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EERBEWIJS  AAN  AUGUST BAKHUIS ROOZEBOOM  

 

  

 
Op 18 september 2015 staat in Oosterbeek een peloton van zo’n vijftig oud-commando’s, 
afkomstig uit verschillende delen van het land, aangetreden bijde laatste rustplaats van een 
22-jarige Nederlandse commando. Ze zijn met een delegatie van het Korps 
Commandotroepen bijeengekomen voor het jaarlijkse eerbetoon aan  August Bakhuis 
Roozeboom.Onder hen van COV Zeeland secretaris Ko de Jonge en Marius Lebbink als  
faniondrager.           
 

 
 
“August Bakhuis Roozeboom is als jongen vanuit Nederland met zijn ouders naar Canada 
getrokken. In het begin van de oorlog besluit hij zich aan te sluiten bij de geallieerden en 
vertrekt naar Engeland waar hij met succes de zwaarst mogelijke training volgt. 
 Als Commando wordt hij gedropt bij Arnhem”. Een citaat uit een tekst van oud parachutist 
Speciale Troepen Gilles de Kok die majoor bd M. Jeukens uitspreekt in zijn welkomstwoord.  



 
Bakhuis Roozeboom is één van de tweeëndertig Nederlandse commando’s, ingedeeld bij 
No.2 Dutch Troop, die in verschillende acties van de geallieerde troepen een bijdrage 
leveren aan de strijd om de bruggen over de grote Nederlandse rivieren.  
Met twee Engelse para’s en een Nederlandse verzetsman probeert commando Bakhuis 
Roozeboom vanuit het Britse hoofdkwartier in Villa Hartenstein in Oosterbeek per jeep de 
brug te bereiken. Bij deze poging sneuvelt Roozeboom in een vuurgevecht met een Duits 
weerstandsnest. Zijn lichaam wordt door de Britse majoor teruggebracht en in de tuin van 
Hartenstein begraven. 
 

 
 
Nu rust het lichaam van deze 22-jarige commando op de militaire begraafplaats in  
Oosterbeek. Jaarlijks herdenkt het Korps Commandotroepen bij zijn graf de vele 
gesneuvelde kameraden van de strijd om de vrijheid van ons land. 
“Zij toonden onder moeilijke  omstandigheden Moed, Beleid, Trouw, Eer en Trots”, zegt 
plaatsvervangend Commandant Korps Commandotroepen Luitenant Kolonel H.L.H.  Smeets 
in zijn toespraak. “Precies deze persoonseigenschappen vormen de kernwaarden van ons 
huidige korps en staan centraal in ons denken en handelen waar ook ter wereld”.   
 
 

 
 
 
Eer 
Rijen witte gedenktekens markeren de plek waar ook  Britse en Amerikaanse makkers hun 
laatste rustplaats hebben gevonden.  



Zij allen delen mee in de eer die gebracht wordt bij het graf van Bakhuis Roozeboom. De 
krans die gelegd wordt door lkol Smeets en luitenant kolonel bd H. Eerhardt, voorzitter van 
de Commandostichting, de Taptoe die wordt geblazen, de minuut stilte, de handen aan de 
baret, het is een saluut aan alle militairen die hun leven verloren op Nederlands grondgebied. 
 
Defilé erewacht 
De erewacht brengt als afsluiting van de plechtigheid in een indrukwekkend defilé man na 
man een persoonlijke groet  aan August Bakhuis Roozeboom.  
Een eerbetoon aan een man die als zovele anderen de kernwaarden van het huidige korps 
onder moeilijke omstandigheden in de praktijk bracht in een gevecht dat hij met zijn leven 
betaalde. Een offer“….waarvoor het korps  iedere ochtend bij het hijsen van de vlag op de 
appelplaats van thuisbasis de Engelbrecht van Nassau Kazerne in Roosendaal een moment 
respect betoont”, zo verwoordt Lkol Smeets het belang van blijvend herdenken. “Hun missie 
was uniek, hun inzet, bezieling en gedrevenheid is een blijvend voorbeeld voor de 
commando van nu die over heel de wereld wordt ingezet. De ervaringen van onze 
voorgangers moeten we blijven vertellen, van generatie op generatie”.  
 

 
 
Blijvend herdenken 
Niet alleen het blijvend herdenken van in actie gesneuvelde commando’s  door het Korps 
Commandotroepen is van belang.Ook de aanwezigheid van oud-commando’s  bij  deze 
plechtigheden hoort bij de traditie.In Oosterbeek worden tijdens de gebruikelijke ‘gezellige 
nazit’in het vanouds bekende Pannenkoekenhuis De Oude Herberghervaringen en 
herinneringen aan hun commandotijd  gedeeld. Ook hierdoor blijft de geest van het korps 
bewaard en levend. 
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