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Generaal-majoor b.d. Jhr. J.H. de Jonge - foto's : Dennis Boom
Het is welhaast een traditie aan het worden, sprak de voorzitter VOC op de zonovergoten binnenplaats van
het Koninklijk Stal Departement (KSD) bij het aanbieden van het geschenk van de leden van de Vereniging Officieren Cavalerie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats op 1 juni
2015, maar wat ging er aan vooraf?
AI in 2012 besloot het bestuur van de
VOC dat een cadeau ter gelegenheid
van de naderende abdicatie van de
toenmalige vorstin op zijn plaats lOU
zijn. De vereniging schonk destijds
bij de abdicatie van Koningin Juliana
het mooie standbeeld van ZKH Prins
Bernhard, lOals dat nu staat bij de
hoofdingang van de Bernhardkazerne.
En kort daarna werd Koningin Beatrix
in 1981 verrast door het aanbieden van
een harnachement ter gelegenheid van
haar aantreden. Zo zijn er veel meer
mooie voorbeelden van geschenken
die de VOC aanbood als teken van
respect en verbondenheid.
Toch heeft het twee jaar geduurd eer,
na het aftreden in 2013, dit cadeau
kon worden overhandigd . De keuze
was, ook in overleg met de toenmalige
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Koningin, gevallen op lOgenaamde
paukenkleden. Natuurlijk moeten die
voldoen aan aile historisch verantwoorde afbeeldingen, kleur, stof enlOvoort
en het aantal ateliers dat deze kleden
handgemaakt kan produceren, is beperkt. Op het moment van aanbieden
stonden wij daar met een groot deel
van het bestuur en met een deputatie
van de Stichting Cavalerie Ere-Escorte
onder leiding van haar voorzitter generaal-majoor b.d. H. Morsink. De Prinses
had immers te kennen gegeven dat
Zij de kleden graag lOU ontvangen en
dat het idee dat Zij deze dan in bruikleen door lOU kunnen geven aan ' Haar'
Cavalerie Ere-Escorte, Haar erg aardig
leek. En lo geschiedde. De voorzitter
VOC voegde echter toe dat, belangrijker dan slechts een traditie, dit geschenk een teken is van diep respect

dat cavaleristen hebben voor wat
Zij betekend heeft als vorstin voor de
Nederlandse samenleving.
'De oproepen die U deed om elkaar
te respecteren, elkaar de ruimte te
gunnen, om waarden hoog te houden,
heeft ook altijd Uw militairen steun
gegeven. Immers, daar staat de krijgsmacht en zeker de cavalerie voor:
De korte toespraak werd afgesloten
met een verlOek: ' Koninklijke Hoogheid, wilt U telkenmale als U Uw
paukenkleden ziet in de straten van
Den Haag en elders, als het Cavalerie
Ere-Escorte langs trekt bezig met haar
escorte taak, stiekem even blijven denken: dat zijn wei mijn kleden'.
Hierna gaf luitenant-kolonel C. de Haan
een korte uitleg over de achtergrond
van de kleden . In de 18e eeuw werd

