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SMC

Observaties voorzitter

Eind oktober bestond onze stichting 35 jaar. In deze, achter ons 

liggende, jaren hebben wij ons, net als onze voorgangers deden, 

ons, conform onze statuten, met hart en ziel ingezet voor het onder-

houden of vernieuwen van vriendschappelijke banden tussen hen 

die in het heden of verleden als militair of burger werkzaam waren 

of zijn bij de Koninklijke Marechaussee, het Korps Militaire Politie / 

Koninklijke Marechaussee of het Korps Politietroepen. 

Praktisch komt dit onder andere neer op het organiseren van con-

tactbijeenkomsten en reünies en het ondersteunen van de vetera-

nenzorg binnen de Koninklijke Marechaussee. Met deze activiteiten 

voldoen we voor de veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en 

postactieven onder onze begunstigers geheel aan de door defensie 

uitgegeven regeling ‘reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- en dienst-

slachtoffers en postactieven’. 

Toch geldt deze regeling niet voor SMC, wij zijn namelijk geen 

vereniging! 

Diverse pogingen defensie, met verwijzing naar het voor zowel 

besturen van verenigingen als stichtingen voor wat betreft ex-

terne verplichtingen gestelde in het Burgerlijk Wetboek, op andere 

gedachten te brengen, hebben helaas geen resultaat opgeleverd. 

We hebben daarom nu als SMC-bestuur besloten om binnen onze 

stichting een reünievereniging op te richten. De statuten voor deze 

Reünievereniging Marechaussee Contact zijn onlangs bij notariële 

akte vastgelegd. Begin 2013 zullen alle begunstigers die voldoen 

aan de criteria zoals vermeld in de eerdergenoemde raamregeling, 

worden uitgenodigd om, naar alle waarschijnlijkheid kostenloos, 

lid te worden van deze nieuwe vereniging. Wij betreuren het als 

bestuur dat deze stap noodgedwongen moet worden gemaakt, veel 

onnodig extra werk hebben we daarmee op ons genomen / moeten 

nemen. 

In dit nummer treft u een terugblik op 2012 aan. Aan het begin van 

het jaar stonden we voor grote uitdagingen. We moesten voor het 

eerst sinds 11 jaar Marechaussee Contact weer geheel zelfstandig 

uitgeven. Met diverse drukkers zijn besprekingen gevoerd. Uitein-

delijk hebben we als bestuur en redactie eind januari besloten met 

drukkerij Ten Brink te Meppel in zee te gaan. Zes nummers hebben 

wij u inmiddels kunnen aanbieden. Wij kunnen als bestuur en redac-

tie terugkijken op een bijzonder plezierige en constructieve samen-

werking, zijn zelf zeer te spreken over de kwaliteit van ons blad en 

hebben van velen van u ook positieve reacties gekregen. Wij zien in 

deze dan ook de toekomst met groot vertrouwen tegemoet.

In Marechaussee Contact gaan we, mede in het kader van twee-

honderd jaar Marechaussee, vanaf het eerste nummer in 2013 aan-

dacht besteden aan de belevenissen van de heer Paulusse. Hij was 

aan het eind van de 19e eeuw onder andere als brigadecommandant 

geplaatst te Philippine, Ossendrecht, Moerdijk, Valkenswaard en 

Terneuzen. Betrokkene heeft van zijn diensttijd een dagboek bijge-

houden. Zijn dagelijkse belevenissen geven een goed en boeiend 

beeld van het takenpakket van de Koninklijke Marechaussee in die 

periode. We hebben er als redactie voor gekozen om zijn negentien-

de-eeuwse schrijfstijl te handhaven.

Het door Harry Poels geschreven boek over 50 jaar dienstplicht bij 

de Koninklijke Marechaussee heeft grif aftrek gevonden. Met dit 

boek zijn de ruim 33.000 dienstplichtigen die bij ons Wapen heb-

ben gediend terecht zeer nadrukkelijk en goed voor het voetlicht 

gebracht. Samen met de in het museum gerealiseerde expositie is 

gepoogd recht te doen aan hun inzet voor ons Wapen. Het museum 

heeft nog slechts enkele exemplaren van dit boek op voorraad, als u 

nog een exemplaar wilt hebben, moet u snel reageren! Ook in 2013 

zal genoemde expositie in de dependance van het museum bezocht 

kunnen worden.

Ook voor het overige kunnen wij terugkijken op een goed jaar. 

Weliswaar is het aantal begunstigers door allerlei factoren iets afge-

nomen, het getal van ruim 3300 maakt dat we nog steeds een aan-

zienlijke kring van vrienden rondom ons Wapen kunnen vormen. De 

contacten met de leiding van het Wapen zijn bovendien uitstekend.

De feestdagen staan voor de deur. Ik wens u mede namens de 

andere leden van het bestuur en hun naaste medewerk(st)ers vanaf 

deze plaats heel Fijne Feestdagen toe en hoop dat het jaar 2013 voor 

u en de uwen ondanks alle sombere berichten met betrekking tot 

de  economie toch een in alle opzichten heel goed jaar zal mogen 

worden. Wij hopen u weer, of voor het eerst, regelmatig bij door ons 

georganiseerde bijeenkomsten te mogen begroeten. 

Jack Vlaming

brigade-generaal b.d.

voorzitter SMC

Penningmeester Eelco Bouwman: 

Attentie voor betaling begunstigerbijdrage 2013

SMC-begunstigers treffen bij dit nummer van MC een acceptgiro  
‘begunstigerbijdrage 2013’ aan. Het bedrag is hierop nog niet ingevuld, 
zodat u de mogelijkheid hebt een hoger bedrag in te vullen.  
Deze gelden komen ten goede aan SMC- activiteiten zoals aan  
het uitgeven van Marechaussee Contact (MC). Betaling via Internet-
bankieren heeft de voorkeur, dit brengt minder kosten met zich mee. 
Vermeld wel uw begunstigernummer (zie acceptgirokaart). Voor 2013 
gelden de volgende vastgestelde minimumbijdragen: 
€ 15,-- voor begunstigers woonachtig in Nederland, € 20,-- voor  
begunstigers woonachtig buiten Nederland en € 7,50 voor partners van 
ons ontvallen begunstigers.
Adreswijzigingen en aanmelden van nieuwe begunstigers: Cor de Boom
Informatie over de betaling van de bijdrage: Piet van Sprang
Contactgegevens: zie pagina 27.
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Nestelpennen

Drie mannen, die zich aan boord van een 

vliegtuig afkomstig uit Groot-Brittannië 

misdragen zouden hebben, zijn door de 

Koninklijke Marechaussee aangehouden. 

De meldkamer van de Marechaussee op 

Schiphol kreeg het verzoek vanuit het vlieg-

tuig om eenheden ter plaatse te laten komen 

bij de aankomst van een vliegtuig, waarin 

een aantal passagiers zich agressief zouden gedragen en de 

veiligheidsvoorschriften negeerden. Het drietal zou reeds 

meerdere waarschuwingen van de gezagvoerder hebben 

genegeerd en de mannen zouden 

tijdens het taxiën door het vliegtuig 

hebben gerend. 

Hierop is de Marechaussee met 

diverse eenheden ter plaatse gegaan 

en heeft de drie Britse mannen van 

respectievelijk 21, 22 en 25 jaar oud 

in het vliegtuig aangehouden. De 

Marechaussee heeft hierbij gebruik 

gemaakt van handboeien om de verdachten over te kunnen 

brengen. De gezagvoerder heeft aangifte gedaan.

Drie Britten uit vliegtuig na misdragingen tijdens vlucht

Illegaal vuurwerk  

onderschept
De Koninklijke Marechaussee van de Brigade Oostgrens-

Noord heeft tijdens een controle Mobiel Toezicht Veiligheid 

(MTV) in de buurt van grensovergang ‘Zwartemeer’ op de 

A37 bijna vijfenzeventighonderd kilo illegaal vuurwerk in 

beslag genomen.

Marechaussees controleerden 

een vrachtwagen met Nederlands 

kenteken waarvan de bestuurder 

aangaf dat er tuingereedschap in 

werd vervoerd. In de laadruimte 

werden tien pallets met vuurwerk 

aangetroffen.

De 48-jarige bestuurder uit Ter 

Apel is aangehouden en het vuurwerk is in beslag genomen. 

Het vuurwerk heeft een straatwaarde van �30.000. Tegen de 

bestuurder werd proces-verbaal opgemaakt.

KMar neemt deel aan ‘Dag 

van het chronisch zieke kind’
Onlangs is door KMar-personeel van de Brigade Brabant Zuid deel-

genomen aan de dag van het chronisch zieke kind. Door personeel 

van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven was deze dag georga-

niseerd met als doelstelling zieke kinderen een leuke dag in het 

ziekenhuis te laten beleven. 

In diverse groepjes zijn de kinderen op speurtocht gegaan door 

het ziekenhuis. Op het buitenterrein stonden voertuigen van de 

KMar, brandweer, Douane, ANWB en een Amerikaanse legertruck. 

Door alle deelnemende organisaties 

zijn posters, pennen en sleutelhangers 

uitgedeeld, welke gretig in ontvangst 

genomen werden door de kinderen. 

Na aloop is de kinderen een feestje 

aangeboden met frisdrank, bitterballen, 

piraten en clowns en ging iedereen moe 

maar voldaan naar huis.

Twee mannen van respectievelijk 29 en 

54 jaar uit Helmond zijn door de KMar 

aangehouden op verdenking van diefstal.  

De Marechaussee hield de mannen buiten 

aan op verdenking van gepleegde dief-

stallen in juli 2012, waarbij ze diverse par-

keerautomaten op luchthaven Eindhoven 

Airport gekraakt zouden hebben.

Op 9 juli vond naar aanleiding van het 

incident een achtervolging plaats, waarbij 

de auto van de verdachten terug werd 

gevonden en het tweetal op de vlucht 

was geslagen. Beide verdachten werden 

na de achtervolging niet meer terug 

gevonden. In de vluchtauto werden des-

tijds geldladen gevonden, die uit diverse 

parkeerautomaten kwamen. 

In het onderzoek dat volgde door de 

recherche van de Marechaussee op de 

luchthaven werd het tweetal onlangs 

ingerekend. 

De recherche van de Marechaussee, 

behorend bij de Brigade Brabant-Zuid zal 

verder onderzoek doen naar de verdach-

ten, waarbij onder meer wordt onder-

zocht of ze bij meer strafbare feiten zijn 

betrokken.

Verdachten opgepakt van kraak  

parkeerautomaten Eindhoven Airport
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Marechaussees van de Brigade Zuid-Holland 

hebben een 30-jarige Roemeense vrouw 

aangehouden die ervan verdacht wordt een 

gezin uit Albanië naar Groot-Brittannië te 

willen smokkelen. Het gezin, een vader van 

42 jaar een moeder van 32 jaar en een kind 

van 5 jaar maakte gebruik van valse docu-

menten.

Tijdens de uitreiscontrole bij Hoek van Hol-

land van de ferry naar Groot-Brittannië heeft 

de vrouw naast haar eigen paspoort ook drie 

Griekse identiteitskaarten aan de marechaus-

sees aangeboden. Deze documenten bleken 

na controle vals te zijn. De Roemeense vrouw 

is aangehouden voor mensensmokkel en de 

vader en moeder zijn aangehouden voor het 

gebruik van valse reisdocumenten.

In Heerlen heeft de Koninklijke 

Marechaussee in een onderzoek naar 

mensenhandel een nieuwe aanhouding 

verricht. De aangehouden verdachte 

is een 58-jarige man uit Kerkrade, die 

wordt verdacht van medeplichtigheid 

aan mensenhandel.

Eerder in het onderzoek (september 

2012) werden al twee mannen van 

respectievelijk 46 uit Landgraaf en 33 jaar uit Heerlen aan-

gehouden in Kerkrade bij hun club, waar zij diverse vrouwen 

vermoedelijk te werk hadden gesteld in de prostitutie. 

Rechercheurs hebben het vermoeden dat het tweetal de 

dames ertoe hebben gebracht hun seksuele diensten aan te 

bieden met de bedoeling ze uit te buiten. De dames waren 

onder meer afkomstig uit Hongarije en Roemenië. Het on-

derzoek werd in juni opgestart onder leiding van het Open-

baar Ministerie in Maastricht. Aan de actie die in september 

plaatsvond namen 65 medewerkers van de Koninklijke 

Marechaussee, Politie, gemeente Kerkrade 

en Openbaar Ministerie deel. 

Er werden onder andere inanciële recher-

cheurs, zedenrechercheurs en leden van 

forensische opsporing van de Marechaussee 

en speurhonden van de Douane ingezet. 

Tijdens doorzoekingen onder leiding van de 

rechter-commissaris in panden in Kerkrade, 

Landgraaf, Eygelshoven en in Duitsland 

vonden rechercheurs duizenden euro’s, 

diverse hoeveelheden drugs en diverse verboden erotische 

stimuleringsmiddelen. Ook werden kluizen, auto’s, informa-

tiedragers en administratie in beslag genomen. 

In diverse panden werden vrouwen aangetroffen, die 

vermoedelijk werkzaam waren in de prostitutie. Het onder-

zoeksteam van Marechaussee en Politie zal verder onderzoek 

doen naar de verdachten. De mogelijke slachtoffers van 

mensenhandel zijn opgevangen en verhoord door zedenre-

chercheurs.

 

Militair aangehouden na 

bedreiging

Een militair die een medewerker van een tankstation be-

dreigde, is aangehouden door de Koninklijke Marechaussee 

van Brigade Waddengebied.

De 32-jarige militair uit Tietjerkstradeel mocht de winkel van 

het tankstation niet in met zijn hond. Hierdoor ontstond er 

een woordenwisseling met de pompbediende waarbij de mili-

tair zijn bedreigingen heeft geuit.

Marechaussees van de brigade Waddengebied hebben de 

militair in opdracht van het openbaar ministerie aangehouden. 

Tegen de militair is proces-verbaal opgemaakt.

Mensensmokkelaar en paspoortfraudeurs opgepakt

Nieuwe aanhouding in mensenhandelonderzoek
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De Koninklijke Marechaussee heeft in Maastricht een 32-ja-

rige man uit het Belgische Lanaken en een 33-jarige man uit 

Maastricht aangehouden. In het voertuig van de verdachten 

troffen marechaussees cocaïne aan. 

De mannen werden gecontroleerd in het kader van het 

Mobiel Toezicht Veiligheid. Bij deze controle, die gericht is op 

illegaliteit en grensoverschrijdende criminaliteit, werden in het 

voertuig van de verdachten twaalf kleine pakketjes aange-

troffen. In deze pakketjes bleek cocaïne te zitten. De mannen 

zijn hierop direct aangehouden voor 

het overtreden van de Opiumwet. 

Na controle in het opsporingssys-

teem bleek de 32-jarige bestuurder 

ook nog voor 1650,- euro aan 

openstaande boetes te hebben. 

Beide verdachten werden voor 

nader onderzoek ingesloten door 

marechaussees van de Brigade 

Limburg-Zuid.

Speurhond migratiecontrole 

vindt verstekelingen
Tijdens een uitreiscontrole van de ferry Hoek van Hol-

land–Harwich hielden vier personen zich in een vrachtwagen 

verscholen. De Koninklijke Marechaussee van de Brigade 

Zuid-Holland heeft hen daar aangetroffen.

Bij de controle is gebruik gemaakt van de migratiecontrole-

speurhond Kyra. Tijdens het controleren van de vrachtwagen 

heeft Kyra de vier personen van Albanese nationaliteit gevon-

den. De verstekelingen 

zijn meegenomen naar 

de Marechausseebrigade 

voor verder onderzoek.

De 42-jarige Poolse 

chauffeur werd aange-

houden voor mensen-

smokkel.

Tsjechen uit vliegtuig na 

bedreigingen en overlast 

aan boord

De Koninklijke Marechaussee heeft zes mannen 

aangehouden na bedreigingen en overlast aan 

boord van een vliegtuig, afkomstig uit Tsjechië.

De KMar werd ter plaatse geroepen door de 

gezagvoerder van het vliegtuig, direct na aan-

komst op de luchthaven. Nadat marechaussees 

aan boord waren gegaan en de zes mannen mee 

wilden nemen, ontstond een worsteling. Hierbij 

wilde een man het dienstwapen van een mare-

chaussee afpakken.

Nadat de marechaussees de verdachten hadden geboeid en 

aangehouden, zijn ze overgebracht naar het bureau van de 

KMar. Het zestal, mogelijk onder invloed van alcohol, werd 

vastgezet voor verder onderzoek.

Het team zware criminaliteit (zwacri) van de recherche 

van de Marechaussee heeft onlangs in een omvangrijk 

onderzoek naar drugssmokkel via de luchthaven Schip-

hol twintig mannen aangehouden. De verdachten zijn 

afkomstig uit Amsterdam, Almere, Lelystad, Purmerend, 

Medemblik, Bergschenhoek en Bussum en variëren in 

leeftijd van 25 tot 60 jaar.

De Koninklijke Marechaussee startte in april het onder-

zoek nadat ze informatie had verkregen dat er mogelijk 

medewerkers in de bagagekelder op Schiphol betrok-

ken zouden zijn bij het doorsluizen van 

verdovende middelen, afkomstig uit 

het Caribische gebied. In dat onderzoek 

werden meerdere zendingen met in totaal 

meer dan 70 kilo cocaïne onderschept en 

kwamen een aantal mannen in beeld die 

werkzaam waren in de bagagekelder op 

de luchthaven en mogelijk een rol zouden spelen bij het 

doorsluizen van deze cocaïne. 

Rechercheurs van het team zwacri hielden de eerste acht 

verdachten in september aan en in oktober werden nog 

eens tien mannen aangehouden op verdenking van be-

trokkenheid bij drugssmokkel. Afgelopen week hield de 

Marechaussee in Amsterdam nog twee mannen aan. 

Het arrestatieteam van de Marechaussee (BSB) is ingezet 

bij de aanhouding van een aantal verdachten in verband 

met mogelijke aanwezigheid van vuurwapens. Tijdens 

doorzoekingen in diverse woningen van verdachten 

werd onder meer geld, een vuurwapen en administratie 

in beslag genomen.

Het onderzoek naar de aangehouden verdachten, dat 

onder leiding van het Openbaar Ministerie Haarlem 

staat, wordt voortgezet door het team zwacri van de 

recherche van de Marechaussee op de luchthaven.

Overtreding Opiumwet

Twintig mannen opgepakt voor drugssmokkel 

via bagagekelder Schiphol
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Agenda

Van de SMC-reüniecommissie

April 2013

SMC museumbezoek te Best
Op nader te bepalen dag in april: bezoek aan Museum Be-

vrijdende Vleugels te Best.

Informatie:

Ook in 2013 is weer een contactmiddag gepland in het Ma-

rechausseemuseum te Buren en wel op donderdag 14 maart. 

Bestemd voor SMC-begunstigers al dan niet vergezeld van 

partner. Niet-begunstigers zijn ook welkom.

Ieder jaar is de belangstelling voor deze middag in ‘ons’ mu-

seum weer groot, omdat het telkens weer een verrassing is om 

te ervaren wat er weer nieuw of gewijzigd is in het museum. 

En natuurlijk vanwege de gezellige en intieme sfeer. 

Het programma is als volgt:

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

en cake in de dependance van het Marechausseemuseum  

aan de Weeshuiswal 4 in Buren.

14.00 uur: welkomstwoord door de directeur van het mu-

seum en de voorzitter van de reüniecommissie. Aansluitend 

kunt u op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan het 

Marechausseemuseum en/of onder het genot van een hapje 

en een drankje wat bijpraten.

17.00 uur: genieten van een buffet in de dependance.

Kosten:

De kosten van deelname aan deze contactmiddag bedragen 

€ 12,50 per persoon, inclusief het buffet.

Dit bedrag geldt voor SMC-begunstigers, waaronder ook  de  

partner wordt  begrepen;  niet- begunstigers zijn, zoals ver-

meld, ook welkom, zij betalen € 25, 00 per persoon. Drankjes 

zijn voor eigen rekening.

Aanmelding

Aanmelding geschiedt door overmaking van het te betalen 

bedrag op bankrekening:  715795 t.n.v. Stichting Mare-

chaussee Contact,  Reüniecommissie, Walstro 33, 1273 BH 

Huizen onder vermelding van: ‘Buren’. Bij telebankieren 

graag uw adres vermelden.  Uw aanmelding dient uiterlijk 4 

maart 2013 bijgeschreven te zijn.

Gezien de betalingscondities, geldt dat betalingen niet kun-

nen worden gerestitueerd bij afzegging van deelname na 4 

maart 2013.

Na aanmelding ontvangen de deelnemers geen herinnering 

of programma.

Zaken die men aan het museum wil schenken, kunnen wor-

den meegenomen en afgegeven. 

Voor eventuele nadere informatie: voorzitter reüniecommis-

sie Roel Gras, zie pagina 27. 

Hoewel het jaar 2012 nog niet tot het verleden behoort, is de 

reüniecommissie al begonnen met het maken van een plan-

ning voor het jaar 2013.

De eerste deinitieve SMC-activiteiten zijn inmiddels bekend 

en enkele andere zullen nog verder worden uitgewerkt. Ver-

derop in de agenda  wordt  de jaarlijkse contactmiddag in het  

Marechausseemuseum te Buren al oficieel aangekondigd. 

Via de tweemaandelijkse uitgave van Marechaussee Contact, 

www.marechausseecontact.nl en de wekelijkse nieuwsbrief 

wordt, ook in 2013, actuele informatie over geplande activi-

teiten gegeven.

De reüniecommissie mocht in het (bijna) afgelopen jaar veel 

reacties ontvangen met betrekking tot de door haar georga-

niseerde activiteiten. In het geval van minder positieve reac-

ties wordt  uiteraard getracht verbeteringen aan te brengen.

De SMC-reüniecommissie  wenst de lezers van Marechaus-

see Contact  Goede Feestdagen en een voorspoedig, doch 

bovenal een gezond 2013.

Onderstaand de geplande SMC-activiteiten in 2013.

Mei 2013

SMC-contactmiddag  

te Badhoevedorp
Op nader te bepalen dag in mei: de jaarlijkse contactmiddag 

Amsterdam/Badhoevedorp.

14 maart 2013

SMC-contactmiddag te Buren

13 juni 2013

SMC-reünie te Arnhem
Op donderdag 13 juni 2013 wordt de reünie Boerma/ 

PLaizier/MPIII gehouden in het Congres- en Reüniecentrum 

Kumpulan in  Bronbeek Arnhem.

4 oktober 2013 

Veteranendag KMar  

te Apeldoorn
Zoals ieder jaar wordt  ook in het najaar van 2013 weer de 

KMar-veteranendag gehouden in de Koning Willem III  

kazerne te Apeldoorn en wel op vrijdag 4 oktober 2013.SM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



MarechausseeContact•december2012
nummer 6

8 MarechausseeContact•december2012

Geschiedenis KMar

17 oktober 2013

Algemene Reünie SMC 
In principe staat deze datum gepland voor de jaarlijkse algemene reünie, dus onder voorbehoud. 

Reünies die door derden in 2013 worden georganiseerd en waarvan de datum nu al bekend is, nadere informatie t.z.t. 

op de bekende websites marechausseecontact.nl en marechausseenostalgie.nl, in de SMC-nieuwsbrief en in een van de 

komende nummers van Marechaussee Contact. Organisatoren van reünies worden uitgenodigd de redactie te informe-

ren via redactiemc@gmail.com of Weeshuiswal 9 4116 BR Buren.

5 februari 2013

Reünie beroeps 1963-1 te Buren
Bestemd voor  beroepsmarechaussees die op 5 februari 1963 in Apeldoorn aan hun opleiding begonnen. 

Locatie: Marechausseemuseum  Buren 

Informatie: e.bouwman@ziggo.nl 

18 april 2013

Reünie dienstplichtige lichtingen 1953 te Putten
Bestemd voor alle dienstplichtigen van de lichtingen in het jaar 1953.

Locatie: De Aker, Fontanusplein 2 , Putten

Informatie en aanmelden: g.berends2@chello.nl , 0341-451342

25 april 2013

Jubileumreünie dienstplichtigen 1954-3 te Harskamp
Bestemd voor dienstplichtigen van de lichting 1954-3.

In het programma is een bezoek aan de militaire musea in Harskamp opgenomen.

Locatie: De Molen, Molenweg 12, Harskamp.

Informatie: nico.spin@versatel.nl, 010-4666111, 0618205154

Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen,

Deel XXI

Door R. Grisel

De geschiedenis van de politie in Suriname begint bij de 

afschafing van de slavernij op 1 juli 1863 en begint met een 

Korps Marechaussee en past dus in deze reeks.

Het toezicht werd tot dan uitgeoefend door plaatselijke en 

landelijke politie, wier taken waren vastgelegd in reglemen-

taire bepalingen. Met een sterkte van zes functionarissen 

rond 1800 tot dertig in 1862 was hun invloed op de veilig-

heid in de samenleving zeer gering.  

Korps Marechaussee

Op 19 november 1862 werd bij Koninklijk Besluit het in de 

aanhef genoemde Korps Marechaussee opgericht. Daarin 

werd afgekondigd dat de ‘Wet houdende de ophefing van 

de slavernij in de kolonie Suriname’ de oprichting van een 

Korps Marechaussee vergde. Dit politiekorps ging op 1 juli 

1863 aan het werk. Het bestond 

voor het merendeel uit oud-

militairen. Het verschil met de 

Koninklijke Marechaussee in 

Nederland was dat de Surinaam-

se variant geen institutioneel 

onderdeel van het Ministerie van 

Oorlog was, maar onder het gezag stond van de procureur-

generaal. Deze hield aanvankelijk de leiding geheel in eigen 

hand tot werd besloten dat een commissaris van politie, in 

Nederland opgeleid en met ervaring in een grote stad, onmis-

baar was. Met de komst van politiecommissaris A. Beydals uit 

Nijmegen werd hier invulling aan gegeven.

Naast het Korps Marechaussee werd in 1868 het Korps In-

landse Politie opgericht, daar het onmogelijk bleek een Korps 

Marechaussee te vormen met blanke militairen van Europese 

komaf. Het opnemen van Creoolse politiemannen in het 

Korps Marechaussee was geen optie voor de procureur-

generaal.

De Marechaussee in Suriname

v
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Eerste luitenant P.S. van Dijk
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De aanhoudende problemen bij het vormen van een voltallig 

en respectabel korps brachten de procureur-generaal en de 

gouverneur er toe de politie in zijn geheel te hervormen. Dit 

leidde op 1 juli 1895 tot de oprichting van het Korps Gewa-

pende Politie. Met ingang van diezelfde datum werden de 

twee bestaande korpsen opgeheven en werd het personeel 

ondergebracht bij het nieuw opgerichte korps. 

De eerste leden van de Koninklijke Marechaussee werden 

in het najaar van 1941 vanuit Engeland in Suriname ge-

stationeerd, tezamen met het Detachement Overzee der 

Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. Zij werden 

ingedeeld bij de Weermacht Suriname. Toen op 26 mei 1942 

de Afdeling Militaire Politie Suriname werd opgericht, werden 

de leden van het Wapen (waaronder J. Walhout, J. van der 

Giesen, P. Pippel, J.H. Jansen en H.A. Lissenberg) daarbij 

ingedeeld. Na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog 

keerden zij in 1946 terug naar Nederland.

 

De Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee kwam pas in 1954 weer in 

beeld, toen Suriname een autonoom rijksdeel van het ko-

ninkrijk werd. Buitenlandse Zaken en Defensie bleven echter 

Nederlandse verantwoordelijkheid. Er was een contingent 

van de Koninklijke Landmacht in Suriname gelegerd en daar 

werd een detachement van de Koninklijke Marechaussee aan 

toegevoegd, bestaande uit een adjudant en vijftien overigen.

De bevoegdheid van de Koninklijke Marechaussee in 

Suriname werd ontleend aan artikel 141 van het Wetboek 

van Strafvordering, in verband met artikel 2 Aanwijzingsbe-

schikking, juncto Takenbesluit KMar. De taken waren onder 

andere:

-  Politiedienst ten behoeve van Nederlandse en andere 

strijdkrachten.

-  Het op aanvraag verlenen van bijstand aan de lokale 

politie ter handhaving van de openbare orde.

Van Peloton Suriname naar een brigade

Op 23 september 1954 vertrokken adjudant W.W. Moeshart 

en wachtmeester P.S. van Dijk met het KLM-toestel ’Abel 

Tasman’ naar Suriname met de opdracht: ‘Kwartier maken 

voor de toekomstige brigade Suriname en handelen naar 

bevind van zaken.’ Veel zaken werden vervolgens in korte 

tijd geregeld. Omdat de organisatiestructuur van de Konink-

lijke Landmacht Suriname de aanduiding brigade niet kende, 

maar wel peloton werd gekozen voor Peloton Koninklijke 

Marechaussee, afgekort tot PelMar. In 1961 werd deze naam 

gewijzigd in Brigade KMar Suriname.

Voor de huisvesting werd een aantal gebouwen van de Su-

rinaamse Militaire Politie (SMP) overgenomen, onder andere 

een grotendeels houten gebouw naast Fort Zeelandia aan de 

Surinamerivier. Ook de transportmiddelen waren van de SMP 

afkomstig.

Moeshart en Van Dijk bogen zich eveneens over de uitvoe-

ring van de diensten. Net als in Nederland moest de garni-

zoensdienst bestaan uit patrouillegang, zowel in als buiten 

Paramaribo, het instellen van onderzoeken, begeleidingen, 

ere-escortes en aanhoudingen. Bij onderzoeken buiten 

Paramaribo werd, afhankelijk van de bereikbaarheid in het 

binnenland, gebruik gemaakt van een boot of een vliegtuigje. 

Voor de dienstuitoefening werden twee verschillende tenues 

gebruikt. Het groene tenue of gevechtspak bij normale werk-

zaamheden, terwijl het kakikleurige uniform bij parades en 

erediensten werd gedragen. 

Tenslotte stelde Moeshart regels vast over de alossing. 

Vastgesteld werd dat de termijn voor de ongehuwden één 

en voor de gehuwden drie jaar was. De gehuwden mochten 

hun gezin over laten komen naar Suriname, zodra daarvoor 

geschikte woonruimte gevonden was. 

De training in de jungle en de reizen in het binnenland van 

Suriname waren bijzondere en soms onvergetelijke ervarin-

gen. Zo was de gemiddelde duur van een rivierpatrouille één 

tot drie weken.

Daarbij werd gebruik gemaakt van korjalen en moest er met 

primitieve middelen en producten uit het oerwoud een eet-

bare maaltijd bereid worden. Tijdens zo’n patrouille berustte 

het commando bij een TRIS-oficier. 

Met de onafhankelijkheid op 25 november 1975 verdween 

met de Koninklijke Landmacht ook de Koninklijke Mare-

chaussee uit Suriname. Wie bleef was P.S. van Dijk, inmiddels 

bevorderd tot adjudant. Hij heeft vanaf 1954 bijna onafge-

broken deel uitgemaakt van het marechausseedetachement 

in Suriname. Na het vertrek van de brigade werd hij inge-

deeld bij de Nederlandse Militaire Missie. Hij kreeg de functie 

van adviseur van de Commandant Surinaamse Politie en 

werd belast met de instructie en opleiding. Op 30 mei 1981 

vertrok ook hij (inmiddels bevorderd tot 1e luitenant) met zijn 

gezin naar Nederland. 

(Bronnen: “De geschiedenis van de politie in Suriname, 

1863-1975” – Ellen Klinkers  en

“Nassaublauw in tropisch groen” –museumbrochure no. 22- 

kap. b.d. J.F. Crul) 

Eerste huisvestigingsgebouw peloton Suriname

Ministerieel bezoek
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Veteranen

Geesje

De 85-jarige Evert woont alleen. Zijn echtgenote Geesje 

verblijft al enige jaren in een verzorgingshuis. Een heel nare 

situatie, maar Evert gaat haar elke middag bezoeken. Dan 

wandelen ze vaak door de bossen. Met de feestdagen zal hij 

er zeker zijn. Zijn twee zoons met aanhang zullen ook wel 

komen. Bij zijn echtgenote en het gezin beleeft Evert heel 

ijne herinneringen, op zich al goud waard. Deze Velpenaar 

van geboorte ging na de KMar-opleiding in januari 1948 

als dienstplichtig marechaussee der eerste klasse (!) naar 

Nederlands-Indië. Als onbezoldigd politieambtenaar deed hij 

dienst bij 1-MP-IV in ondermeer Pekalongan, Proepoek en 

na de 2e Politionele Actie (december 1948/januari 1949) in: 

Wonosobo, Poerbolingo, Tjimahi, Soerabaja en Bandoeng. In 

Tjimahi volgde hij eind 1949 de opleiding tot dienstplichtig 

wachtmeester en keerde in oktober 1950 in Nederland terug. 

In 1996 was hij met Geesje nog vier weken in Indonesië. 

Kerstviering

Evert maakte er twee kerstperiodes mee: ‘Nu je het me 

vraagt, ik weet me hiervan niets te herinneren. De eerste viel 

midden in de Politionele Actie. Geen tijd voor kerstballen en 

kerstbomen. Van de tweede weet ik ook weinig. Wel dat 

enkele cursisten en ik op Tweede Kerstdag vanuit Tjimahi 

een uitstapje maakten naar de vuurspuwende berg Tang-

kuban Prahu boven Bandoeng. We kregen een eentonner 

ter beschikking. Zo staat het in mijn leidraad, mijn fotoboek 

over deze periode. Over de ontelbare vreemde momenten in 

Nederlands-Indië droom ik wel eens.’

Onderzoeken

Eigenaardig dat je als dienstplichtige toch de rang van mar1 

kon hebben. Het proces-verbaal van beëdiging ten over-

staan van kapitein A.P. Braun van 17 augustus 1948 geeft 

het bewijs. Bij het detachement Pekalongan was Evert de 

BBZ-er, een zelfstandige functie in de Bestrijding Besmet-

telijke Ziekten. Evert, een blaag van twintig jaar toen, vertelt 

er smakelijk over. Ook over de vijf militairen die de verboden 

Veteraan Evert Bosman kijkt regelmatig achterom
Na een tip strijkt de redactie neer in het  
appartement van oud-adjudant  
Evert Bosman. Het is november in  
Harderwijk. Na binnenkomst kruipt Evert 
direct achter de PC, zijn levensverhaal  
boven water toverend. Daarachter hangen 
alle gereedschappen van zijn jarenlange 
hobby, edelsmeden. In de woonkamer  
liggen de, met zorg gemaakte en rijk  
gevulde, fotoboeken en een bundel  
documenten al klaar. De koffie dampt. 

Oproep

De redactie kent nog een Zeeland-ganger uit 1953, de veteraan 

Cees Kortlever. Er zijn mogelijk nog meer beroepsmannen die iets 

over deze watersnood willen vertellen. Het aantal brigades was 

toen ruim vijftien in Zeeland. Zij kunnen contact opnemen met 

Frans Meijer: telefoon 0341-417087. Jan Bosman hield er zijn 

voeten in elk geval niet droog.

Oud-adjudant Evert Bosman in zijn hobbykamer

Suiker in beslag genomen in Proepoek  

(november 1948)

Rantsoenen zijn binnen, zes flesjes bier per maand 

(juli 1949)

Ontspanning in het zwembad van Soerabaja 

(mei 1950)
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Op zaterdag 9 en zondag 10 maart 2013 is er weer een KMar-reü-

nieweekend dat oficieel een begeleid lotgenotencontact heet. De 

locatie is, net als ruim zeven jaar geleden, bij Stichting de Basis aan 

de Woestduinlaan 87 te 3941 XC Doorn (telefoon 0343-474200). 

SMC-medewerker en Libanon-veteraan Fred Driessen organiseert 

deze bijeenkomst. Dit weekend is met name ook voor de partners 

bedoeld voor wie er een speciaal programma komt. De kosten 

zijn € 15,00 per persoon per dag. Dit is inclusief de lunch en het 

diner op zaterdag, ontbijt en lunch op zondag en een overnachting 

op een tweepersoonskamer met douche en toilet op de kamer. 

Voor ideeën en suggesties voor de daginvulling, alsmede voor uw 

opgave kunt u terecht bij Fred Driessen. Voor zover van toepas-

sing ook om uw e-mailadres kenbaar te maken dat vijf jaar geleden 

bij een PC-crash bij Fred verloren is gegaan. Fred’s bereikbaarheid 

is bij voorkeur via e-mail f.driessen@quicknet.nl (telefoon 0229-

263558 of 06-47976614).

kampong waren in gegaan, 

terwijl er ook nog eens 

een avondklok was. Een 

aantal jonge hoeren werd 

door hen link gemoles-

teerd, waarna aangiften en 

een onderzoek volgden. 

Andere zwaarwegende 

onderzoeken waren: het 

doodschieten van een moe-

der met drie kinderen, het 

tewerkstellen van gevan-

genen, ontvoering van een 

Javaanse vrouw, zelfmoord, 

een uitslaande brand op het 

militair kampement en het 

gebruik van vuurwapens. 

Van elk wapengeweld 

maakte een compagniescommandant altijd een rapport 

op, welk incident dan door de MP of de KMar werd 

onderzocht.

Vrije tijd

Met name na de soevereiniteitsoverdracht (27 december 

1949) kwam er meer tijd voor vrijetijdsinvulling. Er was 

ook patrouillegang en dit waren de enige momenten dat 

men het wapen bij zich mocht hebben. Sportieve Evert 

deed mee aan voetbal (rechtshalf) en volleybal. Je ziet ook 

veel dames van het VrouwenKorps KNIL om hem heen 

op de foto’s, zwemuitjes in de natuur. Ook staan er twee 

verpleegsters aan zijn bed na een liesbreukoperatie in 

februari 1950. Het is zomaar een greep uit het fotoboek.  

Watersnood

Evert trad in januari 1951 in beroepsdienst bij de KMar. Op 

deze wachtmeester-opleiding waren hij en zijn collega’s er 

lang de ‘voormalig dienstplichtige Indië-wachtmeesters’. 

Na de brigades Den Haag en Sas van Gent deed hij op 1 

februari 1953 dienst op de brigade Hansweert midden in het 

watersnoodgebied. Dit is zestig jaar geleden, waarover hij in 

februari aanstaande meer wil vertellen. Evert sloot in 1982 

zijn carrière af als brigadecommandant van Harderwijk.  

eteraan Evert Bosman kijkt regelmatig achterom

Libanon-weekend  

Koninklijke Marechaussee

Reünie KMar Libanon in oktober 2005. Foto Cees van Ingen.

55e Lourdes Militaire Bedevaart

Deze internationale bedevaart is van 23 tot en met 27 mei 2013. Het 

thema is ‘Lourdes, poort naar geloof’.  Hier ontmoeten militairen uit tien-

tallen landen elkaar in een ambiance van bezinning en gebed, afgewisseld 

met momenten van gezelligheid en kameraadschap. Voor meer informa-

tie kunt u terecht op de website militairebedevaart.nl of bel 06-15492778. 

Inschrijvingen moeten vóór 1 maart 2013 binnen zijn. 

Grote zwavelwolken stijgen uit de krater 

op (september 1950)

Ook over-

eenkomsten 

tussen 

1948-1950 

en zijn 2e 

reis in 1996
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Indië - Korea - Nieuw-Guinea

Jaap vertelt:

Keuring: 

‘Eind 1947 werd ik gekeurd in Groningen voor de militaire 

dienst. Mijn voorkeur, die ik kenbaar mocht maken, ging uit 

naar de Koninklijke Marechaussee, maar het werd de artille-

rie. Dit kwam door mijn ABOHZIS. Vanwege mijn zweetvoe-

ten kreeg ik namelijk een O 2’. 

Toelichting Arie van Veen: ABOHZIS = Algemeen, Bovenste 

ledematen, Onderste ledematen, Horen, Zien, Intelligentie 

en Stabiliteit.

Indeling:

‘Ik werd toen ingedeeld bij de C-batterij van 2-41-Regiment 

Veld Artillerie (RVA) en opgeleid tot radiotelegraist’.

Inscheping:

‘Alvorens met het troepenschip ‘Johan van Oldenbarnevelt’ 

naar Indië te vertrekken, werd ik ingedeeld bij de bagage-

ploeg van mijn onderdeel en twee dagen eerder ingescheept. 

Onze taken waren onder meer: controle op de aanvoer van 

de ruimbagage, aanwijzen slaapplaatsen en ordemaatregelen. 

Dit alles in overleg met de bemanning van het schip. Tijdens 

de reis naar Indië werden de ordemaatregelen overgenomen 

door de Scheeps Politie (SP).

Voor zover mij bekend, waren dit militairen van een ander 

onderdeel dat met ons meevoer. Het waren geen leden van 

de Koninklijke Marechaussee in alle geval’.

West-Java. 

‘Met mijn onderdeel werd ik na aankomst in Indië gelegerd 

in het stadje Soebang. Dit om te acclimatiseren werd gezegd. 

In Indië bleken er geen kanonnen te zijn en ook geen radio’s, 

dus ook geen werk waarvoor ik was opgeleid. Wij werden 

daardoor infanterist, gingen oefenpatrouilles lopen en ik 

werd brenschutter.

Na een week of zes werd ik geplaatst op de buitenpost 

Pamanoekan, waar we ontzettend geplaagd werden door 

malariamuskieten. Daarna volgden Tjikaoem (waar een koel 

plantershuis ons onderkomen werd); Pakoehardja (een bam-

boehuis, omringd door sisalplantages); Tendjolaoet (met ste-

nen huizen en zelfs olielampen). Tenslotte werd ik geplaatst 

in Tjikaramas, een gevaarlijk gebied tegen het Soemedangse 

aan. En ook daar maar zeulen met de bren en de brenmaga-

zijnen. Soms ook radiowacht op de buitenpost, zo’n veertig 

kilometer verderop. Dit was de enige post van mijn onder-

deel, die over een radiozender beschikte. 

Tijdens de patrouilles baggerden we over sawahdijkjes en lie-

pen we door de kampongs. We bewaakten plantages en de 

chauffeur van de waterwagen. Al dit werk was vermoeiend 

en soms gevaarlijk. In deze periode verloren wij elf  man. De 

namen van deze sobats staan op een bronzen plaquette bij 

het Nationaal Indië-monument in Roermond’.

Over naar het Korps Militaire Politie/Koninklijke 

Marechaussee.

‘In juli 1949 las ik in ‘Wapenbroeders’, het blad voor de 

Nederlandse strijdkrachten in Indië, dat men militairen zocht 

voor de opleiding tot MP-er. Ik meldde mij gelijk aan en 

reeds twaalf dagen later werd ik overgeplaatst naar 4 MP 1 

in Bandoeng.

‘Hoe kwam jij nu als artille rist bij de MP terecht ?‘
Zo begint Jaap Tuinder uit Rosmalen, telefoon 073-6111001, het verslag over zijn 
belevenissen als dienstplichtige in Nederlands-Indië. Deze vraag werd en wordt 
hem nog dikwijls gesteld op bijeenkomsten zoals reünies en dergelijke.

Beschikbaar gesteld door Jaap Tuinder.

Amsterdam, 21 september 1948.

Jaap Tuinder, uiterst links op de foto, op de valreep met de 

bagageploeg van het troepenschip ‘Johan van Oldenbarnevelt’, 

waarmee hij naar Indië vertrok.

Eveneens beschikbaar gesteld door Jaap Tuinder.

Makassar, 1949/1950. Voor het detachementsgebouw.

V.l.n.r.: Korporaal KNIL-MP Wakiman en korporaal MP 

Jaap Tuinder.SM
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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

Wat een verschil met de buitenposten. Koel klimaat, na-

genoeg geen muskieten, echte bedden, elektriciteit, betere 

uniformkleding en uitrusting en ook nog minder gevaar in de 

stad. Ik was de koning te rijk.

Wegens personeelsgebrek op dit detachement (ik werd 

gelijk voor sommige diensten ingeschakeld), ging ik pas drie 

maanden later naar de School-Compagnie Militaire Politie in 

Tjimahi. De opleiding  tot korporaal MP duurde drie maan-

den. Na te zijn geslaagd werd ik overgeplaatst naar 3 MP III 

in Palembang (Sumatra)’.

De soevereiniteitsoverdracht had inmiddels plaatsgevonden 

en regelmatig werden er veel van onze spullen overgedra-

gen aan de Polisi Militer. Dit was de Militaire Politie van de 

Tentara Nationaal Indonesië (TNI), het  Indonesische republi-

keinse leger.

Na zes maanden in Palembang dienst te hebben verricht, 

werd ons detachement opgeheven en keerde ik op 8 juni 

1950 terug naar Nederland vanuit Tandjong Priok met het 

troepenschip ‘Kota Inten’. Wij arriveerden op 5 juli 1950 in 

Rotterdam’.

In een vervolg op dit artikel, zal Jaap Tuinder nog wat van 

zijn ervaringen schrijven over sommige van zijn dienstver-

richtingen bij ons Korps.

Harry Kragt

De foto’s hierboven werden beschikbaar gesteld door de 

familie van Harry Kragt. Zij houden zich aanbevolen voor 

(aanvullende) informatie. Telefoon 0341- 452882.

Informatie.

Harry vertrok op 16 oktober 1950 met het troepenschip 

‘Nelly‘, vanuit Tandjong Priok naar Nederland en arriveerde 

op 9 november 1950 in Rotterdam.

Evenals meerdere van zijn collega’s van het Korps Militaire 

Politie/Koninklijke Marechaussee, bleef hij in dienst van het 

Wapen der Koninklijke Marechaussee. Hij overleed op 3 

december 2011.

In zijn vrije tijd maakte hij zich verdienstelijk door het organi-

seren van reünies voor zijn oud-collega’s uit Padang en onder 

andere voor  degenen van het burgerbestuur en militair hos-

pitaal, met wie het MP-personeel meerdere jaren bijzonder 

prettig had samengewerkt. Hij organiseerde deze reünies 

samen met de oud-collega’s Martin Pecht Oorlogsvrijwilliger 

(OVW-er) en Evert van de Bunt (KNIL-MP-er). Zij werden 

veelal gehouden in het Protestants Militair Tehuis in Ede.

Na het overlijden van Pecht en Van de Bunt, alsmede ten 

gevolge van de tanende belangstelling, werden deze reünies 

stopgezet en ondergebracht bij de reünie-commissie van MP 

III. Mede door het wegvallen van vele sobats en aanverwan-

ten en door meerdere andere oorzaken, wordt deze reünie 

thans georganiseerd door de Stichting Marechaussee Con-

tact. Dit met instemming van en tot dankbaarheid van velen.

‘Hoe kwam jij nu als artille rist bij de MP terecht ?‘

Harry Kragt. Omstreeks 1950. Apeldoorn, Koning Willem III kazerne, 1946/1947.

Opleiding 3 DMC.

Achterste rij v.l.n.r.: H. Loozen (?), J. Schellingerhout, 

G.J.R. Smeets, H. Lok en J.H. van Toor.

Voorste rij v.l.n.r.: Onbekend, G.F. Hermsen, onbe-

kend en H. Kragt.

N.B. : Door H. Lok, die aanvullende informatie over 

deze foto verstrekte, kon geen informatie worden 

verstrekt waarom/waardoor Loozen en hij geen nestel 

en een open kraag droegen.

Padang (Sumatra), 1950.

Een groep MP-personeel, dienstdoende in haar 

bewakingsgebied, onder commando van de

wachtmeester Harry Kragt. Deze zit gehurkt, rechts 

op de voorgrond. 

Wie helpt ons aan de gegevens van de overige 

personen?
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Oud-dienstplichtigen

Op 3 november 2012 voldeed het Marechausseemuseum opti-

maal aan haar tweede functie, die van Marechaussee Meeting 

Point. Na een over en weer hartelijke begroeting haalden de 

dienstplichtigen van het A-peloton lichting 1982-6 urenlang, 

met zijn allen rond een grote tafel , herinneringen op aan hun 

tijd bij het Wapen. De sfeer was opperbest, opmerkingen vlogen 

over en weer en af en toe hadden ze echt de grootste lol. 

RM: Toen Jaco Bruekers opperde of het misschien leuk zou 

zijn om dertig jaar na opkomst de oude dienstmaten weer bij 

mekaar te krijgen dacht ik, hmm een bekend verhaal. Maar ja 

wordt dat leuk? We hadden elkaar reeds 15 jaar na opkomst 

al een keer ontmoet en wat voegt 

dat dan nog toe. Nou dit samenzijn 

heeft toch mijn stoutste verwach-

tingen overtroffen. Ik dacht dat 

ik alles al gehoord en gezien had 

maar dit was niet zo. Nieuwe 

anekdotes en belevenissen pas-

seerden de revue. Echt we hebben 

gehuild van het lachen, al passeer-

den er ook serieuze zaken die wij 

toen als marechaussees en later als 

burgers meemaakten.

De initiatiefnemers Cees Linden-

berg, Rob Mantje en Jaco Bruekers 

hadden al die jaren vanaf hun tijd 

in Apeldoorn tot vandaag de dag 

contact gehouden. In december 

2010 bespraken ze voor het eerst 

de mogelijkheid van een jubileum-

reünie voor de, zoals ze het zelf noemen: ‘De boys van dertig 

jaar geleden die met elkaar zes maanden opleiding doorliepen 

in Apeldoorn’.  De dienstplicht was begin jaren tachtig veertien 

maanden en in tegenstelling tot de lichtingen die ooit eenen-

twintig maanden dienden, was de  periode in Apeldoorn relatief 

bijna net zo lang als de parate tijd, waardoor de onderlinge band 

sterk bleef.

Alles bij elkaar hebben de voorbereidingen tot deze reünie 

bijna twee jaar in beslag genomen, natuurlijk niet dagelijks , 

de meeste tijd werd toch wel besteed aan het verzamelen van 

adresgegevens en dergelijke.  Op een gegeven moment werd 

ook de publiciteit gezocht, bijvoorbeeld via Marechausseenostal-

gie en SMC. Als locatie viel het oog op het Marechausseemuse-

um en er werd contact opgenomen met  een re-enactmentgroep  

deze werd verzocht aanwezig te zijn. De uitnodigingen en het 

programma gingen de deur uit en op 3 november was het dan zo 

ver.

RM: De samenkomst was in het Marechausseemuseum te Buren 

waar, in een toch enigszins vertrouwde ambiance, de man-

nen van toen elkaar weer zagen. De heer Damen van Stichting 

Marechaussee Contact kwam ook een kijkje nemen en vond de 

uitbundige sfeer veelzeggend over de kameraadschap van deze 

groep begin vijftigers!

Het programma van de reünie was eenvoudig gehouden. Na de 

ontmoeting in de dependance bestond de mogelijkheid fotoboe-

ken, schriften en handleidingen uit te stallen, waarna het bijpraten 

kon beginnen. Het viel de redactie op dat daar waar bij de meeste 

reünies de fotoalbums uit zwart-witmateriaal bestaat deze lichting 

haar belevenissen voornamelijk in kleur heeft kunnen vastleggen.

Het was de bedoeling om rond drie uur een groepsfoto te maken 

bij de , door de ‘Groep Dienstplichtige Marechaussees (GDM)’ 

opgestelde, Landrover (Laro). Het bijpraten moest hier echt voor 

worden afgebroken, anders was dat uiteindelijk misschien wel het 

enige programmapunt gebleven, dan was men aan de rest niet 

eens toegekomen!

Ontmoeting in Marechaussee Meeting Point te Buren
In het augustusnummer van Marechaussee Contact was te lezen dat oud-dienstplichtigen  
Cees Lindenberg, Rob Mantje en Jaco Bruekers druk doende waren met de organisatie  
van een reünie voor hun lichting 1982-6. Het viel de redactie op dat het hier wel een redelijk 
jonge lichting betrof. Reden genoeg om deze groep even in de gaten te houden. Twee maanden 
later was te lezen dat  de zaak beklonken was, plaats en datum konden worden bekend  
gemaakt. Onderstaand een verslag van deze bijeenkomst, gezien vanuit twee invalshoeken,  
die van de verslaggever en die van deelnemer Rob Mantje (RM) van wie enkele citaten  
aan het verslag zijn toegevoegd.
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De redactie van Marechaussee Contact (MC) verzoekt  oud-

marechaussees zich te melden als zij, uit eigen ervaring of anders-

zins, over informatie beschikken met betrekking tot de rol van de 

dienstplichtige Marechaussee tijdens spannende periodes tijdens 

de Koude Oorlog. Denk hierbij aan alarm, intrekken van verlof, in-

nemen van posities als verkeersposten en dergelijke.

1948 Blokkade van Berlijn, 1952 Suez-crisis, 1961 Bouw Berlijnse 

Muur, 1962 Cuba-crisis

Het is de bedoeling in een van de komende nummers van MC  

aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Informatie en reacties : eaw.damen@gmail.com , 0345517002

Buiten gekomen bleek dat ook de Laro aanleiding gaf tot het 

opborrelen van herinneringen, van het geluid tot de geur alles 

kwam weer boven. In één geval zelfs de verdrongen herinnering 

aan een bijna-ongeval. Men bekeek het voertuig van binnen 

en van buiten, klom achter het stuur en het was overduidelijk 

dat het een goed idee van de organisatoren is geweest om met 

medewerking van de re-enactmentgroep GDM de reünie  op te 

luisteren.

RM: Met de bekende Laro en ‘n kalkpot op bewaakten zij de 

toegang tot ons verblijf! Onze ploeg heeft de geur in deze Laro 

gesnoven en die was exact zoals toen

Na een bezoek aan het museum-  ‘Even naar “onze” UZI kij-

ken!’- , aan de voertuigopstelling in de dependance en de daar 

aanwezige expositie over Vijftig jaar Dienstplicht bij het Wapen 

kwamen allen weer bij elkaar om nog wat na te praten, hierna 

werd de bijeenkomst beëindigd .

RM: Gezamenlijk is het museum verkend en degenen die hier nog 

niet eerder geweest waren, keken hun ogen uit in wat voor een 

prachtig gebouw het Marechausseemuseum gevestigd is. Buiten is 

gekeken naar de KMar YP408 die daar door vrijwilligers met een 

zeer beperkt budget geheel gerestaureerd wordt. We waren onder 

indruk van de in het museum aanwezige collectie.

Cees Lindenberg, Rob Mantje en Jaco Bruekers kunnen terugzien 

op een geslaagd initiatief, waarop maar weer eens bleek dat ook 

bij ‘de boys’ van dertig jaar geleden de Marechaussee nog volop 

aanwezig is.

RM: We kunnen spreken over een geweldige dag in het pittoreske 

vestingstadje Buren. Waarschijnlijk laat de volgende ontmoeting 

niet zo lang op zich wachten. Met een opkomst van 80% en de 

conclusie dat het eeuwig zonde is dat er geen dienstplicht meer is 

waardoor de huidige generaties niet meemaken wat wij beleefd 

hebben en wat ons gevormd heeft tot wat wij nu zijn. Toen we 

zo een rondje maakten was ook echt duidelijk dat we allemaal 

aardig terecht gekomen zijn en misschien heeft het verblijf op het 

OCKMAR  daar wat mee te maken gehad?

Ontmoeting in Marechaussee Meeting Point te Buren
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1940-1945

Antonius Hubertus (‘Bert’) Ummels wordt geboren op 15 juli 

1894 te Amby (L) en groeit daar op in een kinderrijk rooms-

katholiek gezin. Na zijn lagere schooljaren gaat hij werken 

als tuinier en vervult zijn dienstplicht bij het 13e Regiment 

Infanterie in Maastricht. In oktober 1915 verbindt hij zich bij 

de Koninklijke Marechaussee en als marechaussee te voet 

verricht hij dienst bij brigades van de 2e Divisie, zoals Sieben-

gewald, Gennep, Millingen aan de Rijn en Vaals. In juni 1922 

wordt hij bevorderd tot wachtmeester te voet met als eerste 

plaatsing Griendsveen. Als wachtmeester mag hij dan einde-

lijk huwen en in september 1922 trouwt hij met Paula Im-

mand. Bij zijn bevordering tot opperwachtmeester in septem-

ber 1936 krijgt hij zijn eerste brigadecommando in Vlodrop. 

Een jaar later wordt hij brigadecommandant te Reuver.

Op de dag van de Duitse inval, 10 mei 1940, slaagt het 

merendeel van de brigades van het district Roermond erin om 

volgens opdracht in Waalwijk te verzamelen. Hier worden zij 

onder bevel gesteld van de commandant IIIe Legerkorps. Met 

circa honderd man komt districtscommandant, kapitein Ellens, 

uiteindelijk op 14 mei terecht op Zuid-Beveland en Walcheren 

om daar de orde te handhaven achter de Nederlandse en 

Franse stellingen. Op 17 mei geven de troepen op Walcheren 

zich over.

Enkele dagen later keert het marechausseepersoneel weer 

terug naar de standplaatsen en hervat de politiedienst. Bij de 

politiereorganisatie van maart 1943 wordt de brigade Reuver 

een post van de marechausseegroep Swalmen. Ummels 

wordt aangesteld als hoofdwachtmeester van de Staatspoli-

tie en ingedeeld bij de ‘Marechaussee (Gendarmerie)’ bij de 

groep Maasniel, maar blijft wel in de marechausseekazerne te 

Reuver wonen. Hij wordt groepscommandant, na eerst te zijn 

beoordeeld als een ‘behoorlijk politieman, die wel meewerkt’. 

Kennelijk weet Bert de schijn tegenover zijn superieuren hoog 

te houden. In werkelijkheid is hij als vertrouwensman en 

adviseur de illegaliteit in Reuver behulpzaam, zonder overi-

gens zelf lid van een illegale organisatie te zijn. Hij verleent 

de knokploeg Reuver – onder leiding van Ben Verstappen 

– alle medewerking bij de voorbereiding van hun activiteiten 

door bijvoorbeeld te gaan verkennen of het verstrekken van 

inlichtingen.

‘Alweer de Marechaussee!’

Hoofdwachtmeester Ummels, commandant van de marechausseegroep 
Maasniel, is vertrouwensman van de illegaliteit in zijn woonplaats Reuver 
(L) en omgeving. Als hij hoort, dat in het nabij gelegen Belfeld op straat 
een illegaal werker door een patrouille van de Arbeitskontrolldienst is aan-
gehouden, gaat hij meteen op onderzoek uit. Deze dag, 30 augustus 1944, 
zal voor drie mannen rampzalig verlopen.

Deel VIII uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’

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

Opperwachtmeester Ummels

Achterzijde van 

een bidprentje
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Op woensdagochtend 30 augustus 1944 geeft opperwacht-

meester Berendsen, commandant van de Arbeitskontroll-

dienst (AKD) in Venlo, aan zijn ondergeschikte Blaauw 

een lijst met namen en draagt hem op deze mensen in de 

omgeving van Reuver en Belfeld op te sporen. Een ploeg van 

drie AKD’ers en twee Landwachters, allen in burgerkleding, 

gaat op pad. 

Op die dag wachten drie KP’ers, Verstappen, Toon Roelofs 

en de Hagenaar Rinus Pereira in een oude voorraadkelder 

aan de Patersweg in Belfeld op hun makkers, die elders een 

klusje opknappen. Het wachten duurt lang en de mannen 

gaan eerst eten. Pereira gaat naar zijn onderduikadres, de 

naast de kelder gelegen boerderij van Janssen. Als hij dan 

nog even buiten gaat kijken, loopt hij ongelukkigerwijs de 

AKD-patrouille in de armen. Zijn persoonsbewijs heeft hij niet 

bij zich maar wel verdacht veel tabaksbonnen. Blaauw neemt 

hem mee naar de boerderij en daar vinden ze een gummi-

stok en kettinghandboeien, waarvoor Pereira natuurlijk geen 

verklaring kan geven.

Een voorbijganger ziet wat er gebeurt en gaat meteen 

Verstappen waarschuwen. Verstappen en Roelofs ietsen nu 

apart naar Pereira’s adres en treffen elkaar vlakbij de boerde-

rij. Ze overleggen even, rijden samen op en vlak daarna weer 

afzonderlijk verder. Dit gedrag trekt de aandacht en onmid-

dellijk gaan de AKD’er Sabbé en de landwachter Meijers 

achter ze aan. Sabbé houdt Verstappen aan en laat hem voor 

zich uit lopen. Een passerende aannemer, die door Sabbé 

wordt aangezien voor de andere verdachte ietser, wordt 

ook aangehouden. Dan haalt Verstappen plotseling een 

pistool uit zijn ietstas en vuurt driemaal naar achteren, maar 

alle schoten missen Sabbé. Deze reageert onmiddellijk en 

zijn schoten worden Verstappen wel fataal. Even later komt 

landwachter Meijers aangelopen, die Ummels als arrestant 

meevoert. Bert Ummels heeft een vrije dag, hoorde thuis dat 

er iets gaande was, en is (in burgerkleding) op onderzoek 

uitgegaan.

Met een gevorderde vrachtauto worden Pereira, Ummels en 

het lijk van Verstappen eerst naar het politiebureau in Venlo 

gebracht en vervolgens  naar een kazerne in Blerick. Berend-

sen verwelkomt Ummels met: ‘Alweer de marechaussee!’, 

waarop deze antwoordt: ‘Ik zal echter de Marechaussee 

hoog houden!’. De Sicherheitsdienst (SD) in Maastricht is 

inmiddels geïnformeerd en aussendienststellenleiter Strö-

bel stuurt de SD’ers Conrad en Nitsch naar Blerick. Op het 

lichaam van Verstappen vinden ze een lijst met namen van 

personen, die van hem een vuurwapen hebben gekregen. 

Op deze lijst staan ook de namen van Pereira en Ummels. 

Pereira geeft daarop toe een pistool in zijn bezit te hebben 

gehad. Conrad licht zijn chef Ströbel in en krijgt opdracht 

om Ummels en Pereira te executeren. Omstreeks 18.00 uur 

voeren de twee SD’ers en hun chauffeur de beide arrestanten 

terug naar de Patersweg. In de tuin van Janssens boerderij 

schiet Conrad Pereira dood. Daarna rijden ze door in de 

richting van de Duitse grens en keren kort daarna weer om. 

Vlakbij de boerderij van Janssen wordt weer halt gehouden. 

Ummels moet uitstappen en Nitsch schiet hem meteen neer. 

‘Het schot was echter niet dodelijk. Hij schreeuwde en viel ter 

aarde. Ik schoot hem in de rug, ter hoogte van de hartstreek. 

Direct daarop heeft Conrad Ummels het genadeschot gege-

ven’, verklaart Nitsch in 1947. Als tijdens de zitting van het 

Bijzonder Gerechtshof te Roermond in november 1948 de 

advocaat-iscaal vraagt waarom Ummels geen moment van 

voorbereiding werd gelaten, antwoord Nitsch: ‘Omdat dat zo 

pijnlijk was’. 

De slachtoffers moeten in opdracht van de Duitsers voor 

06.00 uur de volgende dag worden begraven en zo gebeurt 

dit ook. Na de bevrijding worden op 30 augustus 1945 de 

drie slachtoffers, met militair eerbetoon van een peloton van 

het Regiment Stoottroepen samen met andere oorlogsslacht-

offers herbegraven in een gemeenschappelijk graf op het al-

gemeen kerkhof te Reuver. In 1984 is de grote gedenksteen 

vervangen door afzonderlijke grafstenen.

‘Alweer de Marechaussee!’

Arcen, juni 1946; 

Nitsch in het mid-

den (geboeid aan 

zijn rechterarm) 

bij de recon-

structie van een 

executie
De Bijzondere Raad van Cassatie acht Nitsch in 1950 schuldig wegens 

deelname aan vijf executieacties en mishandeling van gevangenen, en 

veroordeelt hem tot levenslange gevangenisstraf. Deze straf wordt in 1954 

omgezet in een gevangenisstraf van 22 jaar, maar in april 1960 mag Nitsch 

de gevangenis van Breda al verlaten en is hij vrij man. Berendsen, ‘de schrik 

van Venlo’, wordt voor zijn vele misdaden ter dood veroordeeld en op 2 

mei 1947 te Vught geëxecuteerd. Sabbé krijgt in cassatie in december 1949 

een gevangenisstraf van tien jaar opgelegd. Conrad en Ströbel zijn voor 

justitie onvindbaar gebleven. 

De bronnen zijn bij de auteur opvraagbaar. De foto met o.a. Nitsch is 

overgenomen uit de publicatie ‘De oorlog in Noord-Limburg’ en de overige 

illustraties zijn door het Marechausseemuseum beschikbaar gesteld.

Marechausseekazerne in Reuver
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Reservisten

Op zondag 8 juli 2012 vertrok een delegatie van acht 

reservisten van de KM, KLu en KMar naar ‘McGhee Tyson 

Air National Guard base’ in Knoxville USA voor het ‘Inter-

national NCO Leadership Development Seminar’ (INLead). 

Deze cursus is bedoeld voor onder officieren van reservis-

tenonderdelen uit binnen- en buitenland. De doelstelling is 

tweeledig: ervaren hoe andere bondge noten met leiderschap 

omgaan en het aanhalen van internationale contacten. 

Situationeel leiderschap

In totaal waren er 34 cursisten uit de Verenigde Staten, Ca-

nada, Duitsland, Zwitserland, Groot Brittannië en Nederland. 

De cursus startte met een ‘countrybrieing’, een korte presen-

tatie door een vertegenwoordiger van elk deelnemend land. 

Zo ontstond een beeld hoe andere landen met hun reserve-

component omgaan. Aansluitend gevolgd door theorielessen 

over situ ationeel leiderschap en ‘selfawarness’. De resterende 

dagen stonden diverse zaken op het programma met als 

Reservisten bij INLead in Knoxville

De toenmalige Inspecteur Reserve Personeel KMar, gene-

raal-majoor Van de Water, deed op 1 april 2011 een oproep 

aan de KMar-reservisten om ‘back fill’- of ‘front fill’-taken 

te vervullen. De vraagstelling leverde enkele instemmende 

reacties op waaronder die van luitenant-kolonel Roeland 

Kremers (lichting 77-4). In de loop van het jaar werd de 

vraagstelling via het BBM (Bureau Buitenland Missies) con-

creter en bleek het te gaan om het vervullen van een positie 

bij de NTM-A (NATO Training Mission - Afghanistan) te 

Kabul in de periode mei tot november 2012. 

Voorbereiding

Na indringend overleg met het thuisfront nam Roeland een 

deinitief besluit en kon hij op 2 januari 2012 beginnen met 

de vijfweekse AMBV (Algemene Militaire Basis Vorming). 

Het was een bijzondere ervaring om in Stroe met matige tot 

strenge vorst te worden ‘opgewerkt’ voor een zomermissie in 

het landklimaat van Afghanistan. Gemotiveerde instructeurs, 

afkomstig van diverse krijgsmachtdelen, onderwezen vanuit 

het LOKKMar de ‘skill & drills’. De klassen waren hoofdzake-

lijk gevuld met jonge KMar-collega’s die zich voorbereidden 

op hun PTG4 (Police Training Group 4) te Kunduz, deze zou 

pas in november 2012 gaan draaien. Maar ook collega’s die 

via BIU (Bureau Individuele Uitzending) op missie gingen, 

waren aanwezig. De basisvoorbereiding voor Kunduz, Kabul 

en Kosovo vond gezamenlijk plaats. Begin april 2012 stond 

de MGO (Missie Gerichte Opleiding) op de Harskamp op het 

programma. Hier zagen de ‘Kabulgangers’ van de verschillen-

de krijgsmachtdelen elkaar en passeerden vele onderwerpen 

de revue: van ‘omgang met de sociale media’, interculturele 

communicatie, bedrijfsmaatschappelijkwerk (BMW), cultuur-

historische achtergrond info (CAI), tot aan Status of Forces 

Agreements (SOFA’s) en ‘mine awareness’ op de Mineurs-

school in Reek. Tijdens de MGO ontstond een redelijk goed 

beeld van de missie en van de te verwachten omstandighe-

den. Echter over de te vervullen functie kon weinig worden 

verteld! 

Heenreis

Twee beroepscollega’s van DLBE/BresP (District Landelijke en 

Buitenlandse Eenheden / Bureau Reserve Personeel) stonden 

op 29 mei vroeg op de stoep bij Roeland Kremers om hem 

naar Eindhoven Airport te brengen. De reis ging per bus naar 

Keulen(!), per Luftwaffe naar Uzbekistan voor overnachting 

en de volgende dag door naar Mazar e Sharif in Noord- Af-

ghanistan. De derde dag met een tussenstop in Kunduz door 

Wat doet een KMar-reservist in Afghanistan?

Even bijtanken: vol met super!
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(let terlijk) hoogtepunt een ‘airrefuelling’ met een KC-135 tan-

kervliegtuig. Tijdens deze vlucht werd een AWACS afgetankt 

en mochten alle cursisten om beurten naast de ‘boomer’ (de 

persoon die verantwoordelijk is voor het tanken) liggen om het 

proces van dichtbij mee te maken. Een onvergetelijke ervaring! 

Twee museums

Op donderdag stond een museumtour gepland die hen naar 

‘Oak Ridge National Laboratory’ bracht. Deze instelling is 

verantwoordelijk voor het verrijken van uranium en de opslag 

ervan. Zeer uitzonderlijk om hier als bezoeker naar binnen te 

mogen. Tevens kregen zij een demonstratie van de bewaking 

van deze instelling. Daarna ging de tour naar het ‘Museum of 

Appalachia’ waar ons een duidelijk beeld werd gegeven over 

het vroegere leven in Tennessee. Op vrijdag volgde nog een 

aantal praktijkoefeningen en werd de week afgesloten met 

een diner en de diploma-uitreiking. Het was een prachtige 

ervaring die alle deelnemers nog lang zal heugen.

naar Kabul, waar het ontvangstcomité van het Nederlandse 

NSE (National Support Element) gereed stond en voor ver-

voer naar kamp Eggers zorgde. 

Uitvoering

Oorspronkelijk aangewezen voor de functie van Adviseur voor 

de AUP (Afghan Uniform Police), kreeg Kremers na twee dagen 

een nieuwe taak toebedeeld als sectiehoofd van de afdeling 

Training Needs Analysis. Nu de aantallen politiebeambten vrijwel 

zijn behaald (het streefgetal is ruim 157.000 voor alle politie-

korpsen tezamen), wordt de aandacht vooral op kwaliteit en 

professionaliteit gericht. Daarom wordt door de Coalition Forces 

bij het ANP TGC (Afghan National Police Training General Com-

mand) het TMS (Training Management System) onder de aan-

dacht gebracht. Dat is te beschouwen als een kwaliteitssysteem 

ABP-conferentie op ANP TGC te Kabul (Afghanistan). 

op gebied van opleidingen. Het is niet verwonderlijk dat in een 

organisatie, waar 38 landen aan meedoen, veel tijd en energie 

opgaan aan het voorkomen van spraak- en begripsverwarring. En 

het is ook niet vreemd dat vele bilaterale overeenkomsten ertoe 

hebben geleid dat ongeloolijk veel landen en organisaties cursus-

sen naar binnen hebben gesjouwd en hebben laten vertalen. Met 

als gevolg dat er geen standaard eindproduct is, zelfs niet voor de 

initiële acht weken durende basispolitiecursus! Om een bijdrage 

te leveren aan het Transitieproces, waarbij Coalition Forces steeds 

meer overdragen aan locale autoriteiten en om basisbehoeften 

vast te stellen is mede door lkol Kremers begin juli een twee-

daagse conferentie georganiseerd door en voor de ABP (Afghan 

Border Police). Die aanpak is succesvol gebleken en zal ook bij de 

overige politiekorpsen worden toegepast. Voorlopig is er genoeg 

werk aan de winkel.  

V.l.n.r. de wmrs1 Peter Schippers, Hans van Rijthoven en 

Foppe Visser.
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Eenenvijftigste 

Algemene Reünie SMC

Op 11 oktober 2012 werd de 51e Algemene Reünie van de 

Stichting Marechaussee Contact gehouden in Partycentrum 

‘De Molen’ in Harskamp. Ruim driehonderd begunstigers 

hadden, veelal samen met hun partner, gevolg gegeven aan 

de uitnodiging deze reünie bij te wonen. Onderstaand een 

verslag van deze geanimeerde bijeenkomst.

Openingswoord voorzitter

De voorzitter, brigade-generaal der Koninklijke Marechaus-

see b.d., Jack Vlaming opende de reünie om 10.45 uur met 

een toespraak, waarin hij mede namens de overige leden 

van het bestuur van SMC allen van harte welkom heette, 

met een speciaal woord van welkom aan de oud-bestuursle-

den, de standhouders van SMC, Museum, Stichting Vete-

raneninstituut, Fonds Sociale Zorg, de re-enactmentgroep 

Parate Marechaussee en de oudste aanwezige begunstiger, 

Jan Wakker (1918).

Voorzitter deelde mede dat de Commandant van het Wapen 

(CKMAR) helaas niet aanwezig kon zijn. Hij werd vertegen-

woordigd door majoor Berry Meijer. ‘Luitenant-generaal 

Leijtens heeft mij wel gevraagd u 

namens hem te groeten, hij wenst ons 

een zeer geslaagde bijeenkomst toe’.

‘Fijn dat we ook dit jaar weer met 

zo velen aanwezig zijn. Tegelijkertijd 

missen we ook enkele trouwe bezoe-

kers omdat zij vanwege ziekte niet 

kunnen komen. Ook zijn ons in het 

laatste jaar veel collega’s en vrienden 

ontvallen. Ik verzoek u hen staande te 

herdenken’, aldus de voorzitter. Op hetzelfde moment werd 

in Apeldoorn door de heren Dick Tegel en Cees van Ingen 

namens SMC een krans gelegd bij ons monument voor de 

ingang van de Koning Willem I III-kazerne. Na het in acht 

nemen van een minuut stilte vervolgde de voorzitter zijn 

toespraak. 

Voorzitter memoreert de positie van ons Wapen. ‘Op dit mo-

ment is het afstoten van de Koningin 

Beatrix Kazerne nog een onderwerp 

van studie. Niet alle momenteel daar 

gelegerde eenheden kunnen elders 

worden ondergebracht. Voor zover nu 

bekend zullen de Staf van het Wapen 

en de overige eenheden zeker tot me-

dio 2013 in dat complex blijven. Het 

district Landelijke en Buitenlandse Een-

heden zal op termijn verhuizen naar de 

Koning Willem III-kazerne, op dit moment vinden aldaar veel 

bouwwerkzaamheden plaats’, aldus de heer Vlaming.

Over ons tijdschrift Marechaussee Contact: ‘Sinds begin van 

dit jaar zijn we voor wat betreft het uitgeven van Marechaus-

see Contact geheel op ons zelf aangewezen. Na ruim 11 jaar 

heeft CKMAR noodgedwongen de samenwerking moeten 

beëindigen. Inmiddels hebben we vier nummers van ons nieu-

we blad uitgegeven en ligt het vijfde nummer bij de drukker.

Toestand museum

‘De laatste jaren heb ik ook aandacht besteed aan de situatie 

rond ons museum’, aldus voorzitter die vervolgt met: ‘Vanaf 

begin dit jaar ben ik aan het museum verbonden, eerst als 

adjunct-directeur en op 1 oktober jl. heb ik Stan Klijnhout als 

directeur opgevolgd. Vanaf deze plaats wil ik Stan Klijnhout 

danken voor alles wat hij voor ons museum heeft gedaan. 

Ondanks de steeds maar weer terugkerende discussie over 

de inbedding van ons museum kan gelukkig worden gesteld 

dat het nog steeds goed gaat met ons museum. Het Mare-

chausseemuseum mag zich sinds 7 december 2005 Gere-

gistreerd Museum noemen. In dit museumregister worden 

alleen musea opgenomen die aan de gestelde basiseisen (op 

beleid- en collectieniveau) voldoen’.

Voorzitter bedankt tenslotte de reüniecommissie voor hun 

werkzaamheden, alsmede de andere bestuursleden en hun 

medewerkers voor de getoonde inzet.

Roel Gras, voorzitter van de Reüniecommissie, doet hierna 

nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard en onder 

het genot van een drankje kwamen de boeiende gesprekken 

van vroeger weer op gang. De sfeer tijdens deze reünie was 

zoals bij elke reünie geweldig. Herinneringen, al dan niet on-

dersteund met fotoboeken, aan de tijd bij het Wapen werden 

in overvloed uitgewisseld. 

Na het nuttigen van een warme maaltijd gaf Grietzen de Rui-

ter, kapitein KMar b.d. een uiteenzetting over de voortgang 

van de renovatie van de Koning Willem III kazerne.

Nadat men nog wat kon napraten, liep ook de 51e reünie ten 

einde. Het Eens marechaussee, altijd marechaussee-gevoel 

kan er voorlopig weer tegen.

Op de SMC website is een foto-impressie van deze dag te 

zien.SM
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Herdenking overleden collega’s:

De 198ste Wapendag begon traditioneel met de kransleg-

ging bij het monument bij de hoofdpoort van onze baker-

mat in Apeldoorn. Commandant Koninklijke Marechaussee, 

luitenant-generaal dr J.A.J.(Hans) Leijtens, stond stil bij de 

ontvallen collega’s van het afgelopen jaar, Fred Jongen (63 

jaar) van de Brigade  KMar Zuid en  Huib Norbert (38 jaar) 

van de brigade ondersteuning van het District Landelijke en 

Buitenlandse eenheden.

In zijn toespraak legde CKMAR de nadruk op de grote 

onderlinge betrokkenheid tussen de leden van onze mooie 

organisatie, inbegrepen het thuisfront. 

Na de generaal, richtte legerpredikante, dominee Bezemer, 

zich speciiek tot de aanwezige familieleden: ze sprak over 

‘wanhoop’ en over ‘bruggen’ tussen de levenden en de 

doden en over de ‘verbondenheid’ met onze doden die niet 

meer overgaat. 

Onder prachtige koraalmuziek van het trompetterkorps legde 

lgen Leijtens een krans, gevolgd door vele bloemen van de 

nabestaanden.

Wapenrede:

In zijn jaarrede blikte 

CKMAR terug op afgelo-

pen jaar en ging hij in op 

de stand van zaken met 

de zogenaamde ‘ontwik-

kelagenda’ met de drie 

speerpunten: grenspolitie-

taak, bewaken en bevei-

ligen en  internationale militaire politietaken. Lgen Leijtens 

benadrukte daarbij de speciieke kwaliteiten van het Wapen: 

daadkrachtig, lexibel, betrouwbaar en interoperabel.

Blik van ‘buiten’: 

Voor het traditionele middagprogramma had het Wapen een 

aantal sprekers van niveau bereid gevonden om eens ‘van 

buiten’ naar de Koninklijke Marechaussee te kijken.

De eerste spreker was de Secretaris-Generaal (SG) van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie, mr J. Demmink . Deze 

maakte een snelle tour door de geschiedenis van het Wapen 

in het licht van het Nederlandse politiebestel. 

Na zijn toespraak werd de SG door CKMar verrast met de 

toekenning van de erkentelijkheidsplaquette in goud als grote 

waardering voor alles wat deze topjurist in zijn 41-jarige car-

rière voor het Wapen heeft betekend. De plaquette draagt 

het nummer 19 hetgeen wel aangeeft hoe zelden deze 

erkentelijkheidonderscheiding wordt toegekend. 

De volgende spreker was de Nationaal Coördinator Ter-

rorisme en Veiligheid, drs Akerboom. Deze blikte terug op 

het huidige stelsel van ‘bewaken en beveiligen’ dat nu zo’n 

10 jaar bestaat , hij vroeg zich af of dit concept nog wel 

bruikbaar is bij de huidige dreigingen die immers steeds snel-

ler op ons af komen door de vele technische innovaties in de 

veiligheidswereld. 

Op humoristische wijze ging vervolgens Commandant 

Landstrijdkrachten, luitenant-Generaal de Kruijf, in op de 

bijzondere en historische banden tussen de KMar en de KL. 

De Landmacht verleent steeds meer steun aan de Nederland-

se samenleving maar, samen met de KMar, zijn er nog veel 

mogelijkheden voor een veiliger Nederland. 

Commandant Zeemacht, vice-admiraal Borsboom stelde 

daarentegen dat juist in het Caraïbisch gebied, de krijgs-

machtdelen al jaren intensief samenwerken en voor het Ne-

derlandse territoir geldt met name de Kustwacht als uitgele-

zen voorbeeld waar niet alleen de vier krijgsmachtdelen maar 

ook civiele diensten al intensief samenwerken. 

Met een veelzeggend ilmpje maakte de algemeen direk-

teur van de douane, dhr W. Rovers duidelijk hoe enorm de 

jaarlijkse goederenstroom is die ons land in- en uitgaat en 

hoe afhankelijk onze welvaart daar van is. Ook de douane 

ziet nog  volop mogelijkheden om de samenwerking met de 

KMar  uit te breiden.

Wapendag 2012: wat vindt de ‘buitenwacht’ van ons?
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Foto onthuld

Op vrijdag 26 oktober is in gebouw 21 op de Koning Willem 

III kazerne in Apeldoorn een foto onthuld ter nagedachtenis 

aan de in 2008 overleden student Nikky Toers Bijns. 

Nikky maakte deel uit van de opleiding Algemeen Opsporings-

ambtenaar (AO), lichtingsploeg 0808, toen hij op 23 decem-

ber 2008 overleed als gevolg van een noodlottig ongeval. De 

foto is opgehangen in het gebouw waar Nikky gelegerd was, 

zodat zijn collega’s hem altijd zullen herinneren. De onthulling 

gebeurde in bijzijn van zijn ouders, zus en broer.

Met dank aan LOKKMar.

Op 17 november heeft voor de eerste keer onder auspiciën 

van SMC een reünie plaatsgevonden van KMar-personeel dat 

in de Sinaï dienst heeft gedaan bij de Multinational Force and 

Observers (MFO). De reünie vond plaats in het KEK-gebouw 

van de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Ruim hon-

derdtwintig MFO-ers en andere genodigden hadden gevolg 

gegeven aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Voorzitter van de SMC-reüniecommissie, Roel Gras, leidde 

met een welkomstwoord deze MFO-KMar reünie in en gaf 

daarna het woord aan de voorzitter van SMC, brigade-

generaal KMar b.d. Jack Vlaming, die een speciaal woord van 

welkom had voor het bestuur van de Identiteitsgroep Steen-

rode Baretten, vertegenwoordigd door de heren Jacobsz en 

van Gelden en mevrouw Akerboom. Ook een speciaal woord 

van welkom voor de heer Vink, die namens het Veteranen 

Instituut hier aanwezig was. 

De heer Vlaming gaf een boeiend betoog over de periode 

1982 tot 1995 toen Nederland een bijdrage leverde aan de 

MFO in het Midden-Oosten en daarmee aan het handhaven 

van de vrede in dat deel van de wereld. Een vrede die zeer 

broos is, zoals deze week ook weer heel nadrukkelijk is geble-

ken, aldus Vlaming.

Hij memoreerde Jacco Westendorp die op 8 december 1994 

bij een verkeersongeval op de weg van Sharm El Sheik naar 

Eilath, acht kilometer ten zuiden van Nuweiba, om het leven 

kwam. In de achter ons liggen de jaren zijn ons ook andere 

collega’s ontvallen die samen met ons in de Sinaï hebben ge-

diend. Hierop verzocht Vlaming de aanwezigen de houding 

aan te nemen en één minuut stilte in acht te nemen.

Vlaming vervolgde: ‘Het werken in een dergelijke inter-

nationale omgeving was voor ons als marechaussees zeer 

leerzaam. We leerden onder andere dat we op onze strepen 

moesten staan als een commandant van een ander contin-

gent een eigen onderzoek wilde instellen, de zogenaamde 

Board of Inquiry, om zo een onderzoek door en namens de 

Force Military Police Unit te voorkomen.’

Na de toespraak zochten de oud-collega’s elkaar op om de 

vele herinneringen aan de MFO-periode uit te wisselen. In de 

grote zaal van het KEK-gebouw werden onafgebroken video-

beelden vertoond van het missiegebied destijds. De reünie 

werd na een voortreffelijke rijstmaaltijd voortgezet, waarbij 

men tevens de winkel van Fonds Sociale Zorg kon bezoeken. 

Deze dag ademde kameraadschap en saamhorigheid en heeft 

zeker aan de gestelde verwachting voldaan.

De gehele toespraak van de heer Vlaming en foto’s van deze 

dag vindt u op de SMC website.

l
l
l
l

MFO-KMar Reünie

Nikky Toers Bijns (vierde van rechts)SM
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Terugblik op 2012

Vorig jaar om deze tijd stond SMC voor enkele belangrijke 

beslissingen, de bezuinigen voor defensie waren bekend, 

de consequenties voor de Stichting waren duidelijk en deze 

moesten leiden tot enkele beleidsaanpassingen. Een decem-

bermaand is bij uitstek een maand waarin nog eens terug-

gekeken kan worden naar een voorbijgegaan jaar, een mooi 

moment dus voor een terugblik op het SMC-jaar 2012. 

De bezuinigingen hadden tot gevolg dat SMC na elf jaar 

geheel op zich zelf werd aangewezen met betrekking tot 

het uitgeven van Marechaussee Contact. Nu zijn we zes 

nummers verder en kunnen we vaststellen dat een en ander 

vlekkeloos is verlopen. Eind december 2011 werd een pro-

gramma van eisen opgesteld, waarin bijvoorbeeld de wens 

de indeling van MC niet al te ingrijpend te veranderen en 

toch een ‘eigen’ gezicht te ontwerpen. Aan de hand hiervan 

werd een drukker geselecteerd die zowel de vormgeving, 

de distributie en de productie tegen een aantrekkelijke prijs 

kon verzorgen. Tijdens dit proces kwam aan de orde dat 

menig defensieblad alleen nog maar in digitale vorm zou 

gaan verschijnen, zou dat iets voor SMC zijn? Besloten werd 

om een blad te blijven uitgeven, we kwamen al snel tot de 

conclusie dat de achterban van SMC  nog lang niet toe is aan 

een digitaal blad. De vele positieve reacties tot nu toe en de 

plezierige samenwerking met de medewerkers van de druk-

kerij - en natuurlijk de bladen zelf! – geven aan dat we op de 

goede weg zijn.

De beslissing om MC in eigen beheer te gaan maken, had 

wel tot gevolg dat voor het eerst in meer dan tien jaar de 

begunstigersbijdrage moest worden verhoogd. Over het 

algemeen werd deze beslissing goed ontvangen, slechts 

enkelen vonden er aanleiding in hun relatie met SMC te be-

eindigen. SMC begon 2012 met 3429 begunstigers en eind 

oktober telden we er 3314, 113 minder. Dit is het saldo van 

opzeggers, overleden begunstigers, enkele geschrapte be-

gunstigers - zij hadden  twee jaar hun bijdrage niet voldaan 

- en de nieuwe aanmeldingen. Gezien de bijzondere situatie 

is de terugval niet verontrustend, hoewel het aantal nieuwe 

aanmeldingen in de komende tijd best wat groter mag zijn en 

dus aandacht verdient.

Tijdens de Algemene Reünie op 11 oktober 2012 werden de 

ons ontvallenen herdacht.

Naast Marechaussee Contact onderhield de SMC-redactie 

ook in 2012 op digitale wijze contact met de achterban en de 

buitenwereld. En wel via onze website, ons Twitter-account 

en de nieuwsbrief. De website werd per maand door ruim 

11.000 personen een of meer keer bezocht  en de nieuws-

brief gaat elke zondagochtend naar ongeveer 1100 mail-

adressen. 

2012

l 23400 exemplaren Marechaussee Contact

l 132000 bezoekers SMC-website

l 55000 nieuwsbrieven 

l 900 tweets 

De reüniecommissie organiseerde in 2012 zeven reünies en/

of contactdagen, waaronder enkele ‘nieuwe’. Verder be-

steedde SMC aandacht aan of faciliteerde het  zeven reünies 

SM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



MarechausseeContact•december2012
nummer 6

24 MarechausseeContact•december2012

SMC

van oud-dienstplichtigen en twee van oud-beroeps mare-

chaussees. Vooral rondom 4 mei waren vertegenwoordigers 

van SMC aanwezig bij herdenkingen evenals in september 

aan de Indië-herdenking te Roermond. SMC-veteranen 

namen deel aan enkele ere-couloirs,  zoals op de Dam te 

Amsterdam, zij assisteerden bij diploma-uitreikingen en 

bezochten de Landelijke Veteranendag en de Veteranendag  

van de Koninklijke Marechaussee., waar een krans werd ge-

legd. Een paar veteranen namen deel aan het Vrijheids-deilé 

in Wageningen, hier werd dit jaar merkbaar dat de jaren nu 

toch echt gaan tellen.

Onze veteranen werden ook dit jaar weer op de hoogte 

gehouden via twee ‘eigen’ pagina’s in MC, de website en 

de nieuwsbrief. Hun belangen werden tevens  namens  het 

SMC-bestuur, gediend tijdens vele besprekingen met de 

KMar en de oficiële veteranenorganisaties.  Vooral dit laatste 

is van groot belang en speelt zich vrijwel geheel af buiten het 

gezichtsveld van de openbaarheid. De groep Indië-veteranen 

nam ook in 2012 binnen SMC een speciale plaats in  met 

een eigen rubriek in MC en een eigen coördinator die hun 

geschiedenis koestert en lief en leed met hen deelt.

Ook onderhield SMC nauwe contacten met de reservisten 

van het Wapen. Deze groep had eveneens een eigen rubriek 

in MC.

Steekwoorden 2012: 

l Herdenkingen, ere-couloirs, deilé en presenties

l Lief en leed / 3400 verjaardagskaarten

l SMC-reünies en contactdagen

l Reünies van begunstigers

l Indië-veteranen

l Veteranen

l Reservisten

l Oud-beroeps

l Oud-dienstplichtigen

l Geïnteresseerden

l Kring van vrienden rondom het Wapen

Ook in 2012 werd collegiaal samengewerkt met aan de 

KMar gelieerde organisaties, hierbij  valt onder andere te 

denken aan: Marechausseenostalgie.nl  en het Museum der 

Koninklijke Marechaussee. In eendrachtige samenwerking 

met laatstgenoemden werd in het museum een speciale 

expositie ingericht met als titel: ‘Vijftig jaar dienstplicht bij de 

Koninklijke Marechaussee’.

Een terugblik op 2012 is niet compleet zonder vermelding 

van het vele werk achter de schermen, dat door het bestuur 

en de vrijwillige bestuursmedewerkers  gedaan wordt. In 

individuele gevallen werden vele vragen beantwoord en de 

Stichting deelde mee in lief en leed van haar begunstigers.

Alles bij elkaar kan de Stichting Marechaussee Contact 

terugblikken op een goed jaar.

Bestuur en medewerkers wensen U Fijne Feestdagen en een 

in alle opzichten goed jaar 2013.

Op vrijdag 26 oktober 2012 mochten vijfendertig toekom-

stige marechaussees met trots de blauwe baret gaan dragen.

Na tien weken zwoegen en afzien zit de Algemene Militaire 

Basis Vaardigheden-periode voor hen er op. Onder begelei-

ding van een trommelaar en onder luid applaus van mede-

studenten en collega’s betraden de omgehangen, gecamou-

leerde studenten ’s ochtends vroeg de hoofdpoort van de 

Koning Willem III kazerne. Aan het eind van de rij werden zij 

warm welkom geheten door trotse ouders, broers, zussen en 

partners.

Na de oficiële ceremonie op het Square waarbij comman-

dant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans 

Leijtens, de baretuitreiking voor zijn rekening nam, konden 

de studenten de welgemeende felicitaties van collega�s en 

familieleden in ontvangst nemen. ‘Ik ben echt trots op jou 

jongen, echt knap wat je hebt gedaan’, sprak een vader  

emotioneel tegen zijn zoon. Moeders en vaders omhelsden 

hun kinderen en telefoons en andere foto- en ilmapparatuur 

maakten overuren.

Het was de eerste keer na de sluiting van de Detmerskazerne 

in Eefde dat de baretuitreiking op het Square op de Koning 

Willem III kazerne plaatsvond. Duurde de ‘groene periode’ 

voorheen zestien weken, deze lichting 12-08 deed het in tien 

weken. Dit alles heeft te maken met de herinrichting van de 

opleidingen. Nu de groene basis is gelegd, is de tijd aange-

broken om aan de blauwe basis te gaan werken. 

Met dank aan LOKKMar.

Dag veldpet, hallo baret!
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Belangstelling voor reünie 

29e wachtmeestercursus?
 

Van oud-marechaussees Jan Gaasbeek, Dick Tegel, Chris Plandsoen 

en Cees van Ingen ontving de redactie het verzoek om een oproep 

te plaatsen met de mededeling dat zij voornemens zijn een reünie te 

organiseren voor oud-collega’s die samen de 29ste wachtmeestercur-

sus volgden.

Maar allereerst willen zij inventariseren of er voldoende belangstelling 

voor hun plan bestaat.

Cursisten van genoemde cursus worden derhalve verzocht per mail 

of post contact op te nemen met Cees van Ingen, Dr. Bauerstraat 17 

4205 KA Gorinchem , 0183-623754, 0649816046, ceesvaningen@

planet.nl. Recentelijk werd deze oproep ook  geplaatst in de SMC-

nieuwsbrief, dit leverde al enkele reacties op, wie volgt?

Op 18 oktober waren ongeveer tachtig 

begunstigers van de Stichting Vrienden van 

het Museum der Koninklijke Marechaussee 

naar het Marine Etablissement Amsterdam 

gekomen om deel te nemen aan de jaarlijkse 

vriendendag. Na een welkomstwoord van 

de voorzitter Wiete Hopperus Buma, leidde 

Donald Weekenstroo als eindredacteur van 

de door deze stichting uitgegeven brochu-

res ons eerst door de geschiedenis van het 

complex Kattenburg om daarna stil te staan 

bij brochure nummer veertig met als titel: 

‘Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke 

Marechaussee’. Het voorblad, vervaardigd 

door Frans Ouwerkerk, toont rond de granaat van het Wa-

pen de kraagemblemen van de geestelijke verzorgers die de 

KMar ondersteunen. Het geheel wordt symbolisch verlicht 

door een brandende kaars: Licht dat uitstraalt over allen! De 

eerste brochure werd uitgereikt aan Stan Klijnhout, de oud-

directeur van het museum. Hij werd daarbij vanwege zijn 

verdiensten voor de Stichting Vrienden tevens benoemd tot 

‘Vriend voor het leven’, zijn echtgenote werd met een fraai 

boeket bloemen bedankt voor haar, in al die jaren gegeven, 

steun aan zowel haar echtgenoot, het museum als aan de 

Stichting Vrienden. Het ochtendgedeelte werd besloten door 

Jack Vlaming, de directeur van het museum. Hij stond stil bij 

de samenwerking met de andere defensiemusea en bij de 

ontwikkelingen in en rond ons museum. Na de lunch kon een 

ieder genieten van het bezoek aan het fraaie Scheepvaartmu-

seum. Al met al een bijzonder geslaagde dag, de volgende 

vriendendag wordt traditiegetrouw weer in Buren gehouden.

Zoals hierboven vermeld is tijdens de Vriendendag de 

veertigste brochure gepresenteerd, onderstaand een korte 

beschrijving van de inhoud. Vrienden van het 

Museum ontvangen de brochure thuis, andere 

geïnteresseerden kunnen deze in het museum 

aanschaffen.

Onder de titel ‘De Geestelijke Verzorging bij 

de Koninklijke Marechaussee’ schreef Ds. 

M.A. Bezemer een brochure die verhaalt hoe 

de Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke Marechaussee 

ontstaat en langzamerhand vorm krijgt. Wie zijn die gees-

telijke verzorgers (GV-ers), wat komen ze doen, heeft het 

Wapen wel behoefte aan ze en zou men ze willen missen? 

Verteld wordt hoe de zielszorg zich in de tijd ontwikkelt en 

zich voortdurend aanpast aan nieuwe uitdagingen. De GV-

ers zijn verantwoordelijk voor de religieuze zorg, later ook de 

levensbeschouwelijke zorg, het vormingswerk, de bezoeken 

aan zieken en gestraften als trooster en pleitbezorger. De 

GV-ers gaan mee op het levenspad tijdens vrolijke en droe-

vige momenten, in oorlogs- en vredestijd. Bij de Koninklijke 

Marechaussee bestaat de zorg aanvankelijk uit slechts af en 

toe een bezoekje van een legerpredikant of legeraalmoeze-

nier aan een brigade. Na de Tweede Wereldoorlog komen de 

eerste ‘vaste’ GV-ers op het Depot in Apeldoorn. Vanaf 1996 

heeft de Koninklijke Marechaussee een eigen Geestelijke 

Verzorging met een divers aanbod aan geestelijke ondersteu-

ning. De brochure is, zoals gezegd, geschreven door dominee 

Mary An Bezemer, zij is sinds 1985 werkzaam bij de Konink-

lijke Marechaussee. Soms met een lach, soms relativerend 

dan weer in kritische solidariteit beschrijft ze het wel en wee 

van de Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke Marechaus-

see. Op weg met ‘Gods eigen Wapen’, met geest en drift, 

het krijgsmachtdeel waar menig GV-er van zegt: ‘Hier is het 

toch wel heel anders werken dan in de andere krijgsmacht-

delen’.

l
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Jaarlijkse Vriendendag van de Stichting Vrienden van 

het Museum der Koninklijke Marechaussee
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Personalia

C. van Barlingen

Dpl 60-5

J.H.M. Blanken

Ber 75-6  MFO

SFIR 

W.J. van Bochove

Ber 72-5

F. de Bruijn

Ber 75-4

J.A. Meesters

Ber

P.M. Tangelder

Ber  91-2

Res ’04 – ‘10

W.A.E. Wijnands

Dpl 90-4  MFO

Res ’06 – ’11; ISAF 

C.P. Alphenaar

Geboren op 14 november 

1926

Overleden op 7 november 

2012

Dpl 3 DMC

Ned. Indië ; 3 MPIII

H. Bakker

Geboren op 30 november 

1918

Overleden op 7 oktober 

2012

Dpl 6 DMC

Ned. Indië ; 4MPI ; 3MPIII

KOREA

H. Boven

Geboren op 19 maart 1938

Overleden op 14 oktober 

2012   

Ber 55-1

J.H. van Drumpt

Geboren op 11 november 

1918

Overleden op 24 oktober 

2012 

Ber  ’40 – ‘74

G.A.H. Houben

Geboren op 7 juni 1928

Overleden op 29 september 

2012  

Dpl Ned. Indië ; 6-3 RI; 

413 BI; 1MPI

A.M. de Mol

Geboren 12 juni 1920

Overleden op 30 september 

2012   

Dpl; NBS; Ber 46-2

A.J. Paschedag

Geboren op 8 november 

1915

Overleden op 4 november 

2012

Ber ’40-‘53

J.J.L. Schipper

Geboren op 4 augustus 1918

Datum overlijden niet 

bekend

Ber

Mevr. C.H. Timmerman – 

Correlje

Overleden op 27 september 

2012

Weduwe van M.J. Timmer-

man

C. Verweij

Geboren op 9 december 

1926

Overleden op 16 november 

2012

Dpl  6 DMC; Ned. Indië; 

1MPV

Ber

E. Westerhof

Geboren op 18 april 1933

Overleden op 29 september 

2012   

Ber ’52 – ‘88

J.M. van Wijlick

Geboren op 26 juni 1934

Overleden op 11 oktober 

2012   

Ber 54-4

P.L. Wubs

Geboren op 21 januari 1949

Overleden op 26 oktober 

2012  

Arts bd  Koning Willem III 

Kazerne

l
l
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Nieuwe begunstigers

Overleden begunstigers

Wij heten de nieuwe begunstigers van harte welkom. In totaal vormen nu 3314 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, dat gediend heeft of dient 

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

nodigd zich aan te melden als begunstiger van SMC.

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

schappelijke banden tussen hen die in het heden of verleden als 

militair of burger werkzaam waren of zijn bij de Koninklijke  

Marechaussee, Korps Militaire Politie/ Koninklijke Marechaussee en 

Korps Politietroepen. Tevens draagt SMC ertoe bij dat belangstelling 

voor en betrokkenheid met het Wapen der Koninklijke Marechaussee 

en de nauw daarbij betrokken instellingen levendig wordt gehouden.

SMC wordt bij het realiseren van haar doelen ondersteund door  

enkele duizenden begunstigers.

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

l organiseren van contactbijeenkomsten, excursies en reünies

l deelnemen aan herdenkingen

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

l aandacht schenken aan hoogtijdagen van het Wapen

l uitgeven van ‘Marechaussee Contact’

l informeren via de website www.marechausseecontact.nl

l verzenden van een wekelijkse nieuwsbrief

l  ondersteunen van de veteranenzorg binnen de Koninklijke  

Marechaussee

l beantwoorden van speciieke vragen

l geven van voorlichting

Voorzitter

J. Vlaming

e-mail: vlamingj@gmail.com

Vice-voorzitter

G.N. Roes

e-mail: gerard.roes@planet.nl

Secretaris SMC

P. Scholte

Postbus 125

7590 AC Denekamp

Tel. 0049 594 1999099

e-mail: scholte.p@gmail.com

Tevens adres voor overlijdensberichten

SMC-begunstigers

Penningmeester

E. Bouwman

tel: 071 - 5416060

email: e.bouwman@ziggo.nl 

algemene bankrekening: 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
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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
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