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Nestelpennen

De Koninklijke Marechaussee heeft op Eindhoven 
Airport twee Amsterdammers aangehouden op ver-
denking van drugssmokkel.

De KMar handelde naar aanleiding van binnengekomen in-
formatie dat er mogelijk drugs gesmokkeld zou gaan worden 
door de twee verdachten. Na controle door de KMar werden 
de twee Amsterdammers van 36 en 62 jaar aangehouden.

Kort na de aanhouding produceerde de 36-jarige verdachte 
bollen waarin cocaïne werd vermoed. Beide verdachten zitten 
vast voor verder onderzoek door de recherche van de Mare-
chaussee in Eindhoven, waarbij ook de rol van de medereiziger, 
de 62-jarige Amsterdammer, wordt onderzocht. Beide mannen 
wilden via Eindhoven naar Bergamo, Italië reizen. 

Het is overigens vrij uitzonderlijk dat in Eindhoven een bolle-
tjesslikker wordt aangetroffen, zeker op uitreis.

Bolletjesslikkers Eindhoven 
Airport

Onlangs zijn negen Somalische piraterijverdachten 
aangekomen op vliegbasis Eindhoven met een KDC- 
10 transportvliegtuig van de luchtmacht. 

Het onderzoek, verricht door de Koninklijke Marechaussee, 
heeft de verdenkingen tegen de negen verdachten verder 
onderbouwd. De rechter-commissaris in Rotterdam stelde 
hen in bewaring. De raadkamer van de rechtbank Rotter-
dam beslist over hun verdere voorlopige hechtenis.

Vissersschip
Begin april wilde H.M.S. Tromp voor de kust van Somalië 
een vissersschip controleren, toen twee rigid-hulled inflata-
ble boats (RHIB’s) werden beschoten. 

Marinepersoneel op de RHIB’s en schutters op de Tromp 
beantwoordden het vuur. Het vissersschip bleek gekaapt 
met aan boord 16 Iraanse vissers die al vier maanden wer-
den gegijzeld door een groep Somalische piraten. 

De militairen troffen een aantal automatische wapens en 
draagbare raketwerpers aan.

Somalische piraterij-
verdachten aangekomen 
in Nederland

Een rechercheteam van de Koninklijke Marechaussee heeft 
onlangs zeven verdachten van betrokkenheid bij grootscha-
lige autodiefstal aangehouden. De verdachten zouden tiental-
len personenauto’s hebben gestolen op diverse locaties in Am-
sterdam en op Schiphol. De verdachten komen onder meer uit 
Amsterdam.

Naar aanleiding van aangiftes op Schiphol en in Amsterdam, 
werd een speciaal team geformeerd van rechercheurs van de 
Koninklijke Marechaussee en de regiopolitie Amsterdam-Am-
stelland. Het onderzoek startte begin dit jaar. Onlangs konden 
de verdachten worden aangehouden. 

In een aantal woonhuizen en loodsen onder andere in Am-
sterdam zijn doorzoekingen verricht. Daarbij zijn twee hen-
nepkwekerijen aangetroffen en zijn er diverse goederen, 
waaronder auto’s, in beslag genomen. Alle verdachten zijn 
in verzekering gesteld en zitten in bewaring. De Koninklijke  
Marechaussee doet daarom verder geen mededelingen over 
de zaak.

Marechaussee houdt verdachten autodiefstallen aan
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Nestelpennen

Motorrijders van de luchtmobiele brigade en de Ko-
ninklijke Marechaussee hebben onlangs op de Arn-
hemse heide nabij de Oranjekazerne in Schaarsber-
gen hun terreinvaardigheden getraind.

Gedurende de hele dag waren de motorrijders bezig met het 
zogenoemde Endurorijden, een tak van de motorsport die vele 
raakvlakken heeft met een operationele inzet van de motorrij-
ders. Het oefenterrein bood genoeg mogelijkheden, voor zo-
wel ervaren als onervaren motorrijders, om het veeleisende 
terreinrijden te trainen. De combinatie van luchtmobiel met de 
marechaussee ontstond nadat motorrijders van beide krijgs-
machtdelen hadden aangegeven hun rijvaardigheden te willen 
verbeteren. ‘Door de uitzendingen van de afgelopen jaren zijn 
deze trainingen niet zo goed bezocht. Nu willen we weer met 
grotere regelmaat dit soort trainingsdagen organiseren. Gezien 
de grote opkomst van vandaag hebben we een goede eerste 
stap in de richting gezet’, aldus de plaatsvervangend comman-
dant van het 13 Infanteriebataljon.

Gemakkelijk verplaatsbaar
De luchtmobiele brigade is de enige landmachtbrigade die ge-
bruikt maakt van motoren. Het voertuig is gemakkelijk door 
de lucht te verplaatsen en neemt daarbij weinig ruimte in. De 
brigade moet tijdens haar air assault-acties zorgvuldig omgaan 
met de laadcapaciteit van de helikopters. Terreinmotoren zijn 
bijzonder geschikt om in de eerste fase na de landing de coördi-
natie te regelen en eenheden waar nodig op het juiste spoor te 
zetten. De motorfietsen direct inzetbaar in tegenstelling tot au-
to’s die eerst van de helikopters moeten worden losgekoppeld.

De Koninklijke Marechaussee doet mee aan deze trainingen, 
omdat zij zich, bij een mogelijke opdracht, ook op onverhard 
terrein snel en wendbaar moeten kunnen verplaatsen. Onvol-
doende capaciteit bij de marechaussee om uitgebreid te trai-
nen, bracht hen bij de luchtmobiele brigade waarmee zij nu sa-
men hun vaardigheden verbeteren.

Rechercheurs van het Schipholteam, een samenwerkingsver-
band van de Koninklijke Marechaussee en de Douane, heb-
ben op Schiphol twee mannen aangehouden op verdenking 
van betrokkenheid bij witwassen. De verdachten hadden 
koffers bij zich met daarin in totaal 389.000 euro aan bank-
biljetten. De raadkamer van de rechtbank Haarlem heeft hun 
voorlopige hechtenis met negentig dagen verlengd.

De twee verdachten, een 38-jarige Argentijn en een 26-jarige 
Braziliaan, wilden op 26 april 2011 het vliegtuig naar Brazi-
lië nemen. In de zijwanden van twee koffers troffen de mare-
chaussee- en douanemedewerkers de bankbiljetten aan.

De omvang van het geldbedrag, de wijze waarop het geld 
werd aangetroffen en het gegeven dat de verdachten geen 
aannemelijke verklaring konden 
geven voor de aanwezigheid 
ervan, vormde voor de recher-
cheurs voldoende aanleiding de 
twee aan te houden op verden-
king van het mogelijk witwassen 
van crimineel verkregen geld.

Motorrijders verbeteren terreinvaardigheid

Twee mannen aangehouden 
met 389.000 euro in koffers Het opleidingsinstituut van de Koninklijke Marechaus-

see op Schiphol, het Border Security Training Centre 
(BSTC) is onlangs door minister Hillen geopend. Het in-
stituut is bedoeld voor instanties die werkzaam in het 
grensgebied van Nederland of elders in het Schengen-
gebied.

Het BSTC is een Frontex Partnership Academy en verzorgt op-
leidingen op het gebied van grensveiligheid. Frontex is een in-
ternationaal samenwerkingsverband dat de buitengrenzen van de 
Europese Unie bewaakt. Om een breed scala aan opleidingen te 

waarborgen, heeft Frontex Partnership Academies in negen lid-
staten, waaronder Nederland. Deze academies zijn verantwoor-
delijk voor de opleidingen en trainingen van Frontex en werken 
nauw samen bij het ontwikkelen, evalueren en aanbieden van op-
leidingen.

Grensveiligheid
Het instituut verzorgt opleidingen op het gebied van nationale en 
internationale wetgeving bij grenstoezicht en alles over reisdocu-
menten en veiligheidsinstructies voor luchthaven- en cabineperso-
neel. Het overbrengen van vreemdelingen door de lucht is ook 
één van de onderwerpen.

De opleidingen zijn niet alleen geschikt voor marechaussees, maar 
ook voor (inter-)nationale partners. Bijvoorbeeld leden van Fron-
tex, personeel van de Immigratie en Naturalisatie Dienst, de Rijks-
dienst voor het Wegverkeer, politie, douane en het Nederlands 
Forensisch Instituut.

Frontex
De belangrijkste taak van Frontex is het versterken van Europese 
grenscontroles. Nederland neemt regelmatig deel aan operaties 
van het agentschap, onder meer door grensbewakingsteams van 
de Koninklijke Marechaussee.

Marechaussee opent opleidingsinstituut Schiphol

Een vijftal terreinbeheerders van de 
Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is 
onlangs op het Artillerie Schietkamp 
in ’t Harde beëdigd tot buitenge-
woon opsporingsambtenaar (BOA). 
Door de BOA-status zijn de mede-
werkers beter in staat de natuur-
wetgeving op defensieterreinen te 
handhaven. 

De meeste militaire oefenterreinen zijn opengesteld voor pu-
bliek. De openstelling is positief, maar kent ook een keerzijde. 
Door grotere aantallen recreatieve bezoekers neemt ook het 
aantal ongewenste situaties toe.

De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor de 
handhaving van wet- en regelgeving op defensieterreinen. 
Door verschuiving in prioriteit en strengere eisen die de ver-
nieuwde Flora- en Faunawet stelt, kwam een effectieve hand-
having van de natuurwetgeving door de Koninklijke Mare-
chaussee in het gedrang.

Terreinbeheerders worden 
buitengewoon opsporings-
ambtenaar

De Koninklijke Marechaussee heeft onlangs bij Eind-
hoven Airport een 32-jarige man uit Eindhoven aan-
gehouden op verdenking van het zonder toestem-
ming filmen van het luchthavencomplex.

De man zou filmopnames hebben gemaakt van activiteiten op 
Eindhoven Airport. Toen de man bemerkte dat de Koninklijke 
Marechaussee hem had opgemerkt, gooide hij de band met de 
vermoedelijke opnames weg. 

Dit gedrag was voor de Koninklijke Marechaussee voldoende 
aanleiding om de man als verdachte aan te merken en aan te 
houden.

De man is na de aanhouding voor verhoor overgebracht naar 
het bureau van de Koninklijke Marechaussee in Eindhoven.

Verdachte man aangehou-
den bij Eindhoven Airport

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft on-
langs de bemanning van een vliegtuig verlost van een 
zeer agressieve Brit.

Dat meldde een woordvoerder van de Koninklijke Marechaus-
see. De man viel de bemanning om nog onbekende reden aan 
op een vlucht van Polen naar Groot-Brittannië. Passagiers hiel-
pen de crewleden om te proberen de man te kalmeren. Aan 
boord waren 157 passagiers.

‘Het is een heftig voorval geweest. Door de worsteling ont-
stond een dreigende situatie’, aldus de zegsman van de KMar. 
‘Naar nu blijkt had een deel van de crew zich zelfs verschanst 
in de cockpit van het vliegtuig. De gezagvoerder besloot daar-
om het vliegtuig zo snel mogelijk te laten landen op Schiphol. 
Er zijn geen gewonden gevallen onder passagiers en beman-
ning. De agressieve man is wel lichtgewond geraakt.’

Een team van de KMar heeft de Brit in het vliegtuig aangehou-
den. De politiedienst op de luchthaven onderzoekt waarom de 
man tot zijn daden is gekomen. De KMar heeft geen indicatie 

dat er drank in het spel was. Er 
wordt gekeken naar zijn ‘medi-
sche toestand’ om een verkla-
ring voor zijn gedrag te vinden.

De passagiers en crew werden 
van boord gehaald en opge-
vangen. Een aantal heeft een 
verklaring afgelegd.

Agressieve Brit
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Indië-veteraan Charles Besançon zult u ongetwijfeld bij 
de entree aantreffen: ‘Blij je weer te zien sobat. Kom 
gauw verder. Het wordt vast een fijne dag’. Niet alleen 
Commandant Koninklijke Marechaussee (CKMar) maar 
alle veteranen, jong en oud, ontvangen zijn woorden. Al-
tijd even spontaan. Het is dan vrijdag 30 september 2011, 
op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Dit jaar de 
twaalfde Veteranendag KMar. Het programma duurt van 
09.30 tot 15.30 uur. De tijdstippen komen overeen met 
de eerste van en de laatste bus naar het station NS. 

Herdenking
Oudgedienden van de korpsen Politietroepen en Militaire Poli-
tie behoren daar ook bij. Deze korpsen bestaan niet meer, maar 
de KMar zet hun traditie voort. Naast de oorlogs- en vredes-
missieveteranen komt uit het hele land actief dienend KMar-
personeel naar Apeldoorn dat op missie is geweest, de pré-
veteranen. Een gouden greep om het lotgenotencontact zo 
breed mogelijk te leggen. Gedenkwaardig is immer de krans-
legging voor de kazernepoort ter nagedachtenis aan de over-
leden en gevallen veteranen. Het Trompetterkorps KMar is er 
aanwezig alsmede een peloton studenten van het LOKKMar. 

In de grote partytent bevinden zich diverse informatiestands 
zoals die van het Veteraneninstituut, Marechausseevereniging, 
Bond van Wapenbroeders, het museum der Koninklijke Mare-
chaussee en Stichting Marechaussee Contact. 
 
Informatief
Buiten is er materieel te bewonderen, waaronder het nieuwste 
zoals de Mercedes Sprinter met uitschuifbare fotocamera en 
de VW Golf stationwagen. KMar-ruiters met paarden komen 
ook. Drie re-anactmentgroepen (ze spelen de Marechaussee 
na) geven een bijzondere fleur aan deze dag. De aanmeld-
strook voor deze dag vindt u op de adresdrager van het vete-
ranenblad Checkpoint dat eind juli verschijnt. Voor de partner/
begeleider is er ook vrijvervoer. Nadien ontvangt men thuis 
het programmaboekje (tevens toegangsbewijs) en bij aan-
komst de bonnen (consumpties en herinnering). Nog niet als 
veteraan ingeschreven? Bel dan eerst het Veteraneninstituut: 
0343-474150. De pré-veteranen volgen de richtlijnen van hun 
commandant. Informatie is verkrijgbaar op 0525-621798/06-
51028506 (Martin Koetsier, coördinator).

Onderstaande foto’s zijn van Ron Burgering Fotografie.

Veteranen, beslist weer van harte welkom

Reservisten

Uit de oude doos
Ook voor de Koninklijke Marechaussee zijn er 
bezuinigingsplannen. Eén ervan gaat aan de 
KMar-reservisten niet voorbij. Ze zullen min-
der kunnen worden ingezet. Dit in tegenstel-
ling tot een tiental jaren terug zoals blijkt uit 
het volgende verhaal.

Reserve luitenant-kolonel De Gier bekeek zijn fotoarchief en 
zag dat hij in 2001 viermaal in dit enkele jaar in werkelijke 
dienst werd opgeroepen.

Allereerst met de Staf KMar een ME-oefening (Mobiele Een-
heid) gedraaid in Wassenaar, daarna volgde een cursus in-
ternationale mensenrechten op het ‘International Institute of  
Humanitarian Law’ in San Remo, Italië. Voorts één van de eer-
ste teambuildingdagen voor reserve-officieren op Vlieland en 
als laatste samen met beroeps collega Kitslaar en de collega-
reservisten Oskam en Perik gedurende twee weken een onder-
zoek voor SFOR ingesteld naar de screening van locale Bos-
niërs werkzaam op Camp Butmir in Sarajevo, Bosnië. 
Bijgaand enkele foto’s uit het genoemde archief.

Veteranen

Stand van Nederlands Instituut voor Militaire Historie Veteraan Koos Tromp raakt niet uitgelezen in het MC

Veteraan Jan Hendrikx en pré-veteraan Anthony TjalimWelkom aan CKMar door Charles Besançon

Wassenaar

San Remo

Vlieland

Bosnië
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Veteranen

De veteranencruise werd gehouden in de laatste week 
van april. De redactie mocht even aan boord. Hij trof er 
helaas niet de KMar-veteraan Verheij aan. Hij had nooit 
meer iets vernomen en was thuis gebleven. Volgend jaar 
nogmaals proberen. De redacteur viel midden in een high 
tea party. Een babbel met onze veteranen Jan de Bruin 
(95 jaar) en Hans van Dijk (89 jaar) kon er even tussen-
door. Het vakantieschip J. Henri Dunant lag afgemeerd in 
Utrecht aan de Keulsekade.

Monumenten
Aan boord zijn 64 gehandicapte veteranen, de helft zit in een 
rolstoel. Met de 55 medewerkers groeit er één grote familie-
band. Het vertrek is maandag vanuit Amsterdam. De reis gaat 
via de overnachtingplaatsen Wijk bij Duurstede en Cuijk naar 
Roermond waar bussen klaar staan voor een gedenkwaardige 
middag - het is woensdag - bij het Nationaal Indië-monument 
en het Monument voor Vredesoperaties. KMar-motorrijders 
begeleiden de bussen gedisciplineerd over de route. Aalmoe-
zenier Mark van Lieshout doet de overdenking en er is koffie 
met Limburgse vlaai in een grote tent. De muziek komt van 
het Regiment Grenadiers en Jagers. Diverse autoriteiten krij-
gen het woord, onder meer over de totstandkoming van de 
monumenten en de symboliek erachter. ’s Avonds weer terug 
aan boord, blijft men erover praten. Er komen ook fotoboeken 
van de veteranen van vroeger boven water. 

Avondvullingen
Overdag varen, soms al heel vroeg gestart, of passagieren aan 
de wal. De Inspecteur der krijgsmacht, de directeur Veteranen-
instituut en de burgemeesters van Cuijk en Roermond brengen 
een bezoek. In Cuijk is ook een visserskoor met echte meezin-
gers. In Tiel weer van boord, de stad in met hulp van vrijwil-
ligers van het Rode Kruis. Een aantal blijft op het schip. Ook 
daar is volop ontspanning. Het is vakantie: alles mag en niets 
moet. Tante Lien (Wieteke van Dort) vult de laatste avond. 
Echt genieten en met volle borst meezingen. Onze veteraan 
De Bruin - hij loopt zeer moeizaam - waagt toch een dansje 
met Wieteke. Luid applaus. Het slot is op Koninginnedag. Op 
de kade brengt het Muziek- en Tamboerkorps Verbindings-
dienst een aubade op de Keulsekade, bewonderd door de ve-
teranen vanaf het zonnedek. Onze Jan de Bruin spreekt na-
mens allen een dankwoord uit aan de organisatie.

KMar-veteranen
Beiden genieten volop. Ze geven de organisatie een dikke tien. 
De Bruin - één van de oudste SMC-ers van nu - was als artil-
lerist voor de Tweede Wereldoorlog al bij het KNIL (Koninklijke 
Nederlandsch-Indisch Leger), maakte het Jappenkamp Saigon 
mee, trad na de oorlog toe tot de KNIL-MP Singapore en raak-
te snel gewond. De redactie hoopt zijn verhaal op te tekenen 

in ons volgende blad. De andere kiene en rappe pra-
ter - Van Dijk - komt daarna met weer een heel ander 
verhaal. Hij kreeg op zijn 50-ste jaar een totale inzin-
king en ontvangt sedert die tijd een invaliditeitspen-
sioen. Zijn vrouw mist hij enorm; zij is vorige maand 
overleden.

Reünie MFO-ers 
Oudgedienden van de Multinational Force and Obser-
vers (MFO) kwamen op 15 april bijeen op een nieuwe 
locatie, de Bernardkazerne in Amersfoort. Van de 120 
deelnemers was een groot deel KMar-veteranen, die 
tussen 1982 en 1995 een halfjaar deel uitmaakten van 
de Military Police Unit in de Sinai-woestijn. Ophalen 
van herinneringen maar ook nieuwe zaken zoals een 
fotoservice en een compilatie Sinai, een DVD met beel-
den uit de eerste periode Sinai. Van hen die behoorden 
tot Bond van Wapenbroeders (BvW), kregen ook en-
kele SMC-ers een waardering voor vijf of tien lidmaat-
schap zoals Jaap Gatsma en Gerrit Heimgartner.

Het Marktplein in Apeldoorn was op 27 mei blauw gekleurd vanwege 
de tweede openbare beëdiging van maar liefst 47 wachtmeesters en 
marechaussees. Langs de afzetting was veel publiek op deze plechtig-
heid afgekomen. Genodigden, gasten, familie en vrienden/-dinnen 
van de beëdigden hadden plaats genomen in blauwe pagodetenten.

Het Trompetterkorps KMar verzorgde de muzikale omlijsting en ook ston-
den op de Markt andere pelotons studenten van het LOKKMar opgesteld. In 
totaal waren 71 studenten geslaagd, van hen waren er 24 al eerder beëdigd. 
De beëdiging geschiedde op de Standaard der Koninklijke Marechaussee, 
fier gedragen door adjudant Theo Betting. Kolonel Ruud Dirkzwager leidde 
de beëdigingen en ging in zijn toespraak in op de betekenis ervan.

Speciale gast was de burgemeester van Apeldoorn, mr. Fred de Graaf. Hij 
overhandigde alle geslaagden het diploma en werd daarbij geassisteerd 
door de KMar-veteranen en SMC-begunstigers Fred Driessen en Edwin 
Koper. De KMar pakte voor het publiek goed uit zoals met voorlichting, 
mountainbikers, ruiters te paard en demonstraties van geweerexercitie.

Na afloop was er op het stadhuis een heerlijke lunch. De publieke beëdi-
ging midden in het centrum van Apeldoorn benadrukte de band met de 
vestigingsplaats van de marechausseeopleiding. 

De volgende beëdiging op het Marktplein is op 14 oktober 2011.

Veteranen varen tot aan Roermond Veteranen assisteren 
burgemeester

J. Henri Dunant komt aanvaren op de eindlocatie Utrecht

Jan de Bruin (l) en Hans van Dijk genieten koffie aan boord Journalist/historicus is op zoek!
In maart volgend jaar wil historicus en journalist Stijn Wiegerinck een boek publiceren over twee oorlogsmisdadigers uit de tweede we-
reldoorlog. Na de oorlog werden beiden ter dood veroordeeld en in 1952 zijn ze gefusilleerd in Den Haag. De militairen die met deze 
taak werden belast werden, waren naar alle waarschijnlijkheid personeel van de Koninklijke Marechaussee.

Wiegerinck wil graag met hen in contact komen. Als dat niet lukt, zou hij in ieder geval met militairen willen spreken die bij de executie 
van andere oorlogsmisdadigers waren betrokken.

Hoewel het een gevoelig onderwerp betreft plaatst de redactie zijn oproep hieronder.

Historicus en journalist Stijn Wiegerinck zoekt i.v.m. de research voor een boek contact met oud-militairen die betrokken zijn 
geweest bij het fusilleren van oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog.
Ik ben met name geïnteresseerd in de executie van Pieters en Albrecht, maar ook herinneringen aan de executie van andere 
oorlogsmisdadigers zijn zeer welkom. U kunt bellen naar 06-51496353 of mailen naar stijnwiegerinck@hotmail.com.

Tijdens de bezetting had de regering in ballingschap besloten dat er na de bevrijding speciale maatregelen moesten komen voor de bestraf-
fing van oorlogsmisdadigers en collaborateurs. Er kwam een Bijzondere Rechtspraak én er kwam een bijzondere straf voor de allerzwaarste 
oorlogsmisdadigers: de doodstraf.

Kapitein b.d. KMar Gerrit Heimgartner vijf jaar BvW-lid
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De confrontatie die volgde naar aanlei-
ding van het Rijkspolitiebesluit kwam het 
meest tot uitdrukking in wat de Neder-
landse geschiedenis is ingegaan als de 
affaire-Oss. Het Noord-Brabantse Oss 
had van oudsher al een bedenkelijke re-
putatie met betrekking tot criminaliteit. 
In 1893 hadden criminelen uit Oss het 
aangedurfd om wachtmeester Hoek-
man, brigadecommandant van de Ma-
rechaussee in Oss, dood te schieten en 
geprobeerd hem twee weken later weer 
op te graven.

Aan het begin van de jaren dertig van 
de twintigste eeuw was het in Oss weer 
prijs. Tal van overvallen en roofmoor-
den vonden plaats en de politie kreeg 
er weinig greep op. Voor een deel was 
dat te wijten aan het feit dat er in Oss 
drie korpsen actief waren. Naast de Ko-
ninklijke Marechaussee waren dat de ge-
meentepolitie van Oss en de Rijksveld-
wacht. Van een geoliede samenwerking 
was geen sprake. Om hier een eind aan 
te maken beval de procureur-generaal in 
Den Bosch dat de brigadecommandant 
van de Koninklijke Marechaussee A. 
Mintjes in alle opsporingsonderzoeken 
de leiding zou hebben.

In de tweede helft van 1934 wist de po-
litie een groot aantal misdrijven op te 
lossen. In 1935 huldigde Koningin Wil-
helmina een aantal leden van de brigade 
Oss. Rijksveldwachters en politieagen-
ten van de Osse gemeentepolitie kwa-
men niet aan bod wat tot jaloezie en 
kwaadsprekerij leidde. Hoewel dit eenzij-
dige huldigingbeleid later enigszins werd 
rechtgezet, waren er toch bij alle korpsen 
mannen die zich miskend voelden.

In 1937 en 1938 was de brigade Oss 
weer met allerlei onderzoeken bezig, 
maar nu betrof het meer de notabelen 
waaronder een pastoor, een kapelaan en 
een assuradeur. De aanhouding van de 
laatste deed lokaal maar ook nationaal 
veel stof opwaaien. De brigade Oss had 
volgens de procureur-generaal eigen-
machtig gehandeld en was volgen hem 
‘op hol geslagen’. Uiteindelijk ontnam 
de rooms-katholieke minister van Justitie 
de brigade haar opsporingsbevoegdheid 
en werden alle leden gedwongen over-
geplaatst. Dit schijnbaar kleine voorval 
deed Nederland op zijn voegen schud-
den. De kranten vielen over elkaar heen 
als het om Oss ging. In snel tempo te-
kende zich een conflict af tussen het 
noorden en het zuiden van het land, 
katholieken contra protestanten. Verder 
spon de Nationaal-socialistische Bewe-
ging garen bij het conflict door fel tegen 
de rooms-katholieke kerk tekeer te gaan. 

De marechaussees waren ondertussen 
hun recht gaan zoeken voor het Ambte-
narengerecht. Hoewel zij in het ongelijk 
werden gesteld, was daar de zaak voor 
de minister van Justitie helemaal niet af-
gedaan. De Tweede Kamer had aange-

drongen op de instelling van een com-
missie die het handelen van de minister 
onder de loep moest nemen. De con-
clusie was vernietigend. De minister had 
veel te impulsief gehandeld en de briga-
deleden onrecht aangedaan. De affaire-
Oss vormde samen met de strijd om het 
rijkspolitievraagstuk de tweede Pyrrus-
overwinning van Justitie. 

In 1939 viel het kabinet en was er hoe-
genaamd niets bereikt op het vlak van 
een reorganisatie van de rijkspolitie. De 
Koninklijke Marechaussee wist zich ge-
steund door het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Oorlog en vooral het 
protestantse volksdeel en de Nederland-
se nationaal-socialisten. Eigenlijk waren 
er alleen maar verliezers in dit politiespel 
dat bijna honderd jaar daarvoor was be-
gonnen. Een aantal leden van de briga-
de Oss voelden zich verongelijkt en ko-
zen aan het begin van de oorlog voor de 
Nationaal-socialistische beweging. Na de 
oorlog betaalden zij met hun ontslag een 
hoge prijs voor hun lidmaatschap van 
een landsverraderlijke organisatie.

In mei 1940 bezat Nederland dus een 
hopeloos verdeeld politieapparaat. De 
strijdende partijen waren volledig inge-
graven en van enige beweging kon he-
lemaal geen sprake meer zijn. Alles leek 
erop dat dit tot in lengte van dagen zou 
voortduren. Niemand in Nederland had 
toen kunnen vermoeden dat een Duitse 
SS-generaal kort daarna het Nederlandse 
politiebestel zou centraliseren. Dat deze 
door de Duitsers opgelegde hervorming 
na de Tweede Wereldoorlog niet zou 
standhouden was echter al snel duidelijk.

De ‘Affaire Oss’ wordt op dit moment verfilmd. In de inte-
ressante artikelenreeks van dr. Jos Smeets wordt deze zaak in 
het twaalfde deel uitvoerig belicht (zie pagina 11 hiernaast). 
De vooroorlogse jaren in Oss leidden tot een zeer bewogen 
deel van de KMar-geschiedenis. Ik ben benieuwd naar de 
film. Spannend zal deze zeker zijn, ik hoop echter dat de film 
een waarheidsgetrouw beeld van die periode zal schetsen. 
Recent in de media verschenen artikelen doen echter het erg-
ste vrezen.

Op 7 mei 2011 hebben we u in de nieuwsbrief en via een ar-
tikel op onze website (www.marechausseecontact.nl) geïnfor-
meerd over het woelig vaarwater waarin ons museum zich op 
dit moment bevindt. Om dat niet iedereen in onze achterban 
over internet kan beschikken, geef ik onderstaand de situatie 
nogmaals op hoofdlijnen weer.

In het najaar van 2005 is door het Ministerie van Defensie een 
nieuw museaal beleid vastgesteld. Voor ons museum zou dit 
neerkomen op het mee verhuizen naar Soesterberg en het af-
stoten van een groot deel van de collectie (met name het niet 
aan defensie gerelateerde deel). Het Ministerie ging daarbij 
geheel voorbij aan het feit dat ons museum geen defensiemu-
seum is. Ondanks de door defensie gegeven jaarlijkse steun 
(naast de steun gegeven door de Stichting Van Houten, de 
Stichting Vrienden van het Museum en particulieren, alsmede 
de inzet van de vele vrijwilligers) wordt het museum aange-
stuurd door een zelfstandige stichting en is de collectie eigen-
dom van die stichting.

De ambtelijke stuurgroep was niet op andere gedachten te 
brengen. Daarom werd besloten de toenmalige staatssecreta-
ris Van der Knaap uit te nodigen voor een bezoek aan ons mu-
seum te Buren. Al snel bleek dat ook de staatssecretaris niet 
gevoelig was voor onze argumenten, hij kondigde zelfs aan 
dat ons museum in 2009 naar Soesterberg zou moeten verhui-
zen. Op 10 juli 2006 heeft de staatssecretaris in een brief aan 
de Eerste en Tweede Kamer nog eens nadrukkelijk zijn beleid 
bekendgemaakt. Deze brief kunt u via onze website downloa-
den/lezen.

Onverkort werd vastgehouden aan het saneren van de collec-
tie en het op termijn samenbrengen van de defensiemusea op 
één locatie (zijnde Soesterberg). Voor ons als achterban was 
dat standpunt onverteerbaar. Als laatste redmiddel is er toen 
in augustus 2006 voor gekozen om deze problematiek onder 
de aandacht van de Tweede Kamer te brengen. De voorzit-
ter van de Stichting Vrienden van het museum der Koninklijke 
Marechaussee heeft daartoe namens ook SMC en vele ande-
ren (voor het gemak hierna maar ‘de achterban’ te noemen) 
een brief gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten Generaal. Ook deze brief kunt u via onze website 
downloaden/lezen.

Zijn brief resulteerde in Kamervragen, deze vragen werden 
door defensie op 1 december 2006 formeel beantwoord. Op 
de antwoorden (ook deze zijn te downloaden of te lezen via 

SMC Geschiedenis KMar

Observaties voorzitter

onze website) wilden wij weer reageren, er viel immers veel op 
af te dingen! Door de vervroegde Kamerverkiezingen in 2006 
en de nieuwe samenstelling van de Kamer hebben wij van die 
actie afgezien.

Sindsdien is het overleg in de stuurgroep doorgegaan. Door 
persoonlijk ingrijpen van minister Kamp werd wel bepaald dat 
ons museum te Buren zou blijven. Bij de besluitvorming werd 
echter nog steeds de zelfstandige positie van ons museum ge-
negeerd. Tot zover het recente verleden.

Op dit moment (ik schrijf deze tekst op 28 mei) wordt er in fi-
nale zin gesproken over de nieuwe structuur van de Stichting 
Defensie Musea (SDM). De samenstelling van het bestuur is 
aan de orde, tevens de relatie van dat bestuur ten opzichte 
van de defensiemusea. Nog steeds beschouwt defensie ons als 
een defensiemuseum en negeert men de juridisch vastgelegde 
zelfstandige positie. Men wil nog steeds ons museum op een 
of andere wijze onderbrengen in de eerdergenoemde SDM. 
Daarbij is onder andere al gesteld dat de Stichting Museum 
der KMar (SMK) zich na de ‘onderbevelstelling’ bij de SDM 
moet onthouden van museale activiteiten en de huidige col-
lectie in bruikleen moet overdragen aan de SDM. Iets wat echt 
niet kan!

Wij hopen als achterban dat er toch nog een juiste constructie 
voor een eerlijke en oprechte samenwerking zal kunnen wor-
den gerealiseerd. Samenwerking die gebaseerd is op respect 
voor elkaar en op de wil om samen zorg te dragen voor het in 
stand houden van ons erfgoed. In ons geval betekent dat ook 
erfgoed dat niets met defensie van doen heeft.

Wij zullen als achterban de ontwikkelingen nauwgezet volgen 
en u hierover blijven informeren. U kunt overigens de positie 
van het museum nu al versterken door begunstiger te worden 
van de Stichting Vrienden van ons museum.

Ik wens u weer veel leesplezier. 

Jack Vlaming
brigade-generaal b.d.
voorzitter SMC

Koningin Wilhelmina decoreert persoonlijk opperwachtmeester Mintjes. Naast hem 
staat De Gier (foto Marechausseemuseum).

De affaire-Oss
Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen, deel XII

Door dr. J.P.E.G. Smeets

Op 28 juni 1935 is Koningin Wilhelmina 
naar Oss gekomen om de brigade te hul-
digen vanwege hun vangst van crimine-
len. Vooraan links opperwachtmeester 
A.R. Mintjes en rechts van hem wacht-
meester C. G. de Gier (foto Marechaus-
seemuseum).
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Omdat het in juli 2011 op de kop af 50 jaar geleden is dat deze 
SMC-redacteur, op 4 juli 1961 ‘voor het eerst’ naar La Courti-
ne vertrok, staan we in dit nummer van Marechaussee Contact 
toch nog maar een keer stil bij de indrukken die het oefenen in 
deze Franse plaats heeft achtergelaten. ‘Voor het eerst’ omdat 
in de loop van de jaren na de diensttijd door ons zeker een keer 
of vijf La Courtine werd aangedaan. Om de plaats te bezoeken 
die misschien wel de aanleiding is geweest, niet alleen maar 
voor hem, om Frankrijk voor eens en voor altijd bovenaan de 
lijst van onze favoriete vakantiebestemmingen te plaatsen. 

Al in 1959 werd in de Franse kranten geschreven dat Frankrijk 
mede akkoord was gegaan met het beschikbaar stellen van 
het oefengebied omdat er twee economische neveneffecten 
werden verwacht. Aan de ene kant de in de Franse ogen zo 
rijke Nederlandse militairen die flink zouden gaan uitgeven en 
aan de andere kant een gunstig effect op het te verwachten 
toerisme. Met Fl. 1,50 per dag en 4000 francs buitenlandtoe-
lage voor een maand voelden we ons nou niet echt rijk, maar 
de Franse overheid was aan hun eigen soldijniveau gewend 
en dat was maar een schijntje vergeleken met het onze. Zoals 
dienstplichtige Franse parachutisten die we in Murmelen ont-
moet hebben ons vertelden. Onvergetelijk overigens om met 
leeftijdgenoten te praten, die op het punt staan oorlog te gaan 
voeren. Voor een paar dubbeltjes (30 francs = 23 cent) per dag 
werden ze opgeleid om vanaf augustus 1961 te gaan vechten 
in de Algerijnse oorlog. 

Met het toerisme is het wel gelukt. In de vakantieperiode zien 
de bewoners van La Courtine ongeveer een halve eeuw later 
nog steeds regelmatig auto’s met een gele NL-plaat met ‘grijze 
koppies’ die hun inmiddels bijna uitgestorven dorp aandoen. 
Hieronder, zoals blijkt uit vele verhalen tijdens SMC-bijeen-
komsten en reünies, menig marechaussee.

De ontmoeting met de parachutisten past bij de andere kant 
van het ‘naar La Courtine gaan’ als dienstplichtige marechaus-
see van amper 19 jaar oud.

Een halve eeuw na La Courtine

We doelen hierbij op de bijzondere ervaringen die je vorm-
den en die je je hele leven niet meer vergeet omdat ze diepe 
indruk maakten. Op de eerste plaats alleen al het feit dat je 
voor enkele weken naar het buitenland ging. De enige buiten-
landervaringen van deze redacteur bestonden tot de diensttijd 
uit een paar bedevaarten vanuit het - toen nog - Roomse Nij-
megen naar Kevelaer net over de grens en sinds februari 1961 
uit het escorteren van colonnes in de richting van de Noord-
Duitse vlakten en het begeleiden van oefeningen aldaar. En 
dan opeens naar Frankrijk, het land waarvan we de taal al sinds 
de vijfde klas Lagere School geleerd hadden…. om er verder 
niets mee te doen. 

Iedere La Courtine-ganger kreeg een informatieboekje met 
daarin de opmerking: ‘Kent U geen Frans? Vraagt dan de juis-
te uitspraak aan Uw meerdere?’ Lang niet alle meerderen be-
heersten echter de Franse taal, dus werd die opmerking nog 
wel eens smuikend misbruikt. 

Eenmaal in La Courtine aangekomen bleek dat de zevendui-
zend man van de 1ste divisie behalve aan oefenen ook aan 
uitgaan deden. 11 MarCie had onder andere als taak het 
handhaven van de orde in het dorp. ’s Avonds laat liep het 
nog al eens uit de hand en dan moest er hardhandig worden 
opgetreden. Dit doet het goed als stoer dienstverhaal, maar 
het laat ook sporen na. Daar stond je dan 19 jaar oud, achter 
de brede rug van een beroeps, met een gummiknuppel in de 
hand, de orde te handhaven, indrukken die deze redacteur in 
ieder geval nooit is vergeten. Ook niet van die keer dat moest 
worden opgetreden in een café-restaurant aan de zijkant van 
het kamp waar een groep aangeschoten officieren het interi-
eur verbouwden. Enkelen van hen vertrokken de dag er op 
naar Nederland, snel weg wezen…. Officieren waren in onze 
ogen onkreukbaar en dan dit. Of die jeep met vier beroeps-
kaderleden die op een zondagochtend met burgerkloffie onder 

hun gevechtspak door ons aangehouden werden toen ze on-
derweg waren voor een uitstapje. Ze probeerden ons te over-
bluffen, we begeleidden hen retour Camp, waar ze van de be-
roepscollega een proces-verbaal kregen.

Op de tweede zondag van ons verblijf raakte een ‘dunne’ 
DAF met passagierende militairen ergens tussen La Courtine 
en Clermont-Ferrand van de weg en stortte naar beneden, er 
vielen gewonden. De marechaussee met piketdienst kreeg na 
ontvangst van het verschrikkelijke nieuws opdracht direct onze 
compagniescommandant te waarschuwen. Deze hield zich in 
de mess op, een typisch Frans gebouw met een chique entree, 
misschien wel het meest imposante gebouw op het Camp de 
La Courtine. Daar aangekomen werd hem door de messpre-
sident de toegang geweigerd. De man was niet te overreden, 

messregels zijn regels! Uiteindelijk is de man opzij geschoven 
en is de ‘piketmarechaussee’ naar de commandant van 11 
Marcie, kapitein Bruinen, gerend. Deze nam onmiddellijk de 
leiding in de situatie over. Het ongeluk liep nog enigszins goed 
af omdat een aantal passagiers van de DAF in de struiken van 
het ondiepe ravijn bleven hangen, maar wij bleven zitten met 
onbegrip voor het gedrag van de messbaas.

Op maandag 24 juli 1961 arriveerde staatssecretaris van de-
fensie M.R.H.Calmeyer in La Courtine. Marechaussees escor-
teerden hem tijdens zijn verblijf. Zo ook tijdens zijn officiële be-
zoek aan de Franse Prefect in Guéret. We mochten hem hierbij 
escorteren, jeeps werden ‘gesnierkd’, het uniform geperst, het 
wit geblancood, de schoenen gepoetst. In Guéret aangeko-
men bleek dat dit niet voor niets was gedaan. De Gendarmerie 
stond er in Guéret pico bello bij, de hoogwaardigheidsbekle-
ders droegen rood-wit-blauwe sjerpen en de Prefect droeg een 
schitterend uniform met een prachtige steek. Wij geneerden 
ons echt toen de staatssecretaris in een militair buitenjack, met 
bemodderd schoeisel, uit zijn auto stapte met de opmerking: 
‘Excusez ma tenue de campagne’. 

Tijdens interviews voor Marechaussee Contact en SMC-ont-
moetingen laten oud-dienstplichtige marechaussees iedere 
keer weer spontaan weten dat de Marechaussee een blijvende 
invloed op het latere leven heeft gehad. Waarschijnlijk zijn het 
de ervaringen, zoals die onderweg naar en van La Courtine en 
tijdens het verblijf aldaar, waar we als jongemannen feitelijk 
nog niet aan toe waren, maar die we wel wisten te hanteren, 
die daar aan bijgedragen hebben.

Ons werk in Frankrijk was zo veelzijdig, we maakten zoveel 
mee, dat de vier interessante weken die we er waren wel en-
kele maanden leken.

SMC Oud-dienstplichtigen

6 juli 1961 Net over de grens, het eerste stokbrood.

19 juli 1961: Monsieur G.Charron uit St.Georges Nigremont 
bij zijn voertuig, echt Frans.

Marechaussees en Gendarme overleggen op een typisch Fran-
se markt.

De ingang van het Camp de La Courtine aan de dorpszijde.

Het is al weer een paar jaar geleden, om precies te zijn oktober 2008, dat een einde kwam aan de indrukwek-
kende serie van dertien afleveringen in Marechaussee Contact over de ervaringen van de Marechaussee in La 
Courtine.
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SMC - Indië - Korea - Nieuw Guinea

Van Putten geeft in zijn toespraak aan het belang van herden-
ken, om te blijven herinneren en samen te komen. Steeds meer 
jaren scheiden u van de gebeurtenissen in Nederlands-Indië, 
maar de herinneringen worden er niet vager om. Wellicht  
worden zij met de jaren steeds helderder en duidelijker, aldus 
CKMar. Verder beschreef hij zijn ervaringen die hij opdeed  
tijdens uitvoerige gesprekken met een drietal Indië-veteranen. 
Hij beschreef de gevoelens van deze drie sobats naar aan- 
leiding van hun traumatisch ervaringen in het verre Indië en 
de frustraties welke zij opdeden bij terugkeer in het vaderland. 
Gebeurtenissen in Indië die bij de betrokkenen nog zo duide-
lijk op het netvlies staan en geen dank en die geen waardering 
kregen bij terugkeer.

CKMar memoreerde in dit verband de uitzendingen naar mis-
sie-gebieden en recentelijk de uitzending naar Kunduz. Deze 
missies zijn ook niet zonder gevaar, maar deze militairen kun-
nen verzekerd zijn van een goede begeleiding tijdens de missie 
en bij terugkeer daarvan.

De toespraak van luitenant-generaal van Putten maakte een 
diepe een indruk op de veteranen en overige aanwezigen.
Na de traditionele rijstmaaltijd was er nog ruim de gelegenheid 
voor de deelnemers om van gedachten te wisselen. Ondanks 
het steeds geringer wordende aantal sobats, werd terug- 
gekeken op een fijne Reünie in Bronbeek.

Een foto-impressie van deze dag is geplaatst op de website 
van de SMC. 

Op 16 juni 2011 heeft de jaarlijkse Indië reünie en herden-
king ‘Boerma-Plaizier - MP III’ plaats gevonden in Bronbeek; 
bijgewoond door bijna 100 belangstellenden.

De voorzitter van de Reüniecommissie, Roel Gras, heette alle 
aanwezigen van harte welkom. Na zijn inleiding en mede- 
delingen met betrekking tot het programma heette hij in het 
bijzonder welkom de voorzitter van de Stichting Marechaussee 
Contact, brigade-generaal der Koninklijke Marechaussee b.d. 
Jack Vlaming en andere genodigden.

Voorafgaande aan de toespraken werden eerst de in het afge-
lopen jaar overleden sobats herdacht. SMC- en Indiëveteraan 
Arie van Veen las de zevenendertig namen voor van degenen 
die ons zijn ontvallen. Aansluitend volgde de kranslegging bij 
het KNIL-monument. De krans werd gelegd door de mevrouw 
J. Post en mevrouw B. Chr. H. Pollet-Bastiaan. Bij het monu-
ment werd een minuut stilte in acht genomen. Het Koperkwin-
tet Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee verzorgde 
een toepasselijke muzikale omlijsting.

In zijn toespraak heette de voorzitter SMC, Jack Vlaming, de 
aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder Comman-
dant Koninklijke Marechaussee (CKMar), luitenant-generaal 
Mr. Dick van Putten en mevrouw van Putten, alsmede een 
aantal andere genodigde gasten. Voordat hij het woord gaf 
aan luitenant-generaal van Putten bedankte hij de Reüniecom-
missie o.l.v. Roel Gras voor het vele werk dat is voorafgegaan 
aan de voorbereiding van deze dag. 

Bijdragen aan of een reactie op deze rubriek, kunnen rechtstreeks worden ingediend bij Arie van Veen, Wingerdweg 69 hs, 
1032 AA Amsterdam, telefoon 020-6328959, mailadres: ajvanveen1403@hetnet.nl

Deze foto werd beschikbaar gesteld door Gerrit Wien uit Nijme-
gen, telefoon: 024-3550205.
Apeldoorn, Koning Willem III kazerne. Eind juni 1946.
Als onderdeel van de opleiding dienden de marechaussees ook 
wachtdienst te verrichten bij de Hoofdingang van de kazerne, na-
bij het monument.
Gerrit: ‘Aangezien het op wacht staan niet mijn favoriete bezig-
heid was, had ik mezelf “bevorderd” tot korporaal van aflossing. 
Ik had liever een pen in de hand dan een geweer. Mijn collega’s 
hadden daar geen enkel bezwaar tegen. Wie het waren weet ik 
niet meer; wij waren nog maar kort in werkelijke dienst. Mis-
schien dat één of meerderen van degenen die op deze foto staan, 
het nog wel weten. Ik hou mij aanbevolen voor informatie.’
Vraag: Wie kan Gerrit en ons helpen aan meer informatie?

Deze foto werd beschik-
baar gesteld door Theodoor 
C.H.Smeets uit Fullerton, 
Verenigde Staten, telefoon: 
00.1.714.525.1754.
Deze foto van Theo is ge-
maakt tijdens de herdenking 
van de Japanse capitulatie 
op 15 augustus 1945, in het 
Avio clubhuis, Anaheim CA 
in de USA.
Theo, behorende tot de 
KNIL-MP, was o.a. ingedeeld 
bij 4 MP I op West Java.
Een aantal jaren geleden 
bracht hij een bezoek aan 
Nederland en maakte daar-

van gebruik om deel te nemen aan de -zeer geslaagde- contact-
middag op de brigade Amsterdam, Robert Kochplantsoen 35.
Daar waren ook aanwezig Theo van Schie, wonende in Oos-
tenrijk en Roel Bouwman, die toen woonde in Australië.
Van deze drie ‘buitenlanders’ werd toen een foto gemaakt en 
gepubliceerd in Marechaussee Contact.

  1949. Detachementsgebouw in Cheribon.   2007. Idem. Deze werd gemaakt tijdens een bezoek
 door Roelof aan deze plaats.

Terugblik Indië Reünie - Boerma Plaizir MP III

Destijds werd 
deze foto be-
schikbaar gesteld  
door de op 6 fe-  
bruari 2011 over-
leden Roelof Boer 
uit Groningen,  
behorende tot 2 
DMC en geplaatst 
op het detache-
ment Cheribon 
van 3 MP I.
Deze foto werd 
-zoals zo velen- 
gemaakt bij een 
wegwijzer in 
Cheribon, als her-
innering en om 
te laten zien over 
welke afstanden 
men zich meer-
malen diende te 
verplaatsen.

Ook deze foto’s werden ingediend door Roelof Boer.
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Het bijstandsjaar 1981:
Het jaarverslag van Commandant Marechaussee van 1981 
maakt melding van een drietal grote acties:
•	 8	t/m	10	februari:	inzet	van	353	man	KMar	voor	de	ontrui-

ming van een kraakpand aan de Prinsengracht in Amsterdam;
•	 19	t/m	24	februari:	 inzet	van	713	man	KMar	(inbegrepen	

BSB) en een 1 pantserwagenpeloton voor de ontruiming van 
kraakpanden aan de Piersonstraat in Nijmegen;

•	 21	t/m	24	maart:	inzet	van	299	man	KMar	voor	de	bevei-
liging van de EPS (Europese Politieke Samewerking)-confe-
rentie in Maastricht.

 
Februari 1981: de aanloop tot de rellen in Nijmegen:
De gemeenteraad van Nijmegen besloot in 1975 tot de bouw 
van een bovengrondse parkeergarage, aan het Zeigelhof, vlakbij 
het centrum. Hiervoor moesten wel veertien oude woningen en 
het pakhuis ‘de Eenhoorn’ aan de Piersonstraat worden gesloopt. 
Het eerste verzet tegen de sloop kwam van de oorspronkelijke 
bewoners maar het waren vooral krakers die zich het felst gingen 
verzetten. Direct nadat in augustus 1980 de bewoners door zorg 
van de gemeente waren verhuisd, namen dertig Nijmeegse kra-
kers hun intrek in de veertien woningen en het pakhuis. 

De Nijmeegse kraakbeweging was tot dan toe niet erg groot 
geweest en ook weinig gewelddadig, maar toen de Nijmeegse 
krakers steun zochten bij de harde Nederlandse kraakbeweging, 
namen krakers van buiten Nijmegen snel de macht over. De ‘wo-
ningnood’ en het verzet tegen de aanleg van de parkeergarage 
werden slechts als instrument gebruikt bij het hoofddoel: het be-
strijden van de gevestigde orde. 

Onder leiding van de geharde kaders van de Amsterdamse 
kraakbeweging werden in het geheim grote hoeveelheden ma-
teriaal voor barricades de wijk in gesleept en uit het hele land 
stroomden krakers en relschoppers naar Nijmegen toe om hun 
steentje bij te dragen. De krakerszender, ‘Radio Rataplan’ zou tij-
dens de rellen net zo’n grote rol zou gaan spelen als de Amster-
damse zender ’Lucky Luyk’ bij de kroningsrellen.

Nadat alle beroepsprocedures tegen de gemeentelijke plannen 
waren afgewezen kreeg het gemeentebestuur op vrijdag 20 fe-
bruari 1981 van de rechter toestemming om de krakers uit de 
kraakpanden te verwijderen. Deze hadden deze uitspraak niet 
afgewacht maar hadden al in de nacht van 15 op 16 februari de 
kraakpanden en de 3 toegangswegen gebarricadeerd. ‘Vrijstaat 
de Eenhoorn’ werd uitgeroepen en verdedigd door massieve 

De Koninklijke Marechaussee
en ‘de bijstand’

Deel 12: De Piersonstraat (Nijmegen 1981)

Korte terugblik:
In de vorige aflevering blikten we terug op het grote kroningsoproer van 30 april 1980 waarvoor journalist Henk Hofland de 
toepasselijke naam: ‘de stadsoorlog’ gebruikte.
Ook de Koninklijke Marechaussee was prominent aanwezig en maakte met haar 744 man en twee pantserwagenpelotons een 
belangrijk deel uit van die grote politiemacht die probeerde de kroningsplechtigheid in goede banen te leiden.
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barricades met prikkeldraad, zand, stenen, sloopauto’s en zelfs 
met een diepe anti-tankgracht vol water. Ook vóór de barricades 
was een brede strook onder water gezet dat door de aanhou-
dende vorst in spiegelgladde ijsbanen veranderde. Zelfs tot ver-
bazing van de krakers, liet de gemeente de aanleg en de alsmaar 
doorgaande versterking van de barricades ongemoeid, waardoor 
al snel duidelijk werd dat deze blokkades niet meer met civiel ma-
terieel konden worden geruimd: alleen de zware Leopard-dozer-
tanks van de Landmacht konden nog uitkomst bieden.

Maandag 23 februari 1981, 07.00 uur: de ontruiming 
begint: 
Op de vroege maandagochtend strooide een politiehelikopter 
pamfletten over de duizendkoppige menigte. Daarin liet burge-
meester Hermsen weten dat het sein voor de ontruiming was 
gegeven, dat het levensgevaarlijk was om zich nog langer in het 
gebied te bevinden en dat de politie mocht schieten als er molo-
tovcocktails werden gegooid(!).

Voor de ontruiming van de kleine maar zwaar gebarricadeerde 
enclave in de Nijmeegse binnenstad bracht de overheid een ware 
strijdmacht bijeen:
* 2130 man ME(waaronder 713 KMar);
* 3 x Leopard tank en 2 x geniedozertank;
* pantserwagens van de KMar;
* 200 x ME-bus;
De politie had specifiek om zoveel Marechausseesteun gevraagd 
vanwege het benodigde zware (militaire) materieel en voor de 
zwaarste klus: de ontruiming van de panden.

Vanuit de Generaal de Bonskazerne in Grave vertrok om 6 uur 
s‘ochtends een lange stoet bijstandsvoertuigen die bij binnen-
komst op het Keizer Karelplein in Nijmegen al werden ontvan-
gen met een regen van stenen en flessen. 

Bij het oprukken naar het krakersbolwerk stuiten de mobiele 
eenheden allereerst op een paar toegangsstraten die van begin 
tot eind gevuld zijn met passieve ‘sit-downers’ die één voor één 
door de KMar moeten worden verwijderd. Als dit in de Bloemer-
straat allemaal (te) lang gaat duren, krijgt de KMar opdracht om 
traangas in te zetten. Deze opdracht van de politie/ME-com-
mandant blijkt later totaal verkeerd te zijn geweest maar het 
kwaad is al geschied: er ontstaat paniek, men kan geen kant 

meer op, de zaak escaleert en daarna wordt er hard geslagen. 
Beelden van dit slaan door KMar-personeel worden later op gro-
te schaal gebruikt om aan te tonen dat er ‘buitensporig’ geweld 
is gebruikt tegen zittende demonstranten (de bekende poster 
met de foto van de brekende wapenstok).

Het voormalige pakhuis ‘de Eenhoorn’ is het dominerende bol-
werk dat tot elke prijs wordt verdedigd. Stenen, puin, flessen, 
bedspiralen en andere zware projectielen worden vanaf het 
platte dak omlaag gegooid en hier worden ook zware katapults 
gebruikt om stalen kogels af te schieten. Deze kogels slaan zulke 
grote gaten dat lange tijd gedacht wordt dat er met vuurwapens 
is geschoten. Bijstandspelotons rukken op in elk van de drie toe-
gangswegen, voorafgegaan door een genietank. De tanks wor-
den met in totaal 12 Molotovcocktails onder vuur genomen en 
4 tankperiscopen worden door stalen kogels vernield. Een begin 
van brand op één van de tanks kan snel worden geblust. Zelfs 
de duidelijk herkenbare gewondenverzorgers worden niet ont-
zien door de stenengooiers.

De hoofdzender van de krakerszender ‘Rataplan’ wordt door 
de BSB uit de lucht gehaald maar het effect is beperkt, want de 
zender maakt gebruik van diverse steunzenders en gaat door 
met haar ophitsende uitzendingen.

Bijstandspersoneel (wederom BSB!) wordt met een helicopter op 
het dak van de ‘Eenhoorn’ neergelaten en als de daken zijn ‘ge-
zuiverd’, is het mogelijk om de barricaden door de zware tanks 
te laten verwijderen waarna civiele bulldozers in snel tempo de 
ontruimde woningen slopen. Tegen 8 uur die ochtend geven de 
laatste krakers zich over, vaak brakend van het traangas. 

De ‘kater’:
Weken na de ontruiming gaan nog duizenden mensen de straat 
op om te protesteren tegen het harde uiteenslaan van de blok-
kade in de Bloemerstraat en het overmatig gebruik van traan-
gas. Ook de burgemeester verklaart overdonderd te zijn door 
het geweld dat -met name- door de Koninklijke Marechaussee 
zou zijn gebruikt. Het college en de raad lopen zware politieke 
schade op en de parkeergarage waar het allemaal om draaide, is 
er uiteindelijk nooit gekomen…..

De KMar krijgt forse klappen: niet alleen blijken na afloop de 
meeste gewonde ME-ers van het Wapen te zijn (33 van de 
41), maar er start een grootscheepse campagne in de media 
om de KMar de ‘zwarte Piet’ toe te schuiven en het Korps af 
te schilderen als ’een oprukkende superpolitie’, ‘als politieman 
vermomde militairen’, ‘de semi-permanente militaire oproerpo-
litie à la Guardia Civil’. Met name de Nederlandse Politiebond 
(NPB) haalt fel uit naar de KMar: voorzitter Leen van der Linden 
spreekt over ‘geprogrammeerde robotten die voor de rellen van 
Nijmegen wekenlang in hun kazernes waren opgefokt met de 
bedoeling om te laten zien dat de marechaussee doet wat de 
politie nalaat’ . Volgens de NPB komt de Nederlandse rechtstaat 
zelfs in gevaar. Als de mankracht van Rijks- en gemeentepolitie 
onvoldoende is, dan moeten die korpsen worden versterkt, al-
dus de NPB. Niet heel toevallig speelt in deze periode in Haagse 
kringen de discussie over de nieuwe Politiewet waarbij niet al-
leen de Rijkspolitie dreigt te worden opgeheven maar ook de 
KMar juist in diezelfde Politiewet zal worden opgenomen.

Gevolg van dit alles is wel dat na ‘de Pierson’, de Koninklijke 
Marechaussee aanzienlijk minder wordt ingezet voor het verle-
nen van bijstand.

(wordt vervolgd)

Foto’s: Marechausseemuseum
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h. het in opdracht van Onze Ministers van Justitie en van 
Defensie ten behoeve van De Nederlandse Bank N.V. ver-
richten van beveiligingswerkzaamheden; 

i. de uitvoering van de politietaak in Sint Eustatius en Saba 
onverminderd de politietaken van het politiekorps. 

2. Onder personen die behoren tot de andere strijdkrachten, 
bedoeld in het 2. eerste lid, onder b, worden mede begrepen 
personen, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur 
op voordracht van Onze Minister van Defensie. 

3. Onze Minister van Justitie kan de commandant van de Ko-
ninklijke Marechaussee de nodige algemene en bijzondere 
aanwijzingen geven, voor zover het betreft: 
a. de uitoefening van de taken, bedoeld in het eerste lid, on-

der a en h; 
b. het waken voor de veiligheid van door Onze Minister van 

Justitie b. aangewezen personen als bedoeld in het eerste 
lid, onder b; 

c. de uitoefening van de taak, bedoeld in het eerste lid, on-
der c, ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van 
de rechtsorde en de beveiliging van de burgerluchtvaart. 

4. De politietaak, bedoeld in het eerste lid, onder i, wordt uit-
gevoerd onder verantwoordelijkheid van de korpschef. Hij 
bepaalt, na overleg met de commandant van de Koninklijke 
Marechaussee, de inzet van de militairen van de Koninklijke 
Marechaussee. 

KMar taken op Sint Eustatius 
Zie onder Caribisch Nederland Bonaire 
Op Sint Eustatius zijn alleen de lokale Landsambtenaren, die 
hoofdzakelijk werkzaam zijn in het taakveld Grensbewaking 
geplaatst en woonachtig. De Chef Basis Politiezorg Politie  
Caribisch Nederland locatie St. Eustatius is een officier van de 
KMar en is gedetacheerd voor en periode van negen maan-
den en de Europese KMar collega’s draaien per toerbeurt po-
litiedienst op dit eiland. de onderofficieren zijn woonachtig op 
Sint Maarten en gaan telkens voor een periode van vier weken 
naar Sint Eustatius. De KMar huurt voor deze categorie ap-
partementen. Ieder heeft zijn eigen onderkomen. Ook voor 
vervoer en verbindingsmiddelen wordt gezorgd. Men is werk-
zaam op het politiebureau en op de luchthaven.

KMar taken op Saba 
Zie onder Caribisch Nederland Bonaire 
Op Saba zijn alleen de Landsambtenaren van de KMar ge-
plaatst en woonachtig. De militaire collega’s draaien per 
toerbeurt dienst op Saba. De divisie chef (eerste luitenant) is 
gedetacheerd voor en periode van negen maanden en de on-
derofficieren zijn woonachtig op Sint Maarten en gaan telkens 
voor een periode van vier weken naar Saba. De KMar huurt 
voor deze categorie appartementen in ‘The Cottage Club’. Ie-
der heeft zijn eigen onderkomen. Ook voor vervoer en verbin-
dingsmiddelen wordt gezorgd. Men is werkzaam op het poli-
tiebureau en op de luchthaven.

Tot zo ver deze gedetailleerde inkijk in de taken die de Ko-
ninklijke Marechaussee in het Caribisch gebied uitvoert. De 
redactie van Marechaussee Contact dankt luitenant kolonel 
Willy Mennen, brigadecommandant en adjudant onderoffi-
cier René van der Deure, brigadeadjudant,voor het op schrift 
stellen van dit interessante artikel.

SMC - Missies

Kapitein der KMar Louis Coppen naast de gezaghebber op 
Saba en een politie-inspecteur.

Het vliegtuig landt op St. Maarten.

Het brigadegebouw van de Koninklijke Marechaussee op 
Curacao. 
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In het aprilnummer van Marechaussee Contact deden 
luitenant kolonel Willy Mennen en adjudant onderof-
ficier René van der Deure uit de doeken welke taken 
de KMar in het Caribisch Gebied uitvoert.
Hun interessante taak onder de Caribische zon blijkt 
veelomvattend en wel zo veelomvattend dat besloten 
werd het artikel in twee gedeelten te publiceren.
De reacties op het eerste gedeelte geven aan dat de 
gedetailleerde beschrijving op prijs wordt gesteld. 
Onderstaand het vervolg.
De redactie wenst namens SMC de marechaussees 
veel succes bij hun werkzaamheden ‘in de West’. 

KMar-taken op Aruba 
Militaire Politiezorg (MPZ) 
Personeel van de KMar op Aruba voert de politiediensten uit 
op de Marinierskazerne Savaneta. Hoewel de lokale politie in 
principe de politiezorg voor de familieleden of partners van de 
militair heeft, verleent de brigade in de praktijk ondersteuning. 
Op Aruba is de post van de Marechaussee gevestigd op de 
Marinierskazerne. Naast bovengenoemde werkzaamheden op 
de eilanden verleent de KMar ook politiezorg in andere delen 
van het Caribisch gebied en Zuid-Amerika bij oefenende een-
heden van Nederlandse militairen. De opsporingsactiviteiten 
vinden plaats onder gezag van het Openbaar Ministerie van 
Aruba en niet zoals in Nederland onder dat van Arnhem.

KMar-taken op Sint Maarten 
Grensbewaking/Vreemdelingenzorg 
De brigade ondersteunt de Immigratiedienst, de Vreemde-
lingendienst en de Zeehavenpolitie van het Korps Politie Sint 
Maarten (KPS). De Immigratiewerkzaamheden vinden plaats 
op Princess Juliana International Airport(PJIA) en op zee. De 
Vreemdelingendienst bevindt zich op het politiebureau van 
Philipsburg. De samenwerking met de ambtenaren van de Im-

De Koninklijke Marechaussee in het 
Caribisch gebied
deel II

migratie- en Vreemdelingendienst vindt plaats op basis van het 
zogenaamde ‘twinningconcept’. Het twinningconcept is het 
op gelijke voet samenwerken met lokale opsporingsinstanties, 
bijvoorbeeld been lokale politieman gaat samen met een ma-
rechaussee op patrouille.
 
Recherche Bovenwinden 
Een team van rechercheurs is belast met het bestrijden van 
de zware criminaliteit in samenwerking met de rechercheurs 
van de KPS. De prioriteit ligt bij het terugdringen van de roof-
overvallen. Hiertoe is de Special Unit Robbery opgericht. Het 
team is gehuisvest in het politiebureau van Philipsburg. Daar-
naast ondersteunt men in zware criminaliteitsonderzoeken op 
gebied van migratie-, verdovende middelen- en vuurwapen-
criminaliteit.

Criminele Inlichtingen Eenheid (CID)/Criminele Inlichtingen 
Dienst Kustwacht Caribisch Nederland (CID KW)
Rechercheurs van de brigade doen inlichtingenwerkzaam- 
heden op de eilanden. Ze verwerven informatie over zware  
criminaliteit voor de Kustwacht Hierbij gaat de aandacht voor-
al uit naar het smokkelen van verdovende middelen, mensen-
smokkel en terrorisme. De CID KW is gestationeerd op Sint 
Maarten. Het CID komt overeen met het de Criminele Inlich-
tingen Eenheid (CIE) in Nederland.

Verantwoordelijkheid 
De toezicht- en controletaken worden verricht onder de recht-
streekse verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie van 
Sint Maarten en onder gezag van het lokale Openbaar Minis-
terie. 

KMar taken op Bonaire 
Sinds de transitie op 10 oktober 2010 is de taakstelling dras-
tisch gewijzigd voor het personeel van de KMar. Er zijn 37 im-
migratieambtenaren, verdeeld over de drie eilanden in dienst 
van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) aan de brigade 
toegevoegd. Op Caribisch Nederland geldt vanaf 10 oktober 
2010 een aantal nieuwe wetten die specifiek op de drie eilan-
den zijn toegesneden met onder andere bepalingen over de 

politie, de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisis-
beheersing op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

In artikel 5 van de Veiligheidswet BES (Bonaire – Sint Eustatius 
– Saba) wordt aan de KMar een aantal politietaken opgedra-
gen. Grofweg komen de taken overeen met de KMar-taken 
genoemd in de politiewet 1993, aangevuld met de politietaken 
op Saba en St. Eustatius.

Artikel 5 Veiligheidswet BES 
1. Aan de Koninklijke Marechaussee zijn, onverminderd het 

bepaalde bij of krachtens andere wetten, de volgende poli-
tietaken opgedragen: 
a. het waken voor de veiligheid van de leden van het Ko-

ninklijk Huis, in samenwerking met andere daartoe aan-
gewezen organen; 

b. de uitvoering van de politietaak ten behoeve van de Ne-
derlandse en andere strijdkrachten en ten aanzien van tot 
die strijdkrachten behorende personen; 

c. de uitvoering van de politietaak op de door Onze Minis-
ters en Onze Minister van Defensie aangewezen luchtha-
vens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede de bevei-
liging van de burgerluchtvaart;

d. de verlening van bijstand alsmede de samenwerking met 
de politie krachtens deze wet, daaronder begrepen de 
assistentieverlening aan de politie bij de bestrijding van 
grensoverschrijdende criminaliteit; 

e. de uitvoering van de politietaak op plaatsen onder beheer 
van Onze Minister van Defensie en op verboden plaatsen 
die krachtens de Wet bescherming staatsgeheimen ten 
behoeve van de landsverdediging zijn aangewezen; 

f. de uitvoering van de bij of krachtens de Wet toelating en 

 
 uitzetting BES opgedragen taken, waaronder begrepen de 

bediening van de daartoe door Onze Minister van Justi-
tie aangewezen doorlaatposten en het, voor zover in dat 
verband noodzakelijk, uitvoeren van de politietaak op en 
nabij deze doorlaatposten, alsmede het verlenen van me-
dewerking bij de aanhouding of voorgeleiding van een 
verdachte of veroordeelde; 

g. de bestrijding van mensensmokkel en van fraude met reis 
en identiteitsdocumenten;



des, de Josselin de Jong gaat naar Heerlen, maar enkele weken 
later volgt hun ontslag wegens politieke onbetrouwbaarheid. 
Joost vindt als kantoorbediende werk bij de A.K.U. in Arnhem.

Hij wil naar Engeland om daar dienst te nemen, maar een poging 
daartoe strandt. Wel komt hij in contact met reserve-luitenant 
Nic Erkens, leider en oprichter van zijn ‘verzetsbataljon’. Als in-
tendanceofficier had Erkens bij de demobilisatie grote hoeveel-
heden wapens en legergoederen achtergehouden en verborgen. 
Ondergedoken in Arnhem, werkt Erkens ook aan de vorming van 
een nieuwe politieke partij. Daarnaast is zijn groep is bezig met 
spionageactiviteiten en een ontsnappingslijn naar Zwitserland, 
waarbij wordt samengewerkt met twee Belgische illegale groe-
pen. Joost treedt toe tot zijn verzetsbataljon, neemt deel aan de 
politieke samenkomsten en spioneert bij het Fliegerhorst Deelen.

Echter de Sicherheitsdienst weet in de drie verzetsgroepen te in-
filtreren (later bekend als het zgn. ‘Hannibalspiel’) en in februari 
1943 zijn de groepen opgerold. Op 18 november 1942 wordt in 
Arnhem ook Joost gearresteerd en in Maastricht zwaar verhoord. 
Vanaf 30 november zit hij vast in de Polizeigefängnis in Haaren 
met de anderen, waarna ze op 27 juli 1943 worden overgebracht 
naar de Kriegswehrmachtgefängnis in Utrecht. Het Feldgericht 
aldaar veroordeelt twaalf personen ter dood waarvan de negen 
mannen, waaronder Erkens, op 9 oktober in Utrecht worden ge-
fusilleerd. Voor de overige achttien wordt ‘das Verfahren bis auf 
weiteres abgetrennt’. Abgetrennten moeten verdwijnen zonder 
dat iemand weet waar ze gebleven zijn en op 27 oktober vertrekt 
vanaf kamp Amersfoort een transport naar Konzentrationslager 
Struthof-Natzweiler. In dit kamp in de Vogezen (F) krijgen de 
mannen op hun kampkleding twee N’s, het merkteken voor een 
Nacht und Nebel-häftling, een gevangene die niet meer bestaat 
voor de buitenwereld. Hier heerst een zwaar regime, is bruut ge-
weld routine en sterven dagelijks vele gevangenen. In de nabij 
gelegen steengroeve moeten zij zwaar werk verrichten.

Een gevangene moet vooral niet opvallen om geen slachtof-
fer te worden van de willekeur van de bewakers. Echter Joost 
loopt nogal slungelachtig en dat wekt bij het sneeuwruimen op 8 
maart 1944 de woede van een ‘Kapo’, die hem vervolgens met 
een knuppel doodslaat. Justinus Cornelis de Josselin de Jong is in 
Natzweiler gecremeerd. Zijn naam is opgenomen in het Gulden 
Boek - Lijst van Gevallenen van het Wapen der Koninklijke Ma-
rechaussee 1940-1945.
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Eerder is al geschreven over aansprekende verrichtingen van 
gevallen marechaussees in de Tweede Wereldoorlog zoals bij 
de strijd in de meidagen 1940, als geheim agent bij het ‘En-
glandspiel’ of als helper/passeur bij de ‘pilotenlijnen’. Tien-
tallen anderen hebben in deze donkere periode ook hun leven 
gegeven, over wie maar weinig bekend is. Luitenant-kolonel 
b.d. der Koninklijke Landmacht Henk G. Westland verricht 
historisch onderzoek naar de gevallenen van de Marechaus-
see en zal in een artikelreeks enkele van deze onbekende 
mannen op een voetstuk plaatsen.

Justinus Cornelis (Joost) de Jos-
selin de Jong wordt geboren 
op 16 juni 1920 te Warnsveld, 
zoon van Hilda Bauduin en 
marechausseeofficier Anthonij 
Willem de Josselin de Jong.

Joost wil marineofficier wor-
den en hij gaat op 2 september 
1938 in opleiding als adelborst 
op het Koninklijke Instituut 
voor de Marine te Den Helder. 
Een jaar later stopt hij zijn op-
leiding en neemt na de afkon-
diging op 29 augustus 1939 
van de algemene mobilisatie 
vrijwillig dienst bij de Koninklij-

ke Landmacht. Hij is bestemd voor de opleiding tot reserveoffi-
cier en wordt ingedeeld bij Schoolcompagnie Bereden Artillerie 
te Haarlem. Als wachtmeester-titulair wordt hij in januari 1940 
geplaatst bij het 4e Regiment Artillerie, dat zich reeds in haar 
oorlogsopstellingen bevindt. In de meidagen is dit regiment 
ingezet bij de verdediging van de Valleistelling, ter hoogte van 
Veenendaal. Na de capitulatie gaat Joost de Josselin de Jong 
op 25 juni met groot verlof.

Per 1 oktober 1940 neemt hij dienst bij de Marechaussee als ca-
det bij de School Opleiding Officieren Marechaussee (SOOM) in 
de Van Haeftenkazerne te Apeldoorn. Echter de bezetter heft het 
Depot Marechaussee in oktober 1942 op en wil de cadetten de-
tacheren bij het Politie Opleidingsbataljon (POB) te Schalkhaar. 
Alle vijftien weigeren dit en gaan ieder hun eigen weg. In januari 
1942 worden de stakende cadetten ingedeeld op diverse briga-

Op 25 mei 2011 werd de jaarlijkse SMC-contactmiddag 
gehouden in het KEK-gebouw op het terrein van de voor-
malige brigade KMar Badhoevedorp.

Voorzitter van de SMC-reüniecommissie, Roel Gras, heette 
de veertig SMC-begunstigers die gehoor hadden gegeven 
aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst van harte wel-
kom. Een moment van stilte werd gehouden voor de vrien-
den die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 

Roel Gras verzocht de aanwezige districtsadjudant adju-
dant onderofficier mevrouw L.L. Bloemendaal-van Wijk 
(foto) zijn dank aan de districtscommandant te willen over-
brengen voor het beschikbaar stellen van deze locatie voor 
SMC.

Waarom eigenlijk contactmiddag ‘Amsterdam/Badhoeve-
dorp?’ 
De contactmiddag voor de groep SMC-begunstigers 
‘oud-Amsterdammers’ werd jarenlang traditiegetrouw 
gehouden in de maand mei op de KMar-locatie Brigade 
Amsterdam aan het Robert Kochplantsoen. Voor vele ‘Am-
sterdammers’ en oud-personeel van andere brigades was 
dit terrein een bekende plek, onder andere ook als verza-
melplaats destijds voor de uitoefening van bijstand aan de 
Gemeentepolitie.

De ‘Robert Koch’ is sedert 2007 helaas niet meer beschik-
baar. Na in 2008 de contactmiddag op de KMar-locatie 
Triport II op de luchthaven te hebben gehouden, werd ver-
volgens vanaf 2009 de KMar-locatie in Badhoevedorp be-
schikbaar gesteld. 

Vandaag was het weer een mooie dag met een goed ‘reü-
niegevoel’. Bovendien kon op een groot scherm een nieu-
we KMar-wervingsfilm van de brigade Schiphol worden 
bewonderd. Naar alle waarschijnlijkheid zal in 2012 de 
contactmiddag ‘Amsterdam/Badhoevedorp’ ook weer op 
deze mooie locatie worden gehouden. In het fotoalbum 
van de SMC-website (marechausseecontact.nl) is een foto-
impressie van deze dag te zien.

21Marechaussee Contact juni 201120Marechaussee Contact juni 2011

Terugblik Contact-
middag ‘Amsterdam/
Badhoevedorp’

Bronnen

U kunt meer lezen over de drie verzets-
groepen en de werkwijze van de Sicher-
heitsdienst in het boek van Jan van Lies-
hout “Het Hannibalspiel” (1980).
Over kamp Natzweiler is in 2006 het 
boek “Doodstraf op termijn” door Hinke 
Piersma verschenen, waarin de belevenis-
sen van de Nederlandse Natzweilers wor-
den beschreven.
De overige bronnen zijn bij de auteur op-
vraagbaar.

De Josselin de Jong (Foto 
overgenomen uit: ‘Het 
Hannibalspiel’ geschreven 
door Jan Lieshout).

De onbekende helden van 1940-1945

Opvolger Marechaussee 
Mannenkoor jubileert
Rondom de jaarwisseling ontving de redactie een brief van SMC-begun-
stiger Kees van den Brink. Hij vroeg aandacht voor het feit dat het Gel-
ders Politie Mannenkoor (GPM) dit jaar haar twintig jarig bestaan viert. 
Nou is Marechaussee Contact niet direct het meest aangewezen medium 
waarin aandacht voor dit jubileum moet worden geschonken. Ware het 
niet dat het GPM in 1990 is ontstaan uit een initiatief van politieman-
nen en marechaussees.

In 1987 was het grote Marechausseekoor, na een bestaan van 35 jaar 
opgeheven vanwege reorganisaties en ook het Rijkspolitiekoor kon niet 
meer naar behoren functioneren. Het initiatief resulteerde in een koor van 
18 leden het ‘Regionaal Politie Mannenkoor’ en het werd een succes! 
Dat het goed ging met het koor blijkt wel, want op 23 september 1991 
werd het Gelders Politie Mannenkoor (GPM) opgericht. Het koor heeft 
haar zetel in Apeldoorn en is nog een redelijk jong koor. Op dit moment 
heeft het koor 39 leden en is samengesteld uit zowel actief dienend als 
niet actief dienend personeel van de Regiokorpsen in de provincie Gelder-
land en personeel van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, alsmede 
personeel werkend bij politieorganen binnen de provincie, zoals het Korps 
Landelijke Politie Diensten(KLPD) en de Nederlandse Politie Academie.

Het jubileum wordt op 22 oktober 2011 gevierd met een jubileumcon-
cert en er wordt gewerkt aan een CD. Zodra meer bekend is over het 
jubileumconcert zal SMC er melding van maken.

SMC-begunstigers, zowel oud-beroeps en oud-dienstplichtigen die ooit 
meezongen in het Marechaussee Mannenkoor denken nog met plezier 
terug aan dit koor. Voor dienstplichtigen hield het in dat zij tijdens optre-
dens een chique blauw uniform droegen. Dat is weer wat anders dan ‘het 
eerste grijs’.

Cadet der Marechaussee doodgeknuppeld in Natzweiler



Defilé Wageningen 5 mei 2011
Op donderdag 5 mei konden ve-
teranen in Wageningen weer aan 
het bevrijdingsdefilé deelnemen. In 
deze stad werd 66 jaar geleden de 
capitulatie getekend in hotel de We-
reld en jaarlijks wordt hier een defilé 
gehouden. Dit jaar was de opzet an-
ders dan de voorgaande jaren. Niet 
alleen de veteranen van de Tweede 
Wereldoorlog en voormalig Neder-
lands-Indië mochten deelnemen, 
maar ook namen veteranen deel die 
in Libanon en Korea hebben gediend 
evenals detachementen van de lan-
den die aan de bevrijding van ons 
land hebben deelgenomen.

Drie SMC-begunstigers namen lopend 
aan het defilé deel en de vierde had plaats 
genomen in één de vele historische voer-
tuigen die in het defilé meereden.

De deelnemers kwamen bijeen in de ve-
teranentent geplaatst op ‘De Dreijen’, 
door de weg voor Universiteit en Research 

Centrum Wageningen. In deze tent kreeg 
men koffie en werd namens SMC plaats-
bewijzen voor de tribune en breekmunten 
voor de lunch verstrekt aan onze deel- 
nemers met hun begeleiders.

Op de ‘De Dreijen’ was een static-show 
ingericht van voertuigen die later aan het 
defilé mee zouden doen. Musea, waaron-
der het Marechausseemuseum, presen-
teerden zich in één van de gebouwen.

Dit defilé wordt nu georganiseerd door 
het Nationaal Comité Herdenkingen Ca-
pitulaties 1945 Wageningen. Voor de ve-
teranen is het eigenlijk de voortzetting van 
de defilés die ZKH Prins Bernard afnam. 

Het aantal deelnemers bedroeg dit jaar 
ongeveer 1100 manschappen en ook 35 
historische militaire voertuigen en motor-
fietsen die in het defilé een plaats hadden 
gekregen. Tal van burger- en militaire mu-
ziekkorpsen, zowel uit Nederland, als uit 
Engeland, Schotland en Canada bewezen 

hun muzikale talenten. Het defilé bestond 
uit vier clusters waarbij SMC in de derde 
cluster was vertegenwoordigd. 

Het defilé werd opgesteld op ‘De Dre-
ijen’ waarna over de Generaal Foulkesweg 
naar het 5 meiplein voor hotel ‘De We-
reld’ gedefileerd wordt. Hier nam de Bur-
gemeester van Wageningen het defilé af. 
Hierna werd de weg vervolgd terug naar 
‘De Dreijen’.

Partners, begeleiders van de deelnemers 
zagen het defilé aan zich voorbij trekken 
op de Generaal Foulkesweg, waar voor dit 
gezelschap een tribune was geplaatst. 

Na het einde van het defilé kon nog een 
drankje genuttigd worden in de vetera-
nentent.

Dit jaar was weer een heel geslaagde dag 
volgens de aanwezigen en het weer was 
perfect een zonovergoten dag.

SMC Algemeen

Relaties van uitgezonden marechaussees in Buren
De Stichting Marechaussee Contact draagt 
vanuit haar doelstelling bij aan het leven-
dig houden van betrokkenheid bij de Ko-
ninklijke Marechaussee. SMC doet dit 
bijvoorbeeld door het publiceren van arti-
kelen over missies die het Wapen uitvoert 
of uitvoerde. Op 28 mei 2011 werd in Bu-
ren een contactdag gehouden voor fami-
lieleden en relaties van uitgezonden mare-
chaussees. De redactie van Marechaussee 
Contact informeert haar lezers met onder-
staand verslag over deze bijeenkomst en 
spreekt haar waardering uit over de be-
langrijke rol die familie en relaties spelen 
voor de uitgezonden pré-veteranen1.

De vrijwilligers van het Thuisfrontcomité 
Koninklijke Marechaussee (TFC KMar) or-
ganiseren drie keer per jaar een Familie-
contactdag voor relaties van uitgezonden 
personeel van de Koninklijke Marechaus-
see en de Politie.
Op 28 mei 2011 werd een contactdag 
gehouden in het Museum der Koninklijke 
Marechaussee.
Omstreeks 09.30 uur arriveerden de eerste 
relaties bij het museum. Op contactdagen 
worden de relaties in de gelegenheidt ge-
steld post mee te brengen die door het TFC 
naar de missiegebieden verstuurd wordt.

Op deze contactdag werd de opening ver-
zorgd door de brigadegeneraal der KMar 
A. Peperkoorn en mevrouw M. Heuting 
van de Militaire Geestelijke Gezondheids-
zorg. Na enkele mededelingen van de 
voorzitter van het comité startte het pro-
gramma.

Marechaussee- en politiepersoneel wordt 
over de hele wereld naar diverse landen 
uitgezonden. Deze landen worden samen-
gevoegd in missiegebieden waaronder Af-
ghanistan, Balkan en overige missies. Per 
gebied fungeert een accountmanager van 
de Brigade Buitenland Missies als aan-
spreekpunt. 
Er waren relaties aanwezig van wie de 
partner voor de eerste keer is uitgezonden 
of al vaker uitgezonden is geweest.
In het museum stonden KMar-collega’s 
gereed om aan de hand van een presen-
tatie uitleg te geven over de landen of de 
missiegebieden. 
Hierbij kregen de aanwezigen een update 
met betrekking tot de situatie in de landen 
of missiegebieden. Voorts werden foto’s en 
filmfragmenten vertoond.
Tevens vonden tijdens de contactdag, 
op vrijwillige basis, informeel gesprekken 
plaats tussen de relaties onderling waar-

bij onder andere een medewerker van de 
Geestelijke Verzorging en Militaire Gees-
telijke Gezondheidszorg ter ondersteuning 
aanwezig waren. De lotgenoten delen hun 
ervaringen en ondersteunen elkaar op 
deze manier.
Tijdens deze presentaties vond er in het 
museum een activiteit voor de aanwezi-
ge kinderen plaats. Onder leiding van een 
museummedewerkster werd een recher-
cheonderzoek opgestart in het laborato-
rium dat door het Nederlands Forensisch 
Instituut is ingericht. De kinderen waren 
hierbij de rechercheurs.

Na een goed verzorgde lunch was ieder-
een in de gelegenheid om, al dan niet on-
der begeleiding van een gids, het Mare-
chausseemuseum te bezoeken.
Het Thuisfrontcomité keek afsluitend terug 
op weer een geslaagde, informatieve en 
gezellige familiecontactdag.

1 Pré-veteranen zijn marechaussees die na hun loopbaan veteraan genoemd worden.

Amsterdam
4 mei 2011, wederom een Nationale 
Herdenking op de Dam in Amsterdam. 
Traditiegetrouw staan naast de diverse 
krijgsmachtonderdelen in de erecouloir 
ook weer de veteranen aangetreden. 
Nieuw dit jaar was de deelname van de 
Koninklijke Marechaussee in de erecou-
loir. Helaas (nog) niet in de erewacht, 
maar het begin is er. De erecouloir van 
de veteranen bestaat eigenlijk uit twee 
delen. Eén deel wordt geleverd door ve-
teranen die aangemeld zijn via hun vete-
ranenvereniging bij het Veteranen Plat-
form (VP). Hiervoor kwamen namens 
SMC de veteranen Jaap Gatsma, Cees 
van Ingen en Bert van Hedel in aanmer-
king. Het andere deel bestaat uit vetera-
nen die door het Veteraneninstituut (VI) 
waren geselecteerd. Deze laatste groep 
staat er feitelijk onder de vlag van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei. Omdat in 
deze laatste groep geen mensen van de 
KMar zaten en zij toch een afspiegeling 
van alle krijgsmachtonderdelen wilden 
hebben, was via de secretaris van SMC 
het verzoek gekomen om hiervoor twee 
KMar-veteranen te leveren. Namens de 

SMC stonden hiervoor Fred Driessen en 
Tilly Stroosnijder opgesteld. Totaal dus 
vijf KMar veteranen in de erecouloir.  
Tilly is wel een bijzondere KMar-vete-
raan. Als politievrouw is zij vanuit de po-
litie gedetacheerd geweest bij de KMar 
(2000-2004) en heeft daar een flink 
aantal politiemissies gedraaid als wacht-
meester van de KMar. Na afloop van deze 
detachering heeft zij de politiedienst ver-
laten en werkt nu bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken in crisisgebieden als 
politieadviseur. Na alle perikelen van de 
herdenking op 4 mei 2010 waren de vei-
ligheidsmaatregelen flink aangescherpt. 
Zo kregen de deelnemers onder andere 
een speciale badge, die zichtbaar gedra-
gen moest worden tot aan de aankomst 
op de Dam. Gelukkig was het dit jaar 
weer een waardige herdenking. Je merkt 
wel dat je een hele lange tijd op de be-
nen staat, na afloop had iedereen toch 
wel last van stramme benen, armen en 
rug, maar het is het waard.

Scheveningen
Eveneens op 4 mei vond bij het monu-
ment aan de Waterpartij in de Scheve-

ningse Bosjes de jaarlijkse herdenking 
plaats van de gevallenen bij het England-
spiel. 
Door het leggen van bloemen bij het 
monument gaven plaatsvervangend 
Commandant der Koninklijke Mare-
chaussee, brigade-generaal Hans Leij-
tens en namens de Stichting Marechaus-
see Contact voorzitter, brigade-generaal 
b.d. Jack Vlaming en penningmeester 
kapitein b.d. Eelco Bouwman een extra 
accent aan de herinnering aan de tien 
marechaussees die zijn omgekomen bij 
het wrede ‘spionagespel’, dat als het  
Englandspiel bekend is geworden.

SMC-delegaties bij herdenkingen op 4 mei 2011

KMar-veteranen Fred Driessen (l) en
Tilly Stroosnijder

Contactdag op de Koning Willem III Kazerne 

Op 28 april hebben een honderdtal SMC-
begunstigers deelgenomen aan de con-
tactdag, die gehouden werd op de Koning 
Willem III kazerne. Adjudant onderoffi-
cier Theo Betting ontving het gezelschap 
namens de commandant van het Lande-
lijk Opleidings- en Kennis Centrum van 
de Koninklijke Marechaussee(LOKKMar) 
kolonel Ruud Dirkzwager. Ditmaal kon-
den de bezoekers via de oude hoofdin-
gang de kazerne weer betreden. En zoals 
bij de twee vorige contactdagen had Fred 
Klijndijk van MarechausseeNostalgie.nl 
een fotopresentatie verzorgd in een ruim-
te van het KEK-gebouw. Hier waren ver-
schillende foto’s van de kazerne te zien.

Als bijzondere gast was mevrouw Scher-
mer aanwezig, zij is de weduwe van een 
voormalige Commandant van, zoals het 
indertijd genoemd werd, Het Depot Ko-
ninklijke Marechaussee. Haar kleindoch-
ter had dit geregeld via de voorzitter van 

de SMC-reünie- en contactdagencom-
missie Roel Gras. Ze hoorde zo veel ver-
halen over de kazerne dat ze het zelf wel 
eens wilde zien en verraste haar groot-
moeder met een bezoek aan de kazerne. 
Roel Gras die zo als altijd de dag piekfijn 
had geregeld, heette mevrouw J. Scher-
mer-Godfriedt welkom en bood haar na-
mens SMC een boeket aan.

Na de koffie werd door kapitein bd Griet-
zen de Ruiter aan het gezelschap uitge-
legd, in woord en beeld, hoe de verbou-
wing die al enige tijd in beslag neemt, de 
kazerne er zal uitzien wanneer de reno-
vatie afgerond is. Alles moet aan de bui-
tenkant in de zelfde stijl zijn zoals toen 
de kazerne net was opgeleverd. Ook de 
beek ‘spreng’ moet weer over de kazerne 
lopen.

Hierna volgde de lunch die allen goed 
smaakte en weer prima verzorgd werd 

door het cateringbedrijf. Na de lunch 
werd het gezelschap in groepen gesplitst 
en onder leiding van de sectoradjudanten 
volgde een interessante rondleiding over 
het kazerneterrein.

Onder genot van een drankje werd na de 
rondleiding nog wat nagepraat en suc-
cessievelijk vertrok menweer naar huis, 
na een geslaagde dag.

Eens te meer bleek dat SMC-ers, oud-
dienstplichtigen of oud-beroeps, graag 
naar de plek komen waar hun mare-
chausseetijd ooit begon. Voor de derde 
keer in 12 maanden was het maximaal 
aantal deelnemers binnen de kortste tijd 
aangemeld.

Een speciaal woord van dank voor de lei-
ding van LOKKMar is dan ook zeker op 
zijn plaats en ‘We komen graag nog eens 
langs!‘.
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SMC Algemeen

De jaarlijkse Algemene Reünie van de 
Stichting Marechaussee Contact zal 
plaatsvinden op donderdag 13 oktober 
2011.

Locatie
Evenals vorige jaren: Partycentrum ‘De 
Molen’ aan de Molenweg 12 in Hars-
kamp.

Deze reünie is primair bedoeld voor be-
gunstigers/begunstigsters van de Stich-
ting Marechaussee Contact, zoals:
leden en oud-leden van het Wapen der 
Koninklijke Marechaussee (oud-beroeps, 
oud-dienstplichtigen en burger perso-
neel); oud-leden van het Korps Politie-
troepen, oud-leden van het voormalig 
Korps Militaire Politie/Koninklijke Ma-
rechaussee in Nederlands-Indië, als ook 

Stichting Marechaussee Contact
Jaarlijkse Algemene Reünie

voor de echtgenotes/partners van de 
hiervoor aangegeven personen.

Kosten
De bijdrage voor deelname aan deze re-
unie is voor SMC-begunstigers en hun 
partners € 15,00 per persoon.
Ook niet-begunstigers van de SMC wor-
den in de gelegenheid gesteld deze reü-
nie te bezoeken; zij kunnen deelnemen 
voor € 25,00 per persoon.

Betaling tevens aanmelding
De bedragen dienen uiterlijk 1 okto-
ber 2011 te zijn bijgeschreven op ING- 
bankrekening nummer 715795, t.n.v. 
Stichting Marechaussee Contact, Reü-
niecommissie, Walstro 33, 1273 BH Hui-
zen, onder vermelding van ‘Reünie Hars-
kamp’.

Uw overschrijving geldt als aanmelding 
en wordt verwerkt in volgorde van bin-
nenkomst. Bij internetbankieren graag 
uw huisadres vermelden. Als u zich aan 
een dieet dient te houden vermeldt dit 
dan s.v.p. ook even. Gezien de betalings-
condities geldt dat betalingen niet kun-
nen worden gerestitueerd bij afzegging 
van deelname na 1 oktober 2011. 

Weduwen kunnen deze reünie op kos-
ten van de Stichting bijwonen. Zij dienen 
zich uiterlijk 1 oktober 2011 te hebben 
aangemeld bij de voorzitter van de SMC-
reüniecommissie, Roel Gras (zie colofon).

Het programma met routebeschrijving 
wordt de deelnemers ongeveer twee we-
ken voor de reünie toegezonden.

Kalender

13 oktober 2011

Reünie van ‘Surinamegangers’ in Buren
ten graag zien doorgaan. Wel werd afgesproken dat men zijn 
gedachten zou laten gaan over manieren om de belangstelling 
te vergroten. Roel Gras ziet ideeën met belangstelling tegemoet.

Met een speciaal woord van welkom aan mevrouw J.G.M. 
Ploeg-Roelofs, echtgenote van de op 22 november 2010 over-
leden Surinamecollega Geert Ploeg beëindigde Roel Gras zijn 
openingswoord. Hierna vroeg en kreeg oud-marechaussee en 
oud-politieman Piet van Wijk het woord. Hij informeerde de 
aanwezigen over het project ‘Preventie van burn-out bij Suri-
naams Politiepersoneel’. Hij was zojuist teruggekeerd van een 
bezoek aan Suriname waar hij de Surinaamse Politie onder-
steunt bij allerlei aspecten van burn-out. Behalve het plezier van 
het weerzien van het land waar hij ooit als marechaussee zijn 
werk deed is het voor hem een erg dankbare taak om de politie-
mensen daar te helpen. 

Na de inleidende woorden begon het informele gedeelte van 
de reünie waarvoor geen vastomlijnd programma was bedacht, 
het enige programmapunt was ‘ontmoeten en bijpraten’ en dat 
gebeurde dan ook.

Sommigen wandelden door Buren, anderen bezochten het mu-
seum en weer anderen bleven gezellig in de dependance. Rond 
vijf uur was iedereen zo langzamerhand weer terug in de de-
pendance waar een prima buffet op hen wachtte. Na hiervan te 
hebben genoten vertrok ieder weer naar huis, maar niet nadat 
de organisatoren uitvoerig bedankt werden.

Op 14 april 2011 was de ontvangstruimte van de muse-
umdependance weer een klein stukje nostalgisch Surina-
me. Een kleine dertig oud-marechaussees die in Suriname 
hebben gediend hadden zich aangemeld voor hun jaarlijk-
se reünie, twee van hen waren helaas verhinderd. Al voor 
de officiële opening van de bijeenkomst werden herinne-
ringen aan de tijd in de voormalige kolonie uitgewisseld, 
de Surinaamse sfeer zat er al direct weer in.

Tijdens zijn openingswoord wees Roel Gras, voorzitter van de 
SMC-reüniecommissie op het relatief geringe aantal Suriname-
gangers dat de reünie bezoekt. Roel: ‘Op onze lijst staan zeker 
een tweehonderdtal namen van marechaussees die in dat verre 
land gediend hebben’. Deze opmerking lokte een korte discus-
sie uit over het doorgaan met deze reünies, waarbij het meren-
deel van de aanwezigen aangaf dat ze de jaarlijkse bijeenkoms-

vliegtuigcrash in Tripoli. Hij zet zich ook 
in bij de begeleiding van nabestaanden. 

Verder heeft de heer Troost vrijwilligers- 
werk verricht bij de Gereformeerde Icht-
huskerk Elburg en de Scouting Rambon-
net Groep. 

Teun Veenvliet 
SMC-begunstiger Teun Veenvliet kreeg 
op vrijdag 29 april van burgemeester van 
Bergen op Zoom Han Polman te horen 
dat hij was benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. 

De burgemeester prees hem voor zijn 
maatschappelijke betrokkenheid:
Teun is beheerder van de protestante 
begraafplaats en secretaris van de Pro-
testants Christelijke Ouderen Bond. Hij 
was betrokken bij de oprichting van het 
eerste buurtpreventieteam in Bergen op 
Zoom. Na een succesvolle start van dit 
team volgden andere wijken het voor-
beeld. Thans zijn er bijna twintig teams, 
méér dan 600 vrijwilligers, actief in de 
gemeente op het gebied van buurtpre-
ventie.
In het verleden was hij ook ouderling en 
kerkvoogd van de Hervormde Gemeen-
te. In de jaren zeventig was hij ook nog 
lange tijd bestuurslid van de plaatselijke 
gymnastiekvereniging.

SMC-begunstiger Teun Veenvliet is in 
1996, na zijn actieve diensttijd bij de 
Koninklijke Marechaussee met FLO ge-
gaan. Hij heeft het grootste deel van zijn 

diensttijd gewerkt op de brigade Bergen 
op Zoom. Na de reorganisatie van KMAR 
’90 werkte hij in zijn laatste functie als 
adjudant-onderofficier voor de Afdeling 
Personeelsvoorziening KMAR in West- 
Brabant en Zeeland.

Jan Zon
Met de woorden ‘Alom gezien en ge-
respecteerd. Altijd druk voor een ander, 
maar vandaag midden in het zonnetje’ 
werd SMC-begunstiger Jan Zon door 
burgemeester Koos Karssen van Maas-
sluis uitgenodigd om tot lid van de Orde 
van Oranje Nassau te worden benoemd.

Hij is in de gemeente een zeer actieve 
medewerker van de Historische Vereni-
ging Maassluis, waar hij van 1993 tot 
2009 bestuurslid was. Hij heeft zich ver-
dienstelijk gemaakt voor de herdenking 
van slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog, werd in 1992 actief lid van de 
Vereniging Oud Militairen Indiëgangers 
en was oprichter en voorzitter van een 
stichting die een Nederlands-Indië-ge-
denkteken plaatste in Maassluis. 

Mede door zijn inzet werd een mo-
nument voor het bombardement van 
Maassluis (18 maart 1943) van slacht-
offernaamplaten voorzien. Momenteel 
maakt hij ook deel uit van een werk-
groep die slachtoffers van de scheeps-
ramp met HM Bewakingsvaartuig 19A 
(11 mei 1940) opnieuw wil herdenken.

Geert de Haan
De Burgemeester van Elburg reikte een 
onderscheiding uit aan SMC-beguns- 
tiger, oud-opperwachtmeester Geert de 
Haan.

Geert is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Hij ontving zijn on-
derscheiding voor zijn werkzaamheden 
binnen de Korfbalvereniging Elburg. Hij 
is er 35 actief en heeft verschillende be-
stuursfuncties vervuld, waaronder 16 
jaar als voorzitter van de vereniging en 
voorzitter van de bouwcommissie. On-
der zijn leiding is de vereniging verhuisd, 
het clubhuis gebouwd en zijn kunstgras-
velden aangelegd. 

De heer De Haan is in de periode 2002-
2010 gemeenteraadslid geweest voor 
het CDA, waaronder enkele jaren frac-
tievoorzitter. Verder is hij vier jaar diaken 
geweest van de Gereformeerde Ichthus-
kerk te Elburg.

Herman Jacob Gerdinus Troost
De Minister van Defensie heeft een Ko-
ninklijke Onderscheiding uitgereikt aan 
SMC-begunstiger eerste luitenant der 
KMar Herman Troost uit Elburg. Hij is be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau met de zwaarden. Herman 
Troost is vanaf 1995 motivator en actief 
lid van het Landelijk Team Forensische 
Opsporing en is betrokken bij het iden-
tificeren van slachtoffers van rampen en 
ongevallen. Hij is diverse malen inge-
zet o.a. na de tsunami in Thailand en de 

Herman troost (links) en Geert de Haan Jan ZonTeun Veenvliet

‘Lintjesregen 2011’
Ook dit jaar ontvingen weer enkele SMC-begunstigers bij gelegenheid van Koninginnedag een Koninklijke 
Onderscheiding. De Stichting Marechaussee Contact feliciteert hen hiermee van harte.
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W.C. van den Bos
Dpl 54-1

Mevr. S. van Dam-
Kampstra
Weduwe van W.C. van Dam
Dpl 63-6

A. van Eijk
Ber 81-4
MFO; UNIPTF

H.G.A. Fleurij
Dpl 60-3

J.G. van der Geize
Ber 60-6

J.F. Hagenbeek
Ber

R. Hoiting
Dpl 53-3

H. Hoorn
Dpl 53-3

L.T. Ilmer
Dpl 60-3

J.L. Jacobs
Dpl 61-4

J.G.P. Janssens
Dpl 93-8
KVV 95-5; Reservist

M.M. Jonkman
Burgerambtenaar

W. Jorksveld
Dpl 62-4

G.A. Kanters
Burgerambtenaar

A. Leune
Ber 49-55
UNIFIL

G.J. Minnee
Dpl 64-3

C.A. Sloof
Dpl 65-2

J.H. Slot
Dpl 60-3

M.J. Stroosnijder
Buro adviseur Missies

R.W.M. van der Toorn
Dpl 86-5

B.G. Wilt
Ber 61-1

SMC 

Overleden

Nieuwe begunstigers 

A.C.A. van Balken
Geboren op 21 april 1927
Overleden op 21 maart 2011 
Dpl 6 DMC
Ned. Indië; 3MPIII

W.J.G. van Beveren
Geboren op 17 augustus 1927
Overleden op 17 april 2011 
Dpl 4 DMC
Ned. Indië; 1MPV

K. Buth
Geboren op 18 januari 1931
Overleden op 15 april 2011 
Dpl 51-1; 3 DMC

A.Cornelissen
Geboren op 9 september 1923
Overleden op 20 april 2011 
Ber

C.J. van Damme
Geboren op 5 maart 1943
Overleden op 6 mei 2011 
Dpl 69-3

H.E.J. Gerrits
Geboren op 23 maart 1934
Overleden op 8 april 2011
Dpl 54-1

L. Hamminga
Geboren op 6 februari 1929
Overleden op 16 maart 2011
Dpl 43 DMC
Ned. Indië; MPV
Ridder in de orde van Oranje 
Nassau

K. Honig
Geboren op 16 januari 1926
Overleden op 21 april 2011
Ber

H. Meijer
Geboren op 16 maart 1938
Overleden op 22 april 2011
Ber 57-2

S.P. Molenaar
Geboren op 28 november 1928
Overleden op 30 maart 2011 
Dpl Ned. Indië; 4MPI

R. Peereboom
Geboren op 9 december 1933
Overleden op 27 maart 2011 
Ber 53-4

A.W. Siahaya
Geboren op 17 april 1927
Overleden op 10 april 2011 
Ber Ned. Indië;
KNIL-MP; 2MPV

H.C. Veldhuizen
Geboren op 27 april 1934
Overleden op 24 maart 2011
Dpl 54-3 Bestuur en redactie 

Stichting Marechaussee 

Contact betuigen de 

nabestaanden hun 

medeleven en wensen hen 

sterkte toe.

Wij heten de nieuwe begunstigers van harte welkom. In totaal vormen nu 3503 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

Colofon Stichting 
Marechaussee Contact

Voorzitter
J. Vlaming
e-mail: vlamingj@gmail.com

Vice-voorzitter
G.N. Roes
e-mail: gerard.roes@planet.nl

Secretaris SMC
P. Scholte
Postbus 125
7590 AC Denekamp
Tel. 0049 594 1999099
e-mail: scholte.p@gmail.com
Tevens adres voor overlijdensberichten
SMC-begunstigers

Penningmeester
E. Bouwman
tel: 071 - 5416060
email: e.bouwman@ziggo.nl 
algemene bankrekening: 3912106 
t.n.v. SMC te Nieuw Vennep
bankrekening SMC-artikelen: 916446
t.n.v. SMC te Zoeterwoude

Aanmeldingen, adresmutaties en 
werving
C. de Boom
Johan Frisoplein 23
8071 LX Nunspeet
Tel. 0341-257129
e-mail: c.dboom@chello.nl

Administratie begunstigerbijdragen
P. van Sprang
Tel. 0252-674279
e-mail: begunstigersbijdragen@
marechausseecontact.nl
Postbankrekening 3912106 
t.n.v. SMC te Nieuw Vennep
IBAN nr: NL82INGB0003912106
BIC nr: INGBNL2A

Commissie reünies, contactdagen
en herdenkingen
R. Gras 
Walstro 33 
1273 BH Huizen 
Tel. 035-5258313 
e-mail: roelgras@hetnet.nl

Veteranen
F. H.C. Meijer
Tel. 0341-417087
e-mail: frans.meijer@kpnmail.nl

Indiërubriek
Zie adres aldaar

Redactie
J. Vlaming, R. Bouwman, F.H.C. Meijer, W.A. 
Geense, E.C.G. Boom, M.N.M. Broekhuizen-
Klijnhout, E.A.W. Damen

Redactieadres
Weeshuiswal 9
4116 BR Buren
Tel. 0344-571256
e-mail: redactiemc@gmail.com

Webmaster SMC
R. Bouwman
e-mail: roelbouw@gmail.com

www.marechausseecontact.nl

De Stichting Marechaussee Contact wil een blijvende band 
bewerkstelligen tussen hen, die als beroeps of dienstplichtigen 
bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee, het Korps Politie-
troepen en het Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee 
dienen of hebben gediend. Het embleem staat voor de gendar-
meriegedachte (de granaat), de verbondenheid met en de trouw 
aan het Koningshuis (de kroon) en de ‘bereden’ oorsprong (het 
hoefijzer).

De Koninklijke Marechaussee
Op 26 oktober 1814 besloot Koning Willem I tot de oprichting 
van de Koninklijke Marechaussee. De granaat is het teken van 
het elitekorps en de kroon het teken van de verbondenheid met 
het Koninklijk Huis.

Korps Politietroepen
Het Korps Politietroepen werd op 26 juni 1919 opgericht met 
als taak het verrichten van politiediensten ten behoeve van het 
leger. De haan met het onderschrift ‘Ik waak’, afgebeeld op 
de draagspeld, wordt min of meer beschouwd als het officiële 
embleem.

Korps Militaire Politie
Op 14 augustus 1946 werd door de legercommandant generaal 
S.H. Spoor in Nederlands-Indië het Korps Militaire Politie 
opgericht. Na samenvoeging met personeel van de Koninklijke 
Marechaussee werd de benaming: Korps Militaire Politie/
Koninklijke Marechaussee. Voor het MP-personeel werd een 
apart baretembleem ontworpen met daarop de tekst ‘Militaire 
Politie’. De leden van de Koninklijke Marechaussee behielden 
hun eigen baretembleem.

Baretembleem Koninklijke Marechaussee
(gebruikt tot 1 mei 1996) 
Uitgevoerd als witmetalen gesp in de vorm van een ‘Gotische W’, 
die duidt op de naam Wilhelmina, Koningin der Nederlanden van 
1898 - 1948. Daarop de granaat met gesloten vlam, met op de 
banderol het opschrift ‘Koninklijke Marechaussee’.

Baret en petembleem Koninklijke Marechaussee
(gebruikt vanaf 1 mei 1996) 
Traditioneel ontwerp, uitgevoerd in drie modellen, te weten 
voor marechaussees (zonder lauwerkrans), onderofficieren (zo-
als links afgebeeld) en officieren. Het kroontje is altijd in goud 
uitgevoerd.

Stichting
Marechaussee
Contact
Opgericht op 24 oktober 1977 te Buren
Aangesloten bij het Veteranen Platform

27Marechaussee Contact juni 201126Marechaussee Contact juni 2011



Geopend vanaf 2 januari tot 30 december m.u.v. 25 en 26 december 2011

Museum
der Koninklijke Marechaussee

Weeshuiswal 9 
4116 BR Buren

Telefoon:  0344-571256 
Fax:  0344-572009

www.marechausseemuseum.nl
email: postbus@marechausseemuseum.nl 

Maandag tot en met zondag van 
12.30 tot 16.30 uur

Op feestdagen eveneens 
12.30 tot 16.30 uur

Buiten openingstijden op afspraak 
geopend voor groepen.

1936 - 2011
75 jaar




