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Marechaussee Contact is een uitgave

van Stichting Marechaussee Contact

en verschijnt zes keer per jaar.
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SMC

Observaties voorzitter

Op 15 juli waren we met een deputatie van het bestuur in ons 

museum aanwezig bij de opening van de expositie ‘50 jaar 

dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee’. Het was een 

bijzonder plezierige bijeenkomst, die mede in het teken stond 

van het project ‘Gelegerd in Gelderland’. Het Trompetterkorps 

van ons Wapen verzorgde in dat kader te Buren ’s middags 

een fantastisch concert, het publiek -de zaal was tot de laatste 

plaats bezet- heeft daarvan genoten! Elders in dit nummer 

leest u meer over deze toch wel bijzondere dag. In deze zij 

nog opgemerkt dat er dankzij de drukker nog een 50-tal 

exemplaren van het door Harry Poels geschreven boek over de 

dienstplicht bij ons Wapen voorradig zijn. Op de website van 

het museum is aangegeven hoe u alsnog dit unieke boek kunt 

bestellen. Wees er snel bij, op is op! 

De landelijke Veteranendag is voor ons goed verlopen, mede 

dankzij het mooie weer. Alle deelnemers kijken terug op een 

zeer geslaagde dag. Elders in dit nummer treft u daaromtrent 

meer informatie aan. Op onze website kunt u ook meer details 

over deze dag vinden, daar treft u eveneens een fotoreportage 

aan.

 

Op 15 augustus waren we in Den Haag als SMC aanwezig bij 

de herdenking van de capitulatie van Japan en daarmee de 

herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog voor 

het Koninkrijk der Nederlanden als geheel. Het was ook voor 

ons weer een heel indrukwekkende bijeenkomst. 

De eerste zaterdag van september zullen we bij het Indië-

monument te Roermond onze gevallenen in de periode 1945 

– 1962 gedenken. Duidelijk is bij de ouderen te merken dat 

men in die Indië-periode en daarna te Korea en Nieuw-Guinea 

samen heel veel heeft meegemaakt. Ik hoop dat zij nog lang in 

staat zullen zijn om de reis naar Roermond te maken!

Op 28 september zal al weer voor de 13e keer onze KMar 

Veteranendag te Apeldoorn worden gehouden. Tot voor kort 

was dit dè ontmoetingsplek voor collega’s die zich veteraan 

mogen noemen en nog actief dienende collega’s die ook over 

uitzendervaring beschikken. Nu hebben laatstgenoemden sinds 

30 juni eveneens de status van veteraan. Ik ben benieuwd 

hoeveel jongere collega’s acte de presence zullen geven. Zeker 

is in ieder geval dat het een geslaagde dag zal worden!

Hetzelfde geldt voor de Algemene Reünie in oktober. Elke keer 

weer een hartverwarmend samenzijn! Vanwege het aantal 

deelnemers wijken we ook dit jaar weer uit naar ‘De Molen’ 

in de Harskamp. Elders in ons blad en op onze website treft u 

meer informatie over deze bijeenkomst aan.

Het zal u niet zijn ontgaan dat er mutaties zijn geweest in de lei-

ding van de Koninklijke Marechaussee, de commando-overdracht 

is ruim belicht op onze website. In dit nummer geven we de com-

mandant van het Wapen, luitenant-generaal dr. J.A.J. Leijtens, 

de gelegenheid om terug te kijken en om aan te geven hoe hij 

de toekomst ziet. Minder of geheel onbekend bij onze achterban 

is zijn plaatsvervanger, generaal-majoor H.J. Beentjes. In een inter-

view vertelt ze iets over haar zakelijke en privé-achtergrond. Ook 

zij staat stil bij de plannen die het Wapen heeft.

De rubriek ‘Geschiedenis’ is vele nummers van Marechaussee 

Contact  verzorgd door dr. J.P.E.G. (Jos) Smeets. Hij heeft als 

historicus op voortreffelijke wijze delen van de historie van ons 

Wapen belicht. In het juni-nummer heb ik zelf iets geschreven 

over de inzet van het Korps Militaire Politie / KMar in voormalig 

Nederlands-Indië. In dit nummer staat Hardy Damen stil bij de 

dienstplicht bij ons Wapen. In komende nummers zullen we als re-

dactie tot het 200-jarig bestaan van ons Wapen in 2014 trachten 

telkenmale iets van onze geschiedenis de revue te laten passeren. 

Op onze website kunt u vanaf begin augustus digitaal kennis ne-

men van oudere nummers van Marechaussee Contact. Het eerste 

nummer dat we op deze wijze toegankelijk hebben gemaakt is 

het februarinummer van dit jaar. In oktober zal het aprilnummer 

worden geplaatst, enzovoorts. Bewust hebben we als bestuur 

voor deze methodiek gekozen. Alleen begunstigers hebben recht 

op actuele nummers!

Ik wens u weer veel leesplezier. 

Jack Vlaming

brigade-generaal b.d.

voorzitter SMC
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Nestelpennen

Op de Vliegveldweg in Beek, vlakbij 

Maastricht Aachen Airport, heeft de 

KMar twee mannen aangehouden 

voor overtreding van de Opiumwet.

Het tweetal van 17 en 42 jaar werd 

gecontroleerd tijdens het mobiel 

toezicht veiligheid (MTV) door mare-

chaussees van brigade Limburg-Zuid.  

In de auto van de verdachten werd meer dan driehonderd 

gram heroïne aangetroffen. Hierop werd het tweetal aange-

houden en voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

De KMar is verantwoordelijk voor de politietaken op Maas-

In de internationale trein op het traject Arnhem-Utrecht is 

een 24-jarige vrouw uit Albanië aangehouden die ervan 

wordt verdacht een 33-jarige man Nederland binnen te 

smokkelen.

De KMar kwam de verdachten op het spoor tijdens een con-

trole ‘mobiel toezicht veiligheid’. De man overhandigde een 

Bulgaars paspoort. Na controle door de Marechaussee bleek al 

snel dat het document vervalst was. Ook het door de verdach-

te getoonde Bulgaarse rijbewijs en identiteitskaart bleken vals. 

Omdat er vermoedens waren dat er 

sprake was van mensensmokkel is ook 

de Albanese vrouw aangehouden. 

De vrouw bleek in het bezit van ruim 

achtduizend euro. Beide verdachten 

zijn ingesloten. De Brigade Oostgrens 

Midden stelt een nader onderzoek 

in naar de identiteit van de man, de 

mensensmokkel en de herkomst van 

het geld.

Albanese vrouw aangehouden voor mensensmokkel 

Onderstaande berichten zijn afkomstig van de SMC-website

Verdachten met heroïne opgepakt in Maastricht

Gesignaleerde vrouw 

aangehouden 

tricht Aachen Airport, waar zij ook de 

grensbewaking (paspoortcontrole) doet en 

recherchewerkzaamheden verricht. Daar-

naast houden teams op diverse locaties in 

Limburg controles in het kader van mobiel 

toezicht veiligheid. Tijdens deze controles, 

die de KMar ook landelijk uitvoert, werden 

vorig jaar in totaal zo’n vijftienhonderd 

illegalen aangetroffen en werden diverse 

strafbare feiten zoals mensensmokkel- en handel, paspoort-

fraude en drugszaken opgespoord. 

Ook wordt personeel van de KMar ingezet ter bestrijding van 

drugscriminaliteit in de grensgebieden.

Onlangs heeft de Koninklijke Marechaussee 

weer deelgenomen aan het Kinderfeestbeest 

2012 (voorheen Dream Night At Artis).

Vele duizenden, waaronder veel zieke kinderen 

werden onder begeleiding van verschillende 

hulpdiensten vervoerd naar de dierentuin Artis.  De Konink-

lijke Marechaussee had dit jaar de verantwoordelijkheid over 

de route ‘Struisvogel’. Onder begeleiding van vele voertuigen 

en motorrijders werden de kinderen naar Artis gebracht.

De kinderen konden met hun ouders en begeleiders genieten 

van de verschillende activiteiten in de dierentuin. De Konink-

lijke Marechaussee was in de dierentuin aanwezig met onder 

meer een Static Show voertuigen. Verder werden er verschil-

lende leuke goodies aan de kinderen uitgedeeld. Kortom, een 

bijzonder geslaagde avond voor de kinderen en de medewer-

kers van de KMar.

Tijdens een controle op de N262 bij Essen-Nispen is een 

28-jarige vrouw uit Roosendaal door de KMar aangehou-

den. De vrouw werd gezocht door de politie in verband 

met verduistering, diefstal en valsheid in geschrifte. 

De Marechaussee kwam de vrouw op het spoor tijdens 

een controle Mobiel Toezicht Veiligheid. Bij deze controle, 

waarbij het opsporingssysteem van de Marechaussee werd 

geraadpleegd, bleek dat de vrouw werd gezocht door de 

politie. Na haar aanhou-

ding is ze overgebracht 

naar een cellencomplex in 

Breda. Bij de fouillering die 

hier plaatsvond werden 55 

xtc-pillen aangetroffen en 

documenten die mogelijk 

duiden op identiteitsfraude. 

Er werd een verder onder-

zoek ingesteld in deze zaak.

Kinderfeestbeest 2012 

groot succes  

mede dankzij KMar
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Op Schiphol werd een 

47-jarige Nederlander aan-

gehouden die internationaal 

gesignaleerd stond door 

Justitie.

De man werd in 2010 

veroordeeld door de rechter 

tot het betalen van hon-

derdtachtigduizend euro in 

verband met wederrechtelijk verkregen voordeel. 

Hij zou geld verdiend hebben uit criminele activiteiten en 

daarvoor deze boete moeten betalen als bijkomende straf, 

De Koninklijke Marechaussee van de Brigade Scheldestro-

men heeft in een onderzoek naar oplichting en fraude vijf 

verdachten aangehouden.

Rechercheurs van de KMar startten een onderzoek nadat bij 

hen aangifte was gedaan omdat er met valse kopieën van 

identiteitsdocumenten, loonstroken en bankafschriften kre-

dieten waren aangevraagd bij kredietverleners. Hierop werd 

een team van rechercheurs geformeerd, dat onder leiding van 

het Openbaar Ministerie in Middelburg onderzoek ging doen 

naar de vermeende oplichting en fraude. 

In het onderzoek dat volgde werden in Almere een 37-jarige 

Nigeriaan en in Eindhoven een 39-jarige Nederlandse aange-

houden. In Amsterdam werd later een 28-jarige Nederlandse 

aangehouden en op locaties in Middelburg en Amsterdam 

werden nog twee personen aangehouden, een 27-jarige 

Nigeriaanse en een 43-jarige Nederlander. Tijdens huiszoekin-

gen in de woningen van de verdachten werden in Middel-

burg en Eindhoven illegale vreemdelingen aangetroffen.

Op diverse locaties trof de KMar onder meer tientallen 

vervalste identiteitsbewijzen, loonstroken, creditcards en 

naast de gevangenisstraf die hij al heeft uitgezeten.

De man arriveerde op Schiphol met een vlucht uit Malei-

sië. Grensbewakers van de KMar controleerden hem in het 

opsporingsregister en zagen dat hij gezocht werd. Het Team 

Executie Strafvonnissen (TES), dat zich bezig houdt met het 

signaleren en opsporen van voortvluchtige veroordeelden 

was sinds 2010 op zoek naar de man. De man zou geen 

vaste woon- of verblijfplaats hebben. 

De 47-jarige Nederlander wordt overgebracht naar een Huis 

van Bewaring, waar hij in afwachting van betaling van de 

boete 540 dagen zal moeten verblijven, als zogenaamde 

lijfsdwang. Deze lijfsdwang (detentie) schort de betalingsver-

plichting niet op.

de KMar in samenspraak met het Openbaar 

Ministerie een onderzoek in te stellen. Er is 

beslag gelegd op het geld.

De verdachten zijn voorgeleid bij de rechter-

commissaris. Die heeft één van de hen in 

bewaring gesteld. De ander is heengezonden, 

maar blijft verdachte. Het bureau vervolgonderzoeken 

van de politiedienst van de KMar zet het onderzoek 

voort.

Netwerk van oplichters en fraudeurs onderschept
gegevensdragers 

aan. Ook werden 

betaalcheques met 

een waarde van circa 

tweehonderdduizend 

euro gevonden. 

De KMar zette 

tijdens de acties tien-

tallen medewerkers 

in, waaronder ‘digi-

tale’ rechercheurs, 

medewerkers van het 

expertisecentrum identiteitsfraude en documenten, inancieel 

rechercheurs en verleende de lokale politie assistentie bij de 

huiszoekingen. 

Drie van de verdachten werden vastgezet voor verder onder-

zoek. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De KMar vermoedt dat de aangehouden verdachten mogelijk 

tientallen slachtoffers hebben gemaakt. Het team (Brigade 

Scheldestromen, Hoogerheide) onderzoekt meerdere aangif-

tes, van onder meer kredietverleners en telecomaanbieders. 

Internationaal gezochte Nederlander gepakt 

bij grenscontrole op Schiphol 

De Koninklijke Marechaussee doet onder-

zoek naar twee aangehouden Nigerianen, 

die respectievelijk zeshonderdduizend en 

587.290 euro in hun koffers vervoerden. 

Na aankomst op Schiphol werd het tweetal 

door de Marechaussee aangehouden op 

verdenking van witwassen. 

Het tweetal kon niet aannemelijk maken hoe ze aan deze 

grote hoeveelheid bankbiljetten kwamen. Hierop besloot 

Nigerianen met 1,2 miljoen euro opgepakt 
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De Koninklijke Marechaussee heeft op 

de luchthaven van Saba twee verdachten 

aangehouden in verband met een vecht-

partij.

De KMar kreeg een melding dat in een bar 

op de luchthaven een vechtpartij was ont-

staan. Toen de marechaussees ter plaatse 

kwamen, bleken vier mensen verwondingen te hebben 

opgelopen. Zij werden voor behandeling naar een ziekenhuis 

gebracht. Twee mannen, 38 en 42 jaar en woonachtig op 

het eiland, konden als verdachte worden 

aangemerkt en werden aangehouden en in 

verzekering gesteld.

De KMar stelde, onder verantwoordelijk-

heid van het Openbaar Ministerie, een 

onderzoek in. Meerdere aanhoudingen 

worden niet uitgesloten. In verband met 

deze zaak werden ook drie rechercheurs 

vanuit Bonaire en Curaçao ingevlogen. 

De Koninklijke Marechaussee is op Saba onder andere belast 

met de politietaak op de luchthaven.

Op 30 mei heeft het Trompetterkorps van de Koninklijke 

Marechaussee de volksliederen gespeeld voorafgaand aan 

de interland Nederland-Slowakije. 

De met 2-0 door Oranje gewonnen interland werd gespeeld 

in de Kuip in Rotterdam.

Het Trompetterkorps speelde eerst het Slowaakse volkslied en 

daarna het Wilhelmus, dat door duizenden toeschouwers op 

de tribune werd meegezongen. Het optreden van het Trom-

petterkorps was te zien op televisie bij SBS6.

Het detachement van de Koninklijke Marechaussee District 

Noord-Oost heeft tijdens de Nijmeegse Vierdaagse meege-

daan aan ‘Wandel voor een ander’.

Als eerbetoon aan collega Jan Peters die in 2007 is overleden 

aan de spierziekte ALS heeft het detachement zich ingezet 

om de Stichting ALS te sponsoren tijdens de Vierdaagse. Met 

de opbrengst kunnen onderzoeken uitgevoerd worden met 

als doel om de ziekte ALS uit de wereld te helpen. Vrijdag 

kon het detachement, samen met de weduwe van Jan, An-

toinette Peters, een cheque van � 4.407 overhandigen aan de 

Stichting ALS.

Naast het detachement van het district Noord-Oost, liepen 

ook detachementen mee van het district Schiphol en het 

Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Koninklijke Mare-

chaussee.

Daarnaast was de Koninklijke Marechaussee zichtbaar 

aanwezig op het tijdelijke militaire kamp Heumesoord waar 

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee 

speelde volksliederen bij interland

Verdachten vechtpartij op luchthaven 

Saba aangehouden

Koninklijke Marechaussee loopt 

Vierdaagse voor Stichting ALS

men elk jaar de militaire politietaak uitvoert. Ook waren 

marechaussees ondersteunend bij verkeerstaken en werd in 

Nijmegen samengewerkt met de politie.SM
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Agenda

SMC-reünie Caribisch gebied te Buren

Bestemd voor KMar-personeel dat uitgezonden is, dan wel is geweest, naar het Caribisch gebied, inclusief Haïti en 

Suriname. Deze reünie zal worden gehouden in het Marechausseemuseum te Buren.  Informatie: www.marechaus-

seecontact.nl , Marechaussee Contact  juni 2012 pagina 7.

Bestemd voor alle dienstplichtigen van de lichting 73-2, een honderdtal  van hen zijn persoonlijk geïnformeerd  over deze 

reünie die gehouden zal worden op de Koning Willem III kazerne. Informatie : Ron Reinders, 0620506574  

6 september 2012

7 september 2012

Reünie Dienstplichtigen 1973-2 te Apeldoorn

Van 12.00 tot 17.00 uur wordt weer de Kunstmarkt gehouden in de tuinen van het Marechausseemuseum. 

Het museum is op die datum tegen speciaal tarief te bezoeken.  Informatie: www.marechausseemuseum. 

16 september 2012

Kunstmarkt te Buren

28 september 2012

Veteranendag Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn

De dertiende Veteranendag KMar, inclusief Korps Politietroepen, Korps Militaire Politie/KMar  wordt op  vrijdag 28 september 

2012 gehouden op de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn. Informatie: Marechaussee Contact juni 2012 pagina 11.

12 oktober  2012

Gelderse museumdag te Buren

Op deze dag is het museum gratis toegankelijk. Speciale activiteiten zijn in voorbereiding. Informatie: 

www.marechausseemuseum.nl

11 oktober 2012

SMC Algemene Reünie te Harskamp

De jaarlijkse  Algemene Reünie  van de Stichting Marechaussee Contact wordt op donderdag  11 oktober 2012 

gehouden in Partycentrum ‘De Molen’ in Harskamp. Informatie: www.marechausseecontact.nl en Marechaussee 

Contact juni 2012 pagina 8.

4 oktober 2012 

Reünie Dienstplichtigen 1955-4 te Buren

Bestemd voor alle dienstplichtigen van de lichting 55-4. Deze reünie zal worden gehouden in het Marechausseemuseum 

te Buren. Informatie Ron Reinders, 0620506574.

Informatie www. Marechausseenostalgie.nl

1oktober 2012

Ceremonie op Landgoed Bronbeek

Onthulling van een monument voor ter herdenking van Papoea’s die Nederlandse militairen ondersteunden in 

Nieuw-Guinea. Informatie: op pagina 24 in dit nummer van Marechaussee Contact.
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Op zaterdag 17 november zal voor de eerste keer, onder aus-

piciën van SMC, een MFO-KMar reünie worden gehouden in 

de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.

Informatie: 

Deze reünie is bestemd voor KMar-personeel dat dienst heeft 

gedaan bij de Multinational Force and Observers (MFO). 

De reünie vindt plaats in de Koning Willem III kazerne, 

gebouw 32, (KEK-gebouw) eerste etage. De route vanaf de 

‘oude’ toegangspoort naar gebouw 32 is aangegeven. De 

eerste etage is voor minder validen bereikbaar per lift; deze 

route is eveneens aangegeven.       

Uiteraard zijn de partners ook welkom!

Programma:

10.00 – 10.30 uur: aankomst en ontvangst met kofie of thee 

en gebak

10.30 – 11.00 uur: opening en welkomstwoord, waarna 

bekendmaking en herdenking van de  overledenen

11.00 – 12.00 uur: reünie; 12.00 – 13.30 uur: rijstmaaltijd;

13.30 – 16.30 uur: reünie, waarbij de mogelijkheid wordt 

geboden een bezoek te brengen aan het winkeltje van het 

Sociaal Fonds, waar gepind kan worden

16.30 uur: einde reünie. 

  

Kosten:

De kosten van deelname aan deze reünie bedragen €10,00 

per persoon inclusief maaltijd en twee consumpties.

Aanmelding:

Aanmelding geschiedt door overschrijving van de bedragen 

op ING-bankrekening 715795, t.n.v. Stichting Marechaus-

see Contact, Reüniecommissie, Walstro 33, 1273 BH Huizen, 

o.v.v. ‘MFO-KMar’. De bijdrage dient uiterlijk op 5 november 

2012 te zijn bijgeschreven. 

Omdat de deelnemers een kazerne betreden dient men over 

een geldig legitimatiebewijs te beschikken.

Informatie: Roel Gras, voorzitter SMC- Reüniecommissie, 

roelgras@hetnet.nl en Jos van der Vaart, lid, josenedith@

hotmail.com

17 november 2012

SMC-reünie MFO te Apeldoorn

16 november 2012

Reünie Brigade Noord-Holland i.o.

De eerste reünie van 2013 is nu al bekend:

5 februari 2013 – Reünie Lichting 63-1 KMAR (beroeps), bestemd voor allen die op 5 februari 1963 in Apeldoorn aan de 

opleiding begonnen.

Locatie: Marechausseemuseum, dependance, Weeshuiswal 4, 4116 BR Buren

Informatie: e.bouwman@ziggo.nl

5 februari 2013

Reünie Lichting 1963-1 te Buren

De activiteitencommissie van de Brigade Noord-Holland is van plan een reünie te organiseren.

 Bestemd voor het  personeel dat dienst heeft gedaan op de toenmalige Brigade Den Helder vanaf de periode november 1977 

(opening brigade gebouw Den Helder aan de Nieuweweg) tot heden. Tevens is de reünie bestemd voor personeelsleden die 

vanaf 2006 geplaatst zijn geweest op de Brigade Noord-Holland.

Informatie en aanmelden:  reuniekmarnh@gmail.com of per post:  Activiteitencommissie Brigade NH. o.v.v. Reünie, t.a.v. ow 

Jan Kraakman  Kanaalstraat 79 1975 BB IJmuiden

Cees Lindenberg, Rob Mantje en Jaco Bruekers zijn doende een reünie te organiseren voor de lichting 82-6, lokatie en 

programma nog onbekend. Informatie en aanmeldingen:  c.lindenberg@chello.nl en of fam.bruekers@home .nl.

3 november 2012

Reünie Dienstplichtigen 1982-6 i.o.
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Geschiedenis KMar

Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen,

Deel XIX

Door E.A.W. Damen (1960-3)

Dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee  maakt onlosma-

kelijk deel uit van de geschiedenis van het Wapen. Een serie ar-

tikelen over deze geschiedenis is dan ook niet compleet zonder 

beschrijving van de halve eeuw waarin dienstplichtigen integraal 

deel uitmaakten van de Koninklijke Marechaussee.  Inmiddels is 

het al weer zestien jaar geleden dat de laatste lichting mare-

chaussees met groot verlof ging. Lang genoeg om ‘het risico 

te lopen’ dat de dienstplicht bij het Wapen in de vergetelheid 

raakt. Museumbrochure nr. 10, het schitterende gedenkboek ( 

beide van de hand van reserve-majoor b.d. Harry Poels), maar 

zeker ook de expositie ‘Vijftig jaar dienstplicht bij de Koninklijke 

Marechaussee ‘ in  het Marechausseemuseum te Buren moeten 

de herinnering levendig houden. 

In het juninummer van Marechaussee Contact  2012 is in de vo-

rige alevering van deze serie een de geschiedenis van het Korps 

MP/ KMar in Nederlands-Indië, waarbij  vele  jongemannen 

samen met het beroepskader hun dienstplicht 

vervulden, beschreven.

Al vanaf het eerste decennium van de negen-

tiende eeuw was een korps marechaussees  

belast met ordehandhaving en beveiliging 

van grenzen en grote wegen, een politiekorps 

met militaire status. Na de eerste wereldoor-

log werd het Korps Politietroepen opgericht 

, belast met het militair politietoezicht.  In 

1815 was de ‘Wet op de Nationale Militie’ 

van kracht geworden, onder leiding van be-

roeps- ( en dienstplichtig) kader ontstond een 

nationaal dienstplichtigenleger. In de loop van 

de tijd werd de wetgeving aangepast, maar 

het principe van dienstplichtigen die verplicht werden mee te 

werken aan de handhaving der onafhankelijkheid van de Staat 

en de verdediging van diens grondgebied, veranderde niet. De 

Marechaussee koos niet voor het oproepen van dienstplichtigen, 

het Korps Politietroepen wel. Deze dienstplichtigen vervulden op 

meerdere plaatsen een belangrijke rol tijdens de Duitse inval in 

de Meidagen van 1940.

Na de tweede wereldoorlog werd de KMar zo veel mogelijk 

in de oude vorm hersteld, het Korps Politietroepen werd niet 

heropgericht.  Voor het verlenen van militaire bijstand, politie-

dienst in de garnizoenen en grensbewaking werd beroepsperso-

neel ingezet en voor het eerst in haar bestaan werden vanaf 8 

oktober  1945 aan de strijdkrachten eenheden marechaussees, 

bestaande uit dienstplichtigen,  toegevoegd, de Dienstplichtige 

Marechaussee was geboren.

Drie fases

In de beginjaren vanaf mei 1946, direct na de tweede wereld-

oorlog,  werd het merendeel van de dienstplichtige marechaus-

sees uitgezonden naar Nederlands-Indië. Thuisblijvers werden 

toegevoegd aan de territoriale Marechaussee, veelal op een 

Brigade. 

Tijdens de tweede fase - de Koude Oorlog-fase begint rond 1950 - 

ontstaat de parate en mobilisabele Marechaussee, Marechaussee-

eenheden, samengesteld uit dienstplichtigen, worden toegevoegd 

aan de divisies van het Eerste Legerkorps.  Gestart werd met een 

compagnie ( later eskadron geheten) per divisie en een bataljon bij 

het legerkorps. Na de val van het Oostblok begint de derde fase, 

de potentiele vijand uit het Oosten is weggevallen, de dienst-

plichttijd wordt verkort , het legerkorps wordt gereorganiseerd en 

uiteindelijk, in 1996, wordt de dienstplicht opgeschort. Jongeman-

nen worden nog wel voorbestemd voor de dienstplicht maar niet  

meer opgeroepen. De dienstplichtige Marechaussee is geschiede-

nis geworden….

Dienstplichtig

Na een strenge keuring en antecedentenonderzoek riep de 

burgemeester zijn jonge plaatsgenoot op tot het vervullen  van de 

dienstplicht. Aspirant-marechaussees moesten zich melden in het 

Depot der Koninklijke Marechaussee de Koning Willem III kazerne 

te Apeldoorn, waar  men na een militaire basisopleiding  werd 

geselecteerd  voor militaire politietaken of voor meer specialistische 

taken c.q. functies, zoals oficier of onderoficier. Na een functie-

gerichte opleiding werden de dienstplichtige marechaussees naar 

hun werkplek ‘gestuurd’.  Per fase enigszins verschillend kwam 

men in Nederlands-Indië, een Brigade of een paraat onderdeel 

terecht. Hier werden militaire politiediensten uitgevoerd, varië-

rend van toezicht op militairen tot het begeleiden van grote en 

kleine verplaatsingen tijdens oefeningen in binnen- en buitenland. 

De dienstplicht bracht jonge marechaussees, vooral in de Koude 

Oorlog-fase, naar Noord-Duitse vlakten en Franse oefengebieden.   

Na het afzwaaien ontving men een zogenaamde oorlogsbestem-

ming,  vaak een mobilisabele marechaussee-compagnie (of eska-

dron) of een territoriale Brigade. Mobilisabele eenheden werden 

nog al eens voor herhalingsoefeningen opgeroepen. Tijdens de 

vele reünies ontmoeten de oud-dienstplichtigen elkaar en wisselen 

gewaardeerde herinneringen uit, waarbij men niet onder stoelen 

of banken steekt dat de dienstplicht bij de Koninklijke Marechaus-

see onuitwisbare invloed op de rest van hun leven gehad heeft.

Dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee

De circa zevenhonderd dienstplichtige marechaussees die uitgezonden 
werden naar Nederlands-Indië lieten zestig van hun Sobats, Maleis voor 
makkers/vrienden,  op de Erevelden in voormalig Nederlands-Indië 
achter.
Dertien van de meer dan vierendertigduizend dienstplichtige mare-
chaussees overleden tijdens hun diensttijd ten gevolge van een ongeval.

Zij mogen nooit vergeten worden! 
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Veteranen

Voor het derde jaar werden uit de honderddertig aanmel-

dingen zestig chronisch zieke en/of gehandicapte vete-

ranen geselecteerd. Aan boord van het vakantieschip ‘J. 

Henry Dunant’ kregen zij een geweldige week aangeboden 

tijdens de laatste week van juni 2012. Dit dankzij Defensie, 

Veteraneninstituut en PIT Pro Rege. De 92-jarige KMar-

veteraan Gerrit Visser uit Bronbeek in Arnhem was één van 

de gasten. Hij genoot samen met de mannen uit de andere 

krijgsmachtdelen. Het schip had vanaf Arnhem als stop-

plaatsen: Wijk bij Duurstede, Cuijk, Roermond, Nijmegen 

en Gorinchem. In het klinkende programma was ook opge-

nomen een bezoek aan het Nationaal Indië-monument in 

Roermond. Ook het ontspanningsprogramma ’s avonds gaf 

veel plezier. Volgend jaar weer zo’n cruise? 

Bij de co-overdracht van het Wapen op 30 mei waren geen 

veteranen ingedeeld, bij de co-overdracht van de Com-

mandant der Strijdkrachten (CDS) duidelijk wel. Toen droeg 

op 28 juni de alom gewaardeerde generaal Peter van Uhm 

het commando over de krijgsmacht over aan generaal Tom 

Middelkoop op het Binnenhof in Den Haag. Naast het de-

tachement van de KMar stond het detachement veteranen 

opgesteld met onder hen tien veteranen uit Van Uhm’s tijd in 

Libanon toen hij kapitein was. De overige veteranen kwamen 

van missies vanaf Libanon tot heden. Van de KMar waren 

ingedeeld de veteranen Jan van Putten en Tilly Stroosnijder, 

aangestuurd door het Veteraneninstituut in Doorn. Van 

Putten gaf aan: ‘De oplettende kijker telt vijf vaandels. De 

Marine, Luchtmacht en Marechaussee ‘leverden’ hun eigen 

vaandel of standaard met daarnaast twee regimentsvaandels 

Apeldoorn zet 

traditie voort
Veteranencruise - 

een topper
Enkele jaren geleden sprak kolonel Ruud Dirkzwager 

met Apeldoorns burgemeester Fred de Graaf. Het kwam 

tot twee openbare beëdigingen en diploma-uitreikingen 

per jaar op de Markt voor het gemeentehuis in Apel-

doorn. Een fenomeen dat andere krijgsmachtdelen 

overal overnemen om de burgerij meer bij de militai-

ren te betrekken. Enkele maanden geleden wisselden 

beiden van functie. Zowel burgemeester John Berends 

als de nieuwe commandant LOKKMar, de kolonel Egon 

Hoppe, gaven aan deze traditie te willen voortzetten. 

Hieronder valt ook de aanwezigheid van twee vete-

ranen die bij de ceremonie assisteren. Dit om uiting te 

geven aan de brug van het 

verleden via het heden naar 

de toekomst. Op 8 juni reikte 

John Berends 86 diploma’s 

uit. Onder hen waren er 56 

studenten die vooraf bij kolonel 

Ruud Dirkzwager de eed of 

belofte alegden aan de KMar-

standaard . De hulp van de 

Libanon-veteranen Fred Dries-

sen en Cees van Ingen viel goed 

in de smaak. De regenbui, die in 

de laatste minuut losbarstte boven 

de Markt, deerde niemand. De lunch nadien op het ge-

meentehuis was voortreffelijk. Het volgende evenement 

was op 6 juli, nu weer op het square van de Koning 

Willem III kazerne. Even mooi en even indrukwekkend, 

maar nu onder leiding van kolonel Egon Hoppe. SMC-

coördinator Dick Tegel stuurde de veteranen Martin 

Baars en Frans Meijer aan. 

Veteranen bij 

co-overdracht CDS

Respect aan alle geslaagde  

KMar-studenten (foto Fred Klijndijk)

Veteraan Gerrit Visser op het havenhoofd in Gorinchem.

van de Landmacht: één van de Grenadiers en één van de 

Genie, de moederregimenten van beide generaals.’ Na aloop 

van de prachtige ceremonie was er een afscheidsreceptie in 

de Ridderzaal. De ‘Libanon-veteranen’ boden Van Uhm een 

fotoboek aan, dat hij in dank aanvaarde. 

Detachement veteranen op de lange zijde van het Binnenhof
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Zonovergoten Nederlandse Veteranendag 
Zaterdag 30 juni 2012, een schitterende dag. De zon hielp 

een handje mee. Twee jaar kwam het met bakken de hemel 

uit op deze Veteranendag in Den Haag. Langs de route nu 

dikke rijen publiek die de deilerende veteranen toejuichten. 

Een spetterend Malieveld, waarbij ook het actieve Wapen en 

het Marechausseemuseum zich manifesteerden.

Ridderzaal/Binnenhof

De Veteranendag begon in de Ridderzaal. De plaats en de 

samenstelling van de gasten symboliseerden dat veteranen 

in het hart van de democratie staan. Prinses Margriet was 

er en memoreerde het belang van de koopvaardij tijdens de 

wereldoorlog. Vele anderen spraken de veteranen toe, ook 

op het Malieveld te beluisteren bij het centrale veteranen-

punt. Op het Binnenhof volgde daarna de medailleparade 

van uitgezonden (KMar-)personeel, ook was er een KMar-ve-

teraan onder de medaille-opspelders. Nog een bijzonderheid: 

voorzitter van het Veteranen Platform -Leen Noordzij- werd 

benoemd tot Oficier in de Orde van Oranje Nassau waaraan 

de minister van Defensie ter plekke uitvoering gaf.

Defilé

Pluim op de hoed voor SMC-er Henk Tervooren, die al-

les rond de veteranen toch weer regelde, met naast zich 

terrein-manager Loek van der Nes en deilé-commandant 

Peter Rutten. Het volledige KMar-blok bestond uit: Trom-

petterkorps KMar, SMC/KMar-veteranen (30 leden met 

Nieuw-Guinea-veteraan Piet Spee als enige oudere), de 

gepantserde Mercedes Benz van Schiphol, LOKKMar in 

ceremonieel, District Noord-Oost in het blauw, District Lan-

delijke en Bijstands Eenheid (DLBE) in gevechtspak (de helft 

reservisten), District West kreeg luid applaus vanwege hun 

verschijning in bijstandstenue met bijstandsuitrusting (dit was 

zweten geblazen) en de aangepaste YPR 765. Verder liepen  

de vrijwilligers van het Historisch Tamboerkorps KMar mee. 

Oudere KMar-veteranen zaten op de tribune of reden mee in 

een historisch militair voertuig. Het Wapen timmerde in het 

algemeen goed aan de weg. Volgend jaar een groter SMC/

KMar-detachement veteranen? Moet toch een keer lukken! 

Malieveld

De ly-past van de Koninklijke Luchtmacht was weer indruk-

wekkend. Het Malieveld zelf stond bol van de activiteiten. 

Iedereen genoot volop, ook van de zon. Zandsculpturen 

brachten in herinnering dat het vijftig jaar geleden is dat 

ons land Nieuw-Guinea moest loslaten. Kinderen konden 

kiezen uit een heel attractiepark, de Kids Corner. In de grote 

tenten hadden afhaalpunten voor de lunch, warme maaltijd 

en consumpties een grote klandizie. Vanaf het podium was 

er non-stop muziek en waren artiesten te bewonderen. Een 

spektakel van jewelste was zeker het optreden van de Gele 

Rijders, artilleristen op stevige paarden. Om 17.00 uur was 

het afgelopen, ook voor de tweehonderdvijftig veteranenmo-

torrijders die toen weer vertrokken. Het tentendorp kon wor-

den afgebroken, de veteranen weer met de trein naar huis.  

Marechaussee, middenpunt 

bij de kinderattracties

Kortingsactie veteranen 

58e Nationale Taptoe 
VIP-ontvangst tijdens de première: 

Veteranen en hun partner of begeleider krijgen op woensdag 

26 september voor maar € 10,- per persoon een VIP-ont-

vangst bij de première van de Nationale Taptoe in AHOY te 

Rotterdam. De ontvangst is vanaf 16.00 uur met een buffet 

voorafgaand aan de voorstelling die om 19.30 uur begint. 

Voor € 30,- per persoon meer kunnen nog eens een 3e en 4e 

persoon worden opgegeven voor dit buffet en taptoe. Wilt 

u hierover meer weten, bel dan de SMC-afdelingsvoorzitter 

veteranen Frans Meijer op 0341-417087.

Zilveren roos eind 2012

De militair ontvangt tegenwoordig na zijn vredesmissie een zilveren 

roos van Defensie. Die geeft deze aan de persoon -veelal de part-

ner- die tijdens de uitzending het belangrijkste voor hem/haar was. 

Dit is in 1995 ingevoerd. Op verzoek van de Libanon-vereniging 

heeft minister Hans Hillen deze waardering uitgebreid met de tijd 

vóór 1995. Belangstellende veteranen kunnen de roos alleen aan-

vragen via de website www.veteraneninstituut.nl. Veel oudere ve-

teranen kampen nu met een moeilijkheid: zij hebben geen internet. 

SMC zoekt naar een mogelijkheid om deze veteranen van dienst te 

zijn. Wordt vervolgd. 

KMar-veteranen luisteren in de 

Ridderzaal aandachtig toe

KMar-standaard bij het 

medailleparade op het 

Binnenhof

KMar-veteranen achter het 

Trompetterkorps KMar
Anneke Grönloh, één van de 

Malieveld artiesten

Reservisten van District 

Landelijke en Buiten-

landse Eenheden
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Indië - Korea - Nieuw-Guinea

‘Het Korps Militaire Politie/ Koninklijke Marechaussee’
Dit is de kop van het voortreffelijke artikel op bladzijde 9 van 

Marechaussee Contact van juni 2012, No.3, een bijdrage van 

onze voorzitter, brigade-generaal b.d. J.Vlaming.

Door plaatsgebrek konden de twee foto’s opgenomen bij dit 

artikel, slechts  klein worden afgebeeld en van een  summier 

onderschrift worden voorzien.

Aan mij is verzocht beide foto’s nog eens in groter formaat 

op te nemen en van een meer uitgebreide toelichting te 

voorzien.

Wegens plaatsgebrek zal ik deze keer één foto opnemen en 

in een volgende uitgave de andere; dat is althans de bedoe-

ling.

Toelichting: 

Personeel van het detachement Malang, aangevuld met 

personeel van enkele andere detachementen is op weg naar 

Madioen, voor het uitzetten van een nieuw detachement. 

Madioen was met de 2e  politionele actie weer onder Neder-

lands gezag geplaatst. Volgens de republiek Indonesië was 

deze actie”Agressie II’.

Voor de veiligheid werd gereisd in konvooi. Doordat er onder 

andere meerdere bruggen geheel of gedeeltelijk waren ver-

nield en vanwege wegversperringen, was er veel oponthoud.

Terwijl werd gewacht op het commando om verder te reizen, 

hadden wij toevallig een plaatsje gevonden onder een lom-

merrijke boom.

Wij stonden daar rustig, veilig en vrij comfortabel dachten 

wij, totdat er iemand opmerkte, dat er een bom in de boom 

hing precies recht boven onze auto. Een ijzeren draad liep 

vanaf de bom naar de sawa, grenzende aan de weg. Na een 

bliksemsnel onderzoek bleek er niemand in de sawa aanwe-

zig.

Nadat wij ons zekerheidshalve in veiligheid hadden gebracht, 

werd de bom door geniepersoneel onschadelijk gemaakt.

Uit mijn gegevens blijkt dat wij met drie MP-voertuigen naar 

Madioen gingen. Een drietonner, jeep en weapen-carrier. 

Behalve de op de foto afgebeelde personen, waren ook 

ingedeeld:

G. Witlam, F.H. van de Boom, 

A.P.J. Linckens, G.J. Coonen, C. 

Brouwer, P.J. Pollet, P.G. van Rijn 

en A. Benjamins (commandant).

Een gedeelte van het burger-

personeel uit Malang, gaf er 

voorkeur aan om met ons mee te 

gaan. Zij reisden met de 3-ton-

ner van P.G. van Rijn, die ook 

een gedeelte van onze bagage 

en die van het burgerpersoneel 

vervoerde. 

Toelichting:

De weg Kertosono-Madioen 

liep zeven kilometer door een 

djatibos. Deze weg was berucht door zijn trekbommen in het 

wegdek en/of beschietingen van militaire voertuigen vanuit 

een hinderlaag. Een openlijk gevecht gingen de bommen-

plaatsers of schutters nooit aan; zij ontweken dat altijd.

Wonder boven wonder hadden wij deze keer geen last van 

beschietingen en/of ontploffende trekbommen.

Voorzorgen.

Om ons zoveel mogelijk tegen de gevolgen van een trekbom 

te beschermen, hadden wij zandzakken gelegd op de bodem 

van onze voertuigen. Dat dit niet direct het rijcomfort ten 

goede kwam, laat zich raden.

Aankomst.

Na veel oponthoud arriveerden wij in Madioen. Het ons toe-

gedachte gebouw – een vrij grote woning – had eerder dienst 

gedaan als onderkomen van TNI- leden (Tentara National In-

donesia; het republikeinse leger) en daarvoor van de Japanse 

MP, de Kempetai.

Het was helemaal leeggeroofd 

en ontzettend vervuild. Door 

ervaring wijs geworden, had-

den wij al diverse middelen en 

gereedschap meegenomen, om 

in het hoognodige te voorzien 

en herstellingen uit te voeren. 

Het meegereisde burgerper-

soneel liet zich hierbij niet 

onbetuigd.

Toelichting:

Madioen.

Deze stad maakte een verwaar-

loosde indruk, armoedig en 

vervuild. Veel inwoners kwa-

men naar ons toe, om voor of 

bij ons te werken. De nood was 

kennelijk zo hoog gestegen, 

Archief Arie van Veen. 

Januari 1949. 

Nabij Kertosono, 

Oost-Java.

Staand v.l.n.r.: S.A. Ha-

luwet, A.J. van Veen, 

R.F. Merrayr, F.L. van 

de Engel, J.A. Queljoe 

en F.J. Patty.

In de weapon-carrier: 

G. Siemeling en  

Th. de Keijzer.

Archief Arie van Veen.

Madioen, januari/februari 1949.

Bedelaars. 

Archief Arie van Veen.

Januari 1949. Djatibos nabij 

Madioen.
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‘Het Korps Militaire Politie/ Koninklijke Marechaussee’

Reacties op of bijdragen aan deze rubriek, kunnen rechtstreeks 

worden ingediend bij Arie van Veen, Wingerdweg 69 hs, 1032 AA 

Amsterdam. Telefoon: 020-6328959. Mail: ajvanveen1403@hetnet.nl

dat velen aanboden te komen werken zonder betaling, maar 

uitsluitend tegen voldoende eten.

Ook zwierven er vele bedelaars rond en boden vrouwen/

meisjes hun diensten aan tegen vergoeding van een hap 

eten.

Diensten.

Onmiddellijk na aankomst in Madioen werd intensief ge-

patrouilleerd in het bewakingsgebied van het detachement. 

Ook werd nabij het detachement een controlepost ingericht. 

Het personeel hiervan controleerde zowel het burger- als het 

militair verkeer. Er bleken in de stad en omgeving vrij veel 

honden rond te dolen, die leden aan hondsdolheid.

Door de later in Madioen geplaatste marechaussee Ben Ger-

ritsen werd hiermee korte metten gemaakt.

‘Tjampoer’

Kees den Draak met  

Jan Slagter

Van Kees den Draak uit Eind-

hoven, telefoon 040-2435279, 

dienstplichtig marechaussee 

in Padang, zijn opnamen ge-

maakt voor het TV-programma 

‘Max Maakt Mogelijk’. 

Uitzending in oktober 2012; 

datum nog onbekend.

Informatie bij de omslagfoto:
De foto op de voorpagina van dit nummer is beschikbaar 

gesteld door D.de Ridder uit ’s-Gravenhage.

Meijel (De Peel). Mobilisatie 1939.

Rechts :  D.H.de Ridder, geboren op 17 oktober 1916 te 

Hoornaar.

De Ridder nam op 16 november 1937 dienst bij het Korps 

Politietroepen en werd op 15 juli 1940 daaruit eervol ont-

slagen, wegens ophefing van zijn betrekking. Het Korps 

Politietroepen werd door de Duitse bezetter opgeheven.

Op 15 augustus 1940 werd hij aangesteld als gemeente-

veldwachter in de gemeente Meerkerk.

Tijdens de bezetting van ons land door de Duitsers, maakte 

hij als pelotonscommandant deel uit van de Binnenlandse 

Strijdkrachten, Gewest 14 Zuid-Holland Zuid, district Dord-

recht, 7e Compagnie.

Voor zijn verzetswerk werd hem op 13 oktober 1982 het 

Verzetsherdenkingskruis toegekend. Dit werd hem, evenals 

aan 35 andere leden van de befaamde  ‘Biesboschgroep’, 

uitgereikt door H.K.H. Prinses Margriet.

Op 1 juli 1947 ging hij over naar het Wapen der Koninklijke 

Marechaussee en ging op 25 oktober 1982 met pensioen. Hij 

overleed op 15 december 1993.

Vraag:

Wie is de collega die links op deze foto staat en wie weet wat 

van zijn levensgeschiedenis ?

Beschikbaar gesteld door  

K.Y. Besançon uit Alkmaar.

Madioen, begin 1949.

Vlnr: Jaap van der Kleij, Frans van 

Ostade, Joop Bijman en Charles 

Besançon.

Het personeel van het deta-

chement Madioen had o.m. als 

opdracht, zo uitdrukkelijk en 

zichtbaar mogelijk aanwezig te 

zijn in haar bewakingsgebied.

Daartoe werd ook gerekend een 

wandelingetje op zondagmorgen 

na kerkbezoek.

Beschikbaar gesteld door  

K. den Draak uit Eindhoven
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Oud-dienstplichtigen

In de zomer van 2012 staat Gelderland in het teken van 

‘Gelegerd in Gelderland’: een drie maanden durend erfgoed-

festival met volop aandacht voor het militaire verleden van 

de provincie.  

15 juli 2012 - Gelegerd in Gelderland
Het Museum der Koninklijke Marechaussee en de Stichting 

Marechaussee Contact realiseerden zich dat de dienstplicht 

bij het Wapen vijftig jaar deel uitmaakte van dit militair verle-

den. Opgekomen in Apeldoorn bracht het merendeel immers 

zijn diensttijd door op de Gelderse legerplaatsen in Harder-

wijk, Nunspeet, Schaarsbergen en Wezep. 

In het kader van dit festival werd in samenwerking tussen 

het museum en SMC in de museumdependance een expo-

sitie ingericht met het thema ‘Vijftig jaar dienstplicht bij de 

Koninklijke Marechaussee’, tevens werd een concert van het 

Trompetterkorps der KMar aan het programma van het festi-

val aangeboden.  De opening van de expositie en het concert 

vonden plaats op zondag 15 juli 2012. Voor de opening was 

de samensteller van het boek over hetzelfde onderwerp, 

reserve-majoor b.d. en medeoprichter van SMC Harrie Poels, 

uitgenodigd. Alvorens de expositie te openen hield Harry 

Poels een korte voordracht, waarbij hij inging op de dienst-

plicht bij het Wapen en zoals hij altijd doet,  de aanwezigen 

er op wees dat de veranderingen in de plaats en rol van de 

KMar er nooit toe mogen leiden dat 30.000 dienstplichtige 

marechaussees in de vergetelheid raken.  

De  mannen van de lichtingsploeg 1961-4 die hun parate 

tijd bij 101 Marbat in Nunspeet hadden doorgebracht, 

hielden eindelijk een reünie en nog wel op de bakermat van 

de Koninklijke Marechaussee (KMar) , de Koning Willem III 

kazerne. 

Bert Jacobs en Anne Beuving hadden maanden geleden de 

stoute schoenen aangetrokken en tientallen vroegere kamera-

den van hun lichting benaderd om de interesse in een reünie 

te peilen. De oogst was  zesentwintig  positieve reacties en 

met dat aantal gingen de beide oud-collega’s aan de slag. 

Een datum werd geprikt en met de LOKKMar-adjudant Theo 

Betting werd het programma besproken en met Paresto 

werden afspraken gemaakt over de locatie en het natje en het 

droogje voor die dag. In de aanloop naar de reünie vielen door 

onvoorziene omstandigheden een paar dienstkameraden af en 

uiteindelijk zouden er drieëntwintig overblijven.

Op woensdag 16 mei  gingen de mannen, net zoals ruim 

vijftig jaar geleden, de poort van de Koning Willem III ka-

zerne door. Alleen dit keer met eigen auto en door een geheel 

vernieuwde poort. Dat was wel even wennen, net zoals de 

plaats waar de auto’s geparkeerd mochten worden. Op de 

square! ‘Heiligschennis’, was een veel gehoorde opmerking 

van de hoogst verbaasde reünisten. Later werd duidelijk dat 

dit gelukkig maar tijdelijk was vanwege de verbouwing van de 

kazerne. Uit alle windstreken druppelden de reünisten binnen, 

zelfs vanuit Zuid Duitsland en België.

Toen de laatsten gearriveerd waren, opende organisator Bert 

Jacobs de reünie en werd er stil gestaan bij de wapenbroeders 

van 61-4 die niet meer onder ons zijn. Adjudant Betting heette 

de mannen van 101 Marbat, namens commandant LOKKMar 

kolonel Dirkzwager, van harte welkom en lichtte het program-

ma voor die dag toe. Daarna werden de badges met de namen 

persoonlijk uitgedeeld en kon iedereen in het kort vertellen 

hoe het hem na het afzwaaien vergaan was. Verbluffend om 

te horen welke richting de voormalige marechaussees op zijn 

gegaan. Van directeur tot jachtopziener, iedereen was goed 

terecht gekomen. 

Laat in de ochtend gingen de mannen richting kleine ilm-

zaal in gebouw 39 waar Fred Klijndijk, zelf oud-dienstplichtig 

marechaussee,  van de website MarechausseeNostalgie aan de 

Ze hadden er lang naar uitgekeken!
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Verleden en heden…

De expositie werd hierna geopend in eendrachtige sa-

menwerking van Harrie Poels, reserve-majoor b.d. van de 

dienstplichtige lichting 1954-6 en luitenant-generaal Hans 

Leijtens de huidige commandant van het Wapen, geboren 

toen Harrie Poels zijn eerste herhalingsoefening er al op had 

zitten. Symbolisch voor de thematiek van de expositie, waar-

Schrijver Harry Poels had nog goed nieuws voor iedereen die 

het boek ‘50 jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaus-

see’ alsnog in zijn boekenkast wil hebben staan.

Er zijn namelijk vijftig exemplaren bij de drukker achterhaald.

Belangstellenden kunnen het boek aanschaffen voor € 25,00.

Hiervoor kan men naam, adres, telefoonnummer en eventu-

eel e-mailadres achterlaten bij het Museum der Koninklijke 

Marechaussee via postbus@marechausseemuseum.nl of 

telefoon 0344-571256.

Op = op! 

hand van dia’s de reünisten liet zien hoe de dienstplicht bij de 

KMar verder was gegaan nadat zij in 1963 waren afgezwaaid. 

De lunch verhinderde de mannen niet om ook tijdens het eten 

verder te gaan met het ophalen van herinneringen en het 

noemen van namen wijzend op foto’s die sommigen had-

den meegenomen. Na de lunch werd er onder leiding van de 

LOKKMar-adjudant een ‘rondje kazerne’ gelopen. Adjudant 

Betting legde de reünisten uit wat de werkzaamheden in de 

hen welbekende gebouwen thans zijn, hoe de toekomstige 

wachtmeesters en marechausseebeveiligers gelegerd zijn en 

hoe de opleiding van de huidige Marechaussee in elkaar zit. 

Aangekomen bij het wachtgebouw vooraan bij de poort, gaf 

Fred Klijndijk een toelichting op de cellen achter de wacht en 

met name welke rol die cellen in de Tweede Wereldoorlog 

hebben vervuld. Het cellencomplex is, op drie cellen na, afge-

broken. De overgebleven cellen blijven in de originele staat als 

een soort van monument om stil te kunnen blijven staan bij 

de verschrikkingen die zich tijdens de bezettingsjaren in deze 

cellen hebben afgespeeld.

Daarna werd een bezoek gebracht aan één van de legerings-

gebouwen. Toen de zware houten deur open ging en de man-

nen in de hal stonden, was het net of de tijd had stilgestaan. 

De lange gang naar de kamers was weliswaar onherkenbaar 

veranderd, maar de hal en de trap naar de eerste verdieping 

waren nog exact zoals in de jaren zestig. Fred Klijndijk legde 

uit welk een belangrijke rol de gebouwen 23, 24 en 25 hebben 

gespeeld tijdens de Slag om Arnhem toen de Koning Willem 

III kazerne een ’Airborne Hospital ‘ was voor gewonde Engelse 

en Poolse krijgsgevangenen. Ook vertelde hij de geschiedenis 

van de Schotse kolonel-arts Graeme Warrack die zich in een 

holle ruimte boven twee kasten bijna twee weken verborgen 

hield om na het vertrek van de Duitsers de kazerne te  

ontvluchten en na een tocht van vier maanden zich bij de  

geallieerden in het Zuiden van ons land aan te sluiten.  

De kamer, waar kolonel Warrack zijn  ‘kantoortje’ had en hij  

zich verstopte, is door de kinderen van kolonel Warrack op  

17 augustus 2012 oficieel als ‘Dr. Graeme Warrack Room’ 

geopend. 

Daarna ging het gezelschap richting klok de square op om er 

een groepsfoto te maken. Terug in de bar van het KEK-ge-

bouw stond de kofie klaar en werd er verder gemijmerd over 

vroeger en werden herinneringen opgehaald.

Aan het eind van de middag was het ‘Taptoe’ en kwam er 

(met tegenzin) een eind aan een geslaagde dag. De organisatie 

werd door de reünisten overladen met complimenten en er 

werd besloten om deze geweldige  reünie beslist een keer over 

te doen. Met algemene stemmen werd besloten om over twee 

jaar weer samen te komen.

dering voor het verleden van de dienstplichtige KMar en de 

belangstelling daarvoor van de KMar anno 2012. Waarna de 

vele aanwezigen de expositie bezochten om vervolgens over 

de wal van Buren naar De Prinsenhof te wandelden om daar 

van het concert te genieten. 

Op de SMC-website www.marechausseecontact.nl is een 

uitvoerige fotoreportage van de opening te zien.
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1940-1945

‘Vernichtet durch Arbeit’
Deel VI uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’

De marechaussees Bulder en Brink van de Brigade Arnhem 
krijgen in 1942 opdracht om een jood naar de Sicherheitsdienst 
(SD) in Amsterdam te brengen. Op het station laten ze de man 
ontsnappen en worden daarvoor gearresteerd. Na het uitzitten 
van zijn straf wordt Jaap Bulder onder valse voorwendselen naar 
de SD in Arnhem gelokt. Dan volgt voor hem een lijdensweg van 
kamp naar kamp totdat hij sterft aan vervuiling, mishandeling, 
ondervoeding, ziekte en uitputting.

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

Lambertus (‘Jaap’) Bulder wordt geboren op 21 april 1913 te 

Balkbrug in Overijssel. Hier groeit hij op en gaat na zijn lagere 

schooljaren werken als landarbeider. Als twintigjarige wordt 

Jaap opgeroepen voor zijn dienstplicht bij het 4e Halfregiment 

Huzaren in de Boreelkazerne te Deventer. Ruim een jaar later 

gaat de dienstplichtig korporaal met groot verlof.

Zijn sollicitatie bij de Koninklijke Marechaussee slaagt en op 

10 oktober 1935 kan hij beginnen aan zijn opleiding voor 

marechaussee te paard bij het Depot in Apeldoorn. De eerste 

plaatsing is bij de Brigade Raalte en daarna volgen Sloterdijk, 

’s-Heerenberg, Arnhem en Ulft. In Arnhem leert hij ook zijn 

verloofde kennen.

Inmiddels is het Nederlandse leger gemobiliseerd en heeft 

de Brigade Ulft de opdracht bij een Duitse inval uit te wijken 

naar Zeist voor nadere orders. Of en hoe dit is uitgevoerd 

is niet bekend, maar na korte tijd wordt, nu onder Duitse 

bezetting, de politiedienst weer hervat. In juni 1941 wordt hij 

als paardenoppasser geplaatst bij de Brigade Arnhem, waar 

wachtmeester De Man zijn chef is.

Jaap is fel gekant tegen de bezetter en laat dat duidelijk 

merken. Volgens zijn verloofde heeft hij steeds illegaal werk 

verricht en deel uitgemaakt van de illegale ‘Ordedienst’ in 

Deventer. Op 13 oktober 1942 moeten hij en zijn collega 

Brink een joodse man naar de SD in Amsterdam brengen. 

Op het station van Amsterdam geven ze hem de kans om te 

ontsnappen, waarvan hij ook gebruik maakt. De volgende 

dag maken ze hier melding van en beiden worden de dag 

daarop ingesloten op een kamer in de marechausseekazerne 

Arnhem. Hun zaak komt eind januari 1943 voor bij het 

Polizeigericht in Den Haag en wegens ‘fahrlässiger gefan-

genenbefreiung’ luidt de veroordeling vier respectievelijk 

drie maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Als 

oudere in rang krijgt Bulder een maand meer en moet hij nog 

voor zijn resterende straf naar Scheveningen. Echter als op 

15 februari zijn straf erop zit, wordt hij niet vrijgelaten. Noch 

De Man, noch de SD Arnhem willen hierop actie nemen en 

op 20 februari gaat zijn 

verloofde dan zelf maar 

naar Den Haag. Zij kan 

hem nog dezelfde dag mee 

naar huis nemen.

Terwijl collega Brink weer aan 

het werk is, blijft Jaap geschorst. Hij verblijft bij zijn aan-

staande schoonfamilie in Arnhem en op 9 maart komt daar 

De Man aan de deur. Deze vertrouweling van de gewest-

commandant Feenstra (NSB) is net sinds een week bevorderd 

tot onderluitenant en inmiddels ook sympathiserend lid van 

de NSB. Volgens De Man wil de SD hem spreken over het 

wel of niet kunnen aanblijven bij de Marechaussee. Jaap gaat 

met hem mee, maar wordt door de SD gearresteerd als lid 

van een geheime organisatie. De Man heeft hem onder valse 

voorwendselen naar de SD gelokt! Immers niet de SD maar 

de Ordnungspolizei gaat over het wel of niet ontslaan van 

politiepersoneel en bovendien blijkt De Man, eenmaal binnen 

het SD-gebouw, zeer bruut tegen hem op te treden. Na tien 

dagen hechtenis in de Koepelgevangenis te Arnhem wordt 

Jaap op 19 maart overgebracht naar kamp Vught.

Het eerste grote treintransport van ongeveer 800 Neder-

landers waaronder Jaap vertrekt op 24 mei 1943 uit Vught 

naar concentratiekamp Dachau (noordwest van München). 

Medegevangene Weetink: ‘Tijdens dit transport leerde ik hem 

kennen. Het was een kerel als een boom, maar met een hart 

van goud. Wegens georganiseerd verzet, was hij door ver-

raad gearresteerd tegelijkertijd met anderen’. Na een maand 

in quarantaine geweest te zijn, wordt hij ingedeeld bij het 

‘Dachdeckerkommando’. Dit is niet de slechtste werkplek, 

want er valt nog veel te ‘organiseren’. Maar materiaalge-

brek maakt een einde aan dit kommando en op 31 augustus 

wordt hij met nog drie andere Nederlanders naar Feldaing 

gebracht (zuidwest van München aan de Starnbergersee). 

Drie maanden lang moeten hier ongeveer zestig gevangenen 

werken voor de irma ‘Hochtief AG’ aan de bunkerbauwerke 

Marechaussee Bulder
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voor de Reichschule van de NSDAP. Hier regeren de geweer-

kolven van de SS en de zweep van de Hitlerjugend. Na nog 

anderhalve maand gewerkt te hebben in een steengroeve 

van het zuidelijker gelegen Tutzing, is hij op 16 januari 1945 

weer terug in Dachau.

Een week later al gaat hij met 200 medegevangenen in open 

treinwagons op transport, waarheen weten ze niet. Tijdens 

deze winterse reis breekt dysenterie uit en overlijden velen. 

Tien dagen later komt de trein aan in Leitmeritz (noordwest 

van Praag, nu Litomerice). Ze worden ondergebracht in de 

paardenstallen van een voormalige kazerne, waar het wemelt 

van het ongedierte. In dit ‘Elsabe-lager’ huizen de gevange-

nen, die voor de irma ‘Auto-Union’ tankmotoren moeten 

maken in de ondergrondse fabriek ‘Richard I’. De mannen 

werken in ploegen van twaalf uur op een rantsoen van 

slechts 200 gram brood en een halve liter ‘soep’.

Een vlektyfusepidemie teistert de dwangarbeiders en hon-

derden sterven. Ook Jaap krijgt tyfus maar herstelt weer een 

beetje. Na een maand moet hij weer aan het werk, maar kan 

dit bijna niet volhouden. Van een medegevangene krijgt hij 

een jasje om dat weer te ruilen voor brood. Voor dit vergrijp 

wordt hij door een SS’er met twintig stokslagen mishandeld. 

Jaap verzwakt steeds meer, wordt arbeitsunfähig verklaard 

en moet daarom op transport naar kamp Bergen-Belsen. 

Weetink: ‘Ik sprak hem de dag na zijn verjaardag op 22 april 

1945, toen hij met een ziekentransport weg moest. Hij sprak 

met mij over wat hem te wachten stond …. Ik zag aan hem 

dat hij voelde, dat hij Nederland niet terug zou zien. Even 

hebben we nog gepraat … toen moest hij weg. ’s Middags 

vertelde de kapo mij, dat Jaap bij het instappen van de trein 

in elkaar was gezakt. ‘s Avonds zag ik dat zijn stoffelijk over-

schot het kamp werd binnengebracht’. Lambertus Bulder is in 

Leitmeritz gecremeerd. 

Tijdens zijn schorsing is marechaussee Bulder als gevolg van de grote 

politiereorganisatie nog per 1 maart 1943 aangesteld als wacht-

meester der Staatspolitie; vervolgens krijgt hij per 26 mei 1943 

ontslag. Brink is als gevolg van een algemene maatregel tegen eerder 

geschorst personeel door de bezetter in januari 1944 ontslagen. 

De Man wordt in 1950 in andere aanklachten veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van zeven jaar.

De bronnen zijn bij de auteur opvraagbaar. De persoonsfoto komt uit 

het Nationaal Archief; de foto te paard is beschikbaar gesteld door 

P. van Duppen. De foto’s van Leitmeritz zijn overgenomen van de 

websites ‘Gedenkstätte Flossenbürg’ en ‘Memorialmuseums’.

Leitmeritz, crematorium (naoorlogse foto)

Raalte, maart 1936 - december 1937 Leitmeritz, ingang van ‘Richard I’ (naoorlogse foto)

SM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



MarechausseeContact•augustus2012
nummer 4

18 MarechausseeContact•augustus2012

SMC

‘In oktober 1965 werd ik als jong marechaussee geplaatst op 

de brigade Paramaribo voor de duur van een jaar. Ik maakte 

deel uit van een alossingsploeg, verder bestaande uit mare-

chaussee 1 P. Hus, marechaussee 1 Rodenburg, marechaus-

see 1 Dekker en wachtmeester 1 Bakker.

Het leven in Paramaribo was totaal anders dan ik gewend 

was: de hitte, de bevolking, het links rijdende verkeer, de 

brigade zelf, het verplichte rusten in de middag onder de 

klamboe (anders werd je ‘lek’ gestoken door de muggen), 

maar alles wende snel.  

In mijn tijd maakte ook opperwachtmeester Kasbergen deel 

uit van de brigadeleiding en deze 

opper was net als ik, een fervent 

motorrijder en had bij het Wapen 

ook eerder al eens deel uitgemaakt 

van een motordemonstratieteam. 

Door onze gezamenlijke interesses 

werd het idee geboren om ook in 

Suriname een motordemonstratie-

team ‘het licht’ te laten zien. Na 

goedkeuring van de brigadecom-

mandant sleutelden we een pro-

gramma in elkaar van de ‘kunsten’ 

die we wilden vertonen. We streef-

den er naar om op de eerstvolgende 

Koninginnedag een uitvoering te 

geven. Op de brigade werd al gauw een zestal motorrijders 

bereid gevonden om zich daarvoor in te zetten. De plan-

nen werden nog eens nader bekeken, waarbij bleek dat zes 

motorrijders toch aan krappe kant was; het zou maar een 

armetierige vertoning worden. Gezien de samenwerking met 

de lokale politie van Paramaribo werd besloten ook hen bij 

ons plan te betrekken. Na een gesprek op het hoofdbureau 

van politie werden zes motorrijders bereid gevonden om zich 

ook in dit avontuur te storten. Zo kwamen we aan een zeer 

respectabele groep van twaalf motorrijders. Daar konden we 

mee voor de dag komen.

Het programma dat we samenstelden, bestond uit 

drie onderdelen:

Motorgymnastiek, waarbij in een cirkel werd gereden en al 

rijdend diverse oefeningen werden getoond, onder andere 

zitten op het stuur, staan op de voor-valbeugel waarbij werd 

gestuurd met de achterkant van de knieën.

Hierna konden meer individuele ‘kunsten’ worden vertoond. 

Denk hierbij aan: staande op het zadel rijden, met en zonder 

Het motordemonstratieteam in Paramaribo in 1966
Veel begunstigers van SMC zijn bekend met de motordemonstratieteams die het Wapen in de 
loop der jaren heeft gekend; minder bekend is dat ook in onze voormalige kolonie Suriname zo’n 
Marechaussee-motorteam heeft bestaan. Toenmalig marechaussee Harry Claessen heeft onder-
staand relaas toegestuurd over zijn belevenissen met het optreden van het KMar-motorteam bij 
de viering van Koninginnedag in Paramaribo in 1966: 

touwtje aan het stuur, ter linkerzijde van de motor hangen 

zodat aan de rechterzijde haast niet te zien was dat de motor 

toch werd bestuurd.

Ook het van een schans springen door een brandende hoepel 

behoorde tot het programma. Daarbij hoorde ook een onder-

deel waarbij met drie rijders vlak achter elkaar, wiel aan wiel, 

over die schans werd gesprongen terwijl daar zes personen 

vlak achter op de grond lagen.

Al met al werd het toch een bijna twee uur durend pro-

gramma.

De trainingen voor de eigen collega’s werden gegeven door 

opperwachtmeester Kasbergen op onze BMW-motoren en 

ikzelf nam de plaatselijke politie voor mijn rekening.

De politieagenten verschenen op de eerste training met 

twee BMW-motoren en vier Honda’s. De Honda’s waren in 

Amerikaanse uitvoering met vele ‘toeters en bellen’. Mooie 

machines maar ze waren te ‘zenuwachtig’ en te vinnig voor 

het beoogde doel. Ook vielen meteen twee agenten af toen 

ze gezien hadden wat er van hen werd verlangd op de motor! 

Maar alles is toch nog goed gekomen, zowel met de mensen 

als met de motoren; uiteindelijk zes politieagenten op zes 

BMW-motoren. Zo konden wij een mooie cirkel rijden, met 

om en om een legergroene BMW en een zwart/witte politie 

BMW.

De trainingen verliepen voorspoedig en met veel plezier. De 

hele groep werd steeds fanatieker. Wel met een paar valpar-

tijen maar gelukkig zonder  ernstige blessures.

Ook werd nu bekend gemaakt dat de show op Koningin-

nedag zou worden uitgevoerd in het voetbalstadion van 

Paramaribo en op de televisie zou worden uitgezonden !

Harry Claessen tijdens de trainingHarry Claessen vroeger en nu
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Het motordemonstratieteam in Paramaribo in 1966
30 april 1966. 

In de ochtend eerst een grote militaire parade door Paramaribo.  

Bijna alle militaire voertuigen deden er aan mee, zo ook het 

voltallige wagen- en motorpark van de brigade. Het deilé werd 

afgenomen door de Gouverneur en de Commandant Troepen-

macht in Suriname (COTRIS) nabij het Gouvernementspaleis.

‘s-Avonds zat het stadion helemaal vol. De plaatselijke voet-

balclub zou willen dat er iedere Zondag voor zoveel publiek 

gespeeld kon worden.

30 april 1966, 20.00 uur. Het gaat beginnen! Op de tribune 

zitten vele hoogwaardigheidsbekleders met ondermeer de 

Gouverneur, de COTRIS  met zijn staf en de commissaris van 

politie. Ow Kasbergen staat midden voor die tribune en geeft 

het luitsignaal ter opening van onze demonstratie. De KMar 

en de  plaatselijke politie rijden vanaf links, respectievelijk 

rechts het speelveld op, richting de middenstip, om vanaf daar 

met een grote boog, achter elkaar langs, richting ow Kasber-

gen te rijden en dan links en rechts van hem halt te houden en 

gezamenlijk een groet te brengen aan de hoogwaardigheidsbe-

kleders. Gezien de behoorlijke snelheid waarmede dit gebeurt 

en het door elkaar heen rijden oogt dit spectaculair. De reacties 

van het enthousiaste publiek maken overduidelijk dat deze 

opzet geslaagd is.

Vervolgens wordt het gehele programma afgewerkt : de mo-

torgymnastiek, de vrije oefeningen van de diverse leden en het 

springen over de springschans: eerst solo, dan met brandende 

hoepel en daarna met zes personen liggend op de grond achter 

de schans. Als afsluiting met drie man heel dicht achter elkaar, 

over de schans springen, ongeveer wiel aan wiel ! Om hierbij de 

veiligheid niet uit het oog te verliezen wordt door de eerste man 

van links naar rechts gesprongen, de middelste( ikzelf) recht 

door en de laatste van rechts naar links. Dit om te voorkomen 

dat bij een eventuele val de volgende er bovenop zou springen !

Ook de komische noot is niet vergeten.

Bij het rijden van vijf personen op één motor gaat het ‘fout’: 

twee personen vallen van die motor af en blijven liggen op het 

veld. Er verschijnt prompt een ambulance maar het is wel een 

motor met daarop twee in witte jassen gehulde marechaussees. 

Een soort brancard wordt meegevoerd en een oude, grote, 

bureaulamp ! Bij de ‘behandeling’ van de ‘gewonden’ blijkt deze 

lamp de stethoscoop van de ‘dokter’ te zijn !

Zijn diagnose: afvoeren ! De brancard blijkt dan ineens een 

schouderjuk te zijn, waaraan de slachtoffers, middels een kop-

pel, worden bevestigd en zo, hangend aan het juk, en zich vast-

houdend aan de valbeugel van de motor, van het veld worden 

gereden. Zo te horen wordt ook deze act door het publiek zeer 

gewaardeerd.

En zo kwam er een einde aan dit zeer gewaardeerd evenement ! 

Jammer dat we het zelf nooit op televisie gezien hebben.

De plaatselijke politie heeft nog geprobeerd om mij te ‘strikken’ 

voor de functie van motorrijinstructeur voor het gehele poli-

tiekorps, maar voor die eer heb ik bedankt, met de medede-

ling dat ik op 2 november 1966, als de boot naar Nederland 

aanmeerde, als één van de eerste aan boord zou gaan.

Naschrift

Na het succesvolle optreden in 1966 werd het motorteam helaas opgeheven. 

Marechaussee Claessen keerde in november 1966 terug naar Nederland en 

maakte op de brigade Valkenswaard lange tijd deel uit van de motorpool. 

Ook na zijn overgang naar de gemeentepolitie in Valkenswaard bleef Harry 

Claessen tot zijn pensioen een fanatiek motorrijder.

Optreden van het gezamenlijke KMar- en  politieteam op Konin-

ginnedag  Paramaribo 1966.

V.l.n.r: mar1 Harry Claessen, mar1 van Dalen, mar1 Ekkers, mar1 

Clarijs, wmr1 Bakker, ow Kasbergen, wmr1 van Eekeren.
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Reservisten

‘Het heeft Hare Majesteit behaagd ….’ Zoals in veel gemeen-

ten begon ook de burgemeester van Waalre tijdens de lintjes-

regen met deze woorden. Maar hier zat op het podium Eu-

genio van Berkom, elnt der Koninklijke Marechaussee, vanaf 

dit jaar b.d. (buiten dienst, redactie). Van Berkom is op 27 

april 2012 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nas-

sau. Hij kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn werk 

binnen de schietsport. Vanaf 1979 bekleedde hij verschillende 

bestuursfuncties bij onder meer de Koninklijke Nederlandse 

Schutters Associatie. Daarnaast was hij penningmeester, vice-

voorzitter en voorzitter van de Algemene Vereniging van Re-

serve Militairen. Voorts startte hij Centurion, een vereniging 

voor reservisten uit de hele wereld. Van Berkom is daarnaast 

penningmeester van de Waalrese Lawn Tennis Vereniging en 

van de Eindhovense Aero Club Motorvliegen. En last but not 

least: de luitenant was de initiator/medeoprichter en trainer/

coach van het reservisten schietteam van de KMar. En niet 

onvermeld mag blijven dat Van Berkom meerdere malen 

Marechaussee-ridder

Elnt Eugenio van Belkom (l) op gemeentehuis van Waalre

Detachement mag vooraf 

even de benen strekken

Lgen Hans Leijtens nam op 31 mei 2012 op het Binnenhof 

in Den Haag het commando van de Koninklijke Marechaus-

see over van ranggenoot Dick van Putten. De overdracht 

is symbolisch door het overhandigen van de standaard van 

de Koninklijke Marechaussee. Een detachement reservisten 

onder leiding van lkol Dick van Lingen gaf acte de présence. 

Van Lingen had de deelnemende reservisten ter bestude-

ring een ouderwets operatiebevel ter dikte van een klein 

boekwerk toegestuurd! Verzamelen om 08.00 uur op het 

mobilisatiecomplex Maaldrift, waar de exercitiebevelen nog 

eens werden doorgenomen en de kleding werd geïnspec-

teerd. �Joh, met die Mephisto-schoenen ga je maar achter-

aan staan�, kreeg één van de deelnemers te horen. Na het 

Detachement reservisten bij commando-overdracht

gebruikelijke wachten:  verplaatsen met de bus naar het 

Binnenhof. Hier nam de paradecommandant, bgen Ronald 

Harmsma, de ceremonie nog eens met allen uitvoerig door. 

En vanaf 13.45 uur tot 15.45 uur de overdracht. ‘In de 

houding, brengt eregroet, in de houding, op de plaats rust, 

….’ Kortom zware benen na aloop, maar wel een voldaan 

gevoel over de prachtige ceremonie op de historische plaats 

van onze democratie. Na de commando-overdracht nam de 

nieuwe commandant een deilé af waaraan diverse Mare-

chaussee-eenheden uit het hele land deelnamen. Dick van 

Lingen spotte in de dagen voorafgaande aan de overdracht 

de oefenende Van Putten en Leijtens en legde hen direct op 

de gevoelige plaat vast!

militair en wapenkampioen op het pistool was. En een ridder 

met paard en zwaard? Hij is beter met de Glock!
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Vanaf 1 juni 2012 functioneren luitenant-generaal Hans 

Leijtens en generaal-majoor Hillie Beentjens als commandant 

en plaatsvervangend commandant KMar. Beiden reageerden 

enthousiast op het verzoek van de SMC-redactie om zich aan 

de lezers van Marechaussee Contact voor te stellen. 

Hans Leijtens:

Achtergrond

Mijn militaire loopbaan 

begon in 1985 na mijn 

opleiding op de Koninklijke 

Militaire Academie bij 13 

Pantserluchtdoelartillerie-

batterij van de Koninklijke 

Landmacht. Toch zat ik drie 

jaar later al in opleiding tot 

marechaussee-oficier bij het 

toenmalige opleidingscen-

trum Koninklijke Marechaus-

see in Apeldoorn. Ik wilde boeven vangen en anderen helpen 

om dat te doen. 

Mijn eerste plaatsing bij de Koninklijke Marechaussee was 

Hoofd Bureau Uitvoerende Dienst in District Noord-Brabant 

in de rang van kapitein. Daarna vervulde ik onder andere de 

functies van Commandant 103 Eskadron en Hoofd Operati-

onele Dienst Politiedienst District Schiphol. Vanaf ‘96 heb ik 

een uitstap naar het bedrijfsleven gemaakt, als management 

consultant, organisatieadviseur en interim-manager. In die 

tijd heb ik heel veel organisaties van binnen gezien, zowel in 

het bedrijfsleven als bij de overheid. Het bloed kroop echter 

waar het niet gaan kon, dus vanaf 2000 raakte ik als actief 

reservist weer betrokken bij de KMar op het gebied van 

leiderschap en opleidingen. In 2003 trad ik weer in dienst bij 

Defensie, eerst als docent op de KMA en vervolgens bij het 

Bureau van de Secretaris-generaal.

In 2008 maakte ik mijn rentree in een lijnfunctie bij de Ko-

ninklijke Marechaussee als Districtscommandant Zuid, in de 

rang van kolonel. Na een leerzame uitzending als Comman-

dant Contingentscommando in Afghanistan werd ik plaats-

vervangend Commandant onder Dick van Putten en op 31 

mei van dit jaar mocht ik op het Binnenhof het commando 

over de Koninklijke Marechaussee van hem overnemen. 

Persoonlijk

Mijn vrije tijd besteed ik graag aan een goed boek, muziek, 

of het bezoeken van een ilm of theater (in goed gezelschap). 

Daarnaast rijd ik graag en vaak op mijn motor.

De eerste maanden

Natuurlijk, het was even wennen om in mijn nieuwe rol van 

start te gaan, maar tegelijk heb ik het als een ‘zachte landing’ 

ervaren. Ik heb als plaatsvervangend commandant al de 

ruimte gekregen om een aantal ervaringen op te doen om 

snel mijn weg te vinden. Ik ken de dossiers, de mensen en de 

omgeving. Toch merk ik dat ik als de commandant meer dan 

wie dan ook alle medewerkers van onze organisatie verte-

genwoordig. Vanzelfsprekend geldt dat voor de meer dan 

6000 mannen en vrouwen in actieve dienst, maar in zekere 

zin ook voor allen die (nog) een band voelen met het Wapen, 

zoals onze oud-medewerkers en oud-dienstplichtigen. Het is 

een rol die op momenten zoals de Nationale Veteranendag 

op 30 juni in Den Haag duidelijk voelbaar was en die ik in 

september op onze ‘ eigen’ veteranendag ongetwijfeld weer 

zal voelen. 

Dat ik een zachte landing heb gemaakt, betekent niet dat ik 

als commandant in rustig vaarwater zit. Om maar eens iets 

te noemen: het juridische steekspel rond ons Mobiel Toezicht 

Veiligheid in het grensgebied met Duitsland en België is u 

ongetwijfeld niet ontgaan. Die discussie had niet alleen con-

sequenties voor onze taakuitvoering en de resultaten, maar 

uiteraard ook voor de werkbeleving van onze medewerkers. 

Gelukkig heeft het Europese Hof nu bevestigd dat ons MTV, 

dat een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in Nederland 

levert, in overeenstemming is met de Schengen Grenscode. 

Andere grote dossiers zijn de komende inkrimping en verhui-

zing van de Staf CKMar, de herinrichting van het opleidings-

veld en diverse andere bezuinigingsmaatregelen op Defensie 

die ook ons raken. Ze houden de gemoederen momenteel 

behoorlijk bezig. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de ko-

mende verkiezingen, want welke accenten gaat een nieuw 

kabinet leggen?

De toekomst

Ondanks al het tumult om ons heen hebben we met onze 

organisatie een duidelijke koers voor ogen. Al onze taken blij-

ven belangrijk, maar we zullen de komende jaren extra geld 

en aandacht investeren in een drietal operationele speerpun-

ten: Bewaken & Beveiligen, de Grenspolitietaak en Internati-

onaal en Militair Optreden. Dat alles vanuit de gedachte dat 

ons werk zoveel mogelijk informatiegestuurd moet zijn. Om 

in tijden van een krimpende rijksbegroting eficiënt te kunnen 

werken, maar ook om onze effectiviteit verder te verhogen. 

Vanuit onze operationele speerpunten bouwen we de ko-

mende jaren aan een 

Marechaussee die nog meer dan voorheen wordt herkend 

aan haar betrouwbaarheid, lexibiliteit, daadkracht en inter-

operabiliteit. Met dat laatste bedoelen we dat de Koninklijke 

Marechaussee is gericht én ingericht op samenwerking met 

onze partners, die variëren van commerciële luchthavens tot 

onze ketenpartners in het veiligheidsdomein. Samenwerken is 

een competentie die onze organisatie van oudsher heeft: wij 

zijn in veel gevallen de smeerolie in het Nederlandse veilig-

heidsapparaat. 

U merkt het, de wereld rond de Koninklijke Marechaussee is 

Commandanten KMar stellen zich voor
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volop in beweging en de Koninklijke Marechaussee zelf ook. 

Begrijpelijkerwijs zorgt dat voor onrust en vragen bij onze 

medewerkers: Houd ik na de reorganisaties mijn baan? Wat 

wordt mijn standplaats? Wat zijn mijn carrièremogelijkheden? 

Tegelijkertijd merk ik ook een andere soort onrust, met hele 

andere vragen: Hoe kunnen we wat we vandaag goed deden 

morgen nog beter doen? Hoe kan het slimmer? Hoe maken 

we ons werk effectiever, leuker, interessanter? We werken 

er hard aan om zo snel mogelijk door de zure appel heen 

te bijten, onze medewerkers duidelijkheid en vertrouwen te 

geven en ons te richten op waar het om draait: De veiligheid 

van onze Staat.

Hillie Beentjens:

Achtergrond

Ik ben opgegroeid in Ermelo. 

In die tijd waren daar veel 

militairen gelegerd. Toch er 

nooit over nagedacht om 

ook zelf militair te worden. 

Overigens heeft mijn zwager 

wel KMA gedaan en is hij 

een jaargenoot van Hans 

Leijtens. Ik heb bedrijfsecono-

mie gestudeerd. Niet met de 

bedoeling het bedrijfsleven 

in te gaan. Ik heb altijd graag bij een non-proit organisatie 

of de overheid willen werken. Een zinvolle bijdrage leveren 

aan de maatschappij en ons belastinggeld zo goed moge-

lijk besteden. Mijn loopbaan is dan ook begonnen bij het 

ministerie van Justitie, waar ik twaalfenhalfjaar ben gebleven. 

Na een korte periode te hebben gewerkt bij het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heb ik begin 2001 de 

overstap gemaakt naar het ministerie van Financiën. Ik heb 

overal met plezier gewerkt en veel verschillende dingen ge-

daan, zoals hoofd van de wetgevingsdocumentatie, deelne-

mer aan een werkgroep om te komen tot een toekomstvaste 

bedrijfsvoering bij het ministerie van Justitie en advisering 

over het subsidiebeheer bij VWS. De jaren bij Financiën hield 

ik mij vooral bezig met het rijksbrede inanciële en budget-

taire beleid. Na ruim zeven jaar wilde ik graag iets gaan doen 

dat minder abstract en algemeen is. Toen ik werd gevraagd te 

solliciteren naar de functie van directeur Planning & Control 

bij de KMar, heb ik dan ook gelijk ja gezegd. Het aantrekke-

lijke van de KMar is de combinatie van bestuurlijke com-

plexiteit en de concrete operationele resultaten die de KMar 

neerzet. Als plaatsvervangend commandant zit ik nog meer 

in die bestuurlijke omgeving en als chef staf mag ik ook de 

stafprocessen optimaliseren. Ik zie dit als een mooie kans om 

met de KMar daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor 

de veiligheid van Nederland. 

Persoonlijk

Ik ben getrouwd met Klaas en heb twee dochters Nynke (16) 

en Myrte (11). Mijn vrije tijd besteed ik vooral aan mijn gezin 

en sociale leven. Ik ben op zaterdag vaak te vinden op het 

korfbalveld om mijn dochters aan te moedigen. 

De eerste maanden

Vanaf 1 juni is het dan echt zover. Grotendeels bekende on-

derwerpen, grotendeels bekende mensen, maar een nieuwe 

rol. In de eerste week gelijk als vervanging van CKMar een 

vergadering van de Bestuursraad KMar met de secretarissen-

generaal van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Veiligheid en Justitie en Defensie. Op 14 juni de reünie in 

Bronbeek, mijn eerste ervaring met Indië-veteranen. Ik heb 

genoten van de gesprekken die ik daar heb kunnen voeren. 

Naar aanleiding van één van de gesprekken een boekje toe-

gestuurd gekregen over het leven van één van de veteranen. 

Geschreven door zijn dochter. Heel bijzonder. 

Als Hoofd Dienst Eenheid KMar ook de eerste overleggen 

met de Decentrale Medezeggenschap Commissie gevoerd, 

zowel formeel als informeel. Kennisgemaakt met de reservis-

ten. En natuurlijk ook veel aandacht voor de reorganisaties 

die op dit moment lopen.

De toekomst

Ik heb de afgelopen jaren ervaren hoe leuk het is om bij 

de KMar te werken. Als ik zie hoe professioneel we onze 

taken doen dan ben ik trots. Dat neemt niet weg dat we 

ons moeten blijven ontwikkelen. Daarom hebben we de 

ontwikkelagenda opgesteld. De inbreng uit alle lagen van 

de organisatie is daarin meegenomen. Vanaf nu gaan we de 

actielijnen uit de ontwikkelagenda uitvoeren. Natuurlijk kan 

dat niet allemaal tegelijk. Voor 2013 gaan we een (beperkt) 

aantal prioriteiten op de inhoudelijke pijlers grenspolitietaak, 

bewaken en beveiligen en internationaal en militair politie-

optreden benoemen. Een belangrijke randvoorwaarde is  het 

PTTC (Proiling Targeting Tasking Center)¹ en de invulling 

hiervan. De realisatie van de ambities uit de ontwikkelagenda 

kan niet zonder de inzet van alle medewerkers. Daarom 

kijken we ook kritisch naar ons P-instrumentarium. Ondertus-

sen gaan al ingezette ontwikkelingen natuurlijk gewoon door. 

Een voorbeeld  is @migo Boras (camera-systeem t.b.v. MTV) 

dat op 1 augustus live is gegaan. Hiermee kunnen we ons 

werk in het MTV nog beter en gerichter uitvoeren. 

Daarnaast ga ik de komende periode het land in. Ik hoop dat 

ik over een half jaar alle brigades heb bezocht. Zo kan ik nog 

meer mensen in de organisatie leren kennen.

¹ In het  toekomstige PTTC, zullen de drie functionaliteiten Inlich-

tingen, Plannen en Operaties worden samengebracht. Het PTTC zal 

zorgen voor de optimale informatiepositie van de KMar. Op basis 

van deze inzichten wordt bepaald waar en wanneer inzet effectief 

is.  Het PTTC zal nauw aansluiten op de reeds bestaande centrale 

informatie-eenheden van de krijgsmacht.
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Vorig jaar bestond het Marechausseemuseum vijfenzeventig 

jaar. Een prachtig middelgroot ‘Geregistreerd Museum‘ dat 

niet alleen in het fraaie voormalig Koninklijk Weeshuis oude 

herinneringen en nostalgische beelden bij oudgedienden 

oproept, maar ook aandacht besteedt aan de meest recente 

geschiedenis van het Wapen. De komende tijd zal in de 

presentaties de hedendaagse inzet van het Wapen nog meer 

aandacht krijgen. Jong en oud krijgen daardoor een nog 

beter beeld van de moderne Koninklijke Marechaussee. Bo-

vendien wordt het Marechausseemuseum in het mooie Buren 

een oficieel  ‘Marechaussee Meeting Point’ waar zowel het 

huidige als het oud-marechausseepersoneel, meer nog dan 

tot nu toe, elkaar in een historische omgeving kunnen ont-

moeten. Bijvoorbeeld voor vergaderingen, bijeenkomsten en 

reünies. De oprichters van SMC kozen in 1977 niet voor niets 

Buren als zetel voor hun stichting en nog steeds is de band 

tussen SMC en het Marechausseemuseum hecht.

Het museum is een particuliere stichting en inancieel vooral 

afhankelijk van de bijdragen van derden en voor een groot 

deel drijvend op vrijwilligerswerk. Sinds 1957 vormen de 

Vrienden, verenigd in de Stichting Vrienden van het Museum 

der Koninklijke Marechaussee, een onmisbare steun. Jaarlijks 

schenken de Vrienden een tastbaar cadeau aan het museum. 

Bijvoorbeeld een bijzondere aanwinst voor de collectie, die 

anders niet zou kunnen worden verworven, of apparatuur 

voor een betere bedrijfsvoering. Ook geven de Vrienden 

al twintig jaar tweemaal per jaar een historische brochures 

uit over de geschiedenis van het Wapen. Maar misschien is 

vooral de morele steun van de Vrienden wel de belangrijkste 

bijdrage aan ons museum.

Maar is het Marechausseemuseum eigenlijk ook UW mu-

seum? SMC is opgericht om ’een muur van vrienden rond 

de Koninklijke Marechaussee te vormen’. Het museum is 

met zijn uitgebreide en unieke historische collectie, archief 

en bibliotheek het tastbare fundament onder deze ‘muur’. 

Eigenlijk zou elke begunstiger van SMC ook Vriend van ZIJN 

of HAAR museum moeten zijn! Al die vrijwilligers die bezig 

zijn om UW museum nog beter en mooier te maken verdie-

nen daarom uw steun.

WORD VRIEND!!!

Dat kost heel weinig inspanning. Door jaarlijks minimaal  

€ 10,-- als bijdrage over te maken aan de Stichting Vrienden 

van het Museum der Koninklijk Marechaussee heeft u samen 

met uw partner het hele museumseizoen vrije toegang. Ook 

krijgt u tweemaal per jaar de unieke historische brochure en 

ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor de Vriendendag. En 

u doet iedereen daar een heel groot plezier mee. Aarzel niet. 

Steun UW museum!

 

Wiete Hopperus Buma

Voorzitter Stichting Vrienden van het Museum der  

Koninklijke Marechaussee

 

Aanmelden kan op meerdere manieren:

l  Formulier downloaden van www.marechausseemuseum.nl, 

tabblad: Vrienden

l  Aanmelden per mail  bij  gcjklomp@casema.nl

l  Formulier schriftelijk aanvragen bij Stichting Vrienden van 

het Museum der Koninklijke Marechaussee,  

G. Klomp, Ossendamweg 31, 3768 CV Soest

l  Ter plekke aanmelden bij  het Museum der Koninklijke 

Marechaussee, Weeshuiswal 9 Buren

Bent u al Vriend of Vriendin van  

UW Marechausseemuseum?

Onderstaand bericht is ingezonden door de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee.

De voorzitter van de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke 

Marechaussee, kolonel b.d. Wiete Hopperus Buma overhandigt een 

geschenk aan de directeur van het Marechausseemuseum, kolonel b.d. 

Stan Klijnhout.

SM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



MarechausseeContact•augustus2012
nummer 4

24 MarechausseeContact•augustus2012

SMC

Op 14 juni 2012 heeft de jaarlijkse Indië-reünie en tevens her-

denking ‘Boerma-Plaizier - MP III’ plaatsgevonden in Bronbeek; 

bijgewoond door bijna honderd belangstellenden.

In zijn toespraak heette SMC-voorzitter Jack Vlaming, de 

aanwezigen van harte welkom, met name plaatsvervangend 

Commandant Koninklijke Marechaussee (plvCKMar) generaal-

majoor H.J. Beentjes, brigade-generaal b.d. drs. A.D. Vriezen, 

plv Commandant Bronbeek Kapitein der Mariniers A. Craane, 

mevrouw C. Plaizier en Arie van Veen. Hij bedankte de reü-

niecommissie die onder leiding van Roel Gras veel werk heeft 

verzet ter voorbereiding van deze dag.

Na zijn inleiding sprak Jack Vlaming over het dienen bij het 

KMP/KMar. Vlaming: ‘U hebt niet alleen in een oorlogssituatie 

gediend, maar ook in de periode daarna, gelegen tussen het af-

kondigen van de wapenstilstand en de soevereiniteitsoverdracht. 

Ondanks de wapenstilstand waren er toch veel, soms ernstige 

schermutselingen tussen Nederlandse en Indonesische militairen 

(TNI) dan wel bendeleden. Er was sprake van hinderlagen en 

het sneuvelen van militairen. Het KMP/KMar bleef zijn dien-

sten verrichten en was het enige onderdeel dat nog gewapend 

mocht optreden.’

Verder beschreef hij de vele gesprekken die hij met de Indië-

veteranen heeft gehad: ‘De wijze waarop er toen in Nederland 

aandacht aan werd besteed. De wijze waarop u bij terugkeer 

in Nederland bent ontvangen. In Nederland werden de eersten 

uitgemaakt voor moordenaars. Dit werd ook bekend bij de nog 

in Indonesië aanwezige militairen. Velen voelen zich misbruikt 

en miskend door de politiek’.

Hij memoreerde voorts de monumenten in Roermond en Den 

Haag. Bij het monument in Den Haag wordt elk jaar op 15 

augustus de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 en daar-

mee het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk 

der Nederlanden, herdacht.

Tenslotte zei Vlaming dat hij en het bestuur van  SMC zich zal 

blijven inzetten voor de Indië veteranen en dat deze reünie zal 

blijven worden georganiseerd.

Na de toespraak werden de in het afgelopen jaar overleden 

sobats herdacht. SMC- en Indië-veteraan Arie van Veen las de 

negenentwintig namen voor van degenen die ons zijn ontvallen 

sinds de vorige reünie. Aansluitend volgde de kranslegging bij 

het KNIL-monument. Bij het monument werd een minuut stilte 

in acht genomen. Het Trompetterkorps der Koninklijke Mare-

chaussee verzorgde een toepasselijke muzikale omlijsting.

Na de traditionele rijstmaaltijd was er nog ruimschoots  gele-

genheid voor de deelnemers om met elkaar van gedachten te 

wisselen. Ondanks het steeds geringer wordend aantal sobats, 

wordt teruggekeken op een ijne reünie in Bronbeek.

Op www.marechausseecontact.nl zijn foto’s en een video-opna-

me van deze dag geplaatst.

Terugblik Indië-reünie Boerma-Plaizier - MP III

Vijftig jaar geleden werd Nederlands Nieuw-

Guinea (NNG) overgedragen aan het tussen-

bewind van de Verenigde Naties om vervol-

gens deel te gaan uitmaken van Indonesië. 

Tijd om hierbij stil te staan. Vanaf de onafhan-

kelijkheid van Indonesië in 1949 had Soekarno 

zijn pijlen gericht op het in bezit krijgen van 

NNG. Vanaf 1959 dropte hij steeds vaker 

iniltranten, soms met snelle boten en met 

vliegtuigen, om zijn doel te bereiken. 

Oerwoud

Nederlandse eenheden traden hiertegen op. 

Veelal werden deze patrouilles door Papoea-

dragers en -verkenners begeleid tot diep in 

het tropische oerwoud vol ongedierte en ’s 

nachts pikkedonker met vreemde geluiden. 

Deze Papoea’s waren de ogen en oren van 

de Nederlandse militair, voor hen van levens-

belang. Enkele Papoea-verkenners lieten ook 

het leven. De Papoea’s wilden helemaal geen 

overdracht aan Indonesië. Ze dachten hooguit 

aan  zelfstandigheid. Een NNG-veteraan: ‘Je 

kunt er dan wel niets aan doen, maar je hebt 

toch het idee dat je ze toen in steek gelaten 

hebt.’ 

Monument

Uit respect en waardering voor deze Papoea-

medestrijders komt er, vanaf 1 oktober 

aanstaande op Landgoed Bronbeek in Arnhem 

een monument, omdat daar veel veteranen  

komen voor herdenkingen en reünies. Het 

Museum Bronbeek zal een tijdelijke expositie 

inrichten over het wel en wee van de Ne-

derlandse militair in  NNG en hun band met 

de Papoea’s. Het programma op 1 oktober 

2012 is van 10.30 tot 16.00 uur en omvat: 

minisymposium, onthulling monument (12.30 

uur), kranslegging en deilé, lunch en samen-

zijn. KMar-veteranen - naast beroeps zijn veel 

dienstplichtigen van de lichting 1961-5 in 

NNG geweest - en anderen zijn welkom.

Informatief

Men hoeft alleen voor de maaltijd te betalen 

(€ 18,50). Hiervoor en ook voor uw deelname 

aan deze dag is aanmelden per e-mail nood-

zakelijk: Loket.KTOMM.Bronbeek@mindef.

nl. Alleen het minisymposium is beperkt tot 

maximaal 250 personen (vol = vol). 

Onthulling monument Papoea-strijders
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Concert Trompetterkorps  

op 15 juli 2012

Ex-rijksvaartuig 165 

vaart onder  

de naam ‘Janneke’
In Marechaussee Contact april 2012 werd melding gemaakt van 

het Rijksvaartuig 160 van de Koninklijke Marechaussee dat voor 

de laatste keer afmeerde in IJmuiden. Men kan zich in een dergelijk 

geval afvragen wat de volgende bestemming werd van een vaar-

tuig dat vele jaren dienst deed bij de KMar. Vaak hoor je er weinig 

of niets meer over. Anders ligt het met het Rijksvaartuig 165.

De redactie werd benaderd door fotograaf en scheepsfotoverza-

melaar Jan Oosterboer die onlangs bij Rozenburg een schip zag 

varen waarvan hij meende daarin een ex- Rijksvaartuig te zien. 

Het bleek een zogenaamde ‘bed leveller’ (bodemgelijkmaker).Het 

schip vaart voor het baggerbedrijf De Boer uit Sliedrecht onder de 

naam ‘Janneke’.

Jan: ‘Het viel mij op dat de naam Janneke op de voorsteven aan 

stuurboordzijde ontbrak! Daar las ik met moeite: RV 165. Bij het 

lezen van die naam dacht ik dat het wel een voormalig Rijks-

vaartuig geweest moest zijn. Dit ook gezien de opbouw van het 

vaartuig’.

Het blijkt bij nader onderzoek inderdaad de in 1975 onder bouw-

nummer 1433 aan de Koninklijke Marechaussee geleverde RV 

165, een Damen Launch 53. Oorspronkelijk uitgerust met twee 

GM 6V-71N dieselmotoren totaal 268 kW. Nu staan er twee 

DOOSAN’s motoren in met 2 x 220 kW (2 x 300 PK).

Het zal de voormalige bemanningen en personeelsleden die 

dienst hebben gedaan op RV 165 goed doen om te zien dat ‘hun’ 

inmiddels 37 jaar oude schip een goede bestemming kreeg.

In aansluiting op de opening 

van de expositie ‘Vijftig  jaar 

dienstplicht bij de Koninklijke 

Marechaussee’ en in het 

kader van het erfgoedfesti-

val ‘Gelegerd in Gelderland’ 

gaf het Trompetterkorps der 

Koninklijke Marechaussee, 

onder leiding van Kapitein 

Eric Janssen, een concert in 

Buren.

In het verleden bestond 

het Tamboerkorps , later 

Trompetterkorps geheten, 

vele jaren uit in Gelderland 

gelegerde dienstplichtige 

marechaussees. Een mooi ge-

baar van de KMar  en het de 

directie van het museum om 

in het kader van dit festival 

een concert aan te bieden. 

Het was de bedoeling dat het concert plaats zou vinden in de 

tuin van het Marechausseemuseum, tegen de achtergrond van 

het mooie Koninklijke Weeshuis. Na een kijkje op Buienradar.

nl werd besloten het concert in De Prinsenhof in Buren uit te 

voeren. Op het aangekondigde tijdstip was het weer beter dan 

verwacht, maar de drassige grond in de museumtuin maakte 

een optreden in de buitenlucht onmogelijk. In De Prinsenhof ge-

noten ruim vierhonderd aanwezigen  van een mooi concert met 

programma van een grote verscheidenheid aan composities, op 

amicale manier aan elkaar gepraat door dirigent Eric Janssen. 

Onder hen de genodigden die zojuist de opening van de exposi-

tie over vijftig jaar dienstplicht bij de KMar hadden bijgewoond.

Werken van onder andere Dave Brubeck, Michael Jackson 

en de Prinses Maxima-mars werden ten gehore gebracht. De 

enige mars die het korps ooit voor een publiek van slechts twee 

personen mocht spelen. Het laat zich raden wie dat waren…

Verder werd een compositie gespeeld, die gemaakt  werd ter 

gelegenheid van het afscheid van Commandant KMar, mr. Dick 

van Putten. Daarin was zijn lievelingsmuziek verwerkt, met een 

koraalbewerking van J.S. Bach aan het eind.  

Tot besluit werd de deileermars der Koninklijke Marechaus-

see gespeeld en gezongen.

Een ijn concert waar het aanwezige publiek enorm van heeft 

genoten. 

(Foto uit collectie Marius Esman, genomen tijdens de proefvaart 17 

juni 1975)

(foto: Jan Oosterboer)

Op 15 juli stond bij het museum de Bandritzer 561 op-

gesteld, een mysterieus voertuig waarin een tijdreis langs 

oorlog en vrede in de Gelderse geschiedenis kon worden 

gemaakt, menig concertbezoeker  bezocht deze attractie. 

Een marechaussee uit vroeger tijden zullen ze er niet in 

hebben ontmoet, wel militairen van de Romeinse tijd tot 

de Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen.SM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



MarechausseeContact•augustus2012
nummer 4

26 MarechausseeContact•augustus2012

Personalia

H.J. Hakkert

Ber 73-6

Deny Flight

P.A.C. Konings

Ber 60-2

Dhr. H. van Maurik

Ber 66-4

L.G.J. Snippert

Ber 58-5

J. Soet

Dpl 75-6

H.G. in ’t Veen

Dpl 77-6

KVV 

W. Verburg

Dpl 57-2

A.J.M. Verstraten

Dpl 70-5

C. van de Weerd

Ber 60-3

J. Zwiers

Ber 67-1

UNPROFOR

F.L. Bron

Geboren op 18 november 

1928

Overleden op 13 juni 2012  

Ber ‘48

G.M. van der Graaf

Geboren op 21 juli 1944

Overleden op 10 juni 2012

Dpl 63-2

B.C. Grutterink

Geboren op 19 januari 1927

Overleden op 4 juli 2012   

Dpl 4 DMC; Ned. Indië; 

1MPV

F.J. Hoorneman

Geboren op 28 juni 1938

Overleden op 26 mei 2012   

Dpl 58-1

M. van Lagen

Geboren op 1 juli 1941

Overleden op 10 juni 2012

Ber 60-3

J.A.G. Moens

Geboren op 19 juni 1926

Overleden op 21 juli 2012   

Ber ’48-‘58

J.B. Plompen

Geboren op 8 juni 1928

Overleden op 16 maart 2012   

Dpl 42 DMC; Ned. Indië; 

1MPIV

H.B. Ronde

Geboren op 10 augustus 

1926

Overleden op 11 juni 2012 

Dpl; Ned Indië

C. Ruigendijk

Geboren op 2 september 

1928

Overleden op 8 juli 2012  

Dpl Ned Indië  6-RS

401-BI; 1MPI; Ber

H. Sikkens

Geboren op 8 oktober 1940

Overleden op 3 juli 2012  

Ber 59-5

J. Waalwijk

Geboren op 29 januari 1932

Overleden op 25 mei 2012

Ber ‘53

J.H. Wolthuis

Geboren op 6 maart 1934

Overleden op 9 juni 2012

Ber 52-6

Nieuwe begunstigers

Overleden begunstigers

Wij heten de nieuwe begunstigers van harte welkom. In totaal vormen nu 3397 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.
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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 het Veteranen Instituut, het Museum der Koninklijke

Marechaussee en andere relevante organisaties.

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 diende bij het Wapen en

de Korpsen. Zij worden van harte uitgenodigd 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: 3912106 

t.n.v. SMC te Nieuw Vennep

bankrekening SMC-artikelen: 916446

t.n.v. SMC te Zoeterwoude

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 nr: NL82INGB0003912106

BIC nr: 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


