigd Koninkrijk (VK). Deze helpen daar bij het op grote 
schaal trainen van Oekraïense militairen. In Engeland wordt 
sinds vorige maand een militaire basistraining van vijf weken 
aan de Oekraïners gegeven. Dus ook deze moderne “Enge-
landvaarders” zijn daar in dienst van vrede en vrijheid!

De training bestaat uit zes onderdelen: tactische training, 
wapenleer en schietopleiding, medische zorg, omgang met 

explosieven, humanitair oorlogsrecht en de omgang met 
cyberdreiging. Onze Fuseliers buigen zich over tactische 
training, schietvaardigheid, medische zorg en humanitair 
oorlogsrecht. Door de (scheidend) BC/RC en de BA/RA 
werden zij bij hun vertrek uit Eindhoven uitgeleide gedaan. 
Onze Fuseliers keren in november 2022 weer terug.

Het VK heeft de ambitie om samen met verschillende part-
ners in totaal zo’n 10.000 Oekraïense militairen op te lei-
den in drie tot vier maanden tijd. De oorlog in het land is al 
ruim een half jaar aan de gang.
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A “Tijger” Compagnie

Normandië 2022
Tekst: Tweede-luitenant Frank en Fuselier der Eerste Klasse Ties, Alfa ‘Tijger’ Compagnie

De Tijgers van de A-compagnie zijn van 2 tot en met 8 juni 
op oefening gegaan naar Normandië, een oefening die in het 
teken stond van teambuilding, tradities en de (regiments)
geschiedenis. De Acie bevindt zich op dit moment in hun 
‘Basis-X’ traject waarbij veel en hard getraind wordt om de 
compagnie - welke veelal uit nieuw personeel bestaat-  op 
te werken naar het juiste niveau. Het drukke programma 
vraagt veel van het personeel en de oefening in Normandië 
was dan ook een welkome afwisseling. 

De eerste dag van de oefening, donderdag 2 juni, was een 
reisdag welke middels PNOD’s (red. PNOD: Poolen Niet 
Operationeel Dienstvervoer, een autopool voor dienstrei-
zen) uitgevoerd werd. Dag twee werd dan ook pas aan-
gevangen met het programma en die stond, evenals dag 3, 
volledig in het teken van D-day en de dagen daaromheen 
met presentaties en Tactical Decision Games (TDG) op 
verschillende belangrijke locaties. Zo werden onder an-

dere Pointe du Hoc, Omaha Beach, Widerstandsnest 62,  
de batterij van Longues-sur-Mer, Carentan en de Ameri-
kaanse begraafplaats aangedaan. Op dag 4 werd door de 
nieuwe leden van de Prinses Irene Brigade Saint-Côme bij  

Commando-overdracht 26 augustus 2022
Tekst: Janieke Mussche

Vandaag droeg Luitenant-kolonel George 
Dimitriu het commando over 17 Pantser-
infanteriebataljon GFPI en over het Garde-
regiment Fuseliers Prinses Irene over aan 
Luitenant-kolonel Niels Verhoef. 

De scheidende commandant stond stil bij 
alle inzet in de afgelopen jaren in Irak, Litou-
wen en Afghanistan. Hij memoreerde dat er 
veel is geoefend voor de NAVO-flitsmacht, 
de VJTF en dat er momenteel Fuseliers in 
Groot-Brittannië zijn om Oekraïners op te 
leiden. Hij sloot af met een woord van dank 
aan zijn Fuseliers.

De aantredende commandant bedankte zijn 
voorganger en reikte hem voor zijn verdien-
ste de bataljonslegpenning uit. Hij noemde 
het als Fuselier een grote eer om regiments- 
en bataljonscommandant te mogen zijn van 
deze mooie eenheid. Hij vermeldde dat ook 
de komende jaren een uitdagend programma 
klaar staat voor het bataljon. De VJTF wordt 
doorgezet tot en met 2024 en in 2025 levert 
het bataljon een bijdrage aan de EU-battle-
group en de eFP, waarmee alle eenheden een 
relevante taak voor zich hebben.



Breville aangedaan, de locatie waar onze voorgangers ge-
streden hebben. Dag 5 werd, omdat de compagnie uit zo-
veel nieuw personeel bestaat, vooral gewijd aan het uitspre-
ken van de Eed of de Belofte en het uitreiken én natmaken 
van het “Invasiekoord”. Maandag 6 juni gaf de compagnie 
acte de présence op een ceremonie bij het D-day herden-
kingsmonument in Arromanches. Op dinsdag 7 juni was er 
een sportdag georganiseerd en werden de welpjes officieel 
Tijger! Dit was de oefening Normandië in een vogelvlucht.

Ervaring vanaf de werkvloer:
Op donderdag 2 juni zijn we naar Normandië vertrokken 
voor een herdenkingsreis. Na een lange rit kwamen we aan 
op het tentenkamp in Arromanches. Eenmaal aangekomen 
gingen we ons zelf settelen. ‘s Avonds aten we met zijn allen 
pizza om de oefening in te luiden. 

Op vrijdag gingen we er voor het eerst op uit. We begonnen 
de dag bij de Batterij van Longues sur-Mer. Hier werd ons het 
verdedigingsplan,  de ‘Atlantikwall’, van de Duitsers uitgelegd. 
Wat ook bij de Atlantikwall hoorde was Pointe du Hoc, deze 
locatie bevindt zich op een klif aan de kust. Van de uitwerkin-
gen van verschillende munitiesoorten die destijds daar op 
zijn afgevuurd waren nog steeds de inslagen te zien. We kre-
gen nog de tijd om de bunkers in te gaan en zo konden we 
zien wat de Duitsers destijds zagen. Na Pointe du Hoc ver-
trokken we naar Omaha Beach, een van de vijf landingszones 
in Normandië. Hier kregen we door middel van afbeeldingen 
en verhalen een goed inzicht over hoe de invasie eruit zag 
voor de geallieerden. Voor het inzicht aan de kant van de 

Duitsers gingen we naar Widerstandsnest 62. Widerstands-
nest 62 hoorde ook bij de Atlantikwall, het was de sterkste 
‘strongpoint’ in de zes kilometer lange kustlijn met de Ame-
rikaanse Omaha sectoren. Vervolgens vertrokken we richting 
de Amerikaanse begraafplaats boven Omaha Beach. Het was 
heel indrukwekkend om te zien en om verhalen te lezen bij 
sommige graven. Het was duidelijk te zien hoeveel eer de 
Amerikanen bewijzen aan hun gevallenen. 

Zaterdags bezochten we verschillende plekken waar ge-
vochten werd tijdens de invasie. Plekken en monumenten 
zoals Carentan, Saint-Côme-du-Mont, Iron Mike en Hells 
Corner. Op deze plekken hebben wij een ‘tactical decision 
game’ gedaan. Dit deden wij om te kijken hoe wij tegen-
woordig het gevecht aan zouden pakken, vervolgens kon-
den we onze manier vergelijken met die van hun destijds.

Gedenksteen op de Point de Hoc

DIG-drager hangt Invasiekoord om

Invasiekoord natmaken
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Aangetreden op het strand bij Arromanches
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Zondag was een bijzondere dag aangezien wij twee oud 
strijders en twee dragers van het Draaginsigne Gewonden 
bij ons hadden. We begonnen de dag bij Saint-Côme bij Bre-
ville, hier hadden de Irenemannen destijds gevochten. We 
hebben hier onder andere ook het Fuselierslied gezongen 
met hen. ‘s Avonds was het tijd voor de ceremonie. Hier 
werden de nieuwe Fuseliers beëdigd en kregen zij het inva-
siekoord. Aan het einde van de ceremonie doken wij met 
zijn allen de zee in. Het droge invasiekoord moest immers 
nat gemaakt worden. Na het startsein renden we door een 
corridor van Fuseliers de zee in. Het is een mooie traditie 

binnen het regiment en wij kregen de eer om het invasie-
koord nat te maken in Normandië zelf. ‘Zij te water, wij te 
water!’. Na het natmaken van het koord gingen wij speed-
marsend terug naar het tentenkamp om het daar vervol-
gens te vieren. 

Maandags 6 juni. D-day. 78 Jaar geleden begon de invasie, 
om dit te herdenken hadden we een ceremonie in Arro-
manche-les-Bains. Het was een mooie eervolle ceremonie 
waar veel mensen bij kwamen kijken. In de middag kregen 
we vrije tijd, in deze tijd hebben we gewerkt aan teambuil-
ding onder het genot van een biertje. 

Om de week goed af te sluiten hadden we dinsdag de 
‘Highland games’ onder leiding van de sport. Tijdens deze 
dag hebben we allerlei mini games gedaan en gewerkt aan 
teambuilding. ‘s Avonds was het nog tijd voor een barbecue 
en even terug te blikken op de afgelopen week. Wij allen 
hebben deze week goed ervaren. Het is mooi om te zien 
hoe de tradities worden voortgezet en hoe wij ons verbon-
den voelen met de oud-strijders. Wij zijn trots dat wij het 
invasiekoord hebben mogen ontvangen en zullen het koord 
dan ook met trots dragen.

Herdenkingsceremonie

Marnewaard A Compagnie
Tekst: Tweede-luitenant Jurriaan, pelotonscommandant eenheid 4, Alfa 'Tijger' Compagnie

De Alfa 'Tijger' Compagnie bevindt zich momenteel in het 
gereedstellingstraject voorgeschreven vanuit CLAS, het 
Basis-X jaar. Vanuit de gedachte, om volgend jaar de VJTF-
status te vervullen, bevonden de Tijgers zich in het hoge 
noorden, het oefengebied Marnewaard. Een oefengebied 
waar zowel in de Woodland omgeving, het bosachtig gebied 
waar wij als Infanteriebataljon het gevecht kunnen voeren, 
als wel het Optreden Verstedelijkt Gebied (OVG) getraind 
kan worden. Vooral het laatstgenoemde is één van de pijlers 
waar het bataljon zich op wil focussen, en vanuit die ge-
dachte trainde de Acie maar liefst twee weken om gestelde 
oefendoelstellingen te kunnen behalen.

De twee weken waren qua doelstellingen opgedeeld in een 
tweetal zaken; enerzijds werd er gekozen voor een herha-

ling van training van het groepsniveau en het niveau van de 
individuele schutter; daarnaast werd doorgeborduurd op 
de behaalde resultaten van de compagnie, en werd er een 
doorstap gemaakt naar het pelotonsniveau.

In de allereerste week lag de focus op het trainen van de 
individuele schutter en de groep. De Alfa 'Tijgers' hebben 
aan het einde van 2021 het eigen personeel opgeleid in 
de Manoeuvre Functie Opleiding (MFO). Vanaf het afron-
den van de opleiding tot Infanterist heeft de compagnie één 
moment gehad om de skills en drills van het gevecht in 
verstedelijkt gebied aan de individuele schutter aan te leren. 
Het was dus voor de Tijgers een ideaal moment om de ba-
sis van het optreden verder uit te breiden in Marnehuizen. 
Het nemen van ruimtes, het veiligstellen van objecten en de 



'urban movement', het bewegen in oorden werd wederom 
aangehaald in de trainingen.

Nadat de compagnie aangetoond had de basis skills en 
drills te beheersen, met acties op groepsniveau, werd een 
doorstap gemaakt naar het optreden in combinatie met de 
voertuigen. Een manier van optreden dat inherent is aan 
het optreden van 17 GFPI, maar waar in deze fase van trai-
nen bij de Acie nog weinig tijd voor was in verband met het 
drukke trainingsprogramma gedurende het jaar. Het maakt 
de groepscommandant bewust van zijn (on)mogelijkheden 
in het gevecht en dwingt de groepen na te denken over 
hoe zij het gevecht op het eigen niveau kunnen en moeten 
voeren. Een leerzaam moment voor eenieder, omdat het de 
doorstap moet zijn maar het optreden als peloton.

In de week die daarop volgde werden lessen verzorgd 
vanuit de Instructie Groep Optreden Verstedelijkt Gebied 
(IG-OVG) waardoor de pelotonscommandant (PC) en zijn 
plaatsvervanger werden uitgedaagd in het aansturen van 

zijn groepen in het gevecht. Er werd meerdere malen ge-
traind in de inbraak op een oord zowel vanuit het bos als 
vanuit de Urban omgeving, het voortzetten van de aanval 
binnen het oord en de 'raid', de bliksemsnelle aanval op een 
object om informatie van de vijand te gebruiken voor eigen, 
toekomstige operaties.

De uitdaging in deze week lag in het optreden met de voer-
tuigen. Het uitgestegen gedeelte had in de allereerste week 
de mogelijkheid gehad zich te trainen in die bestaande skills 
en drills, maar alle groepen samenbrengen tot één geheel was 
nog niet eerder gebeurd in deze vorm van optreden. Waar zet 
de PC zijn groepen in, en hoe zorgt hij in samenspraak met zijn 
OPC ervoor, dat de voertuigen kunnen vechten én kunnen 
ondersteunen in het gevecht. Een week van experimenteren, 
waarbij voertuigen werden ingezet zowel als transport- als ge-
vechtsvoertuig met de voor- en nadelen van dien. Het maakt 
een uiteindelijke leerzame en uitdagende week compleet.
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De oefening eindigde met een actie op compagniesniveau. 
Een actie, waar een commandovoeringcyclus aan vooraf 
ging, geleid door de compagniescommandant, die als doel 
had de vijand in het oord uit te schakelen. Intel gaf aan 
dat de vijand zich schuilhield in een object en vanuit daar 
een verdedigende lijn had ingenomen om de Alfa 'Tijgers' 
verder het gebied te ontzeggen. Er werd besloten via twee 
assen aan te vallen waarbij op de flanken het Zware Wa-
penpeloton ondersteunend zou zijn aan het gevecht dat 
gevoerd werd door de Boxerpelotons. De Boxerpelotons, 
die zowel het uitgestegen als het bereden gevecht voer-
den, werden in beginsel ook ondersteund door de Sniper-
groep van de compagnie. Na een gevecht van ongeveer 5 
uur zegevierden de Tijgers en kon de vijand uitgeschakeld 
worden. Het gaf IGOVG de mogelijkheid de actie te evalu-
eren en verscheidene verbeterpunten aan te dragen, maar 

ze gaven ook aan dat "eenheden jaloers moeten zijn op een 
niv-4 actie zoals de Tijgers hebben laten zien".

Al met al kan worden gesproken van een enorme leerzame 
oefening. Een oefening waar zowel de individuele schut-
ter, als de groepscommandant, als het pelotonskader zijn 
leerwinst heeft kunnen pakken. Speciale dank aan IGOVG 
voor de kritische en positieve feedback op het optreden 
van de Tijgers. Het maakt dat zij vanaf Marnewaard verder 
een doorstap kunnen maken in het programma wat in het 
verschiet ligt en uiteindelijk voldoende getraind in 2023 de 
VJTF-status kunnen overnemen om te kunnen opereren in 
het hoogste gevechtsspectrum. Volgende stap voor de com-
pagnie is het certificeren van de groepen in Duitsland om 
vervolgens door te gaan naar het pelotonsniveau.

Volo et Valeo

Generaal van Wiggen Trofee 2022
Tekst: Sergeant-majoor Dorus, sergeant-majoor operatien, Charlie ‘Beren’ Compagnie 

Op 18 mei vond wederom de wedstrijd om de Gene-
raal van Wiggen trofee plaats. Een schietwedstrijd waarbij 
teams van vier schutters op de persoonlijke wapensyste-
men Glock of Colt zich kunnen meten met anderen en dit 
jaar zelfs met internationale infanterie-eenheden.

Week 19 en 20 stonden op het jaarplan in het kader van 
de VJTF oefening Wettiner Heide. We waren ons echter van 
de schietwedstrijd bewust, zeker nadat onze snipers vorig 
jaar de derde plaats op het onderdeel geweer te pakken 

C “Beren” Compagnie
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hadden en dat naar meer smaakte. Zodoende hebben we, 
na wat creatief plannen, kans gezien om na ‘Endex Wettiner 
Heide’, zo snel mogelijk het uitgestegen deel van de com-
pagnie terug naar Oirschot te verplaatsen om ons voor 
te bereiden op de deelname aan de wedstrijd, een van de 
weinige kansen in ons drukke oefenprogramma. 

Onder leiding van de commandant snipergroep en de 
sergeant-operatien toegevoegd vinden op dinsdag 17 mei 
het selectie en trainingsmoment plaats. Vooraf hebben de 
schutters hun voorkeur kunnen aangeven met welk wapen-
systeem ze graag deel zouden nemen aan de wedstrijd, en 
al deze schutters werden op de trainingsdag dan ook inge-
deeld op desbetreffende wapensystemen.

Na enkele gewenningsoefeningen en inschieten zijn op beide 
wapensystemen de selecties begonnen. Op basis van de re-
sultaten van de schietoefeningen zijn uiteindelijk de teams 
ingedeeld, waarbij de beste schutters op dat moment team 1 
vormen, en zo verder. Mooi detail hierbij is dat in elk (top-)
team schutters uit alle verschillende sub-eenheden zaten.  

Nadat de indeling bekend is gesteld hebben we de wedstrijd-
oefeningen, inclusief het fysieke deel, zo goed mogelijk pro-
beren te benaderen en de teams tegen elkaar laten trainen.

De 18e mei is de wedstrijddag. Na wat logistieke voorbe-
reidingen, het aanmelden op baan A op het ISK bij de wed-
strijdleiding, de wapeninspectie en uitleg van de oefeningen, 
kunnen we aan de gang.

Op een zeer zonnige dag, waar de temperatuur tot een 
graad of 30 klimt, worden de oefeningen uitgevoerd. De 
organisatie verzorgt hierbij koel water en de overige Klasse 
1, prima geregeld!

Gedurende de dag zijn we redelijk tot zeer positief gestemd. 
Met name de competitie tussen de eenheid van 82nd Air-
borne en de Duitse afvaardiging van het DSK zit op beide 
onderdelen dicht bij elkaar. Maar het komt uiteindelijk op 
beide onderdelen op een beslissend moment aan; de finale.

Aan het onderdeel geweer doen vier teams van de Charlie 
Compagnie mee aan de finale. Wanneer uiteindelijk het stof is 
opgetrokken, komt het team van 11 D als beste uit de finale. 
82nd Airborne wordt tweede, het DSK derde. De Charlie 
compagnie pakt met team 5 de vierde plaats, team 3 en 1 wor-
den respectievelijk zesde en zevende, team 6 wordt tiende. 

Op het pistool ligt het in de finale ook erg dicht bij elkaar. 
Uiteindelijk wordt het team van de DSK eerste, 17 Charlie 
team 1 tweede en de afvaardiging van het 82nd derde. Teams 
4, 2 en 3 van 17 Charlie worden vijfde, zesde en zevende. 

De uiteindelijke hoofdprijs, de van Wiggen trofee, hebben 
we helaas niet mee kunnen nemen naar Oirschot. Na de 
berekening van de bovenstaande resultaten, wordt het 
DSK uiteindelijk de grote winnaar van de van Wiggen. 82nd 
wordt tweede en 17 Charlie gaat, trots en door dit resul-
taat extra gemotiveerd voor de volgende editie, met de 
derde prijs naar Oirschot. 

D “Springbok” Compagnie

Urban Fuselier
Tekst: Korporaal Collin, Anti-tankpeloton, Delta ‘Springbok’ Compagnie

Hallo, mijn naam is Collin en ik ben werkzaam bij het anti-
tank peloton van het 17e pantserinfanteriebataljon “Gar-
deregiment Fuseliers Prinses Irene”. Naast mijn functie als 
schutter bekleed ik tevens de functie als medic. Dit bete-
kent dat ik samen met mijn collega verantwoordelijk ben 
voor de gewondenzorg én medische training binnen ons 

peloton. Dit is één van de vele specialismes binnen onze 
eenheid, in feite is elke individu specialist op zijn gebied. 

Tijdens de oefening “Urban Fuselier” in Marnewaard en 
omgeving is dit mooi naar voren gekomen. Tijdens het 
draaien van een TAA (Tactical Assembly Area) in de eerste 
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week (Havelte) hebben we ons voorbereid op 
de opdracht die we in de tweede week moes-
ten gaan uitvoeren. Tijdens het voorbereiden 
van de opdracht hebben we het COVO-pro-
ces nagenoeg met de hele eenheid aangelopen, 
eenieder bezig met zijn eigen specialisme. Zo 
is iedereen zich extra bewust van het plan en 
heeft iedereen enigszins een gevoel van eigenaarschap over 
het plan. Zo heb ik mij bijvoorbeeld beziggehouden met 
het inrichten van de zogeheten ‘casualty collection points’.

Tijdens de voorbereiding was er ook ruimte voor eigen 
training, zo zijn wij samen met onze collega’s van 13GNK 
en de medics van de andere pelotons ons gaan buigen over 
vraagstukken op militair-geneeskundig gebied die wie nog 
niet vaak hebben behandeld. Aangezien wij een redelijk zelf-
voorzienende eenheid zijn werd er aandacht besteed aan 

het behandelen en vervoeren van een gewon-
de in en met de Fennek. Dit was een nuttige 
samenwerking, omdat er goede ideeën naar 
voren zijn gekomen waar iedereen aan heeft 
meegewerkt. Ook werd er extra aandacht be-
steedt aan het behandelen van een gewonde 
tijdens een CBRN-aanval, omdat dit deze oe-

fening een relevant onderwerp zou zijn. Ook de CLS’ers 
van onze eenheid kwamen aan hun prikkel door middel van 
casussen die verzorgd werden door de afvoerploeg.

Voor de tweede week zijn we verplaatst naar Marnewaard 
en hebben we gezien dat de gezamenlijke aanpak in de 
voorbereiding goed uit de verf kwam. Ook de integrale sa-
menwerking met andere eenheden was goed terug te zien. 
Al met al denk ik dat het een oefening was waar er op elk 
niveau winst is behaald.

Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers Andy van Dijk

Tijdens de uitreiking van het vaandelopschrift op 25 juni jl.. 
heeft de oplettende kijker kunnen zien dat de wijze waarop 
de Militaire Willemsorde (MWO) aan het vaandel is be-
vestigd drastisch is gewijzigd. De reden hiervoor is dat de 
MWO te vaak moest worden vervangen i.v.m. beschadiging 
(bijv. door het botsen tegen de vaandelstang). Bijna ieder-
een kent ons vaandel, haar betekenis en haar opschriften. 
In dit artikel beschrijf ik het ontstaan en de betekenis van 
de vaandeltop, die veel minder bekend is, en de gewijzigde 
bevestiging van de MWO.

Historische context
In 1820 werden bij de krijgsmacht van het Koninkrijk der 
Nederlanden vaandels en standaarden (het bij de bereden 
wapens in gebruik zijnde equivalent van een vaandel) inge-
voerd. Het tactische gebruik van de vaandels en de stan-
daarden op het gevechtsveld wordt niet meer toegepast, 
maar de symbolische betekenis is door de eeuwen heen 
behouden. De vaandeltop vormt een zeer belangrijk on-
derdeel van het vaandel. Onder Napoleon werd het op de 
vaandeltop aangebrachte embleem (een adelaar) zelfs als 

het belangrijkste onderdeel van het vaandel beschouwd. 
Napoleon sprak dan ook niet over “le drapeau” maar over 
“l’Aigle”, als hij een vaandel bedoelde.

De Nederlandse vaandeltop 
De Brusselse beeldhouwer 
G.L. (Gilles-Lambert) Gode-
charle (1750 - 1835) ontwierp 
in de periode 1819 -1820 de 
Nederlandse vaandeltop. Hoe-
wel ik daar geen direct bewijs 
voor heb gevonden, lijkt de 
gebruikte symboliek - leeuw, 
zwaard en pijlenbundel - in het 
ontwerp terug te grijpen op 
de “Generaliteitsleeuw” en de 
Unie van Utrecht (zie kader 
onderaan dit stuk). 

Het doosvormig voetstuk met daarop een liggende leeuw 
wordt gedragen door een cirkelvormige lauwerkrans (het 

Vaandeltop GFPI gewijzigd
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symbolische beeld voor een militaire held, waarmee de 
getoonde moed wordt gesymboliseerd). De leeuw voert 
in zijn rechter klauw een opgeheven zwaard en zijn linker 
klauw rust op een bundel van zeven pijlen. Op de korte 
(kop)zijden van het doosvormig voetstuk staat in hoog re-
liëf de gekroonde initiaal van de Koning(in) die het vaandel 
of de standaard heeft verleend. Op de lange zijden van het 
doosvormig voetstuk staat het, door een ouroubos omge-
ven, opschrift: “KONING en VADERLAND”. De ouroubos 
(de slang die zichzelf in de staart bijt) is het symbool van 
de steeds weer herhaalde cyclus of eeuwigheid: de band 
tussen de vaandel- of standaardvoerende eenheid met de 
Koning(in) en het Vaderland wordt keer op keer vernieuwd. 
De gehele vaandeltop is verguld.

De gewijzigde bevestiging van de MWO aan het 
GFPI-vaandel
Op 16 juli 1945 werd de Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene officieus ontbonden. Bij die gelegenheid on-
derscheidde Prins Bernhard het vaandel met de Militaire 
Willemsorde der 4e Klasse als collectieve onderscheiding 
voor het personeel van de Koninklijke Nederlandse Bri-
gade Prinses Irene. De model-uitvoering van dit onder-
scheidingsteken werd aan een bijbehorende lint met een 
lengte van dertig centimeter bevestigd aan de vaandelstok 
ter hoogte van de lauwerkrans. In 2022 werd de MWO 
(zonder lint en vastgezet op een rozet) aan de vaandeltop 
(op de lauwerkrans) bevestigd. 

Bronnen: Vaandels en standaarden van de Nederlandse krijgsmacht (Plink), versie 1, 09-02-2016, het oranje-blauwe regimentsboek GFPI,  
www.fuseliers.nl/tradities, www.fine-arts-museum.be, www.oorlogsbronnen.nl en Wikipedia.

De “Generaliteitsleeuw” was het wapen van de opstandige Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden die in de Unie van Utrecht waren verenigd (17 april 1578). Tijdens de opstand tegen de Spanjaarden werd 
de leeuw met een zwaard in zijn klauw het symbool van het invloedrijke Holland en Zeeland. 

De “Generaliteitsleeuw” kreeg naast een zwaard een pijlenbundel. De pijlenbundel is het 
symbool van eendracht. Concordia res parvae crescunt (Lat.), vrij vertaald: “eendracht 
maakt macht” was de spreuk van de Unie van Utrecht, ontleend aan een geschrift uit 
de 1e eeuw voor Christus van de Romeinse geschiedschrijver Gaius Sallustius Crispus 
(Bellum Iugurthinum: De oorlog van Jugurtha). Ook de pijlenbundel vond een plaats in 
een klauw van de leeuw. De pijlen werden naar boven gericht afgebeeld; ondanks dat 
de Unie van Utrecht in het begin elf gewesten telde, na de Val van Antwerpen in 1585 
nog slechts zes en na de Reductie van Groningen zeven, bleef het aantal pijlen lange tijd 
zeventien. Later werd het aantal pijlen op het wapen vastgesteld op zeven. Ook in het 
huidige Rijkswapen draagt de leeuw naast het zwaard een pijlenbundel met zeven pijlen.

MWO oude bevestigingswijze MWO nieuwe bevestigingswijze
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