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herinneringen aan de
postactieve periode na mijn
dienstverlating in 1993
Lkol b.d. R.H. Rijntalder - Beeldmateriaal
door J.C. Canters en A.J.J. Buitendam

deel 3

Het vorige deel van mijn artikel sloot ik af met een samenvatting van de indrukwekkende 60-jarige herdenking op
5 mei 2005 in Wageningen. Tevens vermeldde ik mijn voortijdig terugtreden uit het bestuur van het ‘Nationaal Comité
Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen’. De invoering
van de Nederlandse Veteranendag en de hieraan verbonden consequenties voor de jaarlijkse herdenking van de
capitulaties met het traditionele defilé in Wageningen was
de achterliggende reden van mijn terugtreden.

intercom | jaargang 48 | 1

51

h i sto r i e - t r a d i t i e
Nationale Veteranendag
De door de Tweede Kamer
in 2003 ingestelde Nationale
Veteranendag was de aanleiding
van turbulente ontwikkelingen
voor de jaarlijkse herdenking van
de capitulaties in Wageningen. Kort na het aannemen van de
motie in de Kamer over de invoering van een Nederlandse Veteranendag liet Defensie al doorschemeren zich op termijn te
willen terugtrekken van de deelname en de ondersteuning van
de herdenking en viering op 5 mei in Wageningen. Intensief
overleg tussen de Staatssecretaris van Defensie en het bestuur van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945
Wageningen (NCHC) leidde in het najaar van 2004 tot een
compromisvoorstel van de zijde van Defensie.
In het jubileumjaar 2005 zou Defensie nog eenmalig de herdenking in Wageningen maximaal ondersteunen en op ruime
schaal participeren in het defilé. Vanaf 2006 zou de personele en financiële ondersteuning drastisch worden beperkt en
stemde Defensie alleen in met het organiseren van een defilé
bestaande uit oud-verzetsstrijders en veteranen uit de Tweede
Wereldoorlog. Kort na het bekend worden van het standpunt
van Defensie over de voortgang van de jaarlijkse herdenking
in Wageningen overleed Prins Bernhard waardoor de situatie
opnieuw in discussie kwam.
Begin december 2004 vond in Bronbeek de eindejaarsbijeenkomst plaats van het Veteranenplatform. Als bestuurslid van
het NCHC was ik samen met Alexander Pechtold, toen nog
burgemeester van Wageningen, op uitnodiging bij deze bijeenkomst aanwezig. In de eindejaarstoespraak maakte Staatssecretaris Van der Knaap bekend dat het Ministerie van Defensie de deelname en ondersteuning aan Wageningen na 5 mei
2005 definitief zou beëindigen. De invoering van de Nationale
Veteranendag en het recente overlijden van Z.K.H. Prins Bernhard lagen ten grondslag aan het voorgenomen besluit van
Defensie. De grootscheepse herdenking en viering van 60 jaar
bevrijding op 5 mei 2005 heb ik al beschreven in het vorige
deel van dit artikel. Defensie maakte haar belofte waar en trok
alles uit de kast voor deze imposante jubileumherdenking.
Met de boodschap van de Staatssecretaris moest het bestuur
van het NCHC onverwijld aan de slag om een plan voor de
toekomst vanaf 2006 vast te stellen. Na intensief lobbywerk
van generaal Maas en burgemeester Pechtold werd bereikt
dat Defensie wel de aan het defilé voorafgaande herdenkingsdienst bleef ondersteunen. Door voorzitter Maas werd een
werkgroep ingesteld onder leiding van lgen b.d. (KLu) Cees
de Veer, oud-Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht en beoogd opvolger van generaal Maas. In deze werkgroep, die een
advies moest uitbrengen over de toekomst van de herdenking
van de capitulaties in Wageningen, participeerde naast een
aantal bestuursleden van het NCHC, ook een vertegenwoor-
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Hotel De Wereld, anno 2007. In mei 1945 vonden hier de onderhandelingen plaats over de capitulatie van de Duitse strijdkrachten waardoor
een einde kwam aan vijf jaar oorlog en bezetting in Nederland.
(foto: kap b.d. A.J.J. Buitendam)

diger van de gemeente Wageningen. Namens het projectbureau NCHC had lkol b.d. Jan de Raadt zitting in dit overleg.
Na ampel overleg en extern onderzoek concludeerde deze
werkgroep dat de continuering van het programmaonderdeel ‘Defilé’, zonder steun en inbreng van Defensie niet meer
mogelijk zou zijn.
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In een emotionele vergadering van het
Algemeen Bestuur in het voorjaar van
2005, polste generaal Maas alle bestuursleden over hun mening betreffende het advies, alvorens de eindconclusie met de aanbevelingen in stemming
te brengen. Na ampele discussie werd
het rapport met de conclusies en aanbevelingen geaccordeerd en viel de facto het doek over het jaarlijkse 5 mei defilé in Wageningen. Het was overigens
geen unaniem besluit, twee bestuursleden stemden niet in met het rapport.
Generaal-majoor b.d. Kosters kon zich
niet vinden in de opstelling van Defensie
en ook ik stemde niet in met als argument dat ik vond dat de werkgroep te
weinig aandacht had besteed om alternatieve ondersteuning- en financieringsmogelijkheden te onderzoeken om
het defilé in stand te kunnen houden.
Wij stelden beiden onze functie na afloop van het evenement op 5 mei 2005
ter beschikking en traden zodoende terug uit het bestuur. Voor Kosters was dit
besluit niet zo ingrijpend omdat hij toch
al na 2005 zou terugtreden als paradecommandant.
Voor mij was het een emotionele beslissing omdat ik oorspronkelijk van plan
was om in 2010 terug te treden, na de
viering van de 65e herdenking.

Gemeente Wageningen
Korte tijd na
het besluit van
het NCHC, om
vanaf 2006 het
defilé als programmaonderdeel van de jaarlijkse herdenking van de
capitulaties te laten vervallen, werd dit
besluit besproken in de gemeenteraad
van Wageningen. Het besluit viel niet
in goede aarde en mijn mening dat er
te weinig aandacht was besteed aan
een onderzoek naar alternatieven voor
de defensieondersteuning werd ruimschoots gedeeld.
Tijdens de raadsvergadering kreeg het
college van B&W de opdracht om op
korte termijn met een plan te komen
voor een alternatief programmaonder-

Nieuwe elementen in het Vrijheidsdefilé vanaf 2006: Burger muziekkorpsen, re-enactmentgroepen met historische taferelen en historische militaire voertuigen werden opgenomen in de stoet.
(foto’s: kap b.d. A.J.J. Buitendam)

deel, gelijkwaardig aan het traditionele
defilé. Wethouder Frits Huijbers stelde
hiertoe een klein werkverband in om
de mogelijkheden voor een alternatief
voor het defilé met een bijbehorend
financieringsvoorstel te onderzoeken. Ik
stelde mij, inmiddels ontheven van mijn
bestuursfunctie bij het NCHC, beschikbaar om als adviseur van het gemeentelijk werkverband op te treden. De ingestelde werkgroep stond onder leiding
de heer Wibe Drijver, manager van de
afdeling Algemene en Personeelszaken
van de gemeente.
Samen met dhr. Ed Dumrese, toenmalig
coördinator van het 4&5 mei comité Wageningen, bespraken wij een plan van
aanpak waarbij onze eerste actie was
om met een oproep in de lokale media
de bevolking met ideeën en voorstellen
bij de planontwikkeling te betrekken.
Naast vele suggesties bleek een overgroot deel van de reacties de handhaving van een defilé met betrokkenheid
van veteranen op prijs te stellen. Wij besloten dan ook om alleen de optie van
een aangepast defilé zonder inbreng

van Defensie nader uit te werken en
met nieuwe voor de deelnemers en het
publiek interessante elementen dit defilé
te verlevendigen. Zo kwamen wij tot een
optie waarbij historische (militaire) voertuigen werden ingepast, enerzijds om
de inmiddels hoogbejaarde WOII-veteranen de gelegenheid te bieden rijdend
in een voertuig deel te blijven nemen
aan het defilé en anderzijds om met
een grote diversiteit aan historische
voertuigen de aantrekkelijkheid van het
defilé te vergroten. Consequentie hiervan was wel dat we een andere route
moesten kiezen omdat een defilé met
voertuigen uit veiligheidsoverwegingen
geen gebruik meer kon maken van de
route door het centrum. Dit besluit had
tevens als consequentie dat het gehele
verkeerscirculatieplan drastisch moest
worden aangepast.
Ook de deelname van re-enactmentgroepen, die taferelen uit de oorlog, bezetting en bevrijding konden uitbeelden,
werden als innovatief element in het
defilé nieuwe stijl opgenomen. De deelname aan het defilé nieuwe stijl werd
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CAPITULATIE
WANDELTOCHT
WAGENINGEN
Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Wageningen
werd door de werkgroep ook onderzocht of de traditionele
Capitulatie Wandeltocht kon worden ingepast in het defilé
nieuwe stijl. Overleg met het bestuur van het organiserend
comité van de Capitulatie Wandeltocht leerde dat van een
samenvoeging van beide evenementen geen sprake kon
zijn. Dit Capitulatie Wandeltocht vindt traditiegetrouw jaarlijks plaats op de eerste zaterdag na 5 mei en is speciaal
op een zaterdag geprogrammeerd om zoveel mogelijk wandelaars in de gelegenheid te stellen deel te kunnen nemen
aan dit eendaagse wandelevenement. Het organiserende
comité ging wel akkoord met een proef voor een extra
wandeltocht op 5 mei voor de deelnemers van de reguliere
wandeltocht. Deze extra wandeltocht had als eindpunt het

ook opengesteld voor groepen van Niet Gouvermentele Organisaties (NGO) voor personeel dat ingezet was geweest bij
humanitaire- en vredesmissies. Door het wegvallen van de
militaire muziekkorpsen werd de deelname opengesteld voor
burger muziekkorpsen met een affiniteit voor marsmuziek.
Voor de ontvangst van de aan het defilé deelnemende veteranen, hun eventuele begeleiders of partners, de muziekkorpsen
en andere bij de organisatie betrokken groeperingen stelde
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Universiteitsterrein De Dreijen. Ontvangstlocatie voor veteranen
en overige deelnemers aan het Vrijheidsdefilé. Links de grote
evenemententent voor de ontvangst van de deelnemers.
(foto: Vliegclub Hoogeveen)

evenemententerrein De Dreijen, waarna de wandelaars in
groepsverband konden aansluiten in het defilé. Het experiment werd geen succes, het aantal aanmeldingen voor
deelname was beperkt, het inpassen van groepen wandelaars in het defilé bleek organisatorisch niet eenvoudig en
de deelnemende wandelaars aan het defilé voelden zich
er eigenlijk niet thuis. Door het applaus en gejuich van het
publiek langs de route leek het of de deelnemers aan de
wandeltocht werden gehuldigd alsof zij de bevrijders waren
geweest in 1944/1945.
Bij de evaluatie van de Bevrijdingsdag van 2006 met de
organisatie van het wandelevenement werd dan ook om
vorengenoemde redenen besloten in 2007 geen vervolg te
geven aan het experiment. En zo ging de ook wel genoemde Capitulatie Vrijheidstocht van 5 mei 2006 als eenmalige
gebeurtenis de geschiedenisboeken in van de Wageningse
Bevrijdingsdag.

de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen
UR) het universiteitsterrein De Dreijen met een aantal bijbehorende gebouwen ter beschikking. Het terrein De Dreijen was
gelegen in Wageningen-Oost aan de Generaal Foulkeslaan.
Het complex bood de mogelijkheid om een grote evenemententent te plaatsen en er was ruimschoots voldoende opstelruimte om het defilé met voertuigen te formeren. Ook konden
enkele gebouwen benut worden voor horecafaciliteiten en of
voor het onderbrengen van standjes van musea.
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In haar eindrapport kwam de werkgroep
‘Vervanging defilé’ tot de conclusie dat
een optocht die in het teken staat van
de aspecten vrede, vrijheid en veiligheid
(een Vrijheidsoptocht) een waardige
vervanging voor het defilé kon zijn.
Een dergelijke activiteit zou aansluiten
bij de traditie van het defilé, bood vooral
aan de oud-verzetsstrijders en geallieerde veteranen die niet konden deelnemen aan de Nationale Veteranendag
een platform en sloot aan bij de ideeën van de lokale bevolking. Tevens kon
het defilé nieuwe stijl bijdragen aan de
profilering van Wageningen als Stad van
Vrede, Vrijheid en Veiligheid.
Op mijn voorstel werd het woord defilé vervangen door optocht, enerzijds
om het meer informele karakter aan te
geven en anderzijds om niet de schijn
te wekken van een concurrentiepositie
met het defilé van de Nederlandse Veteranendag. Na een intensieve inventarisatie van alle kostenposten werd een
begrotingspost van € 120.000,- in het
eindrapport opgenomen.
In de raadsvergadering van 14 november 2005 werd met ruime meerderheid
ingestemd met het voorstel. Naar aanleiding van een amendement van de
VVD-fractie werd – ondanks mijn bezwaren – unaniem ingestemd met het
voorstel om de term defilé te handhaven. Het was vooral VVD-raadslid en
oud-commando Olaf de Jongh die zich
hard maakte om de term defilé te handhaven. En zo ging het defilé nieuwe stijl
onder verantwoordelijkheid van de gemeente Wageningen de geschiedenis in
onder de benaming ´Vrijheidsdefilé´.
De deelname van jonge veteranen, de
generaties van na de Tweede Wereldoorlog, bleef een heikel punt. Kort voor
de persconferentie, waarin het door
de gemeenteraad goedgekeurde plan
voor het vernieuwde defilé aan de buitenwereld werd gepresenteerd, maakte
Defensie bezwaar tegen het uitnodigingenbeleid voor deelname aan het defilé.
Defensie wilde ondanks dat zij geen formele bemoeienis meer had met het defilé onder verantwoordelijkheid van de

Wageningen, 5 mei 2006, Projectcoördinator van het Vrijheidsdefilé Rob Rijntalder verwelkomt de heer Alexander Pechtold, Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
tevens oud-burgemeester van Wageningen en oud-bestuurslid van het NCHC, bij de eerste
editie van het Vrijheidsdefilé onder supervisie van de gemeente Wageningen.
(foto: kap b.d. A.J.J. Buitendam)

gemeente Wageningen, geen deelname
van jonge veteranen. Bij deelname van
jonge veteranen zou Defensie zelfs de
ondersteuning aan de overige programmaonderdelen intrekken. Chantage is
een wat zwaar woord, maar kwam wel
bij mij op. Hoewel niet hardop uitgesproken was de angst voor een negatief
effect op de deelname van jonge veteranen aan het defilé als onderdeel van de
Nederlandse Veteranendag de achterliggende reden voor de starre houding
van Defensie. Na ampel overleg werd
een compromisoplossing gevonden
door in te stemmen met de deelname
van veteranen van de missies in Nederlands-Indie, Korea en Nieuw-Guinea.
Veteranen vanaf de missie in Libanon
en latere missies in Bosnië, Irak en Afghanistan mochten daarom niet worden
uitgenodigd voor het vernieuwde defilé.
Het Vrijheidsdefilé zou drie jaar standhouden en daarna, met terugkeer van
de deelname van Defensie, vanaf 5 mei
2009 weer een aangepaste status krijgen en wederom onder supervisie van
het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties georganiseerd worden.

Vrijheidsdefilé 2006 t/m 2008
Nadat het eindrapport over de vervanging van het defilé was afgerond werd
mij verzocht of ik de rol van ‘coördinator defilé’ op mij wilde nemen. Voor mij
opnieuw een mooie uitdaging in mijn
postactieve bestaan en zo trad ik per 1
september 2005 op 66-jarige leeftijd in
dienst van de gemeente Wageningen.
Een zeer drukke periode brak aan om alle
regelingen en wijzigingen voor het eerste Vrijheidsdefilé op 5 mei 2006 rond te
krijgen. Samen met collega majoor b.d.
(cav) Erik van Till maakten we een beleggingsplan voor het Universiteitsterrein
De Dreijen. Een verkeerscirculatieplan,
opstelplan voor voertuigen en bussen,
faciliteiten voor re-enactmentgroepen
en museumstandjes en diverse horeca
verstrekkingspunten werden minutieus
uitgewerkt. Tijdens de driedaagse opbouwperiode, voorafgaande aan het
evenement op 5 mei, verbleef Erik met
zijn echtgenote Hilde in hun caravan op
De Dreijen om de ontvangst van leveranciers, deelnemende voertuigen e.d.
in goede banen te leiden. De nachtelijke
aanwezigheid van Erik op het Universi-
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Wageningen 5 mei 2008, lkol b.d. Rijntalder meldt het einde van het
Vrijheidsdefilé bij de Commissaris van de Koningin, dhr. Clemens Cornielje en bij burgemeester Geert van Rumund. Oud-Chef Defensiestaf,
generaal b.d. Arie van der Vlis, kijkt op de achtergrond geamuseerd
Vrijheidsdefilé, 5 mei 2007. Projectcoördinator Rob Rijntalder in over-

toe. (foto: kap b.d. A.J.J. Buitendam)

leg met KTR-lid Jan Brouwer, de chauffeur voor de organisatie met zijn
WO II Willy’s jeep. (foto: fam. Brouwer A’dam)

Wageningen, 5 mei 2008, als bijzonder element rijdt in het defilé

Wageningen 5 mei 2008. Het 3e en tevens laatste Vrijheidsdefilé

een cluster van vijf historische WO II tanks mee.

onder verantwoordelijkheid van de gemeente Wageningen. Het was

(foto: kap b.d. A.J.J. Buitendam)

tevens het laatste defilé van Rob Rijntalder die wegens onvrede met
het beleid voor de toekomst van het defilé zijn functie voortijdig

teitscomplex had ook als bonuseffect dat hij een coördinerende rol kon spelen bij de bewaking en beveiliging van het complex, hetgeen in de praktijk geen overbodige luxe is gebleken.
Een bijzondere uitdaging was de organisatie van de omvangrijke facilitaire ondersteuning. Door het wegvallen van de defensiesteun kon geen beroep meer worden gedaan op vrijwilligers van het Korps Nationale Reserve. Een oplossing werd
gevonden door een beroep te doen op de diverse studentenverenigingen verbonden aan de Universiteit van Wageningen
en leerlingen van het ROC A12. Aan bereidwilligheid en enthousiasme ontbrak het niet, alleen bleek in de praktijk dat de
studenten een andere perceptie hebben van tijdsplanning en
afspraken nakomen dan wij als militair gewend zijn.
Uiteindelijk verliep de eerste versie van het inhoudelijk sterk
aangepaste defilé uiterst succesvol. Voor de deelname met
historische voertuigen bleek een zo grote belangstelling dat
voor de volgende jaren de criteria voor deelname werden
aangescherpt en ook een limiet aan het aantal deelnemen-
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beëindigde. (foto: fam. Brouwer)

de voertuigen moest worden ingesteld om de duur van het
defilé binnen acceptabele grenzen te houden. Bij het laatste
Vrijheidsdefilé in 2008 reden, naast de vele wiel- en rupsvoertuigen, ook een aantal tanks mee in het rijdende gedeelte van
het defilé.
Al in 2007 liet Defensie doorschemeren niet tevreden te zijn
met de nieuwe opzet van de herdenking met een defilé onder
supervisie van de gemeente Wageningen. Uitgangspunt van
Defensie was om in 2008 weer te gaan participeren met een
afgeslankt defilé met uitsluitend WO II veteranen en oud-verzetsstrijders onder een vernieuwde bestuursstructuur van het
Nationaal Comité Herdenking Capitulaties. Door de Staatssecretaris van Defensie werd namens de regering aan de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland verzocht
om de rol van voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking
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Capitulaties op zich te nemen en een
plan voor een defilé met WO II veteranen en oud-verzetsstrijders conform de
richtlijnen van Defensie uit te werken.
De uitsluiting van de generatie jongere
veteranen waaronder dus ook Indië-,
Korea- en Nieuw-Guinea veteranen
wekte veel maatschappelijke en politiek
beroering.
Er werd een werkverband ingesteld onder voorzitterschap van de chef kabinet
van de Commissaris van de Koningin
in de provincie Gelderland om de opzet van een dergelijk defilé nader uit te
werken. Hoewel ik mij in het geheel niet
kon vinden in de eenzijdig door Defensie vastgestelde uitgangspunten nam ik
wel deel aan het overleg over de toekomst van het defilé. Het uitgangspunt
van Defensie om de nieuwe opzet al in
mei 2008 te laten ingaan werd door mij
als absoluut onhaalbaar afgedaan. Na
ampel overleg werd besloten om het
defilé in 2008 nog eenmaal te organiseren conform de vorige twee edities en
het vernieuwde defilé met ingang van
2009 in te voeren.
Op 8 april 2008 werd het uiteindelijk
vastgestelde plan voor de vernieuwing
van het defilé gepresenteerd aan het
Comité 4&5 mei Wageningen, waar ik
als projectcoördinator van het defilé formeel deel van uitmaakte. Aan het einde van de bijeenkomst gaf ik aan dat
ik onmiddellijk na het defilé van 5 mei
2008 zou terugtreden. De halsstarrige houding van Defensie ten aanzien
van het uitnodigingenbeleid van jonge
veteranen en de door mij onhaalbaar
geachte opzet voor de deelname van
buitenlandse actief dienende militaire
erfopvolgers waren de achterliggende
redenen voor mijn besluit.
Ook de in mijn ogen onvoldoende financiële onderbouwing voor de vernieuwde opzet was medebepalend voor het
besluit van mijn terugtreding. Direct na
het succesvolle Vrijheidsdefilé op 5 mei
2008 maakte ik mijn besluit openbaar,
wat aanleiding was voor vele reacties en
media-aandacht. Het uitgewerkte, maar
niet door mij onderschreven plan, werd

Wageningen, 16 februari 2009. Verontruste Libanonveteranen, majoor b.d. Erik van Till en Jens
van de Vorm (†), overhandigen een petitie aan burgemeester Geert van Rumund onder toeziend oog van Erik Dijkstra, verslaggever Jakhals Erik van het populaire Tv-programma De
Wereld Draait Door. (foto: Tv-uitzending VARA-programma DWDD)

uiteindelijk op 9 oktober 2008 door de
voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties in de raadszaal van
de gemeente Wageningen gepresenteerd aan de vertegenwoordigers van
de veteranenorganisaties. Het was een
uitermate emotionele bijeenkomst die
ook nogal chaotisch verliep door de vele
protestuitingen van de veteranenorganisaties. In het bijzonder de uitsluiting van

de Indiëveteranen lag uiterst gevoelig.
De maanden na deze roerige bijeenkomst bleef het door Defensie gedomineerde uitnodigingenbeleid de gemoederen bezighouden. Tijdens de verdere
inhoudelijke uitwerking van het defilé
voor 2009 werden diverse proefballonnen opgelaten om het uitnodigingenbeleid voor de van deelname uitgesloten
veteranen enigszins te verzachten.
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Zo was er een optie om maximaal 150 Indiëveteranen toe te
laten tot het defilé. Een andere optie was om een beperkte
deelname van de generatie jonge veteranen te koppelen aan
het thema van het ochtendprogramma, het begrip themaveteranen was geboren. Veel ongeloof en verontwaardiging waren
er voor het voorstel van het NCHC om veteranen die niet in
aanmerking kwamen voor deelname aan het defilé, op 5 mei
als bezoeker naar Wageningen te laten komen, maar dan niet
in veteranentenue en zonder opgespelde onderscheidingen.
De onrust in de veteranenwereld met veel aandacht in de
media bleef voortduren. Op 16 februari 2009 bood een delegatie van Libanon- en Koreaveteranen een petitie aan de burgemeester van Wageningen aan waarin werd gepleit om de
jongere generatie veteranen alsnog toe te laten tot het defilé.
Burgemeester Van Rumund nam de petitie in ontvangst, maar
wees de delegatie op het feit dat niet hij, maar het Nationaal
Comité Herdenking Capitulaties in deze beslissingsbevoegd
was. Het Comité, met de hete adem van Defensie in de nek,
bleef echter onvermurwbaar. De Libanonveteranen waren diep
gekrenkt en het omstreden plan was weer aanleiding tot veel
commotie en media-aandacht.

Bevrijdingsdefilé 5 mei 2009
En zo ging op 5 mei 2009, na veel voorafgaande commotie,
het vernieuwde defilé met gemengde gevoelens van start. De
door mij sterk in twijfel getrokken deelname van erfopvolgers
van geallieerde landen, die betrokken waren geweest bij de
bevrijding van Nederland, bleef in deze eerste editie al sterk
achter bij de gewenste sterkte van 250 deelnemers. De volgende jaren bleek al snel dat de inzet van buitenlandse troepen met erfopvolgers een utopie bleek te zijn.
De reis- en verblijfkosten, die door de buitenlandse delegaties
zelf opgebracht moesten worden, bleek al snel een struikelblok voor deelname aan het vernieuwde defilé. De uitsluiting
van de generatie jonge veteranen was voor een aantal veteranen met als initiatiefnemers een aantal Libanonveteranen
aanleiding om ‘illegaal’ deel te nemen aan het defilé en achter
het formele gedeelte met een detachement als protestuiting
aan te sluiten. De organisatie stemde hier op het laatste moment schoorvoetend mee in om ongeregeldheden en minder
gewenste situaties op de dag van de bevrijding te voorkomen.
Kort na de eerste versie van het vernieuwde Bevrijdingsdefilé op 5 mei 2009, met weer een inbreng en deelname van
defensie, maakte Defensie in september geheel onverwacht
het beleidsvoornemen bekend om na het jubileumjaar 2010 de
deelname en ondersteuning aan de jaarlijkse herdenking van
de capitulaties, met inbegrip van het vernieuwde defilé, alweer
te beëindigen.
Met verbijstering en onbegrip nam ik – en met mij velen –
kennis van het voorgenomen besluit van Defensie. De door
de Rijksoverheid aangekondigde bezuinigingen werden door
Defensie als aanleiding voor dit besluit genoemd.
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Wageningen, 5 mei 2009. Een detachement bestaande uit Libanon-,
Korea- en Nieuw-Guineaveteranen, onder leiding van detachementscommandant majoor b.d.(cav) G.F. baron van Till, besloot ondanks
de formele uitsluiting toch deel te nemen aan het defilé.
(foto: privécollectie maj b.d. Erik van Till)

h i sto r i e - t r a d i t i e
atie van 2010 een belangrijk criterium
zou zijn voor de continuering van deelname en ondersteuning en dat het niet
verstandig zou zijn tevoren een precieze
termijn te definiëren.

Het voornoemde beleidsvoornemen van
Defensie leidde evenals in 2005 wederom tot veel maatschappelijke en politieke onrust. Aangezien ik in verband met
de beëindiging van mijn bestuursfunctie
bij het NCHC (mei 2005) en mijn functie bij de gemeente Wageningen (mei
2008) geen directe betrokkenheid meer
had bij de jaarlijkse herdenking in Wageningen, besloot ik mijn ongenoegen
kenbaar te maken met enkele ingezonden brieven naar de media.
Ook benaderde ik enkele defensiewoordvoerders van politieke partijen om
mijn onvrede over het inconsequente
beleid van Defensie onder de aandacht
van de politiek te brengen. Door diverse politieke partijen werden schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van
Defensie en het besluit (beleidsvoornemen) was tevens onderwerp van discussie tijdens het Kamerdebat over de
defensiebegroting van 2010 in december 2009. In de schriftelijke beantwoording van de gestelde Kamervragen gaf

Staatssecretaris van Defensie Jack de
Vries aan dat niét de financiën, maar de
beperkte menskracht en beschikbare
middelen ten grondslag lagen aan het
beleidsvoornemen van Defensie. In het
Kamerdebat gaf de Staatssecretaris
tevens aan dat na een overleg met de
voorzitter van het NCHC, de definitieve
besluitvorming werd uitgesteld tot juni
2010.
Tijdens het Kamerdebat werd de inhoud
van een door de PvdA, met ruime ondersteuning van coalitiegenoten en andere partijen, geformuleerde (maar niet
ingediende) motie besproken om de
huidige deelname en ondersteuning van
het defilé in Wageningen na 2010 nog
voor drie jaar te continueren en zodoende de organisatie (NCHC en gemeente
Wageningen) ruimschoots de tijd te geven om een nieuw toekomstvast beleid
te formuleren voor de periode na 2013.
In zijn antwoord in tweede termijn gaf
de Staatssecretaris aan dat de evalu-

In het voorgaande heb ik in grote lijnen
de politieke ontwikkelingen omschreven
rond het jaarlijks defilé op 5 mei in Wageningen gedurende de periode 2003
t/m 2010. Ingrijpende en emotionele
ontwikkelingen die ten grondslag lagen
aan de invoering van de Nationale Veteranendag, het overlijden van Z.K.H.
Prins Bernhard en de omvangrijke bezuinigingsoperaties bij Defensie in het
begin van deze eeuw. De lezer die nog
eens wil terugkijken op de discussies,
de al dan niet realistische voorstellen
voor de continuering van de herdenking
van de capitulaties met het traditionele
defilé en de dikwijls omstreden besluitvorming hieromtrent, kan ik de zeer
interessante en gedetailleerde eindscriptie van drs. Laurie Slegtenhorst aanbevelen. De eindscriptie van de voormalige studente van de Universiteit van
Amsterdam onder de titel Het dilemma
van Wageningen: Stad der Bevrijding of
Stad van de Vrijheid? geeft een helder
beeld over de ontwikkelingen van de
viering van Bevrijdingsdag in Wageningen in de periode 1945 tot 2009. Het
document is onder de term ‘Het dilemma van Wageningen’ te raadplegen op
internet.
De periode na de herdenking van 5 mei
2010 werd gekenmerkt door de evaluatie en politiek overleg over de toekomst van de herdenking en specifiek
het voortbestaan van het defilé jaarlijks
op 5 mei in Wageningen. Het was uiteindelijk Defensieminister Hillen die onder druk van de Tweede Kamer besloot
de defensiesteun en deelname voor vijf
jaar te garanderen met een ingebouwde
evaluatie voor een verdere toekomst na
2015. Met de opmerking “met de elleboog de temperatuur van het badwater voelen” gaf de minister tijdens het
debat aan dat tijdig het draagvlak voor
de voorzetting van de defensieondersteuning na 2015 moest worden vastgesteld. Voor de voortzetting van de
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betrokkenheid van Defensie bij ‘Wageningen’ is veel
dank verschuldigd aan mevr.
Angelien Eijsink, toenmalig
Tweede Kamerlid van de
PvdA en tevens defensiewoordvoerder, die zich in
die hectisch periode altijd Mevr. Angelien Eijsink (PvdA), warm
optimaal heeft ingespannen pleitbezorgster bij Minister van Devoor de belangen van de fensie Hans Hillen voor de belangen
veteranen en het behoud van veteranen in Wageningen
van de deelname van en
de ondersteuning door Defensie voor het jaarlijkse bevrijdingsevenement in Wageningen. Na mijn terugtreden in 2008 bleef
ik achter de schermen nog een aantal jaren betrokken als adviseur voor het projectbureau van het NCHC en de ondersteuning van mijn opvolger, lkol b.d. Henk Snijder, die door mijn
voortijdig aftreden twee jaar eerder de honneurs moest gaan
waarnemen.

Defilé 2011
Enkele weken voor het defilé op 5 mei 2011 werd mijn opvolger Henk Snijder getroffen door een hersenbloeding, precies op de dag dat de traditionele voorlichtingsbijeenkomst
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met vertegenwoordigers van de deelnemende veteranenorganisaties stond gepland. Afgezien van het persoonlijk leed
voor Henk Snijder, zijn echtgenote en naaste familie was de
organisatie uiteraard ook in paniek over hoe het nu verder
moest met de voorbereiding en uitvoering van het evenement dat al binnen enkele weken moest plaatsvinden. Enkele
dagen na het gebeuren werd ik benaderd met het verzoek
of ik de taak van coördinator defilé nog eenmaal op mij wilde nemen. Ik vroeg een dag bedenktijd, ik vond de verantwoordelijkheid wel zwaar aangezien ik niet in detail op de
hoogte was van wat allemaal wel en niet geregeld was en
de verdere voorbereidingstijd uiterst kort was. Na enkele gesprekken met betrokkenen en de toegezegde steun van LTZ I
Henk van de Beek, die zich recent via het Veteranenplatform
als vrijwilliger voor de organisatie had aangemeld, besloot ik
de uitdaging aan te gaan.
Mede door de maximale steun van vele vrijwilligers lukte het
om alle regelingen en afspraken op tijd rond te krijgen en konden we na afloop terugzien op een geslaagde versie van het
defilé. Henk Snijder werd ook na een intensieve revalidatieperiode nooit meer helemaal de oude. In het bijzonder zijn geheugenfunctie liet hem regelmatig in de steek. In 2017 werd
Snijder opnieuw getroffen door een zware hersenbloeding die
hem uiteindelijk fataal werd. Op 26 november overleed collega
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Henk Snijder in de leeftijd van 69 jaar.
Na het uitvallen van Henk Snijder in
2011 en de inschatting dat het onwaarschijnlijk leek dat hij binnen afzienbare
tijd zijn functie weer zou kunnen vervullen bleek LTZ I Henk van de Beek bereid
te zijn de functie van coördinator defilé
op zich te nemen.
Ondanks dat Van de Beek nog in actieve dienst was en een drukke functie
vervulde kon met de leiding (Marine)
overeengekomen worden dat hij een
deel van zijn tijd mocht besteden aan de
voorbereidingen van het jaarlijkse defilé
in Wageningen. Met een bevlogen man
als Henk van de Beek was de jaarlijkse
herdenking met het traditionele defilé
voor de komende jaren weer in goede
handen.

aan fotomateriaal is in het bezit van de
Historische Collectie Verbindingsdienst.
Tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden
werd de taak van Jan Canters in 2004
overgenomen door Harry Buitendam,
waarbij tevens de overstap werd gemaakt naar het tijdperk van de digitale
fotografie. De beeldreportages van Harry Buitendam zijn veelal toegankelijk via
de website van de VOV.

Wageningen, 5 mei 2016. Minister van
Defensie, mevr. Jeanine Hennis-Plasschaert,
bezoekt het veteranenverzamelpunt en het
Foulkes-festival op het Universiteitsterrein
De Dreijen. Ltz I b.d. Henk van de Beek,
coördinator van het evenement en het
veteranendefilé, begeleidt de minister tijdens de rondleiding. (foto: Nanda de Vries)

Lkol b.d. Henk Snijder 1948 – 2017.
(foto: Yolande Snijder)

Naschrift
Met dit artikel heb ik de lezer een kijkje
gegeven in mijn bezigheden gedurende
de afgelopen 25 jaar van mijn postactieve periode. Het vaak genoemde zwarte
gat na het ingaan van het functioneel
leeftijdsontslag heb ik niet gekend.
Kort na mijn dienstverlating had ik al
een eigen bureauruimte ter beschikking in de Simon Stevinkazere voor het
uitvoeren van mijn redactionele werkzaamheden voor Intercom. Het in 2005
op 66-jarige leeftijd in dienst treden als
ambtenaar bij de gemeente Wageningen was een bijzondere gebeurtenis in
mijn postactieve leven. De jaren 2004
t/m 2010, waarin het voorbestaan en
de vorm en inhoud van het Wagenings
defilé regelmatig ter discussie stonden,

waren zeer enerverend. Naast de reguliere voorbereidingen en uitvoering
van het jaarlijkse programma op 5 mei
moesten vele, vaak emotionele onderhandelingen worden gevoerd over de
toekomst van het defilé. De beschreven
activiteiten heb ik altijd met groot plezier
en voldoening uitgevoerd.
De vele contacten met zowel autoriteiten op regeringsniveau, militaire autoriteiten en vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven, maar ook de intensieve
contacten met jongere generaties zoals
de studenten van de Wageningen Universiteit en Research Centrum en leerlingen van het Regionaal Opleidingscentrum en vele anderen waren zeer
waardevol en hebben mijn postactieve
periode zeker verrijkt. Voor de illustratie
van mijn artikel heb ik dankbaar gebruik
gemaakt van de fotobestanden van elnt
b.d. J.C. Canters (†) en kap b.d. A.J.J.
Buitendam. Jan Canters trad begin jaren negentig als redactiefotograaf toe
tot de redactie van Intercom en verzorgde in latere jaren ook het fotowerk
voor zowel het Regiment als voor de
Vereniging Officieren Verbindingsdienst
(VOV). Zijn omvangrijke nalatenschap

In de zomer van 2012 werd ik benaderd
door de oud-wethouder van Wageningen Frits Huijberts, voorzitter van de
Stichting voor de viering van 750 jaar
Stadsrechten in Wageningen in 2013,
met het verzoek of ik mede invulling wilde geven aan de opzet en organisatie
van een historische optocht over de geschiedenis van Wageningen. In verband
met mijn jarenlange ervaring bij de organisatie van het veteranendefilé en mede
in verband met een belangrijk item in de
optocht betreffende de periode 1940 –
1945 werd mijn medewerking zeer op
prijs gesteld. In een afzonderlijk artikel
zal ik de komende periode aandacht
schenken aan deze bijzondere activiteit
in mijn postactieve periode.

Nadat ik in 2012 werd geconfronteerd
met diverse gezondheidsproblemen
heb ik mijn postactieve activiteiten geleidelijk aan afgebouwd. De afgelopen
jaren heb ik benut om mijn belevenissen
en ervaringen gedurende zowel mijn
actieve diensttijd als wel tijdens mijn
postactieve periode aan het papier toe
te vertrouwen en u als lezer daar deelgenoot van te maken.
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