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Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, 
 
 
Mede namens de overige leden van het bestuur 
heet ik u allen op deze 57ste reünie van harte 
welkom.  
 
Een speciaal woord van welkom ook aan Jan 
Jansen als de enige nog levende oprichter van 
onze stichting, de oud-bestuursleden, de 
standhouders (fijn dat weer de moeite heeft 
genomen om hier met uw artikelen te komen) en 
onze oudste deelnemer,  de heer Marten Mobach 
(99 jaar) uit Bilthoven. Ik wil hem straks graag een 
boeket (laten) aanbieden. Overigens heeft een 
van onze begunstigers, de heer Berlee, onlangs 
de leeftijd van 101 jaar mogen bereiken! Wij 
hebben in het aprilnummer van dit jaar een 
interview met hem in ons blad geplaatst. 
 
Dit jaar zijn de privacy-regels aangescherpt. Wij 
hielden ons eigenlijk al geheel aan die regels, wel 
hebben we een verwerkingsovereenkomst moeten 
sluiten met onze drukker en met het bedrijf waar 
we onze website hebben ondergebracht. Regels 
m.b.t. het plaatsen van foto’s waren wel nieuw 



voor ons. Daarom moet ik u nu vragen of er 
iemand onder u is die absoluut niet op de foto wil. 
Dan houden we daar rekening mee. 
 
De Commandant van het Wapen, luitenant-
generaal Van den Brink heeft mij gevraagd u 
namens hem te groeten, hij wenst ons een zeer 
geslaagde bijeenkomst toe. In ons midden is wel 
zijn plaatsvervanger, generaal-majoor 
Peperkoorn, ik zal hem straks nader bij u 
introduceren. André, van harte welkom.  
  
Fijn dat we ook dit jaar weer met zo velen 
aanwezig zijn. Tegelijkertijd missen we ook enkele 
trouwe bezoekers omdat zij door ziekte of leeftijd 
niet kunnen komen. Ook zijn ons in het laatste jaar 
veel collegae en vrienden ontvallen.  Zonder 
anderen te kort te doen wil ik het overlijden van 
Harry Poels noemen. Hij was een van de 
oprichters van onze stichting. Hij overleed op 14 
oktober te Gorinchem in de leeftijd van 83 jaar. 
 
Ik verzoek u allen – indien u daartoe in staat bent 
– hen staande te herdenken en een minuut stilte 
in acht te nemen. 
 
 
 
 
 



 
Kanttekeningen bij ons Wapen 
 
Elk jaar staan we kort stil bij de toestand van ons 
Wapen. Dit jaar zal generaal-majoor Peperkoorn 
de huidige stand van zaken belichten. Ik ben er 
van overtuigd dat hij ons zal vertellen dat het goed 
gaat met de KMar!  
 
 
Over ons museum in Buren valt op dit moment niet 
zo veel te zeggen. Ook de komende jaren zal ons 
museum in dat stadje blijven. Wel merken we dat 
de laatste maanden meer aandacht wordt besteed 
aan ‘beleven’ en de KMar op Schiphol en minder 
aandacht aan de geschiedenis van ons Wapen. De 
dienstplicht wordt vrijwel helemaal niet meer 
genoemd. Deze ontwikkeling wordt nauwlettend 
gevolgd door het bestuur van de Stichting Museum 
der Koninklijke Marechaussee.  
 
  
Het onderzoek naar het optreden van Nederlandse 
troepen in het voormalige Nederlands-Indië is nu 
ruim een jaar aan de gang. In ons blad heb ik daar 
vorige maand een paar kritische kanttekeningen bij 
geplaatst. Ik wil hier volstaan met daarnaar te 
verwijzen. Over ongeveer drie jaar zal het 
eindrapport uitkomen. Mogelijk kan dit leiden tot de 
behoefte bij familieleden van de uitgezonden 



collega’s om met elkaar over dit rapport te 
spreken. Wij hebben met verwijzing naar onze 
statuten hen aangeboden begunstiger van onze 
stichting te worden, waardoor het voor ons 
mogelijk is om desgewenst een bijeenkomst te 
beleggen. 
 
  
  
 
  

  

 
 
Toestand Stichting Marechaussee Contact 
 
Wij kunnen als Stichting wederom terugzien op 
een goed jaar. De door de reüniecommissie 
georganiseerde evenementen zijn goed bezocht. 
De daaraan verbonden kosten kunnen wij nog 
steeds goed dragen. Daarbij zij opgemerkt dat de 
reünie van vandaag mede mogelijk is door een 
bijdrage die we van het V-fonds hebben 
ontvangen. Vanaf deze plaats wil ik Gerrit Reloe 
en de leden van de commissie hartelijk danken 
voor hun werkzaamheden. Een applaus voor hen 
is zeker op zijn plaats. 
  
We zijn als stichting nog steeds goed in staat om 



invulling te geven aan een van onze doelstellingen: 
het zijn van vriendenkring rond het Wapen. Onze 
website wordt elke maand meer dan 15.000 keer 
bezocht en komt ook vaak voor in de door Google 
verzonden alerts.      
 
De wekelijkse nieuwsbrief kent thans 1167 
abonnees. Ook zijn er velen die de nieuwsbrief via 
de op de website gegeven link lezen. De 
nieuwsbrief blijkt zeker in een behoefte te voorzien.  
 
Tenslotte ons blad. Het is een van de weinige 
periodieken die nog op papier wordt uitgegeven. 
We krijgen als redactie regelmatig positieve 
reacties. Een papieren uitgave maakt ook 
archivering en het in de toekomst terugkijken naar 
gebeurtenissen eenvoudig mogelijk. Ik durf te 
stellen dat ons blad kwalitatief op een hoog niveau 
staat en wil bij deze de eindredacteur Henk 
Westland en zijn team daarvoor mijn complimenten 
maken en hen danken voor hun inzet. Graag een 
applaus voor onze webmaster en de andere leden 
van de redactie.  
 
Het aantal begunstigers is in het achter ons 
liggende jaar helaas weer met ongeveer 70 
personen gedaald, de teller staat nu redelijk stabiel 
op 2550. Veel ouderen zijn ons ook dit jaar 
ontvallen. Samen vormen we gelukkig nog immer 
een hechte en substantiële kring van vrienden in 



en om ons Wapen.   
  
Een enkeling onder u is op dit moment geen 
begunstiger. Ik wijs u op onze stand, onder 
bepaalde voorwaarden krijgt u het jubileumboek 
‘Een krachtig instrument’, uitgegevens t.g.v. 200 
jaar KMar, cadeau als u zich als begunstiger 
aanmeldt. 
 
Rond 12.30 uur kunnen wij genieten van het 
inmiddels vertrouwde stamppotbuffet. We krijgen 
daartoe aanwijzingen van de directie van ‘De 
Molen’.   
 
Tegen 16.30 uur zal onze reünie worden 
afgesloten. 
 
Ik wil u ook benaderen met een persoonlijke noot. 
Medio 2005 ben ik als plaatsvervangend 
commandant KMar met functioneel leeftijdsontslag 
gegaan en vrijwel meteen daarop vice-voorzitter 
van onze stichting geworden. Op 1 april 2006 heb 
ik de voorzittershamer overgenomen van Ies 
Keijzer. Tot op de dag van vandaag geniet ik er 
van om samen met de overige leden van het 
bestuur leiding te geven aan onze stichting en 
daarmee mee te helpen aan het onderhouden van 
de onderlinge band met zo velen. Ik merk echter 
dat het ook voor mij na 13 jaar moeilijk wordt om 
alle ontwikkelingen in het Wapen adequaat te 



volgen. De generaals ken ik nog goed, veel 
hoofdofficieren en daarmee gelijkgestelde 
burgerambtenaren echter niet meer.  Voor de 
relatie met de KMar is dat minder wenselijk. Ik heb 
dan ook besloten om mijn functie binnen het 
bestuur ter beschikking te stellen. Gelukkig is 
generaal Peperkoorn bereid gevonden om mij op 
te volgen. Hij zal eind dit jaar met functioneel 
leeftijdsontslag gaan. Met zijn aantreden, formeel 
bij de eerstkomende AB in 2019 is de relatie met 
ons Wapen weer optimaal. André: meer dan 
welkom. Zelf hoop ik u natuurlijk wel nog vaak bij 
bijeenkomsten te mogen ontmoeten! 
  
Ik kom tot een afronding. Vanaf deze plaats wil ik 
de andere bestuursleden en hun medewerkers 
danken voor de ook weer in het achter ons 
liggende jaar getoonde inzet. Veel werk is op 
allerlei gebied verzet. Het is een voorrecht om met 
dit team te mogen werken! Dank ook aan de 
partners / gezinsleden die hen zo vaak willen 
afstaan. 
 
Ik wens u allen een zeer aangename dag toe en 
geef nu graag het woord aan generaal 
Peperkoorn.  
  
 


