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Met dank aan maj André Slob voor de tekst 
en met dank aan de Sectie Communicatie 11 
Lucht Mobiele Brigade voor de foto’s.

Op 29 maart heeft majoor der Grenadiers 
René Zeller in aanwezigheid van familie, col-
lega’s, oud-collega’s en ten overstaan van 
militaire autoriteiten het commando over de 
11 Stafstafcompagnie Garde Grenadiers en 
Jagers (AASLT) ‘7 december’ overgedragen 
aan majoor van de Verbindingsdienst André 
Slob. 

De commando-overdracht vond plaats in 
Schaarsbergen bij het Monument 7 Decem-
ber Divisie.

Delen van de toespraak, die André bij die 
gelegenheid heeft uitgesproken, zijn in deze 
Intercom weergegeven en schetsen een ach-
tergrond van een eenheid die niet bij alle 
verbindelaren bekend zal zijn. 

TOESPRAAK MAJ ANDRÉ SLOB
Generaal, kolonel, collega’s, personeel van 
de stafstafcompagnie, vrienden, familie. Een 
speciaal woord van welkom aan mijn familie. 

Ik ben er dankbaar voor dat jullie dit vandaag 
mee kunnen maken.
Ik zou me kunnen beperken tot: “Ik heb de 
blackberry, ik ben er van.” Ik zal dat niet 
doen. Het is niet alleen voor majoor René 
Zeller een bijzondere dag, deze 29 maart 
2013, ook voor mij is dit een bijzonder mo-
ment. Het is voor mij een eer dat ik in uw 
bijzijn zojuist het commando over heb 
mogen nemen over 11 Stafstafcompagnie 
Garde Grenadiers en Jagers (AASLT) ‘7 de-
cember’.
In het vaandel dat ik zojuist heb aanvaard 
staan de letters E M, van Expeditionaire 
Macht. De stafcompagnie is zoals bekend de 
hoeder van de traditie van de 7 December 

Divisie. Deze divisie werd in 1946 naar 
Nederlands-Indië gestuurd om veiligheid en 
orde terug te brengen in dit overzeese ge-
biedsdeel. René haalde het al aan: “We staan 
hier bij het monument uit respect voor hen 
die het ultieme offer brachten en om onze 
verbondenheid met de traditie van de 7 de-
cember divisie te benadrukken.”
De luchtmobiele brigade kan nog steeds 
gezien worden als een Expeditionaire Macht, 

bereid en in staat om waar dan ook ter wereld 
te worden ingezet. Hier staat een compagnie 
die heeft laten zien dat ze in staat is om het 
optreden van deze brigade op een uitste-
kende manier te ondersteunen. Afgelopen 
oefeningen Quick Sword en Cerberus Guard 
hebben jullie dat wederom laten zien.
Het Pathfinderpeloton, dat zijn gelijke niet 
kent als het gaat om getraindheid en skills, 
heeft afgelopen weken tijdens Cerberus 
Guard nog maar weer eens aangetoond een 
onvervangbaar asset te zijn voor C-11 AMB 
in het nieuwe operationele concept 11 AMB.
Het logistieke peloton en het C2-ostpeloton 
zijn onontbeerlijk voor het optreden van de 
brigadestaf. Tijdens Quick Sword hebben 
zij zeker retentie getoond sinds de oefening 
Peregrine Sword. Op zeer professionele 
wijze werd op Nieuw Milligen een CP neer-
gezet en in bedrijf gehouden, waarbij het de 
staf aan niets ontbrak om er wederom een 
prima prestatie neer te zetten!
Als G6 heb ik de afgelopen jaren veelvuldig 
te maken gehad met de stafcompagnie. Als 
projectofficier voor een aantal oefeningen 
heb ik keer op keer gezien dat het een club 
is met de can-do mentaliteit waar we bij 
luchtmobiel zo trots op zijn.
Ik ben er op mijn beurt trots op het com-
mando te mogen gaan voeren over deze 
luchtmobiele compagnie, de Vijfde Com-
pagnie Grenadiers en Jagers.
Komende jaren zal het personeel van elco 
1010: d.w.z. stafcompagnie, brigadestaf, 
baseco en het bestand zwevend personeel 
mijn hoogste prioriteit hebben.
Niet alleen uw individuele inzetbaarheid, 
maar ook de eenheidsvorming en saamho-
righeid zal mijn warme belangstelling heb-
ben.
Ik heb er zin in, ik ben blij met de compag-
nie die ik mag gaan commanderen.
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Monument 7 December Divisie

Majoor Zeller en majoor Slob in front van het Monument 7 December Divisie Majoor Zeller draagt het commando over aan majoor Slob


