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Op de omslag van dit nummer van Marechaussee Contact is
onze Schutsvrouwe afgebeeld. In het Gulden Boek dat op elke
KMar-locatie is in te zien, is de dagorder te lezen waarin wordt
kenbaar gemaakt hoe deze band tot stand is gekomen. In het
Nederlands Instituut Beeld en Geluid te Hilversum kunnen de
beelden van de plechtigheid op 3 juli 1956 worden bekeken, het
Marechausseemuseum zal nagaan of er toestemming kan worden verkregen voor het via haar website tonen van die beelden.
Op 28 januari heeft Hare Majesteit in een ontroerend en historisch moment bekend gemaakt dat zij, na 33 jaar onze vorstin te
zijn geweest, op 30 april zal aftreden. Met bewondering en respect spreekt de Stichting Marechaussee Contact haar dank uit
aan onze Koningin. Wij hopen dat zij nog lang onze Schutsvrouwe zal mogen en kunnen zijn. Het nieuwe Koningspaar wensen
wij alle kracht toe om hun zware taak te kunnen volbrengen. De
inhuldiging van Koning Willem Alexander zal door velen in ons
land op TV worden gevolgd. Wij hebben generaal-majoor b.d.
H.C. de Bruijn bereid gevonden om zijn ervaringen op 30 april
1980 met ons te delen. Zijn verslag maakt dat wij de plechtigheid op 30 april nog beter kunnen doorgronden. De redactie is
ook heel blij met het door kolonel Bert Wassenaar, al sinds 1996
Stalmeester van Hare Majesteit, gegeven interview. Hij schetst
in grote lijnen zijn werkzaamheden. Ons geeft dat een beeld
van wat er op deze bijzondere dag (en de dagen daarom heen)
op hem afkomt.
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Dit nummer van Marechaussee Contact zal kort voor Koninginnedag bij u op de deurmat vallen. Langs deze weg wil ik mede
namens het bestuur van onze stichting alle begunstigers die
een Koninklijke Onderscheiding ten deel is gevallen van harte
feliciteren met deze zeer eervolle erkenning. Ik wens hen toe dat
zij met hun dierbaren nog lang op deze heugelijke gebeurtenis
zullen kunnen mogen terugzien.

Kopij volgend nummer
Voor informatie over het aanleveren
van kopij graag contact opnemen met
de redactie

We herdenken op 4 mei onze gevallenen. Ik moet daarbij altijd
denken aan het gezegde: ‘Een volk dat zijn doden niet eert,
heeft geen recht een volk te zijn’. Het bestuur van SMC zal net
als in voorgaande jaren bij vele plechtigheden aanwezig zijn.
Wij nemen als stichting tevens met enkele veteranen deel aan
de erehaag op de Dam. Ons Wapen is ook in deze erehaag
vertegenwoordigd.

Deadline
De deadline voor het inzenden van kopij
voor de volgende uitgave van
Marechaussee Contact is 24 mei 2013
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Volgend jaar bestaat ons Wapen tweehonderd jaar. Binnen de
Koninklijke Marechaussee is een projectgroep benoemd die
diverse activiteiten zal gaan voorbereiden. Wij onderhouden als
SMC-bestuur nauw contact met deze projectgroep. Volgend
jaar hopen wij onze begunstigers ter gelegenheid van deze
mijlpaal een gedenkboek te kunnen aanbieden.
Op 4 april is tijdens een zeer geanimeerde bijeenkomst, waarbij
enkele trouwe oudere bezoekers node werden gemist, door de
Stichting Vrienden van het museum der Koninklijke Marechaussee de door luitenant-kolonel b.d. Joop van der Hoogt geschreven brochure ‘Koninklijke Marechaussee in UNIFIL’ uitgereikt.
Op de website van ons museum kunt u daarover meer informatie vinden.
Dit is al weer het achtste nummer van het door ons zelfstandig
uitgegeven blad. Begin februari, net toen wij de kopij hadden
ingeleverd, vormden zich donkere wolken boven onze drukker.
Gelukkig is de lucht geheel opgeklaard en kunnen wij tot beider
tevredenheid de samenwerking met dit bedrijf voortzetten. Het
uitgeven van een eigen blad brengt extra kosten met zich mee.
Kosten die wij gelukkig dankzij de geringe contributieverhoging
van 1 januari 2012 wel kunnen dragen. Ook dit jaar hebben velen weer een extra bedrag aan ons overgemaakt (waarvoor onze
hartelijke dank), daarentegen zijn er toch vrij veel begunstigers
die hun bijdrage om een en andere reden nog niet hebben overgemaakt. Ik verzoek hen dit alsnog op korte termijn te doen.
Ik wens u veel leesplezier.

Dit jaar nemen we als SMC voor het eerst sinds jaren niet meer
deel aan het 5 mei-defilé te Wageningen. Vele jaren hebben we
daar samen stilgestaan bij de bevrijding van ons deel van het
Koninkrijk. In 2008 hebben wij ons als bestuur vurig geschaard
achter de oproep van luitenant-generaal b.d. Ted Meines om
het veteranendefilé vooralsnog toch te Wageningen te laten
plaatsvinden, met name om recht te doen aan onze Indiëgangers. Nu moeten we constateren dat deze veteranen onder
ons te oud zijn geworden om nog aan dit defilé deel te kunnen

Omslag:

2

nemen. Wij betreuren dat, maar kijken anderzijds met hen terug
op vele fijne momenten aldaar. Deze herinneringen zullen niet
vervagen!

zie pagina 9
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Jack Vlaming
brigade-generaal b.d.
voorzitter SMC

Nestelpennen
Agressieve treinreiziger opgepakt na mishandeling
en bedreiging conducteurs

Man smokkelt cocaïne in oscilloscoop
Op Schiphol is een 29-jarige Nigeriaan aangehouden op
verdenking van drugssmokkel.
De verdachte liep tegen de lamp bij een zogenaamde
100%-controle van de Douane, toen bleek dat in de oscil-

loscoop die hij in zijn bagage had, pakketten met wit poeder
bleken te zitten. Een oscilloscoop is een meetinstrument dat
gebruikt wordt in de elektrotechniek.
Na onderzoek bleek het witte poeder cocaïne te zijn. De verdachte is overgedragen aan de Marechaussee (rechercheteam
drugsbestrijding) voor verder onderzoek. De laatste weken
worden douaniers en marechaussees weer geconfronteerd
met koeriers die cocaïne met klassieke smokkelmethoden
langs de controles proberen te loodsen.
Zo werd cocaïne en softdrugs aangetroffen in dubbele bodems van koffers, in voedingswaren, in cosmeticaproducten
en geïmpregneerd in kleding en drank.
De Douane (controle) en de Marechaussee (opsporing)
werken nauw samen in de passagierslijn om mogelijke drugskoeriers te onderscheppen. Dit jaar werden tot nu toe 36
verdachten aangehouden.

De Koninklijke Marechaussee heeft een 36-jarige inwoner
van Roosendaal opgepakt, die in een trein conducteurs mishandeld en bedreigd zou hebben. De man werd ingerekend
op station Schiphol.
De Marechaussee was door de meldkamer opgeroepen om
naar het perron van de luchthaven te gaan, waar in een
aankomende trein een agressieve man zou zitten die een mes
zou hebben.
Ter plaatse troffen marechaussees de man aan, met een mes
in zijn hand. Hierop sprongen de marechaussees op de man
en hielden ze hem in samenwerking met de conducteurs aan.
Dit ging gepaard met hevig verzet, waardoor marechaussees
gepast geweld moesten toepassen.
Kort daarna kon de verdachte geboeid worden overgebracht

Duitser bij Bellingwolde opgepakt, met kofferbak
vol marihuana

Verdachten van mensensmokkel en heling opgepakt
tijdens MTV-controle op A12 bij Babberich

De Koninklijke Marechaussee heeft bij Bellingwolde (Groningen) een 33-jarige Duitser aangehouden op verdenking
van overtreding van de Opiumwet.

De Koninklijke Marechaussee van brigade
Oostgrens-Midden heeft zes mensen opgepakt op verdenking van mensensmokkel,
heling en illegaal verblijf.

Medewerkers van de brigade Oostgrens-Noord voerden een
MTV-controle uit en bemerkten bij controle van de auto van
deze man dat er een penetrante ‘wietgeur’ in de auto hing.
Nadat de bestuurder drie gripzakjes overhandigde, bleven
marechaussees de geur ruiken en controleerden ze de gehele
auto. In de kofferbak van de man bleek een grote hoeveelheid marihuana verstopt, waarop de verdachte werd aange-

Marechaussees controleerden op de A12
in het kader van mobiel toezicht veiligheid
(MTV) en stuitten op een auto met daarin zes personen, een
49- en 57-jarige Congolees, een 32-jarige Algerijn, 26-jarige Zwitserse, 27-jarige Duitse en 42-jarige Belg. Twee van
hen, de vermoedelijk Algerijn en 57-jarige Congolees bleken
geen reisdocumenten bij zich te hebben. Na onderzoek rees

houden voor overtreding van de opiumwet.
De Marechaussee zal verder onderzoek doen naar de aangehouden verdachte, de drugs werden in beslag genomen.

Op de A16 bij Hazeldonk heeft de Koninklijke Marechaussee (brigade Scheldestromen) twee mannen aangehouden.
Zij werden verdacht van drugssmokkel.
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het vermoeden dat de 42-jarige Belgische
bestuurder hen probeerde te smokkelen.
Verder onderzoek wees uit dat in een opbergvak achterin de auto een 19-tal paspoorten en rijbewijzen lagen, die niet behoorden
bij de aanwezige personen. Navraag wees
uit dat een aantal documenten als gestolen
stonden gesignaleerd. Verder troffen marechaussees diverse
telefoons en horloges aan, mogelijk van diefstal afkomstig.
De verdachten werden aangehouden en overgebracht naar
het bureau van de Marechaussee in Zevenaar voor verder
onderzoek.

In 2012 meer imitatie- en souvenirwapens op Schiphol

Grote hoeveelheid hasj aangetroffen

4

naar het bureau van de KMar. De man bleek in de trein conducteurs geschopt te hebben en een conducteur met zijn mes
licht te hebben geraakt.
De man zal zich voor de rechter moeten verantwoorden voor
zijn misdragingen.

De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol in 2012
meer zaken afgehandeld vanwege het aantreffen van wapens. De meeste wapens werden aangetroffen bij rechercheonderzoeken en tijdens douane- en veiligheidscontroles op
de luchthaven.

De mannen van 30 en 38 jaar oud uit Leidschendam en Rotterdam werden gecontroleerd in het kader van mobiel toezicht veiligheid (MTV). Nadat bleek dat identiteit, nationaliteit
en verblijfsrechtelijke status van beide mannen niet kon worden vastgesteld, voerden medewerkers van de Marechaussee
een controle uit op het tweetal en hun auto.
Marechaussees zagen dat de kofferbak afwijkende afmetingen had en constateerden dat achter een luik een verborgen
ruimte zat. Daar troffen ze tassen vol met pakketten aan
die, na onderzoek van Forensische Opsporing van de KMar,
gevuld bleken te zijn met meer dan 24 kilo hasj.
Beide mannen zijn door rechercheurs van de Marechaussee
in Hoogerheide, aangehouden voor verder onderzoek op het
bureau van de KMar in regio West-Brabant en Zeeland.

Het ‘Bureau bijzondere wetten’ van de KMar, dat zich bezighoudt met de afhandeling van wapen- en munitiezaken, nam
tweeëntwintighonderd wapens in beslag, enkele honderden
meer dan in 2011.
Met name de souvenir- en imitatiewapens namen in aantal
toe. Zo werden meer dan achthonderd nepwapens, maar ook
boksbeugels, katapulten en ploertendoders ingenomen bij
diverse controles en werden de eigenaars en houders beboet.
Wat vaak meegenomen wordt als souvenir uit het buitenland
is in Nederland strafbaar, omdat ze bijvoorbeeld voor bedrei-
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ging gebruikt kunnen
worden. Neppistolen
kunnen voor echt
worden aangezien en
dat kan grote gevolgen
hebben.
De Marechaussee ziet
toe op de veiligheid op
luchthavens en houdt
onder meer preventieve fouilleeracties om
de aanwezigheid van
wapens tegen te gaan.
Daarnaast werkt de KMar samen met luchthavens, securitypersoneel en douane om bij aantreffen snel en adequaat te
kunnen handelen.

Nestelpennen

Agenda

Staatssecretaris Teeven verwelkomt miljoenste passagier
bij selfservice paspoortcontrole

4 mei 2013

Herdenkingen op diverse locaties
Informatie met betrekking tot SMC-deelname:
Nationale herdenking op de Dam Amsterdam
Herdenking Englandspiel Den Haag
Herdenking Katwijk aan de Maas

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft op
Schiphol de miljoenste reiziger verwelkomd die gebruik
heeft gemaakt van de selfservice paspoortcontrole.
Sinds 27 maart 2012 is het voor personen boven de 18 jaar
in het bezit van een paspoort met een chip, afgegeven door
één van de EU-landen, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of
Zwitserland, mogelijk gebruik te maken van deze automatische grenspassagepoortjes. Door middel van gezichtsherkenning vergelijken de poortjes de reizigers met de digitale
pasfoto in hun paspoort, ook wordt gecontroleerd op valse
paspoorten en op gezochte personen.
De poortjes zijn bedoeld om de paspoortcontrole snel, eenvoudig en toch veilig te laten verlopen en ondersteunen de
Koninklijke Marechaussee in hun werk. Die houdt daardoor
meer tijd over voor gedragsprofilering van reizigers. De Marechaussee houdt op afstand toezicht op de poortjes en kan
altijd besluiten een reiziger nader te controleren.
In totaal zijn er 36 poortjes op Schiphol beschikbaar voor
reizigers (bij vertrekhal 3, aankomsthal 3 en bij het grensfilter

15 Mei 2013

SMC-contactmiddag te Badhoevedorp
Op woensdag 15 mei 2013 vindt de jaarlijkse SMC- contactmiddag weer plaats.
Locatie: KMar-gebouw aan de Lindberghstraat 34, in 1171 GC Badhoevedorp.
Aanvang: 13.30 uur.
Informatie en aanmelden: zie Marechaussee Contact van februari 2013 en www.marechausseecontact.nl
tussen het Schengengebied en niet- Schengengebied). Het
gebruik van de poortjes is positief ontvangen door reizigers.
Met het verwelkomen van de miljoenste passagier is een
mijlpaal bereikt. Naar verwachting zal het aantal passagiers
dat gebruik maakt van de automatische grenspassage dit jaar
verder toenemen. Dit jaar zullen de poortjes ook geschikt
gemaakt worden voor gebruik door personen jonger dan 18
jaar oud en ID-card houders.

19 mei 2013

Kunstmarkt te Buren
Bezoekers kunnen het museum tegen gereduceerde prijs bezoeken.
Locatie: De tuin van het Marechausseemuseum
Openingstijd: 12.00 – 17.00 uur
Informatie: www.kunstmarktburen.nl

Eerste ‘WETS-overbrenging’
De eerste veroordeelde Nederlander is in het kader van de
‘Wet wederzijdse Erkenning en Tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke Sancties’ (WETS) vanuit
Groot-Brittannië naar de Luchthaven Schiphol gebracht om
haar straf in Nederland uit te zitten.
Medewerkers van de brigade Vreemdelingenzaken, afdeling
Begeleidingen, hebben de vrouw overgenomen van de Britse
autoriteiten en vervolgens overdragen aan de Dienst Vervoer
en Ondersteuning van Justitie voor plaatsing in een penitentiaire inrichting.
De WETS zorgt ervoor dat EU-onderdanen die in een ander

24 mei 2013

Ceremonie te Apeldoorn

EU-land zijn veroordeeld, hun (taak)straf
of andere sancties in eigen land moeten
kunnen ondergaan. Het doel hiervan is
om een terugkeer in de maatschappij na
afloop van de straf te vergemakkelijken.
De WETS vervangt de al bestaande WOTS (Wet overdracht
tenuitvoerlegging strafvonnissen) voor landen binnen de
Europese Unie. De Koninklijke Marechaussee heeft binnen
de WETS als taak het wegbrengen en overdragen van in Nederland veroordeelde EU-onderdanen naar andere EU-landen
en het ‘aannemen’ van in een ander EU-land veroordeelde
Nederlanders.

In de binnenstad van Apeldoorn vindt een openbare beëdiging van jonge marechaussees plaats.
Enkele SMC-veteranen assisteren bij de ceremonie, die muzikaal omlijst zal worden door het Trompetterkorps der Koninklijke
Marechaussee.
Datum: vrijdag 24 mei 2013
Aanvang: 11.00 uur
Locatie: Markt Apeldoorn.

11 juni 2013

Jubileumreünie beroepslichting 1963-3 te Buren
Ook de beroepslichting 1963-3 jubileert dit jaar. Op 11 juni 2013 is het precies 30 jaar geleden dat men
aan de opleiding begon. Op dezelfde datum maar dan een halve eeuw later wordt er een reünie gehouden.
Locatie: Marechausseemuseum in Buren. Informatie: www.marechausseesporen.nl/pagina_ber-opleiding_63-3.htm.
Aanmelden: postbus@vanduppen.eu

Documentaire opgenomen over vreemdelingenstromen
De Koninklijke Marechaussee werkt mee aan een documentaire, die eind dit jaar zal worden uitgezonden bij de
publieke omroep.

13 juni 2013

SMC-reünie
c.q. herdenking ‘Boerma-Plaizier/MPIII’ te Arnhem

In de documentaire worden vreemdelingen en opsporingsdiensten in binnen- en buitenland gevolgd en probeert de
documentairemaakster in beeld te brengen wat op het pad
van de vreemdeling komt tijdens grensoverschrijding.
Onlangs vonden diverse opnames plaats bij de brigades
Scheldestromen (controle A16) en Brabant-Noord/LimburgNoord (Venlo).
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Fred Driessen 0229-263558 fdriessen@quicknet.nl
www.marechausseecontact.nl
scholte.p@gmail.com

De jaarlijkse reünie tevens herdenking vindt ook dit jaar weer plaats en wel op donderdag 13 juni aanstaande.
Locatie: De ‘Kumpulan’ op het Landgoed Bronbeek , Velperweg 147 Arnhem.
Aanvang: 10.00 uur.
Aanmelden en informatie: Pagina 10 van Marechaussee Contact februari 2013 en www.marechausseecontact.nl .
Belangstellenden kunnen ook rechtstreeks bij Roel Gras van de SMC- reüniecommissie terecht.
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Agenda

Geschiedenis

7 september 2013

Een dag waarop een heel bijzondere gebeurtenis voorviel

Reünie 1(NL)UNSignalBatallion te Schaarsbergen

Reeks artikelen over de
geschiedenis van het
Wapen, Extra editie

Enkele tientallen marechaussees hebben gediend bij 1(NL)UN Signal Batallion , voormalig Joegoslavië. Voor allen die bij dit
bataljon gediend hebben wordt op 7 september 2013 een reünie gehouden.
Locatie: Oranjekazerne Schaarsbergen
Informatie: www.marechausseecontact.nl en www.signalbn.nl

In deze reeks worden periodes,
tijdstippen en plaatsen beschreven
waarop de Koninklijke Marechaussee
geschiedenis maakte. In dit extra deel
wordt teruggekeken op een wel heel
bijzondere dag, 3 juli 1956, de dag
waarop H.K.H.Prinses Beatrix, onze
thans aftredende koningin, er mee
instemde zich Schutsvrouwe van het
Wapen te noemen.

18 september 2013

Reünie beroepslichting 67-6 te Buren
De mannen van de beroeps lichting 1967-6 houden dit jaar ook een reünie.
Aanvang: 13.30 uur, bespreking van het programma, hierna is iedereen vrij tot circa 17.00 uur. Warme maaltijd: 17.00 uur
Informatie en aanmelden: Belangstellenden worden verzocht vóór 1 juni 2013 te reageren naar willem.van.weelden@casema.nl

Het aanvaarden van deze benaming
was een wederzijdse bekrachtiging van
de nauwe relatie tussen de Koninklijke
Marechaussee en het Koninklijk Huis,
die zijn oorsprong vond in de oprichting
van het Wapen in 1814 door haar voorvader Koning Willem I. In de afgelopen
57 jaren werd deze speciale band bewezen tijdens
ontmoetingen
van de toenmalige prinses
en onze latere
Koningin met leden en onderdelen
van het Wapen. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting toen zij in 1998
toestemming gaf om haar naam voor
altijd te verbinden aan de Haagse
nieuwbouw de KMar, de Koningin
Beatrix Kazerne.

20 oktober 2013

Reünie brigade Noord-Holland te Den Helder
Voor alle (oud-)collega’s die vanaf 1977 op de brigade Den Helder of vanaf 2006 op de brigade Noord-Holland hebben
gewerkt, of er nog werken.
Datum: vrijdag 20 september 2013
Locatie: Nieuweweg 4 Den Helder
Aanvang: 16.00 uur
Aanmelden: Reuniekmarnh@gmail.com
Informatie: Ow.Jan Kraakman, zelfde mailadres.

4 oktober 2013

Veteranendag Koninklijke Marechaussee
In het najaar van 2013 zal voor de veertiende keer in successie de KMar-Veteranendag gehouden worden.
Locatie: Koning Willem III kazerne te Apeldoorn
Datum: 4 oktober 2013
Informatie: Zodra het dagprogramma bekend is volgt informatie in de SMCnieuwsbrief en op de website, evenals in een van de komende nummers van
Marechaussee Contact.

3 juli 1956
Op deze bewolkte dag , het was met een graad of vijftien niet echt zomers warm, begon het bezoek van Prinses Beatrix, vergezeld van haar vader, aan de Koninklijke
Marechaussee op de Koning Willem III kazerne met een
kranslegging bij het monument voor de gevallenen. Hierna
volgde een programma dat begon met de inspectie van de

17 oktober 2013

Algemene SMC-Reünie te Harskamp
Datum: 17 oktober 2013
Locatie: De Molen te Harskamp
Informatie: Zodra details bekend zijn volgt informatie in de SMC-nieuwsbrief en op de website, evenals in een van de komende nummers van Marechaussee Contact.

Het eerder aangekondigde bezoek aan het Museum Bevrijdende Vleugels te Best
zal later dit jaar plaats hebben. Nadere informatie volgt.
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kazernewacht en vervolgens met een parade, een toespraak
en de overhandiging van het speciaal voor deze gelegenheid
gemaakt geschenk.
Een gestrikt lint met daarop het Wapen der Koninklijke
Marechaussee, waarop de Wapenspreuk ‘Zonder vrees en
zonder blaam’. Op deze derde juli verscheen een dagorder
van de CKMAR Brigade-generaal W.
Kist, waarin hij meedeelt dat het Hare
Koninklijke Hoogheid heeft behaagd
zich Schutsvrouwe der Koninklijke
Marechaussee te noemen. Ook spoort
hij de leden van de KMar aan zich de
genoemde wapenspreuk steeds voor
ogen te houden, waar en wanneer dan
ook..
Dankwoord
In haar dankwoord vertelde de prinses
onder meer dat zij zich al heel lang
persoonlijk met het Wapen verbonden
voelde, bijvoorbeeld vanwege de dagelijkse contacten met de
leden die wachtdiensten aan de poorten van Paleis Soestdijk
verzorgden. De prinses: ‘ ….dit stemt mij des te gelukkiger
nu ik uw Schutsvrouwe geworden ben’.
Bijgaand enkele foto’s van deze bijzondere dag in de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee.

Veteranen
Checkpoint digitaal
beschikbaar!

Veteranenbeeld is positief
Het jaarlijkse onderzoek heeft weer plaats gevonden. Nederlanders hebben een positief beeld van de veteranen. Ook is
gebleken dat uitzendervaring positief werkt op de arbeidsmarkt. Zij associëren de veteraan het sterkst met begrippen als
plichtsgetrouw (96%), behulpzaam (94%), moedig (92%),
dapper (91%) en trots (90) en veel minder met psychische problemen (37%), sensatiebewust (20%) en gewelddadig (16%).
Maar liefst acht op de tien Nederlanders geeft aan (zeer) veel

waardering te hebben voor militairen die recentelijk zijn ingezet
voor de kust van Oost-Afrika (anti-piraterij). De waardering
voor Indië- en Nieuw-Guineaveteranen is echter gedaald tot
ongeveer 55%. Voor veteranen van de overige voorgelegde
missies (Libanon, Srebrenica, Irak en Afghanistan) heeft ongeveer twee derde van de respondenten (veel) waardering. Wilt
u de ‘Veteranenmonitor 2012’ in zijn geheel lezen? Kijk dan op
www.veteraneninstituut.nl/veteranenmonitor.

Speciaal voor actief dienende veteranen is een digitale versie
van Checkpoint ontwikkeld, met een compleet nieuwe layout die past bij de nieuwe huisstijl van het Veteraneninstituut.
Deze editie is qua inhoud gelijk aan de papieren versie, maar
biedt veel extra’s. Er komen onder meer diverse links. De digitale Checkpoint is buiten de App Store of de Android Market gewoon bereikbaar door naar www.veteraneninstituut.
nl te gaan en te klikken op de button voor de eerste digitale
versie van Checkpoint die vanaf 25 januari beschikbaar is.
Vanaf het maartnummer zit Checkpoint achter een inlogscherm waartoe veteranen met een unieke combinatie van
een inlogcode en een wachtwoord gratis toegang krijgen.

KMar Libanon weekend in Doorn
Het weekend van 9 en 10 maart was er wederom een
Libanon KMar weekend bij De Basis in Doorn. Dertien (ex-)
KMar collega’s waren er aanwezig om weer even bij elkaar
te zijn en over hun tijd in Libanon te praten. Het was een
hele diverse groep, gepensioneerden, collega’s die nog bij
de KMar werkzaam zijn en collega’s die hun carrière buiten
de KMar voortgezet hadden. Jammer genoeg was de groep
deze keer kleiner dan bij het vorige weekend. Om diverse
redenen was een aantal Libanon-gangers verhinderd. Maar
ook een aantal collega’s zijn helaas al overleden.
Anekdotes
De ochtend werd besteed aan het bijpraten, weer even
kennis met elkaar te maken en de partners te ontmoeten.
Voor iedereen was Libanon al weer tussen de 29 en 34 jaar
geleden. Sommigen hadden elkaar al dertig jaar niet meer
gezien. Verhalen werden weer opgehaald, fotoboeken
bekeken, maar ook de verhalen van de mannen die met een
terugkeerreis naar Libanon waren geweest, waren zeker de
moeite waard. De laatste nieuwtjes over de lokale bevolking,
ontwikkelingen in Libanon, verbetering van de infrastructuur,
het weer opbloeien van het gebied, alles passeerde de revue.
De middag werd besteed voor het verhaal ‘Libanon en wat
heb je daarna gedaan’. Velen waren echte wereldreizigers
en hadden na de eerste uitzending naar Libanon de smaak
te pakken en hebben vele missies daarna gedaan. Over één
ding was iedereen het eens: Libanon was de eerste missie,
maar wel de mooiste!
Damesprogramma
Om de partners niet te veel te vermoeien met de ‘sterke’ verhalen was er voor hen een apart programma, onder leiding
van iemand van De Basis. Aan het eind van de middag was
er weer gelegenheid om samen met de partners bij te praten
en daarna gezamenlijk het avondeten te gebruiken. Ook dit
was weer perfect verzorgd door de medewerkers van De
Basis. Na het eten werd er tot laat in de avond, of zeg maar
gewoon diep in de nacht, onder het genot van een drankje
verder gepraat.
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Cees van Ingen, Cor Vogelaar, Ron IJdo, Koos Schreiber, Teun
Berends, Wiel Beckers, Cees van den Broek, Jan Groenewold, Peter
Rutten, Jan van Malsen, Johan Mooij, Frank van der Pol en Fred
Driessen

Het Veteraneninstituut (Vi) heeft na ruim twaalf jaar afscheid
genomen van zijn oude huisstijl. Bij een nieuwe jas hoort
een nieuw logo. De streep diagonaal door het logo en het
kleurverschil creëren
een 3D-effect. De ‘I’
staat nu visueel achter de ‘V’. Oftewel,
het Instituut staat
achter de Veteranen.
Dit uitgangspunt vinden we ook terug in de kleuren van
de naam Veteraneninstituut: opvallende blauwe kleur voor
‘veteranen’ en een lichte, minder opvallende kleur voor ‘instituut’. Want het gaat juist om de veteranen. Vandaar ook het
motto van het Veteraneninstituut: Veteranen. Onze missie.
De kleuren rood, wit en blauw staan centraal. Zij symboliseren de Nederlandse vlag waaronder veteranen over de hele
wereld hebben gediend.

Veteranenspeld op
Veteranendag

Veteranentenue
komt op er aan

Vanwege de Veteranenwet zijn alle militairen met voldoende
missie-ervaring nu veteraan. Bij de Marechaussee komen er
circa 2500 veteranen bij. Bij de Landmacht maar liefst ruim
15000. Van alle krijgsmachtdelen krijgen tien militairen de
draaginsigne veteranen uitgereikt tijdens de Nederlandse
Veteranendag van 29 juni 2013 op het Binnenhof in Den
Haag. De uitreiking aan het overig KMar-personeel vindt
later plaats bij de districten en het LOKKMar, op een door
hun commandant te bepalen wijze. De SMC zal trachten bij
zoveel mogelijk van deze plechtigheden aanwezig te zijn.

Vanaf juni 2013 kunt u (delen van) een veteranentenue bestellen
op de website veteranentenue.nl. Wat gaat u dit kosten? De precieze prijzen van de verschillende componenten en bijkomende
verzendkosten worden te zijner tijd op deze website vermeld.

Volgende
Het mooie van zo’n weekend is toch wel het saamhorigheidsgevoel. Mensen die niet met elkaar in Libanon hadden
gediend, maar elkaar wel kenden uit de KMar-tijd. Het was
weer één grote familie. Eens een marechaussee, altijd een
marechaussee, dat gevoel raak je nooit meer kwijt, ongeacht
hoelang je al weg bent. De meest gestelde vraag was dan
ook, hoe is het met die en hoe is met die? Kortom het was
weer de moeite waard en de afspraak werd gemaakt om dit
toch wel regelmatig te herhalen. Hou dus de edities van de
komende MC in de gaten en geef je gewoon op voor de volgende bijeenkomst, wanneer die is weten we nog niet maar
dat hij er komt, dat is zeker!
Burgering Fotografie: Ook deze jonge veteranen horen er nu echt bij
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Prijzen
Onderstaande indicatieve prijzen zijn inclusief BTW. Het zijn
‘vanaf’-prijzen voor de standaardmaten. Houd rekening met
toeslagen van 10 tot 30% voor niet standaardmaten. Aan deze
prijzen kunnen geen rechten worden ontleend: herencolbert
vanaf circa € 100, herenpantalon vanaf circa € 55, herenschoenen vanaf circa € 95, damescolbert vanaf circa € 95, rok vanaf
circa € 46, damesschoen vanaf circa € 65, herenoverhemd/damesblouse vanaf circa € 27, riem vanaf circa € 8 en de verzenden handelingskosten circa € 15.
Pas-locaties
Tot 5 juli 2013 kunt u al passen. Er is een pas-set (dus alle gangbare maten) op de hierna genoemde locaties en data beschikbaar. ECHOS Homes: Eindhoven 010313-150313, Schaarsbergen
260413-100513, Harskamp 100513-240513, Ermelo 240513070613, Havelte 070613-210613 en Rotterdam 210613050713, alsmede de MDKL (maatschappelijke dienstverlening &
kameraadschap legereenheden oftewel veteranen inloophuizen)
Nuth 290313-120413, Vugt 120413-260413 en De Treffer Eindhoven 150313-290313. Vanaf 050713 bij het Bureau Veteranen
Platform in Den Haag. De adressen en telefoonnummers van
deze locaties zijn te ‘googelen’ via de website google.com.

Korea

De oorlog in Korea van 19 50 – 1953
Deze oorlog werd en wordt dikwijls getypeerd als
‘de onbekende’ of ‘een vergeten oorlog’.
Nu ‘Korea’ momenteel de laatste maanden weer in het midden van de publieke belangstelling
staat, volgen hier enkele feiten en wetenswaardigheden over deze ‘vergeten’ en ’onbekende’ oorlog.
De oorlog in Korea duurde van juni 1950 tot juli 1953 en werd gevoerd door de strijdkrachten
van de Verenigde Naties tegen die van Noord-Korea en China. Het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN), beter bekend als het ‘Van Heutsz bataljon’ ter grootte van 636 militairen,
maakte daar deel van uit. Het NDVN werd ingedeeld bij de 2e Amerikaanse Divisie, de zogeheten
‘Indianhead Division’.
In deze oorlog verloren 124 Nederlandse militairen hun leven en ruim 450 landgenoten raakten
gewond. Desondanks werd en wordt het Nederlandse aandeel in deze oorlog meermalen een
symbolische bijdrage genoemd.
In totaal sneuvelden ongeveer tweemiljoen militairen, waarvan driekwart bij de vijand. Van de
burgerbevolking kwamen direct of indirect ongeveer tweemiljoen mensen om het leven, terwijl er
bovendien miljoenen vluchtelingen waren. Van het woningbestand was ongeveer 35 % verwoest.
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Het Nederlands Detachement Verenigde Naties
Deze eenheid bestond uitsluitend uit vrijwilligers, afkomstig
van diverse onderdelen en dienstvakken. Er was behoefte aan
636 man, waarvoor zich ruim zestienhonderd gegadigden
meldden. Hieronder bevonden zich opmerkelijk veel Indiëveteranen.

Martin Schuringa sneuvelde op 12 februari 1951
tijdens een actie te Hoengson in Korea.
Onderscheiding (Korea).
Voor zijn deelname aan de acties in Korea, kreeg
hij toegekend:
de Amerikaanse onderscheiding ‘Unit Citation’.

Martin Schuringa
Eén van deze Indiëveteranen was Martin Schuringa, geboren
op 10 juni 1916 in Hoensbroek.
Militaire loopbaan (verkort weergegeven):
Na zijn dienstplicht te hebben vervuld, trad hij op 20 december 1937 als beroepsmilitair in dienst bij het 17e Regiment
Infanterie. Wegens opheffing van zijn betrekking werd hij op
15 juli 1940 eervol ontslagen.
Op 30 augustus 1945 trad hij weer in militaire dienst en werd
geplaatst bij het Gezagsbataljon Indië en op 1 oktober 1945
overgeplaatst naar 2-5 Regiment Infanterie.
Hij vertrok op 1 januari 1946 uit Nederland en kwam via
Engeland en Malakka op 30 maart 1946 in Nederlands-Indië
aan. Werd aanvankelijk geplaatst bij de Staf ‘X ‘ Brigade in
Surabaya, maar ging via de 7e compagnie Militaire Politie
over naar de Staf van het 5e bataljon Militaire Politie (St. MP
V). Hij werd daar ingedeeld bij de recherche-afdeling.
Na een keer (in 1948) naar Nederland te zijn geweest, werd
hij bij terugkeer in Nederlands-Indië wederom ingedeeld bij
de recherche-afdeling van St. MP V. Hij was inmiddels bevorderd tot adjudant-onderoffcier (tijdelijk).
Op 6 juli 1950 keerde hij naar Nederland terug en ging op 18
augustus 1950 over naar het NDVN. Dit met behoud van zijn
rang als adjudant. Op 24 november 1950 arriveerde hij met
het troepenschip ‘Zuiderkruis’ in Korea.

Jan Evert Schaapman
Als vrijwilliger voor het NDVN meldde zich
eveneens Jan Evert Schaapman, geboren op 16
februari 1925 te Haarlem.
Militaire loopbaan (verkort weergegeven):
Hij tekende op 1 juni 1946 een verbandacte bij de
Koninklijke Landmacht (het Wapen der Koninklijke Marechaussee) , voor de duur van zes jaren
en werd geplaatst bij de 4e Divisie der Koninklijke
Marechaussee . Op 2 juni 1949 werd hij overgeplaatst naar de 2e Divisie KMar en op 8 juni 1949
bevorderd tot wachtmeester (effectief).
Op eigen verzoek werd hij ontslagen op 1 augustus 1950 en ging op 15 februari 1951, over naar
het NDVN, in de rang van sergeant.
Hij vertrok met het troepenschip ‘Gen.Mac Rae’
naar Korea, waar hij op 6 mei 1951 arriveerde.
Op 26 juli 1951 sneuvelde hij nabij Nujongol in
Korea.
Zijn onderscheidingen (Korea):
Postuum :
Amerikaanse onderscheiding ‘Unit Citation’ en
De ‘Koreaanse Oorlogsmedaille’.
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1946. G.J. van
Genderen.

Omstreeks
1952/1953.
G.J. van Genderen
in Korea.

Beschikbaar
gesteld door
P.D.Schuringa,
zoon van Martin
Schuringa.
Martin Schuringa,
omstreeks 1950

Gerrit Jan van Genderen
Eveneens was als vrijwilliger ingedeeld bij het NDVN:
Gerrit Jan van Genderen, geboren op 9 april 1926 in
Kedichem.
Militaire loopbaan (verkort weergegeven):
Na eerst als dienstplichtig marechaussee ongeveer
drie maanden werkelijke dienst te hebben verricht,
ging hij op 1 juni 1946 over in beroepsdienst bij het
Wapen der Koninklijke Marechaussee (KMar). Op 2
mei 1949 werd hij bevorderd tot wachtmeester.
Met behoud van zijn status bij de KMar verrichtte hij
dienst bij het NDVN in Korea van 29 juni 1951 tot
13 juli 1952 en van 7 januari 1953 tot 28 november
1953.
Na met ingang van 1 februari 1954 tewerkgesteld
te zijn bij het Depot Koninklijke Marechaussee in
Apeldoorn ging hij op 1 oktober 1954 over naar
het Garde Regiment Grenadiers. Daarna volgden
plaatsingen bij het Regiment Infanterie Chassé en de
Generale Staf.
Hij overleed op 9 juni 2012 te Leerdam.
Toegekende onderscheidingen (Korea):
l	
De ‘United Nations Service Medal’ met de gesp
‘Korea’.
l	
Het ‘Kruis voor Recht en Vrijheid’ met de gesp
‘Korea 1950’.
l
Het ‘Bronzen Kruis’.
l
De Koreaanse ‘Oorlogsmedaille’.
l
De Koreaanse ‘Presidential Unit Citation’.
l
De ‘Wharang met zilveren ster’.

3 juli 1954. Koning Willem III kazerne in Apeldoorn.
Uitreiking van de versierselen, verbonden aan het Bronzen Kruis aan G.J. van Genderen door de Depotcommandant de kolonel N.D. Nammensma.
Opmerking: De bijzonderheden omtrent de toekenning
van het Bronzen Kruis, zijn opgenomen in het Gulden
Boek.

Aanvullende informatie:
- De foto’s 3 t/m 6 werden beschikbaar gesteld door de
familie Van Genderen.
- Zowel Martin Schuringa als Jan Evert Schaapman ligt
begraven op het Ereveld Tanggok gelegen tussen Pusan en
Haeunda in Zuid-Korea. De graven van de Nederlanders zijn
in beheer en onderhoud bij de Oorlogsgravenstichting.
In totaal rusten hier 2.299 slachtoffers, waarvan 117 Nederlanders.
- Door drs. Michael van der Zee werd in de bundel ‘Vechten,
verbeelden en verwerken’ de taken van het marechausseepersoneel, dienstdoende bij de brigade KMar in Korea beschreven. Deze brigade maakte geen deel uit van het NDVN.

Beschikbaar
gesteld door het
Ministerie van
Defensie.
J.E. Schaapman,
omstreeks 1949.
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Ongeveer 1965.
Beëdiging tot Officier van Speciale Diensten van
G.J. van Genderen.

Volgens informatie van SMC-beginstiger C.J. Kortlever, die
destijds ook deel heeft uitgemaakt van deze brigade, werden
de bij het NDVN dienende ex-leden van de KMar, op vrijwillige basis ook ingezet bij bepaalde politiediensten, waarvoor
geen voldoende personeel beschikbaar was bij de brigade .
- Het antwoord op de vraag waarom/waardoor de een die
naar Korea ging om ingedeeld te worden bij het NDVN wel
zijn status behield bij de KMar en de ander eerst ontslag zou
hebben moeten nemen zoals de ‘verhalen’ luiden, is nog niet
achterhaald kunnen worden.
Bronnen:
Bundel: ‘Vechten, verbeelden en verwerken’ door Martin Elands
(redactie) en uitgegeven in 2001 door het Veteraneninstituut;
De heer Harry Huisman uit Kaatsheuvel, 0416-282599 - dtl26@
home.nl ;
Familie Van Genderen, 06/28977859 - mgenderen@telfort.nl ;
Familie Schuringa, 0519-554321 - galerieuniek@gmail.com ;
De heer C.J.Kortlever: 020-6410872 - cko@casema.nl ;
De Oorlogsgravenstichting;
Het Ministerie van Defensie, Bedrijfsgroep IVENT, Cluster personeelszaken te Kerkrade.

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

Oud-dienstplichtige

Oud-dienstplichtige marec haussee, nu Stalmeester
van het Nederlands Konin klijk Huis
Zo maar ineens het bericht op de radio: ‘Hare Majesteit Koningin Beatrix kondigt haar
aftreden aan…..’ Als burger van ons land en zelf al enige jaren gepensioneerd, gaan de eerste
gedachten van uw redacteur uit naar onze koningin als de werkende vrouw die eindelijk kan
gaan genieten van een verdiende rustige oude dag, samen met haar kinderen en kleinkinderen.
Als redacteur van Marechaussee Contact realiseer je je bovendien dat tijdens de regeringsperiode
van deze koningin een eind kwam aan de dienstplicht bij het Wapen. Hoeveel oud-dienstplichtige marechaussees zouden herinneringen hebben aan persoonlijke ontmoetingen met haar?
Al brainstormend kwam op de redactie al heel gauw de naam van Kolonel KMar Bert
Wassenaar naar voren. Ooit-dienstplichtige marechaussee en nu al een aantal jaren de
Stalmeester van Hare Majesteit.
Stalmeester
Eens kijken wat de redactie over hem te weten
kan komen. Een aardige bron lijkt het boek
‘Vijftig jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee’. Maar gelukkig lukte het om, ondanks de drukte vanwege de voorbereidingen
voor de overdracht, een ontmoeting met hem
te organiseren. We ontmoeten de Stalmeester
in zijn kamer in een van de gebouwen van de
Koninklijke Stallen te Den Haag, een mooie
werkomgeving . Tot het complex behoren ook
Paleis Noordeinde en de Paleistuin, waarin een
pand staat met het Koninklijk Archief. De stallen, een Rijksmonument, zijn gerealiseerd in de
periode 1876-1879.
Na de kennismaking over en weer maar eerst
even aan hem gevraagd wat de huidige functie
van de kolonel inhoudt.

Bert Wassenaar als dienstplichtig marechaussee in opleiding voor kornet

1815 Koninkrijk der Nederlanden
Na 1815 bezat het Nederlandse Koninklijk Huis stallen in Den
Haag, Apeldoorn, Soestdijk, Brussel en Laken. Na de Belgische Opstand (1830) en de daarop volgende verzelfstandiging van België bleven er in het Koninkrijk drie stalcomplexen
over. Al gauw werd besloten deze in één organisatie, het
Staldepartement, deel uitmakend van de Hofhouding, onder
te brengen en dit onder leiding van een Stalmeester.
Het koninklijk staldepartement verzorgt het vervoer van de
leden van het Koninklijke Huis en de hofhouding, het heeft
momenteel ongeveer vijftig medewerkers en vervult onderstaande taken:
Afdeling Garage voor de hofauto’s, bestemd voor het vervoer van de leden van het Koninklijk Huis, gasten, hofhouding, paarden en bagage.
Afdeling Paarden en Rijtuigen voor de paarden en de koetsen
die gebruikt worden voor ceremoniële en recreatieve doeleinden.
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De Stalmeester met het paard Egbert

Bureau Luchtvaartzaken, voor de coördinatie van het
luchttransport voor de leden van het Koninklijk Huis en
de hofhouding.
Op Prinsjesdag is de Stalmeester commandant van de
koninklijke stoet en daarnaast begeleidt hij de koningin
tijdens ritten te paard, bijvoorbeeld op het strand. Door
zijn militaire achtergrond is hij tevens benoemd tot adjudant van H.M. de Koningin.
Bert Wassenaar
Bert Wassenaar, Leeuwarden – 1957, bracht zijn jeugd
door in een middenstandsgezin, verhuisde al jong van
Leeuwarden naar Noordwolde, gelegen in de Zuid-Oosthoek van Friesland. Hier werd hij al jong lid van de plaatselijke rijvereniging en zorgde hij er voor dat paarden
van lokale eigenaars voldoende beweging kregen. Hier
begon en groeide de paardenhobby die hij, uiteindelijk

vele jaren . later, prima kon combineren met zijn beroep.
Sinds 1996 is Bert Wassenaar namelijk degene die de eervolle
taak van Stalmeester mag vervullen. Ooit begon hij als
dienstplichtig marechaussee, zo een oud-dienstplichtige die
een van die velen is welke, direct of indirect, hun loopbaan
danken aan de dienstplicht bij het Wapen.
Kolonel Wassenaar draagt het uniform van de KMar, met
aan de rechterschouder de goudkleurige adjudantennestel en
met de gekroonde hoofdletter B van Beatrix op de revers. Op
30 april aanstaande zal hij dit uniform in de ochtend dragen,
’s middags draagt hij het rode stalmeester-uniform ‘de Hofrok’, die uitsluitend door de Stalmeester gedragen wordt op
Prinsjesdag en tijdens plechtige
eedaflegging en inhuldiging
van een nieuwe koning of koningin. De volgende ochtend
zal de B van zijn KMar-uniform
verdwenen zijn en komt er een
gestileerde W en A voor in de
plaats.
Dienstplichtig
Aanvankelijk studeerde Bert
Wassenaar in Heerenveen op
de pedagogische academie
voor een baan in het onderwijs. Daarna wilde hij wel,
maar kon niet meteen aan
het werk in het onderwijs,
hij moest eerst in dienst. Bij
de keuring gaf hij aan dat
zijn voorkeur naar de KMar
Stalmeester Bert Wassenaar met de
uitging, als het dan toch moest
Gouden Koets
dan maar bij een onderdeel dat
hem aansprak. Hij werd opgeroepen voor de lichting 1978-4
en mocht zich melden in de Koning Willem III te Apeldoorn.
In die tijd duurde de dienstplicht zestien maanden, Bert Wassenaar werd geselecteerd voor de acht maanden durende
kadergroep, die opgeleid werd tot kaderlid of reserveofficier.
Deze opleiding leverde twee officieren en een aantal wachtmeesters op.
Na de opleiding kwam hij als kornet bij het 41e Marechaussee-Eskadron in Harderwijk terecht. Hier deed hij ervaring op
met het geven van leiding en werd hij geconfronteerd met de
dynamiek van het MP-werk in Nederland en West-Duitsland.
De acht maanden bij de parate troepen vlogen voorbij en
aan het eind van zijn dienstplicht trok Bert Wassenaar een
paar conclusies. Variërend van een gevoel van trots over het
Wapen, haar traditie en de invloed ervan op de ontwikkeling van de vele KMar-dienstplichtigen, tot het besef dat hij
niet voor de klas terecht zou komen. Hij koos voor de KMA
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met de intentie om te zijner tijd weer bij het Wapen terug te
keren, als beroepsofficier. In die tijd werden marechausseeofficieren ‘weggehaald ’bij de andere krijgsmachtonderdelen,
pas veel later ging men op de KMA eigen marechausseeofficieren opleiden. (Vanaf het moment dat de KMar het vierde
krijgsmachtdeel werd). In juli 1979 zwaaide Bert Wassenaar
af bij 41 MarEsk. Omdat het collegejaar op de KMA eerst een
half jaar later begon, koos hij er voor om als KVV-officier na
te dienen. Op de KMA aangekomen was de reserve-luitenant
ineens een cadet, die van onder af aan moest beginnen, maar
wel een met veel meer praktische en theoretische bagage
dan zijn medestudenten. Na de KMA werd hij bij de Cavalerie
geplaatst.
In 1987 maakte hij de overstap van de Cavalerie naar de Koninklijke Marechaussee , waar hij als officier bij de territoriale
organisatie aan de slag ging, achtereenvolgens onder meer
als officier toegevoegd in district Gelderland en als adjudant
CKMar.
Sinds 1996 is hij dus werkzaam bij de Dienst Koninklijk Huis,
waar hij, kolonel KMar, momenteel leiding geeft aan wat hij
zelf noemt ‘een modern vervoersbedrijf met mooie traditionele bereden taken’.
Rode draad
Samen met zijn echtgenote en drie kinderen, waarvan twee
nog thuis, woont Bert Wassenaar in de omgeving van Amsterdam. Paarden zijn nog steeds zijn grootste hobby en je
kunt hem en zijn echtgenote te paard tegen komen in het
Amsterdamse Bos. Beroepsmatig draagt hij de zorg voor 24
koetspaarden en negen rijpaarden. Daarnaast is hij actief als
voorzitter van de Stichting paardrijden Gehandicapten in Den
Haag en vice-voorzitter van de koninklijke vereniging het
Friesch Paardenstamboek. Geen wonder dat Bert Wassenaar
tot de conclusie komt dat : ‘De rode draad van mijn leven is
mijn paardenhobby’ .
In de loop van de tijd heeft de redactie van Marechaussee
Contact kennis mogen maken met oud-dienstplichtigen die
hun leven indelen in twee episodes, vóór en ná de dienstplicht
bij de Marechaussee. Bert Wassenaar is een mooi voorbeeld
van zo’n oud-dienstplichtige, wilde het onderwijs in vóór en
koos voor de KMar na zijn diensttijd. Hij is misschien wel de
enige oud-dienstplichtige marechaussee in de geschiedenis
geworden die als functionaris dagelijks heel nauw betrokken is
bij de ondersteuning van de taken die onze koningin en straks
onze koning en de overige leden van het Nederlands Koninklijk Huis uitvoeren. Voor uw SMC-redacteur Dienstplichtige
Marechaussee was het een aangename kennismaking . Fijn
dat hij in deze drukke periode van voorbereiding van de
troonswisseling de tijd nam zijn bijzondere verhaal te vertellen. Bert, hartelijk dank!

De autobiografie van Pieter-Jan Poulusse

Marechausee van
1875 tot 1895
Reeks verhalen uit de oude doos, deel 2

In de vorige editie van Marechaussee Contact maakten wij voor het eerst
kennis met oud-collega Pieter-Jan Poulusse uit Tholen die van 1875 tot
1890 bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee heeft gediend. De
avonturen in zijn leven heeft hij later in biografievorm vastgelegd in 252
korte verhalen die een goed beeld geven van het harde en soms ruige
leven in de tijd van onze overgrootouders.

Zijn eerste plaatsing bij het Wapen had in 1875 plaats
op de brigade Woudrichem, bekend als vissersplaats en
berucht wegens het vele stropen en jenever drinken. Wij
vervolgen zijn dagboekverhalen uit die tijd en handhaven
daarbij zijn authentieke schrijfwijze:
De ‘ Oorlogsplaat’ tussen Woudrichem en Gorinchem
‘In 1876 bracht een zekere Smit uit Werkendam de Minister
van Financiën er van op de hoogte, dat de opbrengst van
het Vroonrecht ten bate ’s Rijksschatkist veel hoger kon
zijn dan voordien ontvangen was. Gevolg hiervan was die
Smit benoemd werd tot Controleur om zich bij het vissen
te overtuigen hoeveel zalm en elft er dagelijks gevangen
werd. De tegenwoordigheid van die Smit was de vissers
lang niet naar genoegen, zodat wij dagelijks die persoon
onder het vissen op de zogenaamde Oorlogsplaat moesten
beschermen. De voorzichtigheid moest erg in acht worden
genomen, aangezien de kans zich voordeed Smit gevaar
liep van mishandeld te worden. Ongelukkigerwijs bestond
er toen nog geen drankwet en kwamen er dagelijks een
vaartuigje van Schelluinen aan wal met brood, koffie en
sterke drank. Wanneer nu dat vaartuigje in ’t zicht kwam,
lieten een groot aantal vissers het net los en liepen in draf
op het vaartuigje aan en begon terstond het drinken van
sterke drank. Zo gebeurde dat op zekere dag mijn collega
zich door de vissers heeft laten verleiden en zo dronken was
geworden. Op een gunstig ogenblik begaf ik mij aan boord
en trachtte ongemerkt de wal te bereiken. Onder het naar
de wal roeien, stond mijn collega waggelend met zijn karabijn in de hand in dat schommelende vaartuigje. Aan mijn
wenk om te gaan zitten, gaf hij geen gehoor, zodat hij op
een gegeven moment over boord viel. Wonder, dat ik hem
onder water mag grijpen en met veel inspanning aan boord
heb gehaald. Gelukkig had hij zijn karabijn bij zich gehouden. De brigadecommandant heeft van dat voorgevallene
nimmer iets vernomen’
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op de Waal, terwijl er in volle kracht ons een
Duitse Rederij stoomboot passeerde, waardoor
hij door de golfslag zich zo ernstig maakte, dat
hij poogde uit het vaartuig te springen. Gelukkig greep ik hem bij zijn jas en duwde hem
met kracht omlaag in het vaartuig. Na deze
proef met hem te hebben doorstaan, begaf ik
mij direct huiswaarts, alwaar ik mijn bevinding
rapporteerde, waarop een spoedige overplaatsing volgde. De avond voor zijn vertrek meldde
hij zich in stilte bij de Eerwaarde Heer Pastoor,
teneinde enig reisgeld te vragen. Om zich de
volgende morgen op reis naar ’s-Hertogenbosch
zijn nieuw aangewezen standplaats te kunnen
begeven, omdat hij geen cent in zijn bezit had.
Met een ernstig gezicht, zo verhaalde hij ons,
had hij het medelijden kunnen op wekken en
enig reisgeld machtig te worden. Na het verlaten van de pastorie was hij nog in een herberg
geland en vandaar dronken in de kazerne gekomen. Na verloop van enige dagen berichtte hij ons vanuit zijn
nieuwe standplaats, dat hij was gestraft om reden, dat hij een
boterham uit de handjes van een van de kinderen van de opperwachtmeester te hebben genomen, het feit was dronkenschap en na het eindigen van die straf van het Wapen werd
verwijderd’ .

Een ondeskundige Brigadecommandant
‘ Het gebeurde ook dat wij door de Brigadecommandant
werden gecommandeerd op surveillance te gaan, doch dat
ik vooraf wist, dat zulks te vergeefs was, om reden weer en
wind er niet dienstig voor waren en wanneer die redenen aan
hem te kennen werden gegeven, werd door hem daaraan
geen gehoor gegeven en moest zijn bevel worden gehoorzaamd en wel omdat hij van de visserij geen de minste kennis
had. Zelf kwam hij nimmer op de rivier dus bleef gebrek aan
kennis steeds bij hem voortduren. Zo kregen wij een marechaussee bij wisseling op de brigade van beroep schoenmaker, die nog nimmer gevaren had. Hij verhaalde bij zijn komst
op de brigade dat hij het vak schoenmaker had vaarwel
gezegd om reden zijn baas een courantenbericht had voorgelezen, al zou er een schip zijn vergaan, waarbij een groot
aantal mensen en een schoenmaker waren omgekomen.
Dat nam hij zo vernederend op, dat hij zijn gereedschappen
in het Spaarne wierp en vrijwillig militair was geworden en
daarna bij het Wapen van de Marechaussee was overgekomen. Op een zekere dag bij prachtig weer moest ik met
hem op surveillance op de rivier. Wij bevonden ons midden

Het op heterdaad betrappen van een vissendief
‘ Teneinde mij in alle bijzonderheden te trachten op de
hoogte te stellen in het belang van een dienst, verkreeg ik
kennis in een net vissersgezin. Het hoofd van dat gezin hield
zich bezig met het stellen van visfuiken op de Waal onder
Vuren. Uit een onderhoud met hem over de vangst gaf hij
mij te kennen dat op diversen dagen zijn fuiken gelicht en de
vis daaruit dan ontvreemd was. Hij vermoedde dat de daders
werkzaam waren aan het te bouwen Fort onder Vuren. Ik
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bedacht en beraamde middelen hoe die dieven
te pakken te krijgen en besloot zondagavond
de Commandant te verzoeken met een van
de manschappen in dienst te mogen gaan. In
de loop van de avond begeef ik mij naar het
kosthuis, waar ik mij nu en dan nog wel eens
liet zien. Na enige tijd daar te zijn geweest zei
ik met een smoes dat ik ’s nachts was uitgeweest nu ging slapen. Daarna begaf ik mij naar
de Kazerne en verzocht de Marechaussee de
Graaf met mij de rivier op te gaan, daar de kans
bestond een visdiefstal te constateren en togen
wij de rivier op recht naar het doel. Wij verborgen het vaartuig in het riet en plaatsten ons in
de onmiddellijke nabijheid van de beneden fuik.
Eindelijk naderde er een vaartuig waarvan de
zeilen werden gestreken en al zo op de fuiken
aandreven. Een van hun greep de fuik, terwijl
de anderen rond gluurde tevens de riemen in
het water hield om op het eerste onraad te
kunnen vluchten. Bij het boven water halen van de fuik bleek
er een grote hoeveelheid vis in gevangen te zijn, welke zij
in hun vaartuig borgen. Bij de tweede fuik was de toestand
dezelfde en toen zij die fuik met hun beiden uit het water
haalden, sprongen wij te voorschijn, vroegen hun of zij tot
dat werk gerechtigd waren. Zij schrokken hevig, waarvan ik
gebruik maakte om hun vaartuig naar de kant te halen. Wij
konden het evenwel niet voorkomen dat zij de vlucht namen
tot onder het slot Loevestein. Daar namen wij hun namen op
dat met vloeken en bedreigingen gepaard ging. Het zonderlinge hiervan was dat de zoon uit het kosthuis een van de
daders was. Heel Woudrichem stond verslagen bij het bekend
worden van deze gepleegde diefstal, aangezien niemand
daartoe in staat hadden geacht’.
Wordt vervolgd.

1940-1945

Vermist: Jan Gouman
Deel X uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’
Door Henk G. Westland, luitenant-kolonel b.d.

Wachtmeester Jan Gouman van de marechausseegroep Hoogerheide
weigert in juli 1943 een opdracht van zijn commandant om opgepakte
Joden over te brengen en duikt onder. In november 1944 bereikt hij
met twee vrienden bevrijd gebied om zich bij de geallieerde troepen
aan te sluiten. Met een gevaarlijke missie zullen ze naar bezet gebied
terugkeren, maar zijn zeer waarschijnlijk bij het oversteken van de Nederrijn verdronken. Van de drie mannen is nooit meer iets vernomen.
Jan Gouman wordt geboren op 13 juni 1916 in Barendrecht.
Hier groeit hij op in een gereformeerd kinderrijk gezin, waar
vader Gouman de kost verdient als zelfstandig loodgieter.
Na zijn lagere schooljaren werkt Jan als tuindersknecht en
verlooft zich later met Maaike van de Velden uit Barendrecht.
Jan is een grote sterke kerel en een sportman: boksen, judo
en zwemmen zijn favoriete bezigheden.
Zijn dienstplichttijd bij het 4e Regiment Infanterie in Leiden
zit er al enkele maanden op als Gouman op 9 augustus 1938
in dienst treedt bij de Koninklijke Marechaussee. Bij het
Depot in Apeldoorn gaat hij in opleiding en wordt per 15
februari 1939 als marechaussee te voet geplaatst bij de 2e
Divisie, eerst bij de Brigade Brunssum en in het voorjaar 1940
bij de Brigade Millingen aan de Rijn.
Na afkondiging van de algemene mobilisatie op 28 augustus
1939 blijven de marechausseebrigades te Nijmegen, Millingen en Groesbeek hun taken uitvoeren. Deze drie brigades
zullen bij een Duitse inval worden ingedeeld bij de Staf van
Brigade B van het Veldleger, in het land van Maas en Waal.
In de morgen van 10 mei 1940 fietst het marechausseepersoneel van Millingen naar de commandopost van Brigade B
te Beneden-Leeuwen. Vier dagen later – de commandopost
is dan teruggetrokken naar Vreeswijk – neemt het gehele
detachement Marechaussee met enkele anderen vrijwillig

Brunssum, 1939, links wmr. Klaassen, rechts Gouman
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Brigade Brunssum, 1939, viering
100-jarig bestaan van de 2e Divisie
(de versiering en verlichting van de
kazerne werd verzorgd door de Staatsmijnen Limburg)
Zittend vlnr: wmr tp H.H. Tobben, ow
tp L.J. Schmidt, wmr tp J. Hubbers,
wmr tit tp A. Klaassen; staand vlnr:
mar tv J. Gouman, mar tp J. Timmer,
mar tv C.J. Vink, mar tp A.J. Blijleven

Marechaussee
Gouman, 1942
(als kandidaatwachtmeester)

deel aan een tegenaanval om de spoorbrug bij Culemborg te
heroveren. Maar de te grote overmacht dwingt het detachement om met drie gewonden terug te trekken.
Het marechausseepersoneel hervat na de capitulatie de politiedienst, maar dan wel ontslagen uit de militaire dienst en
aangesteld als civiel politieman. Gouman wordt in september
1940 overgeplaatst naar de Brigade Brunssum. Hij volgt in
1941 met succes een wachtmeestercursus bij het Depot in
Apeldoorn en staat in maart 1942 op de kandidatenlijst voor
wachtmeester. Toch wordt hij per 1 juli 1942 niet bevorderd
tot wachtmeester zoals de anderen van zijn groep geslaagden. Wat is er voorgevallen?

woordelijk gehouden voor hun optreden. Ze worden nog
dezelfde dag vrijgelaten, als blijkt dat ze al negen weken in
arrest waren. De beide Jannen zijn eerst een week in Barendrecht bij de familie Gouman thuis om weer aan te sterken en
gaan daarna weer aan het werk. Weekhout is wel achttien
kilo afgevallen en kan pas na drie maanden zijn normale
buitendienst weer hervatten.

Op 19 juni 1942 moeten Gouman en zijn collega Jan Weekhout in opdracht van de Sicherheitsdienst (SD) twee politieke
arrestanten (‘communisten’) naar de SD-Aussenstelle in
Maastricht brengen. Weekhout: ‘Op het station te Maastricht
lieten wij hen ongeboeid lopen, waarvan Verhoef gebruikt
maakte om te ontvluchten. Wij hebben verder geen pogingen aangewend om hem weer te arresteren en hebben
Bos bij de SD afgeleverd, alwaar wij gemeld hebben, dat
Verhoef ontvlucht was. Wij meldden dit bij SD’er Nitsch.
Hij werd woedend en schold ons uit terwijl hij dreigde, dat
wij doodgeschoten zouden worden’. Beide marechaussees
worden gearresteerd: eerst drie weken
einzelhaft in een Duitse militaire gevangenis en daarna in het Huis van Bewaring
in Maastricht. Hen wordt ten laste gelegd
dat ze de gevangenen niet hadden geboeid en bij de ontvluchting niet hadden
geschoten. Ze worden door de SD op
een normale manier verhoord en zes à
zeven weken later per trein overgebracht
naar de cellenbarakken in Scheveningen.
Marechaussee
Wegens ‘fahrlässiger gefangenenbefreiWeekhout
ung’ veroordeelt het Deutsche Landesgericht in Den Haag Gouman tot acht en
Weekhout tot zes weken gevangenisstraf
met aftrek van voorarrest. Als kandidaatwachtmeester wordt Gouman verant-

Doorlaatpost Millingen a/d
Rijn,voorjaar 1940

Als Jan Gouman in een verlofperiode thuis is, spreekt hij met
zijn ouders over de situatie dat hij opgepakte Joden zal moeten overbrengen en bewaken. Hij kan dit werk niet voor zijn
geweten verantwoorden en vraagt aan zijn ouders of hij dan
mag onderduiken. Vader en moeder geven hun toestemming,
maar dan moet hij wel voor een goed onderduikadres zorgen.
Per 2 maart 1943 wordt Gouman overgeplaatst naar Slenaken. Bij de reorganisatie van de politiemacht in diezelfde
maand wordt hij als wachtmeester van de Staatspolitie
ingedeeld bij de ‘Marechaussee (Gendarmerie)’ en per 7 april
bij de marechausseegroep en -post Hoogerheide geplaatst.
Hier botert het niet tussen de groepscommandant en een
aantal marechaussees. In een brief van 2 juli 1943 vragen vijf
marechaussees hun gewestcommandant om overplaatsing
met als reden ‘herhaaldelijke oneenigheden met den GroepsCommandant’.
Ook Jan Gouman heeft enkele weken later, op 27 juli een
aanvaring met zijn groepscommandant en verlaat (ongewapend) de kazerne in Hoogerheide. Kennelijk is nu het moment daar dat hij een opdracht krijgt om opgepakte Joden te
begeleiden. Hij gaat naar zijn ouders en vertrekt de volgende
dag naar een voor zijn familie onbekende bestemming. Het
lijkt erop dat hij zijn vertrek goed heeft voorbereid, ook laat
hij zijn persoonsbewijs thuis. Als gevolg van ‘zeer ondiscipli-
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Millingen a/d Rijn, Gouman (3e links), voorjaar 1940

nair optreden tegenover zijn groepscommandant, zich opzettelijk aan den dienst onttrokken en sindsdien spoorloos’ krijgt
hij per 28 juli disciplinair ontslag.
Om het politiepersoneel in het gareel te houden verordonneert Höhere SS- und Polizeiführer Rauter dat familieleden
van ondergedoken politiemannen zullen worden gegijzeld.
Vader en moeder Gouman, en drie zussen (12, 16 en 18 jaar)
worden op 18 augustus 1943 ’s morgens vroeg uit hun bed
gehaald en naar de SD aan de Heemraadsingel in Rotterdam
gebracht. Eén zusje ontsnapt aan de arrestatie omdat zij toevallig uit logeren is. Nog die middag gaat de familie Gouman
met andere gegijzelden op transport naar kamp Vught: de
vrouwen in het Frauenlager en de mannen in het Geisellager.
Bij zijn bezoek aan kamp Vught op 16 december zegt Rauter
de ongeveer 150 familieleden van ondergedoken politieper-

Reservisten
Jeneverkruizen bij de reserveofficieren
Negen reserveofficieren
Op donderdag 6 december 2012 werd in Den Haag op de Koningin Beatrixkazerne aan een aantal reserveofficieren
de onderscheidingstekenen voor langdurige dienst als officier, doorgaans het officierskruis genoemd, uitgereikt.

Nederlandsch
Algemeen
Politieblad van
24-8-1943

soneel toe dat ze voor Kerstmis naar
huis mogen. De familie Gouman is op
23 december na vier ellendige maanden weer thuis.
Jan is in Hoogkerk (Groningen)
terechtgekomen en zit vanaf september 1944 in Deventer ondergedoken
onder de schuilnamen ‘Jan van Dijk’
en ‘Jan van Barendrecht’. Hij heeft
regelmatig contact met zijn familie
en verloofde in Barendrecht. In zijn
laatste bericht gedateerd op 4 november 1944 uit Deventer, schrijft Jan
aan zijn verloofde dat hij ‘voor dienst’
weg moet en later wel zal vertellen
wat die dienst inhoudt. In Hoogkerk is hij bevriend geraakt
met veehouderszoon Hendrik Wobbes en de ondergedoken
schipper Geert Wijdeveld. Wobbes is actief met het verzorgen van onderduikers, maar de SD is hem op het spoor
gekomen. Deze twee mannen vertrekken in de morgen van
1 november op de fiets naar Deventer en ontmoeten daar
Jan. Met z’n drieën gaan ze op weg naar het zuiden om zich
aan te sluiten bij de geallieerde legers en op zaterdagmiddag
4 november lukt het ze om tussen Amerongen en Wijk bij
Duurstede de Nederrijn over te steken. In Maurik kunnen ze
overnachten bij de familie Dees waar ook politieman Douma
uit Tiel sinds enkele weken zit ondergedoken.
De volgende morgen verkennen ze met de dochter van
Douma het spergebied in de omgeving van het geëvacueerde
Tiel. Zij wijst hen de Duitse wachtposten en een bootje dat
voor de overtocht gebruikt kan worden. Die nacht vertrekken
de drie vanuit het huis van Douma in Tiel en roeien de Waal
over. Hun fietsen laten ze achter, maar ze nemen wel de binnenbanden mee, omdat Wobbes niet goed kan zwemmen.
Aan de andere oever in Wamel worden ze opgevangen en
verhoord door leden van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS),
en na enige tijd overgedragen aan Britse instanties te Wamel.
De heer Kalkers, toen plaatselijk commandant BS in BenedenLeeuwen schrijft in 1946 dat drie mannen, waarvan één
marechaussee was geweest en één Gronings sprak, de Waal
bij Tiel zijn overgestoken en enkele dagen in bevrijd gebied
zijn gebleven. Ook meldt hij: ‘Deze heren zijn later met een
Engelsche officier weer vertrokken naar Tiel en hadden een
gevaarlijke opdracht. Veel later hebben wij vernomen dat de
drie heren bij een overtocht over de Rijn met de boot zijn
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omgeslagen en verdronken. Die Engelsche officier is teruggekomen en moet dat verteld hebben’.
Van Hendrik Wobbes, Geert Wijdeveld en Jan Gouman is
nooit meer iets gehoord ondanks alle naspeuringen door
familieleden, politie-instanties, het Nederlandse Rode Kruis,
de Missie tot opsporing van vermiste personen uit de bezettingstijd en de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke
Landmacht (BIDKL). De naam van Jan staat vermeld op het
verzetsmonument in Barendrecht en sinds 2006 kent Barendrecht een ‘Gouman-akker’.

In Wamel was in november 1944 de Britse inlichtingeneenheid ‘IS-9’
gevestigd. Het is zeer goed mogelijk dat het drietal samen met een Britse
gids naar bezet gebied is vertrokken om inlichtingen te verzamelen.
Volgens informatie van het BIDKL is naar alle waarschijnlijkheid staffsergeant Alan Kettley (ex-piloot van een Horsa-glider) deze gids geweest.
Helaas is Kettley (96 jaar) vorig jaar overleden, maar hopelijk kunnen
verslagen van zijn debriefingen nog uitsluitsel geven. Ook is duidelijk geworden dat medio november 1944 de waterstand in de rivieren bijzonder
hoog was en dat oversteken met een normale roeiboot door de snelle
stroom niet meer mogelijk zou zijn.
In een proces-verbaal, opgemaakt in juli 1946, verklaart een vrouw dat zij
in januari 1945 werkzaam was bij de Duitse majoor Kahlen op zijn commandopost in een school in Wageningen. Daar worden twee mannen en
een meisje binnengebracht, waarvan zij een persoon meent te herkennen als zijnde Jan Gouman. Later zijn de namen van deze drie personen
bekend geworden en derhalve kan deze verklaring worden uitgesloten in
de oplossing van deze vermissing.
De minister van Justitie besluit op 1 april 1948 om Jan Gouman postuum
alsnog met ingang van 1 juli 1942 te bevorderen tot wachtmeester der
Marechaussee en zijn rang bij de Staatspolitie te wijzigen in opperwachtmeester.

Dit is een militaire onderscheiding aan officieren in de Nederlandse krijgsmacht die ten minste vijftien jaar in dienst zijn.
De onderscheiding werd op 19 november 1844 ingesteld
door Koning Willem II en wordt sindsdien uitgereikt op zijn
verjaardag, 6 december. Omdat tijdens deze uitreikingen
traditioneel een glas jenever wordt genuttigd, wordt deze
onderscheiding ook wel het jeneverkruis genoemd.
De plaatsvervangend CKMar, generaal-majoor Hillie Beentjes maakte van deze gelegenheid gebruik om ’s-middags
voorafgaand aan deze uitreiking kennis te maken met de
reservisten en hen bij te praten over een aantal actuele onderwerpen. Na deze briefing hoog tijd voor de uitreiking van
de kruizen. CKMar zelf, luitenant-generaal dr. Hans Leijtens,
reikte voor de eerste keer in zijn hoedanigheid van CKMar de
onderscheidingen uit.

De bronnen zijn bij de auteur opvraagbaar. De foto van Jan Weekhout is
beschikbaar gesteld door mevr. M.J. Weekhout-Winkens, de groepsfoto
Brigade Brunssum door de heer C.M.A. Klaassen en de overige foto’s
door het Marechausseemuseum (geschonken aan het museum door
mevr. J. Koning-Gouman). De overige illustraties zijn van de auteur. Reageren? Zie het redactieadres in de colofon of rechtstreeks aan de auteur
op marechaussee4045@gmail.com.

Bloemen voor de dames
Een wel bijzondere sessie dit keer omdat maar liefst vier
reservisten de onderscheiding voor vijfendertig jaar trouwe
dienst kregen uitgereikt. Het betrof de luitenant-kolonels
Johan de Gier en Daan Oskam en de majoors Gerard Barsingerhorn en Willem Frederik van de Most van Spijk, respectievelijk van de lichtingen 75-6, 76-2 en 76-4!! Alhoewel …
Oskam is eigenlijk geen reservist meer sinds hij sedert enkele
jaren in actieve dienst is bij de KMar. De luitenant-kolonel
Dick van Lingen en de majoor Ben Hendriks mochten het
cijfer vijfentwintig vervangen door dertig jaar, de majoors

‘Marechaussee Contact’ wordt na zes maanden als PDF op een website
geplaatst. Om indexering en dus SPAM te voorkomen graag het vermelde e-mailadres ‘marechaussee4045@gmail.com’ in de laatste zin van
het naschrift grafisch maken (outline).
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René Polfliet en Fred Uiterweerd het cijfer twintig door vijfentwintig jaar terwijl de kapitein Bernard Gerritsma het kruis
voor de eerste maal kreeg uitgereikt, namelijk voor vijftien
jaar trouwe dienst. De uitreiking van de kruizen ging gepaard
met het verstrekken van de traditionele kruik jenever en een
mooie bos bloemen voor de aanwezige partners. De bijeenkomst werd besloten met een traditioneel en overheerlijk
warm buffet.

SMC
‘Zoals een goed koning schuldig is te doen’.
De inhuldiging van H.M. Koningin Beatrix in 1980 en het Wapen.

In de huidige periode van troonswisseling staat de SMCredactie stil bij het aantreden van de thans aftredende
vorstin. We vroegen SMC-begunstiger generaal-majoor
b.d. H.C. de Bruijn om zijn persoonlijke herinneringen aan
30 april 1980 op papier te zetten. Het is een interessant
verhaal geworden….met dank aan onze gastredacteur.

Aankondiging en voorbereiding.
De burger realiseert het zich nauwelijks, maar de inhuldiging van een vorst geschiedt in ons land tijdens een zeer
plechtige Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal,
een vergadering dus van de Eerste en Tweede kamer samen,
tijdens welke de vorst de voorgeschreven eed aflegt, die
eindigt met de woorden: ‘ . . . zoals een goed Koning schuldig is te doen’.
Het begon voor mij indertijd allemaal met een telefoontje van
de Chef Defensie Staf, generaal Wijting van de Koninklijke
Luchtmacht, die mij vertelde dat hij en ik waren uitgekozen
om bij de Inhuldiging van Koningin Beatrix deel uit te maken
van het cortège van tweeënveertig personen, dat H.M. zou
begeleiden naar, tijdens en direct na afloop van de Inhuldiging.
De Grondwet en de regaliën Kroon, Scepter en Rijksappel
zouden tijdens de plechtigheid op een tafel (credenstafel) in
de kerk waar de plechtigheid plaatsvond aanwezig zijn, maar
de twee andere – er zijn vijf regaliën, de uiterlijke tekenen
van het koningschap - zouden worden meegevoerd in het
cortège. Generaal Wijting zou zelf het Rijkszwaard dragen en
ik werd uitgenodigd de Koninkrijksstandaard mee te voeren.
Aangekomen in de kerk zou hij zich op de linkerzijde van
het podium moeten posteren en ik zou aan de andere kant,
rechts dus, staan. Leuk, want we hadden in het verleden
samen op school gezeten en nu stonden de oude schoolmakkers ieder op een hoek van het podium bij de inhuldiging van
het staatshoofd.
‘En zo startte voor mij het onbetwiste toppunt
uit mijn carrière’
Ik was trouwens niet de enige van het Wapen die deze eer te
beurt viel. Degenen die regalia zouden meedragen, kregen
ieder twee adjudanten toegewezen. De Commandant der
Strijdkrachten kreeg onze luitenant Mary Ruedisueli toegewezen, die alles van A tot Z meemaakte, alsmede een
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Onderweg van het paleis naar de Grote Kerk.

Vertrek vanuit het Paleis op de Dam.

Overzichtsfoto met rechts op het podium generaal b.d. de Bruijn.

marineofficier. En ik werd vergezeld door twee kapiteins,
een van de Koninklijke Landmacht en een van de Koninklijke
Luchtmacht.
Bovendien werd onze oud-CKMar, generaal-majoor b.d. E.N.
Spronk, hoewel hij geen lid van een der beide kamers was,
lid van de Commissie van In- en Uitgeleide, welke commissie
Koningin en Prins bij aankomst naar hun zetels zou geleiden
en na afloop van de plechtigheid naar de uitgang van de
kerk.

Amsterdam, vanwaar wij naar het paleis op de Dam werden
vervoerd.
En terwijl de Grote Kerk in Amsterdam volliep met ministers, leden van de Staten-Generaal, leden van een delegatie
van de Nederlandse Antillen en andere genodigden die de
plechtige inhuldiging van de Vorstin zouden bijwonen, stelde
het escorte zich, onder leiding van de ceremoniemeester
op in de Burgerzaal van het paleis, daarbij halverwege in de
stoet een flinke ruimte open latende voor de Koningin, haar
vier sleepdragers en de sleep van de koningsmantel die was
afgezet met Hermelijnbont.
Om 14.45 uur kwamen Koningin en Prins met de manteldragers de Burgerzaal binnen en namen hun plaats in de stoet
in, waarop de ceremoniemeester om 14.55 uur zei: ‘Met Uw
verlof, majesteit, kunnen we nu vertrekken’. En de stoet zette
zich in beweging om over de Dam langzaam naar de Grote
Kerk te lopen.
Daar, in de Grote Kerk, werden Koningin en Prins, namens
de Staten-Generaal ontvangen door de commissie van in- en
uitgeleide, bestaande uit de griffier van de Eerste Kamer en
onze oud-CKMar, generaal-majoor b.d. E.N. Spronk, die
Koningin en Prins naar hun zetels begeleidden.

De voorzitter van de vergadering constateerde vervolgens
dat aan de Grondwettelijke voorschriften voor de Inhuldiging
was voldaan, waarna het aanwezige koor ‘Domine Salvam
Fac Reginam Nostram’ (Behouden blijve onze vorstin) inzette.
De Herauten van Wapenen en hoornblazers begaven zich
intussen naar buiten en kondigden daar publiekelijk aan dat
Koningin Beatrix was ingehuldigd, hetgeen werd gevolgd
door ‘Leve de Koningin’ en een driewerf ‘Hoera’.
De stoet werd weer gevormd. Nu echter liep ook Minister
van Staat Dr. M.A.M. Klompé mee, de grondwet die op de
credenstafel had gelegen, met zich dragende. En terwijl het
koor in de kerk zong: ‘Wat de toekomst brenge moge’ werd
teruggegaan naar het paleis. Daar aangekomen werd het
escorte ontbonden en werden de regaliën, meegedragen
vaandels en standaarden weer ingeleverd, respectievelijk aan
de vaandel/standaardwachten overgedragen.
Kort daarop hielden Koningin en Prins een receptie, voor
het bezoeken waarvan ook de leden van het escorte waren
uitgenodigd.
Het werd voor degenen die dit meemaakten een dag om
nooit te vergeten!

Oefenen
Dit zou, wat het cortège betreft, natuurlijk niet allemaal vanzelf goed gaan. Wij, militairen bijvoorbeeld, waren gewend
flink door te stappen, ook als wij niet marcheerden. Maar
nu moest geschreden worden en dat moesten we nog leren.
Oefenen dus. Het paleis op de Dam in Amsterdam heeft onder andere een grote zaal, de zogenaamde ‘Burgerzaal’. Daar
kwamen wij een paar maal bijeen om, onder leiding van de
ceremoniemeester, het schrijden te beoefenen. Hij hanteerde
daarbij een grote staf, waarmee hij telkens op de grond tikte,
zoals destijds mijn onderwijzer op de Lagere School deed
tijdens de gymnastieklessen. Bij elke tik op de grond moesten
wij steeds een stap zetten; het werkte goed en na een paar
dagen konden we ons haast op geen andere manier meer
voortbewegen.
Erg leuk en zeer verrassend bij die oefeningen was, dat de
Koningin en Prins Claus de tweede dag plotseling in de
zaal verschenen om kennis te maken met alle leden van het
escorte.
Twee dagen voor de grote dag werd nog een generale repetitie gehouden, waar nog een paar kleine wijzigingen in de
opstelling op het podium werden aangebracht.

De plechtigheid
Toen zij gezeten was, hield de Koningin een toespraak,
waarin zij zich tot Prinses Juliana wendende onder meer
aankondigde, dat 30 april, de verjaardag van haar moeder,
‘Koninginnedag’ zou blijven. Daarna legde zij staande de eed
af.
Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer legden vervolgens
stuk voor stuk de eed of belofte op de Vorstin af, wat veel
tijd in beslag nam en nadat de voorzitter van de Verenigde
Vergadering een toespraak had gehouden, riep de oudste
van de Koningen van Wapenen1: ‘De Koningin is ingehuldigd’, hetgeen werd gevolgd door ‘Leve de Koningin’ en een
driewerf: ‘Hoera’.

De grote dag
De 30ste april 1980 brak aan. Samen met Mary Ruedisueli
begaf ik mij naar het verzamelpunt, de Marinekazerne in
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1	Koning van Wapenen is een heraut en staat in de hiërarchie van
de herauten boven de heraut en de persevant (leerling-heraut).
Nederland kent geen wapenkoning als permanente functie. Wel
figureren tijdens de inhuldigingsceremonie twee Koningen van
Wapenen. Gewoonlijk waren dit leden van de Hoge Raad van
Adel. Tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980, werd
het ceremoniële ambt vervuld door verzetsstrijders; Erik Hazelhoff Roelfzema was de oudste wapenkoning. Net zoals bijna
alle overige deelnemers aan de ceremonie waren de herauten en
koningen van wapenen niet langer gekleed in ambtskostuum,
maar in jacquet. Wel droegen zij hun staven.
	De oudste Koning van Wapenen verkondigt tijdens de ceremonie
na de eedaflegging door de Koning aan het in de kerk verzamelde volk dat de koning, of koningin is ingehuldigd. Ook kondigt
hij de koning of koningin aan wanneer hij of zij de kerk binnen
komt. (bron: Wikipedia)

SMC
SMC-contactmiddag in Buren
Terwijl af en toe enkele sporadische sneeuwvlokjes hun best
deden om het pittoreske plaatsje Buren van een wit laagje te
voorzien - wat niet lukte! - arriveerden bijna vijfenzeventig
personen in de dependance van het Marechausseemuseum
voor SMC’s eigen lentebode, de jaarlijkse contactmiddag
in Buren. Zoals al op de SMC-website in het kort werd
vermeld, trok deze traditioneel eerste SMC-activiteit van
het jaar meer bezoekers dan ooit tevoren. Ook al omdat een
aantal oud-dienstplichtigen
van de lichting 1955-3 deze
bijeenkomst gekozen hadden
voor een eigen reünieachtige
ontmoeting.
Welkom!
In zijn welkomstwoord memoreerde Roel Gras , voorzitter
van de SMC-reüniecommissie, dat deze contactmiddag ooit
tot stand is gekomen als een soort kopie van de ‘Amsterdamse’ contactmiddagen in Badhoevedorp.
De toenmalige directeur van het Marechausseemuseum Stan Klijnhout nodigde
de SMC-reüniecommissie uit om ook in
Buren een dergelijke middag te organiseren, zo gezegd zo gedaan. Inmiddels
heeft deze bijeenkomst al meer dan 10
jaar een vaste plaats op de SMC-agenda.
Roel: ‘Ik zie tot mijn genoegen een

geen kop volgt ?

aantal oude bekenden, maar
ook behoorlijk wat nieuwe!
Fijn dat er zo veel belangstelling is’. Nadat hij uitgelegd
had dat deze bijeenkomst
weliswaar vanuit de reüniegedachte bedacht is, maar dat er
verder niets georganiseerd was, behalve het warm en koud
buffet dan, gaf hij het woord aan de gastheer van deze middag , de directeur van het museum, tevens SMC-voorzitter,
Jack Vlaming.

7 maart 1973, 160 jonge mannen melden zich in de Koning
Willem III kazerne te Apeldoorn, 8 maart 2013, precies veertig jaar later -nou ja op één dag na ! – melden een kleine
vijftig van hen zich in Buren om in het Marechausseemuseum hun tijd bij de Koninklijke Marechaussee te herdenken
en te vieren.
Hoe kwam deze reünie tot stand?
Het is om een uur of half elf op vrijdag 8 maart nog rustig
in de dependance van het museum. De tafels staan keurig
opgesteld, de naambordjes liggen klaar op de receptietafel, enkele organisatoren drentelen nog wat rond, wat hen
betreft kan de reünie beginnen. De redactie raakt in gesprek
met een van hen, Jaap Verton uit Burgh-Haamstede. Het
gesprek komt op hoe zo’n reünie tot stand komt. Het blijkt
dat het al een paar jaar geleden bij enkele lichtingsgenoten begon te kriebelen en dat enkelen dit meedeelden op
Marechausseenostalgie.nl, de site voor oud-dienstplichtige
marechaussees. De eerste signalen kwamen van Henk de
Vries die op 23 november 2005 via het gastenboek vroeg om
zijn geheugen op te frissen, hij zocht namen van lichtinggenoten. Op 18 december 2012 googlede Jaap Verton, bij wie
het ook ‘kriebelde’, naar KMar lichting 73-2 en ontdekte de
eerdere interesse van Henk de Vries en zocht op 26 december contact met hem. Op 24 januari 2012 liet Willie Vasmeer
op Marechausseenostalgie weten graag in contact te komen
met oude dienstmaten. Enfin, uiteindelijk vonden Henk de
Vries, Jaap Verton en Willie Vasmeer elkaar en begonnen
met brainstormen over een reünie, ze zochten contact met
Fred Klijndijk die hen adviseerde bij SMC adreslijsten op te
vragen. Hierna begon het uitspitten van de lijst met 160
namen, wie woont nog op zijn oude adres, wie woont nu
waar? Uiteindelijk werden 148 lichtinggenoten achterhaald,
inclusief enkele helaas al overleden personen. Van die 148
reageerden er een kleine 100 positief, de reünie kon worden
opgestart. Het oorspronkelijke groepje werd uitgebreid met
Koen Mantjes en Ron Reinders. De eerste reünie van dienstplichtigen 1973-2 werd op 7 september 2012 gehouden, 54
mannen kwamen voor een geslaagde dag naar de Koning
Willem III. Nog op dezelfde dag werd besloten om vooral
voor de verhinderden van 7 september , maar ook vanwege
het veertigjarig jubileum, op 8 maart 2013 al weer een reünie
te organiseren.

Het museum
Na een korte introductie over actuele museumaangelegenheden door de museumdirecteur begon de gezellige
bijeenkomst zonder programma, die werd beëindigd met een
uitstekend koud en warm buffet in de dependance. Tussentijds maakten vele aanwezigen gebruik van de mogelijkheid het museum te bezoeken en kennis te nemen van de
vernieuwingen die deels uitgevoerd en deels in uitvoering
zijn. Anderen wandelden door het mooie
stadje Buren en weer anderen brachten
de middag al bijpratend door in de foyer
van de dependance.
Wat SMC betreft kon de lente beginnen,
de kop van het activiteitenseizoen was er
af en wel op een plezierige manier dankzij deze zeer geslaagde contactmiddag.

Reünie beroepsopleiding lichting 1963-1
Op 5 februari 1963 startten, op het toenmalig Depot Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn, de leden van deze
lichting met hun opleiding tot beroepsmarechaussee. Dat
feit werd exact 50 jaar na dato herdacht tijdens een reünie
van deze lichting op 5 februari 2013, in de sfeervolle ambiance van de ‘Dependance van het Marechausseemuseum’ in
Buren. SMC-penningmeester Eelco Bouwman was één van
hen, van hem ontving de redactie onderstaand verslag.
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De lichting 63-1 was oorspronkelijk 44 man sterk en van hen
waren 21 personen aanwezig, voor een deel in gezelschap
van hun partner. Van heinde en verre waren de deelnemers
naar Buren gekomen, uit de uithoeken van Nederland, maar
ook van vlak over de grens in België en Duitsland tot zelfs
een in Boekarest woonachtig lid van deze lichting.
Zoals vrijwel bij alle reünies van de wat oudere lichtingen
het geval is, was ook tijdens deze reünie sprake van het
herdenken van (zeven) overleden lichtingsgenoten. In een
gezellige en ongedwongen sfeer werden vervolgens de
wederwaardigheden van het huidig bestaan uitgewisseld.
Uiteraard kwamen de sterke en minder sterke verhalen ook
aan de orde. De gastheer van de reünisten, de directeur
van het Marechausseemuseum, brigade-generaal b.d. Jack
Vlaming vertelde vol verve over het verleden, maar ook over
de toekomst van het museum. Door het museum was voor
de reünisten en hun partners een rondleiding georganiseerd
door het Koninklijk Weeshuis, waarin het Marechausseemuseum is gevestigd maar waar ook een stuk geschiedenis van
het voormalige Weeshuis zichtbaar is. Nadat gebruik was
gemaakt van een heerlijk ‘Koud en Warm Buffet’ van de
plaatselijke slager werd nog even teruggezien op een geslaagde reünie met de roep om in de toekomst een herhaling
te laten plaatsvinden. We zullen zien!

Geef acht!
Jaap Verton en zijn medeorganisatoren mochten op 8 maart
weer bijna vijftig man begroeten op de jubileumreünie, hij
beëindigde zijn openingswoord met ’Geef acht, praat met
elkaar en maak er een leuke dag van’, waarna hij het woord
gaf aan Jack Vlaming, directeur van het museum en voorzitter van SMC. Moeiteloos wisselde hij in zijn begroeting de
museum- en de SMC-pet af. Als SMC-voorzitter toonde hij
zich tevreden over het feit dat steeds meer lichtingen dienstplichtig en beroeps een reünie organiseren. ‘Geweldig dat jullie, allemaal zo rond de zestig, hier bij elkaar bent gekomen!’
. Hij sprak over zijn speciale band met de dienstplichtigen,
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De ontvangstbalie

Koffie, gebak en
meteen maar even
bijpraten!

Lunch tussen de
Marechausseevoertuigen

zevenenhalf jaar van zijn bijna dertig jaar als officier bij het
Wapen bracht hij bij de parate Marechaussee door. ‘Ik denk
met respect terug aan de vele jonge dienstplichtige collega’s die er de hand niet voor om draaiden om feilloos vele
voertuigen, soms met wel 30.000 man “aan boord”, tot ver
over de grens te begeleiden’. Met de pet van museumdirecteur op ging Jack Vlaming daarna kort in op de geschiedenis
van het museum, waar de KMar de intrek nam in het jaar
-1973- dat de aanwezige lichting zich mocht melden! Jaarlijks trekt het museum zo’n 17.000 bezoekers, waaronder
sinds 2012 ook twee ooievaars, die zich deze week al weer
met veel geklepper meldden. Na een periode met af en toe
onduidelijkheden over de toekomst bevindt het museum
zich weer in goed vaarwater. Er is nu WIFI-dekking waardoor in diverse ruimten gewerkt kan worden en waardoor
successievelijk audiovisuele presentaties, bijvoorbeeld via
touchscreens, in het museum kunnen worden geïntroduceerd.
Na een gemoedelijke lunch werden de reünisten rondgeleid
door het museum, waarna nog lang werd nagepraat. Ook
deze tweede reünie in minder dan een jaar tijd, is geslaagd
en misschien zelfs wel een inspiratie voor MC-lezers om ook
eens een reünie te organiseren.

Personalia
Nieuwe begunstigers

Stichting Marechaussee Contact
Stichting Marechaussee Contact

W. Amelink
Dpl 59-5

J.C. Hovingh
Dpl 73-2

G. Bakker
Dpl 73-2

J. de Velde
Ber 74-1
UNIPTF

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

Th.G.A. ter Horst
Ber 59-1

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

Wij heten de nieuwe begunstigers van harte welkom. In totaal vormen nu 3183 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.

Penningmeester
E. Bouwman
tel: 071 - 5416060
email: e.bouwman@ziggo.nl
algemene bankrekening:
IBAN: NL82 INGB 0003 9121 06
BIC:
INGNL2A
Bankrekening SMC-artikelen
IBAN: NL34 INGB 0000 9164 46
BIC:
INGNL2A

Het Bestuur SMC

Overleden begunstigers
Mevr. A.M. Amelink-Berg
Geboren 3 juli 1918
Datum overlijden niet
bekend
Weduwe van H.J. Amelink

Sj. Kazimier
Geboren 7 april 1939
Datum overlijden niet
bekend
Ber 58-6

H.P.J. Linders
Geboren 11 mei 1941
Overleden 12 december
2012
Dpl 61-1

J.J. Bos
Geboren 17 juli 1926
Overleden 8 februari 2013
Ber 1946 – 1952

Th. De Keijzer
Geboren 2 december 1926
Overleden 23 februari 2013
Dpl 4 DMC; Ned. Indië ;
1MPV

H. Lutjes
Geboren 26 maart 1928
Overleden 23 januari 2013
Ber 1949 – 1955

G.J. ten Brinke
Geboren 10 oktober 1933
Datum overlijden niet
bekend
Dpl 53-1
E. Hazelhof
Geboren 20 november 1931
Overleden 3 maart 2013
Dpl 51-3

K. Kroon
Geboren 6 juli 1925
Overleden 20 maart 2013
Dpl 1 DMC; Ned. Indië;
1MPI; 2MP1
P.W.M. Kuijpers
Geboren 9 oktober 1935
Overleden 19 februari 2013
Dpl 55-3

E. van der Heijden
Geboren 18 oktober 1925
Overleden 25 februari 2013
Dpl Ned. Indië; Ber 1950

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

J.A. Troost
Geboren 6 maart 1934
Overleden 29 januari 2013
Dpl 54-3

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

G.J. van Velzen
Geboren 15 mei 1927
Overleden 7 maart 2013
Dpl 4-5 RS; Ned. Indië 1MPII

R. Molenmaker
Geboren 30 januari 1924
Overleden 13 februari 2013
Ber

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

J.H. Neijs
Geboren 14 juni 1951
Overleden 3 maart 2013

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

J.C. de Roode
Geboren 4 februari 1941
Overleden 22 februari 2013
Dpl 60-4

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

Bestuur en redactie Stichting
Marechaussee Contact
betuigen de nabestaanden
hun medeleven en wensen hen
sterkte toe.

Webmaster SMC
R. Bouwman
e-mail: roelbouw@gmail.com
www.marechausseecontact.nl
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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, dat gediend heeft of dient
bij het Wapen en/of bovengenoemde korpsen, wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden als begunstiger van SMC.

Doelen
SMC heeft tot doel het onderhouden of vernieuwen van vriendschappelijke 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 specifieke vragen
l geven van voorlichting

Museum der Koninklijke Marechaussee

Geschiedenis
Vergaderingen
KMar Meeting Point
Bijeenkomsten
Voertuigen, motoren

Weeshuiswal 9
4116 BR Buren
Tel: 0344-571256
W: www.marechausseemuseum.nl
E: postbus@marechaussseemuseum.nl

E lke dag op en van 1 2 .3 0 - 1 6.30 uur, v oor fees tda g en: zie website

