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Vijf van onze collega’s hebben vandaag, 27 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Minister Hillen 
heeft de lintjes uitgereikt tijdens een mooie plechtigheid op de Prinses Juliana Kazerne.  
 
De gedecoreerden zijn:  
 
Luitenant-generaal mr. Dick van Putten krijgt de onderscheiding voor zijn hele carrière bij de marechaussee. 
Hij heeft als Commandant Koninklijke Marechaussee een grote betrokkenheid getoond met de organisatie en 
haar medewerkers. Zijn betrokkenheid met de KMar komt duidelijk naar voren in de manier waarop hij leiding 
geeft aan de organisatie. De operatie centraal, maar het zijn de mensen die het doen. Dat blijkt ook uit de 
toewijding die luitenant-generaal Van Putten laat zien in zijn rol als voorzitter van de Stichting Van Houten. Een 
stichting die zich inzet voor medewerkers die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Daarnaast krijgt 
luitenant-generaal Van Putten lof voor zijn inzet als voorzitter van de Stichting Marechausseemuseum en voor 
de invulling van zijn rol als Gouverneur der Residentie. Luitenant-generaal Van Putten is benoemd tot Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden.  
 
Kolonel Egon Hoppe heeft als brigadecommandant Grensbewaking op Schiphol een ommekeer bewerkstelligd 
binnen deze brigade. De brigade staat binnen het Wapen weer op de kaart als een aantrekkelijke werkplek. Ze 
is goed gevuld met gemotiveerde grenswachters. Tevens stond de persoonlijke ontwikkeling van iedere 
medewerker centraal, zowel leidinggevend als operationeel. Daarnaast hechtte kolonel Hoppe sterk aan het 
ontplooien van maatschappelijke activiteiten door de brigade. Illustratief hiervoor is de gastvrijheid waarmee 
een verstandelijk beperkte jongere de gelegenheid kreeg voor een maandelijkse stage op de brigade. Ook de 
partners, waarmee deze brigade samenwerkt, zijn vol lof over de manier waarop Egon Hoppe is geslaagd om de 
verbinding te leggen met de buitenwereld. Kolonel Hoppe is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau, met de zwaarden.  
 
Toon Schoemaker heeft in zijn ruim 40-jarige loopbaan bij het Ministerie van Defensie aangetoond dat een 
loopbaan met inzet, doorzettingsvermogen en een goed stel hersens omgezet kan worden in een krachtige 
carrière. Hij is binnengekomen als liftboy en opgeklommen tot afdelingshoofd bij de Directie Planning & 
Control op de staf. Hij is het (school-)voorbeeld voor vele collega’s (nu en in het verleden) dat je zelf ‘architect’ 
van je loopbaan kan zijn. Gedurende vele jaren heeft Toon Schoemaker actief en onbetaald geparticipeerd in 
allerlei medezeggenschapsorganen. Hierbij heeft hij altijd het belang van de organisatie en het belang van het 
enkele individu laten meewegen en actief gezocht naar passende oplossingen. In 1990 is de Stichting Dutch 
Spitfire Flight opgericht. Toon Schoemaker was penningmeester van de stichting en onder andere actief 
betrokken bij het verwerven van sponsorgelden voor de stichting. Toon Schoemaker is benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau.  
 
Majoor Cees Kleijbergen staat bekend als een mensenmens, met veel zorg en aandacht voor een ieder, niet 
alleen in zijn werk maar ook daarbuiten. Hij is een collega met een enorm plichtsbesef op wie in een 
crisissituatie voor 200% kan worden gebouwd. Niet alleen binnen het Wapen, maar ook voor ketenpartners. 
Een voorbeeld hiervan heeft vorig jaar op 9 april plaatsgevonden, na de noodlottige schietpartij Alphen aan 
den Rijn. Hij is daar vrijwillig naar toe gegaan om hulp te bieden. Hij heeft zich met zijn team van de recherche 
direct beschikbaar gesteld aan de politie Hollands-Midden. Majoor Cees Kleijbergen schenkt veel aandacht aan 
zijn medewerkers en hun thuisfront, met name bij uitzendingen en detacheringen. Maar ook buiten zijn werk is 
hij actief en betrokken bij verschillende projecten. Zo is hij actief rol binnen de Gereformeerde Gemeente 
Zuiderhaven voor de gehele coördinatie van de inzet van vrijwilligers bij de bouw van het nieuwe kerkgebouw. 
Majoor Cees Kleijbergen is vandaag op zijn 50e verjaardag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, met 
de zwaarden.  
 
Adjudant Charlotte Bloemendaal is sinds 1979 in dienst bij de KMar en was daarmee een van de eerste 
vrouwen bij het Wapen. Mede door haar goede voorbeeld voor wat betreft inzet en gedrevenheid, is ‘de 
vrouw’ een niet meer weg te denken bij de KMar. Zij heeft door haar inbreng als ambassadrice, het 
genderbeleid binnen de KMar gestalte gegeven. Naast haar gewone werkzaamheden is ze van 2000 t/m 2005 
vertrouwenspersoon binnen het District Schiphol. Ze is de voortrekker van het buddysysteem op Schiphol, 



waarbij nieuwe vrouwelijke collega’s worden gekoppeld aan een andere vrouwelijke collega om de integratie in 
de werkomgeving te vergemakkelijken. Daarnaast meldt adjudant Bloemendaal zichzelf ook vaak aan als buddy 
voor uitgezonden collega’s. Naast haar werkzaamheden voor de KMar is Charlotte Bloemendaal al lange tijd lid 
en speelster bij volleybalvereniging Sas70 in Uithoorn waar ze zich inzet voor diverse activiteiten. Adjudant 
Charlotte Bloemendaal is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden.  

 


