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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 51
ste

 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 Jan Wakker 

(geboortejaar 1918). 

  

De Commandant van het Wapen wordt vandaag vertegenwoordigd door majoor Meijer, 

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

groeten, hij wenst ons een zeer geslaagde bijeenkomst toe. 

 

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 Tegel en Van Ingen 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 

 

Vorig jaar zijn in augustus de bezuinigingsplannen voor defensie bekendgemaakt. Naast de 

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

KMar zou dit neerkomen 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).  

 

Op dit moment is het afstoten van de KBK nog een onderwerp van studie. Niet alle aldaar 

thans gelegerde eenheden kunnen elders worden ondergebracht. Voor zover nu bekend zal de 

Staf van het Wapen en de overige eenheden zeker tot medio 2013 in dat complex blijven. 

 

Het district Landelijke en Buitenlandse Eenheden zal op termijn verhuizen naar de KW III-

kazerne, op dit moment vinden aldaar veel bouwwerkzaamheden plaats. Vanmiddag zal kap 

b.d. De Ruiter u daar meer over vertellen. 

 

Verder valt er over ons Wapen niet zo veel te zeggen. Dit jaar zal naar verwachting de 

Nationale Politie het licht zien. Vooralsnog heeft dit voor ons Wapen geen gevolgen. Voor 

zover mij bekend hecht de politiek ook nu aan de specifieke kenmerken van onze organisatie. 

 

Ik durf dan ook te stellen dat het nog steeds goed gaat met ons alle dierbare Wapen. 
 

 

Begin dit jaar zijn we voor wat betreft het uitgeven van Marechaussee Contact geheel op ons 

zelf aangewezen. Na ruim 11 jaar heeft CKMAR noodgedwongen de samenwerking moeten 



beëindigen. Inmiddels hebben we vier nummers van ons nieuwe blad uitgegeven en ligt het 

vijfde nummer bij de drukker. De reacties zijn tot nu toe zeer positief, voor de redactie een 

grote opsteker. De samenwerking met de drukker is ook zeer plezierig. Ik heb er dan ook alle 

vertrouwen in dat wij in staat zullen zijn ons blad te blijven uitgeven. Vanaf deze plaats wil ik 

de redactie en met name Hardy Damen en Marion Broekhuizen danken voor hun inzet in 

deze. 

 

Marechaussee Contact verschijnt eenmaal per twee maanden. De redactie wil u graag ook 

tussentijds informeren. De website is daarvoor het geëigende medium, dagelijks treft u daar 

verschillende nieuwe berichten aan, met tweets wordt telkenmale op een nieuw item gewezen. 

Per maand bezoeken ruim 11.000 verschillende personen een of meer keer onze website. Ik 

wil vanaf deze plaats Roel Bouwman hartelijk danken voor de wijze waarop hij zich van deze 

taak kwijt! 

 

Daarnaast voorziet de wekelijkse nieuwsbrief (inmiddels al nr 80) duidelijk in een behoefte. 

Met de nieuwsbrief ziet u in één oogopslag de headlines van de afgelopen week. Tevens kan 

het bestuur met de nieuwsbrief u desgewenst snel omtrent ontwikkelingen op de hoogte 

stellen. We willen dan ook dat medium blijven gebruiken. 

 

  

Toestand museum 

 

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

jaar ben ik aan het museum verbonden, eerst als adjunct-directeur, op 1 oktober jl. heb ik Stan 

Klijnhout als directeur opgevolgd. Vanaf deze plaats wil ik Stan Klijnhout danken voor alles 

wat hij voor ons museum heeft gedaan. Dankzij hem en zijn team heeft ons museum de status 

van geregistreerd museum gekregen, hetgeen inhoudt dat ons museum voldoet aan de door de 

landelijke museumvereniging gestelde eisen. 

 

In februari dit jaar heeft de Commandant van het Wapen (als voorzitter van de Stichting 

Museum der Koninklijke Marechaussee) over de wijze waarop ons museum deel gaat 

uitmaken van de Stichting Defensie Musea een overeenkomst met de Secretaris-Generaal 

gesloten. In deze overeenkomst staat dat ons museum te Buren zal blijven. In ruil voor 

subsidie van defensie, zullen we echter onze collectie in bruikleen geven aan de SDM. In 

bruikleen, we blijven dus eigenaar! 

 

Op 19 april is het voorzitterschap van de Stichting Museum door CKMAR overgedragen aan 

generaal-majoor b.d. C.N.J. Neisingh. Vanaf die datum opereert het bestuur van de Stichting 

dus geheel onafhankelijk van de defensieorganisatie, zij het dan dat de subsidieband ons nog 

wel verbindt. Voor alle partijen schept deze nieuwe relatie duidelijkheid, ook ik juich deze 

ontkoppeling toe. 

 

Vrijwel wekelijks is er een overleg met de directeuren van het Legermuseum, het Militair 

Luchtvaart Museum, het Marine museum en het Mariniersmuseum. Onderling kunnen we 

elkaar heel goed vinden en laten we elkaar in onze waarde. Dat geeft vertrouwen voor de 

wijze waarop wij vanaf medio 2014 in de Stichting Defensie Musea met elkaar zullen gaan 

samenwerken. 

 

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 vermoedelijk ondanks de recessie toch 

wel worden gehaald. 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 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 aanzienlijk gedaald, de teller staat nu 

net boven het getal 3300. Veel ouderen zijn ons ontvallen, anderen waren het niet eens met de 

contributieverhoging (de eerste in 10 jaar en voortvloeiend uit het op eigen beheer weer 

uitgeven van ons blad).  Het bestuur doet er veel aan om het aantal begunstigers weer te laten 

stijgen. 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.  

 

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 die hen zo vaak willen afstaan. 

 

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

 

 

 


