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Observaties voorzitter

De eerste twee maanden van 2015 liggen al weer achter ons. De 

voorbereidingen voor de SMC-bijeenkomsten van dit jaar zijn in 

volle gang. Op onze website en in onze nieuwsbrief informeren 

wij u zo snel mogelijk over gemaakte afspraken, later kunt u dit in 

ons blad nog eens rustig nalezen. Ik hoop dat we met elkaar weer 

een heel goed jaar tegemoet zullen mogen gaan! 

In dit nummer hebben we, in het kader van de Geschiedenisru-
briek, een artikel over het Fonds Sociale Zorg opgenomen. De aan 
dit fonds verbonden vrijwilligers en ziekenbezoekers doen al vanaf 
1946 heel goed werk voor de leden en oud-leden van ons Wapen. 
Reden voor de redactie om hen in ons blad eens extra in het zon-
netje te zetten.

In het vorig nummer hebben we in de rubriek 1940-1945 het 
artikel ‘Wroeging’ opgenomen. Nu eens een verhaal met een wat 
ander perspectief. In de door luitenant-kolonel b.d. Henk Westland 
geschreven artikelen toont hij iedere keer aan hoe blij wij mogen 
zijn nu in vrede te kunnen leven en wij niet voor dergelijke dilem-
ma’s worden geplaatst.
Medio dit jaar hoopt de directie van het museum een permanente 
expositie over de organisatie van de Nederlandse politie in de peri-
ode 1935 – 1955 te kunnen openen. Door deze speciieke periode 
te belichten kan een goed inzicht worden verkregen in de discussie 
die over de rol van de Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse 
samenleving heeft plaatsgevonden, ook de zwarte oorlogsjaren zul-
len zo goed en objectief mogelijk worden belicht.

De rol van de Koninklijke Marechaussee in onze samenleving komt 
in deze tijd van toenemende dreiging weer prominent in beeld. 
Moet de politie zwaarder worden bewapend? Moeten onderdelen 
van landmacht of marine als laatste redmiddel worden ingezet? 
Kranten schrijven eigenlijk alleen maar over een mogelijke inzet van 
mariniers. Een enkele journalist heeft zich echter wel goed georiën-
teerd en geeft aan dat dit echt niet nodig is omdat de Koninklijke 
Marechaussee het gat tussen de reguliere politie en de krijgsmacht 
heel goed kan invullen. Het Wapen is daar, door haar politiële 
opleiding en middelen, immers voor toegerust. Dat is in het verleden 
meer dan eens aangetoond. De gezagsdragers weten dat gelukkig 
ook maar al te goed. Inzet van de andere delen van de krijgsmacht 
is pas aan de orde als de samenleving door aanslagen echt helemaal 
wordt verscheurd. Terwijl ik dit schrijf zijn onze collega’s al op diverse 
plaatsen ingezet, veelal zonder daar ruchtbaarheid aan te geven.

Aan de Watersnoodramp 1953 is recent een aparte door de 
stichting vrienden van ons museum gewijde brochure uitgegeven. 
Minder bekend is de overstroming, in 1960, van de Amsterdamse 
wijk Tuindorp / Oostzaan. Leden van het Wapen zijn daar ingezet 
om de bevolking te helpen en om toezicht te houden. In de rubriek 
‘oud-dienstplichtigen’ van deze uitgave van Marechaussee Contact 
is daar een artikel aan gewijd.

We hebben als bestuur van SMC besloten ons formeel aan te 
sluiten bij de, door het Veteranen Platform (VP) geleide, nuldelijns-
zorgorganisatie. Binnenkort zullen wij deze samenwerking in een 
convenant vastleggen. In dit nummer van Marechaussee Contact 
verstrekken wij u al enige achtergrondinformatie. Tevens zullen wij 
er te zijner tijd op onze website uitvoerig aandacht aan besteden. 
Twee SMC- begunstigers hebben zich al bereid verklaard ons in 
die organisatie te vertegenwoordigen. Ik hoop dat anderen hun 
voorbeeld zullen volgen! Overigens wil ik in deze wel opmerken 
dat velen, zowel binnen SMC-verband als daarbuiten (denk daarbij 
ook aan de medewerkers van het Fonds Sociale Zorg), zich om hun 
collega’s hebben bekommerd, hen zo nodig steun hebben gebo-
den (en dat gelukkig ook zullen blijven doen). Ons Wapen is daar 
altijd sterk in geweest. Nu wordt deze steun door het Veteranen 
Platform, ondersteund door het Ministerie van Defensie, ook voor 
alle leden en begunstigers van bij het VP aangesloten verenigingen 
en stichtingen georganiseerd. 

Het aantal SMC-begunstigers is in 2014 ongeveer gelijk gebleven. 
Dit is mede te danken aan de actie die we rond het verschijnen van 
het boek ‘Een krachtig instrument’ hebben gehouden. In 2015 zal 
er naar verwachting weer wel sprake zijn van een geringe daling. 
Ouderen zullen ons ontvallen. Jonge collega’s melden zich slechts 
sporadisch aan, die tendens is ook bij andere stichtingen en vereni-
gingen te bespeuren. Gelukkig telt de stichting nog steeds onge-
veer drieduizend begunstigers en zijn we daardoor - ondersteund 
door website, nieuwsbrief en ons blad – nog steeds zeer goed in 
staat om een robuuste kring van vrienden rondom ons Wapen 
te vormen. Deze activiteiten kunnen wij natuurlijk niet voor niets 
doen, wij hebben daarvoor ook uw bijdrage hard nodig. Verreweg 
de meeste begunstigers hebben hun contributie al overgemaakt, 
helaas moeten wij ook enkelen een rappel sturen. Bij deze roep ik 
met name hen op toch eerder actie te ondernemen en daarmee te 
voorkomen dat wij als bestuur weer onnodig extra kosten moeten 
maken.
 
Ik wens u veel leesplezier en hoop ook dit jaar velen van u tijdens 
de bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

Jack Vlaming

brigade-generaal b.d.

voorzitter SMCSM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



4 MarechausseeContact•februari2015MarechausseeContact•februari2015
nummer 1

Nestelpennen

Marechaussee gebruikt als eerste de Amarok

Vrachtdiefstal met waarde twee miljoen verijdeld

Mensensmokkelaar aangehouden 

Van het voertuig rijden er straks bij Defensie maar liefst 

1.667 rond. Maar dat maakt de Volkswagen Amarok 75 VT 

KMar niet minder uniek.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) beet het spits af en 
nam als eerste defensieonderdeel het nieuwe voertuig 
in ontvangst. De KMar beschikt nu over twaalf van de 
uiteindelijk 92 Amaroks. Het nieuwe voertuig wordt om-
schreven als het nieuwe robuuste werkpaard van de  
KMar. 
De woorden ‘robuust’ en ‘werkpaard’ verklappen dat de 
ruim vijf meter lange en twee meter brede Amarok niet 
is aangeschaft voor snelle achtervolgingen. Daar was zijn 
voorganger, de Mercedes 290 GD, ook niet voor bedoeld. 
De Amaroks zijn voor het vervoer van personeel en goe-
deren onder meer met het oog op bewaken, beveiligen en 
grenspolitietaken. De KMar krijgt 62 stuks in ‘stripinguit-
voering’ en dertig stuks worden in egaal groen geleverd  
en zijn gelijk aan de Amarok-versie die de landmacht 
krijgt.

Op Schiphol heeft de KMar onlangs drie 

mannen, in de leeftijd van 20 tot 27 jaar, 

op heterdaad aanhouden op verdenking 

van de diefstal van een vrachtlading.

In een lopend onderzoek van de recher-
che van de Marechaussee kwamen de 
verdachten in beeld. Door de Brigade 
Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van 
de Marechaussee zijn de verdachten, twee mannen van 20 en 
26 jaar oud uit Hoofddorp en een 27-jarige man uit Nieuw-
Vennep, op heterdaad aangehouden toen zij bezig waren met 
het stelen vaneen vrachtlading. De weggenomen vrachtlading 

vertegenwoordigde een waarde van bijna 
twee miljoen euro. Bij doorzoekingen, 
in de woningen van de verdachten en 
een loods, vond de Marechaussee onder 
andere een vuurwapen. Nader onderzoek 
wees uit dat ook een medewerker van het 
bedrijf, waaruit de diefstal was gepleegd, 
mogelijk bij de diefstal betrokken was. 
Deze medewerker, een 30-jarige man uit 

Hillegom, is ook aangehouden. De Koninklijke Marechaussee 
doet onderzoek in de zaak onder leiding van het Openbaar 
Ministerie Noord-Holland. Meerdere aanhoudingen in deze 
zaak werden niet uitgesloten.

In Eindhoven is een 27-jarige Nigeriaanse man aangehou-

den op verdenking van mensensmokkel.

Een motorrijder van de Marechaussee zag bij het tankstation 
op de A67 richting België, ter hoogte van grensovergang 
Bladel, een auto met Pools kenteken staan. Zowel de be-
stuurder, die aan het tanken was, alsook de drie inzittenden 
waren vermoedelijk van Afrikaanse afkomst. Het gedrag 
van de inzittenden was voor de Marechaussee reden om de 
mannen te controleren. De bestuurder was in het bezit van 
een Nigeriaans paspoort en een verblijfskaart van Letland. 
De drie inzittenden, 19, 20 en 20 jaar oud, toonden al-
len een Nigeriaans paspoort met daarin een visum, dat één 
maand was verlopen. De bestuurder vertelde dat hij in Polen 
woonde, maar kon dit niet met een document aantonen. 
Daarnaast probeerden de inzittenden een formulier van de 
Poolse autoriteiten te verbergen, waaruit later zou blijken dat 

zij de Europese Unie binnen vijftien dagen dienden te ver-
laten. Na kort onderzoek is de bestuurder aangehouden op 
verdenking van mensensmokkel. De vreemdelingen hebben 
asiel aangevraagd.
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Onderzoek naar openlijke geweldpleging

Treinreiziger met vals paspoort aangehouden

De Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie heb-

ben onlangs in Arnhem drie militairen aangehouden op 

verdenking van openlijke geweldpleging. 

Het Openbare Orde Team (OOT) van de Koninklijke Mare-
chaussee en de Nationale Politie werden bij een opstootje 
geroepen, dat had plaatsgevonden op de Korenmarkt in 
Arnhem. Hierbij bleek dat een 24-jarige man uit Westervoort, 
door mishandeling gewond was geraakt aan het hoofd. 
Hierop zijn drie mannen, in de leeftijd van 20, 21 en 23 jaar 
uit Zeist, Amsterdam en de gemeente Bladel, naar later bleek 
militairen, door het OOT aangehouden op verdenking van 
openlijke geweldpleging; waarvan één tevens voor poging 
tot doodslag. Naar aanleiding van het onderzoek hielden 
marechaussees later nog een vierde 19-jarige militair, in zijn 

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft, in een 

onderzoek naar de diefstal van tax-free goederen uit 

vliegtuigen, vier mannen, in de leeftijd van 27 tot 42 jaar, 

aangehouden.

Naar aanleiding van een 
aangifte op Schiphol door 
een luchtvaartmaatschap-
pij van de diefstal van 
tax-free goederen aan 
boord van vliegtuigen, 
is het Team Vervolgon-
derzoeken (TVO) van de 
Marechaussee op Schiphol 
een onderzoek gestart. Dit 

onderzoek wees uit dat de gestolen goederen, waaronder 
dure horloges, armbanden en pennen, op internet werden 
aangeboden.
Het onderzoek van TVO leidde naar vier mannen. In de 
woning van twee mannen, 40 en 41 jaar oud uit Hoofddorp 
en Amsterdam, beiden werkzaam bij een luchtvaartmaat-
schappij, zijn diverse luxe goederen gevonden, vermoedelijk 
afkomstig van de diefstal. Beide verdachten zijn aangehouden 
en worden verdacht van diefstal en heling van de gestolen 
goederen. De andere twee mannen, 27 en 42 jaar oud uit 
Amsterdam en Duivendrecht, die de gestolen goederen  
aanboden op internet konden later worden aangehouden  
op verdenking van heling van de gestolen goederen. De  
gestolen goederen vertegenwoordigen een waarde van 
enkele tienduizenden euro’s.

Tijdens een controle Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) heeft 

de KMar een reiziger aangehouden voor het reizen met een 

vervalst paspoort.

Marechaussees controleerden op de internationale trein  
ICE vanuit Frankfurt naar Amsterdam op het traject  
Arnhem-Utrecht het reisdocument van een 34-jarige man 
uit Irak. Uit onderzoek door de marechaussees bleek dat 
het Iraakse paspoort vervalst was. Nadat de verdachte werd 
aangehouden, bleek dat hij ook in het bezit was van een  
vals Belgisch rijbewijs. De man bleek illegaal in Europa te 
verblijven.
De verdachte is in verzekering gesteld en de Koninklijke 
Marechaussee stelt verder onderzoek in.

Personeel steelt tax-free goederen uit vliegtuigen 

woning in de gemeente Aalburg, aan op verdenking van 
openlijke geweldpleging. De Koninklijke Marechaussee doet 
verder onderzoek in deze zaak.
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Nestelpennen

Op Schiphol werd tijdens een security check in de handba-

gage van twee uitreizende Nederlanders ruim 210.000 Ame-

rikaanse dollar aangetroffen. De vrouwen, in de leeftijd van 

51 en 52 jaar, konden geen aannemelijke verklaring geven 

waarom zij zoveel geld bij zich hadden en zijn hierop door 

het rechercheteam van het Samenwerkingsverband Liquide 

middelen (SVLM) aangehouden. 

Het aangetroffen geld is in beslag genomen. De beide 
vrouwen hebben afstand gedaan van het geld en hen is een 
OM-transactie aangeboden van totaal 19.250 euro. Nadat 
zij dit bedrag hadden betaald, zijn zij in vrijheid gesteld. Het 
onderzoek wordt verricht door het rechercheteam van het 
SVLM op Schiphol onder leiding van het Openbaar ministerie 
in Haarlem. Het SVLM bestaat uit personeel van de Koninklij-

Verdachten mensensmokkel 

en vervalste documenten 

aangehouden 

De KMar heeft tijdens een Mobiel Toezicht Veiligheid 

(MTV) controle twee mannen aangehouden verdacht van 

mensensmokkel en het hebben van vervalste documenten.

Marechaussees controleerden op de Rijksweg A12 ter 
hoogte van Babberich een Duitse personenauto. De auto 
werd bestuurd door een 26-jarige Turkse man uit Bielefeld. 
Naast hem zat een 29-jarige man die in het bezit was van 
Bulgaarse identiteitspapieren (paspoort, id-kaart en rijbe-
wijs). Uit onderzoek van de marechaussees bleek dat deze 
documenten vervalst waren. 
De 29-jarige man is aangehouden in verband met de ver-
valste documenten. Na onderzoek bleek dat hij de Turkse 
nationaliteit had en dat hij illegaal in Europa verblijft. De 
bestuurder is aangehouden op verdenking van mensen-
smokkel. Beide verdachten zijn in verzekering gesteld.

Verdachten aangehouden in witwaszaak

Zeventien Albanezen  

tussen lading wasmachines

De Koninklijke Marechaussee heeft op de doorlaatpost in 
Hoek van Holland zeventien Albanezen aangetroffen die 
zich in een vrachtwagentrailer, tussen een lading wasma-
chines, hadden verstopt. Nadat de migratiecontrolehond 
‘Astor’ tijdens een gerichte controle op het vrachtterrein 
aansloeg op de vrachtwagen werd deze geopend en door-
zocht. In de trailer trof de Marechaussee zeventien mannen 
aan, in de leeftijd tussen de 15 en 40 jaar, die verstopt zaten 
tussen de rijen wasmachines. Zij zullen worden terugge-
stuurd naar Albanië. De 28-jarige Poolse chauffeur, die op 
weg was om met de ferry naar Engeland te gaan, is aange-
houden en ingesloten als verdachte van mensensmokkel.

ke Marechaussee, FIOD, Douane en het Openbaar Ministerie 
in Haarlem en doet onderzoek naar in beslag genomen geld 
op de Luchthaven Schiphol.
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Geschiedenis

Fonds Sociale Zorg
Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen

Deel XXXI 

Terugkijkend naar de geschiedenis van de Koninklijke Mare-

chaussee vanaf de tweede wereldoorlog valt op dat er altijd 

onderlinge aandacht is geweest voor het wel en wee van de 

leden van het Wapen. Alle oud-marechaussees kennen het 

Fonds Sociale Zorg, een fonds dat tot doel heeft de hierbo-

ven genoemde aandacht ‘handen en voeten’ te geven. Al 

was het alleen maar vanwege de overbekende spaarpotjes! 

In deze aflevering van de geschiedenisreeks wordt nader 

ingegaan op dit fonds.

Sociale Zorg

Het verlenen van sociale zorg aan marechaussees was aan-
vankelijk een particuliere activiteit. Sinds 3 juni 1959 maakt 
dit, onder de naam Fonds Sociale Dienst (FSZ), echter deel 
uit van de Marechausseevereniging (MARVER) en heeft tot 
doel: ‘Het verlenen van sociale zorg en bijstand aan de leden 
van de MARVER of hun nabestaanden’. 

Geschiedenis

Wat in de oorlogsjaren in Engeland is begonnen, werd door 
Rijk van Dijk en Riekie van Dijk-Muijs in Nederland ook 
opgezet: Het bezoeken van zieke collega’s in de militaire 
hospitalen maar later ook ‘in het land’. Het was hun particu-
lier initiatief en kostte hen privé aardig wat geld, 
maar het kreeg grote waardering. In 1947 nam 
de Steunvereniging deze activiteit formeel over. 
Rijk en Riekie bleven de zorg 25 jaar uitbouwen 
en leiden. Later kwam de zorg voor weduwen 
en wezen van overleden collega’s er bij. Bij het 
opgaan in de MARVER ging de Steunvereniging over in het 
Fonds Sociale Zorg. Er is een bestuur en er zijn vrijwillige 
medewerkers.

Wat doet het fonds?

De sociale zorg omvat onder andere het bezoeken van 
langdurig zieken en het optreden als vertegenwoordiger van 
de MARVER bij het overlijden van een lid. Daarnaast wordt 
er tijdens de Sint-Nicolaas en Kerst extra aandacht geschon-
ken aan enkele speciieke doelgroepen die ook lid zijn van 
de MARVER. Het bezoeken van langdurig zieken richt zich 
niet alleen op de leden van de MARVER maar op allen die 
werkzaam zijn bij of anderszins een band hebben met de 
Koninklijke Marechaussee.  
FSZ kan algemene bijstand verlenen, deze bijstand omvat 
iedere vorm van hulp. Zo kan FSZ, op verzoek, inanciële 
bijstand geven aan leden wanneer zij buiten hun schuld in 
inanciële moeilijkheden zijn komen te verkeren.

Inkomsten

Om het functioneren van FSZ inancieel -mede- mogelijk 
te maken wordt door het Fonds een Verjaardagactie geor-
ganiseerd. Ieder lid van de Marechausseevereniging wordt 
met zijn of haar verjaardag gelukgewenst. Die wens wordt 

begeleid met een uitnodiging om 
een inanciële bijdrage te doen 
aan FSZ. Voorts wordt er jaarlijks 
een Sint-Nicolaas en Kerstactie 
georganiseerd. Uit de opbrengst 
van deze acties worden rondom 
de feestdagen enkele honderden 
mensen bezocht en met een at-
tentie verblijdt.

De winkel

Ook wordt er door het FSZ een aantal, in hoofdzaak repre-
sentatieve, artikelen verkocht in een verkooppunt op het  
OTCKMAR, Koning Willem III-kazerne Apeldoorn en op 
termijn door middel van een webwinkel.

Vrijwilligers

De sociale taak van FSZ werd en wordt - zoals vermeld - 
uitgevoerd door vrijwilligers. Men spreekt dan over zoge-

noemde ‘ledenbezoekers’ die verspreid over 
het land en meestal met hun partner in hun 
‘eigen regio/werkgebied’ mensen - veelal 
thuis - bezoeken en bij uitvaarten een laatste 
groet brengen namens de MARVER. Deze 
vrijwilligers ervaren tijdens hun inspanningen 

veel dankbaarheid en warmte, hetgeen ook hen weer aan-
spoort om dit mooie werk te blijven doen.
Echter, aan alles komt een einde. Zo was er onlangs een 
echtpaar op de Veluwe, dat al ruim twintig jaar vrijwilligers-
werk voor het FSZ verrichtte en vanwege hun leeftijd heeft 
besloten om er een punt achter te zetten. Wel met pijn in het 
hart. 
Het FSZ is daarom dringend op zoek naar u, vrijwilliger – niet 
actief dienend (NAD’er) of actief dienend - die bereid is om 
zich, als ledenbezoeker, in te zetten voor ‘die ander’. Speci-
iek zoekt FSZ begin 2015 naar twee vrijwilligers die elk een 
deel van de ‘Veluwe’ voor zijn rekening willen nemen. Het 
betreft de gebieden ongeveer ten westen en ten oosten van 
de verticale lijn tussen Nunspeet en Harderwijk. 

Naschrift redactie

Het Fonds Sociale Zorg is in de loop van de tijd een onmis-
baar goed geworden. Met haar winkelstand is zij een graag 
geziene gast op onze reünies, hartelijk dank daarvoor.

Theo Wielens
Voorzitter FSZ 
voorzitter@fondssocialezorg.nl
telefoon 053-5721060  
mobiel  06-42169443

Bert Tuenter
Coördinator Zorg en Nazorg
zorgennazorg@fondssocialezorg.nl 
telefoon 077-3825426  
mobiel 06-10120697

Voor nadere informatie omtrent FSZ kunt U contact opnemen met:
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Agenda

Informatie

Ondanks de aan de gang zijnde renovatie en dus gelden 
beperkte mogelijkheden voor een bezoek, is de SMC-reünie-
commissie -dankzij de welwillende medewerking van  
de leiding van de Koning Willem III kazerne (KWIII) in  
Apeldoorn- er in geslaagd een bezoek aan de kazerne te 
kunnen organiseren. 
Dit bezoek zal plaatsvinden op donderdag 16 april 2015 en is 
uitsluitend bestemd voor SMC-begunstigers. 
Tijdens het bezoek worden de deelnemers geïnformeerd 
over de voortgang van de kazernerenovatie en wordt het 
gerenoveerde en modern ingerichte gebouw 55 bezocht, het 
gebouw waarin vroeger onder andere de garage en rijschool 
waren gevestigd.  
Het aantal deelnemers is vastgesteld op 45 personen, deel-
name in volgorde van aanmelding. 
Bij aanmerkelijke overschrijding van het aantal deelnemers 
zal worden getracht om in het najaar een tweede dag te 
realiseren.
Het programma voorziet in een lunch; hiervoor wordt uitge-
weken naar het Van der Valk-restaurant ‘De Cantharel’, Van 
Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn.   

Programma 

10.00 uur – 10.30 uur: aankomst op de KWIII, kofie/thee.                                  
11.00 uur – 12.30 uur: informatie en rondleiding (tijden bij 
benadering).
13.00 uur – 14.00 uur: lunch-buffet in ‘De Cantharel’.      
Na de lunch: einde van het bezoek.   
 
Kosten   

De kosten van deelname aan deze dag zijn € 12,50 per 
persoon en dienen uiterlijk 7 april 2015 te zijn bijgeschreven 
op ING-bankrekening:  NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. 
Reünievereniging MC, Walstro 33, 1273 BH Huizen, onder 
vermelding van ‘Bezoek KWIII’.  
Drankjes in ‘De Cantharel’ zijn voor eigen rekening en dienen 
ter plekke te worden afgerekend.
In verband met de betalingscondities is het helaas niet mo-
gelijk om reeds overgeschreven bedragen te restitueren bij 
afzegging na 7 april 2015.
Ten behoeve van de toegangscontrole tot de Koning Willem 
III-kazerne worden de deelnemers die via internetbankieren 
aanmelden verzocht hun adres te vermelden.

Op zondag 17 mei vindt in de tuinen van het Museum der Koninklijke Marechaussee de 
internationale kunstmarkt plaats van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Bezoekers aan de kunstmarkt krijgen korting op de entreeprijs van het museum.

Op donderdag 12 maart 2015 vindt de jaarlijkse contactmid-
dag voor alle SMC-begunstigers plaats. 
Tijdens deze contactmiddag zal de Algemene Ledenvergade-
ring van de Reünievereniging Marechaussee Contact worden 
gehouden.

Locatie

Dependance van het Marechausseemuseum Buren.

Aanvang

14.00 uur.

Kosten

€12,50 per persoon, inclusief buffet.

Informatie

pagina 8, Marechaussee Contact december 2015 en  
www.marechausseecontact.nl

20 maart 2015

NL Doet te Buren

12 maart 2015

SMC-contactmiddag te Buren

Op vrijdag 20 maart doet het museum opnieuw mee met NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.  
Diverse activiteiten staan op het programma. Er wordt geklust van 09.00 uur tot 14.30 uur. 

Aanmelden

Via de website van NL Doet www.nldoet.nl of de website van het museum www.marechausseemuseum.nl

Herinnering

16 april 2015

Bezoek aan Koning Willem III-kazerne te Apeldoorn

17 mei 2015

Kunstmarkt te Buren
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De jaarlijkse contactmiddag in Badhoevedorp vindt dit jaar 
plaats op woensdag, 20 mei 2015 in de ‘Koningin  
Maximakazerne’, Sloterweg 400,1171 VK Badhoevedorp. 
Deze middag is niet uitsluitend bedoeld voor de groep  
‘Amsterdammers’, iedere SMC-begunstiger kan zich  
aanmelden. Partners zijn uiteraard ook welkom.

Programma

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:
13.30 – 14.00 uur: aankomst/ontvangst met kofie/thee en 
gebak.
14.00 uur: welkomstwoord.
Tot ca 17. 00 uur: gezellig samenzijn en bijpraten onder het 
genot van een hapje en een drankje. De drankjes zijn voor 
eigen rekening en af te rekenen door te pinnen of contact-
loos betalen.
Mogelijk zal er ook een bezichtiging zijn van het gedeelte 
van de kazerne, dat in mei 2014 nog niet gereed was.
Einde de middag wordt besloten met een Indische maaltijd.

Kosten

Van de deelnemers aan deze middag wordt van SMC-begun-
stigers, en de eventuele partner - een bijdrage gevraagd van � 

12,50 per persoon. Niet- SMC-begunstigers zijn ook welkom, 
hun bijdrage is vastgesteld op €25,00 per persoon. 

Aanmelden

Aanmelding geschiedt door overmaking van het verschuldigd 
bedrag op ING-bankrekening: NL22 INGB 0007 5300 25, ten 
name van: Reünievereniging Marechaussee Contact, Walstro 
33, 1273 BH Huizen, onder vermelding van ‘Badhoevedorp’. 
De bedragen dienen uiterlijk 12 mei 2015 te zijn bijgeschre-
ven. Aan deze datum dient strikt de hand te worden  
gehouden in verband met het bestellen van de catering. 
Bij betaling graag uw adres vermelden, deze gegevens  
zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van toegang tot de  
KMar-locatie. Na aanmelding ontvangt u geen herinnering  
cq programma.

Bereikbaarheid

Er is beperkt parkeergelegenheid. Wel is er een uitstekende 
verbinding met het openbaar vervoer: buslijn 185 van 
Schiphol-Sternet vertrekt ieder half uur vanaf Schiphol-Plaza.  
Vertrektijden: 5 minuten over het heel en het half uur. Uit-
stappen halte Koninklijke Marechaussee. 

11 juni 2015

Reünie en herdenking te Arnhem

Informatie

De jaarlijkse reünie van Indiëgangers ‘Boerma/Plaizier’/ MP 
III zal dit jaar worden gehouden op donderdag 11 juni 2015. 
Deze reünie is bestemd voor allen die gediend hebben bij 
het Korps Militaire Politie en/of het Wapen der Koninklijke 
Marechaussee, dan wel bij het Korps Politietroepen in het 
voormalig Nederlands-Indië (inclusief Nieuw Guinea), Korea 
en Engeland. 
Uiteraard zijn ook de partners welkom.

Locatie

Landgoed Bronbeek, Congres en Reüniecentrum Kumpulan, 
Velperweg 147, 6824 MB Arnhem. 

Kosten 

De kosten voor deelname aan deze reünie zijn:
SMC-begunstigers met partner: € 15,00 per persoon
niet-SMC-begunstigers met partner: € 25,00 per persoon.

De bedragen dienen uiterlijk op 3 juni 2015, te zijn bijge-
schreven op ING-bankrekeningnummer: NL22 INGB 0007 
5300 25  ten name van Reünievereniging Marechaussee 
Contact, Walstro 33, 1273 BH Huizen, onder vermelding 
van: Kumpulan. Uw overschrijving geldt tevens als aanmel-
ding. Bij internetbankieren graag ook uw adres te vermelden.

Weduwen, begunstigsters van de SMC, kunnen gratis aan 
deze reünie deelnemen.
Voor het bezoeken van deze reünie kunnen zij schriftelijk  
een gratis NS-vrijvervoerbewijs aanvragen bij het Veteranen 
Instituut, Afdeling Dienstverlening, Postbus 125,  3940 AC 
Doorn.
Zij dienen zich uiterlijk op 3 juni 2015, te hebben aangemeld 
bij de voorzitter van de reünievereniging MC, Roel Gras, 
Walstro 33, 1273 BH Huizen, telefoon 035 – 5258313.
Het programmaboekje wordt de deelnemers tijdig toegezon-
den.

Parkeren voor mindervaliden

In de buurt van de Kumpulan zijn enkele parkeerplaatsen be-
schikbaar voor mindervaliden. Als men hier gebruik van wilt 
maken, geef dit dan aan bij uw aanmelding. U wordt dan in 
het bezit gesteld van een parkeerkaart.

Contact

Voor nadere informatie over deze reünie kunt u contact 
opnemen met de voorzitter van de 
Reünievereniging Roel Gras, zie pagina 27. 

20 mei 2015

SMC-contactmiddag te Badhoevedorp
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Veteranen

Het Telegraaf-

jaarboek met onder 

meer de MH17-

ramp in 2014

V.l.n.r. Jaap Gatsma, Ellen ten Damme, Frans Meijer en Fred Driessen

Ongetwijfeld zaten velen voor de buis. De uitzending was 

op NPO 1, Eerste Kerstdag 2015, direct na de kersttoe-

spraak van Koning Willem-Alexander. De opname was op 

maandag 15 december. De Grote Kerk in Den Haag is dan 

tot de laatste stoel gevuld. 

Telegraaf

Dagblad De Telegraaf organiseert dit 
concert al enkele jaren, telkens met 
een ander thema. In 2014 was dit ‘Een 
ode aan de Nederlandse veteranen’, 
het begint met een kerstgroet en 
aandacht en begrip voor de ervaringen 
van jong én oud-strijders in kranten, 
op internet en televisie. Alle veteranen-
verbanden waren er met een delegatie. 
Zij werden ontvangen op het oude 
stadhuis naast de Grote Kerk. Als laats-
ten betraden zij de kerk, onder luid ap-
plaus van de aanwezigen, toegezongen 
door de jeugd van zangschool ‘Geke’s 
Tiental’ uit Urk. Ze kregen een ereplaats 
vooraan in de kerk. Waarna samenzang en optredens van 
onder meer Wende Snijders, Romy en Antje Montero, René 
Froger en Tania Kross. Helaas was Gerard Joling ziek.

Ellen ten Damme

Wel trad Ellen ten Damme op die zich in de pauze graag 
liet kieken in de SMC-conversatiehoek. Allen traden gratis 
op, onder de warme klanken van de Koninklijke Militaire 

Kapel ‘Johan Willem Friso’ en ‘Het Zwanenkoor’ uit de 
Amsterdamse Jordaan. De bezielende ladyspeakers waren 
Leonie ter Braak (Wakker Nederland) en Carrie ten Napel 
(TV Gelderland). Vier SMC’ers genoten met volle teugen, 
allen onafhankelijk van elkaar en uit verschillende disciplines 
naar Den Haag gereisd: Fred Driessen, Albert Zomer (van de 
veteranenstrip ‘Op Missie’), Jaap Gatsma en Frans Meijer. 
Laatst genoemde: ‘Met genoegen heb ik alle Marechaussee-
veteranen bij het concert mogen vertegenwoordigen. Bij de 
uitgang kreeg ik ook het Telegraaf-jaarboek 2014 mee naar 
huis.’ 

Op 16 januari 2015 vond op de Koning Willem III-kazerne 

een bijzondere ceremonie plaats. Diploma-uitreiking en  

beëdiging, na een pilot samen met de Koninklijke Lucht-

macht. Onderstaand een verslag. 

De plechtigheid stond onder leiding van luitenant-kolonel 
Jaap van Duijvenbode en vond dit keer plaats in de nieuwe 
ondergrondse sporthal nabij gebouw 55. Het betrof klas 
1406 Leergang Marechaussee Beveiliger. Twee KMar-vetera-
nen, Cees van Ingen en Jaap Gatsma, assisteerden, bij de ce-
remonie. Het bijzondere aan deze dag was de uitreiking van 
certiicaten aan enkele leden van de Koninklijke Luchtmacht 
(KLu). Het was de afsluiting van een pilot van geïntegreerde 
samenwerking met het 130 Militaire Opleidingen (MO) 
Squadron van de Koninklijke Militaire School Luchtmacht 
(KMSL) vliegbasis Woensdrecht. Medio 2014 is hiermee 
gestart, bestemd voor de korporaal Grondverdediging. Wat 
deze pilot uniek maakt is de samenwerking met en de inte-
gratie van KLu-personeel binnen de KMar-opleiding. De pilot 
moest inzicht geven in de overlap tussen de opleiding tot 

beveiliger bij de KMar en de opleiding tot bewaker/beveiliger 
bij de KLu. Er is onder andere bekeken of in de toekomst het 
brugjaar van de KMar, de leergang KMar Beveiliger, Veilig-
heid & Vakmanschap (Veva), Grondoptreden en de opleiding 
Korporaal Grondverdediging gezamenlijk kunnen worden 
verzorgd. De pilot draaide de afgelopen maanden op het 
OCTKMar in Apeldoorn. Vanuit Woensdrecht is er een KLu-
kaderlid tijdelijk te werk gesteld bij de KMar. De pilot is met 
een feestelijke ceremonie en het uitreiken van de certiicaten 
afgesloten.

Kerstconcert voor veteranen

Veteranen bij einde pilot
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Nederlandse Veteranendag al in de steigers

De organisatoren van de Nederlandse Veteranendag (NLVD) 

roepen iedereen nu al op. De elfde in successie valt op 

zaterdag 27 juni 2015. Ook bij de Koninklijke Marechaus-

see (KMar) defileren de postactieven gescheiden van de 

veteranen die in actieve dienst zijn. Weer aan de staart of 

nu eens voorop?

KMar-blok

SMC wil nog steeds zo veel mogelijk KMar-veteranen in Den 
Haag hebben. De minder valide oorlogsveteranen op histo-
rische voertuigen of op de tribune langs de route. De jonge 
veteranen eren hun collega’s oorlogsveteranen (Tweede 
Wereldoorlog, Nederlands Indië en Korea) in hoge mate. 
Fantastische ontmoetingen zullen weer volgen. Deze jonge 
KMar-veteranen (vanaf de vredesmissie UNIFIL in Libanon) 
lopen in één groot detachement met de SMC-banier voorop. 
De veteranen in actieve dienst zullen daarachter zijn opgeno-
men in de vijf detachementen vanuit de KMar-districten. Het 
Trompetterkorps KMar opent het KMar-blok. Het Historisch 
Tamboerkorps KMar loopt elders in de lange stoet mee. 

Aanmelden

Uw opgave dient al voor 1 april 2015 binnen te zijn bij 
SMC-coördinator Cees van Ingen, Dr. Bauerstraat 17, 
4205 KA Gorinchem, of per e-mail naar Ceesvaningen@
planet.nl. Voor meer informatie kunt u ook bij hem terecht: 
0183-623754/06-49816046. De deilanten gaan gekleed 
in blauwe blazer, grijze broek, baret enzovoort, dan wel 
gewoon in een donker kostuum. Alle deelnemers ontvangen 
-ook voor hun partner of begeleider- vrijvervoerbewijzen en 
diverse bonnen. Veteranen die als bezoeker of toeschouwer 
de Nederlandse Veteranendag willen meemaken, ontvangen 
deze niet. In het veteranenblad Checkpoint volgt nog nadere 
informatie. Nog niet ingeschreven als veteraan? Wendt u 
zich dan tot het Veteraneninstituut: 088-3340050. 

De Nationale Dodenherdenking is op maandag 4 mei 2015 

op de Dam in Amsterdam. 

Het Veteranen Platform vraagt om veteranen voor de 
erecouloirs, onder wie een zestal KMar-veteranen. Deze 
veteranen kunnen zich opgeven tot uiterlijk 1 maart 2015 bij 
SMC-coördinator Fred Driessen: telefoon 06-47976614 of e-
mail f.driessen@quicknet.nl. Het tenue is blauwe blazer, grijze 
broek en baret. Het staan is best wel een zware belasting, 
maar te doen. Of uw aanmelding ook wordt toegewezen, 
hoort u vroegtijdig. Of er ook weer twee oefen-/voorlich-
tingsdagen komen is dezerzijds onbekend. De reiskosten 
worden vergoed.

Checkpoint nu ook digitaal

Rectificatie vorig blad (MC december 2014, 

pagina 10)

De Checkpoint is wel degelijk ook voor veteranen in 
werkelijke dienst te lezen (en te downloaden).  
Ze kunnen inloggen met hun peoplesoft-nummer en 
het wachtwoord Checkpoint (met een hoofdletter).

KMar-veteranen op de Dam

Veteranen staan met anderen vanaf het paleis tot het monument

(Foto MediaCentrum Defensie)

Altijd uitgebreide conversaties op de opstelplaats bij het Malieveld
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Oud-dienstplichtigen

Vanwege een oproep in onze nieuwsbrief kwamen we in 
contact met oud-dienstplichtig marechaussee Adam La-
main die in 1960 heeft staan te koukleumen als lid van het 
Detachement ‘Tuindorp-Oostzaan’. Het detachement voerde 
een bijstandtaak uit vanwege een watersnood in het noorden 
van Amsterdam. Omdat het op 14 januari 2015 precies 
55 jaar geleden was dat daar een dijk doorbrak, zocht de 
redactie naar het verhaal van een oud-dienstplichtige die tot 
genoemd detachement behoorde. Omdat Adam Lamain op 
bijna drie uur rijden van deze redacteur woont en Nederland 
met stormachtige weersomstandigheden te maken had, 
besloten we om het interview bij wijze van uitzondering ‘op 
papier’ af te handelen. Het leverde onderstaand artikel op, 
met dank aan Adam voor de prettige samenwerking.

Adam Lamain ( 03-04-1940 Veendam)

In de jaren vijftig woont Adam nog steeds in Veendam, 
waar hij als huisschilder werkzaam is. In 1958 ontvangt hij 
een oproep om, in de kazerne ‘Engelse Kamp’ in Groningen, 
gekeurd te worden voor militaire dienst, waarbij hij zijn voor-
keur kon kenbaar maken voor een onderdeel. Enkele dagen 
voor de keuring zag hij enkele marechaussees in Veendam 
surveilleren. Omdat je normaliter in Veendam eigenlijk nooit 
marechaussees zag, vroeg hij thuis, wat dat eigenlijk voor 
een soort militairen waren. Zijn moeder vertelde hem dat 
het de Militaire Politie is. Bij navraag tijdens de keuring bleek 
hem dat het mogelijk was bij de Marechaussee je dienstplicht 
te vervullen en omdat dit hem wel wat leek, vroeg hij dit 
onderdeel aan. 

Onderbroken opleiding

Adam werd opgeroepen voor de lichting 1959-4 en doorliep 
de opleiding tot marechaussee-politiediensten op de Koning 

Willem III-kazerne. In de achtste maand van zijn opleiding 
stond de overplaatsing naar de parate eenheden voor de 
deur toen er iets unieks gebeurde. De oudste lichting van 
de ‘Opleidingsschool Dienstplichtigen’ moest op 18 januari 
1960 aantreden voor het gebouw van de B-compagnie, waar 
ze te horen kregen dat ze naar een plaats in Noord-Holland 
zouden vertrekken, omdat daar een dijk 
was doorgebroken. De PSU moest 
worden ingepakt en in een DAF 
vertrokken ze, in de loop van 
de middag, naar Tuindorp-
Oostzaan. Daar aangekomen 
ging men, samen met beroep-
spersoneel van de territori-
ale Marechaussee en jongere 
beroepsleerlingen van het Depot, 
aan de slag met het bewaken van 
het rampgebied. Het was een eer-
volle taak om dit voor de Amsterdamse 
bevolking te doen, maar wel een pittige taak. Met weinig 
slaap en onder alle mogelijke en onmogelijke weersomstan-
digheden, ondanks hun MP-jassen door- en doornat, zagen 
Adam Lamain en zijn collega-marechaussees er op toe dat 
het gebied, vol met, soms ook drijvende, eigendommen van 
de geëvacueerde bevolking veilig was. Auto’s en toegangs-
bewijzen werden gecontroleerd en de enkeling die meende 
dat de beperkingen niet voor hem golden, heeft bemerkt dat 
er bij de Marechaussee geen doorkomen aan was. 
Adam Lamain: ‘Het was erg koud, brrr…, gelukkig kregen 
we lekkere warme snert aangeboden door het Leger des 

Als vrijwillig bestuursmedewerker en redacteur van een rubriek als deze kom je nog eens 
ergens en heb je interessante ontmoetingen met oud-dienstplichtig marechaussees. Deze 
ontmoetingen leveren mooie verhalen in Marechaussee Contact op. 

1960 Dienstplichtig, kille 
klus in Tuindorp-Oostzaan

Gevolgen van de dijkdoorbraak

Dijken verzwaren onder toezichtSM
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Heils’. Dat in de loop van de 
nacht menig marechaussee mis-
selijk werd en overgaf, moest, 
zoals een arts de volgende 
ochtend vaststelde, geweten 
worden aan de snert. Op 19 
januari keerde het detache-
ment ’s avonds laat terug naar 
Apeldoorn. Later schreef de 
burgemeester van Amsterdam, 
mr. G. van Hall, een dankbrief 
aan de Commandant van de 
Koninklijke Marechaussee, die 
hij eindigde met: ‘Wij mogen 
U verzoeken onze dank over 
te brengen aan de daarvoor in 
aanmerking komende man-
schappen’. Later ontving Adam een plaquette ter herinnering 
aan de bijzondere onderbreking van zijn opleiding tot mare-
chaussee. Een ervaring die hij zijn hele verdere leven met zich 
heeft meegedragen en die zijn lichting tot een uitzonderlijke 
groep dienstplichtigen maakte.

Paraat

Met de watersnood nog vers in zijn geheugen mocht Adam 
naar Nunspeet vertrekken om zich te melden bij 101 Mare-
chaussee Bataljon (Marbat). Op het verzoek zich te presen-
teren reageerde hij kennelijk nog al fanatiek. ‘Marechaussee 
vierde klasse Adam Lamain’ riep hij luid en duidelijk. Een 
adjudant had mogelijk enig noordelijk accent gehoord en 
vroeg naar de woonplaats van Adam. Deze adjudant, waarvan 
de naam Adam ontschoten is, bleek uit Zuidlaren (Zuudlaoren) 
te komen. In het gesprek dat volgde vertelde de adjudant dat 
het bataljon op zoek was naar een chauffeur voor de batal-
jonscommandant. Na enige informatie te hebben ingewonnen 
bij de huidige chauffeur van toen werd Adam benoemd tot zijn 
opvolger. Voor het vervoer werd hem een Volkswagenbusje ter 
beschikking gesteld, waarmee hij behalve de commandant ook 
ander beroepspersoneel ging vervoeren. Dit laatste bijvoor-
beeld als beroepsmarechaussees tijdens oefeningen naar het 
oefenterrein gingen in verband met een onderzoek. Met de 
Volkswagen ging hij verschillende keren naar Duitsland. 
In 1960 was luitenant-kolonel J.F. Lameris de commandant van 
het bataljon. Adam bracht hem overal naar toe, onder andere 
naar Den Haag waar een wonderlijk idee werd gepresen-
teerd aan het Ministerie van Verkeer. Een helm met daarop 
een blauw zwaailicht, zou veiliger zijn voor marechaussees 
die in het donker verkeer moesten regelen. Het idee werd 
verworpen door het ministerie. Ook reed hij met de overste 
naar La Courtine in Frankrijk. De administratie gaf hem geld 
mee voor overnachtingen in hotels en ook voor brandstof. 
Overste Lameris heeft hem blij verrast door de verblijfskosten 
van zijn chauffeur voor zijn rekening te nemen. Adam herin-
nert zich ook nog een reis naar Luxemburg met een adjudant 
in de wagen, deze moest eventuele schades noteren tijdens 
een herhalingsoefening van de Aan en Afvoertroepen (AAT). 
Omdat er geen schadegevallen waren, werd het een prima rit 
met mooi weer.

Na zijn diensttijd

Adam Lamain zwaaide in april 1961 af. Vanwege zijn 
Marechaussee-ervaring koos hij voor een baan bij de Gemeen-
tepolitie Groningen. Na opgeleid te zijn op de politieschool in 
Lochem begon hij aan een carrière bij de politie die veertig jaar 
zou duren. Zijn diensttijd bij de Marechaussee telde mee bij het 
aantal jaren voor pensioenopbouw. Op 1 mei 2000 ging hij 
met pensioen. 
Op de vraag wat hij zoal deed bij de politie vertelde Adam: ‘Ik 
heb in vier blokken van telkens tien jaar eerst bij de surveil-
lance en de bereden politie 
gewerkt en daarna ging ik 
als brigadier weer naar de 
surveillance en tien jaar later als 
groepscommandant weer naar 
de bereden politie voor de laat-
ste tien jaar tot mijn pensioen’. 
En: ‘Ik heb een mooie tijd bij de 
politie gehad’. 
Tijdens het politiewerk kwam 
hij regelmatig oud-marechaus-
sees van 1959-4 tegen die hem 
als chauffeur van de overste 
herkenden. Een paar jaar 
geleden werd hij, op advies van 
politiecollega en oud-dienst-
plichtig marechaussee Annard 
Pekema, SMC-begunstiger. 

Privé

Inmiddels is Adam vijftig jaar getrouwd en hij en zijn echt-
genote Mia hebben drie kinderen en acht kleinkinderen. 
Zijn grootste hobby’s zijn muziek en zang. Bij de politie als 
muzikant en momenteel nog steeds (al meer dan vijftig jaar!) 
speelt hij bij het Politie Orkest Noord Nederland (PONN) en 
zingt hij bij het Gereformeerd Groninger Mannenkoor (en 
hier is hij bijna ook al vijftig jaar lid). Hij geniet elke donder-
dag van het repeteren voor zijn hobby’s.
Adam: ‘Terugkijkend kan ik niet anders zeggen dat ik een 
geweldig mooie tijd bij de Koninklijke Marechaussee heb 
gehad’. 

 
uindorp-Oostzaan

Marechaussees van het Tuindorpdetachement surveilleren in 

trieste omgeving

Adam Lamain, bereden 

politie Groningen
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Indië - Korea - Nieuw Guinea

9-14 november 2014

Aanloop

‘Als deelnemer aan dit “revisit program” reisde ik samen 
met mijn vrouw Miep naar Zuid-Korea. Een ontvangstco-
mité heette ons op Incheon-Seoul Airport welkom. Iedere 
deelnemer die arriveerde ging op de foto en allen kregen een 
informatiepakket, alsmede een ’’tag” omgehangen. Op deze 
“tag” stonden onze naam, het land dat we vertegenwoor-
digden en in het Koreaans en in het Engels dat we “Korean 
War Veterans” waren. Vervolgens bracht een bus ons naar 
ons hotel. De volgende dag begon het eigenlijke programma 
voor de 66 deelnemers van 17 verschillende nationaliteiten. 
Sommige deelnemers waren alleen, anderen werden verge-
zeld door echtgenote, zoon of dochter. De oudste deelnemer 
was een Zweed van 99 jaar, de enige die meestentijds per 
rolstoel verplaatst moest worden. In de voormiddag werd ons 
een cultureel programma aangeboden waarin aandacht was 
voor de geschiedenis en de cultuur van Korea. In de namid-
dag woonden we een korte ceremonie bij op de “National 
Cemetery” in Seoul, waar meer dan 165.000 omgekomen 
Koreaanse militairen begraven zijn, om vervolgens met een 
hoge snelheidstrein naar Busan (het vroegere Pusan) te 
reizen.’

Busan

‘Op de tweede dag waren we aanwezig op het “UN Memo-
rial Cemetery Korea”, de erebegraafplaats waar nu nog circa 
2200 omgekomen militairen liggen, onder wie 122 Nederlan-
ders. Vroeger lagen er aanzienlijk meer gesneuvelden maar 
een aantal landen heeft zijn gevallenen over laten brengen 
naar het thuisland. Ook hier waren er enkele ceremonies, 
zoals de onthulling van een monument voor de Turkse 
gesneuvelden in aanwezigheid van de Koreaanse “minister 
of Patriots and Veterans Affairs” , de Turkse ambassadeur 
en enkele Turkse oficieren. De dertien Turkse veteranen 
hadden er een ereplaats. Vervolgens was er, bij de muur met 
namen van alle gevallenen, de herdenking met de titel “Turn 
towards Busan” , welk evenement Korea dit jaar voor de 8e 
keer organiseerde en waarbij precies om 11.00 uur een mi-
nuut stilte werd gehouden, waarna bloemen werden gelegd. 
Ook waren er enkele toespraken en was er muziek van een 
militaire band en zang door een meisjeskoor. Na aloop van 
deze plechtigheid waren we de eregasten bij de opening van 
het nieuwe “UN Peace Museum”. Ook hier weer toespraken 
en muziek, waarbij de deelnemers een zogenaamde “Thank 

Hij maakte wat mee in zijn marechausseeloopbaan, deze veteraan Kees Kortlever. Het licht 
scheen al eens op hem in dit blad, onder meer over zijn dienst op de brigade Terneuzen tij-
dens de watersnoodramp en over zijn kerstbeleving in Korea (beide in 1953). In Korea dien-
de hij destijds één jaar, met nog drie anderen aangekomen in juli 1953 als aanvulling, één 
dag voor de wapenstilstand. In deze laatste nacht verloren nog vijf Nederlanders het leven. 
Na enige tijd wachtmeester te zijn geweest, maakte hij carrière buiten het Wapen. Kortlever 
bracht het tot afdelingshoofd nieuwe aanvragen van de Stichting 1940-1945. Deze SMC’er 
in hart en nieren is ook districtscommissaris bij de VOKS (Vereniging Oud Korea Strijders) 
die hem dit jaar naar Korea zond, met als hoofddoel de deelname aan de ‘8e Turn towards 
Busan’. Zijn verhaal wil de redactie graag met u delen.

‘Revisit Korea Program’

Kortlever in de winterse kou voor de brigade bestaande uit twee 

squad-tenten (1953/1954)

Alle deelnemende veteranen voor het poortgebouw ‘National 

Cemetery’ in SeoulSM
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You Shawl” om de schouders kregen. Na de opening was er 
in het museum een feestelijke lunch, aan het eind waarvan 
elke delegatie op de foto ging met de minister. Na de lunch 
dachten we naar ons hotel gebracht te worden, maar nee, 
er was voor ons een boottocht georganiseerd door de haven 
van Busan.’

Gedemilitariseerde Zone (DMZ) 

‘De derde dag van het programma volgde de terugreis per 
trein naar Seoul waar we een lunch kregen aangeboden 
in het “Top Cloud Restaurant” op de 33e etage van een 
wolkenkrabber. ’s Middags was er nog even tijd om wat te 
shoppen. Op de vierde en laatste dag vervoerden bussen 
ons naar de DMZ, (de gedemilitariseerde zone) bij Panmun-
jeon. Daar leidde een Amerikaanse MP ons rond, onder 
meer naar de barak waar in juli 1953 de wapenstilstand 
getekend was, een historische plek. Na het bezoek aan de 
DMZ werd de terugreis onderbroken door een lunch in een 
zogenaamd “Wedding Restaurant”, waar op dat moment 
kennelijk geen trouwlustige paren aanwezig waren. Terug 
in het hotel tijd om ons -en met name de dames - te kleden 
voor het slotbanket in het “Shilla Hotel” (waar onze koning 
en koningin een week eerder logeerden tijdens hun staatsbe-
zoek aan Zuid-Korea). Dit werd een feestelijk gebeuren met 
tal van genodigden, onder wie twee Koreaanse veteranen 
die destijds bij het Nederlandse bataljon gediend hadden en 
die vol trots de baret met het Van Heutsz-embleem droegen. 
Tijdens het banket waren er opnieuw toespraken en zang en 
dans door de bekende “Little Angels”. Aan het eind van de 
avond werden er natuurlijk de nodige foto’s gemaakt van de 
deelnemers en hun Koreaanse gastheren en -vrouwen.’

Slot in Seoul

‘Zo kwam er een eind aan een vrij druk programma waar-
bij alles tot in de puntjes geregeld was. Bussen reden af en 
aan en er was begeleiding van gidsen, drie verpleegsters en 
een aantal jonge mannen. Steeds bij het in- of uitstappen, 
bij het trappenlopen enzovoort stonden de helpers klaar, 
hetgeen nodig was omdat een aantal deelnemers hoogbe-
jaard was. Ieder paar ontving enkele geschenken zoals twee 
DVD’s met video’s en foto’s genomen gedurende het gehele 
programma. Op de vijfde dag het afscheid van de vertrek-

Kees Kortlever in gesprek met de Koreanen die toen dienst deden 

bij het bataljon

Nederlandse deel van de graven op de ‘UN Memorial Cemetery Korea’

DMZ met uitzicht op Noord-Korea; links het gebouw van de ondertekening

Miep en Kees Kortlever met de ‘dank-je-wel-sjaal’ en de Koreaanse 

minister

kende deelnemers, met uitzondering van enkelen die (nu 
voor eigen rekening) nog wat langer bleven. Ook Miep en ik 
hebben nog twee dagen door Seoul gezworven en de nodige 
“highlights” bezocht alvorens de terugreis te aanvaarden. 
Vermoeid maar dankbaar dat we dit alles mochten meema-
ken kwamen we weer thuis.’

SM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



16 MarechausseeContact•februari2015MarechausseeContact•februari2015
nummer 1

1940-1945

zen, die hij nu uit Leeuwarden krijgt, sinds de personen die 
dat in Groningen verzorgden, waren opgepakt. De echtge-
note van De Vries verklaart in een procesverbaal: ‘Eenige 
dagen voor de arrestatie van mijn man is de marechaussee 
Mulder bij mijn man geweest en verzocht hij een valsch per-
soonsbewijs voor een collega te Haarlem’. De Vries was op 
13 februari 1945 gearresteerd in verband met het verstrek-
ken van levensmiddelenbonkaarten aan een ondergedoken 
spoorwegman. Het onderzoek in deze zaak is in handen van 
Schäper, werkzaam bij de Sicherheitspolizei (Sipo) in het 
Scholtenhuis in Groningen. 

Fotograaf Brokken is als koerier op 15 februari ietsend 
op weg van Leeuwarden naar Groningen met een linke 
hoeveelheid boter en kaas in de tassen. Hij wordt helaas 
door Landwachters aangehouden en overgedragen aan de 
commandant van de marechausseegroep in Zuidhorn, onder-
luitenant Rutgers. Bij fouillering komt een brief te voorschijn 
geadresseerd aan De Vries, Abel Tasmanplein. Deze brief 
is afkomstig van een koerierster uit Leeuwarden. Brokken 
kent de inhoud niet, maar hij wordt daarin wel genoemd 
onder zijn schuilnaam ‘Stukken’. Voor Rutgers is de inhoud 
voldoende om hem te verdenken van illegale actie, maar 
ondanks Rutgers’ hardhandige verhoor blijft hij volhouden 
slechts zwarthandelaar te zijn. Rutgers brengt hem de vol-

In augustus 1940 verbindt Jan Mulder zich als marechaus-
see bij de 4e Divisie Marechaussee; hij komt op in Groningen 
en zijn eerste plaatsing is de Brigade Emmen. Bij de politie-
reorganisatie van maart 1943 wordt Mulder aangesteld als 
wachtmeester der Staatspolitie en ingedeeld bij de ‘Mare-
chaussee (Gendarmerie)’ met als standplaats Assen. Drie 
maanden later wordt hij overgeplaatst naar de Staf Mare-
chausseegewest Groningen. Deze staf is in Groningen stad 
gehuisvest in de marechausseekazerne aan de Helperbrink en 
later in een herenhuis aan de Ossenmarkt. Volgens de regels 
voor ongehuwden woont Mulder in de marechausseekazerne 
en moet hij deelnemen aan ‘de menage in het “Internaat der 
Marechaussee” aan de Helperwestsingel’. Maar in de ka-
zerne is weinig comfort en vaak slaapt en eet hij bij zijn broer 
Everwinus in de Witte de Withstraat 3. Zijn moeder woont 
overigens ook in de stad, in de Bergstraat.

Al in Emmen steunde Jan de illegaliteit door het verstrekken 
van vertrouwelijke politie-informatie en het beschikbaar stel-
len van politie-uniformen. In Groningen is hij betrokken bij 
hulp aan onderduikers. Autohandelaar De Vries, wonend aan 
het Abel Tasmanplein, werkt illegaal als hoofdverspreider van 
het Parool en verleent ook hulp aan onderduikers. Daarnaast 
bemiddelt De Vries bij het uitgeven van valse persoonsbewij-

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

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

Een koerier uit Leeuwarden, een groeps-
commandant in Zuidhorn, een foto van 
een Haarlemse politieman, twee Hol-
landers in Duitse dienst in Groningen en 
onvoorzichtig handelen: een samenloop 
van omstandigheden die wachtmeester 
Mulder de das om doet.

In Muntendam (prov. Gronin-
gen) wordt op 26 februari 1918 
Jan Mulder geboren. Zijn vader 
is daar slager. Maar zijn ouders 
gaan in 1930 uit elkaar en 
moeder verhuist met Jan en zijn 
oudere broer naar Groningen 
stad. Na drie jaar ulo gaat Jan 
werken als kantoorbediende en 
volgt nog twee jaar de han-
delsavondschool. Net achttien jaar geworden verbindt hij zich als 
vrijwillig dienstplichtige bij het Groningse 12e Regiment Infanterie 
en gaat als dienstplichtig sergeant met groot verlof. 
Die diensttijd zal hem bevallen zijn, want in juli 1937 tekent hij 
voor zes jaar bij het Korps Politietroepen (PT). Eerst zes maanden 
opleiding bij het Depot PT in Nieuwersluis en dan wordt korporaal 
Mulder geplaatst bij de PT-groep Leeuwarden. Kort daarop volgt 
een plaatsing bij de groep Neerbosch, waar hij en zijn collega’s bij 
Nijmegen de bruggen over het Maas-Waalkanaal bewaken. In het 
kader van de strategische beveiliging had de regering namelijk in 
1935 besloten om het Korps PT te belasten met de bewaking van 
de bruggen over de IJssel en de Maas, en later over meer bruggen 
en veren. In juli 1939 gaat hij over naar de PT-groep Dieren, waar 
hij de Duitse inval zal hebben meegemaakt. Hoe het korporaal 
Mulder in die meidagen is vergaan, is niet bekend. In juli 1940 
wordt hij uit militaire dienst ontslagen.
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Autohandelaar De Vries is op 8 april 1945 in Norg met tien anderen doodge-

schoten. Fotograaf Brokken heeft het overleefd; wat er met hem is gebeurd 

tot aan de bevrijding is niet bekend.

Het tribunaal van het Arrondissement Groningen legt in 1947 aan Ooster-

hoff o.a. in deze zaak de maatregel op van vijf jaar internering (met aftrek); 

eind 1948 komt hij met een proeftijd vrij. 

Onderluitenant Rutgers, voormalig veldwachter te Coevorden, is in 1950 in 

andere aanklachten veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf (met aftrek).

De broers Faber worden veroordeeld wegens deelname aan executiepelo-

tons, diverse moorden en talrijke arrestaties. Piet Faber sterft op 10 juli 1948 

zelf voor een executiepeloton. Klaas Carels doodstraf wordt omgezet in 

levenslange gevangenisstraf, maar hij ontsnapt op Tweede Kerstdag 1952 uit 

de Koepelgevangenis van Breda en vlucht naar Duitsland.

SS-hauptscharführer Schäper wordt in 1949 in andere aanklachten veroor-

deeld tot zestien jaar gevangenisstraf (met aftrek). In 1955 wordt hij over de 

grens gezet. 

De auteur verricht historisch onderzoek naar de gevallenen die in de oorlog 

1940-1945 behoorden tot de (Koninklijke) Marechaussee; De foto van de 

marechausseekazerne is beschikbaar gesteld door H. Oosting.  

Wilt u reageren? Uw reactie rechtstreeks aan de auteur is welkom op mare-

chaussee4045@gmail.com.

gende dag naar het Scholtenhuis, waar ook Brokken terecht 
komt bij Schäper. De bij hem aangetroffen brief maakt 
volgens Schäper het ‘vrij eenvoudige geval’ van de distribu-
tiebonnenaffaire van De Vries nu ‘minder’ simpel. In die brief 
worden namen genoemd waaronder die van ene J. Mulder 
en er zit ook een foto in met (valse) persoonsgegevens van 
iemand uit Haarlem. Ongelukkigerwijs wordt deze persoon 
op de foto herkend als een politieman door een van de  
Haarlemse broers Faber, Nederlandse politiemannen werk-
zaam bij de Groningse Sipo. Nu wordt ook de relatie gelegd 
met wachtmeester Mulder in Groningen.  

In de morgen van 21 februari komt Piet Faber -in uniform 
van Sipo- op het bureau van de gewestcommandant, majoor 
Oosterhoff (NSB, Germaansche SS). Hij vraagt of ‘zekere J. 
Mulder’ bij zijn staf is ingedeeld, hetgeen Oosterhoff beves-
tigt, maar Mulder heeft nachtdienst gehad en zal slapen. Hij 
geeft als adres niet de kazerne maar Witte de Withstraat. 
Hoe kan Oosterhoff dit nu weten? De vorige avond heeft hij 
gesproken met opperwachtmeester Pruis van zijn staf over 
het verzoek van Mulder en een collega om uit de menage te 
mogen gaan. De mannen betalen nu wel voor de faciliteiten 
maar maken daar geen gebruik van. Op Oosterhoffs vraag 
waar de twee dan wel verblijven, antwoordt Pruis dat Mulder 
bij zijn broer woont op het adres Witte de Withstraat 3.

Faber gaat toch eerst naar de kazerne aan de Helperbrink. 
Hij treft Mulder daar niet aan, maar een hoofdwachtmeester 
geeft hem de adressen Bergstraat en Witte de Withstraat.  
De arrestatieploeg - Piet Faber, zijn broer Klaas Carel en twee 
bij de Sipo werkzame Nederlandse rechercheurs - gaat eerst 
naar de Bergstraat. Twee man doen zich voor als Jans vrien-

den en mevrouw Mulder 
verwijst ze naar de Witte de 
Withstraat. Daar vragen de 
‘vrienden’ weer naar Jan en 
die wordt gewekt door zijn 
schoonzuster. Uit haar latere 
verklaring: ‘mogelijk een uur 
voordat Jan gearresteerd 
werd, heb ik een persoon 
bij Jan toegelaten, die 
aan Jan verteld heeft, dat 
eenige personen door de SD 
[Sicherheitsdienst] waren 
gearresteerd in verband met 
uitgifte en vervaardigen van 
valsche persoonsbewijzen. 
Jan heeft daaraan blijkbaar 
niet de volle aandacht ge-
wijd’. De volgende morgen 
brengt Oosterhoff zijn staf 

op de hoogte van Mulders arrestatie. Opperwachtmeester 
Pruis is furieus en beschuldigt Oosterhoff ervan hem op 
slinkse wijze het adres van Mulder te hebben ontfutseld.

Jan wordt voor verhoor meegenomen naar het Scholtenhuis 
en daarna ingesloten in het Huis van Bewaring. Zijn broer 
probeert nog om Schäper om te kopen: ‘Schäper had er 

aanvankelijk wel ooren naar, doch weigerde uiteindelijk’. Op 
17 maart gaat hij op transport naar Hamburg, concentratie-
kamp Neuengamme, waar de trein met bijna vierhonderd 
gevangenen in de nacht van 18 op 19 maart aankomt. In het 
kamp krijgt Jan ‘torsperre’ opgelegd, hetgeen betekent dat 
hij (al in Nederland) ter dood is veroordeeld en de poort van 
het kamp niet uit mag. Een kampoverlevende verklaart later 
dat Jan al spoedig met dysenterie in het krankenrevier wordt 
opgenomen.

Neuengamme wordt in april ontruimd en een van de trans-
porten vertrekt op 8 april met ongeveer tweeduizend zieke 
en zwakke gevangenen in veewagons met bestemming 
kamp Bergen-Belsen. Tijdens deze tocht in zuidelijke richting 
blijkt dat het spoorwegknooppunt Soltau geblokkeerd is en 
het kamp niet meer bereikt kan worden. De route wordt 
nu noordelijk verlegd naar Sandbostel, waar dit transport 
via een grote omweg pas op 18 april aankomt op station 
Bremer-vörde. De mannen krijgen tijdens deze tien dagen in 
overvolle wagons vrijwel niets te eten en te drinken, en velen 
sterven onderweg. Eenmaal aangekomen op het station 
moeten de overlevenden nog tien kilometer lopen naar een 
krijgsgevangenenkamp vlakbij Sandbostel. Hier worden ze 
in een afgescheiden gedeelte ondergebracht zonder enige 
voorziening en volledig aan hun lot overgelaten. Volgens 
kampoverlevende Van Dam is Jan kort daarop overleden.  
Het kamp wordt op 29 april door Engelse troepen bevrijd.

Jan Mulder is naamloos begraven op de kampbegraafplaats 
in Sandbostel. De ‘Commissie tot het Doen van Aangifte van 
Overlijden van Vermisten’ bepaalt in 1950 aan de hand van 
de verklaring van Van Dam en het feit dat Jan Mulder niet 
meer voorkomt op een lijst van aanwezige Nederlanders in 
Sandbostel (gedateerd 25 april) dat als datum voor de overlij-
densakte 24 april 1945 moet worden gehanteerd.  
In 1959/1960 zijn door een Franse opsporingsmissie de 
graven op de kampbegraafplaats geopend, waarbij echter de 
stoffelijke resten van Jan Mulder niet zijn geïdentiiceerd. De 
niet-geïdentiiceerde resten zijn weer individueel herbegraven 
op de ‘Kriegsgräberstätte’ te Sandbostel.

Majoor Oosterhoff, commandant 

Marechausseegewest Groningen 

(per 1 november 1943)
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De autobiografie van Pieter-Jan Poulusse

In het belang van den dienst alleen op patrouille

‘Ik maakte nog al eens gebruik om bij dag alleen op patrouil-
le te gaan (zulks was in strijd met de voorschriften), omdat 
mijn ondervinding had geleerd, dat de burgers zich dan meer 
vrij gevoelden voor het doen ener mededeling in het belang 
van den dienst. Zo ging ik eens op patrouille naar Lage Zwa-
luwe alwaar ik door een arme weduwe werd verzocht te wil-
len bewerken dat haar zoon, die niet gunstig bekend stond, 
zijn gevangenisstraf van een maand wegens mishandeling te 
mogen ondergaan voor dat de elftvisserij begint, om reden 
zij gedurende de winter bijna geen inkomsten van haar zoon 
had genoten. Dat hij met die visserij, zoals altijd een ruime 
verdiensten kon behalen en zij dan al weer wat beter in 
haar onderhoud kon voorzien. Met het oog op haar toe-
stand bracht ik haar verzoek ter kennis van den Oficier van 
Justitie, welke dat verzoek per omgaande toestond. Enige 
maanden later ontmoette ik die arme weduwe weer, die mij 
nog haar tevredenheid te kennen gaf onder bijvoeging dat 
zij zich verplicht gevoelde mij een geval van vermoedelijke 
kindermoord, enkele dagen geleden begaan, ter kennis te 
brengen, doch met dringend verzoek van geheimhouding’.

Hulp toezegging door een R.K. geestelijke

‘Bij mijn komst te Moerdijk had ik mij bij de weldenkende 
autoriteiten in het bewakingsgebied voorgesteld ter kennis-
making in het belang van den dienst, zo ook bij de pastoor 
te Lage Zwaluwe; die mij heel vriendelijk ontving en zijn 
medewerking toezegde. De verdachte van de kindermoord, 
een rooms-katholieke weduwe met 2 nog hulpbehoevende 
kinderen, behoorde tot zijn parochie, zodat ik mij nog in de 
avond bij hem vervoegde ten einde over die kindermoord te 

spreken. Hij beweerde met zekerheid dat die vrouw belasterd 
was en begaf ik mij met den marechaussee naar de verdachte 
vrouw. De bevinding in haar woning was allerergst wat haar 
armoede betrof, twee hulpbehoevende kinderen, zo goed als 
geen eten, geen brandstoffen en bijna geen verlichting. Ik 
stelde haar in kennis met het doel onzer komst. Zij ontkende 
evenwel het haar ten laste gelegde. Wij verlieten in het 
duister haar woning met den indruk van haar alsof wij haar 
verhaal voor waarheid hadden aangenomen. Den volgende 
morgen ging ik alleen op onderzoek en verzocht die gemelde 
vrouw met mij naar haar buurvrouw te willen gaan. Toen ik 
daar met haar binnen was begon ik opnieuw haar te vragen 
over hetgeen haar ten laste was gelegd en toen ik langzaam 
op haar gemoed begon te werken bekende zij eindelijk voor 
negen dagen geleden moeder te zijn geworden van levenloos 
kind, hetwelk zij daarna in een schuurtje in den grond had 
verborgen. Op haar aanwijzing vond ik het in een zak gewik-
keld kinderlijkje van het mannelijk geslacht. Uiterlijk tekenen 
van geweld waren er niet aanwezig. Hoe bedroevend ook, 
moest ik die twee arme kinderen onverzorgd achterlaten en 
de moeder arresteren met medeneming van het lijkje. Voorbij 
de pastorie komende stelde ik deze met een en ander in ken-
nis, met de zorg van die kinderen aan hem overlatende en zei 
dat hij zich geen zorg van die kinderen op zich nam. Per rijtuig 
ging het vervoer naar Moerdijk alwaar ik haar in mijn kamer 
in bewaring hield tot de manschappen aanwezig waren. Bij 
haar verder verhoor bleef zij steeds bij haar ontkentenis, dat 
het kind niet geleefd had. Eindelijk komend op de inval, daar 
dien zij R.K. was of zij haar kindje ook den doop nog had 
toegekend waarop zij geruststellend antwoordde zulks nog te 
hebben gedaan. Daarop liet ik volgen dat dan ook haar kind 

In de vorige afleveringen van deze serie maakten wij kennis met oud-collega Pieter-
Jan Poulusse uit Tholen die van 1875 tot 1895 bij het Wapen der Koninklijke Mare-
chaussee heeft gediend. Zijn avonturen heeft hij later in biografievorm vastgelegd in 
252 korte verhalen die een goed beeld geven van het harde leven in de tijd van onze 
(over)grootouders. In deel 11 verhaalde hij hoe hij als nieuwe brigadecommandant 
van Moerdijk een einde maakte aan de gewoonte van zijn marechaussees om heime-
lijk deel te nemen aan drinkgelagen van riviervissers, een gewelddadige visser eigen-
handig overmeesterde, een andere visser een stevig lesje leerde omdat deze zich aan 
zijn gevangenisstraf dacht te onttrekken, drie levenloze vissers weer vakkundig tot 
leven bracht en tenslotte met een groep zigeuners in zijn maag zat.
Wij vervolgen zijn dagboekverhalen uit die tijd en handhaven daarbij zijn authentieke 
schrijfwijze met alle eigenaardigheden van dien.

Marechaussee van 
1875 tot 1895
Reeks verhalen uit de oude doos. Deel 12: Onze brigadecommandant gaat – in strijd met de voorschrif-

ten – wel eens alleen op patrouille omdat burgers hem dan makkelijker kunnen benaderen en zo krijgt 

hij inderdaad belangwekkende informatie over een plaatsgevonden kindermoord. Pieter-Jan Poulusse 

heeft ook een stevige vinger in de pap bij de benoeming van een nieuwe burgemeester en - veldwach-

ter in zijn vorige standplaats en tenslotte weet hij de verwachte ongeregeldheden bij de loting voor de 

Nationale Militie in Hooge Zwaluwe te voorkomen.
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Deze serie over de dienstperiode van Pieter-Jan Poulusse, 

waarin hij als marechaussee, brigadier en wachtmeester de 

maatschappij moest beschermen tegen bedelaars, visstro-

pers, zigeuners, smokkelaars, dronken collega’s, manschap-

pen en dominees, wordt vervolgd.

had geleefd, omdat een dode niet meer behoefde te worden 
gedoopt, toen was er blijkbaar voor haar tot verder ontken-
ning geen uitweg meer en bekende zij het kind te hebben 
doen stikken door met haar hand een tijd lang op het mondje 
te hebben gehouden. De oficier van Justitie betoonde zijn 
buitengewone tevredenheid over deze arrestatie en de be-
werking van de zaak’.

‘Slechts weinige maanden na mijn vertrek van Ossendrecht 
naar Moerdijk nam de burgermeester van die gemeente zijn 
eervol ontslag als burgemeester van Putte. De aanleiding 
daartoe was mijn verplaatsing naar Moerdijk. De samenwer-
king van mijn opvolger met den Burgermeester aangaande 
de belangen der gemeente Putte was niet zoals die vooraf 
tussen hem en mij steeds werd gehouden. Putte is een ge-
meente alwaar een eigenaardige gewoonte onder de burgerij 
bestaat, zoals men die in weinige gemeente aantreft. Van alle 
voorkomende gebeurtenissen werd de Burgermeester door 
mij steeds op de hoogte gehouden, zodat hij met genoegen 
het Burgemeestersambt aldaar waarnam, bij dat van de ge-
meente Ossendrecht. De daarna benoemde Burgemeester te 
Putte, zijnde een ingezete, regeerde slechts twee jaren. Van 
de ontstane vacature werd wederom een ingezetene aanbe-
volen, evenzoo voor een gemeente veldwachter. Naar aanlei-
ding van die vacatures werd ik naar Breda ontboden bij den 
Oficier van Justitie teneinde den toestand te Putte aldaar toe 
te lichten. Allereerst gaf ik een toelichting over den candidaat 
veldwachter, die ik signaleerde als een onbetrouwbaar man 
wegens zijn leugenachtige aanleg en dat hij het recht van 
eigendom maar moeilijk kon herkennen. Nauwelijks had mijn 
verslag over die candidaat geëindigd of er kwam een bericht 

over hem dat hij dien afgeloopen nacht door de Belgische 
douane was gearresteerd wegens smokkelarij. Verder dat ik 
in het belang der gemeente geen geschikte burgermeester 
uit een der ingezetenen kon noemen, om reden onder de 
notabelen een na-ijver als nergens zo bestond, waardoor 
de mindere burgers en arme werkmenschen te veel gedrukt 
werden. Volgens mijn oordeel was het een vereiste een 
vreemd onpartijdig geschikt persoon voor dat ambt in die 
gemeente te benoemen. Later bleek dat er aan mijn wenken 
gevolg was gegeven en een niet ingezetene tot Burgermees-
ter in die gemeente was benoemd’.

Loting Nationale militie te Hooge Zwaluwe

‘Wegens het onderzoek naar de vernieling van de sluis 
te Lage Zwaluwe en op dienzelfde dag een gedeelte der 
manschappen aan het Kantongerecht te Oosterhout moesten 
verschijnen, kon door de brigade geen surveillance worden 
verricht bij de op dien dag plaats hebbende loting Nationale 
Militie te Hooge Zwaluwe. Wegens dat bericht aan den 
Districtscommandant gelastte deze een brigadier en een 
marechaussee der Brigade Breda bij die loting moesten gaan 
surveilleren. De bevolking in de geheele omgeving van 
Hooge en Lage Zwaluwe had een eigenaardig karakter daar 
wel rekening mede moet worden gehouden teneinde verzet 
en wanordelijkheden te voorkomen. Zulks bleek bij loting 
weer duidelijk aangezien genoemde brigadier en marechaus-
see al spoedig een ernstig verzet hadden te doorstaan, om de 
eenvoudige arrestatie van dronken loteling, welke ze in het 
locaal van opsluiting wilden opbergen. Onder die omstandig-
heden werden ze met steenen geworpen, zodat hun arres-
tant in vrijheid moest worden gelaten en van hun wapens tot 
zelfverdediging moesten maken. Die opgewondenheid bleef 
steeds voortduren tot hun verrek met den trein naar Breda. 
De oordeling over hun moedig optreden met lof geprezen en 
de daders werden later zwaar door de Rechtbank gestraft. 
Het volgende jaar voordat de loting zou plaats hebben had 
de commissaris der Koningin een circulaire aan de gemeen-
ten gezonden met opdracht tijdens de loting de verkoop 
van sterken drank te verbieden. De Burgmeester hierover 
sprekende was het met zich zelven niet eens wat te doen. Ik 
stelde voor den verkoop van sterken drank als gewoon toe 
te laten hetgeen minder aanleiding tot rustverstoring zou 
veroorzaken dan het verbieden van den verkoop. Ik nam met 
gerustheid de gevolgen van toelating voor mijn verantwoor-
ding daar ik de geest van het volk te goed kende. Eindelijk 
werd mijn voorstel goed gevonden en de loting had een 
ordelijk verloop zonder enige wanklank te hebben gehoord’. 

Met dank aan Pieter-Jan Poulusse. Bewerkt door wmr1 b.d. 
H.A. Basten, archivaris van het Museum der Koninklijke  
Marechaussee te Buren.
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Reservisten

Elk jaar houdt de KMar een teambuilding voor haar reservisten, 

dit jaar op vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober 2014. De organi-

satie was in handen van Marieke van de Berg, Miriam Weimar, 

Leo Reijnen en Wouter van Ginkel. 

Klussen

Zij hadden de opdracht van Bureau Reserve Personeel (Bresp) 
meegekregen om op die vrijdag een maatschappelijk gedeelte in 
te voegen. Hiervoor legden zij contact met Geestelijke  
Gezondheids Net (GGNet) in Apeldoorn. Op 10 oktober werd 
er om 09.00 uur, verzameld op de GGNet-parkeerplaats. Na de 
kofie werden de aanwezige reservisten in groepjes verdeeld. De 
klusjes bestonden uit schoonmaken, tuinieren, wandelen met 
de bewoners en het bakken van poffertjes en pannenkoeken. 
Vooral de contacten tussen bewoners en reservisten stelden 
beide groepen zeer op prijs. Mooie gesprekken en warme con-
tacten waren het resultaat. Aan het eind van de middag werd 
er verplaatst naar Kamp Nieuw Milligen waar op volgorde van 

binnenkomst de sleutels voor de kamers werden uitgereikt.
Vanaf 18.30 uur genoten de reservisten, onder het genot van 
een drankje, van de traditionele BBQ. Op deze avond werd er 
ook afscheid genomen van een aantal collega’s (onder andere 
van de uw bekende redacteur/reservisten/KMar, de lkol Johan 
de Gier) die in het afgelopen jaar met (functioneel leeftijd) 
ontslag waren gegaan. 

Sportactiviteiten 

De volgende dag was er om 07.00 uur een veel te vroeg reveille. 
Na een voortreffelijk ontbijt ving het sportprogramma aan. Het 
Kamp werd verkend, onder andere door wandelen, mountain-
biken en het zoeken naar letters in het hoge gras en het don-
kere bos. Met de iets werd ook de omgeving buiten het hek 
ontdekt. Om 12.30 uur sloot de teambuilding af met een lunch 
en keerden de deelnemers met een goed gevoel huiswaarts. Dat 
de teambuilding geslaagd is, blijkt wel uit het feit dat de groep de 
gezochte letters op de juiste volgorde wist te zetten. 

Teambuilding voor Reservisten

De plaatsvervangend Commandant van de Koninklijke Mare-

chaussee (PCKMar), generaal-majoor (genm) Harry van den 

Brink, heeft met trots 22 collega’s het Officierskruis opgespeld. 

Een jeneverkruis, ook wel oficierskruis genoemd, is een 
onderscheidingsteken voor oficieren die een diensttijd heb-
ben bereikt van 15, 20, 25, 30 of 35 jaar. Het fenomeen is 
ontstaan op initiatief van koning Willem II en wordt jaarlijks 
gevierd op, of omstreeks, zijn geboortedatum: 6 december. 
In 2014 was dat op maandag 8 december. Overigens is deze 
bijeenkomst ook bedoeld als contactmoment van en voor alle 
reservisten. Daarom was het goed dat er ook collega’s van het 
ere-escorte, de landelijk ondersteuningsgroep en het trompet-
terkorps aanwezig waren. 

Kruizen

Deze keer werd het evenement niet op de Koningin Beatrix 
Kazerne Den Haag, maar op het OTCKMar in Apeldoorn 
gehouden. Vanaf 15.00 uur stroomden de reservisten binnen 
om onder het genot van een kopje kofie en echte dienst-
cake wat bij te praten. Om 15.30 uur bracht genm Harry van 
den Brink, de reservisten de laatste ontwikkelingen binnen 
het Wapen bij. Daarna volgde de uitreiking van de kruizen. 

Sportief transpirerend op de mountainbike: 

NIET de pijlen volgen

Contactborrel en uitreiking Officierskruizen

Majoors Leo Reijnen (l) en Bob Louwman al dertig jaar in het vak 

Dit jaar waren dat: lkol René Marchal en kap Peter van der 
Struijk voor twintig jaar, alsmede de majoors Leo Reijnen en 
Bob Louwman voor dertig jaar. Om 17.00 uur reikte PCKMar 
de kruizen dan wel de cijferwisselingen uit met een daarbij 
behorende les jenever. Daarna volgde de gezamenlijke, zoals 
ook gebruikelijk, zeer voortreffelijke maaltijd.

De veegploeg bij het GGNet in Apeldoorn Lkol Johan de Gier schrijft zijn 

afscheidsspeech
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Op dezelfde dag dat bij het ‘Keienmonument’ bij onze  
Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn de herdenkings-
plechtigheid plaatsvond ter herinnering aan de zestien 
verzetsmensen die daar eind 1944 werden gefusilleerd, vond 
op diezelfde kazerne op die 28ste november de presentatie 
plaats van bovengenoemd boek. 

Politiegeschiedenis Tweede Wereldoorlog

Het boek is het resultaat van onderzoek van het lectoraat 
Politiegeschiedenis van de Nederlandse Politieacademie en 
het geeft aan de hand van tien beknopte biograieën een 
geschakeerd beeld van het doen, het laten en het nalaten 
van Nederlandse politiemannen en marechaussees tijdens de 
Duitse bezetting.
Directe aanleiding voor dit boek is de onvrede met het kari-
katurale beeld van de Nederlandse politie tijdens de Duitse 
bezetting dat in twee recente boeken onder redactie van Ad 
van Liempt aan een breed publiek werd voorgeschoteld: ‘Jo-

denjacht. De onthutsende rol die de Nederlandse politie in 

de Tweede Wereldoorlog’ (2011) en het even veelzeggende: 
‘De jacht op het verzet. Het meedogenloze optreden van 

Sicherheitsdienst en Nederlandse politie tijdens de Tweede 

Wereldoorlog’(2013).  
Op basis van schokkende verhalen, geplukt uit de straf-
dossiers van de 280 politiemannen die in deze periode het 
zwaarst zijn ontspoord, (nog geen anderhalf procent van het 
totale aantal) werd gepretendeerd ‘de rol van de Nederland-
se politie in de Tweede Wereldoorlog’ uit de doeken te doen.                                                                                                                                    
Het nieuwe boek wil niet het toenmalige optreden van de 
politie en marechaussee rechtvaardigen en ook niet tegen-
over het verhaal van de schurken een verhaal van helden 
stellen. Het laat wel aan de hand van tien korte biograische 
schetsen zien dat er grote verschillen waren in het gedrag 
van Nederlandse politiemannen. Belicht wordt hoe de ma-
rechaussees en politiemannen tijdens de oorlog omgingen 
met de toenemende druk van de bezettingsmacht, wat hun  
drijfveren waren, met welke dilemma’s zij worstelden, welke 
keuzes zij maakten en welke gevolgen hun optreden had, 
niet alleen voor henzelf. Het boek is niet alleen een histori-
sche studie maar er wordt ook stilgestaan bij de betekenis 
van deze ervaringen voor de hedendaagse Marechaussee en 
-politieorganisatie en hoe dit in de opleidingen moet worden 
ingebracht want ook vandaagdedag belanden politiemensen 
soms plotseling in buitengewoon lastige situaties.

Belang

Vanwege het belang van deze studie voor de hedendaagse 
opleiding, vond de presentatie door de schrijvers dan ook 

plaats op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van 
de Koninklijke Marechaussee in aanwezigheid van de top van 
de Nederlandse Politieacademie.
De middagvoorzitter van deze bijeenkomst was oud-com-
mandant Koninklijke Marechaussee Cees Neisingh terwijl de 
huidige commandant, luitenant-generaal dr. Hans Leijtens, 
samen met oudkorpschef Amsterdam drs. Bernard Welten, 
hun visie mochten geven op de thema’s uit het boek. 

Druk bezocht

De druk bezochte bijeenkomst werd geopend door professor 
dr. Wout Buitelaar die als voorzitter van de begeleidings-
commissie is opgetreden. Allereerst gaf hij wat historische 

‘In de frontlinie’  

Tien politiemannen en  

de Duitse bezetter
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cijfers: het totale Nederlandse politieapparaat (inbegrepen de 
-niet meer ’Koninklijke’- Marechaussee) had eind 1944 een 
sterkte van ongeveer 16.500 man. Na de oorlog zijn door 
de ‘zuiveringscommissie’ zevenduizend zuiveringsdossiers 
aangelegd over ‘foute’ agenten en dit leidde tot tweeduizend 
ontslagen. Na de oorlog zijn in Nederland 41 doodvonnissen 
voltrokken en negen hiervan betroffen oud-politiemensen. 
Daarna schetste professor Buitelaar de context waarbinnen 
marechaussee en politie in die bezettingstijd moesten opere-
ren op de snijvlakken van ‘maatschappij’, ‘eigen organisatie’ 
en ‘gezin’. De tien geselecteerde biograieën in het boek zijn 
verdeeld over drie marechaussees en zeven politiefunctiona-
rissen en variëren van principiële weigeraars en verzetshelden 
tot fanatieke collaborateurs.

Het Amsterdamse korps en haar oorlogsverleden

Oud korpschef Bernard Welten zette daarna helder uiteen 
hoe de politie in Amsterdam in die vijf oorlogsjaren was 
omgegaan met de Duitse bezetting en de sluipende toename 
van de wrede anti-Joodse maatregelen. ‘Laten we het nog 
maar even aanzien’ was het motto van de korpsleiding toen 
de Duitse bezetter in mei 1940 de macht had overgenomen. 
Welten schetste ook hoe het College van Secretarissen-Gene-
raal (het hoogste Nederlandse bestuurscollege na het vertrek 
van de regering) zich nauwelijks verzette toen alle Joden uit 
het ambtenarenapparaat moesten worden verwijderd. Ook 
de eigen ‘ariërverklaringen’ werden probleemloos door alle 
Amsterdamse agenten getekend. ‘Inschikken’ en ‘wegkijken’ 
werden de leidende parolen binnen het korps en soms ook 
gewoon: ‘als wij het niet doen, doen de Duitsers het’. 
Welten erkende volmondig dat het Amsterdamse korps een 
belangrijke -om niet te zeggen: beruchte-, rol heeft gespeeld 
bij de Jodenvervolging maar daarbij moet niet worden ver-
geten dat ruim tachtig procent van alle Nederlandse Joden in 
die tijd in de hoofdstad woonde.
Zoals ook door professor Buitelaar al was aangegeven, was 
na de oorlog binnen het korps geen discussie mogelijk over 
het eigen optreden in die oorlog en leidinggevenden werden 
ook niet aangesproken op hun (bedenkelijke) rol tijdens de 
bezetting. Pas in de jaren tachtig waren de laatste ‘Schalk-
haarders’ in het korps met pensioen gegaan en pas daarna 
kwam een voorzichtig zelfonderzoek naar de eigen rol in de 
oorlog op gang.

Een bezettingssituatie als toen zal zich eigenlijk niet meer 
voordoen, maar ook vandaag kan de individuele politieman, 
en -vrouw, voor principiële keuzes komen te staan. Daarbij 
verwees Bernard Welten naar de recente discussies over het 
mogelijke ‘boerka-verbod’; hierbij had de korpschef al op 
voorhand aangegeven dat de Amsterdamse dienders daar in 
voorkomend geval niet tegen zouden optreden.

De Koninklijke Marechaussee en haar  

oorlogsverleden

Als derde spreker trad de Commandant van de KMar op die 
trots verwees naar het 200-jarig bestaan van het Wapen 
maar ook erkende dat daar de vijf oorlogsjaren onlosmakelijk 
deel van uitmaken. ‘Nog steeds achtervolgt de oorlog ons’ 
gaf de commandant aan, ‘zoals ook elk jaar bij de zoge-
naamde 4-5 mei discussie’.
De nalatenschap van ‘goede’ en ‘foute’ marechaussees speelt 
bij de KMar nog steeds een rol maar ook de vraag: ‘hoe zou 
ik zelf gehandeld hebben?’ Leijtens vroeg zich af: ‘Heb ik als 
commandant de juiste mensen?’ en ook: ’Heb ik er alles aan 
gedaan om ze goed voor te bereiden?’

Over wie gaat het boek eigenlijk?

De korte titels van de afzonderlijke biograieën geven al gelijk 
de grote diversiteit aan:
Henk Kraaijenbrink: een korpschef die voorzichtig laverend 
de bevrijding haalde,
Pierre Versteegh: een marechausseeoficier die voor het vast-
houden aan zijn eer, de ultieme prijs betaalde,
Krieno Luurssen: een bekwame, beginselloze avonturier bij 
de Sicherheitspolizei,
Chris de Gier: een gevierd marechaussee die zijn reputatie 
tenietdeed,
Tinus Osendarp: een naïeve atleet die boegbeeld van het 
nieuwe regime werd,

Chris de Gier in Baarle-Nassau in 1941 (rechts)
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Portret van Pierre Versteegh

Wim Croiset van Uchelen: een formalist die bleef meewer-
ken,
Bertus van den Bremen: een nieuwkomer die getuige werd 
van een staatsmisdrijf,
Arend Japin: een agent die zijn hart volgde,
Engelhard Beekman: een streber die alsnog zijn ideaal verwe-
zenlijkte,
en Bram Harrebomee: een gedreven nationaalsocialist die 
doorvocht tot het bittere einde.

Toelichting

Niet iedereen is misschien bekend met de besproken leden van 
het Wapen en daarom een kleine toelichting.
Luitenant-kolonel Pierre Versteegh was in mei 1940 comman-
dant van de derde divisie met als standplaats Groningen. Vrij 
snel na de capitulatie nam hij om principiële redenen ontslag 
en werd oprichter van de verzetsbeweging ‘de Ordedienst’ 
voornamelijk bestaande uit oud-militairen. Door verraad werd 
Versteegh gearresteerd en op 3 mei 1942 gefusilleerd. De 
oude oficiersmess op de Koning Willem III-kazerne was naar 
hem genoemd.
Chris de Gier is misschien wat bekender: als wachtmeester van 
de brigade Oss maakte hij landelijk furore door zijn aandeel in 
het oplossen van de grote criminaliteitsgolf aldaar en waarvoor 
hij in 1935 door Hare Majesteit persoonlijk werd gedecoreerd.  
Een heel kort lidmaatschap van de NSB in het najaar van 1940 
heeft hem tot zijn dood achtervolgd. In 1958 ging hij als adju-
dant van de Rijkspolitie met pensioen.
Van luitenant-kolonel Wim Croiset van Uchelen is in het begin 
van de bezetting een foto gemaakt waarop hij te zien is als 
waarnemend inspecteur-generaal van de Nederlandse politie 
op oficieel bezoek bij de politietop in Berlijn, samen met hoge 
Nederlandse NSB’ers en SS’ers. Deze foto van een ontspan-
nen glimlachende Croiset zittend onder het portret van Adolf 
Hitler is hem altijd nagedragen. Onder het motto: ’meewerken 
om te kunnen tegenwerken’ probeerde hij om de Marechaus-
see te vrijwaren van NSB-invloeden; dit ideaal leed schipbreuk 
toen hij de ware bedoelingen van SS-politiechef Hanns Albin 
Rauter leerde kennen. Croiset nam al in april 1942 ontslag en 
werd kort daarop met vele collega’s in krijgsgevangenschap 
afgevoerd. Door zijn rol tijdens de bezetting was terugkeer in 
politiedienst na de oorlog niet mogelijk.

Andere publiciteit

Deze presentatie van dit boek bleef niet onopgemerkt: zelfs 
vóór de oficiële aanbieding verschenen er in de landelijke- 
en regionale pers al uitgebreide beschouwingen onder de 
veelzeggende titel: ‘Het grijs tussen de schurken en helden’. 
In een reactie weerspreekt de eerder aangehaalde auteur Ad 
van Liempt de kritiek op zijn boeken die handelen over de 
Jodenjacht en het meedogenloze optreden van de Neder-
landse politie bij de ondersteuning van de beruchte Sicher-
heitsdienst. ‘Het is beslist niet zo dat de hele organisatie zo 
handelde. Ik heb dat ook nooit beweerd.’ aldus van Liempt. 
Het is duidelijk dat zeventig jaar na het einde van de tweede 
Wereldoorlog artikelen of boeken over de rol van politie en 
Marechaussee tijdens de bezetting nog steeds heftige emo-

ties oproepen. Het is een uitstekend plan om dit boek in de 
hedendaagse Marechaussee- en politieopleidingen te gaan 
gebruiken want ook vandaag nog kunnen jonge ‘dienders’ 
bij hun inzet in binnen- en buitenland soms plotseling gecon-
fronteerd worden met zeer principiële keuzes.

‘In de frontlinie’ 
Tien politiemannen en de Duitse bezetting
Auteurs: Jos Smeets, Tommy van Es en 
Guus Meershoek (redactie)
ISBN 9789089534798 (2014)
Prijs: € 19,90
Uitgeverij Boom

Wim Croiset van Uchelen op bezoek bij de Duitse politie in novem-

ber 1941 (tweede van links). Foto Het Nationaal Veiligheidsinstituut.
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SMC

REüNIE, v. ( -s,…iën), hereeeniging of bijeenkomst van 

oudgedienden, die vroeger vereenigd waren en sedert 

zich hebben verspreid. – J.H. van Dale Nieuw Woorden-

boek der Nederlandsche Taal 1872.

Reünie organiseren? 

Enkele tips:

1  Zoek bij voorkeur een of twee medestanders en begin 
samen aan de  voorbereiding. Het vinden van actuele 
adressen is de grootste klus!

2  Vraag aan de SMC-bestandsbeheerder een lijst met na-
men van jouw lichting of groep. Je ontvangt dan een 
lijst met twee soorten gegevens. Voor zo ver bekend bij 
SMC de actuele adressen en anders het adres ten tijde 
van de dienst bij de KMar. Neem deze lijst als uitgangs-
punt voor het zoekwerk. 

3  Ga na of je op Marechausseesites en verder op internet 
bekende namen tegenkomt en stuur een verzoek aan 
de SMC-redactie om uw plan voor een reünie te ver-
melden op website en in nieuwsbrief.

4  Op deze manier gegevens achterhaald? Pas dan de 
SMC-lijst aan.

5  Mail, schrijf, of telefoneer, de actuele adressen op je 
SMC-lijst en deel mee dat jullie bezig zijn na te gaan of 
er belangstelling is voor een reünie. 

6  Schrijf of mail de laatst bekende gemeente (adressen 
op internet te vinden) van de dan nog onbekende 
adressen met een mededeling en een vraag. Deel mee 
dat jullie van plan zijn een reünie te organiseren en 
vraag of men de gezochte persoon die nu of indertijd 
in hun gemeente  woonde wil benaderen en hen te 
informeren over het reünieplan. De ervaring leert dat 
vrijwel alle gemeenten positief reageren en het verzoek, 
indien nodig, ook doorsturen naar de gemeente waar-
heen de gezochten verhuisd zijn.

7  Is de lijst ‘bruikbaar’ geworden, kies dan voor een  
locatie, datum, dagprogramma, budget etc. Kies vooral 
de eerste keer een gemakkelijke locatie, bijvoorbeeld 
het Marechausseemuseum, waar men ervaring heeft 
met reünies.

8  Informeer de potentiële deelnemers hierover en vraag 
hen zich in te schrijven.

9  Verijn de organisatie, regel wat er geregeld moet wor-
den.

10  Hou er al die tijd rekening mee dat de groep vanwege 
overlijden, invaliditeit en ziekte kleiner kan zijn dan 
gehoopt.

Prettige reünie toegewenst!

Grote opkomst bij  

Vriendendag  

Marechausseemuseum 

Bijna 150 vrienden van het Museum der Koninklijke Mare-

chaussee hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging om op 

18 december 2014 bijeen te komen voor de jaarlijkse Vrien-

dendag, die ditmaal plaats vond in het onlangsgeopende 

Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest.

Na de ontvangst met kofie en cake in de enorme receptie-
hal van het museum, werd vervolgens plaats genomen in 
het fraaie auditorium waar voorzitter kolonel b.d. mr. B.W. 
Hopperus Buma verslag deed over het wel en wee van de 
stichting. Bij afwezigheid van museumdirecteur Jack Vlaming 
gaf hijook een toelichting op de situatie van het Marechaus-
seemuseum in verband met de toetreding tot de Stichting 
Defensie Musea (SDM), die bestaat uit een viertal musea 
ofwel vestigingen: het National Militair Museum in Soest en 
de andere drie vestigingen in Buren (marechaussee), Den 
Helder (marine) en Rotterdam (mariniers).
De vriendenclubs van de diverse musea blijven zelfstandig, 
aldus de voorzitter, die zich liet ontvallen dat mogelijk in de 
toekomst vrienden van deze musea elkaars museum gratis 
kunnen bezoeken.
Betreffende ons Marechausseemuseum werd gemeld dat
het museum in 2014:  
- ruim 15.000 bezoekers ontving,
-  een schenking plaatsvond aan het museum door de stich-

ting om de ilmruimte te moderniseren
-  fraaie opbergmappen voor brochures werden gemaakt 

door de Stichting en aan het museum geleverd ter verkoop 
Het volgende agendapunt betrof de presentatie van de 
nieuwe brochure nummer 44, met als titel ‘Koninklijke 
Marechaussee en de FIEP’, door hoofdredacteur Donald 

Oud-collega’s uit je  

tijd bij de Marechaussee 

ontmoeten?
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Weekenstroo. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan 
de auteur, majoor b.d. K. Baas, terwijl het tweede exemplaar 
werd aangeboden aan de maker van de voorplaat, Frans 
Ouwerkerk. 
De volgende brochure, nummer 45, zal in het voorjaar van 
2015 verschijnen en krijgt als titel ‘Koninklijke Marechaussee 
en pantserwagens voor de bijstand’. In deze brochure komt 
een aantal pantservoertuigen aan de orde waaronder de ‘Ot-
ter’, ‘M113 C&V’ en YPR113-A1-KMar’. Een nadere inhouds-
omschrijving volgt later op de website van het museum. 
De brochures worden gratis ter beschikking gesteld aan de 

Vier webmasters die elk een aan de Koninklijke Marechaus-

see gerelateerde website bijhouden werden in december 

2014, door de Commandant van de Koninklijke Marechaus-

see, luitenant-generaal dr. Hans Leijtens, uitgenodigd voor 

een bezoek aan de de Koningin Beatrix Kazerne in Den 

Haag.

De door hen bijgehouden websites kenmerken zich door de 
omstandigheid dat ze ‘buiten’ de Marechaussee staan. Ze 
publiceren actueel nieuws en historische artikelen over de 
KMar en over oud-marechaussees, beroeps en dienstplichtig. 
Tevens worden op de websites digitaal historisch fotomateri-
aal en documenten geplaatst. 
Roel Bouwman, Stichting Marechaussee Contact (SMC), 
Fred Klijndijk, Marechausseenostalgie.nl, Piet van Duppen, 
Marechausseesporen en Cees de Witte, Marechaussee.net 
informeerden CKMar over hun activiteiten. Als dank voor 
hun inzet voor de KMar ontvingen zij uit handen van Hans 
Leijtens een zogeheten persoonlijke coin.
De bijeenkomst werd bijgewoond door brigade-generaal b.d. 
Jack Vlaming, SMC-voorzitter en Adjudant van de Comman-
dant Koninklijke Marechaussee majoor mr. Freek Spruijt.

vrienden van het museum. Niet-vrienden kunnen deze en vorige 
brochures bestellen bij het Marechausseemuseum.
Na de presentatie volgde de lunch met als toetje een verrassings-
optreden van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, 
waarbij onder andere het Wapenlied werd gespeeld en gezongen 
in de grote hal van het NMM. Overige museumbezoekers kon-
den uiteraard meegenieten van dit mooie spektakel.
Alvorens huiswaarts te keren konden de vrienden met een 
vrijkaartje in de hand op eigen gelegenheid het NMM gaan 
bezoeken en genieten van al het moois dat dit fraaie nieuwe 
museum te bieden heeft.

Webmasters ontvangen dankbetuiging

v.l.n.r. Piet van Duppen, Cees de Witte, Fred Klijndijk,  

lt-gen dr. Hans Leijtens, Roel Bouwman en Jack Vlaming
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Personalia

G. Beelen

Ber 64-2

J. Boonstra

Dpl 81-3

J. den Breejen

Ber 75-5

A.T.J.M. Broos

Dpl 80-6; Ber 82-4
ISAF URUZGAN

J.F. Coppens

Ber 60-6

Mevr. H.H.A. Flikkema-

Hertsenberg

Weduwe van J.H. Flikkema

J.H. Hoorneman

Geboren 30 september 1932
Overleden 30 november 2014 
Dpl 52-3; 4 DMC

Mevr. A.M.Th. Jonk-Muyres

Geboren 30 januari 1926 
Overleden 20 november 2014 
Weduwe van J.H.H. Jonk
Dpl 3 DMC; Ned. Indië; 
1MPIII; 2MPIII

S. Kamp

Geboren 5 mei 1935
Overleden 10 januari 2015 
Ber 55-89

O. Kepel

Geboren 26 oktober 1919
Overleden 7 februari 2014
Ned.Indië; KNIL; MPI; 1MPII; 
MPIV

Nieuwe begunstigers

Overleden

B. Korenberg

Geboren 30 mei 1926
Overleden 18 januari 2015   
Dpl Ned. Indië; 2 MPIII

A. Lakerveld

Geboren 19 januari 1928
Overleden 20 november 2014
Dpl Ned. Indië; 423 BI; 2 
MPV

T. Landheer

Geboren 25 februari 1930
Overleden 8 januari 2015 
Dpl 54-2; reserve-oficier

N. Plomp

Geboren 1 juni 1925
Overleden 21 november 2014 
Dpl 1 DMC; Ned. Indië;  
2 MPI

H. Spijker

Geboren 7 oktober 1942
Overleden 20 november 2014
Dpl 61-6

L.C. Suurland

Geboren 10 juni 1926
Overleden 19 november 2014
Dpl 3 DMC; Ned. Indië; 
1 MPIII; 2 MPIII; MPV

J.W.M. van Vegchel

Geboren 10 augustus 1933
Datum overlijden niet bekend
Dpl 53-2

G.L.J. Wijnen

Geboren 5 oktober 1940
Overleden 2 december 2014 
Ber 58-6

P.H. de Graaf

Dpl 81-6; Ber 83-3
MFO; UNIPTF

E.W.A.M. Hermans

Ber 75-5
MFO; SFOR

C.C.H. Koevoets

76-5

P. Noorlander

Ber 71-6

J.W.G. Ploeger

Ber 75-4 
UNIPTF

J.H. Prins

Ber 80-5

R.C.J.W.M. Ridders

Ber 75-4
UNIPTF; ISAF URUZGAN
EGYPTE/SINAÏ

J. Rottier

Dpl 73-5

G. Top

Ber 70-4

R. Tromp

BBT/BOT 02-10

Bestuur en redactie van de 

Stichting Marechaussee 

Contact betuigen de  

nabestaanden hun  

medeleven en wensen  

hen sterkte toe.

Wij heten de nieuwe begunstigers van harte welkom. In totaal vormen nu 2880 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.
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Stichting Marechaussee Contact

De Stichting Marechaussee Contact (SMC) is een ideële stichting zonder winst-
oogmerk, 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 o.m. het Wapen der Koninklijke Marechaussee, het Veteranen Instituut en 
het Museum der Koninklijke Marechaussee.
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 uitgenodigd zich aan te 
melden als begunstiger van SMC.

Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC)

In het kader van de Raamregeling Reüniefaciliteiten  (Ministerie van Defensie 
2010) is in 2013, onder de paraplu van de Stichting Marechaussee Contact, een 
reünievereniging opgericht. Post-actieve marechaussees en KMar-veteranen 
kunnen lid van deze vereniging zijn. Achtergrond van deze oprichting is dat dit 
de enige manier is om aanspraak te kunnen maken op formele faciliteiten ten be-
hoeve van het organiseren van een reünie. Voor het overige conformeert RVMC 
zich volledig aan de doelen die SMC nastreeft. SMC-begunstigers die post-actief 
dan wel veteraan  van het Wapen zijn, worden verzocht zich aan te melden als lid 
van de vereniging RVMC, hieraan zijn geen kosten verbonden.

Doelen

SMC heeft tot doel het onderhouden 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, Korps Militaire Politie/Koninklijke 
Marechaussee en Korps Politietroepen. Tevens draagt SMC ertoe bij dat belang-
stelling 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:  
IBAN: NL82 INGB 0003 9121 06 
BIC: INGNL2A
Bankrekening SMC-artikelen
IBAN: NL34 INGB 0000 9164 46
BIC: INGNL2A

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
Bankrekening 3912106 t.n.v. SMC te Nieuw Vennep
IBAN:  NL82INGB0003912106
BIC:  INGBNL2A

Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC)

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



Marechausseemuseum
Marechausseemuseum in Koninklijk Weeshuis, Buren.

Het museum leidt de bezoeker langs de tijdlijn van de 
Marechausseegeschiedenis. Van de maréchaussée te 
voet uit 1814 tot de actualiteit van de Marechaussee 
van nu.

Het schitterende Weeshuis is een prachtige en geliefde 
trouwlocatie. En aan kinderen en klein-kinderen is 
gedacht, zij maken puzzeltochten, kunnen op de foto, 
klimmen in een voertuig en hebben het er naar de zin!
Het Marechausseemuseum biedt daarnaast, onder de 
naam ‘Marechaussee Meeting Point’ aanlandwerk-
plekken en vergaderaccommodatie voor de collega’s 
van Het Wapen.

Welkom in het  
Museum der Koninklijke Marechaussee!

Opgericht in 1936.

Weeshuiswal 9  |  4116 BR Buren  |  0344-571256
www.marechausseemuseum.nl  |  postbus@marechausseemuseum.nl

Dagelijks geopend: 12.30 – 16.30 uur  |  Feestdagen: zie website


