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Om 09.15 kregen we het seintje dat we voor het KEK-gebouw ons moesten opstellen om af te
marcheren op het slagwerk van onze tamboers naar de Van Brederodekazerne. Via een andere route
dan normaal arriveerden we op de van Brederodekazerne en marcheerden we o.a. langs de feesttent
naar onze podiumvloer naast het pompgebouwtje en het herdenkingsmonument. Deze langere
marsroute trok natuurlijk wel de nodige aandacht en werden we ook door vele Genisten gezien en
veelvuldig op de foto gezet.
Om even voor 10.00 heette Op weg naar
de Van Brederodekazerne. 3 de
ladyspeaker alle aanwezigen welkom en
gaf zij kort uitleg over de ceremonie en
attendeerde zij de aanwezigen niet te
schrikken van de “Wekker”. (Een kanon
op een affuit bij het Geniemuseum. Red.)
Klokslag 10.00 klonk er een enorme
kanonslag vanuit de “Wekker” over het
kazerneterrein ten teken dat de
ceremonie ging aanvangen. Als eerste
arriveerden drie Generaals op het Paradeterrein en verzocht de paradecommandant onze
kapelmeester Kapitein der Genie tit. b.d. Jos Jansen (compleet in zijn nieuwe gala officiersuniform der
Genie. Red.) twee ereroffels en de Parademars “de Jonge Prins van Friesland” te spelen en na een
begroeting namen zij plaats op de tribune. Na de Generaals trad de vaandelwacht met het Vaandel in
vooraf gegaan door twee “Bielemannen” oftewel historische Sappeurs en verzocht de
Paradecommandant de kapelmeester Jansen de Vaandelmars in te zetten. Als laatste betrad de
Regimentscommandant Kolonel Ed Caelen het Paradeterrein en begroette hij traditiegetrouw de
diverse Regimentsonderdelen, de Generaals en aanwezigen. De hele ceremonie verliep volgens het
strakke draaiboek met tijdens de kransleggingen het muziekstuk
“Brothers in Arms” en al zeggen we het zelf… mooi uitgevoerd.
Sodeju! De 2 minuten stilte ter nagedachtenis van Genisten die
het Regiment ontvallen zijn tijdens oorlogs- en vredesmissies
werd ingeluid door het Taptoesignaal Infanterie geblazen door
Brian Verel. Na de 2 minuten stilte volgde het signaal
“Voorwaarts” eveneens geblazen door Brian.
Na het herdenkingsgedeelte werden een aantal Genisten in het
zonnetje gezet met o.a. de “Bronzen Genist” wegens hun
bijzondere verdiensten voor het Regiment. Tegen het einde van
de ceremonie verzocht de Paradecommandant om het
“Mineurslied” ten gehore te brengen, welke door de
manschappen en alle aanwezigen luidkeels werd meegezongen.
SODEJU! Nadat Regimentscommandant Kolonel Ed Caelen het
Paradeterrein verlaten had, de Vaandelwacht weer was
uitgetreden en de Generaals het terrein verlaten hadden, speelden wij ter lering ende vermaeck voor
de vertrekkende manschappen en het publiek van de tribunes nog twee marsen: “Sons of the Brave”
en “Colonel Bogey”. Nadat de slotnoot van de laatst genoemde mars had geklonken, was het ook voor
ons “einde oefening”

