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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Voor jullie ligt alweer de 3e nieuwsbrief van deze nog zo jonge vereniging. En zo waar, ook dit keer weer met interessante artikelen, die ik
jullie van harte aanbeveel.
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Allereerst wil ik jullie en allen die jullie dierbaar zijn, alsnog een heel
gezond en gelukkig 2020 wensen. Dat het maar een mooi jaar mag
worden met veel kameraadschap .
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INTERESSANTE INFORMATIE:
• BINNENKOMST EN
BARETUITREIKING
NIEUWE
RODE BARETTEN:
6-3, 29-5, 17-7,
11-12
• 8 JUNI 2020: ALGEMENE LEDEN
VERGADERING
(ALV)
https://www.vriendenrodebaret.nl/
belangrijke-data

In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid stilgestaan bij deelname aan het defilé tijdens de nationale veteranen dag (NLVD) en het
rode barettenplein. Overleg met het Veteranen Platform (VP) heeft er
toe geleid dat we voor 2020 aspirant lid mogen worden met de toevoeging dat de statuten nog een kleine aanpassing behoeven. Daarom is
het ook van belang dat we toestemming van u krijgen tijdens de ALV voor die kleine aanpassing.
Ik roep dan ook alle vertegenwoordigers van iedere eenheid en veteranenvereniging op om aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering (ALV) op 8 juni 2020. Zo kunnen we als bestuur
ons best doen om uw adviezen en aanbevelingen te honoreren.
In deze nieuwsbrief kijken we ook terug op de herdenkingen rondom 75 jaar Market Garden door de
bril van “oud” medewerkers van de Luchtmacht uit
Soesterberg. Tijdens de Market Garden hebben wij
als VRB, maar met name 11 AMB, een grote bijdrage
geleverd aan deze herdenkingen. Uit de uitgebreide
reacties kan worden afgeleid dat mede door uw aller
steun en inzet dit van grote betekenis is geweest
voor eenieder die er op de een of andere wijze getuige van is geweest. Daarvoor, mede namens Commandant 11 Luchtmobiele brigade en ons bestuur
van de VRB, hartelijke dank voor uw grote steun en
inzet.
Tenslotte deel ik u mede dat in de periode van 9-16
mei 2020, voor de 5e maal, de Invictus games zullen worden gehouden in het Zuiderpark te Den Haag.
In het kader van 75 jaar bevrijding is Nederland er in geslaagd deze spelen naar Nederland te
halen. Onder leiding van Luitenant-generaal Mart de Kruif beloven het zeer spannende en indrukwekkende spelen te worden met 500 deelnemers uit 19 (20) landen en per deelnemer 2 begeleiders . Komt allen, maar wel met openbaar vervoer, want parkeergelegenheid is niet voorhanden.
Voor kaartverkoop (met korting) zie onze site: https://www.vriendenrodebaret.nl/belangrijke-data/
invictus-games
Veel leesplezier,
Ton Hover.
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75 JAAR STOTERS EN 25 JAAR 13 INFBAT RSPB
Op 5 september 1944 werden de Binnenlandse Strijdkrachten opgericht en geformeerd uit leden van het verzet tijdens de Tweede wereldoorlog. Zij werden onderverdeeld in een bewakingsdeel en een
strijdend deel. In opdracht van ZKH Prins Bernhard werd op 21 september 1944 in Eindhoven het Regiment Stoottroepen opgericht als
strijdend deel van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het Regiment werd
geformeerd uit bevrijde verzetsmensen, die gewapend verzet hadden
gepleegd tegen de Duitsers. De bakermat was de verzetsorganisatie
(Landelijke) Knokploegen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 5 mei 1945, waren ongeveer 6.000 Stoottroepers onder de
wapenen. Zij hadden drie keuzes:

1.

Een deel (3.000 man) tekende een langverband akte (drie jaren)
waarin de bepaling een mogelijke inzet 'waar ook ter wereld' als
OVW'er (oorlogsvrijwilliger) opgenomen was;

2.

Een klein deel van 1.000 man tekende een contract voor één jaar (kort verband);

3.

Ongeveer 2.000 Stoters demobiliseerden in augustus 1945.

Ongeveer 2.000 man nam ontslag. Duizend Stoters tekenden een kort contract en circa 3.000 (!)
tekenden als OVW’er. De laatste groep kon waar ook ter wereld worden ingezet. Uit hen werden
vier bataljons geformeerd: I, III, IV en V RS (Regiment Stoottroepen).

Het optreden in die eerste periode eiste een zware tol: 104 stoters sneuvelden, voor een niet onbelangrijk deel een gevolg van het gebrek aan opleiding, ervaring, uitrusting en bewapening.
Stoottroepen in voormalig Nederlands-Indië
I en III RS vertrokken na een korte aanvullende opleiding in Engeland nog het zelfde jaar (1945)
naar het toenmalige Nederlands-Indië; in het voorjaar van 1946 gevolgd door IV en V RS. In Indië
werden de namen gewijzigd in 1, 7, 8, en 9 RS. Zij gingen aanvankelijk voor één jaar, maar het werden er gemiddeld drie. Na terugkeer in Nederland – eind 1948/begin 1949 – werden de bataljons
gedemobiliseerd en gingen de meeste Stoters terug naar de burgermaatschappij.
In 1946 werden ook dienstplichtigen naar Indië uitgezonden.
Vijf bataljons dienstplichtige stoters: 3, 4, 5, 6 en 435 RS namen in het voormalig Nederlands-Indië aan de gevechtsacties
deel. Tussen 1949 en begin 1951 keerden zij in Nederland
terug. Bij de overzeese inzet van de negen bataljons Stoottroepen kwamen als gevolg van ziekten, ongelukken en gevechtshandelingen 254 Stoters om het leven.
Koude Oorlog
Toen alle troepen uit voormalig Nederlands-Indië waren teruggekeerd, moest de Koninklijke Landmacht gaan deelnemen aan
de verdediging in NATO-verband tegen de dreiging van het
Warschaupact. De dienstplichtigen kregen destijds hun basisopleiding in zogenaamde opleidingsdepots. De Stoottroepen werden opgeleid in het 2e Depot Infanterie in Venlo, waar ook de staf van het regiment was gelegerd. Na
hun basisopleiding vertrokken de dienstplichtigen naar een paraat bataljon. In geval van de Stoottroepen waren dat twee nieuwe dienstplichtige bataljons: 313 en 333 BS (Bataljon Stoottroepen). In verband met een reorganisatie verdwenen die in 1953 al weer uit de organisatie. Daarvoor in de plaats
kwam 423 BS (later omgenummerd tot 433 en weer later tot 15 BS).
In 1957 kwam daar een tweede bataljon Stoottroepen bij: 41 BS in Ermelo. In verband met bezuinigingen werd de commandant van dit bataljon tevens belast met het commando over het regiment
en verhuisde in 1968 het Regiment Stoottroepen dus van Venlo naar Ermelo.

Van
Binnenlandse
Strijdkrachten
tot Stoottroepen
“75 jaar Stoters”
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Nieuw-Guinea
In 1962, toen Indonesië het toenmalig Nederlands Nieuw-Guinea opeiste, werd 41 BS daarheen uitgezonden. Gedurende deze inzet verloor één Stoter het leven. De uitzending duurde als gevolg van het ingrijpen van de Verenigde Naties
slechts een half jaar; op 15 augustus 1962 werd het Verdrag van New York ondertekend waarmee het gebied aan Indonesië werd overgedragen.
Periode na de Koude Oorlog
In 1989 kwam er met de val van de Berlijnse Muur en
de daarmee verband houdende ineenstorting van het
communisme een einde aan de Koude Oorlog. Hiermee nam ook de permanente dreiging vanuit OostEuropa af, waardoor de regeringen in het westen nu
op defensie gingen bezuinigen. 41 Pantserinfanteriebataljon (41 BS) in Ermelo werd in 1994 opgeheven. In
plaats daarvan werd in Assen 43 Painfbat omgevormd
tot 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel, dat registratief
werd ingedeeld bij het Regiment Stoottroepen. Commandant 13 Infbat Lumbl RS werd tevens commandant Regiment Stoottroepen.
Eveneens in 1994 werd de zelfstandige 11 Mortiercompagnie Luchtmobiel opgericht in Assen. Deze
nieuw opgerichte mortiercompagnie werd ingedeeld bij
het Regiment Stoottroepen. Deze compagnie werd
later wegens bezuinigingen opgeheven.

Vanaf de midden jaren 90 heeft het bataljon deelgenomen aan diverse missies.
Door Ad Wagemakers.

EEN LANGGEKOESTERDE WENS VAN VELEN
Een langgekoesterde wens van velen, een
plek waar veteranen – en desgewenst hun
partner – begraven kunnen worden, uitgestrooid of bijgezet in een urnenmuur. Een
plek met een uniforme uitstraling die recht
doet aan hun inzet. En een plek voor nabestaanden en bezoekers, met een Herdenkings- en Educatiecentrum. Dit alles uit eerbied voor onze veteranen.
De Nationale Veteranenbegraafplaats wordt
ontwikkeld naast Nationaal Ereveld Loenen.
Een laatste rustplaats voor veteranen in de
buurt van militairen en burgers die sneuvelden tijdens de strijd. Maar wel op gepaste
afstand; beide begraafplaatsen worden op
een natuurlijke manier van elkaar gescheiden. De Nationale Veteranenbegraafplaats
Loenen krijgt een aparte ingang en parkeerplaats.
Uniforme uitstraling In de zogenoemde veteranenkamer, omringd door de Veluwse bossen, komen zo’n 900 veteranengraven langs
slingerende paden. Met op elk graf een gelijkvormige gedenksteen, zodat de begraafplaats een uniforme uitstaling krijgt. Er komt een aparte plek voor as verstrooiing en een urnenmuur zal plaats bieden aan 150 tot
250 urnen. Ook de partner van de veteraan kan - na overlijden van de veteraan - een plek krijgen in het graf of in de urnenmuur.
Herdenkings- en Educatiecentrum Nabestaanden en bezoekers kunnen terecht in een nieuw multifunctioneel Herdenkings- en
Educatiecentrum. Het gebouw krijgt een bescheiden horecavoorziening en dient als aula voor uitvaarten en herdenkingen. Het
centrum geeft volwassenen, jongeren én schoolklassen informatie over de Nederlandse inzet tijdens wereldwijde (vredes)
missies. Het centrum biedt ook inzicht in thema’s als vrede, vrijheid en veiligheid. Het Herdenkings- en Educatiecentrum wordt
gedeeld met Nationaal Ereveld Loenen.
https://www.vriendenrodebaret.nl/veteranen-begraafplaats

https://nationaleveteranenbegraafplaatsloenen.nl/
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KNVOL SSB BEZOEKT MARKET GARDEN 2019

Op zaterdag 21 september reist een gezelschap van de Koninklijke Vereniging Onze Luchtmacht regio Soesterberg (KNVOL
SSB) met 44 personen af naar de Ginkelse hei in Ede om daar getuige te zijn van de herdenking en paradroppings ter gelegenheid van 75 jaar Market Garden. Via de Oranjekazerne reden we samen met enkele bussen van de vereniging Vrienden van de
Rode Baret (VRB) naar dropzone Y. Veel dank aan de VRB en de 11e Luchtmobiele Brigade voor de geboden gastvrijheid en
faciliteiten. Onderweg toch wel even last gehad van die andere 100.000 bezoekers die
ook die kant opgingen maar toen we uiteindelijk op de VIP-route zaten ging het een stuk
beter en waren we voor aanvang van het herdenkingsgedeelte op locatie. Bijzondere aanwezigen waren dit jaar HKH prinses Beatrix
en HRH de Britse kroonprins Charles. Beiden
hebben een krans gelegd. Onder anderen de
burgemeester van Ede en minister Bijleveld
hielden toespraken en de last post werd gespeeld. Daarna hebben we de paradroppings
goed kunnen zien. Tijdens de eerste massdrop hebben niet alle parachutisten gesprongen, in verband met hun windlimiet. Nederlandse parachutisten hebben toen wel gesprongen, maar de Duitse para's hebben hun
sprong niet kunnen maken. Er was op dat
moment meer wind dan eerder op de ochtend, waardoor de vliegtuigen voor de volgende massdrop nog een extra rondje moesten
vliegen. Gelukkig werd er later nog ruim gesprongen uit diverse uitvoeringen van de C-130 Hercules transportvliegtuigen uit België, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Nederland alsmede een Duitse Transal en later separaat nog
een Dakota. Enkele van deze toestellen namen al deel aan de oefening Falcon Leap die was georganiseerd door de 11 Luchtmobiele Brigade. Oefening Falcon Leap is een internationale parachutistenoefening die jaarlijks in Nederland plaatsvindt. 2 weken in september staan verschillende facetten van ‘airborne’ optreden (per parachute) centraal. Zo voeren militairen onder meer
offensieve air assault-operaties uit. Oefenen en trainen werd hierbij gecombineerd met het tonen van een passend eerbetoon bij
de herdenkingen op de diverse historische locaties van Operation Market Garden. De deelnemende para’s sprongen daarbij niet
alleen met hun eigen chutes maar ook met chutes van de partnerlanden. Daarmee behaalden ze de Para Wing van het betreffende land die na afloop van de sprong op de dropzone aan hen werd uitgereikt. De verschillen in chutes waren goed te zien,
zowel qua vorm als kleur. Zo nu en dan was er sprake van een ‘entanglement’ waarbij twee chutes aan elkaar gehaakt waren na
het verlaten van het vliegtuig maar die kwamen gelukkig allemaal, soms met een getrokken reservechute erbij, goed terecht. Ook
het Defensie Helikopter Commando was met Apache, Chinook en Cougar aanwezig en gaven mooie demonstraties. Het Britse
Red Devils display team gaf een mooie demo waarbij ook werd gesprongen met een Britse veteraan van dik in de negentig. Op
de grond waren verder optredens te zien van het Luchtmacht Mannenkoor en diverse bands. Ook Keep them Rolling was weer
goed vertegenwoordigd met hun historische militaire voertuigen. Kortom een super dag waar alle leden enorm van hebben genoten.
Carlo van Tartwijk.

7 DECEMBER HERDENKING 2019
Ieder jaar worden op of rond 7 december de slachtoffers herdacht van de 7 December Divisie en de 11e Luchtmobiele Brigade 7 December.
“Zij verdienen voor altijd onze eerbied, en ons diepste respect”.
Dit zijn de woorden die brigedegeneraal Smits sprak tijdens de
herdenking op 6 december 2019. Met het bijschrijven van de
namen van Jeffrey Broere en Raviv van Renssen op het monument, worden nu ook de gesneuvelden van 11 Luchtmobiele
Brigade herdacht. Tijdens de kranslegging aan het einde van
de herdenking, is ook door de Vrienden Rode Baret een bloemstuk gelegd.

