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Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, 
 
 
Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik 
u allen op deze 54ste reünie van harte welkom.  
 
Een speciaal woord van welkom ook aan de oud-
bestuursleden, de standhouders (fijn dat ook de heer 
Vink er weer is) en onze oudste deelnemer,  de heer 
Marten Mobach uit Bilthoven. Ik wil hem straks graag 
een boeket aanbieden. 
 
De Commandant van het Wapen, luitenant-generaal 
Leijtens heeft mij gevraagd u namens hem te groeten, 
hij wenst ons een zeer geslaagde bijeenkomst toe. 
Volgende week zal hij het commando over het Wapen 
overdragen aan luitenant-generaal Van den Brink.  
  
Fijn dat we ook dit jaar weer met zo velen aanwezig 
zijn. Tegelijkertijd missen we ook enkele trouwe 
bezoekers omdat zij door ziekte of leeftijd niet kunnen 
komen. Ook zijn ons in het laatste jaar veel collegae en 
vrienden ontvallen. Ik verzoek u hen – indien u daartoe 
in staat bent - staande te herdenken en een minuut 
stilte in acht te nemen. 
 
 
 
Kanttekeningen bij ons Wapen 



 
De staf van ons Wapen is in het achter ons liggende 
jaar verhuisd naar het Plein/Kalvermarktcomplex (het 
ministerie). Langzaam raakt men gewend aan de 
nieuwe situatie. De KBK wordt vooralsnog nog niet 
afgestoten. In het kader van de terreurdreiging is / wordt 
het Wapen uitgebreid. Een deel van de nieuwe 
eenheden zal worden gelegerd op deze kazerne.  
 
De nieuwbouw voor het district Schiphol is nagenoeg 
voltooid. In Apeldoorn verlopen de werkzaamheden 
voorspoedig. Op onze website en in ons blad proberen 
wij u daaromtrent zo goed mogelijk te informeren. In de 
nieuwsbrief van afgelopen zondag hebben wij u ook 
gewezen op de door Fred Klijndijk op zijn website 
verzorgde informatie. Het is heel knap om deze 
ingrijpende renovatie uit te voeren terwijl de opleidingen 
gewoon doorgaan! 
  
Vanmiddag worden wij door kapitein Te Riele bijgepraat 
over de stand van zaken van de huidige opleidingen, 
mogelijk zal hij ook nog iets zeggen over de situatie op 
de KW III kazerne.   
 
Tot zover de stand van zaken m.b.t. ons aller geliefde 
Wapen  
 
 
  
 
 
 
Toestand museum 



 
Vanaf 2006 heb ik zowel hier, op de website en in 
Marechaussee Contact als voorzitter SMC aandacht 
besteed aan ons museum. Vanaf 2012 deed ik dat 
tevens als directeur van ons museum. Vandaag sta ik 
hier weer alleen als voorzitter SMC. Ik vind het fijn dat 
de nieuwe directeur, kolonel Van der Heijden vandaag 
ook in ons midden is. Hij is beschikbaar om u straks 
bilateraal te woord te staan. 
 
Ten opzichte van vorig jaar is het grote verschil dat het 
museum (m.u.v. het archief) nu samen met het 
Nationaal Militair Museum te Soesterberg, het 
Marinemuseum te Den Helder en het Mariniersmuseum 
te Rotterdam onderdeel is van de Koninklijke Stichting 
Defensiemusea. 
 
Op onze website kunt u bij de rubriek bestuursmede-
delingen lezen welke discussies er over de toekomst van 
ons museum in 2006 en 2011 met het ministerie van 
defensie zijn gevoerd. Uiteindelijk heeft luitenant-
generaal Van Putten in 2012 een overeenkomst met 
defensie gesloten, in principe voor de duur van 10 jaar 
met de optie van stilzwijgende verlenging. Daarin is o.a. 
opgenomen dat ons museum deel uit zal maken van de 
inmiddels Koninklijke Stichting Defensiemusea en dat 
ons museum in Buren zal blijven. De collectie zal in 
bruikleen worden gegeven aan het ministerie, het 
ministerie geeft de collectie in beheer bij de KSD. De 
Stichting Museum KMar blijft eigenaar van de collectie. 
 
 
Sinds 1 november vorig jaar behoort ons museum – 



zoals eerder gezegd - administratief tot de Koninklijke 
Stichting Defensiemusea. De directeur van de KSD, de 
heer Van Vlijmen, onderhandelt met defensie over o.a. 
de hem opgelegde verplichtingen. Hij is volgens een 
artikel in de nieuwsbrief van deze stichting van mening 
dat er eigenlijk voor zowel het Mariniermuseum te 
Rotterdam als het Marechausseemuseum te Buren 
bedrijfsmatig geen plaats is in zijn Stichting. Vooralsnog 
heeft de Raad van Toezicht van de KSD hem te kennen 
gegeven dat voorlopig gewoon uitvoering moet worden 
gegeven aan de door defensie met de Stichting Museum 
KMar gesloten overeenkomst (die overigens nog steeds 
niet formeel is ingegaan). Het signaal is echter gegeven, 
het is oppassen geblazen. Heel belangrijk is nu hoe het 
bestuur van de Stichitng Museum Kmar zich zal gaan 
opstellen. Zij zijn immers juridisch eigenaar van de 
collectie en de Dependance! Tevens is van belang hoe 
de Commandant van het Wapen zich zal opstellen. Ik zal 
u via onze website, de nieuwsbrief en Marechaussee 
Contact op de hoogte blijven houden van de 
ontwikkelingen.   
 
 
Toestand Stichting Marechaussee Contact 
 
Wij kunnen als Stichting terugzien op een goed jaar. De 
door de reüniecommissie georganiseerde evenementen 
zijn goed bezocht. Vanaf deze plaats wil ik de 
reüniecommissie hartelijk danken voor hun 
werkzaamheden. Een applaus is zeker op zijn plaats. 
 
Tegelijkertijd wil ik mijn zorg uitspreken. U hebt via onze 
nieuwsbrief kennis kunnen nemen van de 



gezondheidstoestand van Roel Gras. Gelukkig is er 
sprake van een goed herstel van de hem overkomen 
CVA / beroerte in juni en is de bij hem opgetreden 
hartritmestoornis ook onder controle. Roel moet het 
echter rustig aan doen en dat strookt zoals u weet in het 
geheel niet met zijn aard. We proberen hem als bestuur 
zo veel mogelijk te helpen, tevens zijn we ook Bep en 
zijn dochter Jolanda zeer dankbaar voor het werk dat zij 
Roel uit handen nemen en dus voor ons doen. Gelukkig 
zijn Bep, Jolanda en Roel vandaag in ons midden. Ik  
hoop dat het herstel zal doorzetten. 
 
De website benutten wij om u te voorzien van informatie 
over onze stichting en ons Wapen. Per maand bezoeken 
ruim 5.000 personen een of meer keer onze website. 
Gemiddeld zo’n 11 à 12.000 bezoeken per maand. Ook 
boven onze website hangen echter donkere wolken. 
Onze webmaster Roel Bouwman is deze zomer 
getroffen door een lymfoom (een gezwel) in zijn 
hersenen. Hij wordt daarvoor behandeld en kan helaas 
de website voorlopig niet bijhouden. Als bestuur 
proberen we hem zo goed mogelijk te vervangen, we 
kunnen echter niet tippen aan de wijze waarop Roel dat 
deed (en hopelijk in de toekomst weer gaat doen). We 
wensen hem en Ria heel veel sterkte toe, namens u 
allen hebben wij hem recent een boeket aangeboden.  
 
Daarnaast proberen wij met de wekelijkse nieuwsbrief in 
een behoefte te voorzien. Er wordt goed naar gekeken. 
Op dit ogenblik hebben wij daarvoor 1200 abonnees. 
Ook zijn er velen die de nieuwsbrief via de op de website 
gegeven link lezen. Daarmee voorkomen zijn de ‘ping’ 
op de vroege zondagmorgen!   U kunt zich via de 



website voor deze nieuwsbrief aanmelden. 
 
Tenslotte ons blad. Het is een van de weinige 
periodieken die nog op papier wordt uitgegeven. 
Marechaussee Contact voorziet zeker in een behoefte. 
We krijgen als redactie regelmatig positieve reacties. 
Vanaf deze plaats wil ik de andere leden van de redactie 
en met name Hardy Damen en Marion Broekhuizen 
danken voor hun inzet in deze. Graag te ondersteunen 
met een applaus. 
 
 
Het aantal begunstigers is in het achter ons liggende 
jaar wederom aanzienlijk gedaald, de teller staat nu op 
2840, zestig lager dan vorig jaar. Veel ouderen zijn ons 
ook dit jaar ontvallen. Samen vormen we gelukkig nog 
immer een hechte en substantiële kring van vrienden in 
en om ons Wapen.   
 
Ik kom tot een afronding. Vanaf deze plaats wil ik de 
andere bestuursleden en hun medewerkers danken voor 
de ook weer in het achter ons liggende jaar getoonde 
inzet. Veel werk is op allerlei gebied verzet. Het is een 
voorrecht om met dit team te mogen werken! Dank ook 
aan de partners die hen zo vaak willen afstaan. 
 
Ik wens u allen een zeer aangename dag toe.  
 

 
  
 


