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Introductie

Welkom bij ons Regiment Huzaren van Boreel!!
Doel van deze brochure is om u snel wegwijs te maken in de geschiedenis en de gebruiken van ons
regiment. We doen dit door u voor te stellen aan de huidige Regimentscommandant en
Regimentsadjudant. Vervolgens gaan we in grote stappen door de rijke geschiedenis van het
regiment. Hierna is er aandacht voor onze Standaard en lichten we de beëdigingsceremonie toe. We
leggen uit, uit welke onderdelen het Regimentsembleem bestaat. De teksten van zowel ons eigen
Boreellied als van de Huzarenmars zijn opgenomen. We sluiten af met de uitleg over ons aparte
baretembleem het zogenaamde ‘zwaluwstaartje’.

FENNEK: Haar missie: zien, zonder gezien te worden. In de moderne missies van de 21 ste eeuw is haar taak om
vijandelijke troepenbewegingen waar te nemen en in het bijzonder, het observeren van dorpen, steden of stukken
land, om zodoende verdachte activiteiten meteen na het ontstaan ervan te herkennen.
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Pelotonscommandant van het Ere Escorte groet de Koning,
Vaandelgroet 9 jan 2014.
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Even voorstellen: Uw Regimentscommandant

Kolonel J.A. (Hans) van Dalen
Commandant Regiment Huzaren van Boreel
JA.v.Dalen@mindef.nl

Even voorstellen: Uw Regimentsadjudant

Adjudant J.F.N. (Johan) de Jongh
Regimentsadjudant Regiment Huzaren van Boreel
JFN.d.Jongh@mindef.nl
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Onze geschiedenis…..

Ons Regiment wordt aangemerkt als de voortzetting van het aanvankelijk geheel Nederlandse 11e
Regiment Huzaren van het Keizerrijk Frankrijk. De geschiedenis van dit regiment gaat in rechte lijn
terug tot het korps huzaren van een op 11 november 1784 door Frederik III Rhijngraaf van Salm Kyrburg
opgericht legioen lichte troepen.
Op 25 november 1813 kreeg Jonkheer Willem
François Boreel van Koning Willem I opdracht
een cavalerieregiment te formeren. Deze
datum geldt als de oprichtingsdatum van het
latere Regiment Huzaren van Boreel. Op 16
december 1813 werd Boreel door de
Soevereine Vorst benoemd tot chef van het
door hem op te richten korps met de rang van
luitenant-kolonel.
De werving van de huzaren startte in januari
1814 in Haarlem en Leiden en op 30 december
waren 982 onderofficieren en manschappen in
dienst bij het regiment.
Het werd het officieel het Regiment Huzaren
genoemd. Bij de burgers werd het regiment al
snel de Blauwe Huzaren genoemd vanwege
het blauwe veldtenue van die tijd. Op 17
november 1814 kreeg het regiment een
nummer en werd het het Regiment Huzaren
no 4. Het regiment bestond uit vier eskadrons
(elk twee pelotons); 641 Huzaren en 677
paarden.

Willem François Boreel

In de voorbereidingen op de slag tegen Napoleon werd op 21 april 1815 het nummer veranderd in
Regiment Huzaren No. 6 (Noord Nederlands, nu Regiment Huzaren van Boreel en Belgische Jagers te
Paard). Het Regiment maakte deel uit van de 2e brigade lichte cavalerie onder leiding van Baron van
Merle welk op zijn beurt, naast een brigade zware cavalerie, was opgenomen in de cavaleriedivisie van
Baron de Collaert.
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Het Regiment heeft in deze samenstelling deelgenomen aan de gevechten bij Quatre-Bras en Waterloo
in juni 1815. Wapenfeiten die zijn opgenomen op de standaard van het regiment.
In 1819 werd het Regiment Huzaren No. 6 overgeplaatst naar Brussel, de residentie. Ingevolge het
Koninklijk Besluit van 25 november 1818 kregen het regiment op 3 oktober 1820 een standaard
uitgereikt. Boreel werd dat jaar bevorderd tot Kolonel en in de adelstand verheven tot Jonkheer. In
1826 werd het regiment overgeplaatst naar Doornik en op
20 december werd Boreel bevorderd tot generaal-majoor
en benoemd tot inspecteur der lichte cavalerie. Baron van
Balveren werd regimentscommandant.

Herdenking bij het cavalerie monument
in Quatre Bras, juni 2014

Grote herdenking bij het cavalerie monument in
Quatre Bras, met Belgische militairen van
Bataljon 1ste Jagers te Paard

Herdenking Gevallenen Cavalerie 25-04-2019
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Tijdens de Tiendaagse Veldtocht in 1831 trad het Regiment
op tegen het Belgische Maasleger. Ook deze inzet is vermeld
op de standaard.
In 1867 kreeg het Regiment de naam 4e Regiment Huzaren.
In 1881 werd het Regiment omgenummerd tot 1e Regiment
Huzaren vanwege de opheffing van het 1e Regiment
Huzaren. In 1905 herkreeg het Regiment zijn oude benaming
4e Regiment Huzaren. In 1922 werd het Regiment door
bezuinigingen gehalveerd tot 4e Halfregiment Huzaren
(4HRH), waarna het in 1939 weer geformeerd werd tot 4e
Regiment Huzaren.

Huzaren en Rijdende Artillerie in gevecht
bij Kermpt op 7 augustus 1831.

In de meidagen van 1940 heeft het Regiment gevochten tegen Duitse troepen in de omgeving van
Leersum / Ede, in de omgeving van Rhenen en rond Ypenburg.

Naast de LANDVERK met Huzaar Appel bij de
herdenking in Ypenburg, 2013

Na de Tweede Wereldoorlog trad het Regiment in de periode 1946 -1950 op in Nederlands-Indië,
ondermeer tijdens de Politionele Acties. In die periode was het Regiment in Nederlands-Indië
geformeerd in eskadrons pantserwagens, verkenningseskadrons, eskadrons vechtwagens en
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zelfstandige verkenningseskadrons. Deze inzet is op de standaard opgenomen met de tekst: JAVA
SUMATRA 1946-1949.

Kranslegging op de Erebegraafplaats Menten Pulo in Djakarta ter gelegenheid van het 200
jarig bestaan van het Regiment.

Op 1 februari 1947 werd het Regiment Huzaren van Boreel opgericht, waarbij het de traditie van het
4e Regiment Huzaren overnam. Na 1950 behoorden tot het Regiment: 101, 102, 103, 104 en 105
Verkenningsbataljon, 6x Brigade Verkenningseskadrons/ -pelotons, 4x Territoriale Lichte
Verkenningseskadrons.
Vanaf 2000 behoren tot het Regiment binnen de organisatie van 13 en 43 Lichte/Mechbrig: 42 en 43
Brigade Verkenningseskadron en binnen de organisatie van 103 ISTAR-bataljon (het huidige Joint
ISTAR Commando): 103 en 104 Grondgebondenverkenningseskadron. Ook het 101 Ststesk, 105 Field
Humint Eskadron en 106 Inlichtingen Eskadron behoren registratief tot het regiment. Met de
vorming van het JISTARC is tot slot het Defensie Inlichtingen en Veiligheids Instituut (DIVI) ingedeeld
bij het RHB. Op 2 november 2016 is 103 Grondgebondenverkenningseskadron overgegaan naar 11
Brigade Verkenningseskadron en ingedeeld bij 11 Luchtmobiele brigade “7 december”. Het personeel
is te herkennen aan de bordeaux rode baret met Sint Joris indien men de luchtmobiele opleiding met
succes heeft afgerond.
Sinds 2016 beschikt de Nederlandse Krijgsmacht weer over een eskadron uitgerust met de Leopard II
gevechtstank. Dit eskadron is ingedeeld bij het Duits Panzerbatallion 414 en is de 4de Kompanie van
dit bataljon en zijn gestationeerd te Lohheide (Bergen-Belsen). 414 Panzerbatallion maakt deel uit
van de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. Naast het eskadron 4/414 zijn er ook Nederlanders
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werkzaam binnen de bataljonsstaf in diverse functies en is er sinds de oprichting van 414
Panzerbatallion een Nederlander de plaats vervangend commandant. Het Nederlands personeel wat
werkzaam is binnen 414 Panzerbatallion is
ingedeeld bij het Regiment Huzaren van Boreel.

Eerste Nederlands schot op 06-11-2018

Op 14 december 2013 zijn het Cavalerie Ere Escorte, en het Fanfare Korps Bereden Wapens, registratief
ingedeeld bij het Regiment.

De bereden standaardgroep van het Ere Escorte Cavalerie neigt de standaarden van de vier
cavalerieregimenten voor de Koning, Vaandelgroet 9 januari 2014.
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Fanfare korps bereden wapens tijdens de beëdiging
op voormalig Paleis Soestdijk september 2017.

Erewacht 42 BVE aanbieden Geloofsbrieven
Paleis Noordeinde april 2018.

Herdenking Gevallenen Cavalerie april 2019 Bernardkazerne

Ons Regiment is de laatste jaren continue ingezet, in Irak, Afghanistan, bij Anti-Piraterij missies en
recentelijk gestart in Mali. Daarnaast ondersteunt het zeer frequent de civiele autoriteiten met
specifieke capaciteiten.
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Verkenners tijdens oefening Luffness Recce in Schotland, april 2013
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De verkenningseskadrons en tankeskadron

42 Brigade Verkenningseskadron

43 Brigade Verkenningseskadron

11 Brigade Verkenningseskadron

104 Verkenningseskadron

4/414 PZBTL
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De Registratief ingedeelde eenheden

JISTARC Stafstaf-Eskadron

105 Field Humint Eskadron
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106 Inlichtingen Eskadron

Cavalerie-Ere Escorte

Fanfare Korps Bereden Wapens
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Standaard Regiment Huzaren van Boreel
Op 23 september 1893 werden door HM Koningin Wilhelmina
in bijzijn van HM Koningin/regentes Emma vaandels uitgereikt,
o.m. aan het 1ste Regiment Huzaren (stamlijn regiment
Huzaren van Boreel). Het eigenlijke 1ste Regiment Huzaren
(stamlijn Regiment Huzaren van Sytzama) was van 1880 tot
1905 opgeheven.
Toen in 1905 het voormalige 1ste Regiment Huzaren (stamlijn
Regiment Huzaren van Sytzama) weer werd opgericht, kreeg
dat regiment een nieuwe standaard. Het 1ste Regiment
Huzaren (stamlijn Regiment Huzaren van Boreel) verkreeg weer
zijn oude naam 4e Regiment Huzaren. De standaarddoek werd
ingeleverd op het Departement van Oorlog. Het opschrift op
het doek werd gewijzigd in 4e Regiment Huzaren en de
standaard werd op 4 september 1905 opnieuw uitgereikt door
H.M. Koningin Wilhelmina, die het desbetreffende Koninklijke
Besluit had getekend. In feite toch een precedent omdat de
stok, met name de top, niet was vernieuwd, terwijl er toch min
of meer sprake was van een nieuwe standaard: nieuw korps?
De regimentsnaam bekrachtigd bij Koninklijk Besluit geeft
aanleiding tot een nieuwe standaard of vaandel met de
gekroonde initiaal van de Vorst of Vorstin die het betreffende
besluit heeft getekend. Daar de gekroonde W reeds op de top
aanwezig was, werd vermoedelijk als uiting van Hollandse
zuinigheid voor deze oplossing gekozen.
De standaard is in de tweede wereldoorlog "ondergedoken"
(begraven in een ketel in de tuin van de toenmalige
regimentscommandant, luitenant-kolonel Jonkheer de Marees
van Swinderen). Bij Koninklijk Besluit van 1 februari 1947 Nr. 71,
getekend door H.M. Koningin Wilhelmina, werd het 1e
Verkenningsregiment genoemd het Regiment Huzaren van
Boreel. Al eerder werd de naam genoemd als voortzetting van
de tradities van het 4e Regiment Huzaren.
Op 13 mei 1947 werd door luitenant-kolonel b.d. Jonkheer de
Marees van Swinderen de standaard overgedragen aan luitenant-kolonel Janssens, toen belast met
het commando over het herleefde regiment. In dat jaar is door zorg van het regiment het opschrift 4e
REGIMENT HUZAREN gewijzigd in REGIMENT HUZAREN VAN BOREEL.
Er bestond toen nog geen regelgeving ten aanzien van cravate bij naamsverandering van regimenten
en korpsen. In feite had H.M. Koningin Wilhelmina een nieuwe standaard moeten uitreiken. Het
regiment heeft echter analoog aan het hiervoor geschetste precedent van 1905 gehandeld. Tot een
uitreiking van deze "vermaakte" standaard is het niet meer gekomen, vooral omdat het initiatief bij
het Ministerie van Oorlog niet geheel in goede aarde viel. Vrij snel daarna is het verbod uitgevaardigd
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om zelfstandig namen op vaandels en standaarden te wijzigen en werd bij Ministeriële Beschikking van
14 oktober 1952 de cravate ingevoerd.
Omstreeks 1960 was het doek van de standaard zodanig versleten dat overgegaan moest worden tot
vernieuwing van het doek. Er was geen sprake van een naamsverandering derhalve moest een nieuw
standaarddoek worden gemaakt, zijnde een volledige kopie van het oude doek.
Er is toen een vergissing gemaakt door een te ruime interpretatie van het Koninklijke Besluit van 14
februari 1950 Nr. 37 waarbij weliswaar de in het Koninklijk Besluit van 22 augustus 1925 Nr. 27
genoemde gekroonde W werd vervangen door een gekroonde J, maar waarbij in de tekst in artikel 2
kennelijk over het hoofd is gezien. Er is derhalve ten onrechte een volledig nieuwe standaard met een
gekroonde hoofdletter J zowel op de top als op het doek gemaakt. Deze standaard is op 1 december
1961 door ZKH Prins Bernhard der Nederlanden uitgereikt.
In de periode 2006-2010 hebben diverse eenheden van het Regiment deelgenomen aan de ISAF
missie in Afghanistan. Voor dit verdienstelijke optreden heeft de koning op 11 september 2019
middels KB 323 besloten dat erop het doek van het standaard het opschrift URUZGAN wordt
bijgeschreven. In eerste instantie zal dit gebeuren middels een Cravate. Bij vervanging van het doek
zal het opschrift URUZGAN daadwerkelijk erbij opgezet worden.
Alle missies waar eenheden van het Regiment aan deel hebben genomen na Nederlands-Indië staat
verder in dit infoboekje beschreven
Het doek van deze standaard is in 2002 vernieuwd.

Bereden Standaardwacht RHB uitgevoerd door het Cavalerie Ere-escorte september 2018.
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De Beëdiging
Na de uitleg van de Standaard leggen we
een relatie naar de beëdiging. U bent
immers als militair op een vaandel of
standaard beëdigd.
De Standaard van het Regiment wordt
met gepaste eerbied behandeld omdat
de Standaard niet alleen de
verbondenheid met de regerende vorst
symboliseert maar ook het symbool
vormt van de verbondenheid van allen
die sinds de oprichting bij ons regiment
dienen of gediend hebben en allen die
daarbij het leven hebben gelaten.

Beëdiging door Kolonel Jhr. P. Gevaerts van Geervlier op de Gorsselse Heide,
augustus 1891.

U heeft ten overstaan van uw regimentsgenoten belooft of gezworen dat u zich gedurende uw
functievervulling voor de volle 100% zult inzetten om het algemeen belang te dienen. Met die belofte
of eed heeft u zich bij een select aantal beroepsgroepen zoals rechters, medici en de leden van de 2e
kamer, gevoegd. Waarom worden juist deze beroepsgroepen beëdigd? In grote lijnen komt het erop
neer dat deze personen bij hun beëdiging, beloven of zweren ten overstaan van hun collegae niet
voor zichzelf of voor hun afdeling te werken, maar voor de Nederlandse Staat. En ten dienste staan
van de staat, danwel maatschappij, brengt specifieke verantwoordelijkheden met zich mee.

Beëdiging Ere Escorte door Kolonel J.A. van Dalen op het Binnenhof Den Haag, september 2015.
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Vanwege die verantwoordelijkheden bestaat de eed of belofte uit een drietal elementen:
 Trouw aan de Koning:
hiermee geeft u aan dat u de monarchie erkent en u zich zult
inzetten namens onze vorst, het staatshoofd.
 Gehoorzaamheid aan de wetten:
u erkent de Nederlandse wet en zult zich daar te allen tijde aan
houden.
 Onderwerping aan de krijgstucht:
vanaf uw eed of belofte maakt u formeel deel uit van de
zwaardmacht. U bent daarmee gerechtigd tot het gebruik van
geweld namens de Nederlandse staat.

Beëdiging door Kolonel J.A. van Dalen
op voormalig Paleis Soestdijk september 2017.

Standaardwacht tijdens de beëdiging september 2017
Publieke beëdiging te Amersfoort
13 september 2018.
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Fennek tijdens de Zilveren Kijker, vaardigheidstest voor verkenningseenheden.
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Het Regimentsembleem
Het embleem van het Regiment Huzaren van Boreel is
samengesteld uit uniformstukken en bewapening zoals
deze gedurende ons bestaan zijn gevoerd. Daarom wordt
geen gebruik gemaakt van de heraldische
kleurbenamingen maar wordt gesproken over
natuurlijke kleuren.
Het embleem bestaat uit:
-

-

-

-

Midden boven de zwarte sjako van het
Regiment Huzaren van Boreel in de uitvoering
van 1813 als voorgeschreven voor een subaltern
officier van de regimentsstaf. De sjako is van het
toen ingevoerde Franse model naar boven
breed uitlopend met een gouden galon aan de
bovenzijde voor een subaltern officier. Midden
op de sjako de toen gevoerde gekroonde W.
boven de klep langs een gouden koord.
Gouden pompon met witte pluim in een gouden
tulp. Oranje kokarde met gouden kokardelis en
knoop. Aan de beide onderzijden de zijkant van
de leeuwenkoppen in goud in licht reliëf . De kinband in goud met bruine afscheidingen en
zwarte binnenkant.
Onder de sjako een zwarte sabeltas in manschappenuitvoering model gevoerd van 1860 tot
1940. Op de sabeltas de in deze periode gevoerde cijfer 4. Voor het contrast heeft de tas
links onder een gebogen lichtvlek.
Onder de sabeltas schuin van rechts onder naar links boven de lichte cavaleriesabel model
nr.2 M1813 met witte dragon.
Onder de sabeltas schuin van linksonder naar rechts boven de lans nr. 2 met oranje-witte
lansvaan. De lans in zwart en het ijzerwerk punt en veren in witmetaal.
Onder het embleem in een halfronde cirkel de naam REGIMENT HUZAREN VAN BOREEL
Bij gebruik van het embleem in zwart/witte uitvoering als postpapier van de commandant
van het regiment wordt onder de regimentsnaam in gelijke letters horizontaal het woord
COMMANDANT gevoerd.
Als er sprake is van een benodigde achtergrondkleur is deze de natuurlijke kleur Nassau
blauw zoals gevoerd op de kraagspiegels en baretachtergrondjes van de cavalerie. Een
eventuele verder omlijsting kan bestaan uit een gouden lauwerkrans dan wel bij een vierkant
embleemachtergrond een donkerblauwe rand zoals gevoerd op de baretachtergrond en
kraagspiegel van het Regiment Huzaren van Boreel.
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Op 21 september 2013 hebben we ons 200 jarig
bestaan gevierd met een grootse reünie en de uitgave
van het boek Quatre Bras (geschreven door Bgen b.d.
de Vries) en herdenkingscoin.
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Het Boreellied
Wij zijn Huzaar,
Wij zijn Huzaren van Boreel,
Trouw aan elkaar,
En voor ons is niets teveel,
En onze Vorst
Zullen wij altijd vereren
wij zijn Huzaar, wij zijn Huzaren,
We zijn Huzaren van Boreel

De Huzarenmars
Huzaren, Huzaren, Oranje, Rood, Wit, Blauw,
Huzaren, Huzaren, het Vaderland getrouw
Heel rap van lijf en leden,
Het zwaard van staal gesmeden
en is ons Vaderland in nood, wij blijven trouw tot in de dood (2x)
Huzaren, Huzaren, Oranje Rood, Wit Blauw,
Huzaren, Huzaren, het Vaderland getrouw,
Voor Vaderland, Vorstin en Bruid,
Daarvoor het zwaard de schede uit
en is ons Vaderland in nood, wij nlijven trouw tot in de dood (2x)
Huzaren, Huzaren, Oranje, Rood, Wit, Blauw,
Huzaren Huzaren, het Vaderland getrouw,
Al is ons landje nog zo klein,
Huzaren moeten er altijd zijn
en is ons vaderland in nood, wij blijven trouw tot in de dood (2x)
Huzaren, Huzaren, Oranje Rood, Wit, Blauw,
Huzaren, Huzaren, het Vaderland getrouw,
Al schiet de vijand nog zo snel,
Verkennen, ja dat gaat nog wel
en is ons Vaderland in nood wij blijven trouw tot in de dood (2x)
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Commando-overdracht Regimentscommandant
De functie van Regimentscommandant was vanaf oprichting van het
JISTARC Commando gekoppeld aan de functie van C-JISTARC. Echter
is de functie van C-JISTARC niet per definitie een Cavalerie functie.
Nadat de kolonel J.A. van Dalen zijn functie als C-JISTARC aan zijn
opvolger (kolonel der Infanterie) overdroeg werd niet de functie van
Regimentscommandant overgedragen.
Het kan best zijn dat wanneer er weer een kolonel der Cavalerie
Commandant van het JISTARC Commando wordt deze ook
Regimentscommandant wordt van het Regiment.

Overdracht van het regimentscommando van Kolonel R. van Zanten aan Kolonel J.A.. van Dalen, 17 september 2015.
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Ons baretembleem; "Het zwaluwstaartje"
door Lkol bd J.L. Johan, oud Regimentscommandant
Wie kent dit baretondergrondje in de zo karakteristieke
vorm van de Huzaren van Boreel niet.
Het ondergrondje is ontworpen door de heer F.J.H.Th.
Smits, esthetisch adviseur van het ministerie van Oorlog
in 1945. Vele heraldische voorwerpen (wapenschilden,
vlaggen, vaandels enz.) zijn door hem of met zijn steun
ontworpen. Tot 1951 bestond de cavalerie slechts uit één
regiment: het Regiment Huzaren van Boreel (RHB).
De heer Smits heeft het ondergrondje in deze vorm ontworpen om een traditionele band met het verleden
aan te tonen. Met name heeft hij daarbij de lansvaantjes van de lansiers voor ogen gehad; lansiers zitten in
de stamlijn van het RHB (1e, 2e en 10e Regiment Lansiers). In de tijd van het Staatse leger werden lansiers
omstreeks 1590 aangemerkt als zware cavalerie. U ziet de lansiersvaan ook in ons regimentswapen. Hij
verzorgde de tekening bij de Landmachtorder die in 1946 is uitgegeven. Deze tekening bevat onder meer
een afbeelding van een baretembleem met ingeknipt ondergrondje voor het RHB. De naar Indië
uitgezonden verkenningseenheden van het RHB waren derhalve de eerste eenheden die dit ondergrondje
kregen dan wel zelf aanschaften in Indië. Omdat er toen ook al sprake van was dat het Regiment Huzaren
Prins Alexander (RHPA) zou worden opgericht heeft de heer Smits ook voor dat regiment een ontwerp
gemaakt. In 1951 is de Landmachtorder vernieuwd. De tekening van de ondergrondjes voor zowel RHB als
RHPA werd niet meer bijgevoegd en om pragmatische redenen heeft de instantie, die toen belast was met
de PSU (persoonlijke standaarduitrusting), de ingeknipte ondergrondjes vervangen door het algemene
rechthoekige model.
Bij RHPA is daardoor deze baretondergrond nooit ingevoerd. Op basis van de Landmachtorder uit 1946
heeft RHB zich het recht toegeëigend, dat zij het ingeknipte ondergrondje mogen dragen, ondanks het feit
dat deze niet meer werd verstrekt bij de officiële PGU (persoonsgebonden uitrusting).
Jarenlang schaften huzaren, korporaals, onderofficieren en officieren van het regiment voor eigen
rekening een ondergrondje aan of kregen dit verstrekt bij het afsluiten van hun opleiding aan de
Cavalerieschool. In 1997 werd door de toenmalige regimentscommandant, Lkol R.J. Nix, een formeel
verzoek ingediend bij de Traditie Commissie KL om dit kleinood als deel van de PGU formeel weer in te
voeren en te verstrekken aan militairen, die registratief zijn ingedeeld bij het Regiment Huzaren van
Boreel. Nog vele malen heb ik, als regimentscommandant, dit verzoek herhaald en versterkt.
Op 11 maart 2005 kreeg het Regiment Huzaren van Boreel eindelijk toestemming om gelijktijdig met de
invoering van het nieuwe DT de ingeknipte ondergrondjes te dragen. Alle opgeleide verkenners, die
registratief zijn ingedeeld bij het Regiment Huzaren van Boreel krijgen dit (ingeknipte) model sindsdien
officieel verstrekt via de PGU. De specialisten ingedeeld bij het Regiment zoals verwoord in
Regimentsorder 20-1 dragen het vierkante Boreel achtergrondje.
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Missies waar het Regiment aandeel heeft genomen na Nederlands-Indië
Stabilization Force (SFOR) Bosnië
SFOR 2 (11 jun 1997-6 dec 1997) A-esk 103 Verkbat ob 42 Tkbat RHPO
SFOR 3 (6 dec 1997- 23 mei 1998) B-esk 103 Verkbat ob 11 Tkbat RHvS
SFOR 11 (4 nov 2001-5 mei 2001) 41 BVE ob 42 Painfbat RLJ
SFOR 12 (5 mei 2002- 3 nov 2002) 43 BVE ob 42 Tkbat RHPO
SFOR 14 (5 mei 2003 – 3 nov 2003) 42 BVE ob 11Tkbat RHvS
SFOR 16 (28 apr 2004- 28 okt 2004) 41 BVE ob MNBG

Daarnaast zijn Nederlandse militairen geplaatst geweest in het hoofdkwartier van SFOR in Sarajevo en in
het hoofdkwartier van de Multi National Division in Banja Luka.
In totaal leverde Nederland 22.660 militairen aan IFOR en SFOR. Tijdens de uitvoering van hun taken
kwamen in totaal acht Nederlandse militairen om het leven.
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) Cyprus
UNFICIP 4 (5 dec 1999 – 7 juni 2000) A Esk 103 Verkbat
In totaal hebben 606 Nederlandse militairen aan deze missie deelgenomen..

International Security Assistance Force (ISAF) Afghanistan.
TFU 1 (1 augustus - 28 november 2006) JISTARC module
TFU 2 (28 november 2006 – 31 maart 2007) JISTARC module
TFU 3 (31 maart – 6 augustus 2007) JISTARC module
TFU 4 (6 augustus – 2 december 2007) JISTARC module + 42 BVE versterkt met een Verkpel 43 BVE ob BG
TFU 5 (2 december – 29 maart 2008) JISTARC module + OMLT van 43 BVE
TFU 6 (29 maart – 1 augustus 2008) JISTARC module + OMLT van 43 BVE
TFU 7 (1 augustus 2008 – 25 november 2008) JISTARC module + OMLT van 43 BVE
TFU 8 (25 november 2008 – 30 maart 2009) JISTARC module + Verkpel 42 BVE ob BG
TFU 9 (30 maart 2009 – 28 juli 2009) JISTARC module
TFU 10 (28 juli 2009 – 25 november 2009) JISTARC module + OMLT van 43 BVE
TFU 11 (25 november 2009 – 28 maart 2010) JISTARC module + OMLT van 42 BVE
TFU 12 (28 maart 2010 – 1 augustus 2010) JISTARC module
In 2011 en 2012 leverde 104 JVE bijdragen aan de ‘Force Protection’ in Kabul.
Nederlandse militairen zijn ook geplaatst geweest in het hoofdkwartier van ISAF in Kabul en de
commandopost van het ‘Regional Command South West’ in Kandahar.
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De ISAF missie werd beëindigd in 2014. In totaal namen ruim 17.000 Nederlandse militairen deel aan de
ISAF missie; 25 van hen sneuvelden, waaronder de Kpl1 Ronald Groen van 43 BVE.
Onderscheidingen.
IN totaal werden 160 leden van ons regiment gerechtigd het gevechtsinsigne te dragen.
Drie man kregen het Kruis van Verdienste toegekend, te weten de Wmr1 Hammink, Wmr Wiesken
en Kpl1 Heilig.
Voorts kregen drie man een buitenlandse onderscheiding toegekend, te weten de ‘Army
Commendation Medal’ aan de Ritm Conradie en de Wmr1 Mombarg en de ‘USA Army Meritious
Medal’ aan de Maj Kampen.

Resolute Support (RS) Afghanistan
Van november 2016 – juli 2017 is 43 BVE uitgezonden geweest als (één van de) ‘Multi
National Force Protection Company’ in Mazar-e-Sharif.

Anti-piraterijoperatie Ocean Shield / Atalanta, Golf van Aden
De bijdragen van ons regiment bestond uit een maritieme module van het JISTAR
Commando: ‘ISTAR Support Element to Standard Naval Maritime Group’ Deze module
bestond uiteen commandogroep van 103 JVE, analisten van 106 Inlichtingen
Eskadron, een detachement van 102 EOV Eskadron een detachement van de 107 Arial
Systems Batterij uitgerust met de ‘Scan Eagle’ en een specialist van 105 Field Humint
Eskadron ter ondersteuning van de ‘boarding teams’. De module werd speciaal voor
deze operatie samengesteld en telde 18 militairen. Een standaard JISTARC module inbegrepen logistieke
ondersteuning telt gemiddeld circa 120 militairen.
De inzet vond twee keer plaats.
7 augustus 2012 – 9 december 2012 aan boord van de Hr. Ms. Rotterdam
4 augustus 2013 – 6 december 2013 aan boord van de Zr. Ms. Johan de Witt
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United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)
Special Operations Land Task Group’ (SOLTG)
Minusma 1 (14 april 2014 - 11 september 2014) ‘JISTARC module
Minusma 2 (27 augustus 2014 – 5 maart 2015) (SOLTG) JISTARC module
Minusma 3 (8 december 2014 – 27 april 2015) (SOLTG) JISTARC module
Minusma 4 (26 januari 2015 – 6 augustus 2015) (SOLTG) JISTARC module + 104 JVE
Minusma 5 (11 augustus 2015 – 25 februari 2016) (SOLTG) JISTARC module
Minusma 6 (25 januari 2016 – 15 juni 20116) (SOLTG) JISTARC module + 42 BVE
MInusma 7 (19 april 2016 – 8 september 2016) (SOLTG) JISTARC module + 43 BVE
Minusma 8 (25 juli 2016 – 9 februari 2017) (SOLTG) JISTARC module
Long Range Reconnaissance Patrol Task Group (LRRPTG)
Minusma 9 (2 december 2016 – 11 april) 2017 11 BVE o.l.v. 11 Infbat GGJ
Minusma 10 (11 april 2017 – 31 augustus 2017) (LRRPTG) 42 BVE o.l.v. 13 Infbat RSPB
Minusma 12 (27 december 2017 – 3 mei 2018) (LRRPTG) 1 Verkpel 42 BVE o.l.v. 12 Infbat RvH
Minusma 13 (23 juni 2018 – 13 september 2018) (LRRPTG) JISTARC module + 104 JVE/11 BVE
Minusma 14 (21 augustus 2018 – 15 januari 2019) (LRRPTG) JISTARC module
Minusma 15 (2 januari 2019 – 10 mei 2019, einde missie) (LRRPTG) JISTARC module

In totaal hebben ruim 150 militairen van ons regiment aan deze missie deelgenomen.
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Het Regiment Huzaren van Boreel behoudt vaste waarden
Het Regiment Huzaren van Boreel kent een aantal vaste waardes die ook in de toekomst overeind zullen
blijven. Als eerste onze continue operationele inzet. RHB is in haar bestaan veelvuldig ingezet en ook de
afgelopen jaren zijn eenheden van ons regiment vrijwel continue betrokken bij uiteenlopende
operationele missies. Daar waar de Nederlandse troepen of personeel werden ontplooid, was ook RHB
van de partij. We waren erbij in Bosnië-Herzegovina, Afghanistan en Mali. Maar ook inzet van een RHBeskadron op Curaçao als zogenaamde ‘Compagnie in de West’ en de vele kleinere operationele missies
van de ‘inlichtingen’ RHB-eskadrons van het Joint ISTAR Commando (JISTARC) moeten hier worden
genoemd. De behoefte aan de operationele inzet van de RHB-eenheden en –personeel zal ook in de
toekomst blijven bestaan. Een aantal jaren geleden hebben we ons ontwikkeld tot het inlichtingen
regiment van de krijgsmacht en bij elke operatie zijn inlichtingen van onschatbare waarde. De recente
ontwikkeling naar een informatie-gestuurde defensieorganisatie vergroot het belang van inlichtingen
verder en RHB speelt hierin met haar ‘verkenningseenheden’ en ‘inlichtingeneenheden’ een hoofdrol en
ook in de toekomst zal daarom een beroep op haar capaciteiten worden gedaan. En net zoals in het
verleden, zal dit beroep niet tevergeefs zijn.
De tweede vaste waarde is flexibiliteit. RHB kent een divers verleden met eskadrons ruiters, eskadrons
vechtwagens, eskadron tanks, brigade verkenningseskadrons, complete verkenningsbataljons,
inlichtingen eskadrons, ‘human intelligence eskadrons en zelfs een fanfare. Deze diversiteit maakt ons
veelzijdig en geeft RHB kracht. RHB is daarom een regiment dat de slagkracht van de krijgsmacht leidt.
Niet in de vorm van aanvoeren, maar in de vorm van voorwaarden scheppen, zodat die slagkracht
optimaal kan worden ingezet. Dat doen we door verkennen in zowel de letterlijke als figuurlijke zin.
Verkennen in het fysieke landschap, het menselijke landschap en in het informatie landschap. Zonder
onze inlichtingenvoorbereiding van operaties zal er geen effectieve inzet van slagkracht kunnen
plaatsvinden. Dit aspect blijft ook in de toekomst van belang. RHB zal haar diversiteit moeten behouden
om ook in de toekomst slagkracht te kunnen blijven leiden.
De derde vaste waarde is actie. RHB eenheden tonen zowel in vredestijd als onder operationele
omstandigheden altijd een energieke houding en de bereidheid tot onmiddellijke actie. RHB eenheden
vragen niet, maar doen. RHB eenheden dralen niet en durven dus ook fouten te maken, maar leren
hiervan. Ook al zijn de omstandigheden slecht, de voorwaarden niet ingevuld, is er nog geen toestemming
en zijn er risico’s; RHB blijft niet stilzitten!. Deze actiebereidheid heeft RHB soms kritiek maar vaker veel
lof gebracht en dit zullen we ook in de toekomst blijven koesteren. Actiebereidheid is immers een
belangrijke voorwaarde om ‘het verschil’ te kunnen maken bij gevechten. Zonder actiebereidheid geen
succesvolle militaire inzet.
Als vierde is progressiviteit een kenmerk van ons regiment. Onze eenheden hebben altijd nagedacht over
hun rol op het slagveld en wisten zichzelf aan te passen of tijdig te veranderen. Voorbeelden hiervan zijn
de mechanisatie en de inlichtingenrol. Dit zullen we ook in de toekomst blijven doen. Als we bewegen,
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bewegen we vooruit. RHB eenheden omarmen vernieuwing, zowel in materiele zin, als ook op het gebied
van doctrine en informatietechnologie.
De laatste belangrijke waarde is in ere houden van onze Regiments tradities. We koesteren ons verleden
en onze specifieke manieren en handhaven de ‘flair’ die huzaren eigen is. Tradities zijn er niet alleen voor
het herdenken en gedenken, maar ook om ervan te leren. We eren ons verleden, onze gevallenen en onze
gewonden en zullen dit altijd in ere houden. Dit zal ook in de toekomst blijven. Nieuwe RHB-generaties
zullen de inzet van de huidige RHB-generaties toevoegen aan tradities en gebruiken en deze door middel
van ceremonies ten toon blijven spreiden. Hierbij zal, net zoals nu, de openbaarheid worden gezocht.
Want, offers voor vrede en veiligheid, mogen gezien worden.
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