
Samenvatting toespraak 30 oktober 2014  
 
(slechts het gesproken woord telt)    
 
 
Dames en heren, SMC-vrienden en vriendinnen, 
 
 
Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik 
u allen op deze 53

ste
 reünie van harte welkom.  

 
Een speciaal woord van welkom ook aan de oud-
bestuursleden, de standhouders en onze oudste 
deelnemer, de heer Geschiere uit Bilthoven 
(geboortejaar 1918). 
 
Tegen 11.30 uur zal CKMAR de zaal betreden. Hij heeft 
ruimte in zijn drukke agenda gevonden om ruim een uur 
bij ons te zijn. Ik ben hem daarvoor zeer erkentelijk en 
ben er van overtuigd ook uw gevoelens te vertolken.  
  
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 staande te 
herdenken en een minuut stilte in acht te nemen. 
 
 
Positie van ons Wapen 
 
In het achter ons liggende jaar is het 200-jarig bestaan 
van het Wapen op diverse momenten herdacht en 



gevierd. Wij waren als bestuur daar vaak bij aanwezig, 
op sommige momenten waren ook veel begunstigers 
voor een dergelijke bijeenkomst uitgenodigd. 
 
De maand oktober kende een paar hoogtepunten.  
 
Op 16 oktober werd door Zijne Majesteit Koning Willem 
Alexander op het Binnenhof aan de KMar een nieuwe 
standaard uitgereikt. Een heel gedenkwaardige 
plechtigheid, op onze website hebben we daar ruim 
aandacht aan besteed. 
 
Op 24 oktober hebben we de Wapendag mogen vieren 
in de gebouwen van Het Loo. We zijn daar vereerd met 
het bezoek van onze Schutsvrouwe, H.K.H. Prinses 
Beatrix. Zij heeft een deel van het middagprogramma 
bijgewoond. Ook van dit bezoek hebben we gewag 
gemaakt op onze website. 
 
De Commandant van het Wapen heeft die middag het 
eerste exemplaar van het ter gelegenheid van onze 
200

ste
 verjaardag uitgegeven boek ‘Een krachtig 

instrument’ overhandigd aan onze Schutsvrouwe. Ik zal 
straks meer over dit boek vertellen. 
 
Het Wapen is dit jaar niet alleen i.v.m. het 200-jarig 
bestaan in het nieuws geweest. De ramp met de MH-17 
leidde ook tot het prominent noemen van het Wapen. Zo 
werd uitgebreid aandacht besteed aan de collega’s die 
zijn ingezet in het rampgebied. De indrukwekkende 
beelden van de aankomst van de stoffelijke overschotten 
op vliegveld Eindhoven en de begeleiding van de stoet 
rouwauto’s zullen ons lang bijblijven.  



 
Over het afstoten van de KBK is op dit moment niets te 
zeggen.  
 
De nieuwbouw voor zowel Apeldoorn als Schiphol 
verloopt voorspoedig. Op onze website en in ons blad 
proberen wij u daaromtrent zo goed mogelijk te 
informeren.  
  
Vanmiddag worden wij door kolonel Hendrickx bijgepraat 
over de op handen zijnde reorganisatieplannen. Voor het 
eerst in ons bestaan zal het Wapen niet 
gebeidsgebonden zijn georganiseerd. De nadruk zal nu 
gaan liggen op het informatiegestuurde optreden. Met u 
ben ik benieuwd naar deze plannen.  
 
Mijn conclusie is ook dit jaar dat het nog steeds goed 
gaat met ons dierbare Wapen. 
 
 
  
Toestand museum 
 
Met ons museum gaat het ook goed. Er wordt goed 
invulling gegeven aan de status van Marechaussee 
Meeting Point. Wekelijks zijn er te Buren vergaderingen, 
bijeenkomsten of reünies. Fijn dat we ook op deze wijze 
de band met ons Wapen en haar (oud-)leden kunnen 
verstevigen.  
 
In het lesprogramma van leerlingen van het 
opleidingscentrum is nu ook structureel een bezoek aan 
het museum opgenomen. Zij mogen een deel van de 



tocht van de Canadese arts Graeham Warrack afleggen, 
die tocht eindigt in de tuin van ons museum. Na aldaar 
een nacht te hebben doorgebracht mogen ze het 
museum bezoeken. Ik hoop dat ze aan dat bezoek 
goede gevoelens overhouden, of dat ook voor de mars 
geldt kan ik niet helemaal inschatten! 
 
Veel oud-leden van het Wapen of hun nagelaten 
betrekkingen weten ook de weg naar Buren te vinden. 
Vrijwel wekelijks leidt dat tot schenkingen / uitbreidingen 
van de collectie. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. 
 
Op 1 november zullen we nu echt een nevenvestiging 
worden van de Stichting Defensie Musea. Voor u als 
bezoeker en trouwe achterban zal er niets veranderen. 
Het museum en de collectie blijft in Buren. Administratief 
en bedrijfsmatig zijn er wel veranderingen. Ik zal daar in 
het decembernummer van Marechaussee Contact meer 
uitgebreid bij stiltaan.  
 
In de achter ons liggende maanden hebben we iets 
minder bezoekers gehad dan voorgaande jaren, we 
denken dit jaar toch in ieder geval met meer dan 15.000 
bezoekers te kunnen afsluiten. In het gastenboek vinden 
we eigenlijk alleen maar positieve notities (zie ook de 
website van het museum). We hebben een mooi 
museum, gehuisvest in een mooi gebouw. Daar mogen 
we met elkaar best trots op zijn. 
 
 
Toestand Stichting 
 
Wij kunnen als Stichting weer 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. 
 
De website benutten wij om u dagelijks 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. Ik wil vanaf deze plaats Roel Bouwman hartelijk 
danken voor de wijze waarop hij zich van deze taak 
kwijt! Zelden heb ik een webmaster meegemaakt die zo 
snel reageert op actuele ontwikkelingen. Ook voor hem 
een applaus! 
 
Daarnaast proberen wij met de wekelijkse nieuwsbrief in 
een behoefte te voorzien. Er wordt goed naar gekeken. 
Op dit ogenblik hebben wij daarvoor 1250 abonnees. 
 
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. Eveneens te 
ondersteunen met een applaus. 
 
 
Het aantal begunstigers is in het achter ons liggende 
jaar wederom aanzienlijk gedaald, de teller staat nu net 
boven het getal 2900. Veel ouderen zijn ons ontvallen, 
anderen hebben ten nadele van ons gekozen voor een 



bezuiniging. Samen vormen we gelukkig nog immer een 
hechte en substantiële kring van vrienden in en om ons 
Wapen. Met het gedenkboek proberen wij de negatieve 
spiraal te doorbreken. Ik zal dat toelichten. 
 
 
Het gedenkboek 
 
Een aantal jaren geleden heeft de Commandant van het 
Wapen aan de directeur van het Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie gevraagd een gedenkboek te 
maken ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de 
Koninklijke Marechaussee. Vorige week vrijdag is zoals 
reeds gezegd het eerste exemplaar van ‘Een krachtig 
instrument’ overhandigd aan onze Schutsvrouwe. 
 
Als bestuur van de SMC hebben wij een paar jaar 
geleden besloten dit boek om niet ter beschikking te 
stellen aan onze begunstigers (sommigen denken dat ze 
lid zijn, een stichting kent echter geen leden!). We 
hebben daartoe een aantal jaren geld opzij gelegd, 
waardoor we nu dit gebaar kunnen maken. Tevens 
hebben wij een aantal extra exemplaren aangeschaft, 
deze willen wij vooralsnog alleen verstrekken aan 
nieuwe begunstigers. Ook dat doen we om niet, mits 
men voor minimaal twee jaar begunstiger wordt. We 
hopen hiermee weer een groei van het aantal 
begunstigers te realiseren! 
 
Het is een mooi boek geworden. In totaal 272 pagina’s 
met veel ook nog niet eerder vertoonde foto’s. Maar dat 
niet alleen, via zogenaamde layars kunnen ook 
ongeveer 190 films worden bekeken, u heeft daarvoor 



wel een smartphone of tablet nodig. De schrijvers 
hebben zo veel mogelijk gekozen voor interviews. Dat 
heeft geleid tot keuzes m.b.t. de te behandelen 
onderwerpen. Sommige delen van onze recente 
geschiedenis komen dan ook niet of terloops aan de 
orde. Dat was niet te vermijden. 
 
Ik heb zelf een bijdrage in de conceptfase mogen 
leveren en ben het grotendeels eens met de teksten, 
behalve met twee rubrieken.  
 
Ik vind het hoofdstuk over de inzet in het voormalige 
Nederlands Indië geen recht doen aan de aldaar 
verrichte werkzaamheden. Te veel wordt n.m.m. 
aandacht besteed aan de taken in het achtergebied. Het 
Korps Militaire Politie / KMar heeft in verhouding aldaar 
de meeste slachtoffers moeten betreuren. Van ons zijn 
60 personen omgekomen, van de Nederlandse troepen 
6229. Het KMP/KMar maakte echter veel minder dan 1% 
uit van de aldaar ingezette troepen. Ik vind dan ook dat 
meer aandacht had moeten worden besteed aan de 
diensten op de buitenposten. 
 
Op pagina 87 t/m 89 worden de zuiveringen belicht. De 
conclusie is dat de marechaussee procentueel minder 
mensen heeft moeten ontslaan omdat zij in de oorlog 
fout waren geweest. De schrijvers besteden naar mijn 
mening onvoldoende aandacht aan het feit dat men bij 
de politie gestopt is met de zuiveringen, te veel mensen 
zouden dan hun functie hebben moeten neerleggen. De 
marechaussee is daarentegen wel geheel gezuiverd van 
foute elementen. 
 



Maar nogmaals: het is een mooi boek geworden. Ook 
vanaf deze plaats mijn complimenten aan de schrijvers. 
 
U mag straks als begunstiger een boek meenemen naar 
huis. Ik heb eerder al aangegeven dat wij als bestuur 
naar onze trouwe achterban een gebaar wilden maken. 
Van de thans aanwezigen is de heer Sane de Boer het 
langst begunstiger, hij is ingeschreven met het nummer 
175. Ik wil hem graag als eerste het boek overhandigen 
en verzoek hem daartoe naar voren te komen. 
 
  
  
 
 
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 en geef nu 
graag het woord aan Roel Gras. 
 

 
Na het doen van mededelingen van huishoudelijke aard 
door Roel Gras kwamen de gesprekken van vroeger 
weer op gang.  
Tijdens de koffie, maar vooral tijdens de borrel, kwamen 
de herinneringen en de sterke verhalen (weer) boven 
water, al dan niet ondersteund met fotoalbums. Oud-



collega’s die elkaar uit het oog hadden verloren door 
overplaatsingen of dienstverlating, zagen elkaar - soms 
pas na jaren - weer. De sfeer was als van ouds. Het was 
te merken dat leden en oud-leden van het Wapen de 
behoefte hebben om minstens één maal per jaar bij 
elkaar te zijn om de vriendschapsbanden te hernieuwen, 
getuige ook de grote belangstelling voor dit jaarlijkse 
evenment.  
 
De aanwezige stands van het Marechausseemuseum, 
het Fonds Sociale Zorg, van de veteranen en van de 
SMC hadden over belangstelling niet te klagen. Er zijn 
zoveel leuke, kleine en grotere dingen over de 
marechaussee te koop! 
 
 Na het nuttigen van een voortreffelijke warme hap en 
nog wat napraten, liep ook deze 53e Reünie weer ten 
einde. Met een …… als aandenken vertrokken de 
reünisten huiswaarts. Het ‘Eens marechaussee, altijd 
marechaussee’-gevoel kan er weer en jaartje tegen. 
 
SMC 
 

 
 


