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Dames en heren, SMC-vrienden en vriendinnen, 
 
 
Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik 
u allen op deze 52

ste
 reünie van harte welkom. Een 

speciaal woord van welkom aan de oud-bestuursleden, 
de standhouders, de re-enactmentgroep Parate 
Marechaussee en onze oudste deelnemer de heer Jan 
Wakker (geboortejaar 1918). 
  
De Commandant van het Wapen zou vandaag worden 
vertegenwoordigd door majoor Meijer, die echter 
wegens ziekte verhinderd is. Luitenant-generaal 
Leijtens heeft mij wel gevraagd u namens hem te 
groeten, hij wenst ons een zeer geslaagde bijeenkomst 
toe. 
 
Fijn dat we ook dit jaar weer met zo velen aanwezig 
zijn. Tegelijkertijd missen we ook enkele trouwe 
bezoekers omdat zij door ziekte of leeftijd niet kunnen 
komen. Ook zijn ons in het laatste jaar veel collegae en 
vrienden ontvallen. Ik verzoek u hen staande te 
herdenken. Op dit moment zal in Apeldoorn door de 
heren Tegel en van der Veer namens de SMC een 
krans bij ons monument voor de ingang van de KW III-
kazerne worden gelegd. Ik verzoek u nu met mij een 
minuut stilte in acht te nemen. 
 
 



Positie van ons Wapen 
 
Dit jaar heeft defensie opnieuw moeten bezuinigen. Voor 
de KMar heeft dit tot een kleine reductie in het taakveld 
militaire politiedienst geleid.  
 
Op dit moment is het afstoten van de KBK nog steeds 
onderwerp van studie. Niet alle aldaar thans gelegerde 
eenheden kunnen elders worden ondergebracht. Uitstel 
zal echter naar verwachting niet leiden tot afstel! 
 
De nieuwbouw voor zowel Apeldoorn als Schiphol 
verloopt voorspoedig. Vanmiddag zal lkol Kloppenburg u 
meer vertellen over de situatie op onze nationale 
luchthaven. 
 
Volgend jaar bestaat ons Wapen 200 jaar. Tijdens de 
Wapendag eind deze maand zal CKMAR het 
herinneringsjaar openen. Het past mij er op dit moment 
niets meer over te zeggen. In het na de Wapendag te 
verschijnen oktobernummer van Marechaussee Contact 
staan wij er meer uitgebreid bij stil.  
 
Verder valt er over ons Wapen niet zo veel te zeggen. Ik 
durf dan ook te stellen dat het nog steeds goed gaat met 
ons allen dierbare Wapen. 
 
 
  
Toestand museum 
 
Met ons museum gaat het goed. Steeds vaker wordt 
invulling gegeven aan de status van Marechaussee 



Meeting Point. Wekelijks zijn er te Buren vergaderingen, 
bijeenkomsten of reünies. Fijn dat we ook op deze wijze 
de band met ons Wapen en haar (oud-)leden kunnen 
verstevigen. 
 
Volgend jaar zullen we een nevenvestiging worden van 
de Stichting Defensie Musea. In ruil voor subsidie, zullen 
we onze collectie in bruikleen geven aan deze stichting. 
In bruikleen, we blijven dus eigenaar!  Vrijwel wekelijks 
is er een overleg met de directeuren van het 
Legermuseum, het Militair Luchtvaart Museum, het 
Marine museum en het Mariniersmuseum. Onderling 
kunnen we elkaar heel goed vinden en laten we elkaar in 
onze waarde. Dat geeft vertrouwen voor de wijze 
waarop wij vanaf medio 2014 in de Stichting Defensie 
Musea met elkaar zullen gaan samenwerken. 
 
Dit jaar zullen we vermoedelijk weer kunnen afsluiten 
met een bezoekersaantal tussen de 16.000 en 17.000. 
We hebben eigenlijk geen last gehad van de recessie. 
Vermoedelijk heeft de recessie wel tot meer bezoekers 
geleid. Velen hebben er immers voor gekozen om de 
vakantie in eigen land door te brengen. Wij konden dat 
in de zomermaanden goed merken. 
 
In het gastenboek vinden we eigenlijk alleen maar 
positieve notities. We hebben een mooi museum, 
gehuisvest in een mooi gebouw. Daar mogen we met 
elkaar best trots op zijn. 
 
 
Toestand Stichting 
 



Wij kunnen als Stichting weer terugzien op een goed 
jaar. De door de reüniecommissie georganiseerde 
evenementen zijn goed bezocht en ook de nog komende 
evenementen zijn al vrijwel volgeboekt. Vanaf deze 
plaats wil ik de reüniecommissie hartelijk danken voor 
hun werkzaamheden. Een applaus is zeker op zijn 
plaats. 
 
Begin dit jaar werden we opgeschrikt door een mogelijk 
faillissement van de drukker van Marechaussee Contact. 
Gelukkig heeft een doorstart plaatsgevonden en hebben 
we u zonder mankeren ons blad kunnen toesturen. 
Vanaf deze plaats wil ik de redactie en met name Hardy 
Damen en Marion Broekhuizen danken voor hun inzet in 
deze. 
 
De website benutten wij om u dagelijks te voorzien van 
informatie over onze stichting en ons Wapen. Per maand 
bezoeken ruim 4.000 personen een of meer keer onze 
website. Gemiddeld zo’n 10 à 11.000 bezoeken per 
maand. Ik wil vanaf deze plaats Roel Bouwman hartelijk 
danken voor de wijze waarop hij zich van deze taak 
kwijt! 
 
Daarnaast proberen wij met de wekelijkse nieuwsbrief in 
een behoefte te voorzien. Met de nieuwsbrief ziet u in 
één oogopslag de headlines van de afgelopen week. 
Tevens kan het bestuur met de nieuwsbrief u 
desgewenst snel omtrent ontwikkelingen op de hoogte 
stellen. We willen dan ook dat medium blijven gebruiken. 
 
 
 



 
 
Het aantal begunstigers is in het achter ons liggende 
jaar aanzienlijk gedaald, de teller staat nu net boven het 
getal 3100. Veel ouderen zijn ons ontvallen, anderen 
hebben ten nadele van ons gekozen voor een 
bezuiniging. Samen vormen we gelukkig nog immer een 
hechte en substantiële kring van vrienden in en om ons 
Wapen.  
 
Ten slotte wil ik stilstaan bij het binnen de stichting 
oprichten van een reünievereniging. We zijn daar feitelijk 
toe gedwongen. In de door het ministerie van Defensie 
in 2010 uitgegeven Raamregeling Reüniefaciliteiten is in 
algemene zin bepaald dat alleen reünieverenigingen 
vanaf 1 januari 2013 aanspraak kunnen maken op 
faciliteiten ten behoeve van het organiseren van een 
reünie. Wij hebben daartegen geprotesteerd, onze op 
het civiele recht gestoelde argumenten (getoetst tot op 
het niveau van Raad van State) werden echter 
genegeerd. Gelijk hebben leidt dus ook hier niet tot gelijk 
krijgen. Daarom hebben we uiteindelijk besloten niet de 
minister zelf te benaderen en toch maar tot het oprichten 
van de vereniging over te gaan.  
 
Beschouw het oprichten van de vereniging echter puur 
als een financieel-administratieve stap. Onze 
bijeenkomsten worden voor al onze begunstigers 
georganiseerd. Daaraan verandert dus absoluut niets. 
Achter de schermen verandert er wel wat, wij kunnen 
alleen nog voor een beperkt deel van onze begunstigers 
een tegemoetkoming in de kosten vragen. De niet te 
declareren kosten nemen wij echter net zoals tot op 



heden voor onze eigen rekening. 
 
Bij de uitgang van deze zaal liggen vanaf nu 
inschrijfformulieren. Ik verzoek de aanwezigen voor 
zover zij statutair lid kunnen worden van de vereniging 
een aanmeldingsformulier in te vullen. Lid kunnen 
worden hij/zij die: 
- werkzaam is geweest bij de Koninklijke Marechaussee, 
het Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee of 
het Korps Politietroepen     èn 
- de status heeft van: 
 - oorlogs- en/of dienstslachtoffer  of 
 - post-actieve van de Koninklijke Marechaussee   of 
 - veteraan 
 
 danwel een combinatie van deze hoedanigheden. 
 
Post-actieve is men als men 12 jaar of langer bij het 
Wapen heeft gediend. 
 
Nogmaals wil ik benadrukken dat wij intern geen enkel 
verschil willen maken tussen onze begunstigers. We 
maken deze stap alleen om declaratie-technische 
redenen. Mede daarom verzoeken wij wel alle 
betrokkenen om lid te worden van de vereniging. Het 
lidmaatschap kost u niets! 
 
 
Even leek het er op dat het gestelde in de Raamregeling 
Reüniefaciliteiten er ook toe zou leiden dat vanaf 2014 
alleen verenigingen lid zouden kunnen zijn van het 
Veteranen Platform. Gelukkig is daar onlangs in een 
Algemene Bestuursvergadering van deze organisatie 



niet toe besloten. We hebben ons binnen het Veteranen 
Platform vanaf de oprichting steeds loyaal en collegiaal 
opgesteld en zullen dat blijven doen. Ik vind het dan ook 
zeer plezierig dat we dat nu extra kunnen invullen door 
de benoeming van ons AB-lid kolonel b.d. Peter Klijn als 
secretaris van dit Platform.  
 
 
Ik kom tot een afronding. Vanaf deze plaats wil ik de 
andere bestuursleden en hun medewerkers danken voor 
de ook weer in het achter ons liggende jaar getoonde 
inzet. Veel werk is op allerlei gebied verzet. Het is een 
voorrecht om met dit team te mogen werken! Dank ook 
aan de partners die hen zo vaak willen afstaan. 
 
Ik wens u allen een zeer aangename dag toe en geef nu 
graag het woord aan Roel Gras. 
 

 
 

 
 


