
Lkol b.d. Rob Rijntalder, Oud-bestuurslid 
NCHC Wageningen 1945

Het was in 2022 het derde jaar op rij dat onze maat
schappij werd geconfronteerd met beperkingen ten 
gevolge van de coronapandemie. Ook militaire evene
menten, zoals reünies, sociale bijeenkomsten en herden
kingen kwamen te vervallen of konden slechts in aan
gepaste en beperkte omvang, of als alternatief in een 
digitale vorm plaatsvinden.
Begin van het jaar zag het er naar uit dat ook dit jaar 
de jaarlijkse Herdenking met het traditionele defilé op  
5 mei in Wageningen, wederom in rudimentaire vorm 
zonder defilé zou moeten plaatsvinden. Versoepelingen 
van de maatregelingen binnen het coronabeleid deed het 
bestuur van het Nationaal Comité Herdenking Capitula
ties 1945 Wageningen (NCHC) eind februari besluiten dat 
de Herdenking, inclusief defilé, dit jaar toch doorgang 
kon vinden. 
De geopolitieke ontwikkelingen met als dieptepunt een 
oorlog op het Europese continent noopte opnieuw tot 
een heroverweging omtrent vorm en inhoud van de pro
grammaonderdelen op 5 mei in Wageningen. Ondanks de 
korte voorbereidingstijd en de beperkingen in het vooraf
gaande jaar kan terug gekeken worden op een geslaagde 
herdenking en viering van de bevrijding, waarin de aan
dacht voor het feit dat vrede en veiligheid niet vanzelf
sprekend zijn centraal stond. 
.

verleden, heden en 
toekomst defilé
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Vorengenoemde ontwikkelingen waren voor mij redenen om 
ruim tien jaar na mijn actieve betrokkenheid bij de Herden
king op 5 mei in Wageningen nog eens terug te blikken op de 
hoogtijdagen van het defilé tijdens het eerste decennium van 
deze eeuw.
Opmerkelijk in deze periode was de uitgebreide participatie 
van de Verbindingsdienst aan dit unieke jaarlijkse bevrijdings
evenement. Personeel van de Verbindingsdienst heeft vele 
jaren een substantiële rol vervuld in bestuurlijke en organisa
torische taken. Zowel de inbreng van individuele officieren en 
onderofficieren, alsook de deelnemende detachementen met 
een verbindingsdienstsignatuur zal ik hierbij belichten.
Aan de periode, waarbij ik in het begin van deze eeuw een 
bestuursfunctie vervulde bij het Nationaal Comité Herdenking 
Capitulaties 1945 Wageningen, bewaar ik goede herinnerin
gen. In die periode was ik namens het bestuur tevens belast 
met de organisatie, voorbereidingen en de uitvoering van het 
traditionele defilé op 5 mei. De eerste jaren met nog alleen 
lopende detachementen via de route door het centrum van 
Wageningen en vanaf 2006 met een aangepaste route met 
ook deelnemende voertuigen in het defilé. 

Mijn eerste contacten met het 5meievenement in Wagenin
gen dateren echter al van voor de tijd dat ik bestuurlijk en 
organisatorisch betrokken was bij de jaarlijkse Herdenking. 
In 1999, het jaar waarin de Verbindingsdienst haar 125-jarige 
bestaan herdacht en vierde nam ik het initiatief om met een 
detachement Indiëveteranen van de Verbindingsdienst deel te 
nemen aan het defilé. Met steun van de toenmalige regiments-

commandant, lkol Willem Nuis, lukte het om een detachement 
samen te stellen van circa vijftig veteranen afkomstig uit diver
se reüniecommissies. Het detachement werd tijdens het defilé 
voorafgegaan door het in het kader van het jubileumjaar van 
de Verbindingsdienst heropgerichte tamboerkorps van de Ver
bindingsdienst.

Het was de vuurdoop voor het nog maar enkele maanden 
bestaande tamboerkorps onder leiding van tambour-maître, 
majoor b.d. Wim Vastenhoud, met een extern optreden voor 
een groot publiek 
De deelname van de Indiëveteranen en het tamboerkorps 
was bedoeld als eenmalige activiteit in het programma van de 
viering van het 125jarig bestaan van de Verbindingsdienst. 
Het werd echter een doorslaand succes en het enthousiasme 
van de deelnemers was dermate groot dat besloten werd om 
in het jaar 2000, het jaar waarin 55 jaar bevrijding werd her
dacht, opnieuw in dezelfde samenstelling deel te nemen aan 
het defilé. De logistieke ondersteuning waaronder transport 
en voeding was in 1999 in handen van kapitein b.d. Harry 
Kleijnen. Na zijn plotseling overlijden in de zomer van 1999 
werd deze taak in het jaar 2000 overgenomen door kapitein 
b.d. Jan Streekstra. Na afloop en evaluatie van de deelname 
in 1999/2000 werd met betrokken partijen en de regiments
commandant besloten de deelname een structureel karakter 
te geven.

In de zomer van 2000 werd ik op voordracht van de oudgar
nizoenscommandant van Ede, luitenant-kolonel b.d. John 
Suijkerbuijk, benaderd door generaal 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. 

Wageningen, 5 mei 1999.
Detachement Indiëveteranen van de Verbindingsdienst in het defilé.
Direct achter het detachementsbord de detachementscommandant, 
dhr. Cor Den Heijer, destijds als dienstplichtige ingedeeld bij de 1e 
Divisie 7 December. Geheel links adjudant Jan Voshol, Indiëveteraan 
van de T-brigade en laatstelijk werkzaam bij 541 Verbindingsbataljon. 
(Foto: persoonlijk archief auteur)

Wageningen, 5 mei 1999.
Het eerste publieke optreden van het speciaal voor het jubileumjaar 
van de Verbindingsdienst heropgerichte tamboerkorps. 
(Foto: persoonlijk archief auteur)
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Het vertrek van een aantal bestuurs
leden, waaronder de legendarische  
luitenant-generaal b.d. Ted Meines, en 
een aantal organisatorische problemen 
lagen ten grondslag aan dit verzoek. Na 
ampel overleg werd besloten dat ik sa

men met collega lkol b.d. Jan de Raadt 
het secretariaat van het hoofdbestuur 
van het Nationaal Comité zou gaan ver
zorgen en tevens de coördinatie van alle 
voorbereidings en uitvoeringszaken voor 
de diverse onderdelen van het jaarlijkse 
programma op 5 mei in Wageningen. 
Zo vormden wij samen de kern van het 
uitvoerende projectbureau, waarbij me
vrouw Fie Misseyer, de oud-secretares
se van de commandant van het Verbin
dingsdienst Opleidingscentrum, bereid 
werd gevonden om de administratieve 
ondersteuning te verzorgen. Na zijn func
tioneel leeftijdsontslag in 2004 werd ook 
de oudregimentsadjudant van het Re
giment Verbindingstroepen, 1e luitenant 
Jaap Scheeres, lid van het projectbureau.

Eerder al traden officieren van het Wa
pen van de Verbindingsdienst toe tot 
de organisatie van het Nationaal Comi
té Herdenking Capitulatie 1945 Wage
ningen. Zo werd generaal b.d. Arie van 
der Vlis, oud-Chef Defensiestaf, in 1996 
benoemd tot voorzitter van het Comi
té. Hij volgde hiermee oud-voorzitter en 
voormalig Secretarisgeneraal van het 
ministerie van Defensie Gerard Peijnen
burg op, die de functie van voorzitter van 
1982 t/m 1995 vervulde. Als vooruitge
schoven post van het Nationaal Com
mando maakte luitenantkolonel John 

Suijkerbuijk als garnizoenscommandant 
deel uit van het Algemeen Bestuur. Hij 
was direct verantwoordelijk voor de door 
defensie te leveren logistieke steun in 
de vorm van tenten, transport, horeca-
faciliteiten en wat dies meer zij.
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Wageningen, 5 mei 1999.
Deelnemers en partners in de veteranentent in afwachting van 
de opstelling voor het defilé. Op de voorgrond de luitenants van 
vakdiensten (vbdd) Richard Sittrop (li) en Siem Zwagerman. 
(Foto: J.C. Canters) 

Wageningen, 5 mei 2003.
Regimentscommandant, lkol Jack van Twuijver, bezoekt de deel-
nemende Indiëveteranen van de Verbindingsdienst in de veteranentent 
op het terrein van het Bestuurscentrum van de Wageningse Universiteit 
aan de Costerweg. Adjudant Rob Godin, belast met de ontvangst en 
begeleiding van de veteranen, verwelkomt de regiments commandant. 
(Foto: J.C. Canters)

Zwaluwenberg, 1 okt 2005.
Leden van het projectbureau NCHC, me-
vrouw Fie Misseijer en luitenant Jaap Schee-
res, hier tijdens de ontvangst van de deelne-
mers aan een vrijwilligersbijeenkomst op het 
landgoed Zwaluwenberg, de residentie van 
de Inspecteur-generaal van de krijgsmacht.
(Foto: A.J.J. Buitendam)

Oud-voorzitter NCHC, generaal b.d. Arie  
van der Vlis, hier met echtgenote Tilly te gast 
in Wageningen in mei 2007. 
(Foto: A.J.J. Buitendam)
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Sinds het begin van deze eeuw was  
de Verbindingsdienst in het defilé ver
tegenwoordigd door detachementen 
van Indiëveteranen, actief dienende 
militairen en jonge veteranen, de Identi-
teits groep Steenrode baretten van 
de MFOmissie in de Sinaï als onder
deel van de Wapenbroeders en het 
Tamboer korps Verbindingsdienst.
De commandant van het detache
ment Indiëveteranen was jarenlang dhr. 
Cor den Heijer. Tot zijn overlijden op  
96jarige leeftijd in 2020 had ik nog 
regel matig contact met deze verbinde
laar van de toenmalige 1e Divisie ‘7 De

cember’. Oud-hoofdredacteur, Edwin 
Saiboo, trad destijds in de rang van ma
joor enkele malen op als detachements
commandant van de actief dienende 
militairen, terwijl de altijd zeer actieve 
lkol b.d. Edwin Jacobsz de deputatie 
van de MFO-missie, met een sterk ge
halte aan deelnemende veteranen van 
de Verbindingsdienst, aanvoerde.

Na het overlijden van Z.K.H. Prins 
Bernhard in 2004 en de invoering van 
de Nederlandse Veteranendag in 2005 
ontstond er een hectische periode in 
Wageningen. 

Defensie wilde zich volledig richten op 
de door het parlement ingestelde Ve
teranendag en de deelname en onder
steuning van de herdenking op 5 mei 
in Wageningen afbouwen. Dit tot groot 
ongenoegen van de veteranen, de po
litiek en het publiek. Na een succesvol 
jubileumjaar in 2005 met ruim vijfduizend 
deelnemers aan het defilé en een indruk
wekkende luchtshow stopte de deelna
me en ondersteuning van defensie aan 
het jaarlijkse defilé in Wageningen.
Het NCHC kwam na ampel beraad 
tot de conclusie dat het continueren 
van het defilé zonder ondersteuning  
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Wageningen, 5 mei 2004.
Garnizoenscommandant van Ede, luite-
nant-kolonel John Suijkerbuijk, op het 5 Mei 
plein in Wageningen in gesprek met Hans van 
den Heuvel, Directeur Defensie Voorlichting.
(Foto: J.C. Canters)

Wageningen, 5 mei 2007.
Coördinator van het defilé namens de gemeente Wageningen, Rob Rijntalder, meldt het einde 
van het Vrijheidsdefilé bij burgemeester Geert van Rumund. De voorzitter van het NCHC kijkt 
tevreden toe. Op de achtergrond Jan de Raadt, secretaris van het NCHC.
(Foto: A.J.J. Buitendam)
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van defensie geen haalbare zaak was 
en schrapte het defilé als onderdeel 
van het programma. De gemeente 
Wageningen nam hier geen genoegen 
mee en besloot met ingang van 5 mei 
2006 een alternatief defilé te organiseren 
en te financieren. In verband met deze 
ontwikkelingen trad ik in dienst van de 
gemeente Wageningen als coördinator 
voor het defilé nieuwe stijl. Jan de 
Raadt bleef samen met Jaap Scheeres 
lid van het NCHC en zij verzorgden het 
vernieuwde programma van het NCHC 
onder voorzitterschap van dhr. Clemens 
Cornielje, Commissaris van de Koningin 
in de provincie Gelderland.

Het defilé nieuwe stijl, onder de bena
ming Vrijheidsdefilé, kreeg een meer 
informeel karakter door het opnemen 
van een aantal nieuwe elementen, 
zoals deelname door burgermuziek
korpsen, militair historische re-en
actmentgroepen en de deelname van 
een groot aantal militair historische 
voertuigen. Door deze ontwikkelingen 
werd de opstelling van de stoet voor
afgaande aan het defilé een complexe 

aangelegenheid. Omdat hiervoor geen 
beroep meer gedaan kon worden op 
ondersteuning door personeel van de 
Nationale Reserve moest een beroep 
gedaan worden op andere vrijwilligers. 
Naast vele anderen waren toenmalig 
majoor Gerard Gijsbertsen, dhr. Wim 
Rietkerk (†), dhr. Ronald van Riet en 
adjudant Ron Jansen met een aantal 
militairen van de Verbindingsdienst ja
renlang het vaste team voor de effici
ente opstelling van de stoet.

In de eerste jaren van mijn actieve 
betrokkenheid bij het 5meievenement 
in Wageningen was luitenant Jan 
Canters, fotograaf voor het Regiment, 
de VOV en de redactie van Intercom, 
degene die beeldrapportages verzorgde 
in Wageningen. Na zijn overlijden in 
2004 werd deze taak overgenomen 
door kapitein b.d. Harry Buitendam, 
waarbij gelijktijdig werd overgestapt van 
analoge naar digitale beeldregistratie. 
De uitgebreide collectie beeldmateriaal 
van Jan Canters is opgenomen in 
het beeldarchief van de Historische 
Collectie in Amersfoort.

Ook het Museum Verbindingsdienst 
leverde een bijdrage aan het 
programma op 5 mei in Wageningen. 
Vanaf het jaar 2002 werden stichtingen, 
verenigingen en musea met een affiniteit 
met vrede en veiligheid uitgenodigd om 
met een standje te participeren in het 
programma op het ontmoetingspunt 
van de veteranen. Eerst nog op het 
terrein en in het gebouw van het 
Bestuurscentrum van de Universiteit 
aan de Costerweg en vanaf 2006 op 
het terrein De Dreijen. 

In 2007 liet Defensie weten opnieuw te 
willen participeren in het defilé in Wage
ningen, maar wel onder de voorwaar
de dat uitsluitend WOII veteranen en 
oudverzetsstrijders zouden deelnemen 
aan het defilé’.

De ontstane commotie leidde na het 
laatste Vrijheidsdefilé in mei 2008 tot 
mijn voortijdig terugtreden omdat ik 
mij niet kon vinden in de door Defen
sie gestelde randvoorwaarden voor 
een defilé nieuwe stijl. De onvoldoende 
zeker heid van de voorgestelde deel
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Wageningen, 5 mei 2008.
Fotograaf, kapitein b.d. Harry Buitendam, in 
actie voor de beeldreportage van het defilé 
op het 5 Meiplein. Achter het spreekgestoel-
te kapitein b.d. Jan van Alphen, jarenlang de 
commentator bij de Nationale Militaire Taptoe. 
(Foto: persoonlijk archief auteur)

Wageningen, mei 2004.
Onder toeziend oog van lkol b.d. Wim Jung (†) bouwt dhr. Frans Veltman de stand van het  
museum op in het gebouw van het Bestuurscentrum van de Wageningen Universiteit.
(Foto: J.C. Canters) 
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name van buitenlandse eenheden, de onvoldoende dekking 
voor de benodigde financiering, maar vooral de opstelling van 
defensie dat geen jonge veteranen meer mochten deelnemen 
aan het defilé waren voor mij doorslaggevende redenen om 
voortijdig mijn functie ter beschikking te stellen. In mijn vorig 
jaar in boekvorm verschenen memoires, onder de titel Rats, 
kuch en elektronen, besteed ik in een afzonderlijk hoofdstuk 
ruimschoots aandacht aan deze enerverende periode in mijn 
postactieve bestaan.

De coronacrisis was de oorzaak dat afgelopen twee jaar de 
Herdenking op 5 mei in aangepaste vorm moest plaatsvinden 
en het defilé geheel kwam ter vervallen. In het jubileumjaar 
2020, waarin uitgebreid zou worden stilgestaan bij de herden
king van de capitulatie en de viering van de bevrijding 75 jaar 
geleden, is het ondanks de coronabeperkingen toch gelukt 
om een boek uit te geven over de historie van 75 jaar herden
ken en vieren in Wageningen. In dit boek dat onder de titel: 
‘Vrijheid geef je door, 75 jaar herdenken en vieren in Wagenin
gen’, uitgegeven bij uitgeverij Kontrast in Oosterbeek, wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan het ontstaan, de geschie
denis en de ontwikkeling van het defilé vanaf 1955 tot heden.

De toekomst van het defilé voor het komende decennium is 
nog ongewis.
De gevolgen van de coronacrisis, waardoor het defilé twee jaar 
op rij geen doorgang kon vinden, zal ongetwijfeld van invloed 
zijn op de organisatie van een defilé in de komende jaren. De 
deelname aan het defilé door de oudere categorieën veteranen, 
zoals de Tweede Wereldoorlog-, Indië-, Korea-, en ook Nieuw- 
Guinea-veteranen zal in snel tempo verminderen en dé facto in 
de loop van dit decennium verdwijnen. Binnen niet al te lange 
tijd zullen de Libanonveteranen de nestors zijn in een toekom
stig defilé en zullen erfopvolgers en anderen het eerbetoon aan 
onze bevrijders levendig moeten houden. Ook defensie heeft 
aan gegeven de deelname en ondersteuning van een defilé in 
Wageningen de komende jaren substantieel te verminderen.  
Al met al een stevige uitdaging voor de organisatie om de invul
ling van de herdenking van de capitulaties en de viering van de 
bevrijding in het komende decennium op waardige wijze gestalte 
te geven. De toekomst zal uitwijzen of de komende jaren een 
defilé nog deel zal uitmaken van de 5 mei activiteiten en zo ja, 
in welke vorm. Ik kijk met weemoed maar voldoening terug op 
de periode dat ik samen met vele verbindelaren mede invulling 
mocht geven aan dit unieke bevrijdingsdefilé in Wageningen.
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Wageningen, 5 mei 2008.
Coördinator van het defilé, lkol b.d. Rob Rijntalder, neemt afscheid tijdens het laatste, onder verantwoordelijkheid van de gemeente Wageningen 
georganiseerde Vrijheidsdefilé.
(Foto: fam. Brouwer) 


