
Dames en heren, SMC-vrienden en vriendinnen, 

 

Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 50ste 

reünie van harte welkom. Een speciaal woord van welkom aan de oud-bestuursleden, de 

standhouders en de 

re-enactmentgroep Parate Marechaussee en onze oudste deelnemer de heer G. Visser 

(geboortejaar 1920). 

Helaas moet ik de Commandant van het Wapen verontschuldigen, dringende zaken noopten 

hem in het Haagse te blijven. Hij wordt vandaag vertegenwoordigd door majoor Petersen, 

hartelijk welkom. Luitenant-generaal Van Putten heeft mij wel gevraagd u namens hem te 

groeten, hij wenst ons een zeer geslaagde bijeenkomst toe. 

Tevens hebben de heren Rademaker, Keijzer en Poels mij gevraagd hen te 

verontschuldigen. Zij waren graag in ons midden geweest, maar moesten andere zaken toch 

laten prevaleren. 

Fijn dat we ook dit jaar weer met zo velen aanwezig zijn. Tegelijkertijd missen we ook 

enkele trouwe bezoekers omdat zij door ziekte niet kunnen komen. Ook zijn ons in het 

laatste jaar veel collegae en vrienden ontvallen. Ik verzoek u hen staande te herdenken. Op 

dit moment zal in Apeldoorn door de heren Kreling en Tegel namens de SMC een krans bij 

ons monument voor de ingang van de KW III-kazerne worden gelegd. Ik verzoek u nu met 

mij een minuut stilte in acht te nemen. 

Positie van ons Wapen 

Eind augustus zijn de bezuinigingsplannen voor defensie bekendgemaakt. Naast de 

bezuinigingen op personeelsgebied is ook het afstoten van gebouwen aan de orde. Voor de 

KMar komt dit neer op het afstoten van de Koningin Beatrix Kazerne in Den Haag (KBK, 

hier zijn o.a. Staf KMar en Brigade Den Haag Beveiliging gevestigd ), het afstoten van het 

Marine Complex Amsterdam (o.a. District KMar West) en het afstoten van Kamp Nieuw- 

Milligen (waar nu het district Landelijke en Buitenlandse Eenheden van Het Wapen is 

gehuisvest). Velen van ons herinneren zich nog maar al te goed hoe H.M. de Koningin op 25 

maart 1998 officieel de KBK heeft geopend en dat wij als KMar vanaf dat moment als vierde 

krijgsmachtdeel verder zouden gaan. Wat waren we blij met niet alleen de kantoorfaciliteiten 

maar ook met de faciliteiten voor de brigade Den Haag Beveiliging. Zo leverden de 

schietkelder en de sportzaal veel tijdwinst op, was er eindelijk sprake van een goede legering 

en werd de reistijd naar de te beveiligen politiek en nationaal zeer gevoelige complexen ook 

aanzienlijk korter. Bovendien werden de collega's (ook bij alarmering, als elke seconde telt) 

niet meer geconfronteerd met files rond Den Haag. De recente nieuwbouw in het 

Amsterdamse Marinecomplex vervulde eveneens een lang gekoesterde wens. Naast 

kantoorlocatie kon daar ook onderdak voor de Mobiele Eenheid worden geboden. Maar al te 

vaak is de KMar immers in het verleden in Amsterdam ingezet, na het afstoten van de Oranje 

Nassau-kazerne moest onze ME altijd buiten Amsterdam worden gelegerd, met langere 

reistijden tot gevolg. Tijden en omstandigheden veranderen echter. We moeten er op 

vertrouwen dat onze collega's een adequate inbreng in de plannen hebben gehad, dat hun  
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argumenten terdege zijn gewogen en dat er mede op basis van hun standpunten reëele 

besluiten zijn genomen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het kunnen betalen van functies 

geprevaleerd boven het behoud van gebouwen. Een keuze die – hoe ingrijpend ook - zeer wel 

is te verdedigen! In de nabije toekomst zullen wij u de nieuwe lokaties in MC of nieuwsbrief 

bekendstellen. De conclusie mag dan toch zijn dat het goed gaat met ons alle dierbare Wapen. 

Ik heb net het woord nieuwsbrief laten vallen. Wij merkten dat in de twee maanden die ligt 

tussen het verschijnen van MC regelmatig nieuwsfeiten zijn te melden. Natuurlijk voorziet de 



website grotendeels in deze behoefte. Het leggen van accenten kan echter toch wel raadzaam 

zijn. Sinds maart voorzien we daar in door de vrijwel wekelijks verzonden nieuwsbrief. 

Daarnaast sturen wij vanaf begin maart ook berichten via Twitter, de zogenaamde tweets. Met 

deze tweets informeert de webmaster de ‘volgers’ op op de website geplaatste berichten. 

Beide nieuwe communicatiemethoden voldoen zeer goed. 

De website lijkt iedere maand wel meer bezoekers te krijgen (thans meer dan 5000 unieke 

bezoekers per maand, het afgelopen jaar ruim 2½ miljoen bezoeken), een ideaal medium om 

snel hier en elders (bijvoorbeeld bij missies) informatie over ons Wapen en de SMC te 

verstrekken, vanaf deze plaats wil ik de webmaster Roel Bouwman speciaal voor zijn inzet 

bedanken. Hij ziet kans om ook tijdens buitenlandse reizen het nieuws te volgen en voor 

zover relevant op de site te publiceren. Hulde! 

Ook ons blad Marechaussee Contact blijkt in de behoefte te voorzien, regelmatig krijgt de 

redactie complimenten voor de wijze waarop zij invulling geven aan het aandacht besteden 

aan de diverse groeperingen binnen onze stichting. Ook de redactie wil ik bij deze danken 

voor hun inzet! 

Toestand museum 

De laatste jaren heb ik ook aandacht besteed aan de situatie rond ons museum.  

Er zal op termijn zeker een Nationaal Militair Historisch Museum te Soesterberg komen. 

Voor met name het Legermuseum en het Luchtmachtmuseum is dringend nieuwe huisvesting 

nodig. Het marechausseemuseum / ons museum blijft gelukkig te Buren. Met defensie wordt 

binnen ambtelijke werkgroepen nog steeds gesproken over de wijze waarop ons museum al 

dan niet ingebed kan of moet worden binnen dit Nationaal Militair Historisch Museum en/of 

in de Stichting waarin dit museum wordt ondergebracht. Vanaf deze plaats wil ik het bestuur 

van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee heel veel sterkte en wijsheid bij deze 

onderhandelingen toewensen.  

Ondanks de steeds maar weer terugkerende discussie over de inbedding van ons museum kan 

gelukkig worden gesteld dat het nog steeds goed gaat met ons museum. Vorig jaar telde het 

museum ruim 17.000 bezoekers, dit jaar zal dit aantal zeker worden overschreden. Ook op 

professioneel gebied gaat het steeds beter met het museum. Het Marechausseemuseum mag 

zich sinds 7 december 2005 Geregistreerd Museum noemen. In dit museumregister worden 

alleen musea opgenomen wanneer aan de gestelde basiseisen (op beleid- en collectieniveau) is 

voldaan. Zo ligt er een beleidsplan en is er voldoende interne deskundigheid om de museale 

taken naar behoren te vervullen. M.b.t. de collectie is er een afgeronde basisregistratie die 

voldoet aan de minimumeisen van een collectieregistratiesysteem en wordt er op adequate  
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wijze zorggedragen voor het behoud van de collectie. Bij inspecties blijkt ons museum keer 

op keer aan de door deze landelijke museumorganisatie gestelde eisen te voldoen en wordt de 

certificering steeds weer verlengd. We mogen met elkaar zeker trots zijn op ons museum. 

Wij kunnen als Stichting weer terugzien op een goed jaar. De door de reüniecommissie 

georganiseerde evenementen zijn goed bezocht en ook de nog komende evenementen zijn al 

vrijwel volgeboekt. Vanaf deze plaats wil ik de reüniecommissie hartelijk danken voor hun 

werkzaamheden. Een applaus is zeker op zijn plaats. 

Het aantal begunstigers is in het achter ons liggende jaar stabiel gebleven, de teller staat nu 

net onder het getal 3500. Gelukkig weten nu wel – zij het spaarzaam – jongeren de weg naar 

de SMC te vinden. Het bestuur doet er alles aan om het aantal begunstigers weer boven de 

3500 laten komen. Uw hulp wordt daarbij zeker op prijs gesteld! Samen vormen we gelukkig 

nog immer een hechte en substantiële kring van vrienden in en om ons Wapen.  

Vandaag heeft Arie Kreling voor het laatst zijn bijdrage geleverd aan de herdenking te 

Apeldoorn en deze reünie. Vele jaren heeft Arie zich voor deze dag ingezet. Hij wil vandaag 



in deze kring afscheid nemen. Als bestuur zullen we dat ook doen tijdens onze 

eindejaarbijeenkomst. Mag ik hem onze dank doen blijken door een groot applaus? 

Tenslotte wil ik de andere bestuursleden en hun medewerkers danken voor de ook weer in het 

achter ons liggende jaar getoonde inzet. Veel werk is op allerlei gebied verzet. Het is een 

voorrecht om met dit team te mogen werken! 

Ik wens u allen een zeer aangename dag toe en geef nu graag het woord aan Roel Gras.  

 


