VRIJWILLIG FANFAREKORPS
DER GENIE

Beëdiging Huzaren van Boreel

Donderdag 3 oktober werd
Noord-Holland bevolkt door
muzikale Genisten. Tussen
12.00 en 12.30 arriveerden
de leden van ons korps op
het
fraaie
lommerrijke
landgoed Beeckestijn te
Velsen-zuid, wat eeuwenlang
in bezit was van de adellijke
familie Boreel. Een telg uit
deze
familie,
Jonkheer
Willem François Boreel was
in 1813 de grondlegger van
het (verkenners) Regiment
Huzaren van Boreel. Op dit
fraaie landgoed en historische grond werden op deze dag 40 militairen beëdigd en formeel
opgenomen in het Regiment Huzaren van Boreel. Omdat de beroepsorkesten van de
Landmacht na de Nationale Taptoe allen een week verlof hebben, wordt als eerste het VFKG
door de IMMK benaderd om de honneurs waar te nemen bij officiële militaire muzikale
plichtplegingen en staan wij uiteraard paraat! Rond 13.45 stelden we ons voor het koetshuis
op en marcheerden we al musicerend naar de achterkant van het hoofdgebouw, om ons daar
in het prachtig aangelegde park (in Engelse- en Franse stijl) op te stellen voor de ceremonie.
14.00 trad de standaardwacht (vaandelwacht) in met de standaard van het Regiment Huzaren
van Boreel en kon de beëdigingsceremonie geleid door de Paradecommandant, Regimentsarts
Jaap Boreel (nazaat van Willem François Boreel) beginnen na het spelen van de Standaardmars
(Vaandelmars). Bij de Huzaren wordt de standaardmars voorafgegaan door een
trompetsignaal, welke door Cees op sublieme wijze (op bugel) werd uitgevoerd met
aansluitend de eerste strofe van het Wilhelmus door het orkest. Nadat de standaard was
ingetreden betrad de Regimentscommandant Kolonel Hans van Dalen het paradeterrein en
begroette hij de te beëdigen militairen, hun familieleden en de overige eenheden en
manschappen. Een bijzonder woord van welkom had de commandant voor de muziek die
“geleend” was van de Genie: het vrijwillig Fanfarekorps der Genie en sloot hij zijn
welkomstwoordje aan ons af met “Sodeju!” Na een korte toespraak met o.a. het ontstaan en
de geschiedenis van het Regiment kon de daadwerkelijke beëdiging beginnen en moest iedere
aspirant Huzaar op het vaandelafzonderlijk de eed komen afleggen. Ondanks het aantal van
40 te beëdigen militairen, verliep dit zeer vlotjes. Terwijl een militair zijn eed aflegde stond de
volgende militair al klaar om direct ook zijn of haar eed af te kunnen afleggen. Nadat ieder
zijn of haar eed had afgelegd werd de kapelmeester (Corné) gevraagd hun Regimentsmars te
spelen en iedereen verzocht deze uit volle borst mee te willen zingen. Na de Regimentsmars
werd de kapelmeester verzocht het Wilhelmus in te zetten. De ceremonie liep hiermee bijna
ten einde en blies Cees wederom prachtig het signaal en het orkest de Standaardmars en
verliet de standaardwacht het paradeterrein. Het VFKG kreeg nog een bedankje in de vorm
van een mooi schildje van de Huzaren van Boreel. We kunnen terugkijken op een prima
verlopen en bijzonder optreden. Sodeju!
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