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Observaties voorzitter

Velen van ons hebben van een welverdiende vakantie genoten. 

We hebben toch nog een mooie zomer gehad. De redactie en 

de webmaster hebben ook bij de hoge temperaturen zich trouw 

en nauwgezet van hun taak gekweten. Via website, Twitter en 

Facebook wordt meerdere keren per dag stilgestaan bij gebeur-

tenissen binnen ons Wapen en indien relevant, bij gebeurte-

nissen binnen onze stichting. Elke zondag kan kennis worden 

genomen van de nieuwsbrief. Elke twee maanden valt (als de 

postbezorging naar behoren werkt) bij begunstigers ons blad in 

de brievenbus. Voor ons als redactie en bestuur is internet een 

ideaal medium om ook voor hen die in het buitenland wonen 

of werkzaam zijn bij te dragen aan het invulling geven aan het 

zijn van vriendenkring rondom ons Wapen. Via internet kan snel 

op de actualiteit worden gereageerd, ons blad dient meer als 

naslagwerk. Ik wil alle meestal op de achtergrond opererende 

vrienden vanaf deze plaats weer eens in het zonnetje zetten. 

Hulde voor hun inzet!

De landelijke Veteranendag ligt al twee maanden achter ons. 

We mogen terugkijken op een zeer geslaagde dag. Elders in dit 

nummer treft u daaromtrent meer informatie aan. Dit jaar kwam 

ons Historisch Tamboerkorps, dankzij de hen toegewezen plaats 

in het deilé, op TV goed in beeld. Aan ons Wapen werd verder 

weer weinig aandacht besteed. Onze webmaster heeft dat 

echter ruimschoots gecompenseerd door dezelfde dag nog vele 

foto’s op de website te plaatsen.

Op 15 augustus waren we als SMC aanwezig bij de herdenking 

van de capitulatie van Japan en daarmee de herdenking van 

het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der 

Nederlanden als geheel. Het was ook voor ons weer een heel 

indrukwekkende bijeenkomst. 

Op zaterdag 7 september zullen we bij het Indië-monument te 

Roermond onze gevallenen in de periode 1945 – 1962 geden-

ken. Elk jaar ben ik weer onder de indruk van het gevoel van 

saamhorigheid dat onder de aldaar aanwezigen heerst. Duidelijk 

is te merken dat men in de Indië-periode en daarna te Korea en 

Nieuw-Guinea samen heel veel heeft meegemaakt. Helaas wordt 

het kringetje van getrouwen wel elk jaar kleiner, de leeftijd maakt 

dat velen de reis naar Roermond niet meer kunnen maken.  

Op 4 oktober zal voor de 14e keer onze KMar Veteranendag te 

Apeldoorn worden gehouden. Het is dè ontmoetingsplek voor 

de collega’s (beroeps en dienstplichtig) die zich veteraan mogen 

noemen en de nog actief dienende collega’s die over uitzender-

varing beschikken. Wij dragen als stichting net als in voorgaande 

jaren ook weer ons steentje bij bij het organiseren van deze dag.  

Op 17 oktober zal onze jaarlijkse Algemene Reünie plaatsvin-

den. Vanwege het aantal deelnemers wijken we ook dit jaar 

weer uit naar ‘De Molen’. Elders in ons blad en op onze website 

treft u meer informatie over deze bijeenkomst aan.

Tenslotte wil ik u nog wijzen op het artikel op pagina 25. Daar 

leest u waarom wij als bestuur van SMC er voor hebben geko-

zen om binnen de stichting een reünievereniging op te richten. 

Kiezen is overigens niet het goede woord. We zijn er 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 or-

ganiseren van een reünie. Wij hebben daartegen geprotesteerd, 

onze op het civiele recht gestoelde argumenten werden echter 

genegeerd, veelal kregen we op onze naar instanties buiten het 

Wapen gestuurde brieven niet eens antwoord. Ik vind dit zeer 

teleurstellend (zwak uitgedrukt), zo ga je niet met elkaar om. Al 

vanaf 1977 spannen wij ons als stichting in voor het onderhou-

den en vernieuwen van vriendschappelijke en kameraadschap-

pelijke contacten tussen hen die werkzaam zijn of werkzaam 

zijn geweest bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee, het 

Korps Militaire Politie/ Koninklijke Marechaussee en/of het 

Korps Politietroepen. Vanaf 1977 spannen wij ons ook in voor 

de veteranenzorg binnen de Koninklijke Marechaussee (en voor 

de veteranen die tot eerder genoemde organisaties hebben be-

hoord). We hebben ons binnen het Veteranen Platform vanaf de 

oprichting van die stichting steeds loyaal en collegiaal opgesteld, 

hebben meegeholpen bij de opbouw van het VP. Vele reünies 

en contactdagen zijn door ons georganiseerd. Al ruim voor-

dat er sprake was van wat nu nuldelijnsondersteuning wordt 

genoemd, onderhielden wij al nauwe contacten met collega’s en 

/ of nagelaten betrekkingen die het moeilijk hadden. We doen 

dat overigens, in goede samenwerking met andere verbanden 

binnen het Wapen, natuurlijk nog steeds en zullen dat ook als 

stichting blijven doen. Zo enigszins mogelijk binnen het verband 

van het Veteranen Platform, daarbuiten als we daartoe worden 

gedwongen! Ik hoop echter dat het zo ver niet zal komen.

Ik wens u weer veel leesplezier. 

Jack Vlaming

brigade-generaal b.d.

voorzitter SMCSM
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Nestelpennen

De Koninklijke Marechaussee heeft onlangs tijdens het Mo-

biel Toezicht Veiligheid (MTV) op Rijksweg A-1 ter hoogte 

van De Lutte een 38-jarige man uit Kroatië aangehouden.

De man stond gesignaleerd voor het hebben van een hen-

nepplantage en diefstal van stroom.

Marechaussees controleerden tijdens het MTV een personen-

auto die was voorzien van een Nederlands exportkenteken. 

Eén van de inzittenden was de 38-jarige man uit Kroatië. Hij 

werd aangehouden en ingesloten.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) en de FIOD zijn offi-

cieel gestart om door een integrale aanpak van geldkoeriers 

en witwassers op de luchthaven Schiphol te bestrijden. 

Onlangs is, onder toeziend oog van onder andere de 

Hoofdoficier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) 

Noord-Holland, Mr. B. Steensma de kick-off gehouden van 

het Samenwerkingsverband Liquide 

Middelen (SVLM). Het SVLM maakt 

deel uit van de nieuwe organisatorische 

samenwerking tussen de ketenpartners 

KMar, FIOD, Douane en OM op de 

luchthaven Schiphol op het gebied van 

liquide middelen.

Onder het motto ‘misdaad mag niet lo-

nen’ richt het SVLM zich, door het doen 

van opsporingsonderzoeken naar aangehouden geldkoeriers, 

op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel en 

het zoveel mogelijk afpakken van illegaal geld. 

Het SVLM van de Koninklijke Marechaussee en FIOD sluit 

goed aan bij het Landelijk Programma ‘Afpakken’ waarin alle 

opsporingsdiensten samenwerken om meer, slimmer en effec-

tiever crimineel vermogen op te sporen en af te pakken.

Hennepkweker aangehouden

Defensie heeft een conceptbesluit draagvolgorde onderscheidingen ontvangen van de 

Kanselier der Nederlandse Orden. Op grond hiervan heeft Defensie besloten dat het 

vanaf nu is toegestaan de Inhuldigingsmedaille 2013 en het Elfstedenkruis te dragen 

op het militaire uniform.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe besluit Militaire Draag-

volgorde Onderscheidingen. De regels omtrent beide medailles zijn hierin meegenomen. 

Inmiddels heeft een tiental militairen de Inhuldigingsmedaille ontvangen.

Inhuldigingsmedaille op het uniform

Geldkoeriers en  

witwassers aangepakt

Wagenings eerbetoon 

voor veteraan Meines

Luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines is onlangs 

geëerd met het Verguld Wagenings Erezilver. De 91-jarige 

veteraan is daarmee beloond voor zijn werk als lid van het 

dagelijks bestuur van het Nationaal Comité Herdenking 

Capitulaties 1945 in deze gemeente.

De uitreiking vond plaats in het licht van het 750-jarig 

bestaan van Wageningen. Burgemeester Geert van Rumund 

speldde de versierselen op bij de op-

richter van het Veteranen Platform.

Van 1988 tot en met 2000 vervulde 

Meines een grote en bijzondere rol bin-

nen de organisatie van de bevrijdings-

herdenking op 5 mei in Wageningen. 

In het befaamde hotel De Wereld werd 

destijds de Duitse capitulatie getekend.

Als voorzitter van het werkcomité 

middagprogramma en in het dagelijks 

bestuur van het Nationaal Comité Her-

denking Capitulaties 1945 Wageningen 

was hij de grote drijfveer achter de tot-

standkoming van het jaarlijkse deilé.SM
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Twee mannen van 35 en 23 jaar uit Roemenië zijn onlangs 

door de KMar aangehouden bij Zevenaar op verdenking van 

koperdiefstal. 

De Marechaussee kwam de verdachten op het spoor nadat 

een patrouille op de A12 bij Zevenaar een auto zag die erg 

zwaar beladen was. Na controle van het Nederlandse export-

kenteken bleek dat het kenteken was verlopen.

Op de Doesburgseweg in Zevenaar probeerde de Mare-

chaussee het voertuig te laten stoppen. In eerste instantie 

voldeed de bestuurder aan het gegeven stopteken. Toen de 

marechaussees echter dichterbij kwamen, sloegen de portie-

ren van de auto open en zagen ze de verdachten wegrennen. 

Hierop is de achtervolging te voet ingezet. 

Op de Vuurdoornstraat werd de eerste verdachte aange-

houden. In dezelfde straat had de tweede verdachte zich in 

struiken verstopt, ook hij werd aangehouden.

Koperdieven aangehouden na achtervolging

Uit de media is gebleken dat het vier dagen durende mari-

tiem megafestijn in Den Helder een groot succes is gewor-

den. In totaal hebben meer 

dan 330.000 liefhebbers het 

maritieme evenement bezocht.

Bezoekers hebben van 20 tot 

en met 23 juni kunnen genieten 

van bekende oude zeilschepen, 

moderne marineschepen en tal 

van demonstraties.

Het hoogtepunt vormde het 

bezoek van Koning Willem-Alexander op 20 juni waar hij op 

de rede de vlootschouw afnam.

De Koninklijke Marechaussee was prominent bij de Marine-

dagen in Den Helder aanwezig met verschillende voertuigen 

en ander materieel om het veelzijdige werk van de KMar aan 

het grote publiek te demonstreren.

Minder in het oog vallend waren de mannen van de KMar 

die in een snelle rubberboot, de zogenaamde RHIB (rigid-

hulled inlatable boat), de gang van zaken op het water in de 

gaten hielden. Rob Verkammen zag echter de KMar ‘RV 21 

80’ met drie bemanningsleden op de woelige baren in actie 

en maakte de bijgaande foto.

Marinedagen 2013 in Den Helder groot succes

Op Schiphol is een 40-jarige Afghaan aangehouden voor 

drugssmokkel, nadat de Douane met heroïne gevulde schil-

derijen aantrof bij een bagagecontrole.

De schilderijen werden gecontroleerd door douaniers, die het 

opmerkelijk vonden dat de 40-jarige man de schilderijen als 

enige bagage met zich meevoerde en meldde dat hij niets 

had aan te geven. De man was zojuist geland vanuit Afgha-

nistan.

De 26 schilderijen die de man bij zich had, bleken op am-

bachtelijke wijze versierd en bewerkt. Toen de douane de 

schilderijen nader ging bekijken, bleken de lijsten en blokjes 

van de schilderijen op verschillende plaatsen een poederach-

tige substantie bevatten, die na controle positief testte op 

heroïne. Hierop werd de verdachte aangehouden op verden-

king van drugssmokkel.

De Douane heeft de verdachte overgedragen aan de Mare-

chaussee voor verder onderzoek, de schilderijen zijn in beslag 

genomen. Het exacte gewicht van de heroïne is nog niet 

vastgesteld, de Marechaussee vermoedt dat het om kilo’s 

heroïne gaat.

De Marechaussee doet verder onderzoek naar de drugs-

smokkel onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-

Holland.

Onderzoek naar heroïnesmokkel via schilderijen

SM
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Nestelpennen

De Koninklijke Marechaussee heeft tijdens een uitreiscon-

trole van een ferry in IJmuiden een 38-jarige Fransman en 

35-jarige Albanees aangehouden. De Fransman, die geen 

vaste woon- of verblijfplaats heeft, is aangehouden op ver-

denking van mensensmokkel. De 35-jarige Albanees voor 

het tonen en in bezit hebben van valse identiteitspapieren. 

De Marechaussee voerde een controle uit op personen- en 

vrachtvervoer van de ferry IJmuiden - Newcastle. Tijdens 

deze controle overhandigde een man een Tsjechisch iden-

titeitsbewijs dat vals bleek te zijn. Daarnaast bleek de man 

in bezit van een vals Tsjechisch paspoort. De man is hierop 

aangehouden. Tijdens het onderzoek dat volgde na de aanhou-

ding kon de ware identiteit van de man worden vastgesteld. In 

zijn bagage werden een Albanese identiteitskaart en rijbewijs 

aangetroffen. 

Het vermoeden bestaat dat de Fransman de Albanees probeer-

de te smokkelen. Hij is daarom aangehouden op verdenking van 

mensensmokkel. 

Rechercheurs van de brigade Noord-Holland stellen verder on-

derzoek in naar de vermoedelijke mensensmokkel. De verdach-

ten werden in verzekering gesteld.

Onderzoek naar mensensmokkel na 

aantreffen valse documenten 

Marechaussee studenten van de lichting 13-04 liepen van 

dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 juni mee tijdens de Rol-

stoel Vierdaagse van verzorgingstehuis Randerode. Tijdens 

dit wandelevenement worden zo’n 150 

gehandicapte mensen in een rolstoel 

in en om Apeldoorn rondgereden door 

vrijwilligers.

In het kader van NL Doet wandelde 

eerder dit jaar de vaste kadergroep van de 

Sector Initiële Opleidingen met een aantal 

bewoners in een rolstoel. Na dit initiatief 

bood het Landelijk Opleidings- en Ken-

niscentrum Koninklijke Marechaussee aan 

om, wanneer mogelijk, vaker personeel te leveren ter onder-

steuning van activiteiten. Randerode greep dit aanbod met 

beide handen aan en vroeg ondersteuning voor de Rolstoel 

Vierdaagse.

Vier klassen van de lichting 13-04 werden elk een dag 

ingezet. Vanuit het perspectief van de maatschappelijke taak 

Studenten KMar rollen mee 

De Koninklijke Marechaussee (Brigade Oostgrens-Midden) 

heeft onlangs tijdens een MTV-controle (mobiel toezicht 

veiligheid) twee mannen aangehouden op verdenking van 

respectievelijk mensensmokkel en het aanbieden van een 

valse Italiaanse identiteitskaart en rijbewijs. 

Marechaussees controleerden de bijrijder van een personen-

voertuig tijdens een MTV-controle op de A12 te Babberich, 

gemeente Zevenaar. De man toonde de marechaussees een 

Italiaanse identiteitskaart en rijbewijs. Bij nader onderzoek 

bleken de identiteitskaart en het rijbewijs vals te zijn. Hierop 

werd de verdachte aangehouden op verdenking van het aan-

bieden van valse documenten en/of valsheid in geschrifte. 

en betrokkenheid van de Koninklijke Marechaussee past een 

evenement als dit precies in de opleidingsvisie.

Het opleidingscentrum wil graag studenten aleveren die een 

breder blikveld hebben dan alleen 

hun toekomstige functie. Het is dus 

heel goed om wat vrije tijd op te 

offeren en eens met mensen om te 

gaan die het niet zo goed heb-

ben getroffen. Een activiteit als die 

bij de Rolstoel Vierdaagse brengt 

voor de studenten een waardevolle 

bewustwording, sociale interactie 

en niet te vergeten plezier met zich 

mee, waar zij hun verdere leven 

voordeel van kunnen hebben.

De studenten hebben erg veel plezier beleefd aan het onder-

steunen van de Rolstoel Vierdaagse. Zij hebben soms zingend 

en feestend met de mensen rondgelopen. Ook door Ran-

derode is de inzet zeer gewaardeerd.

Met dank aan LOKKMar/Erik van Buul

Twee mannen aangehouden voor mensensmokkel 

en valse documenten
De 39-jarige bestuurder uit Bochum is 

hierop aangehouden op verdenking van 

mensensmokkel. 

Tijdens het verhoor van de verdachte 

met de valse documenten werd zijn 

ware identiteit vastgesteld. Onder zijn 

echte naam bleek hij tien aliassen te 

hebben en internationaal gesignaleerd 

te staan voor de Duitse autoriteiten. Hij 

dient vermoedelijk nog een gevangenisstraf uit te zitten voor 

overtreding van de Opiumwet. Beide verdachten werden in 

verzekering gesteld.SM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



MarechausseeContact•augustus2013 MarechausseeContact•augustus2013
nummer 4

7

Agenda

14 en 15 september 2013

Open Monumentendag te Buren en Apeldoorn

Het Marechausseemuseum neemt, zoals ieder jaar weer, deel aan deze dag c.q. dit weekend. 

Zie voor de actuele  informatie over dit evenement: www.marechausseemuseum.nl  

De Koning Willem III-kazerne houdt tegelijkertijd een Open Huis en zal gedeeltelijk opengesteld zijn voor het publiek en wel op 

beide dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Meer informatie: www.openmonumentendag.nl

18 september 2013

Reünie beroepslichting 67-6 te Buren

De mannen van de beroeps lichting 1967-6 houden dit jaar ook een reünie.

Aanvang: 13.30 uur, bespreking van het programma, hierna is iedereen vrij tot circa 17.00 uur. 

Warme maaltijd: 17.00 uur 

Informatie: en aanmelden: willem.van.weelden@casema.nl

22 september 2013

Kunstmarkt en Jazz te Buren

Bezoekers van deze evenementen kunnen het museum tegen een gereduceerde entreeprijs bezoeken.

Locatie: De tuin van het Marechausseemuseum

Openingstijd: 12.00 – 17.00 uur

Informatie: www.kunstmarktburen.nl

26 september 2013

Reunie 29e Wachtmeerstercursus te Apeldoorn

De reunie van de 29e Wachtmeerstercursus vindt plaats op donderdag 26 september. 

Locatie: KWIII-kazerne te Apeldoorn.

Voor meer informatie: Cees van Ingen 06-49816046 / ceesvaningen@planet.nl

4 oktober 2013

Veteranendag Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn 

In het najaar van 2013 zal voor de veertiende keer in successie de KMar-Veteranendag gehouden worden.

Locatie: Koning Willem III kazerne te Apeldoorn

Datum: 4 oktober 2013

Informatie: Zodra het dagprogramma bekend is volgt informatie in de SMC-nieuwsbrief en op de website.

10 oktober 2013

Vriendendag te Buren

Op donderdag 10 oktober houden ‘De Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee’ hun jaarlijkse vriendendag. 

Doelgroep: geregistreerde vrienden van het museum.

Locatie: De Prinsenhof te Buren.

Informatie: G.C.J. Klomp, Ossendamweg 31, 3768 CV Soest
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Agenda

De jaarlijkse Algemene Reünie van de Stichting Marechaussee 

Contact zal dit jaar plaatsvinden in Partycentrum ‘De Molen’, 

Molenweg 12, Harskamp.

Deze reünie is primair bedoeld voor begunstigers(sters) van 

de Stichting Marechaussee Contact zoals: leden en oud-leden 

van het Wapen der Koninklijke Marechaussee (oud-beroeps, 

oud-dienstplichtigen en burgerpersoneel), oud-leden van 

het Korps Politietroepen, oud-leden van het voormalig Korps 

Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee in Nederlands-

Indië, als ook voor de echtgenotes / partners van de hiervoor 

aangegeven personen.

Kosten:

De bijdrage aan deze reünie is voor begunstigers SMC evenals 

voor hun partners, vastgesteld op € 15,00 per persoon.

Ook niet-begunstigers van SMC worden in de gelegenheid 

gesteld deze reünie te bezoeken; zij kunnen deelnemen voor � 

€ 25,00 per persoon. 

Aanmelding:

De bedragen dienen uiterlijk op 7 oktober 2013 te zijn 

bijgeschreven op ING-bankrekening nummer: 7530025 

(IBAN NL22 INGB 0007 5300 25), t.n.v. Reünievereniging 

Marechaussee Contact, Walstro 33, 1273 BH Huizen, onder 

vermelding van ‘Reünie Harskamp’.

Attentie: rekeningnummer en tenaamstelling zijn gewijzigd. 

De overschrijving geldt als aanmelding en wordt verwerkt 

in volgorde van binnenkomst. Bij internetbankieren graag 

ook het huisadres vermelden. Wanneer deelnemers zich aan 

een dieet moeten houden, kan dit bij de aanmelding worden 

vermeld.

Gezien de betalingscondities geldt dat betalingen niet kun-

nen worden gerestitueerd bij afzegging van deelname na 7 

oktober 2013. 

Weduwen:

Weduwen kunnen deze reünie op kosten van de Stichting 

Marechaussee Contact  bijwonen. Zij dienen zich uiterlijk 7 

oktober 2013  te hebben aangemeld bij de voorzitter van de 

reünievereniging  Roel Gras (zie informatiepagina 27).

Programma: 

Het programma met routebeschrijving wordt de deelnemers 

ongeveer twee weken voor de reüniedatum toegezonden.

Aansluitend aan de lunch zal door een lid van het District 

KMar Schiphol een lezing/presentatie worden verzorgd over 

de organisatie en taken van de KMar op de Luchthaven 

Schiphol.

Extra informatie:

In het juninummer van Marechaussee Contact werd meege-

deeld dat er mogelijk militair vervoer kon worden ingezet.  

Inmiddels is onze aanvraag gehonoreerd. De KMar-bus  

vertrekt om 10.15 uur vanaf het NS-station Ede-Wageningen 

naar Partycentrum ‘De Molen’in Harskamp. En zal vandaar 

weer vertrekken naar dit station om 15.15 uur.

17 oktober 2013

Jaarlijkse Algemene Reünie SMC te Harskamp

19 oktober 2013

Gelderse Museumdag in Gelderland ook in Buren

Ook dit jaar doet het Marechausseemuseum met het thema ‘Vorst en Volk’ mee aan de Gelderse Museumdag.  

Het museum is deze dag voor € 1,- te bezichtigen. Informatie: www.gratismuseumdag.nl

20 oktober 2013

Reünie brigade Noord-Holland te Den Helder

Voor alle (oud-)collega’s die vanaf 1977 op de brigade Den Helder of vanaf 2006 op de brigade Noord-Holland hebben gewerkt, 

of er nog werken.

Datum: vrijdag 20 september 2013

Locatie: Nieuweweg 4 Den Helder

Aanvang: 16.00 uur

Aanmelden: Reuniekmarnh@gmail.com

Informatie: Ow. Jan Kraakman, zelfde mailadres.

16 november 2013

SMC Balkan-reünie te Apeldoorn

Informatie: In de rubriek ‘Veteranen’ in het juninummer van Marechaussee Contact en via de SMC-nieuwsbrief en -website.
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Geschiedenis

Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen,

Deel XXIV

In dit deel het vervolg van een reeks hoogtepunten rondom 

het honderdjarige bestaan van het opleidingscentrum van de 

Koninklijke Marechaussee.  Zoals reeds vermeld in de inleiding 

van deel 23 wordt hier, In samenwerking met de redactie van 

het blad ‘Rond het Square’, een greep uit de vele hoogtepunten 

van het opleidingscentrum gedaan.

Het artikel beoogt niet volledig te zijn. Een uitgebreide beschrij-

ving van de geschiedenis vindt u in Museumbrochure nr. 23. 

Deze kunt u vinden op: www.marechausseemuseum.nl of 

aanschaffen bij het Marechausseemuseum in Buren

1952:

In 1952 wordt voor het eerst een wachtmeestercursus gehou-

den.

1954:

Op 1 juni 1954 begint de 

eerste cursus voor opper-

wachtmeester. Tijdens de 

ruim zes maanden durende 

cursus staan vakken als  

leiderschap, methode van 

instructie, strafrecht en straf-

vordering op het programma. 

Deze oppercursus draait tot 

begin jaren ’70. 

Dan ontstaan er plannen voor een (algemeen) hogere onderof-

iciers vorming. Sinds de invoering in 1976 kent deze oplei-

ding veel veranderingen. Uiteindelijk wordt een hele nieuwe 

opleiding ontwikkeld die in 1999 van start gaat en sindsdien als 

Leergang Senior Algemeen Opsporingsambtenaar steeds wordt 

bijgesteld aan de eisen van de tijd.

1967:

Op 26 augustus 1967 

verandert de naam in Op-

leidingscentrum Koninklijke 

Marechaussee.

1992:

In augustus 1992 start de 

nieuwe, tweejarige opleiding 

tot wachtmeester beroeps 

onbepaalde tijd. Door de 

toename van het aantal taken is het nodig de leerlingen eerder 

beschikbaar te hebben voor operationele taken. De opleiding 

wordt in 1993 dan ook ingekort naar één jaar. 

1995:

Vanaf 1995 wordt de middelbare onderoficiersvorming opge-

nomen in het opleidingsaanbod. Door grote onzekerheid over 

Honderd jaar opleidingscentrum Koninklijke Marechaussee

Een aantal mijlpalen, deel 2

het takenpakket van de Marechaussee in de begin jaren ’90 

en de aantrekkingskracht van de politie stappen veel collega’s 

over naar de politie. De Marechaussee gaat als reactie hierop 

over tot het aantrekken van collega-onderoficieren van andere 

krijgsmachtdelen.

1996:

Vanaf begin jaren ’90 kent het opleidingscentrum de opleiding 

tot marechaussee Beveiliger. Omdat ‘Apeldoorn’ te klein wordt, 

wordt in 1997 de Detmers Kazerne in Eefde in gebruik geno-

men om de algemene militaire basisvaardigheden onder de 

knie te krijgen. Vanaf 2000 worden 

op de Frederik Hendrik kazerne in 

Vught extra wachtmeesteropleidin-

gen gegeven. 

November 2004 worden deze oplei-

dingen hier beëindigd en in januari 

2005 wordt de kazerne verlaten. 

Op 31 augustus 2012 wordt in 

verband met bezuinigingen binnen 

Defensie de Detmers Kazerne ceremonieel gesloten. 

2005:

Al voor de oorlog komen oficieren over van andere krijgsmacht-

delen. Jonge beroepsoficieren, die hun vier- of vijfjarige opleiding 

aan de KMA of het KIM hadden genoten en reeds enige jaren bij 

een ander wapen of dienstvak dienst deden, konden solliciteren 

naar een functie bij de Koninklijke Marechaussee. Vanaf 2005 

worden marechausseeoficieren rechtstreeks opgeleid. Zij volgen 

onderdelen op het opleidingscentrum van de KMar, de Politieaca-

demie en de Nederlandse Defensieacademie (NLDA).

2007:

In juni 2007 verandert de naam van het opleidingscentrum in 

Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaus-

see (LOKKMar).

2011:

Minister van Defensie, Hans 

Hillen, opent op 17 maart 2011 

op Schiphol oficieel het Border 

Security Training Centre (BSTC). 

Het BSTC, onderdeel van het 

Landelijk Opleidings- en Ken-

niscentrum Koninklijke Mare-

chaussee, verzorgt opleidingen 

en trainingen op het gebied van 

grensveiligheid. 

2013:

Het Landelijk Opleidings- en 

Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee wordt in 2013 

getransformeerd naar het Opleidings-, Trainings- en Kenniscen-

trum Koninklijke Marechaussee (OTC KMAR).

Sluiting Detmerskazerne 

Les in onderhoud van voertuigen 

(www.marechausseenostalgie.nl)

Theorieles van de lichting 81-5 

(Wiebe Kuipers)
Een theorieles tijdens het 

eenjarige bestaan van het 

Border Security Centre op de 

Koning Willem III kazerne 

(AVDD)
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Indie - Korea - Nieuw Guinea

Piet vertelt:

‘Het was voor mij en mijn vrouw Aie de vierde keer dat wij deze 

reis ondernamen. Eerst in 1989, daarna in 1995 en de derde keer 

in 2004, op speciaal verzoek van de Zuid-Koreaanse regering.

Elke keer waren wij weer verbaasd door de vriendelijke, hulp-

vaardige en hartelijke ontvangst die wij overal kregen. 

In Nederland kunnen wij daar een voorbeeld aan nemen. Het 

is wel eens gênant als je ziet en hoort hoe in ons eigen land de 

Amerikanen soms worden ontvangen en bejegend, die toch 

ons land hebben bevrijd!!!

Contacten 

Er wordt over het algemeen slecht Engels gesproken; op het 

platteland en in de kleine steden bijna helemaal niet. Dus com-

municeerden wij veel met handen- en voetenwerk en gebaren-

taal. Om althans één probleem te omzeilen, heb ik iedere keer 

een brief in het Koreaans bij mij van de Nederlandse ambas-

sade waarin staat wie wij zijn en waarom wij een bezoek aan 

hun land brengen, te weten het sneuvelen van mijn vader bij 

Hoengson.

Uit de reacties van zowel jong en oud blijkt dan overduidelijk 

hoe zij nog steeds betrokken zijn bij de Koreaanse oorlog en 

dat vooral de slag bij Hoengson een diepe indruk heeft achter-

gelaten.

Noord-Korea

Als de Zuid-Koreanen horen hoe er in de Westelijke wereld 

wordt geschreven en gesproken over Noord-Korea, begin-

nen zij hartelijk te lachen. Zij snappen niet dat wij ons in het 

Westen zo druk maken over de situatie. In Zuid-Korea speelt 

dat helemaal niet.

Tijdens een vijfdaags verblijf nabij de grens met Noord-Korea, 

was totaal niets te merken van enige spanning of militaire ac-

tiviteit. Ook in Seoel liepen geen gewapende Amerikaanse mi-

litairen rond, zoals op het Nederlandse journaal werd gezegd. 

Enkele Koreaanse oficials vertelden ons dat er slechts politieke 

spanningen waren, maar dat deze absoluut niet zouden leiden 

tot militaire acties.

Het Ereveld

Het Ereveld Tanggok, gelegen tussen Pusan en Haeunda, 

wordt perfect onderhouden. Sinds enkele jaren geschiedt dit 

door de zorg van de Koreaanse regering, in opdracht van de 

Verenigde Naties.

Voor elk land (twintig in totaal), is een kleine speciale plaats 

ingeruimd, waarbij een vlag wappert van het desbetreffende 

land. In elk vak is plaats voor zesendertig graven. Dit is de 

‘symbolic Area’. In het Nederlandse vak liggen de slachtoffers 

van ‘Hoengson’ begraven, waaronder adjudant onderoficier 

Martin Schuringa en bataljonscommandant luitenant-kolonel 

M.P.A. den Ouden. 

Meerdere slachtoffers van een land worden begraven op een 

ander afgebakend deel.

Bij aankomst op het Ereveld word je begroet door een 

Erewacht. Zodra iemand in de gaten heeft dat de bezoe-

De oorlog in Korea van 
1950 – 1953
Op de bladzijden 12 en 13 van Marechaussee Contact nummer 2 van april 2013 werd een ar-
tikel over de oorlog in Korea opgenomen. Aan dit artikel werkte Piet Schuringa mee, de zoon 
van de in Korea gesneuvelde Indië-veteraan Martin Schuringa. 
Piet bracht met zijn echtgenote Afie en dochter Ruth een bezoek aan Korea van 20 maart tot 
en met 6 april 2013. Op mijn verzoek maakte hij daar foto’s en bracht naderhand verslag uit. 
Zijn zoon Willem woont in Thailand en was verhinderd omdat zijn vakantiedagen op waren.

Ereveld 

Tanggok, 

maart 2013.

Door de Ere-

wacht wordt 

met veel 

ceremonieel 

de vlag van 

de Verenigde 

Naties gehe-

sen.
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kers westerlingen zijn, komt er een oficial bij je, die Engels 

spreekt. Werkelijk iedereen doet zijn uiterste best om je zo 

goed mogelijk te informeren en met alle mogelijke dingen te 

helpen. Bijzonder hartverwarmend.

Thuiskomst

Na thuiskomst hadden wij alle drie weer een heel voldaan 

gevoel overgehouden aan onze reis. Zo’n reis kunnen wij dan 

ook een ieder van harte aanbevelen.’

Naschrift:

Zowel de informatie en de foto’s werden beschikbaar gesteld 

door de familie Schuringa, telefoon 0519-554321 – galeriju-

niek@gmail.com

Reacties op of bijdragen aan deze rubriek, kunnen 

rechtstreeks worden ingediend bij Arie van Veen, 

Wingerdweg 69 hs, 1032 AA Amsterdam, telefoon 

020-6328959. Mail ajvanveen1403@hetnet.nl

Ereveld Tanggok, 

maart 2013.

Een lid van de Ere-

wacht ontvangt de 

gasten.

Het Nederlandse 

‘Symbolic Area’ op 

het Ereveld.

Ereveld Tanggok, maart 2013.

De laatste rustplaats van sergeant (voormalig wachtmeester der 

KMar)  J.E. Schaapman.

Ereveld Tanggok, maart 2013.

Vlnr: Afie Schuringa, Piet Schuringa en hun dochter Ruth, 

na de bloemenhulde op het graf van vader/opa.

Ereveld Tanggok, maart 2013.

De Erewacht treedt aan voor ontvangst van de bezoekers van het Ereveld.Ereveld Tanggok,  

maart 2013.

De laatste rustplaats van 

de adjudant onderofficier 

Martin Schuringa, met 

de door zijn zoon Piet, 

diens echtgenote Afie en 

dochter Ruth, gebrachte 

bloemenhulde.
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Veteranen

Als prins was koning Willem-Alexander al jaren in Den Haag 

onder de veteranen op de Nederlandse Veteranendag. Hij 

was toen hun beschermheer. Zijn aanwezigheid dit jaar 

stemde iedereen tot uitbundige vreugde. Hij reikte weliswaar 

geen medailles meer uit en was niet op het Malieveld aan-

wezig, maar dit hinderde niemand. Premier drs. Mark Rutte 

daarover in zijn openingsspeech in de Ridderzaal: ‘U blijft op 

deze wijze uw verbondenheid met de veteranen uitstralen.’

Ridderzaal

De Ridderzaal was fenomenaal ingericht. Een vijftal SMC-ers 

met aanhang was er aanwezig. Diverse sprekers deden het 

woord, ook de veteranen zelf via clips op beeldschermen. 

Vera de Bree bracht enkele moderne liedjes, maar ook ‘Lily 

Marleen’ uit de Tweede Wereldoorlog. Rapper Yes-R kwam 

hoogstpersoonlijk en deed met schoolkinderen uit Amers-

foort onder luid applaus de act: ‘Dit is voor de kinderen’. Het 

ensemble van het Koninklijke Luchtmacht – orkest sloot af 

met de tune van de musical ‘Soldaat van Oranje’. 

Binnenhof

Aansluitend liepen de tribunes op het Binnenhof link vol. 

Op het programma stonden: de uitreiking van de Herin-

neringsmedaille Vredesoperaties en de uitreiking draagin-

signe veteranen. Dit laatste was nieuw: 32 militairen onder 

wie zes van de KMar, stonden symbool voor de duizenden 

actief dienenden die op grond van de Veteranenwet nu ook 

veteraan zijn. De anderen krijgen de ‘veteranenspeld’ binnen 

het krijgsmachtdeel uitgereikt. Na de komst van de vaandel- 

en standaardgroep en koning Willem-Alexander voltrok zich 

de ceremonie. De minister van Defensie deed het woord. En 

onder de medaille- en draaginsigneopspelders bevond zich 

een SMC-veteraan.

Defilé

Vanaf het Malieveld vertrokken de KMar-detachementen 

pas toen de eerste al weer terug kwamen. Daarvoor had 

men de ly-past van 23 vliegtuigen van Luchtmacht kun-

nen aanschouwen. Ogenschijnlijk was er langs de route 

minder publiek dan vorig 

jaar, terwijl er ook nu een 

zonnetje doorbrak. Achter-

eenvolgens waren opgesteld: 

het Trompetterkorps, de 

KMar/SMC-veteranen, de 

nieuwe beveiligingsauto van 

Schiphol, het Opleidings-, 

Trainings en Kenniscentrum 

KMar in ceremonieel tenue, 

District Schiphol, het District 

Buitenlandse Eenheden in 

drie soorten tenue onder 

wie een groep reservisten 

KMar en District West in 

bijstandstenue. Het Histo-

risch Tamboerkorps KMar 

was elders ingedeeld, maar 

was volop te zien tijdens de 

tv-uitzending. 

Malieveld

Om vijf uur waren de terrassen nog goed gevuld en genoten 

Met de Koning op  

Veteranendag

KMar-/SMC-veteranendetachement loopt voor het defileerpunt op 

de Kneuterdijk

In het ‘Activity Park’ kunnen 

kinderen bij de KMar boeven 

vangen

Interservice vaandelgroep krijgsmachtdelen meldt zich op het 

Binnenhof (KMar-standaard rechts)

Entertainment op het Malieveld met rechtstreekse KMar-beelden 
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Donatie borstbeeld Ted Meines

Men mag luitenant-generaal b.d. Ted Meines met een gerust hart de grondlegger noemen 

van onze veteranenerkenning en -waardering. Hij was de eerste voorzitter van de Stichting 

Veteranen Platform (VP), opgericht in 1988 en waar ook SMC bij is aangesloten. De nu 92 

jarige luitenant-generaal krijgt voor zijn tomeloze inzet en enthousiasme een bronzen buste 

waarvoor de speciale VP-commissie donaties vraagt onder veteranen, oud-militairen en 

sympathisanten. Ook (oud-)KMar-personeel kan een gewenst bedrag storten op rekening 

95.22.698 van de Stichting Veteraneninstituut in Doorn onder vermelding van ‘Borstbeeld 

Ted Meines’. De onthulling vindt eind dit jaar plaats bij de nieuwe locatie van het VP op ‘De 

Basis’ in Doorn.

Gepimpte Veteranendag 

Marechaussee 
De 14e Veteranendag Koninklijke Marechaussee is op 

vrijdag 4 oktober 2013 van 09.30 tot 15.30 uur op de 

Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Om praktische 

reden is deze dag voortaan op de eerste vrijdag in oktober. 

De projectorganisatie wil de tent nu dwars op de kazerne-

square plaatsen en de static show ervoor. Het actief dienend 

KMar-personeel met vredesmissie-ervaring is nu volwaardig 

veteraan.

Veranderingen

Deze drie items zijn de krenten in de pap van deze samen-

komst van veteranen. Om de twee jaar treedt het Trompet-

terkorps KMar op bij de Nationale Taptoe eind september. 

allen in de zon van de muziek en de overige activiteiten. De 

kolossale tenten waren nagenoeg opgeruimd, de nasimaaltij-

den uitgeserveerd. Zangeres Sigrid zong rondborstig samen 

Het TkKMar had een ‘break’ om de batterij op te laden voor 

hun volgende act

met Marinierskapel en de meiden van de Booming Pianos 

pingelden daar met zang niet onder, allemaal liedjes uit de 

Veteranen Top 50 2013. In de ‘Kids Corner’ konden kinderen 

bij het IBT KMar-Team West boeven vangen en ook boeien. 

De minister van Defensie was met haar gevolg nog door de 

tenten geschoten en hield her en der een praatje. De redac-

teur ging om vijf uur naar huis, maar had nog niet de helft 

gezien. In zijn ooghoeken zag hij nog een YPR-KMar (pant-

serwagen) vol met kinderen en had het Schiphol-personeel 

veel publiek rond hun beveiligingsauto staan. 

Slot

Een prachtige, maar vermoeiende dag. Ook Indië-veteranen 

KMar in de voertuigen van ‘Keep Them Roling’ of gewoon 

op de tribunes. Dank komt de SMC-ers Tervooren, Rutten en 

Van de Nes toe, die in 2014 na tien jaar sturing en coördina-

tie stoppen. Opvolgers kunnen zich aanmelden via telefoon 

0341-417087 zodat zij volgend jaar alvast kunnen ‘inlopen’. 

We vieren dan ook 200 jaar Koninklijke Marechaussee met 

een speciaal aandenken vanuit de SMC. 

Te druk om dan ook nog met de volledige bezetting bij de 

Veteranendag KMar te acteren. De veteranendag een week 

later houden, is de oplossing. Een sfeervol square wordt 

Luitenant-generaal Ted Meines tijdens de Veteranendag KMar 2012

Veteranen gedenken hun collega’s die omgekomen of overleden zijn
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Veteranen

‘Tattoo in Blue’

Zowel de KMar-veteranen als de KMar-postactieven kunnen goed-

koper naar de Nationale Taptoe in de AHOY Rotterdam. Veteranen 

kunnen voor € 10,00 (met gratis lunch) naar de speciale veteranen-

middag op 26 september 2013. Vanaf 10.00 uur zijn zij welkom in de 

AHOY, de voorstelling begint om 14.00 uur. Hun bestelbon zit in het 

veteranenblad Checkpoint van juni 2013. Postactieven krijgen € 5,00 

korting bij digitale aanmelding op www.nationaletaptoe.nl - defensie-

personeel. Zij dienen bij hun bestelling de code ‘deco2013’ te vermel-

den. De korting geldt voor de voorstellingen op 26 september (20.00 

uur), 28 september (14.00 uur) en 29 september (14.00 uur). Naast 

vele andere activiteiten doen alle beroepsorkesten van Defensie mee, 

waaronder het Trompetterkorps KMar. De parkeerkosten bij de AHOY 

zijn € 7,50. 

gecreëerd door een dwarsgeplaatste tent met daarvoor 

het opgestelde materieel. Als allen die op vredesmissie zijn 

geweest (zo’n kleine drieduizend mannen en vrouwen) naar 

Apeldoorn komen, loopt de KMar link leeg en is de kazerne 

te klein. Het actieve personeel volgt dan ook brief nummer 

2013007532, dd.12 april 2013, van Commandant DLBE. 

Hun tenue is DTKMar2 met grootmodel decoraties en zonder 

handschoenen. Tijdens de herdenkingsplechtigheid dragen zij 

de pet KMar. 

Aanmelden

De postactieve veteranen kunnen zich aanmelden met de 

invulstrook die eind juli 2013 bij het veteranenblad ‘Check-

point’ is verschenen. Onder deze veteranen worden nadruk-

kelijk ook verstaan de oudgedienden bij het Korps Politie-

troepen en het Korps 

Militaire Politie, korp-

sen die weliswaar niet 

meer bestaan maar 

waarvan de KMar de 

traditie voortzet. Van 

en naar het NS-station 

wordt busvervoer 

ingezet. De laatste 

bus vertrekt om 15.30 

uur vanaf de kazerne. 

Ruim voor de veteranendag ontvangt de ingeschrevene het 

programmaboekje dat tevens het toegangsbewijs zal zijn. In 

dit boekje staan alle wetenswaardigheden van deze dag. Ook 

dat het twintig jaar geleden is dat de KMar in Cambodja was. 

Om 11.15 uur is de kranslegging voor de gevallen en overle-

den veteranen, voor de hoofdingang bij het monument.

Gezelligheid 

Naast het met elkaar delen van de anekdotes van vroeger, zal 

het vooral ook weer gezellig zijn, aangemoedigd door de gele 

rakkers met de witte schuimkraag. De lunch zal bestaan uit 

een rijstmaaltijd. Mensen met een dieet kunnen dit opgeven. 

Ook de kaarten voor de genodigden zijn verspreid, waar-

onder die aan de nieuwe burgemeester van Apeldoorn drs. 

John Berends. Anderen die zorgen voor de sfeer zijn de di-

verse re-enactors (zij spelen de KMar in vroegere tijden na), 

het Trompetterkorps KMar, enkele KMar-ruiters, de stands 

langs de kant van de tent en andere ondersteuningsgroepen 

met of zonder materieel. Aan het einde ontvangen alle vete-

ranen een herinnering aan deze dag. Voor meer informatie 

kunt u zich telefonisch wenden tot opperwachtmeester Mar-

tin Koetsier van de projectorganisatie: 06-22478207.

De mega-tent waar oorlogs- en jonge veteranen gezellig 

bij elkaar zijn

‘Wat zeg ie?’ 

KMar-ruiters wachten de stroom aan veteranen op passende 

wijze op
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Oud-dienstplichtigen

Marechaussees nemen van het begin af aan - en dat is al 

bijna honderd jaar! - deel aan de Nijmeegse Vierdaagse. 

Individueel of in groepsverband werd de strijd met de 

kilometers, de blaren en het weer aangegaan, waarbij ook 

dienstplichtigen zich, in de vijftig jaar van hun bestaan, 

niet onbetuigd lieten.

Het begon meestal met een ‘lokaal’ initiatief op het Depot 

of bij één van de parate onderdelen. De deelnemers konden 

zich in principe vrijwillig aanmelden, en het Wapen slaagde 

er telkens weer in om goed getrainde, strak marcherende 

detachementen af te vaardigen.

1982

Eén zo’n afvaardiging verdient speciale vermelding, die van 

1982.  De Koninklijke Marechaussee maakte nog deel uit 

van de Koninklijke Landmacht en kwam daardoor in aan-

merking voor de zogenaamde BLS-vaan, uit te reiken door 

de Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS) aan het beste 

Vierdaagseteam van de Landmacht. De dienstplichtigen van 

101 MarBat bemachtigden in dat jaar  de vaan, zij waren 

het beste team op grond van tenue, uiterlijk, gedrag en ge-

oefendheid. Nooit eerder verwierf een KMar-detachement 

deze eervolle prijs. 

De redactie wilde wel eens praten met één van de dienst-

plichtigen die in 1982 mee liep. En nam contact op met de 

toenmalige kornet Vierdaagse-loper Paul Hemmer.  Op een 

mooie warme zomeravond is tijdens een plezierig gesprek 

tussen uw redacteur en de kornet van toen - toevallig  

beide oud-Nijmegenaar en dus van huis uit ‘met Oranje-

Groen bloed ’ - teruggeblikt op de Vierdaagse van 1982.

Paul Hemmer (1958) 

Hij had tijdens zijn middelbare schoolperiode al twee keer 

een Vierdaagse gelopen, de eerste keer 40 en de tweede 

keer 50 kilometer per dag. Na zijn studietijd schreef hij een 

brief waarin hij verzocht zo snel mogelijk in dienst te  

mogen gaan. Een familielid had bij het Wapen gediend en 

inspireerde Paul om duidelijk kenbaar te maken dat hij bij 

de Koninklijke Marechaussee wilde dienen. Een jaar later 

zou zijn jongere broer René hetzelfde doen. Beiden kwa-

men bij de KMar terecht. Paul werd opgeroepen voor de 

lichting 1981-3, ging naar de kaderopleiding en kwam als 

kornet bij 11 MarEsk terecht. Paul: ‘Een mooie tijd daar in 

Schaarsbergen, eigenlijk geen dienstplicht, maar een drukke 

“baan”met gevarieerd interessant werk’.

De Vierdaagse

Toen de kans zich voordeed om aan te melden voor het 

Bataljonsdetachement  Vierdaagse 1982 deed Paul dat 

samen met collega-kornet Ad Speekenbrink. Het leek hem 

leuk om eens op een andere manier het evenement in zijn 

woonplaats te beleven. Elke Nijmegenaar kent bijvoorbeeld 

het Kamp Heumensoord, maar krijgt het nooit van binnen 

Nijmeegse Vierdaagse Afstandmarsen
Dienstplichtige marechaussees waren altijd van de partij! – ook in 1982

Het 101 MarBat-detachement onderweg naar de hoogste eer van de 

Vierdaagse 1982.

Kornet Paul Hemmer

Bij Cuyk aan de 

Maas: Generaaal 

Roos overhandigd 

het BLS-vaantje 

aan detachement-

commandant 

Frans MeijerSM
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te zien, Paul wilde het wel eens van dichtbij meemaken...

Frans Meijer (1945)

Het bataljonsdetachement stond onder leiding van Frans 

Meijer, toen eerste-luitenant bij het bataljon – momenteel, als 

luitenant-kolonel buiten dienst, bestuurs- en redactielid van 

de Stichting Marechaussee Contact – die zich al gauw ont-

popte als een inspirerende motivator die, aldus oud-kornet 

Hemmer, de groep uitdaagde om einde-

lijk het begeerde oranje vaantje naar de 

dienstplichtige Marechaussee te halen.  

Frans Meijer, beroeps geworden dienst-

plichtig marechaussee van de lichting 

1964-3 was in 1982 eerste-luitenant 

en plaatsvervangend commandant  van 

41 MarEsk. Hij vroeg en kreeg groen 

licht voor een gezamenlijk detachement 

bestaande uit marechaussees van tot  

het 101 MarBat behorende eenheden.  

Hij schreef deze per brief aan, zo ook 

naar 11MarEsk, de brief die Paul Hem-

mer aanzette tot het aanmelden voor de 

Vierdaagse.

Zo gauw het detachement was gefor-

meerd, werd zowel lokaal als centraal 

geoefend, alles bij elkaar zo’n 400 tot 

600 km. Met als afsluiting de deelname 

aan een zware tweedaagse  in Amers-

foort. Het detachement was op tijd klaar 

voor de ‘strijd om het vaantje’. En dan 

niet alleen wat de geoefendheid betreft, maar zeker ook met 

betrekking tot tenue-, uiterlijk- en gedragsregels. Paul Hem-

mer herinnert zich dat Frans Meijer daar veel aandacht aan 

besteedde en dat dit uiteindelijk heeft bijgedragen tot het 

binnenhalen van het BLS-vaantje. Voldoende reden om hem 

daar nog even naar te vragen. De reactie van Frans: ‘De re-

gels waren duidelijk, tijdens de marsen alles samen en tegelijk 

doen, bijvoorbeeld drinken, appeltje eten en tijdens het lopen 

altijd de baret op. Tijdens de rust geordend afhangen, alle uit-

rustingstukken lagen naar rechts gericht en er was een wacht 

ingesteld’. Paul Hemmer: ‘We droegen een shawltje om de 

hals, blauw met een KMar-logo, volgens mij had Frans Meijer 

dit speciaal voor de gelegenheid geregeld, we zagen er alle 

dagen pico-bello uit!’ Vlak voor de dagelijkse terugkeer op 

Heumensoord werden de schoenen nog eens gepoetst en 

marcheerde het detachement okselfris en stralend het kamp 

binnen, daar stond bij elke brits wel een emmer koud water 

en lag een biertje of frisdrankje te wachten. 

De vierde dag

De moeite was niet voor niets geweest, op de vierde dag 

werden de marechaussees na over  de pontonbrug bij Cuyk 

gelopen te hebben , opgewacht door BLS luitenant-generaal 

J.G. Roos met de mededeling dat zij het vaantje gewonnen 

hadden. Hij overhandigde het ter plekke aan  Frans Meijer. Bij 

de  Scheidingsweg werd nog even opgefrist en voorafgegaan 

door het Tamboerkorps van de KMar begon de glorieuze 

intocht  over de St. Annastraat, het BLS-vaantje werd trots 

meegedragen. Overigens bleek dat Frans Meijer al wist dat 

het detachement een goede kans maakte. Het was Paul 

Hemmer opgevallen dat de detachementscommandant elke 

avond even ging kijken of hij de kansen kon achterhalen, 

achteraf bleek dat hij een van de inspecteurs kende en Frans 

ontlokte hem de mededeling dat zij er goed voor stonden.

Paul Hemmer: ‘Op de St. Annastraat merkten mijn collega-

lopers dat ik door mijn woonplaats liep, ik werd bijna 

bedolven onder bloemen, geschenken en 

gelukwensen, er stonden veel familiele-

den, Nijmeegse vrienden, vriendinnen  en 

bekenden langs de kant’. 

Extra beloning en mooie  

herinneringen

Het detachement werd beloond met een 

extra dag prestatieverlof namens generaal 

Roos en mocht 101 MarBat het jaar erop 

deelnemen aan de Tweedaagse in het 

Zwitserse Bern en van de Marechaussee-

commandant  deelnemen aan de Royal 

Military Police-March in Chichester UK. 

Hier kreeg het detachement weer de 

hoogste klassering. Paul Hemmer kon he-

laas niet mee naar Engeland, wel zou hij 

nog één keer de Vierdaagse meelopen als 

burger. Zoals zoveel (oud-) Nijmegenaren 

bezoekt hij de Keizer Karelstad nog ieder 

jaar om de Vierdaagsesfeer op te snuiven. 

Hij denkt dan nog steeds met plezier 

Het winnende detachement kleedt zich aan de Nijmeegse Schei-

dingsweg om in het ‘nette’ pak , waarna de glorieuze intocht op de 

St.Annastraat kon beginnen.

Alle deelnemers van het Vierdaagse-deta-

chement van 101 MarBat  1982 ontvingen 

deze oorkonde.SM
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De Stichting Marechaussee Contact is officieel gevestigd op 

het adres van het Marechausseemuseum in Buren. Regel-

matig wordt er voor SMC-vergaderingen gebruik gemaakt 

van de accommodatie die het museum in de vorm van het 

Marechaussee Meeting Point biedt. Na afloop van een 

redactievergadering viel het oog van uw ‘oud-dienstplich-

tigen-redacteur’ op een fotoalbum van één van zijn 1960-3 

lichtingsgenoten. Deze had dit album bij het museum aan-

geboden om te worden gescand en daardoor in de fotoar-

chieven te worden opgenomen.

Verschillende foto’s van marechaussee Hans Terpstra, het was 

zijn album, riepen onmiddellijk herinneringen op aan lang 

vervlogen tijden. Een serie van drie foto’s stak er toch wel 

bovenuit. Ineens was de herinnering aan één van de mooi-

ste dienstdagen er weer. Vooruitlopend op het begeleiden 

van de oefeningen in La Courtine werd in 1961 extra ‘rijles’ 

gegeven. Dit bestond uit twee soorten oefeningen, op de 

eerste plaats werd het zogenaamde bergrijden geoefend op 

de enige berg die Nederland rijk was, de Vijlerberg in het 

Zuid-Limburgse Vijlen. Ook werd in Noord-Limburg een heel 

bijzondere vorm van terreinrijden aangeleerd en wel op het 

voormalig Fliegerhorst Venlo-Herongen op de Groote Heide 

Het gebruik van afkortingen is een ‘niet ongebruikelijk’ element 

van het militaire jargon. Om er de draak mee te steken intro-

duceerde 11MarEsk in 1982 voor de oefenmarsen de volgende 

duidelijke instructie in het dagrooster: LUPA in L.i.b.r.o.z.a.1

Ook foto’s roepen herinneringen 

op in het Marechausseemuseum

bij Venlo. Welke jongeman van 19 jaar droomt er niet van 

om met de auto van een ander  door het terrein te crossen en 

daarvoor bovendien nog ongeveer één gulden per dag op de 

koop toe te krijgen?

Op deze prachtige foto’s is te zien hoe de Nekaf-chauffeurs 

van 11 Marcie voorbereid werden op het rijden in het geac-

cidenteerd oefengebied van het Plateau de Millevaches bij La 

Courtine.

Hebt u ook uw dienstherinneringen in een album opgeslagen?

Het Marechausseemuseum wil het graag scannen en in haar archief 

bewaren. U mag het album natuurlijk ook zelf scannen en het 

museum de digitale bestanden sturen.

Informatie/contact: de heer H. de Heus of de heer B. van Maanen 

(maandag en donderdag). Telefoon: 0344-763546 (b.g.g.: 0344-

571256 ), e-mail: fotoarchief@marechausseemuseum.nl.

terug aan 1982, het BLS-vaantjejaar.

In 1984 wist een detachement dienstplichtige marechaussees  

onder leiding van de latere CKMar, toen eerste-luitenant Dick 

van Putten, nogmaals het vaantje te winnen. Beide oranje 

vaantjes bevinden zich thans in het Marechausseemuseum, 

de uitgelezen plek voor deze trofeeën uit de dienstplichtjaren 

bij het Wapen.

Paul Hemmer is na zijn diensttijd nog een paar keer op 

herhalingsoefening geweest, nam vooral in de eerste jaren 

soms deel aan activiteiten voor KMar-reserveoficieren, 

maar concentreerde zich uiteindelijk op zijn loopbaan. Hij 

is momenteel iscaal jurist, woont vlak bij Nijmegen en hij 

besluit ons gesprek met de opmerking dat de diensttijd bij de 

Koninklijke Marechaussee absoluut heeft bijgedragen aan zijn 

persoonlijke ontwikkeling.  Voor deze week had hij nog nooit 

van SMC gehoord, na hem enkele exemplaren van Mare-

chaussee Contact  en onze brochure meegegeven te hebben, 

bedankten we hem voor het plezierige gesprek, ...het was al 

laat geworden, een goed teken...

1  Lunchpakket in linkerbroekzak
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1940-1945

In het gezin van politieman Gerhard Olde Hengel, wonend 

in het dorp Hatert*) wordt op 12 januari 1918 zoon Henk 

geboren. Het gezin met vier kinderen verhuist drie jaar later 

naar Oldenzaal, waar echter vader in 1925 komt te over-

lijden. Henk volgt drie jaar de Ambachtschool en gaat als 

machinebankwerker aan de slag. Zijn dienstplicht van elf 

maanden vervult hij bij het 11e Regiment Infanterie in Nijme-

gen; als dienstplichtig korporaal gaat hij in maart 1939 met 

groot verlof en pakt zijn werk weer op.

Met het oog op de dreigende oorlog in Europa mobiliseert 

ons land op 28 augustus 1939 en per die datum verbindt 

Henk zich als beroepsmilitair voor dienst bij het Korps Politie-

troepen (PT). Vijf maanden duurt zijn opleiding bij de Depot-

compagnie in Nieuwersluis en daarna krijgt korporaal Olde 

Hengel een plaatsing bij de groep PT te Neerbosch*). Neder-

landse troepen hebben hun stellingen betrokken, zo ook 11 

Grensbataljon dat belast is met de verdediging van het noor-

delijk deel van de Maas-Waalstelling. Olde Hengel wordt op 

14 maart bij het detachement PT van dit bataljon geplaatst, 

welk detachement verantwoordelijk is voor de vernieling van 

de brug en sluizen van Weurt. Na vuurcontact met de Duitse 

troepen worden de bruggen over het Maas-Waalkanaal in de 

vroege morgen van 10 mei 1940 opgeblazen. Over de per-

soonlijke belevenissen van Olde Hengel tijdens de meidagen 

en daarna zijn geen bijzonderheden bekend behalve dat hij 

per 15 juli met groot verlof gaat.

Veel oud-PT’ers gaan over naar de Marechaus-

see, zo ook Olde Hengel die op 19 augustus 

bij de 3e Divisie in Arnhem opkomt. Zijn eerste 

plaatsing is niet bekend, maar in januari 1941 

maakt hij deel uit van de Brigade Tubbergen 

en per november 1942 van de Brigade Rijssen. Bij de grote 

politiereorganisatie van 1943 wordt hij per 1 maart aange-

steld als wachtmeester der Staatspolitie en ingedeeld bij de 

‘Marechaussee (Gendarmerie)’, groep en post Rijssen.

Ter ondersteuning van de gemeentepolitie Apeldoorn is daar 

voor langere tijd een ‘Detachement Apeldoorn’ van de Mare-

chaussee toegevoegd. Olde Hengel wordt in september 1943 

in Apeldoorn gedetacheerd en gaat samen met zijn collega 

Ton Bos van de post Markelo in de kost bij de weduwe Gant-

voort aan de Sumatralaan. Half april 1944 is Olde Hengels 

detachering beëindigd en keert hij terug naar Rijssen. Vanaf 

30 april volgt weer een detachering, nu bij de gemeentepoli-

tie Oldenzaal.

In  mei 1943 verkondigt de bezetter dat alle radiotoestel-

len in Nederland verbeurd zijn verklaard en moeten wor-

den ingeleverd. Eerder werd al in juli 1940 bepaald dat ‘ter 

bescherming van de Nederlandsche bevolking tegen onjuiste 

berichten’ het verboden was naar zenders te luisteren van 

buiten het bezette gebied. Mevrouw Gantvoort levert haar 

radio niet in en ‘s avonds wordt er stiekem naar de Engelse 

zender geluisterd. Ook haar twee kostgangers luisteren 

mee, vaak vergezeld van collega’s. Maar in de middag van 

5 mei 1944 staan er plotseling twee politiemannen voor de 

deur. De NSB’er wachtmeester Oosterdijk tegen mevrouw 

‘De Engelsche zender’
Deel XII uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’

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

De marechaussees Bos en Olde Hengel zijn in de kost bij weduwe Gantvoort 
in Apeldoorn. Op 5 mei 1944 wordt op dit kostadres een radiotoestel in be-
slag genomen en mevrouw Gantvoort gearresteerd. Enkele dagen later volgt in 
opdracht van de gewestcommandant, de fanatieke nationaalsocialist Feenstra, 
ook de arrestatie van beide marechaussees. Olde Hengel zal het concentratie-
kamp niet overleven.

Henk Olde Hengel, 

1943 (als wachtmees-

ter der Staatspolitie)

Marechaussee Bos, juli 1941 Mevr. Gantvoort met dochter, Apeldoorn 1950
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Gantvoort: ‘U begrijpt zeker wel, dat u verraden bent!’, hij 

arresteert haar en neemt het radiotoestel in beslag. Ze wordt 

ondervraagd door korpschef majoor De Buck (NSB, SS), 

ingesloten en de volgende dag naar het Huis van Bewaring te 

Arnhem gebracht.

Wie heeft er nu verraad gepleegd? Ene Lientje heeft een rela-

tie gehad met wachtmeester Oosterdijk en informeerde hem 

over illegale zaken in haar omgeving. Ze is sympathiserend 

lid van de NSB maar houdt dat wel geheim. Sinds april 1944 

is ze in betrekking bij een familie wonend naast korpschef 

De Buck. Dit heeft De Buck voor haar geregeld: ze moest 

weg van haar vorige adres omdat ze zich daar verdacht had 

gemaakt. Lientje ontmoet nu ook regelmatig Karel (NSB), de 

wachtmeester-oppasser van De Buck en tevens portier op het 

politiebureau. Tijdens één van haar bezoekjes aan het politie-

bureau vertelt ze dat bij de weduwe Gantvoort iedere avond 

een aantal marechaussees naar de Engelse zender luistert en 

ze noemt ook hun namen. Ze is daar zelf aanwezig geweest 

als metgezel van één van de op bezoek zijnde marechaus-

sees, haar zwager!

Omdat er politiemannen bij de zaak Gantvoort betrokken 

zijn, informeert De Buck volgens de geldende richtlijnen tele-

fonisch de autoriteiten, maar noemt alleen de namen van de 

kostgangers Bos en Olde Hengel. Later verklaart Oosterdijk 

hierover dat De Buck niet wilde dat het gehele Apeldoornse 

politiekorps in opspraak zou komen. Gewestcommandant 

Arnhem, de luitenant-kolonel Feenstra (NSB) draagt De Buck 

op beide marechaussees te arresteren en in Apeldoorn in te 

sluiten. Via de Oldenzaalse burgemeester Wuestink (NSB) 

wordt de commandant marechausseeafdeling Oldenzaal, 

opperluitenant Den Hamer (NSB) geïnformeerd. Olde Hengel 

moet zich in de avond van 8 mei melden in de marechaus-

seekazerne te Oldenzaal. Daar wordt hij ontwapend en 

ingesloten door Den Hamer, en de volgende dag overge-

bracht naar Apeldoorn. Bos wordt op 9 mei in Apeldoorn 

aangehouden. Beiden worden ervan beschuldigd niet alleen 

te weten van de aanwezigheid van een radiotoestel, maar 

ook zelf geluisterd te hebben naar ‘den Engelsche zender’. 

De Ordnungspolizei neemt de zaak over en de twee worden 

ingesloten in het Huis van Bewaring te Arnhem. Henk schrijft 

nog een verzoek aan Feenstra om hem vrij te laten, maar 

krijgt hier geen reactie op.

De beide mannen krijgen op 11 juli hun ontslag aangezegd 

en worden die dag overgebracht naar kamp Amersfoort, 

bestemd voor de arbeitseinsatz in Duitsland. Op 28 juli gaan 

ze op transport naar het arbeitserziehungslager Lahde, een 

klein kamp voor zo’n 600 tot 800 gevangenen, noordelijk van 

Minden gelegen. In zo’n arbeitserziehungslager verblijven 

de gevangenen doorgaans zo’n drie tot acht weken waarna 

tewerkstelling in de industrie volgt. In Lahde worden ze eerst 

weer in het gareel gebracht door mishandeling, het moeten 

kijken naar executies bij het morgenappel en hard werken in 

de bouw van de vlakbij gelegen krachtcentrale. Het arbeitsamt 

Minden bericht op 22 augustus aan de ‘Einsatz Verbindung-

stelle im Polizeil. Durchgangslager Deutsche Abteilung’ te 

Amersfoort dat ‘Niederländer Hendrik Herman Oldenhengel, 

der für die Firma Esch Neckarelz bestimmt war, am 14.8.44 

um 17.30 Uhr im Lager Lahde an Phlegmones-Angina 

verstorben ist ’. In 1946 verklaart Bos: ‘Toen ik het concentra-

tiekamp Minden verliet, was Olde Hengel al ziek tengevolge 

van ondergane mishandelingen. In Amersfoort klaagde Olde 

Hengel al over pijn aan zijn hart en last van zijn nieren. Hij had 

trouwens al voor zijn arrestatie klachten’.

De plaats van Henks graf blijft ondanks naspeuringen van 

diverse instanties onbekend. Zijn zuster Wilhelmina gaat 

dan in 1953 zelf maar op onderzoek uit en weet samen met 

een functionaris van de lokale ambtsverwaltung het graf te 

vinden op de begraafplaats van het nabijge-

legen Bierde. Een jaar later zijn de resten van 

Henk Olde Hengel herbegraven op het Ereveld 

Loenen.

*)  Hatert en Neerbosch zijn nu stadswijken van Nijmegen

Grafsteen ereveld  

Loenen

Kamp Lahde (zicht op administratie- 

en wachtbarakken)

Mevr. Gantvoort  is op 27 mei 1944 overgebracht naar 

kamp Vught en daar tot drie maanden gevangenisstraf 

veroordeeld. Ze mag op 5 augustus het kamp verlaten, 

maar treft bij thuiskomst een leeggeroofd huis aan.

Ton Bos heeft na Lahde tot aan zijn bevrijding gewerkt 

in een vliegtuigfabriek in Nienburg aan de Weser. Na 

terugkeer in Nederland dient hij bij de Politieke Opspo-

ringsdienst een klacht in tegen Feenstra. Het Bijzonder Gerechts-

hof te Arnhem veroordeelt Feenstra in andere aanklachten tot de 

doodstraf en op 29 augustus 1946 sterft hij voor een executiepe-

loton.

Lientje vlucht op Dolle Dinsdag, 5 september 1944 naar Duits-

land, wordt bij terugkomst in Nederland gearresteerd en in 1948 

veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf in een Rijkswerkinrichting 

(RWI). Ook korpschef De Buck vlucht op Dolle Dinsdag, wordt na 

de bevrijding gearresteerd en in 1948 in andere aanklachten ver-

oordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar in een RWI. In 1947 

wordt afdelingscommandant Den Hamer o.a. schuldig bevonden 

aan de arrestatie van Olde Hengel en veroordeeld tot vier jaar 

gevangenisstraf in een RWI. 

De bronnen zijn bij de auteur opvraagbaar. Fotoverantwoording: 

foto van Henk Olde Hengel beschikbaar gesteld door dhr. A.G.M. 

Olde Hengel; foto’s van Ton Bos en mevr. Gantvoort ontvangen 

van dhr. R. Gantvoort; foto van Lahde komt uit de publicatie ‘Das 

Arbeitserziehungslager Lahde’; foto van de grafsteen is van de 

auteur. Reageren? Uw reactie is welkom op het redactieadres of e-

mail rechtstreeks aan de auteur op marechaussee4045@gmail.com. SM
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De autobiografie van Pieter-Jan Poulusse

In deze alevering wordt Poulusse overgeplaatst naar het 

dorpje Veen maar wordt na korte tijd terug naar Woudrichem 

gedetacheerd wegens een opstand van de vissers aldaar.

Wij vervolgen zijn dagboekverhalen uit die tijd en handhaven 

daarbij zijn authentieke schrijfwijze:

Overplaatsing naar Veen. 

‘Te Veen gelegen aan de Maas was een Detachement Ma-

rechaussee geplaatst belast met het toezicht op de visserij. 

Een van die marechaussees deelde mij mee dat hij overplaat-

sing had verzocht naar een andere brigade. Naar aanleiding 

daarvan verzocht ik direct in aanmerking te mogen komen om 

reden dat er een dagelijkse toelage van l. 0,75 aan verbonden 

was.

 (In 1873 voerde de divisiecommandant mee tijdens een 

surveillance en concludeerde in zijn inspectierapport dat : 

“….de dienst te water, om in een open schuit, zonder een 

schipper of bevaren matroos, te roeien en te zeilen, des daags 

zowel als des nachts te kampen tegen mist, zware wind, buien 

en hol water op het Hollands Diep, de Maas en de Braak-

man, geen dienst waartoe ik een marechaussee zou kunnen 

commanderen…”.Hij vond dat het personeel in aanmerking 

moest komen voor een toeslag om het gevaarlijke werk op het 

water aantrekkelijk te maken en om er de grotere slijtage van 

uniformkleding van te betalen. Aanvankelijk verstrekte de  

Minister van Justitie zo nu en dan gratificaties. Vanaf 1874 

kreeg het varende marechaussee-personeel een rivierentoe-

lage.red).

Het advies voor mijn overplaatsing door de Brigade- en 

Districtscommandant was “onmisbaar te Woudrichem”, doch 

werd bij gunstige beschikking van de Divisie Commandant 

mijn verzoek ingewilligd en vertrok ik op 1 april 1876 naar het 

Detachement te Veen.  

Mijn vertrek uit Woudrichem was bepaald met de ’s-Hertogen-

bosche boot, zo ik vroegtijdig te Veen arriveerde. Zoals veelal 

bij aankomst van een nieuwe standplaats een gewoonte was 

te feesten, was er ditmaal geen sprake van. In de avond ging 

ik met goedvinden van mijn commandant een kijkje nemen 

langs de rivier de Maas waarbij ik enige scheepvaart regle-

mentaire overtredingen ontdekte. Ik deelde mijn commandant 

zulks mee en stelde hem voor de rivier op te varen. Het hoofd 

van het gezin waar ik in kosthuis was, keek vreemd op en 

trachtte ons van dat plan af te brengen. Wij gingen daar niet 

op in en begaven ons met vaartuig op de rivier. Op onder-

scheidende uren van de nacht constateerden wij vier overtre-

dingen. Sedert maanden was er door het KMar detachement 

geen overtredingen geconstateerd. De volgende voormid-

dag was de administratie van het bevondene van die nacht 

afgewerkt en de namiddag stelde ik voor eens een verkenning 

in de Bommelerwaard te gaan maken en toen wij ons met 

dat vaartuig daar heen begaven, kregen wij een visser zonder 

vergunning in het oog. Bij het doen van die verkenning zag ik 

een zogenaamd “keernet”, zijnde verboden bij de wet.  In de 

vroege morgen van de volgende dag gingen we er op uit en 

verborgen ons in de nabijheid van dat vistuig, onder wat rijst-

hout langs de waterkant. Het vroor sterk terwijl wij daar twee 

uren lagen voordat de verdachte visser dat vistuig kwam lich-

ten. Wij bekeurden die visser en namen het vistuig in beslag en 

vervolgens voeren wij moedig op huis aan. Enige dagen later 

moest mijn commandant te Heusden inspectie maken voor de 

Districtscommandant. Ik had dit reeds eerder te Woudrichem 

beleefd. De ingezonden rapporten over onze diensten had de 

Districtscommandant reeds in zijn bezit. Mijn commandant, 

Marechaussee van 
1875 tot 1895
Reeks verhalen uit de oude doos: deel 4: overplaatsing en opstandige vissers.

In de vorige afleveringen van deze serie maakten wij kennis met 
oud-collega Pieter-Jan Poulussee uit Tholen die van 1875 tot 
1895 bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee heeft ge-
diend. 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 het vorige deel 3 
kreeg hij te maken met drankmisbruik op de brigade, een grote 
overstroming en ander onheil.

Inspectie-tocht 

per zeilboot door 

v.l.n.r. kapitein 

Eekhout, kapitein 

Bauduin en 

luitenant-kolonel 

Schoenmaeckers 

(foto familie 

Paulusse).
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door hem gewezen op het weinige dat er voor mijn komst 

door het detachement was verricht, dat nu was gebleken uit 

het geen door ons reeds was gedaan. Mijn Commandant die 

op het punt stond bevorderd te worden tot Brigadier was 

buitengewoon tevreden over mijn werk. Mijn voorganger had 

de minste kennis van varen en visserij, waardoor zij niets op de 

rivier hadden kunnen verrichten. 

Opstand van de vissers te Woudrichem. 

Het was zaterdagavond dat wij gezellig in ons kosthuis zaten 

te spreken met onze huisgenoten. Wij stonden eindelijk klaar 

om ons ter ruste te begeven, toen er een marechaussee, die te 

voet uit ’s-Hertogenbosch was gekomen,(noot redactie: dat 

is ruim 20 km!) ons de tijding bracht dat wij ons de volgende 

morgen in marstenue met het vaartuig geheel compleet naar 

Woudrichem moesten begeven. Uiterlijk zes uur in de morgen 

zouden wij ons bij de brigadecommandant Woudrichem mel-

den. Dus in plaats van te gaan slapen, direct onze uitrusting 

en het vaartuig in orde hebben gebracht en in de morgen om 

3 uur de Maas afgevaren, zodat wij ons op het bepaalde uur 

bij genoemde commandant konden melden. Wij troffen daar 

ook het detachement Marechaussee van Werkendam. Door de 

brigadecommandant werden wij met het volgende in kennis 

gesteld. Voor onbepaalde tijd moesten wij gezamenlijk dienst 

doen tijdens de uitoefening van de zalm- en elftvisserij op 

het Woudrichemse viswater in de Maas, Merwede en Waal. 

Reden: de gemeente Woudrichem was arm aan inanciële 

inkomsten. Ten einde raad had de gemeenteraad met goed-

vinden van Gedeputeerde Staten een verordening gemaakt 

waardoor de vissers verplicht werden al de gevangen zalm en 

elft aan de gemeente over te geven. Een veiling was daarvoor 

opgericht waar die gevangen vis publiekelijk aan de meest 

biedende zou worden verkocht. Van die opbrengst werd door 

de gemeente 10 % ten bate van de gemeentekas afgetrokken 

en het overige aan de rechthebbende vissers ter hand gesteld. 

Tegen deze regeling bestond een groot verzet door de vissers 

en weigerden zij eenparig hun gevangen vis af te staan. Zij 

beriepen zich op hun onschendbaar recht destijds geschonken. 

Bij het begin van ons optreden liet het verzet zich direct ernstig 

aan zien. Een detachement Infanterie uit Gorinchem was ook 

spoedig ter plaatse, maar zonder resultaat. De burgemeester 

voelde zich genoodzaakt op een vaartuig te vluchten. Op de 

vestingwal stonden een menigte inwoners waaronder enkele 

met vuurwapens klaar tot vuren. Eindelijk waren door ons 

enkele stuks elft in beslag genomen. Daarop vertrokken de 

vissers van het terrein en staakten het vissen. Zij begaven zich 

toen op het havenhoofd onder de oproerige menigte zodat 

de tweede luitenant Commandant van de Infanterie zijn sabel 

trok en het commando gaf tot vaardig maken tot vuren. Een 

minder gunstig bekend staand persoon nam daarop een stok 

en bracht die luitenant daarmee een hevige klap toe. Een in 

de nabijheid staande marechaussee sprong tussen beiden en 

bracht die persoon een slag met de bajonet op het karabijn 

toe. Een menigte vrouwen stonden met stukken basalt op het 

havenhoofd om ons daarmee te treffen. Door het kalme en 

vastberaden optreden van onze eerste luitenant Quadekker 

was het te danken dat er geen verder verzet gepleegd werd. 

Het was tegen de avond dat wij met een paar gevulde laarzen 

met water konden inrukken. Vanaf de vroege morgen, dat wij 

Veen hadden verlaten hadden wij niets meer kunnen nuttigen. 

De volgende dag maandag kregen wij een nieuwe instructies. 

De gevangen vis moest van toen af alleen worden geteld en 

verder in het bezit van de vissers gelaten. Dat ging zonder 

verzet, terwijl de vissers zeiden: ”Onze visjes meugde tellen, 

maar verder afblijven.” 

De volgende morgen kwam er een kanonneerboot met ge-

wapende sloepen van de Marine ons assisteren. Verzet had er 

toen niet meer plaats” . 

Wordt vervolgd

 Wapen Woudrichem

Marechaussees van de brigade 

Woudrichem

Zalmschouw Woudrichem in gebruik geweest door 

de Marechaussee

Brigade Woudrichem

Foto’s Marechausseemuseum
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In het juninummer van Marechaussee Contact was het eerste 

deel te lezen van de beschrijving van de geschiedenis van 

het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee en meer 

specifiek die van de rol van reservisten in deze geschiedenis, 

onderstaand deel 2: 

Bezuinigingen 

Omdat er nog geen duidelijkheid is over de positie van de 

reservisten binnen het TkKmar en het aantal beschikbare 

reservistenuren, zoekt men op 

dit moment naar een oplossing 

om het aantal opdrachten te 

kunnen blijven uitvoeren. Een 

gevolg van de bezuinigingen is 

ook dat het trompetterkorps al 

sinds december 2010 niet meer 

beschikt over huisvesting. Na 

het vertrek uit de Prins Maurits 

kazerne in Ede kreeg het orkest 

ruimten in de voormalige 

Kranenburg-Noord kazerne in 

Harderwijk toegewezen. Echter, 

nog voor de verbouwing kocht 

ROC Landstede de kazerne en 

had het orkest geen vaste repe-

titielocatie. De orkeststaf bivak-

keert sinds januari 2011 op het 

Opleiding- en Kenniscentrum 

KMar in Apeldoorn.

Orkeststatus 

Het TkKmar heeft sinds de reorganisatie in 2001 een enorme 

ontwikkeling doorgemaakt. Met name ook door de publieke 

optredens op en naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens  

Koninginnedag 2009 en na de ramp met vlucht 1951 van 

Turkish Airlines, is het trompetterkorps uitgegroeid van een vrij-

willigersorkest naar een volwaardig beroepsorkest en muzikale 

ambassadeur van de KMar. Tijdens de inhuldigingsplechtigheid 

van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander speelde het trom-

petterkorps op verzoek van Koningin Beatrix, als ‘schutsvrouwe’ 

en muzikaal ambassadeur van de KMar een speciaal muziek-

stuk. Toen zij - inmiddels Prinses Beatrix - met haar familie het 

Koninklijk Paleis op de Dam verliet, klonk de compositie ‘Mo-

numents of the Netherlands’. Het TkKmar neemt als deeltijd-

beroepsorkest in fanfarebezetting (koperblaasinstrumenten en 

saxofoons) een unieke plaats in naast de voltijd-beroepsorkesten 

met een harmoniebezetting (klarinetten en luiten).

Bedrijfsorkest 

Een aantal voorbeelden van optredens die de orkestleden zich 

altijd zullen blijven herinneren: 

1. Een ceremonie in de vrieskou eind 2010 in Ede waar het halve 

orkest zwaar onderkoeld voortijdig het square moest verlaten, 

2. De laatste commando-overdracht in Apeldoorn waar het 

Reservisten

Reservisten bij het Trompetterkorps der 

Koninklijke Marechaussee

orkest de show moest lopen en tot op het bot was natgeregend, 

3. De ramp in Apeldoorn waar hun vaste chauffeur Roel Nijenhuis 

onder slachtoffers te vinden was, 

4. Het verzorgen van de 4 mei-herdenking in de Nederlandse 

Club in Adelaide (Australië) waar oud-militairen tot tranen toe ge-

roerd waren omdat er een orkest uit Nederland aan de ceremonie 

meewerkte, 

5. De herdenking bij Kamp Westerbork met een indrukwekkende 

toespraak van luitenant-generaal Dick van Putten over de Mare-

chaussee in oorlogstijd, 

6. De begrafenis van Victor Beglinger, befaamd en eerste luite-

nant- KMar-ruiter, waar de tamboer met zijn trom voor de  

rouwstoet uit moest marcheren. Optredens die tot denken  

aanzetten!

Internationale contacten 

De contacten die het TkKmar wereldwijd heeft opgedaan, 

resulteren in bijvoorbeeld ontwikkelingshulp bij het heroprichten 

van de Kapel van de Troepenmacht in Suriname en het opne-

men van de volksliederen van de diverse (Antilliaanse) eilanden. 

De diverse taptoes in het buitenland zijn de krenten in de pap: 

De Royal Nova Scotia Tattoo in Halifax (Canada), de taptoe in 

Rotorua (Nieuw Zeeland), de taptoe 

en militaire parade in St. Petersburg 

(Rusland), de taptoe in Hamina 

(Finland), optredens in het Verenigd 

Koninkrijk, Frankrijk, België, Luxem-

burg, Duitsland, Tsjechië, Italië. Last 

but not least de taptoe in Kaapstad 

(Zuid-Afrika) waar kennis gemaakt 

werd  met collega-orkesten uit Zuid-

Afrika en de verhalen van voor en 

na de apartheid meekregen. Waar 

ze collega-muzikanten ontmoetten die projecten in de Townships 

uitvoerden om de kinderen daar een beter bestaan te kunnen bie-

den. De tegenstellingen tussen arm en rijk maakten diepe indruk.

Afsluitend

In september 2013 is het optreden van het TkKMAR te bewonde-

ren bij de Nationale Taptoe te Rotterdam. Dit jaar zijn de buiten-

landse optredens beperkt tot Vicenza in Italië en Ystad in Zweden. 

Het TkKmar kent haar eigen fanclub, de Stichting Vrienden van 

het Trompetterkorps. Leden van deze stichting krijgen voor een 

(minimale) jaarlijkse bijdrage van e 15,00 een exclusief con-

cert, inclusief consumpties voor twee personen. Een periodieke 

nieuwsbrief per e-mail en kortingen bij de aanschaf van CD’s 

horen er ook bij. Wellicht iets om te overwegen! De KMar kent 

naast het trompetterkorps nog een historisch tamboerkorps in de 

al eerder genoemde bezetting van slagwerk en signaaltrompet-

ten. Het historisch tamboerkorps repeteert eens in de drie weken 

en treedt op in het oude diensttenue met hoge kraag. In een 

convenant is geregeld dat het historisch tamboerkorps onder de 

verantwoordelijkheid valt van het TkKmar. 

Dit tamboerkorps zoekt nog nieuwe leden!

Ystad, Zweden 2005

Inhuldiging 30 april 2013
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Bronbeek heet eigenlijk: Koninklijk Tehuis voor Oud-Mili-

tairen en Museum (KTOMM) Bronbeek en staat in Arnhem. 

Minister-president Mark Rutte memoreerde het al in zijn 

toespraak in de Ridderzaal bij de Nationale Veteranendag (29 

juni 2013): Bronbeek bestaat 150 jaar. Maar aandacht voor 

Bronbeek stond ook op het SMC-verlanglijstje. De redactie 

reed er heen op een zeer warme augustusdag en ontmoette 

de enige KMar-bewoner, de oud-adjudant Gerrit Visser.

Introductie

Over Visser is al meer gepubliceerd, de laatste keer vorig jaar 

over zijn beleving van de veteranencruise van defensie op de 

ms. J. Henry Dunant van het Rode Kruis. Deze oorlogsvet-

eraan – die gevochten heeft op de Grebbeberg in mei 1940 

en bij het verzet is geweest - is nu 93 jaar, één van de oudste 

SMC-ers. ‘Ik ben net als mijn scootmobiel, zei de huisarts, ik 

ga langzaam vooruit. Maar tussen de oren werkt alles nog 

prima. Ik ben maandag geopereerd aan staar aan mijn andere 

oog. Dus ik kijk weer als de beste,’ grapte de kwieke Visser. 

Zijn loopbaan rondde deze geboren Amsterdammer al in 

1975 af: als commandant van de brigade Hessisch Oldendorf 

(Duitsland). Daarvoor was hij bij de KMar werkzaam in Am-

sterdam, Haarlem, Schiphol, 103 EskKMar en Harderwijk. En 

Suriname, om niet te vergeten. Toen zijn echtgenote overleed 

- ze woonden een aantal ijne jaren in Heerenveen - trok hij 

kort daarna naar Bronbeek. Er was geen wachtlijst, zoals nu. 

Visser woont er nu tien jaar en heeft er geen dag spijt van. 

Hij raadt het alleenstaanden zelfs aan. Geïnteresseerden voor 

Bronbeek kunnen  hem bellen op 026-3763648, graag nà 

13.00 of nà 18.00 uur. In deze tien jaar heeft hij vier andere 

KMar-mannen gekend. De laatste - Niebe Zeldenrust - is nu 

ook overleden. 

Bronbeek

Koning Willem III - anderhalve eeuw geleden - was eigenaar 

van het landgoed geworden, een klein paleis als buitenver-

Bronbeek is 150 jaar jong in 2013

blijf. Het maakte onderdeel uit van het gebied ‘Het Lange-

water’ aan weerszijde van de Velperweg, een heuvelachtig 

en onbebouwd buitengebied. In 1859 schonk de koning het 

aan de staat met de verplichting er een tehuis voor invalide 

militairen te bouwen. De staat liet achter het paleis het Kolo-

niaal Militair Invalidenhuis verrijzen dat op 19 februari 1863 

zijn opening had. In het paleis woont nu de commandant van 

Bronbeek. Direct na de opening brachten particulieren, minis-

teries en leden van het Koninklijk Huis geschonken voorwer-

pen uit Nederlands-Indië om het gebouw aan te kleden. De 

talrijke voorwerpen gaven de grote daden van het Oost-

Indische leger weer. Zie daar: het tehuis kreeg tevens een 

museale functie. Met een aanloopperiode vanaf de VOC-tijd 

en een uitloopperiode tot en met de dekolonisatie van Ne-

derlands Nieuw-Guinea is het hoofdthema: Nederlands-Indië. 

Het ‘laatste stukje Indië’ vind je hier, met ook enige aandacht 

voor de Indonesiërs en de Japanse bezetters in de Tweede 

Wereldoorlog. Voor de openingstijden van het museum kunt 

u bellen met 026-3763555. 

Dagindeling

De redacteur zit met Visser onder de parasol op het terras. 

Paresto medewerkster Doortje schenkt de kofie in. ‘Doortje 

ken ik vanuit mijn Suriname-tijd. Zij was toen circa veertien 

jaar. Elke dag liep zij in een groep meiden voorbij, de witte 

mutsjes op. Een non ervoor en een non erachter, en zo naar 

de kerk. Laat ik haar hier tien jaar geleden weer tegen het 

lijf lopen! Onvoorstelbaar’, legt Visser uit. ‘Ik woon op een 

eenpersoons kamer op de eerste verdieping, achter een hoge 

dikke boom, dus lekker koel in huis. Ik heb geen verzorging 

nodig, behalve nu: het druppelen van mijn geopereerde oog. 

Ik sta zelfstandig op en ga ook zelf naar bed. Om 08.00 

Het oude paleis (r) met daarachter het tehuis en museum (l); links 

hiervan staat op een heuveltje het reünie- en congrescentrum 

‘Kumpulan’ (in het Nederlands: vergadering of bijeenkomst) met 

een geweldig restaurant

Veel activiteiten: op 26 juli de Herdenking Opheffing KNIL bij het 

monumentSM
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uur hebben we ontbijt in de eetzaal. Je mag je boterham-

men ook mee naar boven nemen. Om 09.00 uur drinken we 

gezamenlijk kofie of thee in de Poorterzaal. Als je jarig bent, 

komt er ook gebak bij. De warme maaltijd is in de eetzaal om 

12.15 uur, de avondmaaltijd om 17.15 uur. ‘s Avonds lees 

ik een boek of kijk ik TV op mijn kamer, meestal sport. Of ik 

drink iets in de bar beneden met de andere inwoners. Een 

drankje drinken op de kamer kan ook; ik heb er een koelkast-

je voor aangeschaft. Op mijn kamer heb ik ook een telefoon, 

het telefoneren naar wie dan ook is nu gratis.’ 

Vrije tijd

Het landgoed is best wel groot. Er zijn linke wandelpaden en 

ook veel monumenten tussen het groen. Er zijn plantenkas-

sen, oude kippenhokken die nu ingericht zijn voor het boet-

seren en iguurzagen, een dierenweide enzovoort enzovoort. 

Visser lachend: ‘Zo’n grote tuin heeft niet iedereen. Ik rijd 

er door heen op mijn scootmobiel. Soms ook een uitstapje 

buiten het terrein, bijvoorbeeld naar Albert Hein. Je moet je 

Om 12.15 uur de warme maaltijd in de eetzaal: spinazie met 

vis en ijs toe

afwezigheid en terugkeer wel melden bij de receptie.’ Er is 

onder meer een tuingroep, inwoners die het terrein onder-

houden, zo ook het elke dag aanpassen van de datum op 

de plantenkalender. ‘Dit hoeven ze niet te vergeten, anders 

maken bewoners van de Velperweg je er wel op attent’, legt 

Visser uit. Hij was van 2003 tot 2005 voorzitter van de In-

wonerscommissie. In deze tijd kwam ook de urnengalerij tot 

stand. Na overlijden kunnen inwoners hun as laten bijzetten: 

‘Ik niet hoor. Ik ga terug naar Heereveen.’ Ook is er in het 

tehuis of in het museum vrijwilligerswerk te doen. De inwo-

ners maken ook uitstapjes, bijvoorbeeld een Spido-rondvaart 

in Rotterdam en naar het Cavaleriemuseum in Amersfoort. 

Zelf organiseerde Visser voor zijn mede-inwoners tweemaal 

een reisje naar KMar-Schiphol wat goed in de smaak viel. De 

autobussen komen van Defensie, die overigens heel Bron-

beek bekostigt. 

Inwoners

Het tehuis telt vijftig inwoners die aan de criteria hebben vol-

daan. Zo kunnen daar geen oud-oficieren een woonruimte 

zoeken. Vrouwelijke militairen kunnen dit weer wel, maar het 

is voor Visser de vraag of dit verstandig is. Er is een kleine 

wachtlijst en voor je daar opkomt kun je wel twee dagen 

‘proefdraaien’ oftewel met de inwoners meelopen. Vanaf 

1863 sliepen de soldaten of slaapzalen en de onderoficieren 

op kamers. Hun aantal was wel 200 ‘invaliden’, die tot hun 

tachtigste levensjaar ook arbeidsplicht hadden. Bronbeek 

voorzag grotendeels in een eigen voedselproductie. De inwo-

ners hielden een paard, koeien, varkens, konijnen en vissen in 

de vijver en ze teelden ook groenten en fruit. Na de verbou-

wing in 1961 zijn er alleen één- of tweepersoonkamers. De 

ziekenverzorging is heel goed geregeld, een rustpunt voor de 

kinderen die met hun gezin elders wonen. Zodra er iets is met 

hun vader in het tehuis gebeurt, worden ze gewaarschuwd. 

In noodgevallen kunnen ze er ook slapen en mee-eten. Al-

leen bij speciale gelegenheden dragen de inwoners nog de 

uniform: of die van het eigen korps (voor Visser de KMar) 

of die van Bronbeek. De redacteur sluit het ijne gesprek 

met Visser (een prima verteller met vele anekdotes) af na de 

warme maaltijd in Bronbeek. 

Gerrit Visser bij de plantenkalender; het is donderdag 

1 augustus 2013

Gepromoot door de inwoners: de urnwand in het park achter 

het gebouw BronbeekSM
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Op 11 juni hield beroepslichting 63-3 een reünie in het Ma-

rechausseemuseum te Buren. De redactie ontving van Anton 

Borst onderstaand verslag. 

In het najaar van 2012 werd het plan geopperd om voor de  

leden van de beroepslichting 1963-3 een reünie te organise-

ren. De voorbereidingen vergden natuurlijk wat speurwerk, 

maar uiteindelijk kon het groene licht gegeven worden. En op 

11 juni 2013 was het dan zover. Precies vijftig jaar later ont-

moetten tien oud-collega’s elkaar weer. Een bijzonder moment, 

want velen hadden elkaar sinds die tijd niet meer gezien. Ook 

de locatie van het weerzien was een voltreffer, namelijk het 

zeer bezienswaardige Marechausseemuseum in Buren. 

In 1963 werd de opleiding gestart met 31 marechaussees.  

Bij het openingswoord werd stilgestaan bij negen collega’s 

die inmiddels zijn overleden. Van enkele oud-collega’s kon de 

verblijfplaats niet worden achterhaald.

Het verloop van die dag was een aaneenschakeling van ster-

ke verhalen en het ophalen van veel herinneringen, waarbij 

ook de dames zich kranig wisten te roeren. Onder het genot 

van een drankje en een goed verzorgde lunch is er die dag 

nog lang (na)gepraat... Voor herhaling vatbaar.

In de door het ministerie van Defensie in 2010 uitgegeven Raam-

regeling Reüniefaciliteiten is in algemene zin bepaald dat alleen 

reünieverenigingen vanaf 1 januari 2013 aanspraak kunnen ma-

ken op faciliteiten ten behoeve van het organiseren van een re-

unie. Het bestuur van de Stichting Marechaussee Contact heeft, 

met verwijzing naar het gestelde in het Burgerlijk Wetboek, 

tevergeefs daartegen protest aangetekend. Daarop is besloten 

binnen de SMC een Reünievereniging Marechaussee Contact 

(RVMC) op te richten.  Het niet hebben van een vereniging zou 

immers betekenen dat KMar-veteranen en KMar-postactieven 

geen gebruik meer zouden kunnen maken van de reüniefacilitei-

ten van Defensie. 

Algemeen

Het RVMC-bestuur bestaat uit voorzitter Roel Gras, secretaris 

Pier Scholte, penningmeester Eelco Bouwman, alsmede de leden 

Frans Meijer, Jack Vlaming, Piet van Sprang en Cor de Boom. 

De verenigingsstatuten zijn op 4 december 2012 bij de notaris 

Sander Marcel van Berg in Buren bekrachtigd. Het huishoudelijk 

reglement van de vereniging kwam op 18 juli 2013 tot stand. Le-

den van de vereniging kunnen beide stukken opvragen bij de se-

cretaris. Zijn persoonsgegevens vindt u terug op blad 27 van dit 

blad. Het doel van de RVMC is de onderlinge contacten tussen 

de leden dan wel de contacten tussen de leden en het actieve 

defensiepersoneel of met dezelfde uitzendervaring te bevorderen 

en te onderhouden door middel van onder meer: contactbijeen-

komsten en reünies, website, voorlichting en informatie. Een en 

ander in nauwe samenhang met de activiteiten van de SMC.

Ledenbelang

Uitsluitend de begunstigers van de SMC kunnen lid van de 

RVMC worden. Zij dienen zich schriftelijk aan te melden bij het 

bestuur. Het aanmeldformulier kunt u opvragen bij Cor de Boom. 

Ook zijn gegevens staan op blad 27 van dit Marechaussee Con-

tact. Toelating is alleen mogelijk voor degene die: 1. werkzaam is 

of is geweest bij de KMar, het Korps Militaire Politie/Koninklijke 

Marechaussee of het Korps Politietroepen; en 2. de status heeft 

van: a. oorlogs- en/of dienstslachtoffer, of b. post-actieve van de 

KMar; of c. veteraan; dan wel een combinatie van deze hoe-

danigheid. Postactief zijn, in de zin van de defensieregelingen, 

houdt in: een actief dienstverband van minimaal 12 jaar bij de 

KMar.

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt in uw aller 

belang plaats tijdens de Contactmiddag in maart 2014 in Buren. 

Het RVMC-bestuur roept alle KMar-veteranen en KMar-postac-

tieven op om lid te worden. Het kost leden geen cent. Wel eerst 

begunstiger worden van SMC. Dit kost met veel voordelen 

minimaal € 15,- per jaar. 

Vereniging Marechaussee Contact 

bruist van activiteiten

Vijftig jaar later – reünie beroepslichting 63-3

SM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



MarechausseeContact•augustus2013
nummer 4

26 MarechausseeContact•augustus2013

Personalia

H.C.A. Cocx

Dpl 69-6

W.H.G. Fransen

Ber 76-4

IFOR

J.M. Kerkhoff

OVW; Ned. Indië

MPII; 1MPV

C. Vreeswijk

Ber 59-4A

G.J. Vreeswijk

Ber 81-5

UNIPTF

J.J. van Wesenbeeck

Dpl 53-3

R. van Bergen

Geboren 7 juni 1927

Overleden 12 juni 2013   

Dpl; 4 DMC

Ned. Indië; 3 MPV

H.W. Bunschoten

Geboren 3 mei 1927

Overleden 26 mei 2013   

Ber 48-1

C. van den Dikkenberg

Geboren 25 oktober 1933

Overleden 10 mei 2013  

Dpl 53-2

J. Egas

Geboren 22 juli 1943

Overleden 21 maart 2013

Dpl 62-3

H. van den Ham

Geboren 8 januari 1928

Overleden 17 juli 2013

Ber 49-86

C.C.A. Huffener

Geboren 12 juni 1926

Overleden 18 juni 2013 

Dpl; 3 DMC; 

Ned. Indië; 2 MPIII; 3 MPIII

J. Kettelarij

Geboren 13 december 1926

Overleden 21 juli 2013   

OVW; ENG; GBI; Ned. Indië; 

1 MPI; 5 MPI; 1 MPIV

J.J.J. van der Kroft

Geboren 6 juli 1927

Overleden 25 april 2013  

Dpl; Ned. Indië; 5-RS

St MPIV; MPIV

C. Krowinkel

Geboren 28 februari 1936

Overleden 21 mei 2013

Dpl 56-1

G.J. van de Lagemaat

Geboren 31 oktober 1923

Overleden 6 juli 2013   

OVW; Engeland; 5 DMC

Ned. Indië; 2 MPIV; Ber

W. van Manen

Geboren 20 maart 1927

Overleden 29 juni 2013  

OVW; ENG;GBI

Ned. Indië; 3 MPI

J.J. van der Molen

Geboren 2 november 1927

Overleden 3 juni 2013

Dpl; 4 DMC; Ned. Indië

MPI; 3 MPV

Mevr. J. Schreuder – Lemstra

Geboren 22 september 1925

Overleden 31 mei 2013

Weduwe van K.J. Schreuder

J. Versantvoort

Geboren 17 september 1938

Overleden 27 juni 2013  

Dpl 58-3

C.J. van der Zaan

Geboren 1 december 1946

Overleden 13 mei 2013 

Ber 66-1

A.P.D.M. van Zanten

Geboren 6 januari 1925

Overleden 21 april 2013

Donateur

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

Nieuwe begunstigers

Overleden begunstigers

Wij heten de nieuwe begunstigers van harte welkom. In totaal vormen nu 3183 begunstigers, die dienen of gediend hebben bij 

de Koninklijke Marechaussee, het Korps Politietroepen of het Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee (of hun partners) 

en afkomstig zijn uit alle delen van onze bevolking, een substantiële kring van vrienden rondom het Wapen der Koninklijke 

Marechaussee.

Het Bestuur SMC

Bestuur en redactie Stichting  

Marechaussee Contact  

betuigen de nabestaanden  

hun medeleven en wensen hen 

sterkte toe.
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Stichting Marechaussee Contact
De Stichting Marechaussee Contact (SMC) is een ideële stichting

zonder winstoogmerk, op 24 oktober 1977 opgericht in Buren en

gevestigd op het adres Weeshuiswal 9, 4116 BR, Buren (Gelderland).

SMC is aangesloten bij het Veteranen Platform en onderhoudt nauwe

banden met het Veteranen Instituut, het Museum der Koninklijke

Marechaussee en andere relevante organisaties.

De Koninklijke Marechaussee is een militaire politieorganisatie waarin

in het verleden het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie

in Nederlands-Indië zijn opgegaan.

Zowel beroeps- als dienstplichtig personeel, dat gediend heeft of dient 

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

nodigd zich aan te melden als begunstiger van SMC.

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

schappelijke banden tussen hen die in het heden of verleden als 

militair of burger werkzaam waren of zijn bij de Koninklijke  

Marechaussee, Korps Militaire Politie/ Koninklijke Marechaussee en 

Korps Politietroepen. Tevens draagt SMC ertoe bij dat belangstelling 

voor en betrokkenheid met het Wapen der Koninklijke Marechaussee 

en de nauw daarbij betrokken instellingen levendig wordt gehouden.

SMC wordt bij het realiseren van haar doelen ondersteund door  

enkele duizenden begunstigers.

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

l organiseren van contactbijeenkomsten, excursies en reünies

l deelnemen aan herdenkingen

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

l aandacht schenken aan hoogtijdagen van het Wapen

l uitgeven van ‘Marechaussee Contact’

l informeren via de website www.marechausseecontact.nl

l verzenden van een wekelijkse nieuwsbrief

l  ondersteunen van de veteranenzorg binnen de Koninklijke  

Marechaussee

l beantwoorden van speciieke vragen

l geven van voorlichting

Voorzitter

J. Vlaming

e-mail: vlamingj@gmail.com

Vice-voorzitter

G.N. Roes

e-mail: gerard.roes@planet.nl

Secretaris SMC

P. Scholte

Postbus 125

7590 AC Denekamp

Tel. 0049 594 1999099

e-mail: scholte.p@gmail.com

Tevens adres voor overlijdensberichten

SMC-begunstigers

Penningmeester

E. Bouwman

tel: 071 - 5416060

email: e.bouwman@ziggo.nl 

algemene bankrekening:  

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

Postbankrekening 3912106 

t.n.v. SMC te Nieuw Vennep

IBAN:  NL82INGB0003912106

BIC:  INGBNL2A

Commissie reünies, contactdagen

en herdenkingen

R. Gras 

Walstro 33 

1273 BH Huizen 

Tel. 035-5258313 

e-mail: roelgras@hetnet.nl

Veteranen

F. H.C. Meijer

Tel. 0341-417087

e-mail: frans.meijer@kpnmail.nl

Indiërubriek

Zie adres aldaar

Redactie

J. Vlaming, R. Bouwman, F.H.C. Meijer, W.A. Geense, E.C.G. 

Boom, M.N.M. Broekhuizen-Klijnhout, E.A.W. Damen

Redactieadres

Weeshuiswal 9

4116 BR Buren

Tel. 0344-571256

e-mail: redactiemc@gmail.com

Webmaster SMC

R. Bouwman

e-mail: roelbouw@gmail.com

www.marechausseecontact.nl

Marechaussee Contact (MC) verschijnt zes maal per jaar 

en wordt verstrekt aan begunstigers van de Stichting  

Marechaussee Contact.

Nieuwe abonnees dienen zich derhalve eerst aan te 

melden als begunstiger. Hoewel uiterste zorg is besteed 

aan MC, aanvaardt noch de redactie, noch de stichting 

enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of  

onvolkomenheden in het blad. 

Stichting Marechaussee Contact



Museum der Koninklijke Marechaussee

Weeshuiswal 9
4116 BR Buren
Tel: 0344-571256
W: www.marechausseemuseum.nl
E: postbus@marechaussseemuseum.nl

Elke dag open van 12.30 -16.30 uur, voor feestdagen: zie website

Geschiedenis

Vergaderingen

KMar Meeting Point

Bijeenkomsten

Voertuigen, motoren


