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herinneringen aan de 

postactieve periode na mijn 

dienstverlating in 1993

deel 2

In het vorige deel van mijn artikel, over mijn activiteiten  
tijdens mijn postactieve status in de afgelopen 25 jaar, lag 
het accent op mijn betrokkenheid bij de ondersteuning van 
evenementen van het Regiment en van onze Vereniging. 
Deze activiteiten hadden voornamelijk plaats in het laat-
ste decennium van de vorige eeuw. In dit tweede deel van  
het artikel ga ik nader in op de achtergronden en de uit- 
voering van mijn werkzaamheden voor het Nationaal  
Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen in de  
eerste jaren van deze eeuw. Ik sluit dit deel af met een 
impressie van de grootse viering van 60 jaar bevrijding 
in 2005. In een volgend deel zal ik de politieke invloed op  
de jaarlijkse 5 mei herdenking in Wageningen belichten  
vanaf het jaar 2006, na de invoering van de Nederlandse  
Veteranendag. 

 Lkol b.d. R.H. Rijntalder - Beeldmateriaal 
door J.C. Canters en A.J.J. Buitendam
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Uitnodigingen werden verzonden, transportregelingen uitge-
werkt en de logistieke operatie met de catering voor enkele 
duizenden deelnemers en genodigden besproken en voor-
bereid. Generaal-majoor b.d. Johan Kosters (GRJ) zou voor 
de eerst keer optreden als paradecommandant van het de-
filé als opvolger van luitenant-generaal b.d. Ted Meines. Voor 
generaal b.d. Arie van der Vlis zou het zijn laatste optreden 
worden als voorzitter van het Comité en gastheer op 5 mei, 
om kort daarna zijn functie te kunnen overdragen aan luite-
nant-generaal J. (John) F.G.A.M. Maas, op dat moment nog in 
functie als Chef van het Militaire Huis van H.M. de Koningin.  
De Bevrijdingsdag op 5 mei 2001 in Wageningen zou echter 
geheel anders verlopen.

MKZ-crisis 2001
Alle ingrediënten waren aanwezig voor een geslaagde vuur-
doop voor Jan de Raadt en mij om 5 mei 2001 tot een ge-
slaagd evenement te maken. Hoe anders pakte het uit!
Het in maart 2001 uit Engeland overgewaaide mond- en 
klauwzeervirus (MKZ) gooide roet in het eten. Hoewel het er 
in het begin naar uitzag dat de MKZ-crisis geen gevolgen zou 
hebben voor het evenement op 5 mei in Wageningen, ver-
slechterde de situatie begin april in snel tempo. Het zeer be-
smettelijke virus verspreidde zich over grote delen van het land 
en steeds meer boerenbedrijven werden besmet met alle ge-
volgen van dien, zoals het preventief ruimen van de veestapel. 
Het Dagelijks Bestuur van het NCHC volgde de ontwikkelin-
gen met argusogen en liet zich regelmatig informeren door de 
daartoe geëigende instanties zoals het Ministerie van Land-
bouw, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
en de betrokken autoriteiten van de provincie Gelderland, over 
de risico’s van besmetting en verspreiding van het virus door 
de deelnemers en/of bezoekers van het bevrijdingsevene-

Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 
Wageningen
Kort voordat ik mijn functie als 
hoofdredacteur Intercom beëin-
digde werd ik, op voordracht 
van de oud-garnizoenscom-
mandant, lkol John Suijkerbuijk, 
in de zomer van 2000 benaderd 
door gen b.d. Arie van der Vlis, 
voorzitter van het Nationaal  
Comité Herdenking Capitulaties 
1945 Wageningen (NCHC), met 
het verzoek om een functie te aanvaarden binnen het bestuur 
van het NCHC. Na ampel overleg met onder meer collega lkol 
Jan de Raadt werd besloten, dat ik samen met De Raadt het 
secretariaat van het hoofdbestuur van het Nationaal Comité 
zou gaan verzorgen en tevens de coördinatie van alle voorbe-
reiding- en uitvoeringszaken voor de diverse onderdelen van 
het jaarlijkse programma op 5 mei in Wageningen. 

In de praktijk betekende dit dat wij beiden in het Algemeen 
Bestuur van het Comité werden benoemd, Jan de Raadt werd 
de facto belast met het secretariaat van het Dagelijks- en het 
Algemeen Bestuur en ik met het secretariaat van het Comité 
Middagprogramma, waar de onderdelen herdenkingsdienst 
en defilé deel van uitmaakten. Samen vormden wij ook de 
kern van het uitvoerende projectbureau, waarbij mevrouw Fie 
Misseyer, de oud-secretaresse van C-VOC, bereid werd ge-
vonden om de administratieve ondersteuning te verzorgen. Na 
zijn functioneel leeftijdsontslag in 2004 werd ook de oud-regi-
mentsadjudant, elnt b.d. Jaap Scheeres, lid van het projectbu-
reau. Het zou een enerverende tijd worden in mijn postactieve 
leven met vele hoogte- en dieptepunten. Het overlijden van 
Z.K.H. Prins Bernhard in 2004, het terugtrekken van de de-
fensiesteun na 2005 en de discussie over de vermeende con-
currentiepositie van ‘Wageningen’ met de Nederlandse Vete-
ranendag waren emotionele gebeurtenissen met veel impact.

Vanaf de zomer van het jaar 2000 waren we druk met ons 
te verdiepen in de organisatie, procedures en werkwijze van 
het jaarlijks bevrijdingsevenement in Wageningen. Veel tijd en 
energie moesten we steken in het actualiseren van de incom-
plete en verouderde naam- en adresbestanden en het om-
zetten van deze informatie in een handzaam digitaal bestand. 
Daarnaast waren contacten en kennismaking met vele betrok-
ken organisaties en instanties, zoals het Veteraneninstituut, 
Veteranen Platform, Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Dienst Ko-
ninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), diverse gemeen-
telijke diensten en vele veteranenverenigingen, belangrijke 
aandachtspunten kort na ons aantreden.

Begin 2001 gingen we vol zelfvertrouwen van start met de 
concrete voorbereidingen voor de herdenking van de capitula-
ties en de viering van de bevrijding op 5 mei 2001. 



Soestdijk vertrok met in de auto een 
aantal modellen van dergelijke kruk-
ken. Na het passen en beoordelen van 
de modellen koos de prins uiteindelijke 
voor de eenvoudigste en ook nog eens 
de goedkoopste uitvoering. Op 5 mei 
2003 hadden we aldus de door de prins 
gekozen kruk achter een katheder op 
het defileerpodium opgesteld. Bij aan-
komst gaf de prins echter te kennen dat 
hij geen genoegen nam met de open 
constructie van de katheder waardoor 
de kruk zichtbaar was voor defilanten 
en publiek. Met groot improvisatiever-
mogen wist Jan de Raadt een laken 
te bemachtigen en dit zodanig aan de 
voorzijde van de katheder te bevestigen 
dat niet zichtbaar was dat de prins op 
een kruk zat. Voor de defilanten leek het 
daardoor dat de prins staande achter 
de katheder stond.

ment. Gezien de ontwikkelingen besloot 
het Dagelijks Bestuur van het NCHC om 
op vrijdag 27 april in spoedoverleg bij-
een te komen om de situatie te evalu-
eren en een besluit te nemen over het 
al dan niet doorgaan van de activiteiten 
op 5 mei. Langer uitstel van een besluit 
was niet verantwoord in verband met 
de informatievoorziening aan de deel-
nemers uit binnen- en buitenland en het 
in voorkomend geval annuleren van de 
vele contracten en afspraken.

In de B&W-kamer van de gemeente Wa-
geningen werden die middag de situatie 
en de verkregen rapporten en adviezen 
uitvoerig besproken. De voorzitter gaf 
elk lid van het Dagelijks Bestuur de ge-
legenheid om zijn of haar visie bekend 
te stellen en toe te lichten. Om kwart 
voor vier kon de voorzitter geen ande-
re conclusie trekken dan dat het niet 
verantwoord was om het evenement te 
laten doorgaan en viel het besluit om 
de Herdenking van de Capitulaties voor 
2001 af te gelasten. Alvorens de op uit-
gebreide schaal aanwezige media met 
reportage- en straalverbindingswagens 
te informeren belde voorzitter Van der 
Vlis als eerste Prins Bernhard om hem 
van het besluit op de hoogte te stellen. 
Aansluitend werd de pers geïnformeerd 
en bracht het NOS-journaal om vier uur 
als eerste het nieuws. Mijn eerste activi-
teit was om direct defensie te informe-
ren, in het bijzonder omdat de afspraak 
met het gecontracteerde cateringbedrijf 
was dat de bestelling van enkele dui-
zenden bestelde lunchpakketten tot 
uiterlijk vrijdag 17.00 uur kosteloos kon 
worden geannuleerd.
Direct na het emotionele besluit werd 
door het bestuur een plan van aanpak 
besproken voor de noodzakelijke infor-
matievoorziening aan de deelnemers en 
bezoekers en voor het annuleren van 
alle contracten en afspraken. Het hele 
weekend van zaterdag 28 en zondag 
29 april werd met de steun van enkele 
vrijwilligers door Jan en mij doorgewerkt 
om alle noodzakelijke correspondentie 
en overige berichtgevingen te verwer-
ken. In plaats van een gepast afscheid 
van gen Van der Vlis tijdens zijn laatste 

optreden als voorzitter van het NCHC, 
kwam hij op zaterdag 28 april samen 
met zijn echtgenote naar het project-
bureau in Ede. Met een doos gebak en 
troostende woorden gaf hij een more-
le ondersteuning aan de medewerkers 
van het uitvoerende projectbureau. Op 
een later moment in het jaar hebben 
we op een gepaste wijze met een ge-
animeerde receptie in de capitulatiezaal 
van Hotel De Wereld afscheid genomen 
van gen b.d. A.K. van der Vlis als voor-
zitter van het NCHC.

Herdenking en defilés 2002
t/m 2004
Direct na het teleurstellende verloop van 
het evenement in 2001 gingen we aan 
de slag met de voorbereidingen voor 
5 mei 2002. Inmiddels met voldoende 
bagage en de opgebouwde ervaringen 
van 2001 konden we de voorbereidin-
gen efficiënter, effectiever en professio-
neler aanpakken. 

De jaren 2002 t/m 2004 werden geken-
merkt door een sterk teruglopende ge-
zondheid van prins Bernhard. Na 5 mei 
2002 gaf hij te kennen dat het staande 
afnemen van het defilé hem te zwaar 
werd. Samen met de nieuwe voorzitter, 
lgen Maas, bedachten we een idee om 
de prins op een zit/stakruk achter een 
katheder het defilé te laten afnemen. 
Het resultaat was dat ik samen met 
Jan de Raadt op een dag naar paleis 
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Wageningen, 5 mei 2004. Interview met Eric Mouthaan, verslaggever van RTL-4. 

Wageningen, 5 mei 2003, paradecomman-

dant genm b.d. Johan Kosters meldt het de-

filé aan bij parade-inspecteur prins Bernhard. 
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De optie met katheder en zitkruk beviel de prins echter maar 
matig en het langdurig staan werd voor hem een steeds groter 
probleem. Voor het defilé in mei 2004 werd daarom in over-
leg met de adjudant van de prins een speciaal aan drie zijden 
gesloten katheder ontworpen met een voor het publiek niet 
zichtbare zitplank. De constructie werd vervaardigd door de 
werkplaats van Paleis Soestdijk. Na het gereedkomen werd de 
katheder naar de achterzijde van het Paleis getransporteerd 
alwaar de prins na bezichtiging en een proefzit zijn goedkeu-
ring hechtte aan de constructie. Met de medewerkers van het 
Paleis ontstond nog enige discussie over de te kiezen kleur 
van de katheder. De door Soestdijk voorgestelde kleur was 
naar mijn mening niet in harmonie met de kleurstelling op het 
5-Meiplein. Na enig overleg stemde men in met de door mij 
voorgestelde kleur nassaublauw.

Een hilarisch moment deed zich kort voor de aanvang van het 
defilé voor toen de prins op het podium de groene commando-
baret opzette. Begin 2004 was er een heftige discussie over de 
voorgenomen invoering van een nieuwe baret bij de Konink-
lijke Landmacht, die voor wat betreft de kleur veel gelijkenis 
vertoonde met de groene commandobaret. De commando’s 
kwamen in fel verzet tegen de invoering van deze baret, wat 
zelfs tot protestdemonstraties en een rechtszaak leidde en 
veel aandacht in de media veroorzaakte. Prins Bernhard had 5 
mei ’s morgens, toen hij door zijn adjudant op Soestdijk werd 
opgehaald al te kennen gegeven dat hij een statement wilde 
maken in de barettenstrijd ten faveure van de commando’s. 
Het mocht niet baten, de baret werd toch ingevoerd, maar in 
2005 alweer besliste de toenmalige Bevelhebber der Land-
strijdkrachten dat de baret vervangen ging worden door een 
baret met een minder controversiële kleur. Uiteindelijk kwamen 
de commando’s toch als winnaar uit deze strijd.
Op aandringen van Jan de Raadt en mij wist de voorzitter prins 
Bernhard bereid te vinden om in het jubileumjaar 2005 het 
defilé voor de laatste keer af te nemen. Het zou niet zover 
komen, na een periode van afnemende gezondheid en een 
korte ziekenhuisopname overleed Z.K.H. Prins Bernhard op 1 
december 2004.

Overlijden prins Bernhard, 1 december 2004
Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid kwam het 
overlijden van prins Bernhard toch als een schok aan binnen 
de veteranenwereld en zo ook bij het Nationaal Comité Her-
denking Capitulaties. Het bestuur van het Nationaal Comité 
Herdenking Capitulaties had al ruim tevoren geanticipeerd op 
een mogelijk overlijden van de prins en had een gedetailleerd 
draaiboek klaarliggen voor een waardige herdenking en af-
scheid van de prins van Wageningen en de veteranen. 
In een haastig bijeengeroepen delegatie van het bestuur werd 
afgesproken om op 23 december een afscheidsbijeenkomst 
te houden in de Johannes de Doperkerk in Wageningen. De 
voorbereidingen conform het beschikbare draaiboek konden 
van start.

Wageningen, 5 mei 2004. Personeel van Paleis Soestdijk plaats de 

speciaal vervaardigde katheder op het defileerpunt op het 5-Meiplein. 

Wageningen, 5 mei 2004, Z.K.H prins Bernhard tijdens de afname 

van het defilé demonstratief getooid met de groene commandobaret 

als stil protest tegen de invoering van de nieuwe groene baret bij de 

Koninklijke Landmacht. 

Wageningen, 28 dec 2004. Comité van voorbereiding voor de uitvoe-

ring van de herdenkingsdienst, o.l.v. genm b.d. J.C. Kosters, bijeen in 

de aula van Wageningen UR voor het bespreken van de laatste details. 
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van burgemeester Alexander Pechtold 
naar de Haagse politiek, waar hij per 31 
maart 2005 werd benoemd tot minister 
van Bestuurlijke vernieuwing en Konink-
rijkrelaties. De honneurs werden tijdelijk 
waargenomen door locoburgemeester 

en wethouder Frits Huijberts. 
Kort voor 5 mei werd mr. C.G.J.(Chris) 
Rutten benoemd tot waarnemend bur-
gemeester en kon zo als gastheer na-
mens de gemeente Wageningen optre-
den op 5 mei 2005.

Een ingrijpende gebeurtenis en gro-
te tegenslag voor het comité was het 
plotseling overlijden van de voorzitter,  

Kort na het overlijden van prins Bern-
hard werd in een live-uitzending van de 
regionale omroep Tv-Gelderland met 
presentator Pascal Camperman terug-
geblikt op de betekenis van prins Bern-
hard voor Wageningen en het jaarlijks 
defilé met de veteranen.

Jubileumherdenking in 2005
De voorbereidingen voor de herdenking 
van de capitulaties in mei 2005, het jaar 
waarin herdacht werd dat Nederland 60 
jaar geleden werd bevrijd van de Duitse 
en Japanse bezetters werd gekenmerkt 
door een aantal ingrijpende gebeurte-
nissen. Het overlijden van prins Bern-
hard, die in het jubileumjaar 2005 voor 
de laatste maal als parade-inspecteur 
het defilé zou afnemen, was uiteraard 
een grote teleurstelling voor het bestuur 
maar zeker ook voor de veteranen. Het 
besluit dat kroonprins Willem Alexander 
op 5 mei 2005 eenmalig de rol van zijn 
grootvader zou overnemen werd met 
groot enthousiasme ontvangen. 

Minder begrip was er voor het door  
defensie ingenomen standpunt om 
de herdenking van de capitulaties en 
het defilé in 2005 nog eenmalig groot-
scheeps te ondersteunen om zich daar-
na terug te trekken ten faveure van de 

organisatie van de door de Tweede Ka-
mer ingestelde Nationale Veteranendag. 
Naast de arbeidsintensieve voorberei-
dingen voor de jubileumviering werd het 
comité hierdoor geconfronteerd met de 
noodzaak om zich gelijktijdig te beraden 
op de toekomst van de herdenking van 
de capitulaties vanaf 2006.
Een tegenslag was ook het kort voor de 
5-mei-activiteiten onverwachte vertrek 
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Wageningen 28 december 2004, bestuurslid NCHC, lkol b.d. R.H. Rijntalder bege-
leidt een groep VIPS naar de herdenkingsdienst in de Johannes de Doperkerk. Naast 
Rijntalder, de in 2014 op tragische wijze omgekomen oud-minister Els Borst.

Arnhem, 1 dec. 2004. Live Tv-uitzending vanuit Studio Regionale Omroep Gelder-
land. Onder leiding van presentator Pascal Kamperman blikken Alexander Pechtold, 
burgemeester van Wageningen, dhr.Harkes, oud-strijder van de Prinses Irenebrigade 
en lkol b.d. Rob Rijntalder, bestuurslid van het NCHC, terug op de rol en betekenis 
van prins Bernhard voor ‘Wageningen’ en de veteranen. (opname RTV Gld)

Wageningen, 5 mei 2005. Generaal b.d. A.K. 

Van der Vlis begeleidt de Prins van Oranje 

naar het defileerpunt.
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viering van de bevrijding van zestig jaar bevrijding in Wage-
ningen af. Naast een aantal historische toestellen uit de Twee-
de Wereldoorlog, waaronder een B25 Mitchell bommenwer-
per van de Historische Vlucht Koninklijke Luchtmacht en een 
4-motorige Lancaster bommenwerper van de Battle of Brit-
tain Historical Flight, maakte een formatie met vier F16 jacht- 
bommenwerpers van de Koninklijke Luchtmacht grote indruk 
bij het publiek. 

De F16’s werden tijdens de vlucht in de lucht bijgetankt vanuit 
een DC10 tankvliegtuig. Voor het groots opgezette luchtdefilé 
was speciaal voor de verkeersleiding een mobiele verkeersto-
ren overgebracht van Soesterberg naar Wageningen. Naast 
de coördinatie van het defilé mocht ik tevens de rol van for-
ward aircontroller met de vluchtleiding vervullen.

In het najaar van 2005 vond een bedankbijeenkomst plaats 
voor bestuursleden, medewerkers en vele vrijwilligers van  
diverse betrokken organisaties, instellingen, studentenver-
enigingen op de residentie van de inspecteur-generaal der  
Krijgsmacht in Zwaluwenberg. 

lgen b.d. (KLu) J.F.G.A.M. (John) Maas op 11 april 2005. In 
een spoedberaad van het dagelijks bestuur werd unaniem 
voorgesteld om de oud-voorzitter, generaal b.d. A.K.(Arie)  
van der Vlis, te verzoeken eenmalig de rol en taken van ge-
neraal Maas over te nemen. Gelukkig bleek generaal Van  
der Vlis in de gelegenheid en bereid om, ondanks de zeer  
korte voorbereidingstijd, deze taak op zich te nemen.

Ondanks de vele tegenslagen tijdens de voorbereiding werd 
de viering van 60 jaar bevrijding op 5 mei een groot succes. 
Naast ruim 5000 deelnemers aan het defilé gaven vele hoog-
waardigheidsbekleders, waaronder de Gouverneur-generaal 
van Canada, bijna alle ambassadeurs en militaire attachés 
van de geallieerde landen tijdens de bevrijding en vele minis-
ters acte de préséance. Buitenlandse eenheden waren ruim-
schoots vertegenwoordigd in het defilé, wat resulteerde in een 
bont spektakel van kleuren, muziek en een verscheidenheid 
aan uniformen. Bijzonder aandacht trok onder meer de deel-
name van een detachement van de Poolse pantserbrigade.
Een groots en indrukwekkend luchtdefilé sloot de jubileume-
ditie van de jaarlijkse herdenking van de capitulaties en de 

Deelnemende deputaties aan het defilé uit de geallieerde landen (USA, 

Canada en Polen) in het jubileumjaar 2005. (foto’s: R. van de Heuvel 

en D. Visser, Camera Club Wageningen)

Actief dienende militairen van de verbindingsdienst onder leiding van 

maj Edwin Saiboo en Indië-veteranen van de verbindingsdienst, nade-

ren het defileerpunt op het 5-Meiplein.



Tijdens deze bijeenkomst kreeg ik, 
evenals collega Jan de Raadt en mevr. 
Alice van Hooft, het door de minister 
van Defensie toegekende Ereteken voor 
Verdienste in zilver uitgereikt door de 
Staatsecretaris van Defensie, dhr. C. 
van der Knaap. Voor mij was deze bij-
eenkomst tevens het afscheid van mijn 
bestuursfunctie van het NCHC in ver-
band met mijn voortijdig terugtreden als 
bestuurslid.

Wordt vervolgd
In het volgende deel van dit artikel 
kom ik nader terug op mijn voortijdig 
terugtreden uit het bestuur van het 
NCHC en mijn overstap naar een func-
tie binnen de gemeente Wageningen. 
In 2003 werd een motie in de Tweede 
Kamer ingediend door VVD Kamerlid 
Van der Doel voor de invoering van een 
Nationale Veteranendag. Deze motie 
werd met een grote meerderheid aan-
genomen maar had wel ingrijpende 
consequenties voor de deelname en 
ondersteuning van defensie voor de jaar- 
lijkse 5-mei-activiteiten in Wageningen. 
In het bijzonder het bezwaar van defen- 
sie tegen de deelname van de categorie 
‘jonge’ veteranen was voor mij de direc-
te aanleiding voor mijn terugtreden uit 
de organisatie. 
Ook mijn overstap naar de gemeente 
Wageningen komt in het volgende deel 
uitgebreid aan de orde.
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Wageningen 5 mei 2005. Lancaster bommenwerper uit WO II van de Battle of Brittain  

Historical Flight, hier laag boven het defileerpunt op het 5-Meiplein. (foto: N. Dessing, Camera 

Club Wageningen)

Ontvangst van minister-president Balkenende, een van de vele hoogwaardigheidsbekleders  

tijdens de 60-jarige herdenking op 5 mei 2005 in Wageningen. (foto: M. Govers, Camera Club 

Wageningen)

Zwaluwenberg, 6 oktober 2005. Uitreiking Eremedaille in zilver van het Ministerie van Defensie. 

V.l.n.r.: StasDef dhr. C. van der Knaap, mevr. Alice van ’t Hooft, lkol b.d. J.H. de Raadt en lkol 

b.d. R.H. Rijntalder.

“Naast de 

coördinatie van 

het defilé mocht 

ik tevens de rol 

van forward 

aircontroller met 

de vluchtleiding 

vervullen.”


