Samenvatting toespraak 2 november 2017

Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen,

Mede namens de overige leden van het bestuur
heet ik u allen op deze 56ste reünie van harte
welkom.
Een speciaal woord van welkom ook aan de oudbestuursleden, de standhouders (fijn dat weer de
moeite heeft genomen om hier met uw artikelen te
komen) en onze oudste deelnemer, de heer
Marten Mobach (98 jaar) uit Bilthoven. Ik wil hem
straks graag een boeket (laten) aanbieden.
Overigens heeft een van onze begunstigers, de
heer Berlee, onlangs de leeftijd van 100 jaar
mogen bereiken! Wij zullen bezien of we een
interview met hem in ons blad kunnen plaatsen.
De Commandant van het Wapen, luitenantgeneraal Van den Brink heeft mij gevraagd u
namens hem te groeten, hij wenst ons een zeer
geslaagde bijeenkomst toe.
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. Zonder
anderen te kort te doen wil ik noemen:

Generaal-majoor b.d. Hans Rademaker,
overleden op 15 augustus in de leeftijd van 83
jaar, Hans is zeven jaar vice-voorzitter van onze
stichting geweest

Ik verzoek u allen – indien u daartoe in staat bent
– hen staande te herdenken en een minuut stilte
in acht te nemen.

Kanttekeningen bij ons Wapen
Elk jaar sta ik kort stil bij de toestand van het
Wapen. Dit jaar volsta ik met te verwijzen naar de
voordracht die straks door kolonel Kasteel zal
worden gehouden. Ik wil in algemene zin stellen
dat het goed gaat met ons geliefde Wapen, wel
staat men voor grote uitdagingen. De recente
uitbreidingen (zoals Schiphol, Lelystad, De
Nederlandse Bank) leiden tot een grote wervings-

en opleidingsinspanning. Ik heb begrepen dat het
aantal leerlingen in Apeldoorn van 400 naar 600
moet stijgen om de uitbreidingen te kunnen
accommoderen. Straks daaromtrent naar alle
waarschijnlijkheid meer.

Toestand museum
In Marechaussee Contact hebt u kunnen lezen dat
de heer René Parijs is aangetreden als nieuwe
directeur van ons museum. Ik hoop dat daarmee
weer rust in Buren komt. Zoals de zaken er nu
voorstaan zal tijdens de looptijd van de door de
Stichting Museum KMar met defensie gesloten
bruikleenovereenkomst ons museum nog zeker tot
2025 te Buren blijven. Naar alle waarschijnlijkheid
ook daarna.

Onderzoek naar optreden Nederlandse troepen in
het voormalige Nederlands-Indië.
In ons blad heb ik in mijn voorwoord aandacht
besteed aan het grootschalig onderzoek naar

mogelijk extreem geweld te Nederlands-Indië in de
periode 1945 – 1950. Ik gebruik bewust de term
Nederlands-Indië omdat naar mijn mening toen
geen enkel land (en ook Nederland niet) de
onafhankelijkheidsverklaring van Soekarno
ondersteunde. Bijna zou ik wat dat betreft een
vergelijk willen maken met hetgeen zich nu in
Spanje / Catalonië afspeelt.
Samen met enkele andere vertegenwoordigers
van veteranenverbanden maak ik deel uit van een
door het Veteranen Platform ingestelde commissie.
De voorzitter van deze commissie, generaalmajoor Noordsij, maakt deel uit van de
Maatschappelijke Klankbordgroep. Deze laatste
instantie heeft periodiek contact met de drie met dit
onderzoek belaste instituten.
We hebben als achterban nog vele vragen, zijn
heel kritisch v.w.b. de insteek van dit onderzoek.
De vraagtekens beginnen al bij de titel van het
onderzoek: ‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in
Indonesië 1945 – 1950’. Indonesië en niet
Nederlands-Indië.
Wij zijn ook heel benieuwd hoe de medewerking
vanuit Indonesië zal zijn. Tot nu toe ontvangen wij
signalen dat Indonesië niet echt wil meewerken,
dat men het ook niet eens is met dit onderzoek.
Zullen hun archieven echt en totaal worden

ontsloten? Ik zal u via ons blad en onze
nieuwsbrief van de ontwikkelingen op de hoogte
houden. Voor onze Indië-gangers en hun familie
ben ik beschikbaar voor vragen en het zo nodig
bieden van hulp.

Toestand Stichting Marechaussee Contact
Wij kunnen als Stichting wederom terugzien op
een goed jaar. De door de reüniecommissie
georganiseerde evenementen zijn goed bezocht.
Vanaf deze plaats wil ik de leden van de
commissie hartelijk danken voor hun
werkzaamheden. Een speciaal woord van dank
voor Gerrit Reloe, die zich snel heeft ingewerkt.
Een applaus voor hem en zijn medewerkers is
zeker op zijn plaats.
Op 24 oktober bestond onze stichting 40 jaar. Wij
hebben daar in ons blad uitvoerig aandacht aan
besteed.
We zijn als stichting goed in staat om invulling te
geven aan een van onze doelstellingen: het zijn
van vriendenkring rond het Wapen. Onze website
wordt elke maand meer dan 14.000 keer bezocht
en komt ook vaak voor in de door Google

verzonden alerts.
De wekelijkse nieuwsbrief kent thans 1150
abonnees. Ook zijn er velen die de nieuwsbrief via
de op de website gegeven link lezen. 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. Een papieren uitgave maakt ook
archivering en het in de toekomst terugkijken naar
gebeurtenissen eenvoudig mogelijk. Zelf heb ik de
afgelopen maanden met veel plezier door de oude
jaargangen gebladerd. Met elkaar hebben we
volop aan geschiedsschrijving gedaan!
Vanaf deze plaats wil ik onze webmaster en alle
andere leden van de redactie danken voor hun
inzet. Graag ook voor hen een applaus.
Het aantal begunstigers is in het achter ons
liggende jaar helaas weer aanzienlijk gedaald, de
teller staat nu redelijk stabiel op 2620, weer 100
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.

In oktober zijn veel KMar-gerelateerde
bijeenkomsten. Dit jaar was het wel heel erg
moeilijk om elkaar niet in het vaarwater te zitten.
Om die reden zijn we nu uitgeweken naar begin
november. Komende jaren willen we onze reünie
om die reden ook voortaan op de eerste
donderdag van november gaan houden.
Tijdens de AB van 28 september hebben we
afscheid genomen van Gerard Roes. Gerard is van
medio 2006 tot september van dit jaar vicevoorzitter van onze stichting geweest. Zijn kennis
en ervaring, zijn scherpe juridische blik en kennis
van wat er zich in Den Haag afspeelt waren en zijn
van onschatbare waarde voor onze stichting. Hij
blijft ons overigens zijdelings als juridisch adviseur
bijstaan.

We zijn blij met het aantreden van Ed Cousin. Wij
hebben er alle vertrouwen in hem een waardige
opvolger van Gerard te hebben gevonden.
Een enkeling onder u is op dit moment geen
begunstiger. Ik wijs u op onze stand, onder
bepaalde voorwaarden krijgt u het jubileumboek
200 jaar KMar cadeau als u zich als begunstiger
aanmeldt.
Rond 12.30 uur kunnen wij genieten van het

inmiddels vertrouwde stamppotbuffet. We krijgen
daartoe aanwijzingen van de directie van ‘De
Molen’.
Tegen 16.30 uur zal onze reünie worden
afgesloten.

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 / gezinsleden die hen zo vaak willen
afstaan.
Ik wens u allen een zeer aangename dag toe.

