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Omslag: Luitenant-generaal Hans 

Leijtens neemt het commando over 

de Koninklijke Marechaussee over 

van ranggenoot Dick van Putten

Marechaussee Contact (MC) verschijnt 

zes maal per jaar en wordt verstrekt aan 

begunstigers van de Stichting  

Marechaussee Contact.

Nieuwe abonnees dienen zich derhalve 

eerst aan te melden als begunstiger.

Hoewel uiterste zorg is besteed aan MC, 

aanvaardt noch de redactie, noch de 

stichting enige aansprakelijkheid  

voor eventuele fouten en/of  

onvolkomenheden in het blad. 
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Observaties voorzitter

Op 31 mei mochten mijn echtgenote en ik op het Binnenhof met 

vele andere leden van ons Wapen en vele genodigden getuige 

zijn van de commando-overdracht over de Koninklijke Mare-

chaussee. De opgestelde eenheden van het Wapen zorgden voor 

een indrukwekkend schouwspel, het geheel nog eens aangevuld 

met de voortreffelijk door ons Trompetterkorps verzorgde muziek. 

Na de oficiële ontvangst van de speciale genodigden begon de 

militaire plechtigheid. Bijzonder was dat er een bereden Stan-

daardwacht was en dat de beide generaals, gevolgd door hun 

adjudanten, te paard op het Binnenhof arriveerden en te paard 

de troepen inspecteerden. Elders in ons blad vind u een meer 

uitgebreid verslag van deze commando-overdracht. Op onze 

website geeft een fotoalbum een impressie van deze dag, ook 

kunt u daar een ilm bekijken, deze ilm geeft een heel goed in-

zicht in het verloop van deze plechtigheid. De door de minister en 

de beide generaals gehouden toespraken kunt u tevens via onze 

website nalezen. Vanaf deze plaats wil ik luitenant-generaal Van 

Putten danken voor de steun die hij onze Stichting heeft gebo-

den en voor de belangstelling die hij voor onze begunstigers (en 

met name de Indië-gangers) heeft getoond. Luitenant-generaal 

Leijtens wens ik heel veel sterkte en wijsheid toe bij het aansturen 

van ons mooie Wapen, op de steun van onze Stichting kan hij 

rekenen! 

Op 14 juni mochten we voor onze jaarlijkse reünie ‘Boerma / Plai-

zier - MP III’ weer te gast zijn op Bronbeek. Voor het eerst waren 

we met minder dan 100 sobats en hun echtgenotes of weduwen 

aanwezig. Voor deze oud Indië-gangers is dit de belangrijkste bij-

eenkomst van het jaar. Velen zijn niet meer in staat om aanwezig 

te zijn te Wageningen of om deel te nemen aan de herdenking te 

Roermond. De faciliteiten te Bronbeek maken dat voor hen deze 

reis nog (net) wel is te maken. Duidelijk is steeds weer waarneem-

baar welke sterke band er tussen hen bestaat, zij hebben dan ook 

samen in het voormalige Nederlands Indië heel veel meegemaakt. 

Als bestuur zullen we er dan ook alles aan doen om voor hen, on-

geacht het aantal deelnemers, deze reünie te blijven organiseren. 

De aanwezigen waardeerden zeer dan wij namens de leiding van 

het Wapen generaal-majoor H.J. Beentjes mochten verwelkomen. 

Arie van Veen las traditiegetrouw de helaas weer vele namen 

op van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Met een 

kranslegging bij het KNIL-monument werd het oficiële deel van 

deze dag afgesloten, daarna hebben we genoten van de maaltijd 

en nog heel gezellig bijgepraat.

Omstreeks het bij u op de deurmat vallen van dit nummer van 

ons blad, zal de landelijke Veteranendag te Den Haag plaatsvin-

den. Als Stichting zijn we daar natuurlijk ook weer aanwezig en 

nemen we deel aan het deilé. Ik heb in een vooraankondiging 

gelezen dat ons Wapen dit jaar duidelijk meer manifest aanwezig 

is, zowel met eenheden als met ons Trompetterkorps en het His-

torisch Tamboerkorps. Dat doet mij deugd, in voorgaande jaren 

heb ik mij geërgerd aan de wijze waarop wij min of meer werden 

‘weggestopt’. De wijze waarop wij ons op deze veteranendag tot nu 

toe konden presenteren stond in schril contrast met bijvoorbeeld de 

wijze waarop in oktober 2010 aandacht kon worden besteed aan de 

FIEP-bijeenkomst (zie de video-pagina van onze website) of recent 

de commando-overdracht. 

Dit is al weer het derde nummer van ons weer net als in het verleden 

geheel eigen blad. Wij hebben als redactie en bestuur onlangs de 

eerste twee nummers geëvalueerd en daarbij geconstateerd dat de 

overgang naar en de samenwerking met de nieuwe drukker heel 

soepel en goed is verlopen. Tevens hebben we van velen van u posi-

tieve reacties mogen ontvangen. Voor ons als redactie en bestuur is 

dat een hele opsteker. Wij zullen er dan ook met veel plezier alles aan 

doen om u ook in de toekomst met ons blad te blijven bedienen!

Tenslotte wil ik nog even stilstaan bij ons museum. Op 19 april is met 

een tussen de Commandant van het Wapen en de voorzitter van de 

Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee afgesloten conve-

nant het museum formeel aangewezen als Marechaussee Meeting 

Point. Daarmee wordt niet alleen oficieel bevestigd dat het museum 

de thuisbasis is van de vele aan het Wapen verbonden verenigin-

gen en stichtingen, maar ook dat het museum de KMar-organisatie 

faciliteert als ontmoetings- en vergadercentrum. Het museumteam 

mag dan ook op meerdere dagen van de week leden van het Wapen 

begroeten, de band tussen heden en verleden wordt daarmee 

bestendigd! Voor het ook in de toekomst in stand houden van ons 

erfgoed is dat van wezenlijk belang. Wat nu bijvoorbeeld behoort tot 

de standaard uitrusting is over enige tijd ‘geschiedenis’ en hoort dan 

een plaats te krijgen of vermeld te worden in ons museum. Dat kan 

alleen goed en gedegen geschieden als ook de thans in onze organi-

satie dienenden zich daarvan bewust zijn. Met het zijn van Meeting 

Point wordt daarvoor in ieder geval de basis gelegd.

De zomerperiode breekt weer aan. Vanaf deze plaats wens ik u allen 

een heel goede vakantie toe.

Ik wens u tevens weer veel leesplezier. 

Jack Vlaming

brigade-generaal b.d.

voorzitter SMCSM
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Nestelpennen

Op de A-12 bij Zevenaar zijn door de KMar twee Duitsers 

aangehouden op verdenking van witwassen. De twee, bei-

den 19 jaar, hadden 11.000 euro in bezit.

De KMar kwam de verdachten op het spoor tijdens een con-

trole Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). Tijdens deze controle 

kon één van de mannen zich niet legitimeren. Bij een verder 

onderzoek dat hierop werd ingesteld trof de marechaus-

see 11.000 euro aan in het voertuig waarin de verdachten 

Tijdens een reguliere Kustwacht 

patrouillevlucht afgelopen 

woensdag 25 april boven de 

Noordzee in het kader van ‘Ge-

integreerd Toezicht Buitengrens’, 

met een helikopter van het 

Korps Landelijke Politie Dien-

sten, kreeg door de bemanning 

van de helikopter een snelle 

motorboot met verdacht gedrag 

in het vizier. 

Door het Kustwachtcentrum Den Helder zijn direct eenheden 

van de Koninklijke Marine, het Korps Landelijke Politie Dien-

sten, Kustwacht en de Zeehavenpolitie ingezet voor nader 

onderzoek. Op het moment dat de motorboot het marine 

schip Hr.Ms. ‘Zierikzee’ in zicht kreeg, ging men er van door. 

De bemanning trachtte via het strand te ontkomen, maar 

werden daar aangehouden door medewerkers van Konink-

lijke Marechaussee, Douane en Regio Politie.

Bemanning en motorboot zijn vervolgens overgedragen aan 

de FIOD. De FIOD heeft het onderzoek in deze zaak gedaan, 

waaruit is gebleken dat het om illegale visserij ging.  

Bemanning motorboot aangehouden 

Onderstaande berichten zijn afkomstig van de SMC-website

Aanhoudingen op verdenking van witwassen

Verdachten heling 

aangehouden

reden. De verdachten konden niet 

duidelijk verklaren hoe zij aan het 

geld waren gekomen en wat zij er 

mee zouden gaan doen. Hierop 

zijn beide mannen aangehouden 

op verdenking van witwassen. 

De brigade Oostgrens-Midden 

stelt een verder onderzoek in naar 

de zaak.

Drugslijn Lima- 

Amsterdam opgerold
Het team zware criminaliteit (zwacri) van de KMar heeft 

op Schiphol elf aanhoudingen verricht in een grootschalig 

onderzoek naar drugssmokkel.

Rechercheurs startten in juni 2011 hun onderzoek nadat 

informatie was binnen gekomen dat in Lima een drugs-

koerier was onderschept en aangehouden die 12 kilo 

cocaïne wilde vervoeren naar Amsterdam. Het onderzoek 

dat volgde door de KMar richtte zich onder meer op twee 

medewerkers van een luchtvaartmaatschappij, die de co-

caïne vanaf de luchthaven Schiphol Nederland in moesten 

loodsen. De drugs waren verstopt in 

pakketten in koffers van drugskoeriers.

In het onderzoek zijn tot nu toe elf ver-

dachten aangehouden op verdenking 

van drugssmokkel. Een aantal verdach-

ten is door het arrestatieteam van de 

KMar aangehouden. Van de aangehou-

den verdachten geen vaste woon- of 

verblijfplaats. Eén verdachte heeft de 

Kaap-Verdische nationaliteit. De verdachten variëren in 

leeftijd van 25 tot 54 jaar.

Het onderzoek van de Marechaussee staat onder leiding 

van het Openbaar Ministerie Haarlem, locatie Schiphol.

De Koninklijke Marechaussee heeft onlangs in Belling-

wolde drie Britse mannen in de leeftijd van 19 tot 32 jaar 

aangehouden op verdenking van heling.

Tijdens de controle Mobiel Toezicht Veiligheid werd in de 

bestelauto van de verdachten een haspel aangetroffen met 

een grote hoeveelheid koperdraad erop. Toen de mannen 

geen goede verklaring konden geven over de herkomst van 

deze haspel, zijn ze aangehouden.

De verdachten zijn in verzekering gesteld. De Marechaus-

see heeft een onderzoek naar de zaak ingesteld.SM
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De KMar van de brigade Oostgrens-Midden heeft in samen-

werking met de Bundespolizei vier personen aangehouden 

op verdenking van overtreding van de Opiumwet. 

Tijdens een controle door het GPT (Grensoverschrijdend Poli-

tieteam), dat zich richt op grensoverschrijdende criminaliteit, 

werden twee mannen aangehouden die een vuilniszak met 

qat bij zich hadden. De opsporingsambtenaren van Mare-

chaussee en Bundespolizei hadden gezien dat het tweetal, 

een man uit Saudi Arabië en een man Somalië de vuilniszak 

uit het raam van hun auto hadden gegooid, nadat ze door 

In Venlo werd een 41-jarige man aange-

houden op verdenking van het overtreden 

van de Opiumwetgeving.

De man, die vermoedelijk de Litouwse na-

tionaliteit heeft, werd tijdens een controle 

Mobiel Toezicht Veiligheid gecontroleerd 

de patrouille kenbaar was 

gemaakt te stoppen.

Toen na controle bleek dat de 

zak gevuld was met qat, werd 

het tweetal aangehouden.

Later werd tijdens een andere 

controle een 24-jarige Duitser 

en een 26-jarige Turkse aan-

gehouden, die na controle 150 

gram vermoedelijke cocaïne in 

hun auto bleken te hebben.

48 stuks 9mm patronen en illegaal vuurwerk. De man werd 

aangehouden en de spullen werden in beslag genomen.    

 

Heroïne aangetroffen bij MTV-controle 

van de KMar. Bij deze  controle kon de man geen geldige 

identiteitspapieren overhandigen. Bij een fouillering die 

hierop volgde troffen marechaussees een zak met 60 gram 

heroïne aan. Hierop is de man aangehouden.

Brigade KMar Brabant-Noord/Limburg-Noord doet verder 

onderzoek naar de aangehouden verdachte.

Grensoverschrijdend Politieteam houdt 

drugsverdachten aan langs Oostgrens

De KMar op Schiphol heeft onlangs een 31-jarige Albanese 

man en een 26-jarige Roemeense vrouw aangehouden op 

verdenking van witwassen.  

De verdachten werden gecontroleerd tijdens een preven-

tieve fouilleeractie op de luchthaven. Bij het doorzoeken van 

het autovoertuig van de verdachten trof de Marechaussee 

150.000 euro aan. De verdachten, die niet aannemelijk kon-

den maken hoe ze aan het geld kwamen, zijn aangehouden 

en in verzekering gesteld. Het Bureau Financiële Recherche 

van de Marechaussee stelt een verder onderzoek in.

Tijdens de preventieve fouilleeractie, waarbij 107 voertuigen 

en 231 personen werden gecontroleerd, hield de Marechaus-

see eveneens een 34-jarige Turk aan voor het overtreden van 

de Wet Wapens en Munitie. De man was in het bezit van 

150.000 euro aangetroffen tijdens preventief fouilleren

Op de A67 bij Venlo zijn vier vreemdelingen onderschept 

zonder geldige reisdocumenten.

Leden van de Koninklijke Marechaussee, brigade Brabant 

Noord/Limburg Noord, controleerden tijdens een MTV-con-

trole een reisbus en trof vier personen aan zonder paspoort.

Na controle bleek dat twee Tunesiërs van 17 en 21, een Ira-

kees van 24 en een Iraniër van 28 zich illegaal in Nederland 

bevonden.

De vreemdelingen zijn in bewaring gesteld met uitzondering 

van de 17-jarige Tunesier, die vanwege zijn leeftijd werd 

overgedragen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Vreemdelingen onderschept
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Twee mannen zijn de luchthaven van Eindhoven aangehou-

den op verdenking van drugssmokkel. 

De mannen, een Nederlander van 23 en een Colombiaan van 

38 stonden op het punt een vliegtuig naar Malta te nemen, 

toen ze door de KMar uit de rij werden gehaald. Tijdens de 

controle die volgde rees het vermoeden dat de verdachten 

zich mogelijk bezig hielden met drugssmokkel.

Al snel werd duidelijk dat de 38-jarige Colombiaan op zijn li-

chaam softdrugs had zitten. Uit verder onderzoek kwam naar 

voren dat hij ook in zijn lichaam softdrugs had verstopt. Kort 

na zijn aanhouding produceerde 

de man tientallen bollen met 

marihuana. De recherche van de 

KMar in Eindhoven voert verder 

onderzoek uit in deze zaak.

Het is zeer uitzonderlijk dat een slikker wordt aangehouden 

met marihuanabollen. Eerder onderschepte de Marechaussee 

op diverse luchthavens slikkers met bolletjes cocaïne, heroïne, 

methamfetamine en geld. 

De KMar is op de luchthavens belast met grensbewakingsta-

ken, politietaken en recherchetaken.

Een 31-jarige man uit Moldavië werd aangehouden omdat 

hij internationaal gesignaleerd stond. De man was door een 

rechtbank in Roemenië veroordeeld tot een gevangenisstraf 

van zes jaar en zes maanden voor mensensmokkel.

De KMar kwam de man op het spoor tijdens 

een controle mobiel toezicht veiligheid (MTV) 

in Venlo. Tijdens deze controle, die werd 

gehouden op 19 januari 2012, legitimeerde 

de man zich met valse identiteitspapieren 

en bleek in het bezit van valselijk verkregen 

bankpassen. De rechtbank in Roermond heeft de verdachte 

hiervoor veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. 

Een verder onderzoek werd ingesteld naar de identiteit van 

de verdachte. Hierbij kwam de door Roemenië uitgevaar-

digde internationale signalering aan het licht. 

De verdachte wordt in Roemenië gezocht 

in verband met een mensensmokkelzaak uit 

2005 waarbij twintig personen van Moldavië 

naar Italië zijn gesmokkeld. De verdachte 

werd hierop opnieuw aangehouden zal wor-

den uitgeleverd aan Roemenië.

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft twee man-

nen uit Maleisië aangehouden voor valsheid in geschrifte. 

De mannen van 31 en 36 jaar bleken in het bezit te zijn van 

38 valse creditcards. 

Grensbewakers van de 

Marechaussee controleer-

den de verdachten toen zij 

op doorreis van Indonesië 

naar Italië aankwamen op 

de luchthaven Schiphol. 

Toen getwijfeld werd aan de 

legitimiteit van het reisver-

haal van de verdachten werd 

een nader onderzoek instelt. Hierbij toonden de verdachten 

de valse creditcards. Het onderzoek naar de aangehouden 

verdachten, uitgevoerd door bureau vervolgonderzoeken 

van de Marechaussee, is in volle gang.

Internationaal gezochte mensensmokkelaar aangehouden

Slikker van marihuanabollen op 

Eindhoven Airport opgepakt

Twee mannen  

aangehouden voor  

valsheid in geschrifte

Verdachten met kilo  

cocaïne gepakt tijdens 

controle MTV

De Koninklijke Marechaussee heeft tijdens een con-

trole Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) twee mannen 

aangehouden die in het bezit waren van een kilo 

vermoedelijk cocaïne. 

De twee verdachten, een 26 jarige man uit Geleen en 

een 21-jarige Albanese man zonder vaste woon of 

verblijfplaats, zijn in verzekering gesteld. 

Bij een MTV controle op de A-16 bij Hazeldonk werd 

de personenauto waarin de twee zaten gecontroleerd. 

Tijdens de controle roken de verbalisanten een hennep-

geur in de auto. De bestuurder gaf de marechaussees een 

zakje weed. Bij een onderzoek dat daarna in de auto werd 

ingesteld, vonden de marechaussees een verdacht pakket. 

Bij onderzoek bleek het om een kilo cocaïne te gaan. De 

verdachten zijn aangehouden en ingesloten.

De Koninklijke Marechaussee stelt een verder onderzoek in.SM
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Agenda

Expositie 50 jaar dienstplicht  
bij Koninklijke Marechaussee, Buren

Concert Trompetterkorps der Koninklijke 

Marechaussee Buren

In het kader van festival ‘Gelegerd in Gelderland’ begint op 1 juli in de dependance 

van ons Museum een expositie over 50 jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaus-

see met foto’s, kaarten, dagboeken en videobeelden. 

De expositie is tijdens de reguliere openingstijden van het museum te bezichtigen. 

Toegang kan worden verkregen tot de dependance (weeshuiswal 4) via de receptie 

van het museum op weeshuiswal 9.

Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee 

verzorgt een openlucht concert in de tuinen van het 

Marechausseemuseum te Buren. 

Het concert begint om 14.00 uur en zal ongeveer 

duren tot 15.30 uur. Bij slecht weer wordt uitgewe-

ken naar De Prinsenhof te Buren. Dat zal in voor-

komend geval op 14 juli ‘s middags op de website 

van het museum (www.marechausseemuseum.nl) 

worden bekendgemaakt. 

Kaarten zijn aan te vragen via het adres postbus@

marechausseemuseum.nl of op te halen in het 

museum. Toegang is gratis. Er zijn 400 kaarten 

beschikbaar, op = op! Onder vertoon van deze 

kaart krijgt u op 15 juli tevens € 2,-- korting op de 

toegangsprijs voor het museum. 

Vanaf 1 juli tot eind december 2012

15 juli 2012

Reünie voor het KMar-personeel dat uitgezonden is, dan wel 

uitgezonden is geweest naar het Caribisch Gebied, inclusief 

Haïti en Suriname.      

Informatie: 

De reünie vindt plaats in de dependance  van het Marechaus-

seemuseum, Weeshuiswal 9, 4116 BR Buren. Uiteraard zijn 

ook de partners van harte welkom! 

Het programma is als volgt: 

10.00 – 10.30 uur:    aankomst en ontvangst met kofie/

thee en gebak 

10.30 -  10.45 uur:   opening en welkomstwoord(en)

10.45 – 11.30 uur:  presentatie ‘De KMar in het Caribisch 

Gebied door de jaren heen’ door René 

van der Deure (tot 1 juli 2012 bri-

gadeadjudant Caribisch Gebied) 

12.00 – 13.30 uur:  aperitief en lunch

13.30 – 16.00 uur:  reünie

16.00 uur:  einde reünie.

Kosten:

De kosten van deelname aan deze reünie bedragen � 

15,00 p.p. inclusief de (broodjes)lunch. Drankjes zijn voor 

eigen rekening.

Aanmelding:

Aanmelding geschiedt door overschrijving van de bedra-

gen op ING-bankrekening 715795, t.n.v. Stichting Ma-

rechaussee Contact, Reüniecommissie, Walstro 33, 1273 

BH Huizen, onder vermelding van ‘Caribisch Gebied’. Uw 

bijdrage dient uiterlijk 27 augustus 2012 te zijn bijgeschre-

ven. Gelet op de betalingcondities kunnen bij afzegging 

van deelname na 27 augustus 2012 de bedragen niet 

meer worden gerestitueerd. 

Deelnemers aan deze reünie hebben gratis toegang tot 

het museum. Zaken die u eventueel aan het museum wilt 

schenken kunt u, voorzien van naam en adres, meenemen 

en afgeven. Indien u in het bezit bent van een museum-

jaarkaart, vergeet dan niet deze mee te nemen.   Voor 

nadere informatie: voorzitter reüniecommissie  Roel Gras, 

zie colofon.

6 september 2012

SMC-Reunie Caribisch gebied,  

inclusief Haiti en Suriname

SM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



MarechausseeContact•juni2012
nummer 3

8 MarechausseeContact•juni2012

16 september 2012

In de tuin van het Marechausseemuseum van 12.00 – 17.00 uur. 

Informatie: www.kunstmarktburen.nl.

Bezoekers kunnen tegen een gereduceerde prijs het museum bezoeken

Kunstmarkt Buren

De jaarlijkse Algemene Reünie zal wederom plaatsvinden in 

Partycentrum “De Molen” aan de Molenweg 12 in Hars-

kamp.

Informatie: 

Deze reünie is primair bedoeld voor begunstigers(sters) van 

de Stichting Marechaussee Contact, zoals: leden en oud-

leden van het Wapen der Koninklijke Marechaussee (oud-

beroeps, ex-dienstplichtigen en burger personeel); oud-leden 

van het Korps Politietroepen, oud-leden van het voormalig 

Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee in Neder-

lands-Indië, als ook voor de echtgenotes / partners van de 

hiervoor aangegeven personen.

Naar aanleiding van enkele reacties op de, tijdens de jaarlijkse 

Algemene SMC-reünie 2011 gehouden enquête,is geregeld 

dat er dit jaar militair vervoer  wordt  ingezet.

Vanaf 09.30 staat er een KMar-bus bij het NS-station Ede-

Wageningen. Deze vertrekt om 10.15 uur naar Partycentrum 

‘De Molen’ in Harskamp. Om 15.00 uur gaat de bus weer 

terug naar hetzelfde NS-station.

Kosten: 

De bijdrage aan deze reünie is voor begunstigers SMC als 

ook voor hun partners, vastgesteld op 

€ 15,--  per persoon. Ook niet begunstigers van de SMC 

worden in de gelegenheid gesteld deze reünie te bezoeken; 

zij kunnen deelnemen voor € 25,-- per persoon. 

Aanmelding: 

Aanmelding voor deze reünie door overmaking van de 

respectievelijke bedragen op ING-bankrekening nummer 

715795, t.n.v. Stichting Marechaussee Contact, Reünie-

commissie, Walstro 33, 1273 BH Huizen, onder vermelding 

van ‘Reünie Harskamp’. De bedragen dienen uiterlijk op 1 

oktober 2012 te zijn bijgeschreven en worden verwerkt in 

volgorde van binnenkomst. Bij elektronisch bankieren tevens 

uw huisadres vermelden. Gezien de betalingscondities geldt 

dat betalingen niet kunnen worden gerestitueerd bij afzeg-

ging van deelname na 1 oktober 2012. 

Wanneer deelnemers zich aan een dieet moeten houden, kan 

dit bij de aanmelding worden vermeld. 

Het programma met routebeschrijving wordt de deelnemers 

ongeveer 2 weken voor de reünie toegezonden.

Weduwen:

Weduwen kunnen deze reünie op kosten van de Stichting 

bijwonen. Zij dienen zich uiterlijk 1 oktober 2012  te hebben 

aangemeld bij de voorzitter van de reüniecommissie, Roel 

Gras (zie colofon).

11 oktober 2012

Jaarlijkse Algemene Reünie SMC

Dit jaar zal voor de eerste keer een  reünie worden gehouden 

van KMar-personeel  dat  dienst heeft gedaan bij de Multi-

national Force and Observers (MFO) in de Sinaï-woestijn in 

Egypte op de grens met Israël. De KMar leverde vrouwen 

en mannen voor de Force Military Police Unit (FMPU). De 

Identiteitsgroep Steenrode Baretten (Bond van Wapen-

broeders) organiseert jaarlijks een reünie van het voormalig 

MFO-personeel waarbij ook (oud)-KMar personeel aanwezig 

is. “Waarom geen eigen reünie?” was een vaak gehoorde 

vraag.  Na onderzoek bleek er  behoefte te bestaan voor een 

‘eigen’ reünie; 108 KMar-leden gaven aan een reünie op prijs 

te stellen. Op grond hiervan werd besloten een reünie te or-

ganiseren, waarbij ook de partners welkom zijn. Noteer alvast 

deze datum in uw agenda!

In de volgende uitgave van dit blad komen we uitvoerig 

terug op deze reünie, zoals tijdstip, wijze van aanmelden, 

kosten, etc.

Vooraankondiging: 17 november 2012

SMC-MFO-KMar reünie, LOKKMar 

(voormalig OCKMar), Apeldoorn

SM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



MarechausseeContact•juni2012 MarechausseeContact•juni2012
nummer 3

9

Geschiedenis KMar

Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen,

Deel XVIII

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

Kort na de bevrijding van Nederland werd een begin gemaakt 

met de vorming van een strijdmacht die een einde moest maken 

aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Voor deze 

strijdmacht was ook militaire politie nodig. Ongeveer dertig 

beroeps- en reserve-oficieren, onderoficieren en Oorlogsvrij-

willigers werden uitgekozen om in Engeland een basistraining 

en een voortgezette kaderopleiding te volgen. Na de capitulatie 

van Japan op 15 augustus 1945 wijzigde de taak van de strijd-

macht en van de dertig in opleiding zijnde collega’s. Zij zouden 

het kader gaan vormen voor de dienstplichtige militairen die 

deel uit zouden gaan maken van de bij de strijdmacht ingedeel-

de politie-eenheden.

Na de oorlog werd de Koninklijke Landmacht opgebouwd 

volgens het Engelse model. In een Britse divisie was standaard 

één compagnie MP ingedeeld. In Nederlands-Indië zouden de 

politie-eenheden niet alleen MP-taken moeten vervullen, maar 

ook burger-politiediensten moeten verrichten. Er werd daarom 

besloten per divisie twee compagnieën KMar in te delen. Deze 

eenheden werden formeel aangeduid als ‘Divisie Marechaussee 

Compagnie’ (DMC), voorafgegaan door een volgnummer. 

Begin mei 1946 kwamen de eerste dienstplichtige marechaus-

sees, bestemd voor indeling bij de 1e Divisie ‘7 December’, 

onder de wapenen in het Koning Willem III kazerne te Apel-

doorn. Na hun opleiding te hebben voltooid vertrokken zij vanaf 

september 1946 als 1 en 2 DMC met de 1e Divisie ‘7 December’ 

naar Nederlands-Indië. Met de 2e Divisie (Palmboom) gingen 

begin 1947 3 en 4 DMC mee. Begin 1948 vertrokken 5 en 6 

DMC, ingedeeld bij de 3e Divisie (Drietand). Voor de alossing 

van eerder vertrokken personeel werd ook nog 43 DMC (slechts 

30 man sterk) begin 1948 uitgezonden.

In mei 1946 was door generaal S.H. Spoor, de Legercomman-

dant in Nederlands-Indië, de oprichting van het Korps Militaire 

Politie bevolen. Als commandant werd aangewezen majoor 

(later kolonel) H.E.M. Bakhuys. 

Na aankomst in Nederlands-Indië werd het marechausseeperso-

neel samengevoegd met het aldaar reeds aanwezige MP-perso-

neel van KL en KNIL. De oficiële naam van de samengevoegde 

eenheden werd: Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaus-

see. Dit korps is formeel per 14 augustus 1946 opgericht. Het 

was van belang de binnen deze samengevoegde eenheden 

aanwezige kennis en ervaring zo veel mogelijk gelijkelijk te ver-

delen. Dit ‘mengen’ heette in het spraakgebruik ‘een tjampoer-

tje’ (tjampoer betekent mengelmoes in het Maleis). Vandaar de 

naam ‘Tjampoer Marechéplisie’!

Het Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee werd 

geograisch ingedeeld en als volgt over het land verspreid:

De bataljons werden, afhankelijk van de plaatselijke situatie en 

het beschikbare personeel, onderverdeeld in compagnieën. De 

compagnieën werden weer onderverdeeld in detachementen van 

verschillende grootte en samenstelling. De detachementen werden 

meermalen ‘uitgezet’ op verzoek van het Binnenlands Bestuur en/

of onderdeelscommandanten in een bepaald gebied. Inzet ge-

schiedde ook door C KMP/KMar. Tevens werd personeel beschik-

baar gesteld voor diensten bij de militaire strafgevangenissen.

Ieder detachement had een bewakingsgebied waarin niet alleen 

de MP-dienst, maar ook de burgerpolitiedienst moest worden 

verricht. De burgerpolitiedienst zou worden beëindigd als er weer 

sprake zou zijn van het functioneren van de ‘echte’ burgerpolitie. 

Veelal werd er in dat geval niet gestopt maar samengewerkt met 

deze burgerpolitie (indien aanwezig).

Een greep uit de diensten die door de detachementen werden 

verricht: MP-dienst te velde, transporteren krijgsgevangenen, 

onderzoeken (op verzoek van de Auditeur-Militair, een onder-

deelscommandant, de Nederlandse regering, het parlement), het 

leggen van hinderlagen, het verlenen van assistentie bij het zui-

veren van kampongs, inlichtingenwerk, behandelen aanrijdingen, 

(garnizoens)patrouilles, ere-escortes, recherchewerkzaamheden 

(zowel op burger- als op militair terrein), uitvoeren executies (van 

b.v. Japanse oorlogsmisdadigers), het zijn van provoost-geweldige 

bij krijgsraden, het betekenen van dagvaardingen en oproepingen, 

het verrichten van BBZ-patrouilles (Bestrijding Besmettelijke Ziek-

ten), treinpolitie, begeleiden/bewaken Rode Kruis teams (medi-

sche hulp aan kampongbewoners),

beveiligen waardetransporten, bemiddelend optreden bij gezins-

problemen en zelfs het afschieten van dolle honden en apen. 

Kortom een heel divers takenpakket, vaak door dienstplichtigen 

geheel zelfstandig uitgevoerd!

Na de soevereiniteitsoverdracht bleef het KMP/KMar zo goed 

mogelijk functioneren, zij het veelal in samenwerking met de In-

donesische Militaire Politie, de Polisi Militer. Per 25 mei 1951 werd 

het Korps formeel opgeheven en keerde het toen nog aanwezige 

KMar en KL-personeel terug naar Nederland.

Veel KNIL-MP-ers, veelal Molukkers, werden met hun gezin over-

gebracht naar Nederland. Zij mochten van de Republiek Indonesië 

niet, zoals zij wilden, demobiliseren op de Molukken. Aange-

komen in Nederland werden zij onmiddellijk ontslagen uit de 

militaire dienst.

Het KMP/KMar liet zestig sobats achter op de Erevelden in 

Indonesië.

Bron: Tjampoer Marechéplisie, het Korps Militaire Politie/

Koninklijke Marechaussee in Nederlands-Indië, 1945-1951, 

door Arie J. van Veen, uitgegeven in 1991 door De Batafsche 

Leeuw, ISBN 90.6707.274.5.

Het Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee

Naar Madioen Bitar

Staf KMP/KMar Batavia
1e Bataljon MP (MP I) West-Java (Staf te Bandoeng)
2e Bataljon MP (MP II) Buitengewesten (Staf te Makassar)
3e Bataljon MP (MP III) Sumatra (Staf te Medan)
4e Bataljon MP (MP IV) Midden-Java (Staf te Semarang)
5e Bataljon MP (MP V) Oost-Java (Staf te Soerabaia)
School-Compagnie MP TjimahiSM

C S
M

C S
M

C S
M

C S
M

C



MarechausseeContact•juni2012
nummer 3

10 MarechausseeContact•juni2012

Veteranen

De Dam en Prinsjesdag
De Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam 

trok 20.000 bezoekers. De ‘damschreeuwer’ van twee jaar 

geleden kreeg er een verbod voor vijf jaar. Toen raakte door 

zijn ‘gebulder’ 87 mensen in de paniek licht- tot zwaarge-

wond. Er was nu een beperkte noodverordening van kracht. 

De politie kon dus preventief fouilleren. Rondom de Dam 

pakte de politie vooraf twaalf personen op. De herdenking 

van hen die hun leven gaven voor vrede en vrijheid was in-

getogen en zeer plechtig. De twee minuten waren ook muis-

stil. De zon scheen, maar het was tamelijk fris. Van het paleis 

tot het monument stond het erecouloir van militairen strak in 

het gelid van onder meer de KMar. Hierbij ook vijf KMar-ve-

teranen vanuit respectievelijk het Veteranen Platform en het 

Veteraneninstituut. De kenners thuis achter de buis, pikten 

hen er zo uit. De plechtigheid is door tientallen op internet 

gebracht en is nog steeds te googelen. Drie uur op de benen 

staan is best wel pittig. Ondanks het thermo-ondergoed was 

de kou de dag er na nog te voelen. 

SMC-coördinator Fred Driessen zoekt nog veteranen voor 

het erecouloir op Prinsjesdag, dinsdag 18 september 2012. 

Het veteranendetachement staat op het eindstuk in de route 

van de gouden koets, vlak voor het Mauritshuis in Den Haag. 

De fysieke inspanning duurt drie uur. Opgave is mogelijk tot 

uiterlijk 10 juli 2012 op 0229-263558 / 06-47976614 of via 

f.driessen@quicknet.nl.

Nationale Taptoe
Hierover schreef de redactie in het vorige blad. Dat het 

Trompetterkorps KMar zou optreden is niet juist. Zij doet 

dit om de twee jaar, dus niet van 27 tot en met 30 sep-

tember 2012. Zie voor het programma de website www.

nationaletaptoe.nl. 

De Landmachtdagen waren dit jaar op 11, 12 en 13 mei 

in de Legerplaats Oirschot. Het publiek kon demonstraties 

bijwonen en tentoonstellingen bezoeken. De KMar was 

breed aanwezig. Er waren ook activiteiten waarbij de be-

zoekers actief mee konden doen. Zoals het meerijden in een 

KMar-rupsvoertuig over de zandvlakte. Het thema ‘Vechten 

voor Vrede en Vrijheid, je moet het maar kunnen’ vormde 

de rode draad van de manifestatie. KMar-veteraan Cees van 

Ingen, in 1981 ingedeeld bij de MP-Coy van UNIFIL (United 

Nations Interim Force in Lebanon), was speciaal gevraagd 

omdat er een KMar-man ontbrak bij de Uniil-Compound 

van het Historisch-Cluster. Zijn taak was wachtcommandant 

en sleutelbeheerder van de wapenkamer. Alle facetten van 

Dutchbatt kwamen aan de orde. De keukengroep heeft 

deze dagen noodrantsoenen verzorgd. Ze vlogen weg onder 

het gretige publiek. Verder waren er demonstraties alarm, 

alsmede arrestaties van gewapende elementen aan het 

roadblock. Het Roadblock was bewapend met een MAG, 

de YP-408 met een .50. Verder was op de Compound een 

120mm mortier te bezichtigen. Van Ingen wil nog kwijt: 

‘Het waren fantastische dagen. We droegen allen echte 

wapens, de commandant, zijn vervanger en ik met een 

pistool Browning FN 9 mm. In 1981 droeg ik ‘oud groen’ 

en ook mijn MP-band zat om mijn rechterarm. Ja … zo was 

nu eenmaal het voorschrift van de MP-Coy. In Nederland 

dragen we de MP-band links. De rechterarm was en is dus 

geen vergissing.’

KMar-veteraan bij 

Landmachtdagen 2012

1203 SMC vet foto 1: (Foto Veteraneninstituut) KMar-veteranen 

v.l.n.r. Erik Paskamp, Fred Driessen, Cor Vogel, Jan van Putten en 

Cees van Ingen. 

1203 SMC vet foto 5: (Foto Cees van Ingen) Gepensioneerde 

Cees (l) met zijn maatje Klaas Mars, drogist op Urk. 
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De Landmachtdagen waren dit jaar op 11, 12 en 13 mei 

in de Legerplaats Oirschot. Het publiek kon demonstraties 

bijwonen en tentoonstellingen bezoeken. De KMar was breed 

aanwezig. Er waren ook activiteiten waarbij de bezoekers 

actief mee konden doen. Zoals het meerijden in een KMar-

rupsvoertuig over de zandvlakte. 

Het thema ‘Vechten voor Vrede en 

Vrijheid, je moet het maar kun-

nen’ vormde de rode draad van de 

manifestatie. KMar-veteraan Cees 

van Ingen, in 1981 ingedeeld bij de 

MP-Coy van UNIFIL (United Nations 

Interim Force in Lebanon), was speci-

aal gevraagd omdat er een KMar-man 

ontbrak bij de Uniil-Compound van 

het Historisch-Cluster. Zijn taak was 

wachtcommandant en sleutelbeheer-

der van de wapenkamer. Alle facetten 

De Veteranenwet is van kracht maar nog niet in werking. 

Dit kan wel 2013 worden. Dus op deze veteranendag nog 

met niet de circa 2500 extra veteranen, de actief dienenden 

die op missie zijn geweest. Of al deze nieuwe veteranen 

ooit naar Apeldoorn willen of kunnen komen, is nog maar 

de vraag. Het overleg hierover is gaande. Dit jaar rekent de 

projectgroep Veteranendag KMar weer op het vertrouwde 

aantal van ongeveer 850 personen. 

Veteranen in cijfers

Nog een paar cijfers: bij het Veteraneninstituut (Vi) staan 

geregistreerd 316 oorlogsveteranen en 716 vredesmissieve-

teranen. Bij de SMC zijn deze aantallen respectievelijk 360 en 

274 veteranen. Oftewel: niet alle oorlogsveteranen hebben 

zich bij het Vi ingeschreven, terwijl nog niet de helft van de 

vredesmissieveteranen (vanaf Libanon) tot de SMC behoort. 

Van beide liggen de geschatte aantallen daadwerkelijk 

vele malen hoger, maar je moet je wel bij het Vi (telefoon 

0343-474141) laten inschrijven om van de genoeglijke dag 

gebruik te kunnen maken. 

Koning Willem III kazerne 

De 13e Veteranendag KMar is op vrijdag 28 september 2012, 

van 09.30 tot circa 15.30 uur (de laatste bus naar station NS 

terug), op de KW III kazerne in Apeldoorn. Natuurlijk zijn de 

veteranen van de korpsen Politietroepen en Militaire Politie 

van harte welkom. Ook het actieve KMar-personeel uit de 

divisies en het opleidingsinstituut met missie-ervaring. Deze 

pré-veteranen volgen de richtlijnen van hun commandant. 

Er valt beslist veel te bepraten en te beleven. Oud maar 

ook nieuw materiaal is er te bewonderen waaronder twee 

Segway’s. Mogen veteranen daarmee een proefrit maken? 

Diverse organisaties komen met informatiestands. Er zijn: 

drie re-enactmentgroepen die de Marechaussee naspelen en 

onze KMar-ruiters natuurlijk. 

Herdenking

Gedenkwaardig zal de kranslegging voor de kazernepoort 

zijn ter nagedachtenis aan de overleden en gevallen vetera-

nen. Dit begint om 11.15 uur. Het Trompetterkorps KMar 

is er aanwezig alsmede een peloton studenten van het 

LOKKMar. De aanmeldstrook voor deze dag vindt u op de 

adresdrager van het blad veteranenblad Checkpoint dat in juli 

verschijnt. Voor de partner/begeleider is er ook vrijvervoer. 

Nadien ontvangt men thuis het programmaboekje (tevens 

toegangsbewijs) en bij aankomst de bonnen (consumpties en 

herinnering). Informatie is verkrijgbaar op 0525-621798/06-

51028506 (Martin Koetsier, coördinator).

van Dutchbatt kwamen aan de orde. De keukengroep heeft 

deze dagen noodrantsoenen verzorgd. Ze vlogen weg onder 

het gretige publiek. Verder waren er demonstraties alarm, 

alsmede arrestaties van gewapende elementen aan het 

roadblock. Het Roadblock was bewapend met een MAG, de 

YP-408 met een .50. Verder was op 

de Compound een 120mm mortier te 

bezichtigen. Van Ingen wil nog kwijt: 

‘Het waren fantastische dagen. We 

droegen allen echte wapens, de com-

mandant, zijn vervanger en ik met een 

pistool Browning FN 9 mm. In 1981 

droeg ik ‘oud groen’ en ook mijn MP-

band zat om mijn rechterarm. Ja … zo 

was nu eenmaal het voorschrift van de 

MP-Coy. In Nederland dragen we de 

MP-band links. De rechterarm was en 

is dus geen vergissing.’

Veteranendag KMar met Segway

KMar-veteraan bij Landmachtdagen 2012

Indië-veteranen op de plaats van 

de herdenking 

Segway’s zijn te bewon-

deren onder het nieuwe 

materiaal 

Oorlogs- en vredesmissievetera-

nen onder één dak
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Indië - Korea - Nieuw Guinea

Herdenking
Pro memorie Nationale He rdenking
‘Tijdens de Nationale Herdenking op  4 mei 
herdenken wij allen – burgers en militairen 
– die in het Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, 
in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.’

Deelname:

Ieder jaar ontvangt SMC een uitnodiging van het Natio-

naal Comité 4 en 5 mei, gevestigd in Amsterdam, om op 4 

mei met een afvaardiging deel te nemen aan de Nationale 

Herdenking in de Nieuwe Kerk en de kranslegging bij het 

Nationaal Monument op de Dam, beide in Amsterdam

Zoals gebruikelijk worden deze plaatsen bij toerbeurt toege-

kend aan begunstigers behorende tot een doelgroep waar-

voor deze herdenking is bestemd. Degenen die dit jaar SMC 

vertegenwoordigden waren W.Jansen uit Halfweg en W. van 

der Veer uit Urk, beiden Indië-veteraan.

De reactie van beiden na aloop: ‘Indrukwekkend, zeer bij-

zonder en eervol hieraan te hebben mogen deelnemen’.

Adoptie

Door de gemeente Hoorn werd de staf van de 2e Divisie 

(Palmboom), geadopteerd.

In verband met het aanstaande vertrek van deze Divisie naar 

Nederlands-Indië, bracht de staf onder bevel van generaal-

majoor W.J.K. Baay, een oficieel bezoek aan deze gemeente, 

op 20 mei 1947.

Onder zijn bevel werd een afscheidsparade gehouden.

Tenslotte.

1.Noch door Frans Zack, noch door ons, is tot op heden ach-

terhaald kunnen worden, ook niet bij de gemeente Hoorn, 

of er op enigerlei wijze gestalte is gegeven aan deze adoptie. 

Ook een oproep van Frans Zack in ‘Check Point’, uitgave MC 

april 2012, No.2, leverde geen nadere informatie op. 

Ook zijn er tot nu toe geen publicaties in persorganen hier-

omtrent  ‘opgespoord’

Wie oh wie weet meer ? 2. Generaal Baay werd in Neder-

lands-Indië commandant van de X-Brigade. Zijn Hoofdkwar-

tier was gevestigd in Soerabaia (Oost-Java). 

Foto 1.  Beschikbaar gesteld door W.Jansen, telefoon 020-4972161, 

uit Halfweg. 

Amsterdam, 4 mei 2012.

W. Jansen (links) te midden van de andere genodigden tijdens de 

kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam, door H.M. 

Koningin Beatrix.

Foto 3, eveneens beschikbaar gesteld 

door W. van der Veer.

Teuge, 23 augustus 1947.

W. van der Veer tijdens zijn eerste 

opleiding.

Foto 2. Beschikbaar gesteld door 

W. van der Veer, telefoon 0527-

681733, uit Urk.

Apeldoorn, 25 september 2009, 

Veteranendag KMar.

Evenals vele honderden andere 

veteranen nam ook W. van der 

Veer deel aan deze dag, die voor 

velen onvergetelijk was.SM
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Pro memorie Nationale He rdenking

Reacties op of bijdragen aan deze rubriek, kunnen rechtstreeks 

worden ingediend bij Arie van Veen, Wingerdweg 69 hs, 1032 AA 

Amsterdam. Telefoon: 020-6328959. Mail: ajvanveen1403@hetnet.nl

Prio “A “.

Foto 7.  Eveneens beschikbaar gesteld door eerdergenoemde Frans Zack.

Bij het bordes stond niet alleen P.E. Kraaijkamp opgesteld, maar ter rechterzijde ook een (nog 

?) onbekende marechaussee.

Vraag: Wie herkent de op de achtergrond staande officier(en) van het Wapen der Koninklijke 

Marechaussee ?

Foto 4.  Destijds beschikbaar gesteld door P.E. 

Kraaijkamp.

Deelnemers van 3 DMC aan deze afscheidspa-

rade waren:

Staand v.l.n.r.   :  A.B. Hagenbeek, J.M. van Bal-

legooij, P.E. Kraaijkamp, C.Smulders, onbekend.

Knielend v.l.n.r.:  P.G. Peters, G.J. Garritsen, 

onbekend, onbekend.

Vraag: Wie helpt ons aan de gegevens van de 

onbekenden ?

Foto 5.  Destijds eveneens beschikbaar gesteld door P.E. Kraaijkamp.

P.E. Kraaijkamp stond links van het podium opgesteld tijdens de toespraak 

door generaal-majoor Baay.

Foto 6.  Beschikbaar gesteld door Frans Zack, telefoon 0229-219681, van de 

Historische vereniging in Hoorn.

Een overzicht van de troepen die, onder grote belangstelling van het publiek, 

aan de afscheidsparade deel namen. Deze parade werd afgenomen door 

generaal Baay en de burgemeester van de gemeente Hoorn.SM
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Oud-dienstplichtigen

Eind 2010 maakte de redactie kennis met Jan van Kouwen, hij organiseerde  voor de leden 
van het tamboerkorps (lichting 60-5) een reünie.  Voor die gelegenheid had Jan een mooi 
gedicht gemaakt ‘Echo uit het verleden’ dat  in februari 2011 in Marechaussee Contact werd  
gepubliceerd. Redenen genoeg om eens nader kennis met hem te maken.

Toen in 1949 werd besloten om op het depot Koninklijke 

Marechaussee een drumband te formeren, vierde in de-

zelfde periode de Leo Harmonie in Lobith haar veertig jarig 

jubileum. Oud-marechaussee Jan van Kouwen (geb. 1941) 

groeide op in het naburige dorp Spijk. Jan komt uit een gezin 

met zes kinderen waarvan er in 1951 vier in de Leo Harmo-

nie speelden. Zijn vader werkte toen op de steenfabriek. Een 

keihard bestaan in dat dorp. Vanaf zijn veertiende tot zijn 

negentiende gaf Jan muziekles aan kinderen die later in de 

Harmonie werden opgenomen. Hij was er toen dag en nacht 

mee bezig. In juni 1961 verhuisde de familie van Kouwen van 

het gehucht Spijk naar de stad Nijmegen. Een tijd waarin vele 

inwoners Spijk de rug toe keerden.

Jan kon en wilde zijn muziek niet loslaten en op een formu-

lier gaf hij als eerste keuze het Tamboerkorps der Koninklijke 

Marechaussee aan. In oktober 1960 moest hij zich melden 

bij de Koning Willem III Kazerne in Apeldoorn. Vanuit een 

Jan van Kouwen tijdens de 

reünie in 2010.

1961: Leden 

van het 

Tamboer-

korps rusten 

even uit in 

Alkmaar

‘Gewapend met trommels en trompetten
konden wij een leger in be weging zetten’

vrij bekrompen omgeving, waar Jan altijd 

met kinderen aan het werk was, kreeg 

hij nu te maken met leeftijdsgenoten die 

volslagen vreemden voor elkaar waren. 

De militaire trainingen in die beginpe-

riode waren vrij zwaar. De opleiding 

duurde twee maanden waarna hij met 

elf collega’s bij het Tamboerkorps werd 

ingedeeld.  Gezien zijn ervaring was het 

niet vreemd dat Jan trompetters ging op-

leiden.  Bij de collega’s waren er enkelen 

die geen noot konden lezen en niet wis-

ten wat bijvoorbeeld een Es-trompet was.  

Opleiden was iets dat bij hem paste. Hij is 

dat zijn hele periode bij het korps blijven 

doen. 

In die tijd bestond het tamboerkorps/pelo-

ton uit ongeveer veertig dienstplichtigen. De leiding berustte 

bij adjudant A. Trommel en tambour-maître wachtmeester 

eerste klas A. Boer. Het Tamboerkorps had als thuisbasis de 

Koning Willem III Kazerne.  Met nog een collega werd Jan 

bevorderd tot marechaussee der derde klasse. Hij denkt zelf 

dat hij door zijn opleidingsfunctie werd bevorderd. De mees-

ten bleven marechaussee der vierde klasse. Het Tamboer-

korps der Koninklijke Marechaussee  had het erg druk. Twee 

optredens op een dag was geen zeldzaamheid. Denk hierbij 

aan beëdigingen, benoemingen en andere bijzondere evene-

menten.  Hun deelname aan Taptoe Delft, de NATO Taptoe 

in Arnhem en een taptoe in het stadion van Bremen waren 

hoogtepunten. Jan: ‘Ons vervoermiddel was een “Dikke 

Daf”! . We dafferden hortend en stotend van hier naar daar’. 

Het muziekleven werd af en toe ‘hinderlijk verstoord’ door 

nachtelijke militaire oefeningen. Zij werden dan uit bed ge-

trommeld.  Met het waarom hield Jan zich niet bezig. Op de 

kazerne oefenden tamboers en trompetters apart en op het 

exercitieterrein kwamen ze bij elkaar en werd het geleerde 

in een showprogramma uitgewerkt. Dit betrof het exerceren 

en het uitzetten van de straffe lijnen van showiguren. Hij 

is in zijn dienstperiode twee keer trompetter van de wacht 

geweest. Het weekendverlof werd dan ingetrokken.SM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



MarechausseeContact•juni2012 MarechausseeContact•juni2012
nummer 3

15

Lichting 60-5 bleek een hechte groep te zijn waarin hij zich 

goed thuis voelde en de dienstplichtigen van het tamboer-

korps konden goed met elkaar overweg. In maart 1962 

zwaaide hij met 60-5 af, zonder mobilisatiebestemming. Jan: 

‘We werden in een Daf naar het station gebracht! Daar heb-

ben we in een kroeg met een drankje afscheid genomen!’.

Als enige van zijn lichting moest hij in mei 1972 op herhaling 

bij de brigade in Bergen op Zoom. Hij werd daar bevorderd 

tot marechaussee der tweede klasse, escorteerde een militair 

transport en maakte kennis met de UZI, om vervolgens op 20 

mei 1972, zijn verjaardag, af te zwaaien. Jan: ‘Ik begreep niet 

goed waarom ze me nodig hadden’. Enkele malen ontmoette 

hij lichtinggenoten bij reünies en andere gelegenheden. Op 

een reünie heeft hij zijn vroegere tambour-maître Toon Boer 

kunnen ontmoeten. Jan kon helaas door omstandigheden 

niet met het Historisch Tamboerkorps meespelen. 

Na zijn diensttijd werkte Jan in Nijmegen bij een verzeke-

ringsmaatschappij. Daar rondde hij met succes een aantal 

studies af en ging werken bij een Rotterdamse verzekeraar. 

Met zijn gezin verhuisde hij naar Klundert. Of hij het druk 

heeft? Hij zegt dat zijn oren wijd open staan voor opera’s, 

symfonieën en religieuze koormuziek. En verder: ‘Ik heb ge-

noeg om handen, ik lees massa’s  boeken (leesclub) ik schrijf 

af en toe een gedicht of artikel en volg soms een cursus. 

SMC stimuleert het onderhouden of vernieuwen van de banden 

tussen oud-marechaussees. Een belangrijk en gewaardeerd 

hulpmiddel daarbij is het houden van reünies en contact(mid-)

dagen.

Menig oud-dienstplichtig marechaussee wil zijn oude collega’s 

wel weer eens ontmoeten, enkelen nemen het initiatief en 

speuren allerlei bestanden, telefoonboeken, websites en wat 

dies meer zij  af op zoek naar de actuele adressen van hun 

lichtinggenoten. SMC biedt eventueel, binnen haar mogelijkhe-

den, hulp bij het zoeken en is altijd bereid om via haar website, 

nieuwsbrief en het blad Marechaussee Contact melding te ma-

ken van zo’n speurtocht. En als de reünie heeft plaats gevonden 

wordt plaats ingeruimd voor een (kort) verslag al dan niet met 

foto. Op 16 mei kwamen de dienstplichtigen die bij 1961-4/101 

Marbat dienden naar de Koning Willem III voor hun eerste 

reünie.  De redactie ontving een enthousiast verslag en koos er 

voor dit niet in verkorte vorm in deze dienstplichtigen-rubriek te 

plaatsen, maar  het hele verslag integraal op pagina…te plaat-

sen. Misschien dat dit verhaal de een of ander over de drempel 

helpt en zelf gaat proberen een reünie van de grond te krijgen. 

Uit eigen ervaring weet de redactie dat dit een soms lastige klus 

is, maar achteraf wel dankbaar zal blijken.

Expositie

Nu de dienstplichtigen toch het onderwerp van dit artikeltje zijn 

wijst SMC hen graag op het besluit van het Marechausseemuse-

um om,  in samenwerking met SMC,  een speciale expositie in te 

richten over vijftig jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaus-

see.  In eerste instantie was het streven om omstreeks 1 juli 

2012 de klus geklaard te hebben, maar dat zal niet lukken, via 

de SMC-website en de nieuwsbrief wordt binnenkort de juiste 

datum gecommuniceerd.

Voor deze expositie worden oud-dienstplichtigen en (oud-)

beroeps marechaussees gevraagd te overwegen eventuele in 

hun bezit zijnde  ‘dienstplicht-spulletjes’ ter beschikking van het 

museum te stellen.

Een deel van het korps in 1961, Willem III kazerne

‘Gewapend met trommels en trompetten 
konden wij een leger in be weging zetten’ 

Oud-dienstplichtigen

Vrijwilligerswerk bij Ypsilon (schizofrenie en psychose) houdt 

me nog dagelijks bezig’.  

Jan van Kouwen vertelde dat de Koninklijke Marechaussee 

veel voor hem heeft betekend. Het Wapen bracht onver-

wacht de verandering die hij in die tijd nodig had.

 ‘De Marechaussee?? Geen mens kan zonder discipline, geen 

mens kan zonder collegialiteit’. Deze twee kernbegrippen 

staan in zijn geheugen gegrift. 
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1940-1945

Verpleger, politieman en il legaal werker
Deel V uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’

Het vestingstadje Heukelum aan de Linge kent in de oude kern vlakbij de 
kerk de ‘Arend Zeemeringstraat’. Op het kerkhof staat op het grafmonu-
ment voor drie verzetslieden ook de naam ‘Arend Zeemering’. Wie was hij 
en wat was zijn bijdrage aan de strijd tegen de Duitse bezetter?

Door: Henk G. Westland, luitenant-kolonel b.d.

Arend Zeemering wordt geboren op 22 augustus 1909 in het 

Overijsselse De Krim, waar zijn vader een boerenbedrijf heeft. 

Het gezin met acht kinderen verhuist enkele jaren later naar 

een boerderij in Bellingwolde in Groningen. Na zijn lagere 

school en drie jaar vervolgonderwijs gaat Arend werken en 

leren in de verpleging. Als gediplomeerd verpleger is hij in 

april 1935 werkzaam in Zuidlaren en ruim een half jaar later 

in de psychiatrische inrichting ‘Port Natal’ in Assen.

Zijn interesse krijgt een bijzondere wending, wanneer hij gaat 

leren voor het politiediploma en hiervoor in 1936 slaagt. 

Speelt hierin misschien de invloed van zijn broer Geert die 

wachtmeester is bij de Koninklijke Marechaussee? Arends 

grote hobby is overigens toneelspelen: ‘Vanavond geeft de 

toneelclub waarvan ik lid ben een toneeluitvoering voor de 

patiënten, het personeel en bestuur van Licht & Kracht en 

Port Natal. Ik vind toneelspelen heel mooi werk en als ik 

nog eens ga trouwen, zal dat het laatste zijn dat ik van mijn 

vrijgezellenleven afschaf’. Of hij nog lang blijft toneelspelen 

is niet bekend, maar wel dat hij in Assen zijn toekomstige 

vrouw Zwaantje de Vries leert kennen.

Dat het halen van het politiediploma geen bevlieging was, 

wordt duidelijk als hij in juli 1939 in dienst treedt bij de 

Rijksveldwacht. Eerst gaat hij voor zes maanden naar de 

Opleidingsbrigade in Amsterdam en daarna naar Soestdijk, 

zijn eerste standplaats. Nu trouwt hij met Zwaantje en het 

echtpaar krijgt de komende jaren twee 

kinderen.

Tijdens de Duitse inval in mei 1940 is hij 

nog in functie in Soestdijk, maar in juli 

volgt al Kinderdijk en in mei 1941 Groot 

Ammers. De bezetter wil de verdeelde 

politiemacht in Nederland reorganiseren. Als eerste wordt 

de Rijksveldwacht per maart 1941 opgeheven en gaat het 

personeel over naar de Marechaussee. Zeemering wordt dan 

ingedeeld als marechaussee in Groot Ammers en gaat medio 

mei voor drie maanden naar de kadercursus bij het 4e Eska-

dron Depot in Kampen. Hier krijgt hij nog les van zijn broer 

Geert, die daar als wetteninstructeur werkzaam is. Inmiddels 

als wachtmeester doet hij weer dienst in Groot Ammers. 

Begin 1942 volgt alweer een overplaatsing, nu naar Alblas-

serdam.

Bij de volgende politiereorganisatie per maart 1943 geldt 

voor Zeemering: ‘Onder gelijktijdig ontslag als Wachtmeester 

der Marechaussee, aangesteld als Opperwachtmeester der 

Staatspolitie, in vasten dienst en ingedeeld bij de Marechaus-

see (Gendarmerie)’. Hij wordt postcommandant in Heuke-

lum. 

Arend is een sociaal bewogen mens. Hij doet als politieman 

wat hij moet doen, maar kan geen onrecht zien. Als personen 

of andere politiezaken uit oogpunt van de bezetter verdacht 

zijn, kijkt hij een andere kant op en treedt niet op. Eigenlijk 

Opperwachtmeester 

Zeemering

Wachtmeestercursus in Kampen, 1941 Onthulling grafmonument, rechts weduwe Zeemering met dochtertje 
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, politieman en il legaal werker

weet hij na een paar jaar politiewerk al wat zijn volgende 

loopbaanstap zal zijn. In plaats van het arresteren van 

mensen, wil hij liever als reclasseringsambtenaar ontspoorde 

mensen weer naar een plaats in de maatschappij begeleiden. 

Zover zal het echter niet komen.

In de zomer van 1943 wordt Arend benaderd door jachtop-

ziener Evert Nool, commandant van een plaatselijke groep 

van de illegale ‘Ordedienst’ (OD). Voor deze organisatie 

verzamelt Arend nu inlichtingen en geeft, na eerst zelf binnen 

de OD te zijn opgeleid, instructie aan anderen in het gebruik 

van explosieven. Ook werkt hij vanaf begin 1944 samen 

met mensen van de 

onderduikorganisatie 

(LO) in Heukelum. 

Een LO-er: ‘persoon-

lijk heb ik hem leren 

kennen als een zeer betrouwbare en linke kerel, die altijd 

onmiddellijk klaar stond als zijn diensten gevraagd werden’. 

Daarnaast heeft Arend nog contacten met een knokploeg in 

de Betuwe en de spionage- en koeriersgroep ‘Rolls Royce’.

Op initiatief van de uit Amsterdam afkomstige Hans Ger-

ver wordt in augustus 1944 in Leerdam en omgeving een 

stootgroep gevormd, waar ook Arend en Evert Nool deel 

vanuit gaan maken. Gerver introduceert op 15 januari 1945 

een zekere Pieter Lahnstein als illegaal werker en specialist 

in overvallen. Deze Lahnstein heeft Gerver enkele maanden 

eerder al eens geholpen. Wat Gerver alleen niet weet, is 

dat de 21-jarige ’Kleine Piet’ werkt voor de Abwehr *) uit 

Amsterdam en opdracht heeft te iniltreren in de illegaliteit 

in Leerdam en omgeving. Gerver brengt hem onder bij de 

familie Zeemering. Om enige zekerheid te verkrijgen over zijn 

betrouwbaarheid, heeft de familie nog zijn spullen doorzocht, 

maar niets verdachts gevonden. ‘De tijd dat Lahnstein bij 

ons over huis kwam, zijn wij 

vertrouwelijk met elkaar omge-

gaan’ verklaart Zwaantje na de 

bevrijding.

Meteen al worden op 17 en 18 

januari overvallen uitgevoerd 

op een NSB-boer en het distri-

butiekantoor in Asperen. Arend 

doet mee aan de overval op de boerderij. Hierna vertrekt 

Lahnstein weer onder voorwendsel dat zijn chef ziek was 

geworden. Een week later, op 25 januari valt de Geheime 

Feldpolizei *) uit Utrecht binnen op adressen in Leerdam, 

Heukelum en Asperen. De verrader Lahnstein wijst hen de 

weg, maar blijft zelf op de achtergrond. Bij Arend thuis in de 

Gasthuisstraat is de vangst: een stengun, een radiotoestel 

en springmiddelen. De arrestanten waaronder Arend, Evert 

Nool, Marinus Visser en Jan Kouw worden naar Utrecht over-

gebracht en ingesloten in de strafgevangenis aan het Wol-

venplein. Tijdens de verhoren moeten de mannen vreselijke 

mishandelingen ondergaan. 

Arend, Evert, Marinus en 

twee anderen worden op 

31 maart naar Fort De Bilt 

gebracht en daar gefusil-

leerd. Op 5 april worden in Zeist als represaillemaatregel tien 

mensen doodgeschoten waaronder ook Jan Kouw. 

Na de bevrijding worden Arend, Evert en Marinus met veel 

eerbetoon gezamenlijk in Heukelum herbegraven. De naam 

van Arend Zeemering is opgenomen in het Gulden Boek - 

Lijst van Gevallenen van het Wapen der Koninklijke Mare-

chaussee 1940-1945.

Levenslange gevangenis hoort Pieter Lahnstein in 1948 over 

zich uitspreken door het Bijzonder Gerechtshof in Amster-

dam. Deze straf wordt in 1952 omgezet in een gevangenis-

straf van twintig jaar.

*) De Abwehr en de Geheime Feldpolizei zijn inlichtingen- en poli-
tieorganisaties van de Wehrmacht.
Bronnen zijn bij de auteur opvraagbaar. De foto van het straatnaam-
bord is van de auteur en de overige foto’s zijn beschikbaar gesteld 

door mevr. G.W. van Werven - Zeemering.

‘Dag der Nederlandsche Politie’, 

verplicht collecteren voor de 

‘Winterhulp’, 1942
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Reservisten

Op woensdag 23 november 2011 werd in de kantine ‘Re-

monte’,  op het Kamp Nieuw Milligen te Uddel,  een receptie 

gehouden ter gelegenheid van het afscheid van maj Willem 

Petersen.

Bureau Reservepersoneel

Hij was Hoofd Bureau Reservepersoneel van de KMar en is 

op 1 december 2011 met pensioen gegaan. Hij heeft  de 

laatste vijf jaar van zijn carrière leiding gegeven aan dit 

bureau en was in deze functie adviseur van de Inspecteur Re-

servepersoneel van de KMar, de plaatsvervangend Comman-

dant Koninklijke Marechaussee. Voordat maj Petersen Hoofd 

Bureau Reservepersoneel werd, heeft hij diverse andere 

functies vervuld. Zo was hij onder andere werkzaam bij 41 

EskKMar, was hij stafoficier personeelszaken op Staf KMar 

in Den Haag en is hij brigadecommandant geweest van de 

brigades Ede en Apeldoorn. Aangezien de maj Petersen een 

groot deel van zijn carrière bij de parate marechaussee heeft 

doorgebracht en hij daar zeer goede herinneringen aan heeft, 

werd hij op de dag van zijn afscheid met een viertonner van 

huis opgehaald. Om weer even het oude parate gevoel te 

krijgen, mocht hij zelf het voertuig besturen. Bij aankomst 

in Nieuw Milligen werd de viertonner van de poort naar de 

kantine ‘Remonte’ begeleid door twee reservisten van het 

bereden ere-escorte van de Koninklijke Marechaussee. Een 

groot deel van de leden van dit ere-escorte bestaat namelijk 

uit reservisten.

Autoladingen cadeaus 

Tijdens de gezellige en druk bezochte receptie werden de maj 

Petersen, zijn vrouw en één van zijn dochters allereerst toe-

gesproken door de plaatsvervangend Commandant Konink-

lijke Marechaussee, de genmaj dr. J.A.J. Leijtens en daarna 

namens de reservisten door lkol (res) mr. D. van Lingen. 

Van Lingen bood de majoor namens het reservepersoneel 

enkele boeken aan over het varen op de Nederlandse bin-

nenwateren. Varen is namelijk één van zijn hobby’s en daar 

kan Willem nu voldoende tijd aan besteden. Saillant detail 

was dat de drie hoogst in rang aanwezigen oficieren alle 

dienstplichtig of reservist zijn geweest! Genmaj Leijtens is zelf 

een aantal jaren reservist geweest en de bgen Peperkoorn en 

kol Wassenaar zijn hun carière begonnen als dienstplichtig 

kornet bij een paraat eskadron van 101 BatKMar. Na aloop 

van de afscheidsbijeenkomst werd Willem Petersen, samen 

met zijn vrouw en dochter en twee autoladingen cadeaus 

teruggebracht naar zijn woning in Harderwijk. Hier kan hij, 

terugkijkend op een mooie carrière, van mar4 tot maj van 

marechaussee der vierde klasse tot majoor, gaan genieten 

van alle mooie dingen die het gepensioneerde leven hem 

hopelijk zal gaan bieden.

Afscheid Willem Petersen

Lkol Van Lingen 

(r) overhandigt 

Petersen boeken 

over zijn hobby. 

Genmaj Leijtens biedt na zijn speech een kleinood aan.
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Bijstand

Korte terugblik:

In het februarinummer van ons blad zagen we hoe vroe-

ger de opleidingen voor missies en uitzendingen bij de 

Koninklijke Marechaussee (KMar) werden georganiseerd 

en daarbij keken we vooral naar de opleidingen van ons 

personeel dat in de jaren 1978/1979 werd voorbereid op 

een uitzending naar Libanon om daar dienst te gaan doen 

bij de United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL).                                                   

De missieopleidingen in die jaren werden gekenmerkt door 

een groot enthousiasme en veel eigen initiatief van de 

instructeurs maar het ontbrak vaak aan speciieke kennis van 

het missiegebied en zelfs was niet altijd duidelijk wat daar nu 

precies de taken van het KMar-personeel zouden zijn. Nazorg 

of opvang na terugkeer waren meestal niet geregeld.

 Vandaag pakken we de draad weer op en gaan we zien hoe 

anno 2012 de voorbereidingen en opleidingen er uit zien  

voor ons personeel dat is aangewezen voor een buiten-

landmissie en daarvoor gingen we op bezoek bij de Brigade 

Buitenland Missies (BBM), een onderdeel van het District 

Landelijke en Buitenlandse Eenheden (DLBE) in Nieuw Mil-

ligen op de Veluwe. 

Brigade Buitenland Missies(BBM)

Deze brigade is in 2006 gestart en heeft als oficiële op-

dracht: ‘het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan de 

voorbereiding, uitvoering en nazorg van crisisbeheersings-

vredesondersteunende-, humanitaire- en noodhulpopera-

ties, die aan de Koninklijke Marechaussee zijn opgedragen’. 

Duidelijk is dat het hele traject van voorbereiding, de missie, 

de terugkeer èn de nazorg bij elkaar horen en ook door deze 

brigade worden uitgevoerd.

Waar komt het personeel eigenlijk vandaan dat door deze 

brigade gereedgemaakt wordt voor een buitenlandse uitzen-

ding? De KMar kent een ‘toolbox’ met daarin 153 rangen/

functies die uitgezonden kunnen worden en deze lijst varieert 

van kolonel (1x) tot  wachtmeester(73x) en via een verdeel-

sleutel is deze lijst over de districten verdeeld.

Uit deze lijst wordt in eerste instantie geput als via de Chef 

Defensie Staf(CDS) een ‘uitvraag’ komt in de vorm van: 

‘lever x-man personeel voor missie ’y’’. Elk district heeft al 

een ‘uitzendlijstje’ klaarliggen met de bijbehorende namen en 

uit deze uitzendlijsten wordt door Staf KMar de vertaalslag 

gemaakt en de komende ‘rotatie’ samengesteld.

Het is goed om ons nog eens te realiseren dat bij langdurige 

missies, er voor elke functie in dat missiegebied, permanent 

drie personen nodig zijn: nr 1 zit in de opleiding voor de 

volgende rotatie, nr 2 is op missie en nr 3 is teruggekeerd en 

zit in het traject van nazorg, verlof en dergelijke. Voor een 

uitzending van zes maanden is een KMar-functionaris bij 

elkaar zo’n veertien maanden van zijn of haar werkplek.  Een 

zware wissel op personeel en organisatie !

Opleidingen voor onze missies anno 2012

Marechaussee, Landmacht en Mariniers

‘Desert Storm’op 

Stroese Zand

Kmar op bezoek bij Afghaanse politieSM
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AMVB,MGO,MGI,RDF,TFI,EGF, CDS A-700,(enz, enz)

Wie zich verdiept in de wijze waarop deze brigade het hele 

traject van voorbereiding op een missie tot en met de nazorg 

voor zijn rekening neemt, struikelt over de (gebruikelijke mili-

taire) afkortingen waarmee één en ander gepaard gaat. 

Bij binnenkomst neemt de brigade van elk personeelslid de 

beginsituatie op qua opleiding, uitrusting, medische status en 

persoonlijke gegevens en daarna begint voor de meesten de:

AMVB:

De voorbereidingsfase bestaat uit de ‘Algemene Militaire 

Basis Vaardigheden’(AMBV) van ongeveer vijf weken die 

ervoor moet zorgen dat het personeel ‘uitzendgereed’ is en 

over voldoende militaire vaardigheden beschikt. Deze AMBV 

is gebaseerd op de aanwijzing nr A-700 van de CDS die voor 

alle militairen van de hele Krijgsmacht geldt . In toenemende 

mate treedt militair personeel bij buitenlandse uitzendingen 

immers op in gemengde eenheden waardoor Marechaussee-

personeel in zo’n ver en soms gevaarlijk gebied probleem-

loos moet kunnen samenwerken met ondermeer mariniers, 

infanteristen, luchtmachtpersoneel en soms ook militairen uit 

andere landen. Weinig theoretische vakken maar veel meer 

praktische ‘skills and drills’.  Hoe moet je nu reageren als je 

onder vuur komt te liggen van een sluitschutter of hoe ga je 

om met de beruchte bermbommen ?  Het KMar-personeel in 

de huidige missiegebieden ziet er daardoor een stuk ‘krijgs-

haftiger’ uit dan bij vroegere missies . 

Politiepersoneel dat meegaat met de ‘civiele politiemissie 

Kunduz’(ook aangeduid als ‘Netherlands  Police Training 

Group/PTG’) volgt in vele gevallen óók deze AMBV maar dit 

kan niet dwingend worden voorgeschreven.

Deze AMVB wordt niet door de BBM zelf verzorgd maar door 

het  Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum (LOKKMAR) in 

Apeldoorn en daar zie je direct hoe geïntegreerd er tegen-

woordig bij Defensie wordt opgeleid: naast de negen vaste 

KMar-instructeurs tref je op onze Koning Willem III-kazerne 

nog drie instructeurs aan van het Korps Mariniers, één 

instructeur van de Koninklijke Landmacht en nog één van de 

Luchtmacht.

Na het voltooien van deze AMVB keert men meestal nog een 

tijdje terug naar de eigen werkplek in afwachting van de:

MGO/MGI

Na de AMBV volgt de ‘Missie Gerichte Opleiding’ (MGO) en 

deze vindt plaats bij de School voor Vredesmissies (SVV) in 

de Harskamp. Deze MGO wordt helemaal afgestemd op de 

komende missie en wordt door het KMar-personeel gevolgd 

samen met de formerende eenheid en dat zijn meestal een-

heden van de andere krijgsmachtdelen. KMar-personeel volgt 

hier vaak nog extra lessen in (terrein-) rijden en taal maar het 

belangrijkste is toch het teambuildingsaspect omdat men el-

kaar vooraf meestal niet kent en het geheel word afgesloten 

met een soort eindoefening.

De opleiding voor de politietrainers voor Kunduz is een sa-

menwerkingstraject van KMar en civiele politie en hierbij is de 

KMar juist het ‘formerend onderdeel’.

De MGO wordt meestal gekoppeld aan een Missie Gerichte 

Informatie (MGI) en samen duren ze enige dagen tot maxi-

maal 2 weken.

Na het afsluiten van deze MGO/MGI is men gereed om 

uitgezonden te worden voor de missie.

krijgshaftige Marechaussee in Kunduz logo brigade buitenlandmissies

Kmar-en KLpers  bij ‘Bushmaster’ in Kunduz
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Als het er op aankomt
Luitenant-generaal Hans Leijtens heeft 

op 31 mei op het Binnenhof in Den 

Haag het commando over de Konink-

lijke Marechaussee overgenomen van 

ranggenoot Dick van Putten. Leijtens 

is ook per die datum als Gouverneur 

der Residentie benoemd en in die 

rol verantwoordelijk voor het militair 

ceremonieel in de Hofstad.

Vele leden van het Wapen en vele ge-

nodigden waren die dag naar den Haag 

gekomen. Deputaties van verschillende 

eenheden van het Wapen stonden op 

het Binnenhof opgesteld, een indruk-

wekkend schouwspel voor het publiek. 

Dat werd nog eens onderstreept met 

de banier ‘Als het er op aankomt’ die 

duidelijk zichtbaar tegen de gevel van 

het gebouw van de Tweede Kamer was bevestigd.

Na de oficiële ontvangst van speciale genodigden (o.a. 

leden van het Kabinet, de Staten-Generaal en het Corps 

Diplomatique) begon de ceremonie, opgeluisterd door ons 

wederom voortreffelijk spelend Trompetterkorps. Bijzonder 

was niet alleen de bereden Standaardwacht, maar ook dat de 

beide generaals, gevolgd door hun adjudanten van die dag, 

te paard op het Binnenhof arriveerden en ook te paard de 

inspectie uitvoerden. 

Het commando werd symbolisch overgedragen met de over-

handiging van de Standaard van de Koninklijke Marechaus-

see. Hans Leijtens zei zich een bevoorrecht mens te voelen: 

In totaal kan oud-motorijder Rik Kop putten uit vijftig namen. 

Het betreft de kaderleden van 41 EskKMar gedurende de tijd 

dat hij er marechaussee kvv-er was: 1976 tot en met 1983. 

Dit moeten meer kaderleden -beroeps en dienstplichtig- ge-

weest zijn. Hun gegevens ontbreken evenwel. De pelotons-

mensen die permanent in Seedorf en Hohne/Langemannshof 

bivakkeerden vallen hierbuiten. Samen met Jan Schouten 

regelde hij deze tweede reünie, weer op de oude WGF-

kazerne in Harderwijk waar nu een civiel opleidingsinstituut 

huist. Deze keer wel met luitenant-generaal mr. Dick van 

Putten, vroeger oud tweede man daar. Rik Kop verklapte: 

‘Zijn afwezigheid betreurde de generaal bij de eerste reünie 

wel. Speciaal voor hem doen we het nu nog een keer. Zie het 

als een afscheidscadeautje aan hem.’ Van Putten zette na de 

overgang van de Koninklijke Luchtmacht zijn eerste KMar-

schreden als eerste luitenant in Harderwijk (mei 1983 tot mei 

1984). Op 31 mei ging hij na 29 jaar KMar met functioneel 

leeftijdsontslag. Verhalen van toen gingen snel rond en de 

bijna dertig reünisten genoten in volle teugen. Ook van de 

wandeling met uitleg over het terrein van toen en later van 

de rijsttafel bij de chinees aan de boulevard. Voor het oude 

gebouw van 41 EskKMar was er een fotoshoot. Ontbrekende 

kaderleden kunnen zich bij Rik Kop bekend maken op 0297-

287706 / 06-54226136 of via hj.kop@casema.nl. Over drie 

jaar is er weer zo’n kaderbijeenkomst.

“Ik krijg de kans om leiding te geven 

aan een organisatie die een onmisbare 

bijdrage levert aan de veiligheid van 

Nederland. Letterlijk en iguurlijk overal 

binnen ons Koninkrijk maar ook ver 

daarbuiten.” 

  

Minister Hans Hillen ging in op de be-

trokkenheid van Van Putten bij zijn per-

soneel, onder meer in 2009 na de crash 

van een Turkish Airlines-vliegtuig bij 

Schiphol en het Koninginnedagdrama 

in Apeldoorn. “Die betrokkenheid zet u 

voort in gedrevenheid om steeds weer 

uit te leggen wat de marechaussee doet 

voor Nederland. ‘De politie is er voor de 

veiligheid op straat. De marechaussee 

is er voor de veiligheid van de staat.’ 

Daarmee geeft u een prachtige, heldere 

uitleg voor de vele mensen die niet precies weten hoe de 

blauwe uniformen van de politie en de marechaussee zich nu 

precies tot elkaar verhouden.”

Na de commando-overdracht nam de nieuwe commandant 

een deilé af waaraan diverse marechaussee-eenheden uit 

het hele land deelnamen. De dag werd besloten met een zeer 

druk bezochte receptie in de ‘Nieuwe of Littéraire Sociëteit de 

Witte’.

Op onze website geeft een ilm een goede impressie van die 

dag. Tevens hebben we op onze website de door de minister 

en de beide generaals gehouden toespraken en enkele foto’s 

geplaatst.

Reünie kader 41 EskKMar

Foto Albert Reilingh: Reünisten voor de oude werk- en leefruimte 

in Harderwijk
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Bijna vijftig SMC-begunstigers waren op 25 april 2012 aan-

wezig op de jaarlijkse SMC-contactmiddag gehouden in het 

KEK-gebouw op het terrein van de voormalige brigade KMar 

Badhoevedorp.

Voorzitter van de SMC-reüniecommissie, Roel Gras, vroeg na 

een welkomstwoord de aanwezigen om een moment stilte te 

houden voor een viertal vrienden dat ons het afgelopen jaar 

is ontvallen. 

Namens de Districtscommandant Schiphol waren aanwezig 

de brigadeadjudanten van Schiphol, Bert van Oosterhout van 

brigade R&I (Recherche en Informatie) en Guus Speijers van 

brigade P&B (Politie en Bewaking). Roel Gras verzocht hen 

dank aan de Districtscommandant over te brengen voor het 

ter beschikking stellen van de locatie in Badhoevedorp ten 

behoeve van deze SMC-contactmiddag.

Sedert mei 2009 wordt de contactdag ‘Amsterdam’, zoals de 

bijeenkomst voorheen werd genoemd, gehouden op het ter-

rein van de voormalige brigade Badhoevedorp. Na de sluiting 

van de Amsterdamse locatie ‘Robert Koch’ in 2007 is deze 

bijeenkomst bekend onder de huidige naam ‘Amsterdam/

Badhoevedorp’. De reüniecommissie wil nogmaals benadruk-

ken dat deze contactmiddag niet slechts voor ‘oud-Amster-

dammers’ bedoeld is. Net als bij alle overige SMC-contactda-

gen zijn alle begunstigers van harte welkom.

Zoals elk jaar hebben SMC-vertegenwoordigers deelgeno-

men aan diverse herdenkingen in de maand mei 2012. 

Tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam 

vertegenwoordigden twee Indië-veteranen onze stichting. In 

de Indiërubriek op pagina 12 is te lezen hoe zij op deze eer-

volle taak terugkijken. Namens SMC namen afgevaardigden 

deel aan herdenkingen en kransleggingen in Den Haag, waar 

het Englandspiel herdacht werd, op het Ereveld te Loenen 

(Gld) en in Katwijk aan de Maas, hier wordt  ieder jaar stil 

gestaan bij  de gevallen leden van het Korps Politietroepen 

tijdens het tegenhouden van de Duitse troepen aan de oevers 

van de Maas in de Meidagen van 1940.

Na de dag waarop door het 

hele land de gevallenen in 

de Tweede Wereldoorlog en 

tijdens  naoorlogse vredesope-

raties herdacht werden, nam 

SMC deel aan het Bevrijdings-

deilé. Zoals ieder jaar weer in 

Wageningen georganiseerd 

door het Nationaal Comité Her-

De bijeenkomst van vandaag had een sterk reüniegehalte. 

Veel oudgedienden hadden immers samen op de brigades 

van Amsterdam en Schiphol (onder andere nog op de oude 

luchthaven Schiphol-Oost) gewerkt. Veel herinneringen uit 

het verleden werden opgehaald en zijn vergelijkingen ge-

maakt met de huidige structuur van de KMarwerkzaamheden 

in de regio.

De dag werd besloten met een voortreffelijke, door Paresto 

bereide, rijstmaaltijd. Of de contactmiddag ‘Amsterdam/

Badhoevedorp’ in 2013 weer op deze mooie locatie wordt 

gehouden, zal te zijner tijd bekend worden gemaakt. 

Terugblik op SMC-contactmiddag 

‘Amsterdam/Badhoevedorp’

SMC herdenkt  

denking Capitulaties 1945. Vooraf gegaan door muziekkorp-

sen,  waaronder het Historisch Tamboerkorps der Koninklijke 

Marechaussee, deileerde men op het 5 Meiplein, waar de 

minister van defensie het deilé afnam.  Helaas waren dit jaar 

slechts drie van onze veteranen in de gelegenheid aan het 

deilé deel te nemen.  De tand des tijds heeft ieder jaar  meer 

invloed op het aantal deelnemende veteranen, ook bij de 

andere delegaties was dit merkbaar. Jonge veteranen zijn ook 

welkom in Wageningen, zij kunnen de fakkel van hun oudere 

collega’s overnemen.

5 Mei  

Wageningen

4 mei Erecouloir Amsterdam

4 mei Englangspiel Den HaagSM
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Ook dit jaar ontvingen weer enkele SMC-begunstigers bij 

gelegenheid van Koninginnedag een Koninklijke Onder-

scheiding. De Stichting Marechaussee Contact feliciteert 

hen hiermee van harte.

Lgen Dick van Putten

De minister van defensie reikte een onderscheiding uit aan 

SMC-begunstiger, luitenant-generaal Dirk (Dick) van Putten.

Dick van Putten is benoemd tot Orde van Oranje-Nassau, 

met de zwaarden. Deze onderscheiding heeft hij gekregen 

voor zijn hele carrière bij de Koninklijke Marechaussee. 

Hij heeft als Commandant Koninklijke Marechaussee een 

grote betrokkenheid getoond met de organisatie en haar 

medewerkers. Langdurig zieke collega’s, nabestaanden en 

veteranen konden altijd rekenen op een bezoek. ‘U voelt 

mee’ met de Marechaussee, zo vatte de minister dat samen. 

Zijn betrokkenheid met de KMar kwam duidelijk naar voren 

in de manier waarop hij leiding gaf aan de organisatie. De 

operatie centraal, maar het zijn de mensen die het doen. Dat 

blijkt ook uit de toewijding die luitenant-generaal Van Putten 

heeft laten zien in zijn rol als voorzitter van de Stichting Van 

Houten. Een stichting die zich inzet voor medewerkers die 

in inanciële moeilijkheden zijn gekomen. Daarnaast kreeg 

luitenant-generaal Van Putten lof voor zijn inzet als voorzitter 

van de Stichting Marechausseemuseum en voor de invulling 

van zijn rol als Gouverneur der Residentie. 

Aoo Charlotte Bloemendaal-van Wijk 

SMC-begunstiger adjudant-onderoficier Charlotte Bloemen-

daal-van Wijk kreeg ook een onderscheiding uitgereikt door 

de minister van defensie.

Charlotte Bloemendaal is benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau, met de zwaarden. 

Adjudant Charlotte Bloemendaal is sinds 1979 in dienst bij 

de KMar en was daarmee een van de eerste vrouwen bij het 

Wapen. Mede door haar goede voorbeeld voor wat betreft 

inzet en gedrevenheid, is ‘de vrouw’ niet meer weg te den-

ken bij de KMar. Zij heeft door haar inbreng als ambassadrice, 

het genderbeleid binnen de KMar gestalte gegeven. Naast 

haar gewone werkzaamheden was ze van 2000 t/m 2005 

vertrouwenspersoon binnen het District Schiphol. Ze was de 

voortrekker van het buddysysteem op Schiphol, waarbij nieu-

we vrouwelijke collega’s worden gekoppeld aan een andere 

vrouwelijke collega om de integratie in de werkomgeving te 

vergemakkelijken. Daarnaast meldt adjudant Bloemendaal 

zichzelf ook vaak aan als buddy voor uitgezonden collega’s. 

Naast haar werkzaamheden voor de KMar is Charlotte Bloe-

mendaal al lange tijd lid en speelster bij volleybalvereniging 

Sas70 in Uithoorn waar ze zich inzet voor diverse activiteiten. 

Jaap en Wil Buis

De burgemeester van de Haarlemmermeer reikte een on-

derscheiding uit aan de SMC-begunstiger Jaap Buis en zijn 

echtgenote Wil Buis, die beiden zijn benoemd tot Lid van de 

Orde van Oranje Nassau.

Samen zetten zijn zich al meer dan 20 jaar actief in voor 

anderen.  Zo ook voor het Fonds Sociale Zorg van de Mare-

chausseevereniging. Zieke- en oud collega’s worden bezocht, 

soms voor een eenmalige visite met een fruitmand en soms 

jarenlang met een luisterend oor en een warm hart. Namens 

de Marechausseevereniging worden ook de uitvaarten van 

collega’s in deze provincie bezocht. 

De heer Buis heeft zich ingezet als  lid en voorzitter van de 

Stichting Evenementen Comit� Badhoevedorp en lid van het 4 

en 5 mei comité Haarlemmermeer maar werd hierin bijge-

staan door zijn echtgenote. Mevrouw Buis heeft zich ook al 

ruim twintig jaar ingezet voor woonvoorziening ‘De Schuil-

hoeve’. Ook hebben zij een steentje bijgedragen als vrijwilli-

ger bij verzorgingshuis Meerwende, vrijwilliger bij de jaarlijkse 

Avondvierdaagse Badhoevedorp/Sloten en als mantelzorgers. 

De burgemeester omschreef het echtpaar met de volgende 

woorden: ‘U bent dan ook beiden een prachtig voorbeeld 

van mensen, die zich intens en belangeloos inzetten voor 

anderen.  Die onze samenleving een stukje mooier maken. En 

die daardoor een glimlach, een zucht van verlichting of een 

traan van geluk brengen.’

‘Lintjesregen 2012’

foto KO 

Dick van 

Putten

foto KO Charlotte 

Bloemendaal-van Wijk 

foto KO Jaap en 

Wil Buis
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Op 15 maart 2012, was het precies vijfenveertig jaar gele-

den dat de beroepslichting 67-2 opkwam op het toenmalige 

OCKMAR te Apeldoorn. Ter gelegenheid daarvan werd op 

deze datum door Cees van Ingen, Jan Gaasbeek en adviseur 

Henk Kruiswijk ,die samen hun reüniecommissie vormen, 

Het voormalige personeel van District Koninklijke Marechaus-

see Utrecht kwam op 22 mei 2012 met partner bijeen voor 

een reünie in het Oficierscasino te Soesterberg.

 

Een jaar geleden was de reüniecommissie, bestaande uit Arie 

Buitendijk, Gerard Blaauwendraat, Joop van Dijk en Louis van 

den Hoek onder leiding van Stan Klijnhout gestart met de 

organisatie van deze reünie. 

 

De voorbereidingen leidden tot een vijfhonderd beschikbare 

adressen van geïnteresseerden in een reünie van hun oude 

district Utrecht. Het in 1946 opgerichte district Utrecht, 

dat toen nog bestond uit de brigades Utrecht, Soesterberg, 

Amersfoort en Hollandse Rading, ging als gevolg van KMAR-

90 als zelfstandige eenheid in 1992/1993 op in het District 

Noord-Holland / Utrecht.  Zo’n driehonderd oud-personeels-

leden, waaronder Generaal-majoor KMar b.d. H.C. de Bruijn 

en eerste luitenant KMar b.d. M. Mobach, - 93 jaar- woon-

den de reünie bij. Ook waren er ongeveer zestig partners/

echtgenotes meegekomen.

 

Districtscommandant van het huidige district West (voorheen 

2-divisie) kolonel J. Oussoren schetste in zijn openingswoord 

uitgebreid de huidige situatie van het Wapen in het alge-

meen en  die van het district West in het bijzonder. 

Naast het aanhalen van banden en het hernieuwen van  

contacten werd, onder perfecte weersomstandigheden, 

uitgebreid genoten van de nasi- en bami-maaltijd. De stands 

van het FSZ, SMC en het Marechausseemuseum zorgden 

voor enige aleiding tussen de vele gesprekken door. Ook 

DVD’s met ilmbeelden van de KMAR-historie en van het 

huidige KMAR-takenpakket werden in afzonderlijke ruimten 

afgespeeld.

Beroepslichting 1967-2 , vijf en veertig jaar later
een reünie georganiseerd. Jan van Gaasbeek doet verslag 

hiervan: 

Veertig deelnemers (lichtingsgenoten al dan niet vergezeld 

van hun partners) vonden de weg naar Apeldoorn en ver-

maakten zich met een gezellig dagprogramma dat gedeelte-

lijk plaatsvond op de Koning Willem III kazerne en ’s-middags 

werd voortgezet in het Partycentrum De Molen in Hars-

kamp. Fantastisch al ‘die smoelen’ weer te ontmoeten. Veel 

lichtingsgenoten waren direct herkenbaar terwijl bij anderen 

soms enige moeite moest worden gedaan om de herkenning 

een feit te laten zijn! Als bijzondere gasten waren Henk en 

Hilly Kruiswijk aanwezig. Henk als enige nog in leven zijn 

instructeur (docent) van de lichting vond het geweldig weer 

even onder ‘zijn leerlingen’ te zijn zoals hij aangaf in een 

toespraak. Het weer zat geweldig mee en er kan worden te-

ruggezien op een geslaagde dag. Natuurlijk werd er een foto 

gemaakt onder de bekende klok op het exercitieterrein.

District Utrecht herleeft!

 

Met een ‘tot over 5 jaar’, namen de aanwezigen afscheid van 

elkaar en zij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en tot 

in de puntjes verzorgde reünie.
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Op donderdag  12 april kon SMC-voorzitter Jack Vlaming, 

tevens ‘gastheer van dienst’ namens het Marechausseemuse-

um, in de dependance van het museum in Buren een twintig-

tal reünisten begroeten die ooit  voor het wapen in Suriname 

dienst gedaan hadden.  In zijn toespraak ging hij nader in op 

zijn nieuwe functie in de directie van het museum en vertelde 

hij de aanwezigen dat juist één dezer dagen de overeenkomst 

was gesloten met defensie om onze museumcollectie in 2014 

formeel in bruikleen over te dragen aan de dan opgerichte 

Stichting Defensie Musea.  Ook maakte hij, naar aanleiding 

van een vraag, duidelijk dat hij ’Zo het bestuur het wenst’, 

graag het SMC-voorzitterschap wil blijven combineren met 

zijn intensievere betrokkenheid bij het museum. Hij wenste 

de Surinamegangers een prettige reünie.

Hierna kwam Roel Gras aan het woord, die namens de 

reüniecommissie de aanwezigen welkom heette. Hij had 

geconcludeerd dat de groep ‘Surinamers’  op deze reünie 

alsmaar kleiner wordt. Hoewel de doelgroep nog groot 

genoeg is, blijkt dat velen wel zouden willen komen maar 

daartoe niet meer goed in staat zijn.  Toen de eerste reünie 

gehouden werd in 1961 was er een grote opkomst. Bij SMC 

zijn zo’n tweehonderd namen bekend van marechaussees 

die in Suriname hebben gediend. Roel vroeg de aanwezigen 

om mee te denken over de toekomst van de Surinamereünie.  

Na verschillende opties te hebben besproken, vroegen de 

aanwezigen aan de reüniecommissie om te overwegen ‘hun’ 

reünie te combineren met de Cariben-Haïti-reünie, dit jaar 

nog een try-out op 6 september, ‘Op die manier ontstaat er 

misschien wel een ‘West-Indië-reünie’. 

Na bespreking van dit heikele onderwerp begon de feitelijke 

reünie, een geanimeerd samenzijn vol herinneringen aan een 

bijzondere tijd ver van huis, maar ook met serieuze gesprek-

ken over het Suriname van nu. De middag werd afgeslo-

ten met een goed buffet  en een:  ‘Hopelijk tot ziens op 6 

september!’.

Op 6 juni 2012 hadden bijna 40 SMC-begunstigers, sommi-

gen met partners, zich opgegeven voor de SMC Contactdag 

die plaatvond in ‘Huis Doorn’ (een rijksmuseum) in Doorn.

De deelnemers werden ontvangen in restaurant ‘De Oranje-

rie’ met kofie en gebak. De voorzitter van de SMC Reü-

niecommissie, Roel Gras, heette allen van harte welkom en 

verstrekte enige bijzonderheden over het programma van 

deze dag. 

Het programma bestond uit een rondleiding met gids door 

‘Huis Doorn’ van circa een uur. Al snel bleek dat deze rond-

leiding zou uitlopen tot bijna twee uur. Dit was mede het 

gevolg van de voortreffelijke wijze waarop de gids de bezoe-

kers in de ban wist te brengen en mee terug te nemen in de 

geschiedenis. Het gezelschap heeft genoten van deze mooie 

rondleiding. Het regenachtige weer nodigde niet uit voor een 

wandeling door het fraaie park rondom ‘Huis Doorn’.

In ‘De Oranjerie’ werd na de rondleiding een voortreffelijke 

lunch geserveerd. Het gezelschap had ook ruim de gelegen-

heid weer bij te praten.

Een foto-impressie van 

deze dag is te vinden 

in het album op www.

marechausseecontact.nl

(In apart kadertje op te 

nemen):

In mei 1920 betrok 

Keizer Wilhelm II van 

Duitsland, Huis Doorn. 

Duitsland had de Eerste 

Wereldoorlog verloren, waarna op 9 november 1918 de Re-

publiek werd uitgeroepen. De Keizer, die zich op dat moment 

in België bevond, kon zijn eigen land niet meer in en vroeg 

asiel aan in Nederland. Na enige tijd op Kasteel “Ameron-

gen” te hebben gewoond, kocht hij in 1919 uit eigen mid-

delen “Huis Doorn”. Het huis werd ingericht met objecten 

uit paleizen in Berlijn en Potzdam. Deze inboedel kwam in 

59 treinwagons naar Nederland. Keizer Wilhelm bewoonde 

“Huis Doorn” tot zijn dood in 1941.

SMC-Surinamereünie , 

groep wordt kleiner…

Terugblik SMC 

Contactdag ‘Huis Doorn’
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Personalia

W.J. van Belkum

Ber 74-4

UNIPTF

K.P. Blom

Ber 61-3

Th.J.P. Bruin

Ber 68-2

P. Coomans

Dpl 78-2

Ber 79-2

SFOR

I.J. Flikweert

Ber 59-3A

M.C.F.W. van Heessel

Ber 81-1

MFO

E. Knoop

Dpl 70-1

A.E. Minnaert

Ber ’55 – ‘89

UNIFIL

W.F.G.P. Nieste

Ber KNIL

2 MPI; 1MPIII

F.R. Nieuwenhuis

Ber 75-6

W.G. Potman

Dpl 65-2

E.L. Scheltinga

Ber 81-5

Mevr. A. Schoonderwoerd-

Struys

Weduwe van J.H. Schoon-

derwoerd

Mevr. A. Stok-Lourens

Weduwe van J.R. Stok

Mevr. H.D.C.M. van Dijk – 

Muijs

Geboren op 19 december 

1919

Overleden op 25 april 2012

Weduwe van R. van Dijk

A.Faas

Geboren op 17 juli 1925

Overleden op 23 april 2012

Dpl. 1 DMC

Ned. Indië; 3 MPV

Mevr. J.E. Jongbloed-van 

den Bosch

Geboren op 19 december 

1918

Overleden op 14 mei 2012   

Weduwe van F. Jongbloed

C. Kluft

Geboren op 27 september 

1925

Overleden op 31 maart 2012

OVW;  Ned. Indië

3-8RI; 4MPI

J.J. van der Klugt

Geboren op 28 april 1930

Overleden op 20 mei 2012  

Ber 52-3

Mevr. L.C. de Kock – Murk

Geboren op 5 december 

1943

Overleden op 3 april 2012

Weduwe van Th. De Kock

J.C. van der Linden

Geboren op 20 augustus 

1946

Overleden op 11 mei 2012

Ber 66-3

KFOR

J. Michies

Geboren op 5 februari 1934

Overleden op 14 april 2012

Dpl  53-2

F.A.W. Schram

Geboren op 2 augustus 1928

Overleden op 6 april 2012  

Ber. KNIL-MP; Ned. Indië

1 MPI; 1 MPIV

J.J. Speelziek

Geboren op 20 december 

1922

Overleden op 3 april 2012  

NBS; OVW; 5 DMC; Ned. 

Indië;

2MPIII; 1MPIV

J.R. Stok

Geboren op 25 juli 1929

Overleden op 22 februari 

2012  

Ber ’49 – ‘56

J. Tromp

Geboren op 8 juni 1926

Overleden op 25 mei 2012

NBS; Ber

S.P. Vriend

Geboren op 28 juni 1925

Overleden op 29 maart 2012  

Ber ’46-‘80

P.B. Wondergem

Geboren op 9 mei 1923

Overleden op 25 mei 2012    

OVW; Ned. Indië; MPS

Nieuwe begunstigers

Overleden begunstigers

Wij heten de nieuwe begunstigers van harte welkom. In totaal vormen nu 3397 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

Bestuur en redactie Stichting  

Marechaussee Contact  

betuigen de nabestaanden  

hun medeleven en wensen hen 

sterkte toe.
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Stichting Marechaussee Contact
De Stichting Marechaussee Contact (SMC) is een ideële stichting

zonder winstoogmerk, op 24 oktober 1977 opgericht in Buren en

gevestigd op het adres Weeshuiswal 9, 4116 BR, Buren (Gelderland).

SMC is aangesloten bij het Veteranen Platform en onderhoudt nauwe

banden met het Veteranen Instituut, het Museum der Koninklijke

Marechaussee en andere relevante organisaties.

De Koninklijke Marechaussee is een militaire politieorganisatie waarin

in het verleden het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie

in Nederlands-Indië zijn opgegaan.

Zowel beroeps- als dienstplichtig personeel diende bij het Wapen en

de Korpsen. Zij worden van harte uitgenodigd zich aan te melden als

begunstiger van SMC.

Doelen
SMC heeft tot doel het onderhouden of vernieuwen van vriend-

schappelijke banden tussen hen die in het heden of verleden als 

militair of burger werkzaam waren of zijn bij de Koninklijke  

Marechaussee, Korps Militaire Politie/ Koninklijke Marechaussee en 

Korps Politietroepen Tevens draagt SMC ertoe bij dat belangstelling 

voor en betrokkenheid met het Wapen der Koninklijke Marechaussee 

en de nauw daarbij betrokken instellingen levendig wordt gehouden.

SMC wordt bij het realiseren van haar doelen ondersteund door  

enkele duizenden begunstigers.

Hoe?
SMC tracht haar doel onder meer te realiseren door het:

l organiseren van contactbijeenkomsten, excursies en reünies

l deelnemen aan herdenkingen

l tonen van onderling medeleven bij ‘lief en leed’-gebeurtenissen

l aandacht schenken aan hoogtijdagen van het Wapen

l uitgeven van ‘Marechaussee Contact’

l informeren via de website www.marechausseecontact.nl

l verzenden van een wekelijkse nieuwsbrief

l  ondersteunen van de veteranenzorg binnen de Koninklijke  

Marechaussee

l beantwoorden van speciieke vragen

l geven van voorlichting

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




