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Titel : ROG-voorzitter Officier in de Orde van Oranje Nassau. 

 

Het is 25 oktober. In verschillende Brabantse gemeenten wordt gevierd dat Zuid-Nederland 65 jaar geleden werd 
bevrijd door de geallieerden. Die leverden daarvoor felle gevechten met de Duitsers. In Den Bosch en Vught zijn 
herdenkingsbijeenkomsten en muziekuitvoeringen. Zo is in Vught het Reünisten Orkest Genie (ROG) onder leiding 
van Jan van Wel - al 40 jaar de voorzitter van het orkest - actief voor de veteranen van de 51e Highland Division. 

Niet ver hier vandaan, in het Geniemuseum, is het een komen en gaan van mensen. Voor de zondag is dit niet 
normaal. Onze RC heeft alle leden van het ROG uitgenodigd in het museum voor een typische Nederlandse 
Defensiemaaltijd: de 'Blauwe Hap", als dank voor hun optreden bij diverse regimentsaangelegenheden. Maar niet 
alleen daarvoor is het behoorlijk druk. Paresto is druk in de weer met koffie, drank en de maaltijd. Ook de 
fotograaf van het museum is aanwezig. 

De RA probeert wat grip op de organisatie te kijgen. Maar helaas heeft hij niet iedereen in de hand: 'Wanneer 
komt dat ROG nou?', 'Als maar niet te vroeg komen?', 'Als ze maar niet gelijk vanuit Vught weer naar huis gaan?'. 
Enkele vragen waar hij mee worstelt. 

Rond 15.00 uur komen diverse gasten, waaronder de beschermheer van het ROG, genm der Genie b.d. J. 
Zielhuis. Ook de burgemeester uit ....... Zoetermeer, de heer De Waaijer, meldt zich bij de RC. Wie komt er nu uit 
Zoetermeer? 

 

Rond 16.00 uur komt mevr. Vn Wel met kinderen en kleinkinderen binnen, jawel ........ uit Zoetermeer.  

Na een klein welkom door de RC, wordt de familie in de Regimentskamer met koffie en cake ontvangen.  

Het is nu wel duidelijk, de voorzitter van het ROG staat iets te wachten. 

De bus met de muzikanten arriveert weldra in het Huis van het Regiment. Moe maar voldaan komt het hele 
gezelschap genieten van de aangeboden borrel en rijstmaaltijd in de hal. Jan doet nog even verslag aan de RC 
van het zojuist gehouden concert, als hij plotsklaps zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen ziet verschijnen. 
Grote verbazing, grote verwondering. 

Veel kans om vragen te stellen krijgt hij niet. De Zoetermeerse burgemeester neemt de regie over. Hij verhaalt 
de Zoetermeerse activiteiten van Jan en zijn 40-jarige inzet als voorzitter en motivator van het Reünisten Orkest 
Genie. 

 

Na deze korte uitleg komt de burgemeester tot het uiteindelijke doel van zijn reis naar Vught: 'Het is mij een 
groot genoegen u te kunnen meedelen dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u te benoemen tot 
officier in de Orde van Oranje Nassau. Graag reik ik u de daarbij behorende versierselen uit.' 

Jan, nog beduusd door al deze woorden, beseft plotsklaps dat zijn outfit niet geheel in stijl is. Onder hilarisch 
gelach, schiet hij snel zijn aangereikt colbertje aan. 

 

Dan spelt de burgemeester de versierselen op en feliciteert de nieuwbakken officier van harte. Ook de echtgenote 
wordt niet vergeten en ontvangt een mooie bos bloemen. Nog niet bekomen van wat hem is overkomen, is het 
nu de beurt aan familie, ROG-leden en overigen om familie Van Wel te feliciteren. 

Ook het Regiment laat van zich horen. De RA verhaalt over de band die er binnen het Regiment heerst; het 
Regiment waar ook het ROG deel van uitmaakt. De waarden en tradities van het Regiment passeren de revue. 'A 
capella' wordt door de aanwezige genisten en muzikanten het Mineurslied gezongen. 

Na het officiële gedeelte is het gezellig druk in het Huis. Eindelijk kan dan het orkest, voorafgegaan door  

familie Van Wel, beginnen aan de toegezegde Indische maaltijd. Iedereen laat het smaken. Rond half acht  

komt aan deze zeer bijzondere dag een einde.  



Met een officier rijker stapt het hele orkest weer in de bus richting Zoetermeer. 

Het Regiment Genietroepen mag trots zijn op een regimentslid als Jan van Wel. Trouwens, niet alleen op Jan 
maar ook op het Reünisten Orkest Genie: naast het OLFKG een muzikale tak in onze Regimentsboom. 

  


