
REÜNIE REGIMENT SPECIALE 
TROEPEN 

 
Woensdag 17 augustus 2016 
herdacht COV Regiment Speciale 
Troepen op de kazerne in Roosendaal 
de makkers die gesneuveld zijn in 
voormalig Nederlands-Indië.Tegelijk 
was dit de jaarlijkse reünie van de 
steeds kleiner wordende groep 
mannen van het eerste uur, 
samenmet nabestaanden van de 
gevallenen en gasten. Van COV 
Zeeland zijn Ko en Ellie de Jonge als 
gast aanwezig geweest op 
uitnodiging van Gilles de Kok. 
 
Na de ontvangst in de kantine wordt verplaatst naar de appelplaats waar een detachement 
commando‟s staat aangetreden. 
 
Lkol Smeets heet allen welkom namens Commandant Korps Commandotroepen kolonel 
Groen. De lkol vat heel in het kort de voorgeschiedenis samen van het ontstaan van het 
Regiment Speciale Troepen. “Deze eenheid werd ingezet voor complexe en strategisch 
belangrijke opdrachten. De belangrijke acties in Djokjakarta en Midden Sumatra staan 
vermeld op het vaandel van het Korps Commandotroepen.” 
Hij verweeft in zijn toespraak ook het belang dat het korps hecht aan de totstandkoming van 
een volwaardig veteranenbeleid waaraan de strijd om publieke erkenning na terugkomst van 
de commando‟s en para‟s uit Nederlands-Indië ten grondslag ligt. 
 
Dank aan Korpscommandant 
Waarnemend voorzitter van de COV RST Gilles de Kok wenst alle zieke en gehandicapte 
leden die niet aanwezig kunnen zijn, waaronder de voorzitter de heer Nicolaas, beterschap 
en sterkte. Hij dankt de Korpscommandant dat de reünisten weer de gelegenheid kregen om 
binnen de eigen commandogemeenschap deze dag door te brengen. 
 
 
 
Trots op jonge generatie 

“De mannen van het eerste uur zijn trots op de aan de jonge generatie toegekende Willems-
Orde. Ons volk mag trots zijn dat er nog steeds jonge mensen zijn die het aandurven om 
zich in te zetten voor vrede en veiligheid waar ook ter wereld” aldus de heer De Kok.  
Vervolgens leest hij de namen voor van de leden die dit jaar overleden zijn en waarna een 
moment stilte in acht wordt genomen.  
Evenals enkele dagen geleden bij 
de herdenking bij het Nationaal 
Indië Monument in Roermond  
leest de heer de Kok de namen 
voor van de 58 gesneuvelden van 
het Regiment Speciale troepen, 
zoals zij vermeld staan op de 
plaquette. 
 
De Act of Remembrance“Oud zijn 
zij niet geworden, zoals wij die 
wel oud mochten worden. Tijd en 
leeftijd heeft hen niet vermoeid 
noch verouderd. Bij het 



ondergaan van de zon en in de 
vroege morgen zullen wij hen 
gedenken” uitgesproken door de 
inmiddels 91-jarige heer De Kok 
klinkt buitengewoon 
indrukwekkend. 
 
Kranslegging 

 
Namens het Korps 
Commandortroepen leggen lkol 
Smeets en korpsadjudant 
Groenendijk. een krans bij het 
monument.De heer Oppedijk en 
de heer Leijs leggen een krans 
namens COV RST. Het officiële gedeelte wordt afgesloten met een defilé langs het 
monument, waarna in de kantine de traditionele „blauwe hap ‟wordt geserveerd. 
Het was een eer bij deze bijeenkomst aanwezig te mogen te zijn. 
 
Ellie de Jonge 


