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Met de brief van 11 november 2010 (2010Z15518/2010D44361) heeft de vaste 
commissie voor Defensie (VCD) mij verzocht om een reactie op het verzoek van 
heer M.J. Quaden te Kerkrade inzake de koninklijke erkenning van de 
Oorlogsvrijwilligersstandaard. Hierbij voldoe ik aan dit verzoek. 
 
De heer Quaden behartigt de belangen van een groep oorlogsvrijwilligers die 
koninklijke erkenning vragen voor de Oorlogsvrijwilligersstandaard. Deze oud-
militairen zijn aan het einde van de Tweede Wereldoorlog geworven om deel te 
nemen aan de bevrijding van het toenmalige Nederlands-Indië. In 2005 heeft de 
heer Quaden een verzoek tot erkenning van de standaard ingediend. Op dit 
verzoek is destijds op advies van de Traditie Commissie Krijgsmacht (TCK) 
negatief beslist. De belangrijkste overweging voor de TCK was dat vaandels en 
standaarden gevoerd worden door eenheden van actief dienende militairen en dat 
de traditie van de oorlogsvrijwilligers gehandhaafd of voortgezet wordt door 
bestaande eenheden.  
 
Ik heb het verzoek opnieuw voorgelegd aan de TCK. In het advies dat deze 
commissie onlangs heeft uitgebracht, concludeert zij dat er geen nieuwe 
ontwikkelingen zijn die leiden tot een andere zienswijze op het verzoek tot 
erkenning van de Oorlogsvrijwilligersstandaard. Ik neem het advies van de TCK 
inzake de koninklijke erkenning van de standaard over. 
 
Dit staat los van de bewondering die ik heb voor de inspanningen van de 
Nederlandse oorlogsvrijwilligers in het toenmalige Nederlands-Indië en de inzet 
en de betrokkenheid die de heer Quaden heeft getoond in deze aangelegenheid. 
 
DE MINISTER VAN DEFENSIE 
 

drs. J.S.J. Hillen 
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