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SMC

Observaties voorzitter

In oktober 2014 bestaat ons Wapen 200 jaar. Tijdens de 

Wapendag op 25 oktober jl. heeft CKMAR luitenant-generaal 

Hans Leijtens aangegeven op welke evenementen het Wapen 

komend jaar stilstaat bij deze mijlpaal in onze geschiedenis. In 

het vorig nummer van Marechaussee Contact hebben wij die 

agenda bekendgemaakt. Eind 2014 wordt een gedenkboek 

uitgegeven, dat wij als SMC-bestuur aan al onze begunstigers 

willen aanbieden. Medio komend jaar zullen wij u daar nader 

over informeren. 

Aan het eind van een jaar past een terugblik. Begin dit jaar 

werden we opgeschrikt door een mogelijk faillissement van de 

drukker van ons magazine. Gelukkig heeft een doorstart plaats-

gevonden en hebben we u zonder mankeren Marechaussee 

Contact kunnen toesturen. Als bestuur en redactie kijken wij te-

rug op een bijzonder plezierige en constructieve samenwerking 

met de drukker. We zijn zelf zeer te spreken over de kwaliteit 

van Marechaussee Contact en we hebben van veel begunsti-

gers positieve reacties gekregen. Ook het digitale contact met u 

verloopt goed. De website kent nog steeds een stijgend aantal 

bezoekers - elke maand ruim 11.000! De nieuwsbrief gaat elke 

zondagochtend naar ongeveer 1100 mailadressen, wat velen de 

mogelijkheid biedt om snel van de belangrijkste ontwikkelingen 

kennis te nemen. 

De door de reüniecommissie georganiseerde bijeenkomsten 

zijn goed bezocht. Ook zijn we bij vele herdenkingen aanwezig 

geweest, waar we de ons ontvallenen hebben herdacht. Tevens 

hebben wij ons op de jonge collega’s gericht. Zo waren wij aan-

wezig bij de diploma-uitreikingen van ons opleidingscentrum, 

hebben wij de uitgezonden collega’s een hart onder de riem ge-

stoken en waren wij present bij het in groepsverband uitreiken 

van het veteraneninsigne. We hebben de goede contacten met 

onder meer de webmaster van www.marechausseenostalgie.nl 

en het Museum der Koninklijke Marechaussee in Buren verder 

uitgebouwd. 

Het aantal begunstigers is in het achter ons liggende jaar helaas 

weer gedaald; de teller staat nu net boven de 3000. Veel oude-

ren zijn ons ontvallen, anderen hebben ons meegenomen in hun 

bezuinigingen en jongeren melden zich slechts sporadisch aan. 

Samen vormen we gelukkig nog altijd een hechte en substantiële 

kring van vrienden in en om ons Wapen, waarbij de contacten 

met de leiding van de Koninklijke Marechaussee goed en inten-

sief zijn. Al met al kunnen we terugzien op een goed jaar en we 

gaan met vertrouwen het komend jaar tegemoet. Vanaf deze 

plaats wil ik allen danken die op een of andere wijze hebben 

bijgedragen aan het goed functioneren van onze stichting.

We hebben dit jaar binnen onze stichting een reünievereniging 

opgericht. Ik heb de achtergronden van deze stap in vorige 

nummers uitvoerig toegelicht. Met nadruk wil ik ook nu stellen, 

dat het oprichten van de vereniging puur als een inancieel-ad-

ministratieve stap moet worden beschouwd. Onze bijeenkom-

sten worden, net als in het verleden, voor al onze begunstigers 

georganiseerd. Daaraan verandert absoluut niets. 

Even dreigde het Veteranen Platform te besluiten dat voortaan 

alleen verenigingen bij deze organisatie aangesloten konden zijn. 

Gelukkig is daartoe in de laatste Algemene Bestuursvergadering 

van deze organisatie niet voor gekozen. Ik vind het dan ook 

zeer plezierig dat we de band extra hebben kunnen verstevigen 

door de benoeming van ons AB-lid kolonel b.d. Peter Klijn, als 

secretaris van dit Platform. We hebben ons binnen het Vete-

ranen Platform vanaf de oprichting steeds loyaal en collegiaal 

opgesteld en zullen dat blijven doen.

In 2014 gaat er voor ons museum een en ander veranderen. 

Medio 2014 zal de Stichting Defensie Musea worden opgericht 

en vanaf dat moment zal, voor zover nu te overzien, ons mu-

seum deel gaan uitmaken van die stichting. Het museum blijft 

gewoon in Buren en het blijft ook Marechaussee Meeting Point. 

Voor u als bezoeker zal er niet veel veranderen; dit zal vooral 

achter de schermen gebeuren. We houden u van de ontwikke-

lingen op de hoogte. Het museum hoopt ook in 2014 velen van 

u te mogen begroeten.

Ik wens u mede namens de andere leden van het bestuur en 

hun naaste medewerk(st)ers vanaf deze plaats hele ijne feest-

dagen toe en hoop dat het jaar 2014 voor u en de uwen in alle 

opzichten een heel goed jaar mag worden. Wij hopen u weer 

regelmatig op onze bijeenkomsten te mogen begroeten. 

Ik wens u veel leesplezier.

Jack Vlaming

brigade-generaal b.d.

voorzitter SMC

Op pagina 26 treft u een belangrijke mededeling aan 

van onze penningmeester
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Nestelpennen

Tijdens een controle Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) op 

de A76 bij Heerlen heeft de brigade Limburg-Zuid van de 

Koninklijke Marechaussee twee mannen aangehouden die 

bijna 750 vogels achter in hun bestelauto vervoerden. 

Zij zaten bijeengepakt in kleine kooien, zonder voedsel of 

water. Een aantal vogels heeft de reis niet overleefd. Bij 

controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) bleek het te gaan om dertig soorten Afrikaanse 

wildzangvogels waaronder blauwfazanten, gierkalkoenen, 

brilvogels en wida’s (wevervogels). Om (dier-)ziekten te 

voorkomen mogen deze vogels volgens de Gezondheids- en 

Welzijnswet voor Dieren (GWDD) niet in Europa worden bin-

nengebracht zonder geldig gezondheidscertiicaat en keuring 

door een dierenarts. De vogels zijn daarom in beslag geno-

men en overgebracht naar een opvangadres. De bestuurder 

en zijn passagier, twee Hongaarse mannen van 39 en 30 jaar, 

Grote hoeveelheid exotische vogels 

aangetroffen in bestelauto 

Een 25-jarige man uit Sprundel is door de KMar aangehou-

den. Hij wordt verdacht van het beschijnen van een Apache-

helikopter met een laserpen. 

gaven aan dat zij vogels vervoerden naar België. Beide man-

nen zijn door de Marechaussee aangehouden en in verzeke-

ring gesteld. De NVWA doet onderzoek naar de herkomst en 

de bestemming van de vogels.

Man aangehouden na beschijnen Apache-helikopter

Door het bestralen van 

een vliegtuig of helikopter 

baadt de cockpit ineens 

in een rode, blauwe of 

groene gloed en bestaat 

er gevaar voor ooglet-

sel. De vliegveiligheid 

komt hierdoor ernstig in 

gevaar. Het bestralen van 

vliegtuigen en helikopters 

is daarom sinds dit jaar 

strafbaar gesteld.

De KMar heeft een grootschalig onderzoek verricht naar de 

invoer van cocaïne uit Midden- en Zuid-Amerika. Daarbij 

zijn vijftien verdachten aangehouden. 

De mannen worden ervan verdacht deel uit te maken van 

een crimineel samenwerkingsverband, dat verschillende 

cocaïnetransporten organiseerde naar Nederland. In het 

onderzoek, uitgevoerd door het team zware criminaliteit van 

de Marechaussee, kwamen de verdachten met Nederlandse, 

Turkse en Colombiaanse nationaliteit naar voren. Hun leeftijd 

varieert van 23 tot 65 jaar. Onder de verdachten bevinden 

zich zeven medewerkers van een bedrijf op Schiphol. De 

mannen worden er onder meer van verdacht de cocaïne, die 

Aanhoudingen onderzoek drugstransporten
veelal verstopt zat in vliegtuigen, uit de toestellen te halen 

en verder Nederland in te smokkelen. De meeste verdach-

ten zijn woonachtig in de regio Amsterdam. Een aantal 

aanhoudingen werd verricht door het arrestatieteam van de 

Koninklijke Marechaussee omdat het vermoeden bestond, 

dat die verdachten in het bezit van vuurwapens zouden zijn. 

Bij het doorzoeken van de woningen van de verdachten zijn 

vuurwapens, geld en verdovende middelen aangetroffen 

en in beslag genomen. Het team zware criminaliteit van de 

Marechaussee doet verder onderzoek naar de aangehou-

den verdachten onder leiding van het Openbaar Ministerie 

Noord-Holland.

De Marechaussee kwam de verdachte 

op het spoor na een melding van de 

piloten, die een nauwkeurige locatie 

konden doorgeven vanwaar zij zou-

den zijn beschenen. Hierop is de Ma-

rechaussee naar betreffende locatie 

gereden en kon de 25-jarige verdach-

te op heterdaad worden aangehou-

den. Zijn laserpen is in beslag geno-

men en de verdachte is in verzekering 

gesteld. De brigade Scheldestromen 

van de Marechaussee in Hoogerheide 

stelt een verder onderzoek in naar de 

aangehouden verdachte. 
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Het CargoHarc-team, een samenwerkingsverband tussen  

Koninklijke Marechaussee, FIOD en Douane, heeft een 

56-jarige man uit Amsterdam buiten heterdaad aange-

houden op verdenking van het smokkelen van heroïne via 

Schiphol. 

Naar aanleiding van een onderzoek door het CargoHarc-

team werd eerder dit jaar een partij van ruim 40 kilo heroïne 

in beslaggenomen, waarvoor de man als verdachte kon wor-

den aangemerkt. De heroïne zat verstopt tussen de vracht 

van een vlucht uit Azië. De verdachte werd in zijn woning 

Verdachte vast voor heroïnesmokkel

Bij een controle Mobiel Toezicht 

Veiligheid (MTV) heeft de bri-

gade Scheldestromen ruim drie 

kilo hennep gevonden in een 

personenauto. 

Op de A4 bij Hoogerheide 

controleerden marechaussees 

de inzittenden van een auto 

met een Belgisch kenteken. De 

Partij hennep onderschept in Hoogerheide

aangehouden op verdenking 

van overtreding van de Opi-

umwet en van witwassen. Bij 

het doorzoeken van een wo-

ning en een bedrijfspand werd 

door het team ongeveer �  

€ 54.000 in contanten en twee auto’s in beslag genomen. 

Het CargoHarc-team, dat zich op Schiphol bezighoudt met 

de bestrijding van drugssmokkel via vracht, doet verder 

onderzoek naar de zaak onder leiding van het Openbaar 

Ministerie Noord-Holland.

De Koninklijke Marechaussee en de Bundespolizei 

hebben onlangs in de internationale trein ter hoogte 

van Venlo een 49-jarige man uit Servië aangehouden. 

De man probeerde met een vals paspoort en rijbe-

wijs Nederland binnen te reizen. Hij toonde tijdens de 

controle een paspoort uit Slovenië, dat na controle vals 

bleek te zijn. Hierop is een nader onderzoek ingesteld 

naar de documenten die de man bij zich had. Betrok-

kene bleek met het valse paspoort een bankrekening 

te hebben geopend bij 

een Duitse bank, een 

huurwoning te hebben 

aangevraagd en hij was 

bezig om met het valse 

document een bedrijf op 

te starten in Duitsland. 

De verdachte werd voor 

verhoor vastgezet op de 

Marechausseebrigade 

Brabant-Noord/Limburg-

Noord in Venlo.

Aanhouding wegens 

identiteitsfraude

bestuurder, een 26-jarige Belg, was niet in het bezit van een 

geldig identiteitsbewijs. Zijn passagiers, vier vrouwen van 

Bulgaarse en Poolse nationaliteit in de leeftijd van 31 tot 48 

jaar, hadden wel geldige reisdocumenten bij zich. Tijdens het 

zoeken naar het legitimatiebewijs van de bestuurder werd 

door de Marechaussee een tas gevonden, die zeer sterk naar 

hennep rook. Daarin bleken tussen de kleding henneptop-

pen verstopt te zitten. De bestuurder en zijn vier passagiers 

zijn aangehouden op verdenking van drugssmokkel en in 

verzekering gesteld.

Op de A76 bij Stein (Limburg) heeft 

de KMar twee mannen aangehou-

den op verdenking van mensen-

smokkel. 

Het tweetal, een 35-jarige Maurita-

niër en een 33-jarige Algerijn, beiden 

in bezit van een verblijfsvergun-

ning van België, bleek in hun auto 

vier personen te vervoeren die niet 

in het bezit waren van een geldig 

verblijfs- of reisdocument. Marechaussees van de brigade 

Limburg-Zuid waren bezig met een MTV-controle op de 

snelweg bij Stein. Nadat een motorrijder van de Marechaus-

see een voertuig met Belgisch kenteken naar het controlevak 

langs de weg had gedirigeerd, bleek dat de vier mannen 

van vermoedelijk Marokkaanse en Algerijnse afkomst geen 

reisdocumenten konden overleggen. De Algerijn en Mauri-

taniër zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel. 

De vier passagiers zijn in vreemdelingenbewaring gesteld. De 

Marechaussee, brigade Heerlen, doet verder onderzoek naar 

de aangehouden verdachten en naar de in vreemdelingenbe-

waring gestelde personen.

Mensensmokkelaars en 

illegalen opgepakt 
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Nestelpennen

In een internationaal onderzoek naar mensensmokkel zijn 

onlangs in Nederland en Engeland vier verdachten aange-

houden. In Nederland onderschepte de Koninklijke Mare-

chaussee een transport met vier minderjarige vrouwen die 

werden gesmokkeld met bestemming Engeland. 

De vrouwen zijn 16 en 17 jaar oud en vermoedelijk afkomstig 

uit Irak of Syrië. Zij hebben na de onderschepping asiel aan-

gevraagd. In Nederland zijn tijdens de actie twee verdachten 

aangehouden. Een van hen is een 34-jarige man uit Turkije; 

de ander is 24 jaar en heeft de Iraakse nationaliteit. Een dag 

later is in Beverwijk nog een Irakees van 32 jaar aangehou-

den. Door de Engelse autoriteiten zijn tegen hen Europese 

arrestatiebevelen uitgebracht. 

De Marechaussee controleerde op een parkeerplaats langs de 

A58 bij Bergen op Zoom een camper, waarin de jonge vrou-

wen zich verborgen hielden. Zij zijn na de actie overgedragen 

aan de vreemdelingendienst. De Marechaussee ging tot actie 

over naar aanleiding van een Engels rechtshulpverzoek aan 

het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Vermoe-

delijk hebben de vrouwen vanuit de Rotterdamse haven aan 

boord van een ferry de oversteek willen maken naar Enge-

land. In verband met deze zaak arresteerde de Humberside 

Police in samenwerking met het Serious Organised Crime 

Agency (SOCA) een 38-jarige verdachte in Hull.

Mensensmokkelaars  

onderschept

Tijdens een MTV-controle (mobiel toezicht veiligheid) heeft 

de KMar een 30-jarige en een 36-jarige Roemeense man 

aangehouden op verdenking van het aanbieden van valse 

Roemeense identiteitskaarten en rijbewijzen. Marechaus-

sees controleerden de inzittenden van een personenvoertuig 

op de A76 bij Heerlen.

De mannen toonden de marechaussees elk een Roemeense 

identiteitskaart en rijbewijs, waarbij het vermoeden rees 

dat de documenten vals waren. Nader onderzoek van de 

Koninklijke Marechaussee 

ID-desk Eindhoven wees uit 

dat de identiteitskaarten en 

rijbewijzen inderdaad vals 

waren. Beide verdachten zijn 

aangehouden op verdenking 

van het aanbieden van valse 

documenten en/of valsheid in 

geschrifte. Tijdens het verhoor 

werd de ware identiteit van 

één verdachte vastgesteld. 

Onder zijn echte naam bleek hij gevangen te hebben gezeten 

en diverse antecedenten te hebben op het gebied van diefstal 

in Nederland en Duitsland. De Marechaussee doet verder 

onderzoek naar de ware identiteit van de andere verdachte, 

die in verzekering is gesteld. De man van wie de identiteit 

werd vastgesteld is in vrijheid gesteld en dient zich op een 

later moment voor de rechter te verantwoorden.

Twee Roemenen  

aangehouden met valse 

documenten

Onlangs is op Schiphol een 30-jarige vrouw uit Tilburg 

door de Marechaussee aangehouden op verdenking van het 

smokkelen van een Ivoriaans jongetje van vijf jaar. 

Tijdens een controle van reisdocumenten aan de gate van 

een vlucht uit Afrika toonde de vrouw, die samen reisde met 

een minderjarig kind, twee nationale paspoorten van Ivoor-

kust en twee Nederlandse verblijfsvergunningen. Marechaus-

sees twijfelden aan de Nederlandse verblijfsvergunning van 

Kindsmokkel verijdeld 
het kind, omdat de foto hierin niet overeenkwam met de foto 

in zijn paspoort. Nader onderzoek bij het Bureau Falsiicaten 

op Schiphol wees uit, dat de verblijfsvergunning vermoedelijk 

frauduleus of op valse gronden was verkregen. Hierop werd 

de vrouw aangehouden op verdenking van mensensmok-

kel. Na tussenkomst van het Jeugd- en Zedenteam van de 

Koninklijke Marechaussee is het kind door de Stichting Nidos 

(jeugdbescherming voor vluchtelingen) ondergebracht in een 

pleeggezin.

De Koninklijke Marechaussee heeft vier regionale centra 

(Eindhoven, Rotterdam, Zwolle en Schiphol) die werken 

onder de naam ‘Koninklijke Marechaussee ID-desk’. Zij 

hebben documentenexpertise op het hoogste niveau in 

huis om valse en vervalste documenten te herkennen. 

Deze documentenexpertise wordt ook geleverd aan de 

Nationale Politie om zo samen een vuist te maken tegen 

identiteitsfraude.
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Agenda

11 januari 2014

Op 11 januari komen de oud-dienstplichtigen van de lichting 1979-1 in Groesbeek bij elkaar, 

voor de allereerste reünie van 2014.

Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

Aanvang: 10.00 uur

Informatie: ruud.schokker@kpnmail.nl

Hoewel het jaar 2013 nog net niet helemaal voorbij is, is 

de reünievereniging alweer begonnen met het plannen van 

evenementen en bijeenkomsten voor alle SMC-begunstigers 

in het jaar 2014. Enkele SMC-activiteiten staan al deinitief 

vast, andere worden nog verder uitgewerkt. Ook in 2014 zal 

via de SMC-nieuwsbrief en www.marechausseecontact.nl ac-

tuele informatie over geplande activiteiten gegeven worden. 

Onderstaand het voorlopige schema; ontbrekende informa-

tie, bijvoorbeeld datum of locatie, volgt zodra deze vaststaat.

Reünie dienstplichtige lichting 1979-1 te Groesbeek

Informatie

Ook in 2014 is weer een contactmiddag voor alle SMC-

begunstigers  gepland in het Marechausseemuseum te Buren 

en wel op donderdag 13 maart.

De belangstelling voor deze middag in ‘ons’ museum is groot 

omdat het ieder jaar weer een verrassing is wat er daar weer 

nieuw is of wat gewijzigd is in het museum. En natuurlijk 

vanwege de gezellige en intieme sfeer. 

Programma

13.30 – 14.00 uur: aankomst en ontvangst met kofie/thee 

en cake in de dependance van het Marechausseemuseum 

aan de Weeshuiswal 4 in Buren; dus niet in het Koninklijk 

Weeshuis, dat tevens de hoofdvestiging van het museum is.

14.00 uur: welkomstwoord door de directeur van het mu-

seum en de voorzitter van de SMC-reüniecommissie. Aanslui-

tend kunt u op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan 

het Marechausseemuseum en/of onder het genot van een 

hapje en een drankje wat bijpraten.

17.00 uur: genieten van een buffet in de dependance. 

Extra vergadering

Tijdens deze bijeenkomst zal een Algemene Ledenvergade-

ring worden gehouden voor de leden van de Reünievereni-

ging Marechaussee Contact.1

Kosten

De kosten voor deelname aan deze contactmiddag zijn  

e 12,50 per persoon, inclusief het buffet.

Dit bedrag geldt voor SMC-begunstigers, waaronder ook de 

partner wordt begrepen; niet-begunstigers zijn ook welkom, 

zij betalen e 25,00 per persoon. Drankjes zijn voor eigen 

rekening.

Aanmelding

Door overmaking van het te betalen bedrag op ING-bankreke-

ning: NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging M.C., 

Walstro 33, 1273 BH Huizen, onder vermelding van: ‘BUREN’. 

Bij internetbankieren graag uw adres vermelden. Uw aanmel-

ding wordt uiterlijk 5 maart 2014 tegemoet gezien.

Gezien de betalingscondities geldt dat betalingen niet kunnen 

worden gerestitueerd bij afzegging tot deelname na 4 maart 

2014.

Zaken die u aan het museum wilt schenken, kunt u meenemen 

en afgeven.

Voor eventuele nadere informatie kunt u terecht bij de secre-

taris van de Reüniecommissie, Roel Gras (zie SMC-informatie-

pagina 27).

10 april 2014
Reünie Caraïbisch Gebied ‘De West’ te Buren

mei 2014
SMC-contactmiddag in Badhoevedorp

Locatie: Koningin Máximakazerne

19 juni 2014
Reünie en herdenking te Arnhem

Boerma-Plaizier/MPIII

Locatie: Landgoed Bronbeek, Kumpulan

13 maart 2014

SMC-contactmiddag te Buren

1   Zie ook pagina 3; in zijn rubriek ’Observaties’ licht de SMC-voorzitter 

nogmaals toe wat de Reünievereniging MC inhoudt

september 2014
Museumbezoek te Best

Locatie: Museum Bevrijdende Vleugels

3 oktober 2014
Veteranendag KMar 

Nadere informatie volgt zodra details bekend zijn

...2014
Algemene Reünie Stichting Marechaussee Contact

Nadere informatie volgt zodra details bekend zijn
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De autobiografie van Pieter-Jan Poulusse

In deze alevering krijgen we een goed beeld van de erbar-

melijk slechte huisvesting en dito voeding in zijn kosthuis in 

Woudrichem en we lezen over vechtpartijen bij de intree van 

een nieuwe predikant in Veen. We vervolgen zijn dagboek-

verhalen uit die tijd en handhaven daarbij zijn authentieke 

schrijfwijze.

Het zoeken van het juiste kosthuis

‘Het gemeentebestuur had in overleg met de Divisie Com-

mandant de zorg op zich genomen voor voldoende huis-

vesting en nachtleger voor al de tijdelijke te Woudrichem 

geplaatste Marechaussee. Over de goede verzorging viel niet 

te roemen, maar veel te klagen. Een strozak op de planken 

met slecht één niet te zware deken was voor iedere man 

uitgereikt. Door de tocht en koude op een slechte zolder met 

een versleten dak waren we genoodzaakt ons verder met 

een oliejas te dekken en konden dan veelal nog slecht met 

moeite in slaap geraken, wegens de vele wandgedierten. 

Iedere morgen om 3 uur was het appel en de rivier op tot 9 

uur vm. Er viel niet aan te denken voor dat je de rivier opging 

in het voor ons aangewezen kosthuis iets te gaan gebruiken. 

In een herberg buiten bij het havenhoofd, daar bestond de 

mogelijkheid om een kop kofie te kopen voor degene die 

geen drank dronk. In het aangewezen kosthuis waren ook 

vier marechaussee, die op de Brigade behoorden, zodat wij 

daar met acht man bijeen waren. Het eten dat ons daar werd 

voorgediend was slecht en niet te veel. Wij moesten ons 

met 8 man tevreden stellen met een kamer, tevens dienstig 

als nachtverblijf voor het gezin zonder dat er zorg gedragen 

werd voor luchtverversing. Bijna iedere morgen werd ons 

brood voorgezet met bedorven kaas en kruipende maaien, 

die zich om en over brood en bord bewogen. De aardappelen 

waren voor het grootste gedeelte niet eetbaar. De kinderen 

liepen ’s morgens ongewassen en halfgekleed in datzelfde 

verblijf rond. Dagelijks werd er geklaagd over die toestand 

doch steeds vergeefs. De Commandant was en bleef horende 

doof. Vermoed werd dat tegenwerking, om daarin verbete-

ring te brengen, dat hij daarvoor reden had, omdat hij van 

die kostbaas gratis van groenten voorzien werd. Geen onzer 

zag enige mogelijkheid toe een gewenst kosthuis binnen 

Woudrichem te bekomen. Daar ik tamelijk met de burgerij 

bekend was, ging ik noodgedwongen op informatie uit en 

kon voor een matige prijs keuken benodigdheden in bruik-

leen krijgen. Op een gegeven dag hadden wij onverwacht 

inspectie door de luitenant districtscommandant, die ook in 

Woudrichem was gedetacheerd en na aloop vroeg hij aan 

de oudste en de jongste of er iets te klagen of te reclame-

ren was. Vooraf was reeds onderling besloten dat wij over 

de toestand in het kosthuis onze grieven zouden te kennen 

geven. Het antwoord van de meeste luidde: ‘Nee, Luitenant 

niets te klagen of te reclameren’, tot ik aan de beurt kwam 

en de hele toestand in het kosthuis vertelde. Ik stelde toen 

aan de luitenant voor eigen menage te mogen gaan doen 

en de Garnizoen Commandant vergunning te vragen tot 

het gebruik van een lokaal in de militaire kazerne als keuken 

alsmede huren van keukenbehoeften. Het verzoek werd 

ingewilligd. Nog die zelfde avond waren we met ons vier ge-

detacheerde van al het nodige voorzien tot het onderhouden 

van eigen menage. De luitenant vereerde ons die avond met 

een bezoek, waarbij hem bleek dat het vlees goed gebraden 

werd. Er was toen een geheel andere stemming onder ons 

waar te nemen’. 

Begin met mijn studie tot brigadier

Onze detachementen Veen en Werkendam waren in die 

tussentijd opgeheven en vervangen door de Rijksveldwacht. 

Geleidelijk zijn wij overgeplaatst, ik naar de Brigade Heusden 

op eigen verzoek i.v.m. mijn studie voor een naast hogere 

rang. Wanneer ik met ons vaartuig het voornemen had uit te 

varen, hielpen de vissers mij ongevraagd het vaartuig in het 

vlotte water te brengen wanneer het door de eb gedeeltelijk 

op het zand was te komen te liggen. Het gemeente bestuur 

Marechaussee van 
1875 tot 1895
Reeks verhalen uit de oude doos. Deel 5: slechte verzorging in het kosthuis en 
vechtpartijen bij de intree van de nieuwe predikant.

In de vorige afleveringen van deze serie maakten wij kennis met  
oud-collega Pieter-Jan Poulusse uit Tholen, die van 1875 tot 1895 bij 
het Wapen der Koninklijke Marechaussee heeft gediend. Zijn avonturen 
heeft hij later in biografievorm vastgelegd in 252 korte verhalen, die  
een goed beeld geven van het harde leven in de tijd van onze (over)
grootouders. In deel 4 werd hij overgeplaatst naar het dorpje Veen maar 
weer snel terug gedetacheerd naar Woudrichem, wegens een  
opstand van de vissers.
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van Woudrichem had wegens onze bewezen diensten een 

gratiicatie toegekend, welke door de Brigade Commandant 

te min werd geacht om door ons te worden aangenomen. Ik 

vertrouwde dat voorstel niet van hem en eiste mijn aandeel 

te mogen ontvangen, dat wij zuur hadden verdiend. De 

drankwet en de wet Van Houten 1874 op de Kinderarbeid 

en leerplicht hebben een ongelofelijke invloed ten goede 

uitgewerkt op de beschaving en ontwikkeling vooral in de 

gemeente Werkendam. De politie was daar niet gewild en 

moest steeds bedacht zijn voor zijn eigen lichaamsbehoud 

tijdens de kermis en andere vermakelijkheden. Ik was zeer te-

vreden dat ik mijn verplaatsing naar Heusden mocht volgen.

Het is mijn broer

Tijdens een strenge vorst bevond ik mij met een collega te 

Eethen op een boerderij in gesprek met de baas. Een dochter 

van hem kwam van de reis uit Heusden en deelde ons bij haar 

binnenkomst mee dat aan de Maasdijk een onbekende man in 

de sneeuw lag, blijkbaar dronken. Onmiddellijk rukten wij uit en 

gingen ons overtuigen. Wij troffen die man aldaar spraakloos 

liggende aan in het bezit van een kistje, inhoudende koopwaren 

en een Israëlische Bijbel, waardoor wij vermoeden dat hij een 

Jood was. Zijn signalement goed opnemende kwam het mij 

voor dat hij gesignaleerd stond in het Algemeen Politieblad. 

Bij de voerman van een daar passerend rijtuig trachtte ik het 

medelijden op te wekken, waardoor wij die man met dat rijtuig 

vervoerd kregen tot Heusden in de kazerne. Een onmiddellijk 

ontboden geneesheer constateerde dat hij door de vorst was 

aangedaan en schreef voor hoe met hem gehandeld moest 

worden. Verder bleek het signalement overeen te komen met 

dat in het Algemeen Politieblad. Toen hij tot bewustzijn geko-

men was, verklaarde hij dat het zijn broer betrof die zich aan 

diefstal schuldig had gemaakt. Het daarop ontvangen telegraie 

bericht van de Commissaris van Politie Rotterdam bevestigde de 

verklaring van de bijna bevroren jood, die na twee dagen verblijf 

in de gevangen is hersteld Heusden verlaten kon.

Vechtpartijen bij de intree van de nieuwe predikant

In het reeds vermelde dorp Veen had de intrede van de 

nieuw benoemde predikant in de Hervormde kerk plaats. De 

burgemeester achtte de tegenwoordigheid van de mare-

chaussee niet nodig, omdat de twee aldaar gedetacheerde 

Rijksveldwachters dienst zouden doen. De wachtmeester 

zond evenwel twee manschappen ter surveillance naar Veen. 

Van heinde en verre waren belangstellenden gekomen, ten-

einde de intreepreek van de nieuwe predikant te horen. Na 

aloop daarvan zoals altijd drankmisbruik, dat al spoedig aan-

leiding gaf tot vechten. De opgewondenheid nam steeds in 

hevigheid toe, zodat weldra de politie in handgemeen raakte 

met burgers en zij van de wapens gebruik moesten maken. 

Van de rijksveldwachters werden de sabels ontnomen en in 

de Maas geworpen van de Marechaussee hun kleding stuk 

gesneden zodat deze zich ook genoodzaakt zagen om zich 

van hun wapens gebruik te moeten maken om de rijksveld-

wachters te ontzetten, om te voorkomen dat zij in de rivier 

terecht zouden komen, wat blijkbaar het doel van de menigte 

was. De Marechaussee en de Rijksveldwachters konden de 

signalementen van de voornaamste vechters niet opnemen. 

Aangezien ik tijdens mijn verblijf op het detachement te Veen 

de beruchte personen had leren kennen, kon ik met vrucht bij 

het onderzoek, dat daarop volgde de verschillende verdach-

ten aanwijzen, die door de Marechaussee en de Rijksveld-

wachters stellig voor de daders herkend werden en later hun 

gerechte straf niet ontgaan zijn.

Wordt vervolgd.

Voormalige marechaussee- 

kazerne van de brigade  

Heusden aan de  

Putterstraat 30  

(foto: Jaap Bontsema)

Heusden (N-B)

Hervormde Kerk in Veen (N-B)

 Wapen Woudrichem
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Veteranen

Balkan of  

Irak/Afghanistan?

De KMar Balkan-reünie zou op 16 november gehouden wor-

den. Vanwege te weinig aanmeldingen (twintig) annuleerde 

SMC deze reünie. De geringe belangstelling is wel één groot 

raadsel. Het halve Wapen heeft immers één of meerdere 

keren in voormalig Joegoslavië of in de omringende landen 

gediend. SMC zou graag willen weten wat de grondslag van 

uw keuze is geweest. Deze kunt u mailen naar veteranen@

marechausseecontact.nl of telefonisch naar 0341-417087. 

In november volgend jaar hebben we weer de KMar MFO-

reünie (Sinaï), maar in 2015 de Balkan- of toch maar de Irak/

Afghanistan-reünie? Reageert u alstublieft in ruime mate. 

Onze dank. 

Uitreiking/beëdiging met 

echte veteranen

Loco-burgemeester Detlev Cziesso acteerde bij de diploma-

uitreiking en beëdiging van vele Marechaussee-studenten op 

het Marktplein in Apeldoorn. De regen deerde ook de KMar-

veteranen Cees van Ingen en Jaap Vochteloo op deze 11e 

oktober niet. Zij kregen van de plaatsvervangend comman-

dant OCTKMar, de luitenant-kolonel Jaap van Duijvenbode, 

een warme plaats bij de uitreiking. Publiek was er ook, wel 

onder een grote paraplu, zo ook de familie. De standaard-

wacht en het trompetterkorps, alsook enkele pelotons col-

legae KMar ontbraken niet. Het was door de regendruppels 

heen een prachtig spektakel. 

Veteranen op bezoek  

bij Kamerleden

Begin november nodigde de Staten-Generaal ruim 1400 

gewonde oudgedienden en actief dienende militairen in drie 

sessies van drie uur op de kofie. Op foto’s bij de SMC-web-

master zag de redactie ook de KMar-veteranen Hans van Dijk 

(91 jaar), Ted de Wit (85 jaar) en Bertil Wolfs (53 jaar). Aan 

dit fenomeen bleek al geruime tijd behoefte te bestaan: het 

delen van hun ervaringen met de volksvertegenwoordigers. 

Beide partijen genoten volop. Minister van Defensie Jeanine 

Hennis-Plasschaert daarover: ‘Uw verhalen raken mij. U ver-

dient groot respect voor de gebrachte offers’. De Comman-

dant der Strijdkrachten (CDS), generaal Tom Middelkoop, 

was er ook. Ted de Wit was ’s morgens op 9 november in 

Den Haag: ‘Een fantastische dag. De bus stond al klaar bij het 

station NS. Je kon met iedereen praten. Dit is echt uniek in 

de politieke wereld van Nederland. Bij de lunch zaten we aan 

de tafel van de voorzitter van de Eerste Kamer, een heel lieve 

vrouw die zeer begaan was. We gaan nu met een gerust hart 

enige weken naar Spanje, een kleine overwintering’. 

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert op de knieën bij 

Stoter- en Marechausseeveteraan Hans van Dijk (91) (foto: AVDD)

De geheime tunnel onder het vliegveld van Sarajevo in 1992-1995

Bij het Wilhelmus staan Marechausseeveteranen Jaap Vochteloo (l) 

en Cees van Ingen strak in de houding
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Sociaal Juridisch Loket (SJL)
Het Centraal Aanmeld Punt (CAP) van Defensie kennen we. De benaming wordt overigens te zijner tijd gewijzigd in Vete-

ranen Loket. Maar … als je nu vraagpunten hebt die je liever niet neerlegt bij je werkgever? Daar hebben de vakbonden 

iets op gevonden: FNV Veiligheid (NPB, AFMP en MARVER), ACOM en ACP, alsmede de BNMO richtten het SJL op. Het 

V-fonds ondersteunt dit project. Het SJL is gevestigd bij ‘De Basis’ in Doorn (telefoon 0343-474182). Je hoeft geen lid te zijn 

van de aangesloten organisaties. Het SJL biedt informatie en advies aan (oud-)militairen en politiemedewerkers op het gebied 

van sociaal-juridische thema’s. Zie ook hun website www.sjloket.nl en u kunt e-mailen naar info@sjloket.nl. Medio november 

is dit jaar al 630 keer om raad gevraagd. KMar-veteranen die nu dienst doen bij de politie, kunnen ook nog eens terecht bij 

het 24/7 loket van de politie. Het is maar dat u dit weet.  

Arie van Veen heeft  

waardige opvolger

Onze Indië-nestor Arie van Veen kreeg drie jaar geleden de 

‘Legion of Honor Award’ van de ‘Chapel of Four Chaplains 

Foundation’ (C4C) uitgereikt. Het was toen bar slecht op de 

weg (dikke sneeuwlagen) naar de Kumpulan in Bronbeek. 

Maar deze nu 87-jarige SMC-er in hart en nieren was er. Hij 

ontving deze hoge onderscheiding omdat hij zich vele jaren 

(vanaf zijn terugkeer in Nederland in 1951 tot heden) geheel 

belangeloos heeft ingezet voor de Indië-, Korea- en Nieuw-

Guinea-veteranen binnen de Koninklijke Marechausse en het 

Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee. De redac-

tie doet Arie van Veen tekort om het hierbij te laten; over 

hem zijn immers boeken vol te schrijven. Het gaat nu om 

de directeur van het Veteraneninstituut, de KTZA b.d. Frank 

Marcus, die deze eer ook te beurt viel op 7 november jl. Voor 

zijn onzelfzuchtig dienen van de gemeenschap zonder acht te 

slaan op ras, etnische groepering of afkomst. Het initiatief lag 

bij de Joodse Geestelijke Verzorging van de krijgsmacht. De 

award vindt zijn oorsprong in de gebeurtenissen rondom het 

zinkende schip The Dorchester op 3 februari 1943, waarbij de 

legerchaplains op dramatische wijze om het leven kwamen. 

President Truman eerde deze liefde en stichtte de ‘C4C’. Zie 

ook de website fourchaplains.org/story.html. 

Platform terug naar Doorn

Enige jaren geleden verhuisde het Veteranen Platform (VP), 

de koepelorganisatie waarbij ook SMC is aangesloten, naar 

Den Haag. Het credo was: ‘Dicht bij de politiek, defensie en 

de vakbonden.’ Het aanbod van Stichting De Basis in Doorn 

was kennelijk te aanlokkelijk. Met steun van het V-fonds is 

het VP weer terug in Doorn. In de nieuwbouw huisvesten 

ook het Veteraneninstituut, de Bond van Nederlandse Mi-

litaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), het Lande-

lijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en de Waardering 

Erkenning Politie (WEP). De gedenkwaardige opening van 

het gebouw was op 5 november, de Open Dag op zaterdag 

16 november. Wel 1500 mensen kwamen er een kijkje ne-

men. ‘De Basis’ zorgde voor rondleidingen en aan hapjes en 

drankjes was er geen gebrek. Ook zag je er enkele SMC-ers 

nieuwsgierig door de rijen schuiven. ‘Deze dag voelde heel 

goed. Je kon er samen zijn. Dit is ook wat we wilden’, aldus 

Stichting De Basis. ‘Een huis als een bijenkorf, samen mensen 

ontvangen’.

Frank Marcus (midden) neemt de de Legion of Honor Award 

trots in ontvangst

Het Veteranen Platform huisvest achter in het linkerdeel 

op de derde etage (foto: Jos Morren)
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Veteranen

Met de implementatie van de Veteranenwet kwamen er bij 

de Koninklijke Marechaussee circa drieduizend veteranen 

bij, allen nog in actieve dienst. De eerste acht KMar-leden 

ontvingen het draaginsigne veteraan bij de Nederlandse 

Veteranendag op 29 juni 2013. Kapitein-reservist Miriam 

Weimar, in 2008/2009 uitgezonden naar Burundi, verte-

genwoordigde de Marechaussee op het Binnenhof. Jeanine 

Hennis-Plasschaert  (minister van Defensie) en Angelien 

Eijsink (Kamerlid en ‘trekker’ van de Veteranenwet) reikten 

de draaginsignes uit.

Den Haag

Hierna pas mochten de districts- en brigadecommandanten 

de uitreikingen verzorgen binnen het Wapen. Deze uitreikin-

gen komen nu pas goed op gang. Van een enkeling ontving 

SMC een uitnodiging om daarbij aanwezig te zijn. Andere 

commandanten vergeten kennelijk dat SMC in het convenant 

met CKMAR een veteranentaak heeft toegewezen gekregen: 

vraagbaak zijn voor veteranen, alsmede reünies en contact-

dagen organiseren. Chef Kabinet, de kolonel Wil Wiersma, 

benadrukte nog eens het belang van elkaar blijven ontmoe-

ten. Zij overhandigde persoonlijk de draaginsigne aan het 

stafpersoneel in Den Haag. Bij deze plechtige setting op 25 

november was het SMC-bestuur aanwezig.  

Drieduizend draaginsignes erbij

Aangetreden onder aansturing van luitenant-kolonel Aard Lettink

Draaginsignes in het gelid

Kapitein-reservist Miriam Weimar geniet trots 

van haar draaginsigne veteraan

Uitreiking van de inhuldigingsmedaille aan majoor 

reservist Anton van Dorp

Luitenant-kolonel Harm IJzerman heeft plezierig gesprek met de 

bijna 87-jarige oorlogsveteraan Jan van den Berg

Nieuw-Milligen

Bij het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden (DLBE) 

ging het weer anders. Waarnemend commandant Harm 

IJzerman nodigde drie SMC-ers uit: oorlogsveteraan Jan van 

den Berg, vredesmissieveteraan Frans Meijer en bestuurslid/

webmaster Roel Bouwman. Zij reikten in drie groepen het 

draaginsigne uit aan wel 150 nieuwe veteranen, onder wie 

reservisten. Daarna woonden ze een andere plechtigheid bij: 

de uitreiking van de inhuldigingsmedaille aan de decorandi 

die op 30 april 2013 op eervolle wijze diensten hadden ver-

richt bij de abdicatie en kroning. Ze zijn districtsadjudant Bert 

van Horen zeer erkentelijk voor deze schitterende dag. Door 

omstandigheden moesten ze de uitreiking op de brigade 

Brabant-Zuid (Eindhoven) aan zich voorbij laten gaan.
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Reservisten

In Den Haag vond op 30 oktober 2013 de decentrale 

reservisten-discussiebijeenkomst plaats voor de Koninklijke 

Marechaussee. De KMar heeft 162 reservisten, lang niet 

zo veel als de andere krijgsmachtdelen, maar deze groep is 

wel enorm gemotiveerd en betrokken. Ruim 35 reservisten, 

beroepsmilitairen en werkgevers hebben deze dag actief 

meegedacht en gediscussieerd over de positie van de reser-

vist in 2020.

In de korte introducties van generaal-majoor Hillie Beentjes, 

plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Mare-

chaussee en kolonel Jaco Ousseren, commandant van het 

district West, werd benadrukt dat er veel kansen liggen voor 

reservisten bij de KMar. Vervolgens gingen de aanwezigen 

met elkaar in gesprek over het reservistenbeleid van de 

toekomst. Een opmerking die bij de discussies viel: Defensie 

is onvoldoende op de hoogte van de kennis en het relatie-

netwerk van de reservist. ‘We hebben goud in handen, maar 

gaan er heel slordig mee om’, aldus een van de reservisten. 

Voor veel geld worden adviesbureaus ingehuurd terwijl reser-

visten dat werk vaak minstens zo goed kunnen. Het Ministe-

rie zou de beschikbare middelen slimmer kunnen gebruiken 

Van 8 tot en met 15 september 2013 is wachtmeester eerste 

klas Christel Mihalidis samen met negen reservisten van 

andere krijgsmachtdelen naar Winnipeg, Canada geweest 

om deel te nemen aan de International NCO Leadership De-

velopment course (INLEAD). Deze cursus staat in het teken 

van leiderschap.

Er waren zes nationaliteiten aanwezig, in totaal een groep 

van 33 personen. Van elkaar leerden ze hoe reservisten in 

elk krijgsmachtdeel en elk land werken en met leiderschap 

omgaan. De lessen kregen ze van diverse instructeurs en de 

onderwerpen liepen uiteen van algemene leerdoelen (cultuur, 

ethiek en teambuilding) tot ‘terug bij jezelf’ (wat voor per-

soon/leider ben jijzelf?). Buiten het luisteren naar en opne-

men van alle informatie in het Engels (of course), deelden de 

cursisten elkaars kennis en werden ervaringen uitgewisseld. 

Het waren lange dagen, maar de medecursisten en instruc-

teurs maakten het tot een zeer leerzame en leuke tijd voor 

Christel. Een week om niet snel te vergeten.

Gebruik reservisten in plaats van dure adviesbureaus

All the students 

INLEAD 2013 Winnipeg, Canada

The Dutch

door vaker een beroep te doen op reservisten. Deze sugges-

tie zal op 2 december 2013 tijdens een symposium aan de 

minister worden gepresenteerd.

De reservisten in gesprek met generaal-majoor Hillie Beentjes
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Indië - Korea - Nieuw Guinea

Kort samengevat hield dit in:

1.  een executiepeloton is samengesteld uit een onder-

oficier en twaalf manschappen

2.  de bevelvoerende oficier ter plaatse bepaalt het tijdstip 

en bevelen omtrent veiligheid en orde

3.  het vuurpeloton wordt met geladen geweer of karabijn 

– voor de aankomst van de veroordeelde – opgesteld 

op 5 meter afstand van de plaats waar de straf wordt 

voltrokken

4.  de veroordeelde kan zich doen vergezellen door een 

bloed- of aanverwant, vriend of godsdienstleraar. Zijn 

raadsman kan ook aanwezig zijn

5.  de veroordeelde wordt geblinddoekt, zo nodig vastge-

bonden en ter hoogte van zijn hart wordt een wit lapje 

aangebracht

6.  door mondelinge signalen of signalen met de klewang 

worden de bevelen gegeven voor het aanleggen en het 

commando ‘vuur!’

7.  als dit was bepaald werd de uitspraak, alvorens het 

vonnis te voltrekken, alsnog ‘uitgelezen’. Zo niet, dan 

werd het vuurpeloton hier tevoren door de commandant 

volledig over geïnformeerd. (Aantekening AJvV: dit met 

de bedoeling de leden van het vuurpeloton te informe-

ren over de ernst van het gepleegde misdrijf en op deze 

wijze te proberen psychische problemen in de toekomst 

te voorkomen. Dit is niet altijd gelukt.)

8.  het genadeschot wordt gegeven door de onderoficier 

van het vuurpeloton. De aanwezige geneeskundige stelt 

de dood vast

MP-vuurpelotons in 
Nederlands-Indië
Ingevolge de ‘Algemene Instructie voor de M.P. No. 23‘, behoorde het ‘ten uitvoer leggen 
van extract-vonnissen aan militairen’ tot de taak van de Militaire Politie. Dit hield in dat 
de M.P. kon worden opgedragen het vuurpeloton te leveren. Voor volledige voorschriften 
hieromtrent wordt verwezen naar de Nederlands-Indische Wetboeken van Militair Straf- en 
Tuchtrecht (N.I.W.), bladzijde 43 en volgende.

Het Detachement Me-

nado (Celebes) in 1947.

1e rij (zittend) vlnr: 

Aling, A. Maki, F. Wa-

rouw, H.W. Sibbald, J.B. 

Pandey

2e rij vlnr: Papilaja, 

Tupamahu, Henk Bakker, 

P.P. van den Hoven, J. 

Ewals, J.A.L.M. Linsen, 

Van Rooij, Kroese, A.F. 

Tarongi

3e rij (2e van links): 

Rempengan

4e rij (4e van links): 

Freddie Vodegel

Deze foto is beschik-

baar gesteld door Henk 

Sibbald uit Vinkeveen, 

telefoon 0297-262429.
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Reacties op of bijdragen aan deze rubriek kunnen rechtstreeks worden 

ingediend bij Arie van Veen, Wingerdweg 69hs, 1032 AA, Amsterdam. 

Telefoon 020-6328959; e-mail: ajvanveen1403@hetnet.nl.

9.  na de executie worden de wapens geïnspecteerd en 

keert het vuurpeloton terug naar haar onderdeel. Aldaar 

kreeg men een maaltijd en/of een glas alcoholhoudende 

drank

10.  de voltrekking van het vonnis dient met de meeste een-

voud te geschieden

11.  na aloop van de executie wordt het stoffelijk overschot 

ter beschikking gesteld aan degene die het vonnis had 

bevolen.

Opmerkingen:

a.  Ten aanzien van burgers werden dezelfde gedragsregels 

gevolgd

b.  Indien daar de mogelijkheid voor aanwezig was, werd op 

een geschikte plaats geoefend

c.  Zo mogelijk werd steeds ander personeel aangewezen. 

Degene die bezwaar aantekende, werd vervangen.

Aanvullende informatie van Henk Sibbald:

a.  In totaal werden er in Menado ongeveer 85 Japanse 

oorlogsmisdadigers geëxecuteerd; per week acht à negen 

man

b.  De commando’s werden gegeven met de klewang

c.  De blinddoek werd door alle veroordeelden geweigerd

d.  Meestal staken zij hun vuist op alvorens te worden geëxe-

cuteerd en schreeuwden luidkeels: ‘Banzai’ (Vrij vertaald: 

‘Leve de keizer’.)

e.  Alles vond plaats op de wijze zoals voorgeschreven.

Zie ook het boek ‘Militaire Politie in Nederlands-Indië 1945-

1951’ door Arie van Veen, hoofdstuk 7, bladzijden 243 t/m 

257.

Het door het detachement Menado samengestelde vuurpeloton in 

1947, op het schietterrein Tihala in Menado.

Geheel links: P.P. van Hoven (detachements-commandant)

Staand vlnr: A.F. Tarongi, H.W. Sibbald, J.D. Pandey, Rempengan, A. 

Maki, L. Hekkert

Knielend vlnr: H. Bakker, J. Ewals, Warouw, F. Vodegel, Pinana, 

Wanowa

Ook deze foto is beschikbaar gesteld door Henk Sibbald.

Medan, 14 november 1949.

Het tenue van de  

commandant van het  

executiepeloton.

Deze foto is beschikbaar 

gesteld door  

Karel van der Heijden

Uit het archief 

van Arie van 

Veen:

Algemene in-

structie voor de 

M.P. No. 23.
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Oud-dienstplichtigen

Op 3 oktober 2013 was het weer zover: de jaarlijkse reünie 

van de dienstplichtigen van de KMar-lichting 1955-4. Van 

Cees de Steur ontvingen we, zoals ieder jaar weer, een 

enthousiast verslag.

 De reünie

Net als tien jaar geleden was 

dit keer de Kumpulan op het 

Landgoed Bronbeek in Arnhem 

weer de plaats van samen-

komst, waar allen om ongeveer 

10.30 uur present waren. In 

zijn welkomstwoord mocht 

voorzitter Joop Knapen zestien 

kameraden begroeten. Wegens 

ziekte waren er twee afmel-

dingen. Speciale gast was 

Gerrit Visser, sinds tien 

jaren vaste bewoner van 

Bronbeek en daar de enige 

oud-marechaussee, 93 jaar 

jong, een boomlange stoe-

re eik! Joop overhandigde 

hem een exemplaar van 

het boek over onze lichting 

’Het was een goede ploeg’ 

met daarin een opdracht 

met al onze namen. Ger-

rit was aangenaam verrast vanwege dit geschenk. Na een 

geanimeerd samenzijn vertrok Gerrit Visser ondersteund door 

zijn wandel -’Wapen’- stok, tijdens de kofie, weer naar zijn 

appartement. 

Vrijdag 11 oktober 2013 werd in Buren een reünie ge-

houden voor oud-dienstplichtige marechaussees van de 

lichtingsploegen 1960 - 1, 2 en 3, die bij de 11e Marechaus-

see Compagnie in Schaarsbergen gediend hebben. Het was 

een regenachtige herfstdag en, al dan niet onder de paraplu, 

op weg naar de dependance van het Marechausseemuseum 

werd je ook nog eens getrakteerd op vallende walnoten. 

Medeorganisator Frans de Ridder (60-1) doet verslag. 

Weerzien meer dan een halve eeuw later

Vanaf 10.00 uur meldden de eerste reünisten zich, sommi-

gen met partner bij ‘receptionist’ Bertus Heezen (60-3) die 

hen welkom heette met een kop kofie of thee en een snee 

krentenwegge. Het weerzien met oud-collega’s, waarvan 

sommigen elkaar sinds 1961-1962 niet meer gezien had-

den, was heel bijzonder. Onder hen ook de reserveoficieren 

b.d. die indertijd leiding hebben gegeven aan de drie 11 

Marcie-pelotons, de toenmalige kornetten Jan Ausems, Har-

rie Versluis en Joost Kerckhaert. Van het toenmalig beroeps-

kader had (toen) wachtmeester eerste klas Cor Andeweg 

de reis naar Buren ondernomen. Voor de aanwezigen was 

het een speciale ervaring om nu pas te merken dat degenen 

die toen leiding gaven en als veel ouder dan de gemiddelde 

dienstplichtige werden gezien, in werkelijkheid een paar jaar 

oudere leeftijdsgenoten waren. 

Welkom

In zijn openingswoord memoreerde Hardy Damen (60-3), na 

de aanwezigen begroet te hebben, dat van het beroepskader 

nog slechts vier personen in leven zijn en dat twaalf oud-

dienstplichtige 11 Marcie’ers van 60 - 1, 2 en 3 helaas al zijn 

overleden. Tijdens de best lastige speurtocht naar de huidige 

adressen werden gelukkig bijna alle adressen achterhaald. 

Slechts een drietal oud-collega’s is niet ‘teruggevonden’. 

Een aantal kon om medische redenen niet komen en enkele 

anderen waren verhinderd. Ondanks de verhinderingen is 

besloten de reünie wel door te laten gaan, nu kan het nog en 

wie weet hoe de lijst met potentiële deelnemers er over een 

paar jaar uit zal zien. Na Bertus Heezen en Frans de Ridder 

Reünie dienstplichtigen 1960 - 1, 2 en 3 van 11 Marechaus  see Compagnie

Het was weer zover!

Reünie 2013 dienstplichtige lichting 1955-4

Gerrit Visser is blij verrast met 

het boek over 55-4

Interessante Weeshuispresentatie door Gerard van den Berg

Al voor de opening werden herinneringen uitgewisseld
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Na de gezellige borrel werd rond lunchtijd de Indische rijst-

tafel alle eer aangedaan. Wat de sfeer zeker verhoogde was 

dat de dames die ons aan tafel bedienden volledig in Indische 

stijl gekleed waren.

Eerste 80-jarige

Na de maaltijd nam Joop het woord en memoreerde dat we 

de eerste 80-jarige onder ons hebben! De eerste van ons die 

deze leeftijd bereikt heeft is Dolf Sars en de tweede is Piet 

van Rijn. Joop heeft een exemplaar van ons lichtingsboek 

aangeboden aan de bibliotheek van Bronbeek, dat graag 

aanvaard werd. Voorts werden nog enige zaken van huishou-

delijke aard aan de orde gesteld die in grote unanimiteit wer-

den afgewerkt. Rond de klok van drie uur was het moment 

van afscheid daar en met een vleugje weemoed, maar met 

een voldane glimlach, ging iedereen weer zijns weegs, vast-

besloten ‘ijs en weder dienende’ er volgend jaar wéér bij te 

zijn. Weer kon er een reünie worden bijgeschreven op de lijst 

van onze tien eerdere reünies die op 3 oktober 1997 begon 

op de Koning Willem III en ons nu dan via onder andere ons 

museum en enkele Marechausseebrigades  voor de tweede 

bedankt te hebben voor hun inzet bij de voorbereidingen, 

verwelkomde Hardy brigade-generaal KMar b.d. Jack Vla-

ming, directeur van het Marechausseemuseum en voorzit-

ter van de Stichting Marechaussee Contact en gaf hem het 

woord.

Het museum

In zijn geanimeerde toespraak onderstreepte deze de waarde 

van het museum dat weliswaar met tegenslagen geconfron-

teerd werd maar thans in betere tijden verkeert. Verrassend 

was dat het gezelschap van Jack Vlaming te horen kreeg dat 

hij ooit eskadronscommandant1 van ‘elf’ is geweest en jaren 

later als bataljonscommandant van 101 Marbat aan de op-

hefing van ‘ons’ onderdeel heeft moeten meewerken. Nadat 

Frans de Ridder enkele huishoudelijke mededelingen gemeld 

had, kon de feitelijke reünie beginnen. Onderbroken door de 

lunch werd bijgepraat en werden foto’s bekeken. Zelfs als het 

weer het had toegelaten – wat niet het geval was – had men 

geen gelegenheid gehad om een wandeling te maken door 

het mooie Buren, zoveel viel er te bespreken. De sfeer was zo 

geanimeerd dat ‘ceremoniemeester’ Frans de Ridder de heren 

er op moest wijzen dat het museum toch echt even bekeken 

moest worden en dat de dames in de ontvangstruimte van 

het Koninklijk Weeshuis bijtijds verwacht werden voor hun 

damesprogramma.

Voor herhaling vatbaar

Na het museumbezoek en de presentatie door een van de 

laatste, die als wees in het weeshuis woonde, de heer Gerard 

van den Berg, kwamen allen weer bij elkaar in de dependan-

ce. Na een uitstekend buffet van de lokale slager vertrokken 

de dames en heren huiswaarts. Maar niet nadat de organi-

satoren en het museumpersoneel 

hartelijk bedankt werden voor hun 

inzet. 

Frans de Ridder eindigt zijn verslag 

met: ‘Aan de opgewekte gezichten 

was af te leiden, dat iedereen het 

zonder uitzondering een aan-

gename dag heeft gevonden die om herhaling vraagt! Een 

speciaal woord van dank aan Hardy Damen is dan ook op zijn 

plaats. Hij nam het initiatief tot deze reünie en coördineerde de 

voorbereidingen’.

1   Marechaussee-compagnieën werden in 1968 omgedoopt tot  

Marechaussee-eskadrons

Reünie dienstplichtigen 1960 - 1, 2 en 3 van 11 Marechaus  see Compagnie

keerde naar Bronbeek voerde. Voor de twaalfde keer rekenen 

weer op minstens dertig man!

De redactie dankt Cees de Steur voor zijn verslag. Het blijft 

toch altijd weer bijzonder om te horen dat een aantal man-

nen van rond de tachtig nog steeds enthousiast en bijna 

zestig jaar na hun eerste kennismaking met elkaar en de 

Marechaussee, bij elkaar komen. 

Lichting dienstplichtige marechaus-

sees die een eigen boek heeft.  

Belangstellenden kunnen het voor  

€ 10 bestellen bij Joop Knapen, 

Severdingepad 13, 7943  EA Meppel. 

Excl. Verzendkosten. De opbrengst is 

bestemd voor het Marechausseemu-

seum.

20 oktober 2005, vijftig jaar later, 

eerste exemplaar!

Gerard de Greef (14 

oktober 1941 - 24 oktober 

2013) tijdens de reünie 

op 11 oktober 2013 in het 

Marechausseemuseum

Dat de organisatoren er goed aan 

deden om deze reünie, ondanks 

de door overlijden en medisch 

ongemak (en verhinderingen) klein 

geworden groep door te laten gaan, 

werd helaas bewezen. Tijdens 

het schrijven van dit verslag werd 

bekend dat op 24 oktober oud-

marechaussee van 1960-3 en SMC-

begunstiger Gerard de Greef is 

overleden. Na de reünie liet hij nog 

weten erg genoten te hebben van 

het weerzien met  zijn toenmalige 

collega-dienstplichtigen. Niemand 

kon vermoeden dat het een defini-

tief afscheid zou zijn.

In de rij voor het buffet    
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1940-1945

Herman Harsveld (geb. Velsen, 18 augustus 1916) groeit op 

in een kinderrijk katholiek gezin in Velsen-Noord en neemt 

op zijn negentiende dienst bij het Korps Mariniers. In Rotter-

dam wordt rekruut Harsveld opgeleid tot marinier 3e klasse 

en in april 1937 gaat hij voor ruim twee jaar naar Curaçao, 

bij de Compagnie Mariniers aldaar. Vlak voor de algemene 

mobilisatie van het Nederlandse leger, komt Harsveld - inmid-

dels marinier 1e klasse - weer terug in Nederland en wordt 

geplaatst bij de Marine Batterij te Vlissingen. Op 14 mei 1940 

en de drie volgende dagen neemt hij in Walcheren actief deel 

aan de strijd tegen de Duitsers. 

De bezetter wil de Nederlandse politie uitbreiden en veel ge-

demobiliseerde militairen kunnen nu dienst nemen. Harsveld 

gaat medio december 1940 aan het werk als tijdelijk rijks-

veldwachter te Almelo en volgt bij het Depot Marechaussee 

in Apeldoorn en Deventer een opleiding. In mei 1941 wordt 

hij in Rotterdam geplaatst. Maar de politie wordt gereorga-

niseerd en als eerste wordt de Rijksveldwacht opgeheven, 

formeel per 1 maart 1941. Het personeel gaat over naar de 

Marechaussee en Harsveld wordt dan ingedeeld als mare-

chaussee te Rotterdam. Bij de volgende grote reorganisatie, 

twee jaar later, wordt hij ontslagen als marechaussee en 

aangesteld als wachtmeester der Staatspolitie, en ingedeeld 

bij de ‘Marechaussee (Gendarmerie)’, groep Spijkenisse op de 

politiepost Rhoon. 

Herman is vanaf medio 1942 op westelijk IJsselmonde illegaal 

bezig met hulp aan ondergedoken joden en werkweigeraars. 

Op IJsselmonde is begin 1944 de knokploeg (KP) van Johan-

nes Post actief. Johannes wil de groepscommandant van Spij-

kenisse, de onderluitenant Kreeft liquideren en meteen het 

distributiekantoor van Spijkenisse en het gemeentehuis van 

Rhoon overvallen. Vooraf wordt met Herman en drie van zijn 

collega’s overleg gepleegd. Op 19 februari 1944 legt Kreeft 

het loodje, maar door een snelle alarmering gaan beide over-

vallen niet meer door. Herman zal overigens bij de begrafenis 

van Kreeft nog meelopen in de rouw-

stoet. Drie dagen later overvalt de KP 

het raadhuis van Zwijndrecht, alleen 

op de terugtocht moeten enkele zak-

ken met buit worden achtergelaten. 

Op de uitvalbasis in Barendrecht komt 

Herman (in uniform) informeren hoe 

het in Zwijndrecht is gegaan en gaat 

samen met Johannes (ook in politie-

uniform) de zakken ophalen.

Vlak voor Hermans huwelijksdatum 

vraagt Johannes hem om bij zijn KP 

te komen. Herman trouwt op 12 april 

in Rotterdam met Jo Vermaat, maar 

keert op de 18e - de einddatum van 

zijn verlof - niet meer terug op zijn 

werk. Zijn wapens en uniform heeft hij 

al in Rhoon achtergelaten; hij wordt 

voor opsporing gesignaleerd en disci-

plinair ontslagen uit de politiedienst. 

‘Ausweis bitte!’
Deel XIV uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’

Door Henk G. Westland, luitenant-kolonel b.d.

Wachtmeester Harsveld is in april 1944 ondergedoken en maakt deel 
uit van de knokploeg van Johannes Post. Op weg naar Amsterdam 
voor een bespreking van een overvalsplan, gaat het in de trein bij een 
controle van zijn (valse) persoonsbewijs mis. Weliswaar weet hij na 
zijn arrestatie de Sicherheitsdienst overtuigend om de tuin te leiden, 
maar hij zal wegens ‘unerlaubte entfernung‘ niet meer vrij komen. 

Marechaussee Harsveld, 1942

Valse legitimatiekaart CCD-ambtenaarSM
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Echtgenote Jo gaat bij haar zuster in Schiedam inwonen.

Johannes - inmiddels toplid van de landelijke KP - wil het 

Amsterdamse Huis van Bewaring aan de Weteringschans 

overvallen om illegale werkers te bevrijden. Leden van zijn 

voormalige KP gaan op weg naar Amsterdam: Herman, 

alias ‘Willem Kooyman’, ambtenaar Centrale Controle-

dienst (CCD), pakt op 11 juli vanuit Schiedam de trein. Bij 

een persoonscontrole gaat het mis, alleen is niet duidelijk 

wat er mankeerde. Het festnahme-formulier vermeldt: ‘Der 

Harsveld, fälschlich Kooyman wurde am 11.7.44 im Zuge 

Haarlem-A’dam festgenommen. Er wies sich aus mit einem 

echten Ausweis, aber unter dem obengenannten Namen. Bei 

der Festnahme sagte er, er wäre von der Kripo und zeigte 

eine Marke als C.C.D.. Später stellte es sich heraus, dass er 

niederl. Polizei Beambte war’. 

Bij zijn verhoor geeft hij toe de gezochte Harsveld te zijn. Het 

lukt hem om een goed verhaal te brengen over zijn onvrede 

bij de Marechaussee door de vele wachtdiensten, over zijn 

zwervend bestaan na zijn onderduiken en over de manier 

waarop hij valse documenten en distributiebonnen heeft 

gekregen. Ook ontkent hij ten stelligst illegaal bezig te zijn 

geweest. Dit laatste kan door de SD niet worden weerlegd en 

zijn tenlastelegging beperkt zich dan tot ‘unerlaubter entfer-

nung’ van zijn politiedienst.

Herman verblijft een paar dagen op de Weteringschans, 

daarna in het Rotterdamse politiebureau Haagsche Veer en 

op 28 juli wordt hij overgebracht naar kamp Vught. Bij de na-

dering van de geallieerden wordt dit kamp op 5 en 6 septem-

ber 1944 haastig ontruimd. Na drie dagen in een goederen-

trein komt zijn transport op de 8e aan in concentratiekamp 

Sachsenhausen bij Oranienburg. De volgende dag loopt hij 

in een gevangenencolonne acht kilometer naar het Heinkel-

lager in Germendorf. Hier worden ze wekenlang in een grote 

vliegtuighal in quarantaine gehouden en doen niets behalve 

veel op appel staan. Wel vertrekken regelmatig transporten 

naar diverse arbeitslager van Sachsenhausen. 

De resterende mannen lopen begin oktober weer terug naar 

Sachsenhausen. Herman wordt ingedeeld bij een groot trans-

port dat op 16 oktober vertrekt naar concentratiekamp Neu-

engamme, ten zuiden van Hamburg. Vijf dagen later moet hij 

weer op transport, nu naar het arbeitslager Aurich-Engerhafe 

in Ost-Friesland. De circa 2000 gevangenen moeten om de 

stad Aurich antitankgrachten graven, die deel uitmaken van 

de ‘Friesenwall’. Dit graven in de kou is moordend en velen 

bezwijken door dit werk en de mishandelingen.

Ook als Herman al ploetert in de arbeitseinsatz, draait de 

Duitse bureaucratie in het nog bezette deel van Nederland 

gewoon door. De Befehlshaber der Ordnungspolizei, stelt in 

een brief van 25 november aan het SS- und Polizeigericht X 

voor om de zaak tegen Harsveld te heropenen. Weliswaar 

kan hem geen illegale activiteit worden verweten, maar hij 

heeft zich wel strafbaar gemaakt door het bezit en gebruik 

van valse persoonsbewijzen en illegaal verkregen distributie-

bonnen.

De gevangenen van Engerhafe worden op 22 december 

weer teruggebracht naar Neuengamme, maar op de  locale 

begraafplaats zijn dan wel 188 slachtoffers achtergebleven. 

Kort daarop moet Herman naar het arbeitslager Hamburg-

Hammerbrook (Spaldingstrasse), gevestigd in een voormalig 

pakhuis. De mannen moeten puinruimen en lijken bergen in 

de door bombardementen verwoeste stad. Bij een bombarde-

ment op 15 januari 1945 komt Herman zelf om het leven en 

wordt begraven op het Friedhof Hamburg-Ohlsdorf. Overi-

gens is in de in 1945 opgemaakte sterbeurkunde sprake van 

‘Der Koch Hermanus Hendrikus Harsveld ‘. Zou hij als kok in 

het arbeitslager hebben gewerkt? In 1951 worden zijn resten 

herbegraven op het Ereveld Loenen.

In januari 1945 wordt een meisje geboren, maar moeder Jo weet dan 
nog niet dat zij weduwe is geworden.
De overval op de Weteringschans in de nacht van 14 op 15 juli 1944 
blijkt verraden te zijn. Zeven man waaronder Johannes Post worden 
gepakt en op 16 juli in de duinen van Overveen doodgeschoten.

De bronnen zijn bij de auteur opvraagbaar. Reageren? Uw reactie is 
welkom op het redactieadres of e-mail rechtstreeks aan de auteur op 
marechaussee4045@gmail.com. 

Gebouw voormalig arbeitslager Spaldingstrasse

Gevangenen bergen 

lijken in Hamburg
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Korpsbeheerder Koninklijke Marechaussee 

Secretaris-Generaal van Defensie Erik Akerboom

Bijna een jaar is Erik Akerboom 

de secretaris-generaal (SG) van 

het Ministerie van Defensie. Een 

tijdje geleden ontspon zich op 

de redactie een discussie over de 

inhoud van deze functie en dan 

meer specifiek over de relatie tus-

sen de Koninklijke Marechaussee 

en de SG. Al gauw werd duidelijk 

dat men - en dan met name de 

oud-dienstplichtige - er geen flauw 

idee van had. Vooral toen hen 

bleek, dat de secretaris-generaal 

van het Ministerie van Defensie 

tevens de korpsbeheerder van het 

Wapen is. Voldoende reden om eens te proberen nader met 

hem kennis te maken en meer te achterhalen over hemzelf, 

zijn functie in het algemeen en die ten aanzien van de KMar 

in het bijzonder. Ondanks zijn druk bezette agenda was Erik 

Akerboom zo vriendelijk om een van de SMC-redacteuren  

te ontvangen. En dus trokken we op een natte november-

dag naar Den Haag om in het statige Ministerie met hem in 

gesprek te gaan.

Wie is Erik Akerboom?

Nadat we hem in het kort geïnformeerd hadden over de 

Stichting Marechaussee Contact begon hij het gesprek met 

de mededeling hij dat hij in 1961 geboren is in Lisse. Vader 

Akerboom was scheepsbouwer in De Kaag en besloot al in 

het tweede levensjaar van zoon Erik naar Friesland te verhui-

zen om daar in Tietjerksteradeel schepen te gaan bouwen. 

Vanwege de Friese taal aanvankelijk geholpen door een tolk! 

Het is in Friesland dat Erik opgroeit en - dat is niet verras-

send - een verwoed zeiler wordt. Aanvankelijk zag het er naar 

uit dat hij samen met een broer het bedrijf van zijn vader zou 

voortzetten en begon om die reden aan de studie economie. 

Op een gegeven moment is hij daar mee gestopt en meldde 

hij zich aan voor de Nederlandse Politieacademie. Jaren later 

zou hij zich aan de Vrije Universiteit in Amsterdam verder 

bekwamen in de bestuurskunde.

Erik Akerboom is gehuwd, heeft een dochter en twee zoons 

en woont al weer geruime tijd in het midden van het Brabant-

se land. Hij beschrijft zichzelf als tevreden over de keuzes die 

hij heeft gemaakt en noemt zichzelf ‘een gelukkige Fries in 

Brabant’.

De politie

In 1986 begon hij als jong inspecteur bij de politie in de stad 

Utrecht. De (ook) Fries mr. Jan Wiarda was hier zijn hoofd-

commissaris. Hoewel op de academie wel aandacht was voor 

het vak leidinggeven en aanleg echt nodig was, was de prak-

tijk voor hem een natuurlijk proces voor het verder ontwikke-

len van vaardigheden. Erik Akerboom: ‘Hoe onervaren je ook 

bent, er deden zich situaties voor waarin je moest beslissen 

en handelen. In het politiewerk moet je leren omgaan met 

onvoorspelbaarheden. Geweld tegengaan door het zelf toe 

te passen is een overheidstaak’ of zoals de SG het uitdrukte: 

‘Het balanceren met het geweldsmonopolie is de enige taak 

die absoluut aan de overheid is voorbehouden, zelfs als 

alle andere overheidstaken weg zouden vallen’. Tijdens zijn 

periode bij de politie, die hem van Utrecht als korpschef naar 

Brabant Noord zou brengen, had hij regelmatig contact met 

collega’s van de Koninklijke Marechaussee.

Na de politie

In 1998 verruilde Erik Akerboom zijn politie-uniform voor het 

burgerpak van de Directeur Democratische Rechtsorde van 

de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). ‘Het 

was best vreemd om geen uniform meer te dragen, ik heb 

dat toch vele jaren gedaan!’. Vijf jaar later keerde hij terug 

naar de politie als korpschef om daarna de Nationaal Coör-

dinator Terrorismebestrijding (NCTB ) te worden. Terrorisme 

bestrijden is naar de visie van Erik Akerboom een grote op-

dracht waarbij naast het ‘vangen van terroristen’ het vooral 

cruciaal is om angst bij de bevolking weg te nemen. Het 

woord terror is letterlijk in het Nederlands angst. Terrorisme 

maakt mensen bang, terroristen proberen dat te bewerkstel-

ligen en van deze angst te proiteren. De Nationaal Coördi-

nator moet in persoon en via vroegtijdige communicatie deze 

angst wegnemen. Het motto van Erik Akerboom was ‘Open 

zijn waar het kan en gesloten zijn waar het moet’. In deze 

functie rapporteerde hij aan twee ministers: die van Justitie 

en van Binnenlandse Zaken. Maar naar buiten treedt de coör-

dinator persoonlijk op; hij is degene die bij dreiging optreedt, 

de bewaking, beveiliging - bijvoorbeeld ten aanzien van de 

burgerluchtvaart - coördineert en in geval van dreiging het 

beleid kiest en dit ook laat uitvoeren. Hij was de NCTB! En 

met circa negentig medewerkers voerde hij zijn taak uit. Als 

Erik Akerboom tijdens 

zijn politietijd

Korpsbeheerder op werkbezoek in Kosovo
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NCTB streefde Erik Akerboom ernaar om het beste uit zijn 

mensen te halen, zodat, zodra noodzakelijk, direct zelfstandig 

maatregelen genomen konden worden. Hiervoor was er een 

korte lijn tussen hem en de ministers van Justitie en Binnen-

landse Zaken. Tijdens het kabinet Rutte I werd de functie van 

de NCTB vergroot met veiligheidscoördinatie, waarbij ook 

de crisisbeheersing en cyber security volop aandacht gingen 

krijgen. De functienaam veranderde in Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Op 1 oktober 

2012 ging secretaris-generaal Ton Annink van Defensie naar 

Sociale Zaken en werd Erik Akerboom door de ministerraad 

per 1 december 2012 benoemd tot de nieuwe secretaris-

generaal van het Ministerie van Defensie.

Secretaris-Generaal

Erik Akerboom is zelf niet in militaire dienst geweest; afgestu-

deerden aan de Politieacademie waren vrijgesteld. Hij is nu 

de hoogste ambtenaar op zijn ministerie, behalve dat hij lei-

dinggeeft aan de ambtelijke organisatie steunt hij, samen met 

de Commandant van de Strijdkrachten Tom Middendorp, 

minister Jeanine Hennis-Plasschaert bij het leidinggeven aan 

Defensie. Een organisatie met bijna 60.000 medewerkers, 

waaronder circa 2000 burgerambtenaren op het ministerie 

zelf. Met de uitvoerenden heeft hij minder vaak persoonlijke 

contacten, iets dat hij in eerdere functies wel vaak had, zijn 

span of control is momenteel een man of vijftien. ‘Eén dag 

per week ben ik bij een Defensieonderdeel in een praktische 

omgeving en spreek ik de mensen’. Erik Akerboom: ‘Ik ben 

onder de indruk van de uitvoeringskracht van Defensie: doen 

wat je moet doen!’

De SG en de Koninklijke Marechaussee

De Marechaussee is het vierde krijgsmachtsdeel en valt als 

zodanig onder de minister van Defensie; het beheer over de 

Marechaussee is toegewezen aan de SG van haar ministerie. 

Beheren is enerzijds toezicht houden en anderzijds het onder 

de hoede nemen. In de praktijk komt dit er volgens Erik 

Akerboom op neer dat hij minimaal tweewekelijks overleg 

heeft met de Commandant van het Wapen, Hans Leijtens. 

En indien nodig tussendoor zo vaak als nodig is, eventueel 

telefonisch. Erik Akerboom: ‘Tijdens dit overleg koppelt Hans 

Leijtens terug over allerlei lopende zaken en sparren we over 

lopende en nieuwe plannen en dat gaat prima’. De beheerder 

ziet erop toe dat de lijn tussen het gezag en het Wapen goed 

blijft functioneren, hij instrueert met betrekking tot inanciële 

zaken zoals begrotingen en stelt prioriteiten. Hij ziet erop toe 

dat politiek gevoelige zaken correct worden behandeld en 

afgehandeld. 

Op deze manier blijft de SG betrokken bij de ontwikkelingen 

bij de Marechaussee en als zich de kans voordoet schuift hij 

graag aan bij de behandeling van bepaalde onderwerpen 

zoals het actuele project ’Van gebiedsgebonden naar infor-

matiegestuurde Marechaussee’. 

De SG wordt in zijn rol als korpsbeheerder bijgestaan door 

luitenant-kolonel KMar Gertjan van der Windt, die - werk-

zaam binnen Bureau SG - er mede zorg voor draagt dat de 

lijnen tussen beide organisaties goed functioneren. Alles 

bij elkaar dus veel contacten tussen het ministerie en de 

Marechaussee en zoals Erik Akerboom het uitdrukte: ‘Dat 

moet ook, de Marechaussee heeft soms heftige ervaringen 

en is in de uitvoering altijd kwetsbaar. Maar het is een club 

die er echt toe doet, die veel kan, betrouwbaar is en waar je 

altijd op kunt rekenen’. En: ‘De wereld is alsmaar sneller aan 

het worden, op het gebruik en misbruik van moderne media 

moet vakkundig worden ingespeeld, de Marechaussee is veel 

kleiner dan bijvoorbeeld de Nationale Politie, maar werkt in 

een niche binnen de zorg voor veiligheid, het is een belang-

rijke lexibele organisatie, die zich zelf niet klein moet maken, 

oppassen voor een Calimero-effect, maar vanuit haar kracht 

volop functioneert’.

Aan het eind van ons gesprek voegt de SG nog toe, dat 

hij zich gaat verdiepen in de reservisten, ook in die van het 

Wapen. Hij ziet hen als een link naar de samenleving en 

hoopt dat hun inzetbaarheid vergroot gaat worden. Voorts 

memoreerde hij nog dat er in Nederland erg veel gedaan 

wordt voor de veteranen en dat instituten als SMC daar een 

belangrijke rol in vervullen.

Erik Akerboom toont zich tijdens ons gesprek een betrok-

ken korpsbeheerder die vanuit zijn achtergrond veel afini-

teit blijkt te hebben met de ‘veiligheidswereld’. De wereld 

waarin het Wapen der Koninklijke Marechaussee al 200 jaar 

in velerlei vormen, maar telkens effectief, haar steentje heeft 

bijgedragen. Met een hoofd (en notitieblok) vol indrukken 

namen we afscheid van Erik Akerboom, namens de vele le-

zers van Marechaussee Contact bedankten we hem voor een 

boeiende kennismaking met een man die geen boten ging 

bouwen, maar zijn loopbaan in dienst van de veiligheid van 

ons land, haar burgers en instellingen stelt.

Commando-overdracht Eurogendfor waarbij de Secretaris-Generaal in 

cortège de inspectie van de troepen afneemt
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Ruim driehonderd begunstigers hadden, veelal samen met 

hun partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging de 52e 

Algemene Reünie van Stichting Marechaussee Contact bij te 

wonen. Zij verzamelden zich op 17 oktober jl. in Partycen-

trum ‘De Molen’ in Harskamp.

Na een welkomstwoord van Roel Gras, voorzitter van de 

reüniecommissie, opende de voorzitter brigade-generaal der 

Koninklijke Marechaussee b.d., Jack Vlaming de reünie met 

een toespraak, waarin hij mede namens de overige leden van 

het bestuur van SMC allen van harte welkom heette, met 

een speciaal woord van welkom aan de oud-bestuursleden, 

de standhouders van SMC, het Marechausseemuseum, 

Stichting Veteraneninstituut, Fonds Sociale Zorg, de re-en-

actmentgroep Parate Marechaussee en de oudste aanwezige 

begunstiger, Jan Wakker (1918).

Vlaming: ‘De Commandant van het Wapen zou worden 

vertegenwoordigd door majoor Berry Meijer, die echter door 

ziekte verhinderd is. Luitenant-generaal Leijtens heeft mij wel 

gevraagd u namens hem te groeten, hij wenst ons een zeer 

geslaagde bijeenkomst toe’. Hij vervolgde: ‘Fijn dat we ook 

dit jaar weer met zo velen aanwezig zijn. Tegelijkertijd missen 

we ook enkele trouwe bezoekers omdat zij door ziekte niet 

kunnen komen. Ook zijn ons in het laatste jaar veel collegae 

en vrienden ontvallen. Ik verzoek u hen staande te herden-

ken’. Op hetzelfde moment werd in Apeldoorn door de 

heren Dick Tegel en Jos van der Veer namens SMC een krans 

gelegd bij ons monument voor de ingang van de Koning Wil-

lem III-kazerne. Na het in acht nemen van een minuut stilte 

vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

Positie van het Wapen 

De voorzitter gaat in op de bezuinigingen bij Defensie. Voor de 

KMar heeft dat geleid tot een geringe reductie in het taakveld 

van de militaire politie. Het afstoten van de Koningin Beatrix-

kazerne is nog steeds onderwerp van studie. De nieuwbouw 

op Schiphol verloopt spoedig. ‘Volgend jaar bestaat ons 

Wapen 200 jaar. Tijdens de Wapendag eind deze maand zal 

CKMAR het herinneringsjaar openen’, aldus Vlaming.

Museum  

Hij vervolgt met een toelichting op de toestand van het 

museum. ‘Volgend jaar zullen we een nevenvestiging worden 

van de Stichting Defensie Musea. In ruil voor subsidie, zullen 

we onze collectie in bruikleen geven aan deze stichting. In 

bruikleen, dus we blijven eigenaar!’ Volgens Vlaming zal het 

bezoekersaantal dit jaar rond de 17.000 belopen.

Toestand SMC 

De Stichting kan terugzien op een goed jaar. De door de 

reüniecommissie georganiseerde evenementen zijn goed 

bezocht. Vlaming spreekt zijn dank uit aan de reüniecommis-

sie en vervolgt: ‘Begin dit jaar werden we opgeschrikt door 

een mogelijk faillissement van de drukker van Marechaussee 

Contact. Gelukkig heeft een doorstart plaatsgevonden en 

hebben we u zonder mankeren ons blad kunnen toesturen’. 

Hij dankt de redactie en met name Hardy Damen en Ma-

rion Broekhuizen-Klijnhout voor hun inzet in deze. Ook de 

website wordt maandelijks met ongeveer 11.000 bezoekers 

link bekeken. Hij dankt de websitebeheerder Roel Bouwman 

voor zijn werkzaamheden. Ook dankt Vlaming de andere 

bestuursleden en hun medewerkers voor de in het achter ons 

liggende jaar getoonde inzet. Veel werk is op allerlei gebied 

verzet. De toespraak van de voorzitter is in zijn geheel terug 

te lezen op de SMC-website.

Schiphol

Na de toespraak kwamen onder het genot van een drankje 

de boeiende gesprekken van vroeger weer op gang. Oud-

collega’s die elkaar uit het oog hadden verloren door 

overplaatsingen of dienstverlating, zagen elkaar - soms pas 

Algemene Reünie SMC

‘Onze motor achter de SMC-reünies’ Roel Gras heet iedereen 

van harte welkom

Toespraak SMC-voorzitter Jack Vlaming
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na jaren - weer. De sfeer was als vanouds goed. Het was te 

merken dat leden en oud-leden van het Wapen de behoefte 

hebben om minstens eenmaal per jaar bij elkaar te zijn om 

de vriendschapsbanden te hernieuwen, getuige ook de grote 

belangstelling voor dit jaarlijkse evenement. 

Het middagprogramma werd deels gevuld met een uiteen-

zetting door luitenant-kolonel Tom Kloppenburg over de 

huisvesting van het District Schiphol in de nieuwe ‘Konin-

gin Máximakazerne’ (KMK) en de werkzaamheden van de 

Marechaussee op de luchthaven Schiphol. Zijn interessante 

Kapitein der Koninklijke Marechaussee b.d. Wim Jongh is onlangs 

benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de 

onderscheiding uitgereikt door burgemeester Boelhouwer van de 

gemeente Gilze-Rijen voor zijn grote verdiensten in de postdui-

vensport. Wim Jongh heeft deze eervolle onderscheiding ontvangen 

als voorzitter van Brabant 2000, Afdeling 2, van de Nederlandse 

Postduivenhouders Organisatie 

(NPO). Wim Jongh heeft een 

reeks van bestuurlijke functies 

vervuld en vervult die nog. Van 

de NPO kreeg hij de Gouden 

Speld van Verdiensten uitgereikt 

terwijl onze collega tevens een 

gouden speld van Brabant 2000 

ontving. Kapitein b.d. en SMC-

begunstiger Wim Jongh was tot 

2002 werkzaam bij de Konink-

lijke Marechaussee. 

Het Bestuur van Stichting  

Marechaussee Contact biedt 

Wim Jongh haar gelukwensen 

aan met deze hoge onder-

scheiding.

Op de Wapendag 2013 zijn traditiegetrouw samen met de 

nabestaanden de overleden collega’s herdacht.

Naast het feit dat alle overleden collega’s worden her-

dacht, werd in het bijzonder stilgestaan bij de dit jaar 

overleden opperwachtmeester Herbert Jan Kemperink 

en adjudant-onderoficier René Rolaff. Herbert Jan 

Kemperink was ingedeeld bij de brigade Krijgsmacht 

en Operationele Ondersteuning in Duitsland. Hij werd 

door collega’s getypeerd als iemand met een blauw 

hart. Hij heeft jaren gevochten tegen een slopende 

ziekte en deze strijd uiteindelijk verloren. Hij is 44 jaar 

geworden.

René Rolaff was kort werkzaam bij de Afdeling Veilig-

heid en Integriteit. Daarvoor werkte hij lange tijd bij 

brigade Den Haag Beveiliging. René was een hele ijne 

en betrokken collega; zijn plotselinge overlijden was 

een schok voor de hele Marechaussee. Hij werd 45 

jaar. 

Bij het monument voor de kazernepoort van het 

OCTKMAR in Apeldoorn heeft CKMAR samen met 

wapenadjudant Ed Schuur een krans gelegd, ter nage-

dachtenis aan de overleden collega’s.

presentatie werd ondersteund door dia’s en videobeelden.

De aanwezige stands van het Marechausseemuseum, Fonds 

Sociale Zorg, Veteranen Instituut en van de SMC hadden 

over belangstelling niet te klagen. Er zijn zoveel leuke, kleine 

en grotere dingen over de Koninklijke Marechaussee te koop! 

Aan alle gezelligheid komt een einde en zo werd deze 52e 

Reünie omstreeks 16.30 uur beëindigd. Met een fraaie reis-

wekker als aandenken vertrokken de reünisten huiswaarts. 

Het ‘Eens marechaussee, altijd marechaussee’-gevoel kan er 

weer een jaartje tegen.

Koninklijke Onderscheiding 

Wim Jongh

Herdenking 

overleden collega’s

Ruim driehonderd reünisten gezellig bij elkaar ‘Kijk, dat ben ik’Overste Tom Kloppenburg over de 

Marechaussee op Schiphol
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Re-enactment is een dure hobby met een groot afbreukri-

sico. Bart van Es, oud-dienstplichtig marechaussee (brigade 

Seedorf) en motor achter een groep Marechaussee re-

enacters, weet er alles van. ‘In ons geval duur vanwege de 

aanschaf en het onderhoud van originele Marechaussee-uni-

formen, inclusief leerwerk, klewangs en brigade-inventaris. 

Een groot afbreukrisico omdat duizenden oud-marechaus-

sees de historische uitvoering van onze dienstuitvoering met 

argusogen volgen. En terecht’.

Bart van Es en ‘zijn’ groep re-enacters hebben bewust de 

term re-enactment laten vallen. ‘Wij spelen het niet slechts 

na, wij doen veel meer’, vertelt hij. ‘Wij bevorderen actief 

interesse in en kennis over de historie van de Marechaussee, 

waarbij het accent ligt op een zo natuurgetrouwe dienstuit-

voering van eind jaren dertig uit de vorige eeuw. Daarom 

hebben wij ook gekozen voor de naam ‘Historisch Depôt 

Koninklijke Marechaussee’. Bart van Es is hier niet slechts 

de motor en coördinator van, in de ‘rang’ van kapitein is hij 

tevens commandant.

Professioneel

De veertien leden van de werkgroep Historisch Depôt KMar, 

onderdeel van de Vereniging Historische Militaria (VHM), 

Historisch Depôt Koninklijke Marechaussee

hebben een meer dan bewezen af-

initeit met het Wapen. Leden zijn 

onder meer een oud-dienstplichtig 

marechaussee, een politieagent, twee 

docenten geschiedenis, een professor 

aan een universiteit, een captain van 

een Boeing 737 en een general ma-

nager van de KLM. Sinds kort staat 

Edith Wassenaar als ‘eerste vrou-

welijke marechaussee anno 1978’ 

haar mannetje. Voortkomend uit de 

Vereniging Historische Militaria delen 

de leden hun interesse in militaire 

geschiedenis; bijzondere interesse 

hebben zij in de geschiedenis van 

de Koninklijke Marechaussee. Zij 

brengen op professionele en geloof-

waardige wijze het leven en werken 

in en rond de Marechausseebrigades 

uit de jaren dertig van de vorige 

eeuw onder de aandacht van een groot publiek. Vrijwillig - 

maar niet vrijblijvend - fungeren zij als ambassadeurs van het 

Wapen. Dat kan alleen door een correcte dienstuitvoering in 

uniformen en in een omgeving die er historisch gezien spic en 

span uitzien. Met het Museum der Koninklijke Marechaussee 

in Buren (Gld) onderhoudt het Depôt een zeer goede profes-

sionele en vriendschappelijke relatie.

Buren bij Kaarslicht

‘Bij onze optredens houden wij ons aan de historische taken 

van de KMar, bijvoorbeeld aan de Marechausseebijstand aan 

de burgerpolitie. En natuurlijk ‘bewaken wij de leden van het 

Koninklijk Huis’. Zo waren we met een historische Koningin 

Wilhelmina in Engeland waar we een historische Churchill 

mochten ontmoeten’, verhaalt Van Es. Om maar even bij de 

Oranjes te blijven: één van de hoogtepunten voor Bart van Es 

was ongetwijfeld de erepost die het Historisch Depôt mocht 

verzorgen bij het bezoek van HKH Prinses Beatrix aan het Ko-

ninklijk Weeshuis in Buren, op 7 november jl. En nu we toch 

in Buren zijn: tijdens het evenement ‘Buren bij Kaarslicht’ 

(21 december), waarbij in Buren ’s avonds twee uur lang de 

elektrische verlichting wordt gedoofd en kaarsen, fakkels 

en vuurkorven het Gelderse Oranjestadje van verlichting én 

sfeer voorzien, is het Historisch Depôt ook weer van de partij. 

‘Wij hebben in het oude 

stadhuis een historische Ma-

rechausseebrigade ingericht, 

we hebben wachtposten 

bij de hoofdpoort van het 

Weeshuis en we lopen sa-

men met de reguliere politie 

tweehoofdige patrouilles. 

Geweldig toch, marechaus-

sees anno 1939 en politie-

agenten anno 2013 samen 

Depôtkapitein Bart van Es

‘Wachtmeesters’ van het Historisch Depôt KMar brengen de eregroet 

als HKH Prinses Beatrix op 7 november jl. het Koninklijk Weeshuis 

in Buren verlaat (ANP-foto)

Historisch brigadepersoneel station Wognum-Nibbixwoud. 

Stoomtram Hoorn-Medemblik 2011

‘Beveiliging van Koningin Wilhelmina bij 

haar bezoek aan Winston Chuchill’
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Op 26 november jl. opende HKH Koningin Máxima de 

nieuwe - naar haar vernoemde - kazerne van de Konink-

lijke Marechaussee op Schiphol. Om 10.00 uur arriveerde 

Koningin Máxima bij het complex. Zij werd verwelkomd en 

begeleid door de Commandant der Koninklijke Marechaus-

see luitenant-generaal Hans Leijtens en districtscommant 

brigade-generaal Harry van den Brink.

Beide generaals hielden een toespraak waarbij de huisvesting 

zowel landelijk als op Schiphol werd belicht. Ooit was de 

brigade Schiphol 16 man sterk - nu dienen ruim 1800 man-

nen en vrouwen op de luchthaven. Na de twee toespraken 

onthulde Koningin Máxima een bij de hoofdingang geplaatst 

kunstwerk. De daarop volgende receptie verliep in een on-

gedwongen sfeer. De Koningin nam ook ruim de tijd om met 

een deputatie van het personeel van gedachten te wisselen. 

Na de lunch werd het samenzijn beëindigd. Alle aanwezigen 

kregen een door het Nederlands Instituut voor Militaire His-

torie over de geschiedenis van het district vervaardigd boek 

mee. 

Onderdak

De nieuwe kazerne biedt onderdak aan stafpersoneel, 

1800 marechaussees en betrokken brigades van het district 

Schiphol. Naast kantoren, vergaderruimtes en een bedrijfs-

restaurant zijn ook een school voor interne opleidingen, 

340 slaapvertrekken, schietbanen en sportfaciliteiten in de 

kazerne ondergebracht. Daarnaast zijn de meldkamer van de 

Marechaussee Schiphol en het cameratoezicht in het complex 

gehuisvest. In de nieuwe kazerne zijn bijna alle diensten van 

de Koninklijke Marechaussee op Schiphol onder één dak 

gebracht. Hierdoor kan de Koninklijke Marechaussee haar 

medewerkers centraal aansturen en is alle expertise in huis 

om bij te dragen aan de veiligheid op de luchthaven en in de 

regio.

wakend over de veiligheid? Niet alleen tot ons genoegen, 

maar ook tot die van de politie zelf en de Burense burgers en 

buitenlui’.

Historisch correct

Tijdens het stoomevenement Hoorn-Medemblik in 2011 

controleerde het Historisch Depôt KMar in het kader van de 

grensbewaking alle passagiers in de museumstoomtram die 

langs Wognum reed, waar een brigade naar het voorbeeld 

van de voormalige brigade Roosendaal was ingericht. Het 

accent ligt voor het Historisch Depôt op de blauwe KMar-

dienstuitvoering van eind jaren dertig. Op verzoek verzorgt 

zij ook politiezorg voor de krijgsmacht in groene uniformen 

van het Korps Politietroepen uit die periode. Voor de groene 

Militaire Politie-uniformen uit de jaren vijftig of zeventig (de 

Koude Oorlog) deinst het Depôt ook niet terug. ‘We nemen 

actief deel aan historische evenementen, militaire jubilea en 

veteranendagen. Dit kan op verzoek van het Wapen zelf 

zijn, maar net zo goed op verzoek van het Marechausseemu-

seum, beroepsmilitairen, militaire afdelingen van de VHM of 

historische organisaties. Men zal ons echter niet snel zien bij 

de opening van een winkelcentrum, tijdens carnaval of bij lu-

dieke evenementen rondom BN’ers’, zegt Depôtkapitein Van 

Es stellig. ‘Maar af en toe zijn we wel te zien in speelilms. 

Daar werken we echter alleen aan mee als de Marechaussee 

historisch correct in beeld wordt gebracht. Want ook voor 

ons geldt: zonder vrees en zonder blaam. En dat willen we 

graag zo houden’.

Koningin Máxima opent nieuwe 

Marechausseekazerne op Schiphol

Foto’s: AVDD
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Personalia

H.A.M. de Haan

Ber 73-1

MFO

A.W.M. Pruijn

Ber 66-6

F.S.L. Reinhardt

Dpl 68-6

G.H.H. Smellink

Ber

H. Versluis

Dpl 60-2

J. Zwiers

Ber 67-1

P. Bakker

Geboren 22 april 1939

Overleden 15 november 2013 

Dpl 58-5

H.W.B. Benedick

Geboren 17 mei 1948

Overleden 21 september 2013   

Dpl 68-1

L.C. Bos

Geboren 14 september 1941

Overleden 3 november 2013

Ber 61-4

D.G. van den Broek

Geboren 12 september 1932

Overleden 18 oktober 2013   

Dpl 52-3; 4 DMC

B.J.M. Broodbakker

Geboren 22 oktober 1943

Overleden 24 oktober 2013    

Ber 63-4

H.A.J. Diepstraten

Geboren 11 februari 1936

Overleden 8 oktober 2013   

Dpl 55-6

M. Douwes

Geboren 1 maart 1931

Overleden 1 november 2013   

Ber 54-4

H.K.T.J. van Gelderen

Geboren 9 december 1938

Overleden 18 september 2013   

Dpl 57-4

H.J. Jansen

Geboren 18 februari 1927

Overleden 23 oktober 2013    

Dpl Ned. Indië; 4-5 RS; 

1 MP II

J. Kik

Geboren 27 november 1930

Overleden 3 november 2013  

Ber 52-4

Mevr. C.H.M. van Leeuwen - 

van Wandelen

Geboren 10 december 1930

Datum overlijden niet bekend

J. van der Linde

Geboren 7 november 1927

Overleden 28 juli 2013   

Dpl Ned. Indië; 5-1 RI; 

1 MP I; 2 MP I

Ber ’51-‘84

J. Mulder

Geboren 14 februari 1936

Overleden 26 april 2013

Dpl 55-5; 4 DMC

R.B. Smeding

Geboren 7 april 1925

Overleden 19 februari 2012

OVW; Ber KNIL-MP; 2 MP I

W.P. Staal

Geboren 13 juli 1926

Overleden 13 oktober 2013   

Ber ’46-‘53

I.H.G. Vorgers

Geboren 26 september 1928

Overleden 24 oktober 2013

Dpl Ned. Indië; 5-9 RI; 

3 MP III

Aanvulling Marechaussee 

Contact nummer 5,  

oktober 2013

A.D. de Jong

Geboren 10 juni 1928

Overleden 29 juni 2013  

Ber 48

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

Nieuwe  
begunstigers

Overleden begunstigers

Wij heten de nieuwe begunstigers van harte welkom. In totaal vormen nu 3056 begunstigers, die dienen of gediend hebben bij 

de Koninklijke Marechaussee, het Korps Politietroepen of het Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee (of hun partners) 

en afkomstig zijn uit alle delen van onze bevolking, een substantiële kring van vrienden rondom het Wapen der Koninklijke 

Marechaussee.

Het Bestuur SMC

Bestuur en redactie Stichting  

Marechaussee Contact  

betuigen de nabestaanden  

hun medeleven en wensen hen 

sterkte toe.

Betaling begunstigerbijdrage 2014

Voor de begunstigers van SMC is bij dit nummer van Marechaussee Contact een acceptgiro 

gevoegd voor betaling van de begunstigerbijdrage 2014. Het bedrag is op de acceptgiro nog niet 

ingevuld zodat u de mogelijkheid hebt een hoger bedrag dan het minimumbedrag in te vullen. 

De extra gelden komen ten goede aan SMC-activiteiten maar worden vooral gebruikt om de 

kosten van ons magazine Marechaussee Contact te dekken. Uit kostenoverwegingen geniet be-

taling door internetbankieren de voorkeur. In dat geval graag uw begunstigernummer vermelden 

dat op de bijgevoegde acceptgiro staat. Deze kunt u niet meer gebruiken na 31 januari 2014 

door veranderingen bij het banksysteem.

Wij hebben een brief bijgesloten met informatie over de mogelijkheid om SMC te machtigen tot 

automatische afschrijving.

De vastgestelde minimum begunstigerbijdrage voor 2014 is:

- € 15 voor begunstigers woonachtig in Nederland

- € 20 voor begunstigers woonachtig buiten Nederland

- € 7,50 voor partners van ons ontvallen begunstigers

Vragen over betaling van de bijdrage kunt u richten aan Piet van Sprang. Adreswijzigingen graag 

doorgeven aan Cor de Boom, bij wie u zich ook kunt aanmelden als begunstiger. Contactgege-

vens staan in de colofon op pagina 27.
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Stichting Marechaussee Contact
De Stichting Marechaussee Contact (SMC) is een ideële stichting

zonder winstoogmerk, op 24 oktober 1977 opgericht in Buren en

gevestigd op het adres Weeshuiswal 9, 4116 BR, Buren (Gelderland).

SMC is aangesloten bij het Veteranen Platform en onderhoudt nauwe

banden met o.m. het Wapen der Koninklijke Marechaussee, het Vete-

ranen Instituut en het Museum der Koninklijke Marechaussee.

De Koninklijke Marechaussee is een militaire politieorganisatie waarin

in het verleden het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie

in Nederlands-Indië zijn opgegaan.

Zowel beroeps- als dienstplichtig personeel, dat gediend heeft of dient 

bij het Wapen en/of bovengenoemde korpsen, wordt van harte uitge-

nodigd zich aan te melden als begunstiger van SMC.

Doelen
SMC heeft tot doel het onderhouden of vernieuwen van vriend-

schappelijke banden tussen hen die in het heden of verleden als 

militair of burger werkzaam waren of zijn bij de Koninklijke  

Marechaussee, Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee en 

Korps Politietroepen. Tevens draagt SMC ertoe bij dat belangstelling 

voor en betrokkenheid met het Wapen der Koninklijke Marechaussee 

en de nauw daarbij betrokken instellingen levendig wordt gehouden.

SMC wordt bij het realiseren van haar doelen ondersteund door  

enkele duizenden begunstigers.

Hoe?
SMC tracht haar doel onder meer te realiseren door het:

l organiseren van contactbijeenkomsten, excursies en reünies

l deelnemen aan herdenkingen

l tonen van onderling medeleven bij ‘lief en leed’-gebeurtenissen

l aandacht schenken aan hoogtijdagen van het Wapen

l uitgeven van ‘Marechaussee Contact’

l informeren via de website www.marechausseecontact.nl

l verzenden van een wekelijkse nieuwsbrief

l  ondersteunen van de veteranenzorg binnen de Koninklijke  

Marechaussee

l beantwoorden van speciieke vragen

l geven van voorlichting

Voorzitter

J. Vlaming

e-mail: vlamingj@gmail.com

Vice-voorzitter

G.N. Roes

e-mail: gerard.roes@planet.nl

Secretaris SMC

P. Scholte

Postbus 125

7590 AC Denekamp

Tel. 0049 594 1999099

e-mail: scholte.p@gmail.com

Tevens adres voor overlijdensberichten

SMC-begunstigers

Penningmeester

E. Bouwman

tel: 071 - 5416060

email: e.bouwman@ziggo.nl 

algemene bankrekening:  

IBAN: NL82 INGB 0003 9121 06 

BIC: INGNL2A

Bankrekening SMC-artikelen

IBAN: NL34 INGB 0000 9164 46

BIC: INGNL2A

Aanmeldingen, adresmutaties en 

werving

C. de Boom

Johan Frisoplein 23

8071 LX Nunspeet

Tel. 0341-257129

e-mail: c.dboom@chello.nl

Administratie begunstigerbijdragen

P. van Sprang

Tel. 0252-674279

e-mail: begunstigersbijdragen@

marechausseecontact.nl

Postbankrekening 3912106 

t.n.v. SMC te Nieuw Vennep

IBAN:  NL82INGB0003912106

BIC:  INGBNL2A

Commissie reünies, contactdagen

en herdenkingen

R. Gras 

Walstro 33 

1273 BH Huizen 

Tel. 035-5258313 

e-mail: roelgras@hetnet.nl

Veteranen

F. H.C. Meijer

Tel. 0341-417087

e-mail: frans.meijer@kpnmail.nl

Indiërubriek

Zie adres aldaar

Redactie

J. Vlaming, R. Bouwman, F.H.C. Meijer, W.A. Geense, E.C.G. 

Boom, M.N.M. Broekhuizen-Klijnhout, E.A.W. Damen

Redactieadres

Weeshuiswal 9

4116 BR Buren

Tel. 0344-571256

e-mail: redactiemc@gmail.com

Webmaster SMC

R. Bouwman

e-mail: roelbouw@gmail.com

www.marechausseecontact.nl

Marechaussee Contact (MC) verschijnt zes maal per jaar 

en wordt verstrekt aan begunstigers van de Stichting  

Marechaussee Contact.

Nieuwe abonnees dienen zich derhalve eerst aan te 

melden als begunstiger. Hoewel uiterste zorg is besteed 

aan MC, aanvaardt noch de redactie, noch de stichting 

enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of  

onvolkomenheden in het blad. 

Stichting Marechaussee Contact



Museum der Koninklijke Marechaussee

Weeshuiswal 9
4116 BR Buren
Tel: 0344-571256
W: www.marechausseemuseum.nl
E: postbus@marechaussseemuseum.nl

Elke dag open van 12.30 -16.30 uur, voor feestdagen: zie website

Geschiedenis

Vergaderingen

KMar Meeting Point

Bijeenkomsten

Voertuigen, motoren


