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Omslag:
De foto op de omslag is bedoeld als
een mooie herinnering aan 30 April
2013 en is een compliment van SMC
aan alle marechaussees die deze dag
een veelvoud van ceremoniële en
andere diensten verrichtten.
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De bezorging van het aprilnummer van ons periodiek tijdschrift
is niet overal goed gegaan. Sommigen kregen het aprilnummer
van MC pas na het weekend van 27 april, anderen hebben het
blad helemaal niet, of veel te laat, ontvangen. We hebben samen met de drukker gekeken hoe en waar het bij de postbedrijven fout is gegaan en hopen dat de bezorging in de toekomst
wel weer goed zal gaan. In het geval er in de toekomst bij u iets
niet klopt, geef dat dan even door aan de redactie.

Vorig jaar is het museum met een, tussen de Commandant
van het Wapen en de voorzitter van de Stichting Museum
der Koninklijke Marechaussee, afgesloten convenant, 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 verenigingen en
stichtingen, maar ook dat het museum de KMar-organisatie
faciliteert als ontmoetings- en vergadercentrum. In alle ruimten
van het museum kan inmiddels ook door de bezoeker gebruik
worden gemaakt van Wii. Beamers en andere apparatuur staan
desgewenst ter beschikking. Op het gebied van verzorging is in
overleg heel veel mogelijk. Parkeergelegenheid is er volop. Dat
alles en de centrale ligging van Buren in ons land maakt dat op
veel dagen van de week leden van het Wapen te Buren aanwezig zijn. 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
tot de standaarduitrusting behoort, is over enige tijd ‘geschiedenis’ en dient dan een plaats te krijgen of vermeld te worden in
ons museum. Hetzelfde geldt voor gebeurtenissen. Dat besef is
gelukkig ruim aanwezig, steeds vaker wordt het museumteam
verrast met voorwerpen of geschriften die de moeite van het
bewaren meer dan waard zijn. Gooi bij twijfel overigens nooit
iets weg, laat het team in Buren bepalen of iets wel of niet nog
aan de collectie moet worden toegevoegd!

CS

Op 6 juni is tijdens de Algemene Bestuursvergadering van het
Veteranen Platform kolonel KMar b.d. Peter Klijn gekozen voor
het vervullen van de functie van secretaris van deze organisatie.
Wij vinden het als bestuur van SMC heel plezierig op deze wijze
de reeds innige band met het Platform verder te kunnen verstevigen, kolonel Klijn wensen wij veel succes toe.

MC

Observaties voorzitter

CS

MC

SM

Op 13 juni mochten we voor onze jaarlijkse reünie ‘Boerma/
Plaizier - MP III’ zoals ieder jaar te gast zijn op Bronbeek. De
groep was weer kleiner dan vorig jaar. Onze Indië-, Korea- en
Nieuw-Guineagangers doen er alles aan om toch aan deze,
voor hen zo belangrijke, reünie deel te nemen. De faciliteiten
van Bronbeek zijn gelukkig zo goed, dat de reünisten, als het
enigszins mogelijk is, de reis graag willen maken. Iedere keer
is duidelijk waar te nemen welke sterke band er tussen hen
bestaat, zij hebben dan ook samen in het voormalige Nederlands Indië, Korea en Nieuw-Guinea heel veel meegemaakt. Als
bestuur hebben we dan ook besloten om, ongeacht het aantal
deelnemers, deze reünie voor hen te blijven organiseren.
Arie van Veen las traditiegetrouw de, helaas weer vele, namen
op van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Frans
Meijer hield namens het SMC- bestuur een toespraak. Met een
kranslegging bij het KNIL-monument werd het oficiële deel
van deze dag afgesloten, daarna hebben allen nog heel gezellig
bijgepraat en genoten van de afsluitende maaltijd.

SM

Omstreeks de datum van het bij u op de deurmat vallen van
dit nummer van ons blad, zal de landelijke Veteranendag te
Den Haag plaatsvinden. Als Stichting zijn we daar natuurlijk
ook aanwezig en nemen we deel aan het deilé. Ik heb in een
vooraankondiging gelezen dat ons Wapen dit jaar weer manifest
aanwezig zal zijn, zowel met eenheden als met ons Trompetterkorps en het Historisch Tamboerkorps. Dat is een mooie opmaat
naar volgend jaar, dan hopen we immers ons 200-jarig bestaan
te vieren! In een van de volgende nummers verwachten we u
meer te kunnen berichten over de activiteiten die ter gelegenheid van dit heuglijk feit op stapel staan.
Over mijlpalen gesproken, ons opleidingscentrum bestaat honderd jaar. In dit nummer besteden we daar in de geschiedenisreeks aandacht aan.
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De zomerperiode breekt weer aan. Vanaf deze plaats wens ik
u allen een heel goede vakantie toe, zelf heb ik de vakantie er
inmiddels al weer opzitten.
Ik wens u weer veel leesplezier.
Jack Vlaming
brigade-generaal b.d.
voorzitter SMC

KMar actief bij bezoek Poetin

Na aankomst stond er een acht marechaussees tellend couloir
onderaan de vliegtuigtrap. Begeleid door een motorescorte
van nog eens acht marechaussees werd president Poetin
vervolgens naar de Hermitage in Amsterdam gereden.
Bij beide ingangen van het pand stonden door marechaussees
gevormde dubbelposten in ceremonieel tenue met sabel ter
ere van het Russische staatshoofd. Nadat hij de tentoonstelling over Peter de Grote had bekeken, stond een bezoek aan
het Scheepvaartmuseum op de agenda.
Na een ontmoeting met minister-president Mark Rutte en
een diner met ongeveer 400 vertegenwoordigers van Russische en Nederlandse bedrijven vertrok president Poetin weer
naar zijn eigen land. Ook nu werd hij door marechaussees
naar Schiphol geëscorteerd, weer door acht motoren, zoals
gebruikelijk is bij oficiële bezoeken. Bij staatsbezoeken telt
een motorescorte zestien motoren.
De Russische president was in Nederland op uitnodiging van
Koningin Beatrix.

MC
S

MC

De Russische president Vladimir Poetin arriveerde medio
april op Schiphol vanwege de start van het NederlandRuslandjaar.

SM
C

Nestelpennen

CS

Dertigste verdachte van identiteitsfraude
met rijbewijzen aangehouden
De Koninklijke Marechaussee heeft een 43-jarige man uit
Angola aangehouden die verdacht wordt van identiteitsfraude. De man probeerde een vals Portugees rijbewijs in te
wisselen voor een Nederlands rijbewijs.

SM

Rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee zijn samen
met het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten
(ECID) van de Marechaussee en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een onderzoek gestart naar deze vorm van
ID-fraude. In dit onderzoek zijn tot nu toe dertig aanhoudingen gedaan.
Kennismigranten hebben de mogelijkheid om, zonder theo-

rie- of praktijkexamen hun rijbewijs
om te ruilen voor een Nederlands
rijbewijs. Uit cijfers van de RDW
blijkt dat pogingen om valse
buitenlandse documenten te ruilen
voor een Nederlands exemplaar
steeds vaker voorkomen. Een rijbewijs kan bijvoorbeeld ook gebruikt
worden bij het afsluiten van diverse
contracten.

SM
C

EUROGENDFOR nog meer Nederlands
De website van de European Gendarmerie Force - www.
eurogendfor.org - is ook in het Nederlands beschikbaar. Met
de vernieuwde website, die nu in zeven talen te lezen is, wil
de organisatie nog meer naamsbekendheid krijgen.
Via de eigen website wil de verdragsorganisatie collega’s,
maar ook burgers uit de landen met gendarmeriekorpsen bereiken en informeren. Op de website staat informatie over de
internationale gendarmerieorganisatie, die zichzelf omschrijft
als ‘operationele, voorbereide, robuuste en snel inzetbare
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politiemacht’ die bijdraagt aan het Europese veiligheids- en
defensiebeleid.
Nederland bekleedt momenteel belangrijke posities binnen EUROGENDFOR. Het voorzitterschap van het bestuur dat EUROGENDFOR aanstuurt, wordt dit jaar bekleed door Nederland.
Daarnaast voert kolonel mr. Kees Kuijs vanaf 2011 tot medio
2013 het commando.
De KMar bemant ook met vier collega’s het permanente hoofdkwartier in Vicenza in Italië. In Kunduz opereren momenteel
marechausseecollega’s onder de vlag van EUROGENDFOR.
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Versterken
Frontex, met als belangrijkste taak het versterken van Europese grenscontroles, is een agentschap waar de Marechaussee deel van uitmaakt. De organisatie coördineert gezamenlijke operaties op het land, ter zee en in de lucht. Die staan los
van de grenscontroles die de afzonderlijke landen uitvoeren.
De Marechaussee beschikt over een tweehonderd medewerkers tellende eenheid om uit te zenden voor Frontex-operaties. De werkelijke bijdrage van de Marechaussee aan de
verschillende operaties van het agentschap gebeurt in overleg
met de Frontex-organisatie in Warschau.

CS

Ze staan daar lokale nationale opsporingsdiensten bij in een doorlopende
operatie van Frontex, het Europees
agentschap ter bewaking van de
buitengrenzen. Eind mei is de eerste
marechaussee aangekomen op de tijdelijke bestemming. In
dit geval de luchthaven van Madrid.
Deze marechaussee werkte gedurende een maand op de
Spaanse luchthaven binnen een regulier team van de Guardia
Civil. De grenswachter participeert in de controles. Tevens
wordt hij ingezet wanneer er problemen zijn met Nederlanders of bij het controleren van vliegtuigen uit Nederland.
De komende maanden gaan marechaussees voor dergelijke
taken ook naar de luchthavens van Rome, Stockholm, Boekarest en Milaan.

Kennis
Naast deze functie op de vliegvelden ondersteunt de marechaussee sinds een aantal jaren de Griekse autoriteiten bij
het bewaken van de landsgrens met Turkije. Hiervoor levert
Nederland dit jaar 29 marechaussees. Zij dragen zo kennis en
kunde over aan andere grenswachtorganisaties en krijgen op
hun beurt informatie bijvoorbeeld over nieuwe smokkelmethoden.

MC

De Koninklijke Marechaussee levert
de komende maanden elf grenswachtbeambten voor verschillende
Europese luchthavens.

SM

Marechaussee levert grenswachten aan Frontex

SM

Amsterdammer aangehouden met gasalarmpistool
De Koninklijke Marechaussee heeft onlangs een 55-jarige
Amsterdammer aangehouden op Eindhoven Airport. De man
wordt verdacht van het overtreden van de Wet Wapens en
Munitie (WWM).

MC

De Marechaussee kwam de verdachte op het spoor nadat
beveiligingspersoneel op de luchthaven hen alarmeerde. In
de ruimbagage van de Amsterdammer was een vuurwapen
met vijftig patronen aangetroffen.
De man, die vanaf Eindhoven Airport wilde uitreizen, is
hierop aangehouden voor het overtreden van de WWM.

Uit onderzoek door
de Marechaussee
bleek het te gaan
om een gasalarmpistool met bijbehorende patronen.

CS

Geladen pistool aangetroffen bij MTV controle

SM

De Koninklijke Marechaussee heeft tijdens een controle op
de A4 bij Hoogerheide twee mannen van 19 en 32 jaar uit
Binche (België) aangehouden voor overtreding van de Wet
Wapens en Munitie (WWM). Onder de passagiersstoel van
de verdachten trof een
marechaussee een geladen
pistool aan.
De Marechaussee kwam
de verdachten op het
spoor tijdens een controle
Mobiel Toezicht Veiligheid
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(MTV). De mannen gaven aan dat ze geen identiteitsdocumenten bij zich hadden. Wachtmeesters van de Marechaussee hebben hierop besloten om de auto te doorzoeken in een
poging de identiteit van de mannen te kunnen achterhalen.
Er werden geen identiteitsdocumenten aangetroffen, echter
wel een geringe hoeveelheid softdrug en onder de passagiersstoel een geladen pistool kaliber .22. Hierop zijn beide
mannen aangehouden voor het overtreden van de Wet
Wapens en Munitie (WWM).
De verdachten werden in verzekering gesteld. De brigade
Scheldestromen van de Marechaussee zet het onderzoek
naar de verdachten voort.

SM
C

Nestelpennen

Roemeense onderscheiding voor kolonel Kuijs

Voor zijn werk voor EUROGENDFOR (European Gendarmerie Force) werd Kuijs door het Huis van Afgevaardigden bedeeld met het embleem voor verdienste voor
de vrede (Emblema de merit ‘În slujba paci). De kolonel

bezocht Boekarest in verband met de festiviteiten rond de
oprichting van de Roemeense gendarmerie, 163 jaar geleden. In zijn toespraak complimenteerde Kuijs de Roemeense
autoriteiten voor hun bijdragen aan diverse politiemissies, de
hoge kwaliteit van de gendarmerie en de taalvaardigheid van
de gendarmes. Ook benadrukte hij het belang voor Roemenië van de ratiicatie van hun toetreding tot het EUROGENDFOR-verdrag.

MC

De commandant van het internationale samenwerkingsverband van gendarmeriekorpsen, kolonel Kees Kuijs
van de Koninklijke Marechaussee, heeft in Boekarest een
Roemeense onderscheiding ontvangen.

MC
S

Marechaussee - Douaneteam
verricht aanhouding Fransman
Het MADO-team, een gecombineerd team van de Koninklijke Marechaussee Brigade Brabant-Noord / Limburg-Noord
en de Douane Eindhoven Fysiek Toezicht heeft op een parkeerplaats aan de A2 bij Nederweert, een Frans voertuig met
één inzittende gecontroleerd.

SM

CS

Bij de controle van het voertuig werden twee vuurwapens,
scherpe munitie, twee bussen CS-gas, een gebruikershoeveelheid softdrugs en een gebruikershoeveelheid harddrugs
aangetroffen.
De bestuurder, een 25-jarige Fransman uit Toulouse, werd
aangehouden voor verder onderzoek door de Koninklijke
Marechaussee in Venlo. Het voertuig, de wapens en de drugs
zijn in beslag genomen.

SM
C

Marechausseespeurhond Kyra haalt
twee vreemdelingen uit vrachtwagen
bij Oostende in België
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De migratiecontrolehond Kyra heeft onder begeleiding van
haar speurhondengeleider Marcel onlangs twee 15-jarige
illegale vreemdelingen van Algerijnse afkomst aangetroffen
in een vrachtwagen in de haven van Oostende (B).
De vrachtwagen stond op het punt per ferry naar Ramsgate
(Verenigd Koninkrijk) te vertrekken. De illegale vreemdelingen zijn overgedragen aan de Belgische Federale Politie.
De ‘teller’ van Kyra staat nu op twaalf onderkende illegale
vreemdelingen. Op dit moment beschikt de Koninklijke Marechaussee over twee migratie-speurhondengeleiders.
De geleiders van de Koninklijke Marechaussee werken regelmatig samen met de geleiders van Belgische Federale Politie.
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Agenda
7 september 2013

Reünie 1(NL)UNSignalBatallion te Schaarsbergen

MC

Enkele tientallen marechaussees hebben gediend bij 1(NL)UN SignalBatallion, 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

14 september 2013

Open Monumentendag te Buren en Apeldoorn

18 september 2013

CS

Het Marechausseemuseum neemt zoals ieder jaar deel aan deze dag. De Koning Willem III-kazerne houdt een
Open Huis. Nadere informatie volgt.

Reünie beroepslichting 67-6 te Buren

SM

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

22 september 2013

Kunstmarkt te Buren

MC

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

20 oktober 2013

Reünie brigade Noord-Holland te Den Helder

CS

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.

SM

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 SMC-nieuwsbrief en op de website, evenals in een van de
komende nummers van Marechaussee Contact.
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Agenda

10 oktober 2013

Vriendendag te Buren

17 oktober 2013

Jaarlijkse Algemene Reünie SMC

in volgorde van binnenkomst. Bij internetbankieren graag
ook het huisadres vermelden. Wanneer deelnemers zich aan
een dieet moeten houden, kan dit bij de aanmelding worden
vermeld.
Gezien de betalingscondities geldt dat betalingen niet kunnen worden gerestitueerd bij afzegging van deelname na 7
oktober 2013.

MC
S

Locatie:
De jaarlijkse Algemene Reünie van de Stichting Marechaussee Contact zal dit jaar plaatsvinden in Partycentrum ‘De
Molen’, Molenweg 12, Harskamp.

MC

Op donderdag 10 oktober houden ‘De Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee’ hun jaarlijkse vriendendag.
Locatie: De Prinsenhof te Buren.
Informatie: G.C.J.Klomp, Ossendamweg 31, 3768 CV Soest.

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,
oud-dienstplichtigen en burgerpersoneel), oud-leden van
het Korps Politietroepen, oud-leden van het voormalig Korps
Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee in NederlandsIndië, als ook voor de echtgenotes / partners van de hiervoor
aangegeven personen.

CS

Kosten:
De bijdrage aan deze reünie is voor begunstigers SMC evenals
voor hun partners, vastgesteld op € 15,00 per persoon.
Ook niet-begunstigers van SMC worden in de gelegenheid
gesteld deze reünie te bezoeken; zij kunnen deelnemen voor
€ 25,00 per persoon.

SM

Aanmelding:
De bedragen dienen uiterlijk op 7 oktober 2013 te zijn bijgeschreven op ING-bankrekening nummer: 7530025, t.n.v.
Reünievereniging Marechaussee Contact, Walstro 33, 1273
BH Huizen, onder vermelding van ‘Reünie Harskamp’.
Attentie: rekeningnummer en tenaamstelling zijn gewijzigd.
De overschrijving geldt als aanmelding en wordt verwerkt

Weduwen:
Weduwen kunnen deze reünie op kosten van de Stichting
Marechaussee Contact bijwonen. Zij dienen zich uiterlijk7
oktober 2013 te hebben aangemeld bij de voorzitter van de
reünievereniging Roel Gras (zie informatiepagina 27).
Programma:
Het programma met routebeschrijving wordt de deelnemers
ongeveer twee weken voor de reüniedatum toegezonden.
Aansluitend aan de lunch zal door een lid van het District
KMar Schiphol een lezing/presentatie worden verzorgd over
de organisatie en taken van de KMar op de Luchthaven
Schiphol.
Getracht zal worden om ook dit jaar weer militair vervoer in
te zetten vanaf NS-station Ede-Wageningen naar ‘De Molen’
vice versa.

SM
C

16 november 2013

SMC Balkan-reünie te Apeldoorn

Informatie: zie de rubriek ‘Veteranen’ in dit nummer van Marechaussee Contact, pagina 11.

De SMC-reünievereniging laat weten dat het eerder aangekondigde bezoek aan ‘Gevleugelde Vleugels’ te Best dit jaar
niet zal kunnen plaatsvinden. Het museum is dit najaar gedurende langere tijd gesloten. Er wordt nu gestreefd naar
een bezoek in de maand april van 2014.
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Geschiedenis

SM

Honderd jaar opleidingscentrum Koninklijke Marechaussee
Een aantal mijlpalen

1913-1948 Het Depot aan de Zwolseweg wordt omgedoopt tot
Van Haeften Kazerne

SM

CS

In deel 23 en 24 van deze serie wordt, in twee delen, een
actueel onderwerp behandeld. Rond de zomer van 2013 bestaat het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee honderd jaar. Een rijke geschiedenis met veel mijlpalen.
In samenwerking met de redactie van het blad ‘Rond het
Square’ wordt hier een greep uit de vele hoogtepunten van
het opleidingscentrum gedaan.
De SMC-redactie realiseert zich dat voor de lezers van
Marechaussee Contact – allen oud-marechaussee –
misschien wel hun echte positieve persoonlijke bijdrage aan
deze geschiedenis de dag was waarop zij aan dit instituut
vrijwillig hun beroepsloopbaan of daartoe opgeroepen hun
dienstplicht bij het Wapen begonnen. . Het artikel beoogt
niet volledig te zijn. Een uitgebreide beschrijving van de
geschiedenis vindt u in Museumbrochure nr. 23.
Deze kunt u vinden op: www.marechausseemuseum.nl of
aanschaffen bij het Marechausseemuseum in Buren.

MC

Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen,
Deel XXIII

MC

Voor het Depot
Voor de oprichting in 1913 van het Depot Koninklijke Marechaussee, wordt jonge marechaussees op de brigade kennis
bijgebracht. Ouder personeel en de brigadecommandant
leren hen de kneepjes van het vak.
In 1830 ontstaat een eerste centrale vorm van opleiden. In
Dordrecht wordt een ‘Depot Compagnie’ opgericht. In plaatsen waar een Arrondissement is gevestigd wordt vanaf 1860
door burgerleerkrachten aan marechaussees lesgegeven in
taal, rekenen en schrijven; alles gericht op het opmaken van
een behoorlijk proces-verbaal en rapport.

CS

1906
Rond 1906 komen er landelijke richtlijnen over opleiden. De
districtscommandanten van de eerste tot en met de vierde
Divisie geven aan hoe het personeel moet worden opgeleid.
Er komt een cursus lager onderwijs, een cursus dienstaangelegenheden en een opleiding toekomstig kader.
1908
In april 1908 oppert kolonel G.A. van Haeften voor het eerst
het idee van een algemeen depot van opleidingen. Hij wil
daarmee de positie van het militaire korps verstevigen.

SM

1913-1948
Bij Koninklijk Besluit van 27 maart 1909 wordt Apeldoorn
als standplaats voor het Depot Koninklijke Marechaussee
aangewezen met als eerste commandant kapitein J.H.W.
Dangerman Grootepas.
Doorslaggevend bij deze keuze is dat de Koningin de bewaking van paleis Het Loo niet langer door een burgerbewaking
– de zogenaamde Klompenwacht – wil laten doen, maar
door de Marechaussee. Bij het Depot aan de Zwolseweg in
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In 1946 neemt de Koninklijke Marechaussee haar intrek in de
Koning Willem III kazerne.

Apeldoorn worden een Opleidingsbrigade, een Wachtbrigade
en de Mobiele brigade ondergebracht. Om de eerste Inspecteur der Marechaussee, generaal Van Haeften, in ere
te houden, wordt het Depot omgedoopt tot Van Haeften
kazerne. Op 3 november 1913 begint de eerste opleiding,
voor veertien marechaussees te voet (onberedenen). Met
uitzondering van periodes tijdens de twee wereldoorlogen,
blijft het opleidingscentrum tot 1948 aan de Zwolseweg.
1931
Op 29 oktober 1931 reikt Koningin Wilhelmina op Het
Loo te Apeldoorn de KMar-standaard uit. De commandant
van het Wapen stelt de standaard onder de hoede van de
commandant van het Depot. Als standaarddrager treedt de
OTCKMar-adjudant op.
1946
In 1946 neemt de Koninklijke Marechaussee haar intrek in
de Koning Willem III kazerne met een mobiele afdeling, de
eerste ME (Mobiele Eenheid) en de eerste van door de jaren
heen dienstplichtige marechaussees. In 1948 worden alle
landelijk verspreide marechaussee-opleidingen op de Koning
Willem III kazerne gecentraliseerd onder de naam Depot
Koninklijke Marechaussee. De onderoficiersopleiding blijft
tot eind 1952 nog op de Van Haeften kazerne.
Wordt vervolgd

SM
C

Veteranen
MFO-reünie succesvol

Veteranen in de Nieuwe Kerk
De 45 veteranenorganisaties wilden van alles maar er kwam geen
erecouloir bij de kroning van koning Willem-Alexander op 30 april
2013.

SM

CS

MC
S

Het aantal deelnemers liep tegen de tweehonderd, een kleine
veertig kwam van de KMar. De angst dat dit minder zou zijn
nu de KMar/SMC een eigen MFO-reünie heeft, was overbodig. Op deze 26e april was de Bernardkazerne in Amersfoort
voor deze reünie ingeruild voor de Oranjekazerne in Schaarsbergen, ook een prima locatie. Het KMar-personeel was
eveneens link in de weer met het oprakelen van de oude
verhalen uit de Sinaï-woestijn in Egypte. De KMar vervulde
deze missie van 1982 tot 1995 elk half jaar met boven de
30 man/vrouw onder wie de ‘force militairry police advisor’
tevens ‘provost marshal’ die een vol jaar aantrad. Ze waren
ingedeeld bij de ‘Force Military Police Unit’. Het verbindingsnetwerk kwam ook uit Nederland. De Koninklijke Landmacht
leverde de compagnie, de ‘Force Signal Unit’. In totaal waren
er 2622 Nederlandse militairen in de Sinaï; wachtmeester der
eerste klasse der Koninklijke Marechaussee Jacco Westendorp
verloor in het laatste missiejaar het leven bij een verkeersongeval.

MC

De sfeer was hartelijk en verwarmend bij de Multinational
Force & Observers (MFO) - reünie van de Identiteitsgroep
‘Steenrode Baretten’ (ISB) van de Bond van Wapenbroeders.

SM
C

De kleine KMar-hoek met Auke Borger, Teun Berends
en Jan van Putten

Wageningen 5 mei 2013: mar1 Ellen Scheltinga (r) gaat voor
mar1 Ellen Akerboom (l) het ISB-bestuur in
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Het Veteraneninstituut (Vi) mocht twaalf van de twintig veteranen
voordragen voor een plaatsje in de kerk. Ze kreeg voor deze crashsituatie slechts twee dagen. We zien zowaar KMar-veteraan Tilly
Stroosnijder terug (uiterst rechts) vanwege haar deelname aan de
Vi-bedrijfsilm. Ach, wat maakt het ook uit. Als ze maar genoten
hebben. Tilly’s bevindingen zijn terug te vinden op de website www.
veteranendag.nl. De acht anderen kwamen uit de krijgsmachtdelen zelf, zoals de majoor KMar Hans Toet (tweede van rechts). De
meeste veteranen zaten thuis aan de buis gekluisterd en zagen
her en der het KMar-personeel voorbij komen. Later lazen ze in de
KMarMagazine over al de inzet, KMar holeverancier van Defensie
tijdens de inhuldiging. Met weemoed las de redacteur over elnt
Wesley Knetsch. Hij was hoofd ceremonieel KMar in Amsterdam
en op Schiphol, de functie die de redacteur vervulde in 1980 bij de
inhuldiging van toen Koningin Beatrix. In 2013 een historische en
feestelijke dag, een oranje dag met een nassaublauw tintje.

Dodenherdenking,
4 mei 2013
Koning Willem-Alexander en koningin Maxima acteerden voor het
eerst in hun nieuwe rol.
Alles verliep vlekkeloos. Op de Dam in Amsterdam werd geen
‘klank’ gehoord. Het was prachtig helder weer die avond rond
20.00 uur. Ook CKMar legde met de commandanten van respectievelijk KM, KL en KLu een krans bij het monument. Langs
de route vanaf het paleis tot aan het monument stonden links en
rechts militairen strak in het gelid, onder wie de KMar, evenzeer
een detachement veteranen vanuit het Veteranen Platform en het
Veteraneninstituut. Bij de eerste groep in dit erecouloir waren de
SMC-ers Jaap Gatsma en Ben Langedoen opgesteld. Ze toonden
zich na aloop uiterst content dat ze dit mochten doen bij deze drie
uur durende plechtigheid.

MarechausseeContact•juni2013
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SMC binnen het VP-hart

Het aantal SMC-ers voor het vrijheidsdefilé in Wageningen
was twee. Het waren de Indië-veteranen Pieter Verhagen en
Charles Besançon.

Het VP vertegenwoordigt als koepelorganisatie de belangen van
veteranen van alle krijgsmachtdelen en van alle strijdtonelen
en vredesoperaties naar onder
Kolonel b.d. mr. Peter Klijn
meer het Ministerie van Defensie.
Buiten genoemde bestuursfuncties heeft het VP een dagelijks bestuur (DB), het feitelijke
hart van het VP, gekozen uit en door deze 45 man/vrouw.
Het DB kent de functies: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, tweede secretaris en penningmeester. Op 6 juni 2013 is
de SMC-er en kolonel KMar b.d. mr. Peter Klijn gekozen tot
secretaris waarmee wij hem veel sterkte en succes wensen.
Frans Meijer, die enkele maanden zijn AB-stoel had afgestaan aan Peter Klijn, is weer op zijn AB-functie terug. Zie
ook de website veteranenplatform.nl.

MC

SM

CS

Omgevormd tot SMC-bobo’s waren ze aanwezig bij het 5
mei concert in de Johannes de Doperkerk en zaten vooraan
naast onze minister van Financiën, de heer Jeroen Dijsselbloem. Later konden ze het vrijheidsdeilé vanaf de tribune
bij hotel De Wereld (waar de vrede van de Tweede Wereldoorlog in mei 1945 werd getekend) volgen. Een keur van
militairen trok door de stad en ook aan dit tweetal voorbij.
Daarin liepen bij het UNIFIL-detachement (Libanon-gangers)
de SMC-ers Cees van Ingen en Jan Koops en bij het detachement van de Steenrode Baretten (ooit eens in de Sinaiwoestijn geweest) de SMC-ers Jaap Gatsma, Ellen Akerboom
en Ellen Scheltinga. Eerder genoemde Indië-veteranen (Verhagen met echtgenote) genoten van een wonderlijke dag.

Het Veteranen Platform (VP)
bestaat als overkoepelend
samenwerkingsverband uit 45
veteranenorganisaties. Ook de
weg voor SMC bezet daarin een
algemene bestuursfunctie (AB).

MC

Wageningen,
5 mei 2013

CS

V.l.n.r. op de voorgrond: Cees van Ingen, Jan Koops en generaal
Tom Middendorp

Checkpoint lezen op PC
Veteranenblad ‘Checkpoint’ kan de lezer nu ook op
de PC verkrijgen.

SM

U surft naar de website veteraneninstituut.nl en klik daar
verder. Log in met uw veteranenpasnummer (inlognaam)
en uw postcode (wachtwoord). KMar-veteranen die in het
buitenland wonen nemen hun achternaam (volledig in kleine
letters) als wachtwoord.

MarechausseeContact•juni2013
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Aanmelden voor Balkan
KMar-reünie
De reünie zal plaats vinden op zaterdag 16 november 2013
op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn, tussen 10.00
en 16.30 uur.
Nadere details volgen nog.
Tientallen (oud) KMar-medewerkers hebben reeds hun
belangstelling getoond. Dit is
slechts een klein deel van het
aantal dat ooit uitgezonden is
geweest naar voormalig Joegoslavië en de landen er om heen
zoals Albanië, WEU/Donauoperatie en Deny Flight met
‘Tunnel Sarajevo’, de manshoge
KMar-personeel in Villafranca
vervaarlijke en geheime tunnel onder
en Amendola in Italië, vele
vliegveld Sarajevo (1993-1995)
missies in ruim 20 jaar met verschillende namen. Het begon
in 1992 met UNPROFOR en het is nog niet geëindigd: KFOR
en EULEX in Kosovo draaien nog. De ECMM (nu EUMM
geheten) valt hier beslist ook onder. De SMC nodigt (oud)
KMar-personeel uit te reageren op telefoon 0341-417087 of
veteranen@marechausseecontact.nl onder vermelding van
hun naam, post- en emailadres, telefoonnummer, missienaam
en de periode van uitzending. Ook niet begunstigers van de
SMC kunnen zich gewoon opegeven.

SM
C

Indie - Korea - Nieuw Guinea

Palembang (3 MP III)

Palembang, 2 mei 1949.

SM

CS

MC
S

Ter gelegenheid van het 2-jarig
bestaan van 3 MP III, werd een
ceremoniële vlaggenparade gehouden, waaraan al het beschikbare
personeel diende deel te nemen.
Op de achtergrond het detachementsgebouw. Door de hoge
waterstand van de rivier de Moesi,
kwam het gehele terrein van het
detachement onder water te staan.
De verbinding met de bijgebouwen vond plaats door middel van
– soms wankele, krakkemikkige –
houten loopbruggen.

MC

Sumatra
Sobat Jaap Tuinder kondigde in zijn bijdrage in het decembernummer 2012 van Marechaussee
Contact aan dat hij nog eens zou schrijven over zijn ervaringen op het detachement Palembang.
In overleg met hem is er eerst een inleiding, hierbij heeft hij gekozen voor een foto-impressie
van deze stad. Aan de totstandkoming hiervan hebben meerdere oud-collega’s een bijdrage
geleverd. De ervaringen van Jaap als MP-er in Palembang komen in een volgend nummer van
MC aan bod.

Palembang, 1948/1949.

SM
C

Achter het detachement stroomde de kali Sekana die vaker overstromingen veroorzaakte. De huizen van de plaatselijke bevolking waren
daar dan ook op berekend.
Deze kali deed niet alleen dienst als bad- en zwemgelegenheid, maar
ook als openbaar toilet voor de bewoners.
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Palembang, 1950.

Groepsfoto van het personeel van 3 MP III, met enkele van haar
opeenvolgende commandanten. Zittend op de eerste rij van
links naar rechts: 1e luitenant G.J. Toorenaar (10-06-49 tot 0608-49); 1e luitenant E. Klomp (06-08-48-04-02-50) en kapitein
J.N.L. van Dijk van ’t Veld (ingaande 04-02-50).
Van een aantal op de foto voorkomende collega’s zijn de gegevens bekend, zoals van H.H. van der Heijden, G.J. Garritsen, A.
Tolman, N.A. Kortenoeven, W.A.G.M. Strous, P.G. Peters, P.J.
Staats en E. Rodenhuis.
Jaap Tuinder uit Rosmalen, telefoon: 073-6111001, mail:
j.tuinder@home.nl zou graag meer namen en verdere gegevens
ontvangen. Jaap zelf zit op de bovenste rij, zesde van rechts.

Gebouw AMVJ (Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen).

Deze gebouwen waren door de AMVJ ingericht op meerdere
plaatsen in Nederlands-Indië en bestemd voor militairen.
In dit geval was het gelegen tegenover het detachementsgebouw. Ook het personeel van de MP vertoefde daar meermalen
om eens wat te drinken of om deel te nemen aan de sociaal culturele activiteiten die daar werden ontplooid. De naar Nederland
terugkerende militairen hielden daar ook wel hun afscheidsfeestjes. De N.I.W.I.N. (Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indonesië) zorgde ook daar voor ontspanning door onder andere.
ilms te draaien.
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Het stadhuis van Palembang.

Bioscoop Oriëntal aan de Gevangenisweg.

CS

Deze bioscoop werd vaak bezocht door militairen. Het
personeel van het detachement verrichtte daar toezicht op
zoals op het rookverbod, het gedrag en het tenue. Achter in
de bioscoop werden altijd twee stoelen gereserveerd voor het
toezichthoudend MP-personeel, evenals voor de plaatselijke
Algemene (burger) Politie.
Op deze wijze konden veel ilms gratis worden bekeken. Van
die mogelijkheid werd dankbaar gebruik gemaakt.
Gezicht op de rivier
de Moesi, de langste
rivier van Sumatra,
die Palembang in
tweeën deelt.

Het zwembad in de concessie aan de Ruijterlaan.

MC

SM

Veel inwoners
leefden op het
water in zelfgebouwde (houten)
woningen op
vlotten. Indien een
zeewaardige boot de Moesi op voer om in de nabijheid voor anker te
gaan, kwamen deze woningen regelmatig in gevaar door het in heftige beroering gebrachte water. Dit vooral bij het wenden of keren.

CS

De verbinding tussen de twee
stadsdelen werd over de Moesi
onderhouden door een pont.

De Chinese wijk.

De moskee. Hoek Gevangenisweg – Tengoeroekkade.

Door het personeel van de
MP werd ook daarbij dienst
verricht om alles in goede banen te leiden en de geldende
voorrangsregels voor militaireen andere voertuigen, op de
juiste wijze toe te passen. Dit
alles ging heel gemoedelijk.
Niemand had haast.

SM

Bronnen: Foto’s en informatie van W.J.M. Meijer, A.J. Oostra.
P.G. Peters, J.A.M. Hectors en J. Tuinder.

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
Attentie:
Gegevens m.b.t. de groepsfoto (foto 3), graag uitsluitend rechtstreeks doorgeven aan Jaap Tuinder; informatie bij de foto.
De watertoren.

MarechausseeContact•juni2013
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Oud-dienstplichtigen
Reünie dienstplichtige Koninklijke Marechaussee

MC
S

Ergens op de redactie van dit blad staan alle jaargangen van
het blad ‘Ons Wapen’. Regelmatig wordt er in gebladerd
omdat het, zoals dat vandaag de dag heet, een enorme
database over de Koninklijke Marechaussee biedt. Het
eerste ‘Ons Wapen’ verscheen op 26 oktober 1954. In dit
eerste nummer valt een verhaal op van ‘een paraat
onderofficier’, hij beschrijft de oefening ‘Vliegwiel’ van
17 augustus 1954. Hij eindigt zijn verslag ongeveer als
volgt: ‘Laat ik u verzekeren dat ik zeer gaarne bij dit
Marechaussee-onderdeel dien’.

MC

Lichtingen van 1953 op 18 april 2013 bijeen in Putten

en werd er tijdens de gezellige lunch aan allen een miniatuur
uitgereikt. Deze verrassing viel zo goed in de smaak, dat voor
de overgebleven Jeepjes een lange rij ontstond om voor de
kinderen en/of kleinkinderen ook nog een exemplaar mee
naar huis te kunnen nemen. De dames werden verrast met
een draagspeld en mooie bloemen.

Zestig jaar later
En dan nu kwamen ze op 18 april 2013 weer bij elkaar, in
de sfeervolle omgeving - met navenante bediening! - van
zalencentrum De Aker in Putten, hebben zo’n kleine honderd
oud-dienstplichtigen van de vijf 1953-lichtingen van de Koninklijke Marechaussee hun zestigjarige reünie gevierd.
Zestig jaar na dato, een mensenleeftijd!
De organisatoren stuurden een verslag van de bijeenkomst:

Neiging tot filosoferen
Tijdens zijn openingsspeech refereerde de voorzitter van de
reüniecommissie - Bob Bakkenes - onder andere aan de jaren
die nu achter ons liggen en waarin zich zoveel heeft afgespeeld dat hij de neiging tot ilosoferen moest bedwingen.
Dat dit later uitgebreid tijdens de kofie aan tafel, met alles
wat daar aan smakelijk eetbaars bij hoort, toch gebeurde,
kon natuurlijk niet uitblijven.

Sjiep als symbool
En daar zaten ze dan, nog steeds vol vuur en vol verhalen
over het verleden, waarin bijvoorbeeld met zo’n ‘ouderwetse‘
(bouwjaar 1943/44 of daaromtrent) Willy’s Jeep, de Veluwe
onveilig werd gemaakt. Toen voor grootscheepse oefeningen met die ‘Sjieps’ nog colonnes naar Duitsland werden
begeleid door middel van de zogenaamde kikvorsmethode.
Mooie tijden waren dat. Daarom ook heeft de organiserende
commissie deze Jeep als boegbeeld voor de reünie gebruikt

De veertien ons, sinds de laatste reünie van 2011, ontvallenen werden daarna met naam genoemd en met een minuut
stilte herdacht.
Tussen het gezellig keuvelen door, werd een quiz gehouden
met meerkeuzevragen voornamelijk over de diensttijd en de
Marechaussee in het algemeen. Voor de winnaar was een les
Oranjebitter de beloning.
Ook was Arie van der Landen weer aanwezig met zijn memorabilia en werd in de ochtenduren een PowerPointpresen-

SM
C

SM

CS

De eerste parate marechaussees
Ongeveer in dezelfde tijd dat de redactie dit verslag uit 1954
las, kwam het verslag van de reünie van 1953-lichtingen via
de mail binnen. Toeval of niet, maar de marechaussees die
in 2013 bij elkaar kwamen hadden in 1954 misschien wel
meegedaan aan die oefening ‘Vliegwiel’. Zij hadden al het
grootste gedeelte van hun diensttijd er op zitten toen ‘Ons
Wapen’ voor het eerst verscheen.
Op 26 november 1953 kwamen 140 marechaussees van
lichting 1953-1 in Nunspeet aan bij het allereerste parate
KMar-onderdeel: het 151e Etappe Marechaussee Bataljon,
het zal wel dit bataljon zijn geweest dat genoemde oefening
begeleidde. En dus zal menig reünist van 2013 bij de 140
man van 1953 in Nunspeet paraat geworden zijn. 1953-2
volgde in februari 1954.
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gebracht dat luid applaus genereerden.
Na het maken van de gebruikelijke groepsfoto’s werd het
lied ‘We ’ll meet again‘ van Vera Lynn, ten gehore gebracht.
Laat in de middag werd afscheid van elkaar genomen. Een
memorabele dag.
Een volgende keer? Wie weet…

SM

tatie gedraaid met voornamelijk beelden van toen.
Beslist verrassend was ook het optreden van een veertigtal dames die het koor ‘de Ladies” uit Nunspeet vormen. Onder de bezielende leiding van de dirigent, Nico
Ravenstijn, die het koor ook op de piano begeleide werd
een vijftal nostalgische en moderne liederen ten gehore

Belangrijke taak onderweg naar La
Courtine, AXIS UP-borden plaatsen.

CS

De redactie ontving een mail van ouddienstplichtig marechaussee, lichting
1960-4 11 Marcie, Bob van Wilgen.
‘Sta ik nou wel of niet op die foto?’
vroeg hij zich af. Hij zag bijgaande
foto in Marechaussee Contact. Uiteindelijk wist hij het zeker, die marechaussee…. dat ben ik. Zijn gedachten
gingen uit naar zijn dienstplicht bij het
Wapen en hij besluit een anekdote te
sturen uit wat hij noemt: ‘Mijn [achteraf] toch wel gezellige diensttijd’.

MC

Opknapbeurt vanwege speciale opdracht

SM

Tijdens de boeiende periode maakte Bob van Wilgen, zoals
velen voor en na hem, een keer of vier ‘dienstreizen’ naar
West-Duitsland en naar La Courtine in Frankrijk, een keer om
er zes weken te verblijven en twee keer drie dagen heen en na
het weekend weer in drie dagen terug.

CS

MC

Bij de kapitein geroepen
Tijdens de lange periode in Frankrijk werden hij en een collega,
waarvan hem de naam is ontschoten, bij de kapitein geroepen.
Bob: ‘Ik herinner hem mij alleen als “Bafi”, dat was zijn bijnaam’1. Waarom oud-commando KMar-kapitein J.H. Bruinen
die bijnaam droeg is onbekend, maar hij was het die er achter
schuil ging.
Bob en zijn collega kregen een speciale opdracht. In het
gemeentehuis van La Courtine werd een hogere autoriteit
ereburger, Bob meent dat het om de commandant van de
Eerste Divisie 7-december (EM) ging, ereburger van dit stadje.
Een hele eer voor de divisie en zijn commandant generaalmajoor De Vries. De redactie vond een krantenknipsel uit 1961
waarin staat dat drie Nederlandse generaals tot ereburger van
La Courtine benoemd werden. Of het bij Bob van Wilgen om
dezelfde ceremonie gaat, zou zo maar kunnen.
De twee jonge marechaussees kregen heel duidelijke instructies.

SM

Poederdoos
Bob: ‘De collega, zwaar in de baart, zoals ongeveer de latere
premier Lubbers, kreeg zowaar een poederdoos in de handen
gedrukt en de kapitein vroeg hem zijn gezicht te poederen.
Voor vertrek werden we nog helemaal gecontroleerd wat de
kleding betreft. We werden naar het gemeentehuis gebracht
en voor de hoofdingang moesten we gaan posten. Allerlei
hoogwaardigheidsbekleders passeerden ons maar plotseling
stond daar de jeep van onze kapitein. Hij stapte uit en stond
ons te inspecteren. Wat kregen we: een schoenborstel, jawel
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De eerste overnachtingsplaats:
Mourmelon, maar eerst even aftanken uit jerrycans

Regelmatig
rusten en
route en
weer vrolijk
verder naar
het Plateau de
Millevaches

De tijdelijke verblijfplaats in
La Courtine, Frans militair
comfort.

om de schoenen nog even te borstelen en dat werd door ons
“natuurlijk” direct uitgevoerd. Later hoorden we dat onze
kapitein complimenten had gekregen van de generaal.‘
In de avonduren is nog getrakteerd door het kader en werd
het gezellig.
Bruusk wakker worden na gezellige avond
Echter….. de volgende morgen om zes uur stond de kapitein
in de slaapzaal om te kijken of iedereen uit zijn Franse bedje
was.
‘Neen dus, want na zo’n feestje was het katertje aanwezig.
Allemaal in overall was de opdracht en naar buiten voor het
houden van een veldloop. Dat was nou typisch iets voor de
MP’, oordeelt Bob van Wilgen nu nog.

SM
C

De autobiografie van Pieter-Jan Poulusse

Marechausee van
1875 tot 1895

MC

Reeks verhalen uit de oude doos, deel 3: een dronken commandant en overstromingen

MC
S

In de vorige edities van Marechaussee Contact maakten wij kennis
met oud-collega Pieter-Jan Poulusse uit Tholen die van 1873 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 grootouders. In het vorige deel 2 was hij net
geplaatst op de brigade Woudrichem waar Poulusse te maken kreeg
met visstropers en niet altijd even competente collega’s.
In deze aflevering is Poulusse nog steeds in Woudrichem
geplaatst en krijgt te maken met een drankzuchtige commandant en met noodweer. Wij vervolgen zijn dagboekverhalen uit die tijd en handhaven daarbij zijn authentieke
schrijfwijze.
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Een dronken Commandant
‘Het drankmisbruik was in Woudrichem buitengewoon
groot en jammer genoeg te moeten vermelden, dat zulks op
de brigade ook geen uitzondering was. De commandant,
zijn echtgenote niet te vergeten en de overige manschappen maakten zich ook daaraan veel schuldig. Om met de
commandant in dienst te moeten gaan was voor mij “een
schrik om het hart”. Bij de eerste kroeg buiten de gemeente
was het al “aanleggen”. Dan vandaar verder gaande zei
hij maar tien cent van zijn vrouw te hebben gekregen, dat
wilde zoveel te kennen geven, als zou ik in het vervolg voor
hem moeten betalen. Vervolgens nodeloos tijd in herbergen
doorbrengen en half of geheel dronken thuis komen, zodat
het wel is voor gekomen dat ik langs een omweg met hem
de kazerne binnen kwam ten einde door het publiek niet te
worden gezien. Op een zekere dag kwam de brigadecommandant dronken met een stokvis in de keuken en commandeerde mij die te moeten kloppen. Ik zei dat niet te kunnen
en om reden ik links was, dat bevel herhaalde hij nog enige
malen en liet zich toen ontvallen “Verdom je het?”, waarop
ik onmiddellijk “Ja” liet volgen en zodanig opgewonden
werd, waardoor dat ik op hem aansprong doch gelukkig
door één van mijn collega’s gegrepen werd, waardoor er
niets meer voorviel, behalve dan dat de commandant naar
zijn kamer vluchtte. Dat gebeurde is mij altijd bij gebleven
met de gedachte: “Wat was er van mij geworden als ik hem
buiten mijn schuld eens wat slagen had toegebracht?” Een
drankgebruiker was ik niet maar daarna nog veel minder. Een
door de deurwaarder gegijzeld persoon moest onder geleide
van de brigadecommandant en mij worden overgebracht
naar Heusden. Op onze terugkomst werd onderweg door de
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De paardenstal
van de brigade
Dussen was een
zgn. “waterstal”.
Bij wateroverlast
konden de paarden
een etage hoger
worden gesteld.
(foto van Ton
Lensvelt)

brigadecommandant in onderscheidende herbergen de nodige hoeveelheden sterke drank gebruikt van het ontvangen
geld voor die begeleiding.
Onder de gemeente Wijk langs de Maasdijk lag een vaartuig
op de rivier de Maas zonder lichtgevende lantaarn. Het was
donker en door de regen was de dijk erg slibberig. Om de
schipper een bekeuring aan te zeggen wegens een begane
overtreding, begaven wij ons naar het vaartuig, waarbij de
brigadecommandant van de waterkerende dijk viel en bijna in
de rivier terecht kwam. Onherkenbaar door de slijk klauterde
hij op het vaartuig, waar de schipper hem wist te bepraten
en met wat warm vis tussen zijn kleding geborgen hem
op weg hielp. Van proces-verbaal of vervolging was geen
sprake meer. In Woudrichem komende trachtte ik hem langs
de wallen ongezien de kazerne binnen te lozen. Tijdens de
elft-vangst (noot redactie: haringachtige vis van 35-75 cm;
thans uitgestorven) was het wegens de ongewone geldelijke
inkomsten van de vissers buitengewoon met het drankgebruik, ook door de Marechaussee, die zich door de vissers
lieten trakteren, zodat zij menig maal op hun nachtleger
lagen en dan nog te goed hebbende glazen jenever lagen
op te tellen. De bewuste brigadecommandant werd toch
eindelijk verplaatst op een brigade in Zeeland. Later bleek
het hem daar ook te wensen hebben over gelaten, zodat hij
het Wapen moest verlaten. Het was of wij op de brigade in
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Rond de eeuwwisseling 1800-1900 was ‘Den
Alkohol’ een maatschappelijk probleem dat
aangepakt moest worden

CS

Vissersvrouwen in gebed
om goede thuiskomst

een andere wereld kwamen te leven doordat toen alles ging
zoals het moest gaan’.

CS

MC
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Een grote overstroming
‘In het najaar ontstond een was op de rivier de Maas en
de Waal. Door de vele regen en de aanhoudende stormen
werden op vele plaatsen de dijken beschadigd. Aangezien
er ook vrees begon te ontstaan dat de dijk van Dussen het
zou begeven, volgde een telegram van het polderbestuur
Zeelande te Sleeuwijk van de Ingenieur van Rijkswaterstaat
te Den Haag met last onmiddellijk politie te zenden. Ik was
de eerste daarvoor aangewezen, zodat ik en een collega
ons marsvaardig maakten en opmarcheerden naar Dussen.
Wij meldden ons bij de Burgemeester en toen wij hem het
doel van onze komst hadden meegedeeld, kregen wij van
hem te horen dat hij ons niet te had geroepen en dat wij
dus: “Konden opdonderen en dat hij zich van ons niets
aantrok.” Het was voor ons een moeilijk geval. Er moest
zonder uitstel worden gehandeld. Vooreerst een kosthuis
gezocht dat spoedig gevonden was. Gedurende de eerste
dagen en nachten waren we onophoudelijk in dienst.
Eindelijk kwam er voor ons een gelegenheid om te overleggen wat te doen in onze positie waarna te Sleeuwijk de
door mij gedane mededelingen onze verrichtingen werden
goed gevonden en dat wij op de ingeslagen weg moesten
voortgaan.

SM

Daarna had ik nog een bezwaar tegen de geldelijke positie,
daar wij zonder toelage met een maandelijks traktement
van f 23.- onze onkosten niet konden bestrijden, daarin
werd ook direct voorzien. Na een groot aantal dagen te
Dussen te hebben dienst gedaan, kwam een ingenieur ons
bezoeken met voor ons de tijding dat wij konden inrukken
naar onze brigade. Als blijk van tevredenheid werden onze
namen genoteerd. Toen alle gevaar was geweken, zijn een
groot aantal onderscheidingen uitgereikt doch tot onze
teleurstelling hadden wij niet het genoegen daarvoor in
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aanmerking te mogen komen. De vermelding in de dagbladen van allen, die een onderscheiding waren te beurt
gevallen, waren voor ons een grote grief, omdat ons bekend was dat sommigen totaal niets hadden gepresteerd.
Om slechts enkele gevallen te noemen: de oppasser van
de Districtscommandant ’s Bosch had slechts het paard
van zijn Heer vastgehouden, toen zijn Commandant een
overzicht van de waterstand in de rivier de Maas onder
Engelen gehouden had, zonder ook maar in aanraking te
komen met het water.”
Overvallen door noodweer
“De diensten werden nu meer geregeld verricht en de
omgang aangenaam. Ik constateerde steeds overtredingen op de visserij en scheepvaartreglement, zodat mijn
districtscommandant steeds zijn voldoening daarover aan
mij te kennen gaf. Op een zekere avond voeren wij de
Waal op bij welke gelegenheid we onder Herwijnen overvallen werden door een zwaar onweer gepaard gaande
storm en stortregen. Met veel inspanning konden wij
de wal bereiken en begaven ons in een hooiberg op een
boerenerf. Onder de morgen waren wij in slaap geraakt
en een tijd zo blijven liggen. Na de middag kwamen wij
gelukkig gezond en wel te Woudrichem aan, waar de tijding reeds was verspreid was, dat we verdronken waren.
Geen van de vissers hadden ons op de rivier gezien.
Ver in het najaar waren wij op een avond de Maas opgevaren met het vermoeden dat daar door vissers gestroopt
zouden worden. Onder Poederoijen verlieten wij ons
vaartuig en liepen over de uiterwaarden op ons doel af.
Grazende stieren kwamen loeiend op ons aan gelopen,
zodat wij op een stapel rijsthout moesten vluchten, zodat
wij telkens dachten dat die hoop door hun om ver geworpen zouden worden. Na uren zo in spanning te hebben
gezeten verlieten ze ons eindelijk en konden wij ongemerkt verstijft van koude het vaartuig bereiken en waren
toen alweer spoedig ons leed vergeten”.

1940-1945

Deel XI uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’
Door Henk G. Westland, luitenant-kolonel b.d.

en duiken voortdurend politiemannen
onder. Eerst worden voorbereidingen
getroffen om een NSB-beschermingskorps Opperwachtmeester
De Groot
op te richten, maar in maart 1944 doet
een nationaalsocialistisch hulppolitiekorps,
de ‘Nederlandsche Landwacht’ zijn intrede in het openbaar.
Ook voor deze Landwacht moet een administratie worden
opgezet en begin maart worden Van der Burch en De Groot
overgeplaatst naar het DGvP te Nijmegen. Ze ontmoeten
elkaar in het legeringsgebouw van het DGvP, het voormalig
klooster Albertinum, welk gebouw ook de Comptabiliteit
van de Landwacht huisvest. Beide mannen weigeren echter
om de administratie van de Landwacht ter hand te nemen:
ze willen uit beginsel niet voor een dergelijke organisatie
werken.
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De gedemobiliseerde onderoficieren Jan van der Burgh
(1899) en Marten de Groot (1893) treden in 1941 in dienst
van de Marechaussee: Van der Burgh op 1 januari als opperwachtmeester-schrijver bij de Staf IIe Divisie Marechaussee
in Den Haag en De Groot op 19 mei als wachtmeester 1e
klas-schrijver bij het Depot Marechaussee in Apeldoorn. De
Groot volgt daar een wachtmeestercursus van twee maanden, waarna hij wordt geplaatst bij de Staf VIIIe Divisie te
Groningen en per 1 januari 1943 wordt bevorderd tot opperwachtmeester.

MC

De hoofdwachtmeesters Van der Burgh en De Groot worden overgeplaatst
naar het Directoraat-Generaal van Politie en moeten daar de administratie
van de pas opgerichte nationaalsocialistische ‘Nederlandsche Landwacht’
ter hand nemen. Uit principiële overwegingen weigeren ze deze opdracht en
zijn bereid – ook na hier uitdrukkelijk op gewezen te zijn – de gevolgen te
accepteren.
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Administrateurs weigeren

MC

Bij de politiereorganisatie van maart 1943 worden beide
mannen aangesteld als hoofdwachtmeester der Staatspolitie,
ingedeeld bij de ‘Marechaussee (Gendarmerie)’ en tewerkgesteld bij de staven van de marechausseegewesten Rotterdam respectievelijk Groningen. Kort daarop volgt alweer
een reorganisatie: per 1 augustus 1943 wordt de comptabele
functie bij de gewesten direct onder het Bureau Comptabele
der Staatspolitie gebracht. Het betreffende personeel blijft
overigens gewoon werken op de locaties van de geweststaven, maar nu is wel de invloed van het Directoraat-Generaal
van Politie (DGvP)
versterkt.
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Aanslagen op collaborateurs komen in het
najaar 1943 zo veelvuldig voor, dat NSB’ers
wapens willen hebben.
Dit komt de hoogste
politiechef Rauter wel
goed uit, want steeds
vaker worden distributiekantoren overvallen

Opperwachtmeester
Van der Burgh

MarechausseeContact•juni2013
nummer 3

Polizeirat Demut, belast met de Comptabiliteit van de
Landwacht, neemt meteen contact op met de waarnemend
chef van de algemene staf van het DGvP, luitenant-kolonel
De Boer (NSB, SS). Na de oorlog verklaart deze hierover: ‘Hij
toonde zich zeer verbolgen en eischte hun onmiddellijke arrestatie’. De stafchef laat Van der Burgh en De Groot bij zich
komen, probeert ze te overtuigen van hun ongelijk en geeft
ze bedenktijd tot de volgende dag tien uur. De Boer: ‘Den
volgende morgen kwamen echter de beide onderoficieren
op het vastgestelde uur met de mededeling dat zij bleven
weigeren en alle consequenties voor hun rekening namen. Ik
kon toen niets anders dan aan den Polizeirat Demut berichten dat inderdaad de twee hoofdwachtmeesters weigerden
voor de Comptabiliteit van de Landwacht te werken. Ik
weigerde echter tot arrestatie van deze onderoficieren over
te gaan, aangezien dit geen Nederlandsche aangelegenheid
was. Later werd mij bericht, dat van Duitse zijde tot de arrestatie was overgegaan in het legeringsgebouw Albertinum
alwaar beide onderoficieren met het overig personeel de
kofiemaaltijd gebruikten’.
Al snel bereikt het bericht van de arrestatie ook de Hoofdafdeling Personeel van het DGvP. Kapitein Koning, de
personeelsoficier die de overplaatsing had verzorgd, is zeer
ontdaan door de arrestatie en vreest dat hij opnieuw een op-
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Jan en Marten worden meteen na hun arrestatie naar de
kazerne van de Waffen-SS in Arnhem overgebracht en op 18
maart naar het Schutzhaftlager van kamp Vught. Van Marten
is bekend dat hij hier moet werken in het zware Arbeitskommando Luftwaffe, het slopen van vliegtuigwrakken. Op het
avondappel van Goede Vrijdag 7 april moeten plotseling alle
Polizisten uittreden en 35 man worden naar de gevangenis
op het terrein (de ‘Bunker’) afgemarcheerd. Wat is er gebeurd? De ter dood veroordeelde marechaussee Arie Smits,
opgenomen in de ziekeninrichting van kamp Vught, is de vorige dag ontsnapt. Dat kan hij volgens de kampleiding nooit
alleen hebben gedaan en alle Polizisten worden nu collectief
gestraft. Na acht weken vol ontbering wordt de politiegroep
op 2 juni uit hun cellen gehaald en keren de mannen weer
terug naar de barakken.
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dracht krijgt om twee man aan te wijzen. Koning gaat samen
met zijn chef kapitein Meijer naar hun afdelingshoofd, majoor Van der Schatte Olivier (NSB, SS) en Meijer vertelt hem
dat hij een nieuwe aanwijzing niet door zijn personeel zal
laten uitvoeren. Gedrieën staan zij even later op het bureau
van de stafchef De Boer. Deze probeert ze duidelijk te maken
dat dit geval ook voor ‘anti-menschen’ geen probleem zou
moeten zijn en dat ze ook nationaalsocialistische politiemannen kunnen aanwijzen. Maar hun principiële argumenten
overtuigen De Boer niet en er zal een nieuwe opdracht tot
aanwijzing komen. Wanneer het zover is, duikt Koning onder
en weigert Meijer deze opdracht. Hij wordt op het bureau
van De Boer door de Ordnungspolizei gearresteerd.
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De geallieerde opmars heeft op 4 september 1944 Antwerpen bereikt en de Duitsers beginnen de volgende dag met
de ontruiming van kamp Vught. Jan en Marten worden die
dag met vele anderen naar de trein gevoerd en na drie dagen
in een goederenwagon zonder drinken en met weinig eten,
komt het transport aan in concentratiekamp Sachsenhausen
bij Oranienburg. De volgende dag lopen de gevangenen acht
kilometer naar het Heinkellager in Germendorf, waar ze in
een grote vliegtuighal in quarantaine worden gehouden en
verder niets doen dan eindeloos op
appel staan.
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Marten wordt ingedeeld bij een
transport (vijfhonderd man) dat op
13 oktober per trein vertrekt naar
Arbeitslager Langenstein-Zwieberge. Ze komen de volgende dag
aan in een vrij nieuw maar nog
niet afgebouwd kamp. In dit voor
tweeduizend man berekende kamp

Luitenant-kolonel De Boer
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Gebouw Albertinum anno 2013
zijn wel vijfduizend gevangenen onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht. Bij Halberstadt moeten ze tunnels
boren en uithakken in de Thekeberg voor de daarin te vestigen Junkers vliegtuigfabrieken. Marten houdt dit zware werk
zes maanden vol, is al driemaal in het Revier opgenomen
geweest en steeds weer een beetje opgeknapt, maar overlijdt
volledig uitgeput op 20 maart 1945.
Jan wordt teruggevoerd naar Sachsenhausen en gaat op 24
februari 1945 op transport naar concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk. In de stad Linz moet hij werken in
Arbeitslager Linz III voor de irma ‘Eisenwerke Donau’ in de
ijzersmelterijen en wapenfabrieken. Ook worden gevangenen
ingezet bij opruimwerkzaamheden na geallieerde bombardementen. Jan overlijdt hier op 27 april 1945 enkele dagen voor
de bevrijding door de Amerikanen. Opmerkelijk is dat achter
zijn naam in een van Mauthausens dodenboeken als beroep
Sanitäter is vermeld.

De gearresteerde Meijer is via de Sicherheitsdienst in Arnhem terechtgekomen in kamp Amersfoort. Het lukt hem onder valse voorwendselen een
ontslagbewijs te krijgen en hij verlaat begin september het kamp.
De dag na 5 september 1944 (‘Dolle Dinsdag’) vlucht ook Van der Schatte
Olivier, maar hij strandt met autopech in de buurt van Staphorst en wordt
daar door leden van een knokploeg doodgeschoten.
Stafchef De Boer is bij sententie van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden in 1948 in meerdere aanklachten, zoals het meewerken aan de arrestatie van politiemannen, veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf.
De bronnen zijn bij de auteur opvraagbaar. Reageren? Uw reactie is welkom
op het redactieadres (zie colofon) of e-mail rechtstreeks aan de auteur op
marechaussee4045@gmail.com.
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Reservisten
Reservisten bij het Trompetterkorps der
Koninklijke Marechaussee

30-4-09: TkKMar enkele jaren geleden strak op de KWIII-kazerne

MC
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Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee (TkKMar) is één van de zes militaire orkesten binnen de Nederlandse krijgsmacht. Het orkest bestaat op volle sterkte uit 58
musici. In tegenstelling tot de overige militaire orkesten zijn
dit niet uitsluitend professionele musici. Ook reguliere ‘normale’ marechausseefunctionarissen maken -voor zover de
dienst het toelaat- deel uit van dit unieke gezelschap. Onder
de musici bevindt zich ook een groot aantal reservisten. In
deze en de volgende uitgave van Marechaussee Contact
wordt de geschiedenis van het korps en meer specifiek de
rol van KMar-reservisten beschreven.
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Deel 1

CS

Van Drumband naar Tamboerkorps
De geschiedenis van het TkKMar gaat terug tot het jaar
1831, het moment waarop de KMar vier trompetters kreeg.
In 1950 werd de Drum Band der KMar opgericht dat gebruik
maakte van muziekinstrumenten (platte- en dieptrommen,
alsmede signaaltrompetten in ES) die de bevolking van
Apeldoorn had geschonken. De eerste tamboer- en hoornblazerinstructeur was de sergeant Toon Boer. Bij ministeriële
beschikking in 1954 veranderde de naam in Tamboerkorps.
Naast een kleine kern van beroepspersoneel bestond dit
korps uit dienstplichtigen in opleiding. Door de bezuinigingen
in 1965 trad er een sluimerperiode in. Vanaf dat jaar waren
de leden beroepsmarechaussees uit de opleidingseskadrons.
In 1967 kwam het korps weer enigszins op sterkte en er
volgden in 1968 weer enkele optredens.
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Orkestbezetting
Opperwachtmeester-trompetter Toon Mikuska begon in
1982 het Tamboerkorps om te vormen naar een drumfanfare.
Ook de bezetting veranderde. Beroeps en dienstplichtigen uit
het hele land reisden één dag per week af naar Apeldoorn
om te repeteren of optredens te verzorgen. Omwille van de
KMar-traditie als bereden wapen, besloot men voortaan de
naam Trompetterkorps te gaan voeren. Opperwachtmeester
Jaap Pesch vormde, als dirigent, de bezetting om naar een
Brass Band. Vanaf 1993 stond het Trompetterkorps onder leiding van opperwachtmeester Simon Kleinjan. Bij het opschorten van de dienstplicht en de toename van het takenpakket
van de KMar -waaronder de buitenlandmissies- werd het onmogelijk om op verantwoorde wijze optredens te verzorgen
zonder de hulp van externe muzikanten. Deze hulpen waren
burger en kregen geen enkele vergoeding. De marechausseeleiding vond dit een onwenselijke situatie.
Reservistenbeleid
In dezelfde periode waarin de ‘Groep Beelen’ ontstond, kreeg
majoor Wil Kitslaar opdracht naar het Trompetterkorps te
kijken. Ook hij onderkende het probleem en een unieke oplossing volgde: omdat het TkKMar niet met uitsluitend beroepsmarechaussees gevuld kon worden om verantwoord te kunnen
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Relatieconcert van het TkKmar op 6 april 2013 in Zutphen

optreden, werd er in 2001 een aantal Beroeps Bepaalde Tijd
(BBT-ers) aan het orkest toegevoegd. Daarnaast kregen de
al eerder genoemde externe muzikanten een aanstelling
tot reservist en verhuisde het trompetterkorps naar Vught.
De bezetting werd gewijzigd in een fanfare-orkest zonder
saxofoons, die later volgden. De ‘Tamboers en Pijpers van
het Korps Mariniers’ zijn de enige muziekformatie binnen de
krijgsmacht waar beroepsmilitairen een neventaak als muzikant vervullen. Hoewel deze mariniers in eerste instantie veelal
kiezen voor de muziek, treden zij ook als volwaardig marinier
op. Daar waar de overige militaire orkesten uitsluitend werken
met voltijds beroepsmusici kiest de KMar heel bewust voor beroepsmarechaussees binnen het orkest. Juist deze mix (externe
professionele musici met vast personeel uit de KMar) houdt
het orkest militair en blauw. Sterker nog, de gekozen vorm
van het TkKMar (beroeps, BBT-ers en reservisten) wordt in de
nota Militaire Muziek als leidraad genomen: lexibel inzetbaar
en het goedkoopst. Het TkKMar-aannamebeleid bepaalt dat
een wachtmeester-muzikant minimaal C-D niveau moeten
hebben. (Binnen de muziekwereld kent men de diploma’s A tot
en met D en in het vervolg op het conservatorium: bachelor
en master.) De praktijk wijst uit dat vrijwel alle musici van nu
beschikken over een HBO-opleiding. Naast de deeltijd- of
reservistenaanstelling bij de KMar zijn deze mensen werkzaam
als muziekdocent, dirigent, leerkracht en in andere vakgebieden. Groot voordeel voor de Marechaussee is dat het orkest in
een zeer korte tijd in staat is nieuw repertoire in te studeren en
naar verhouding veel meer optredens kan aannemen omdat er
minder repetitietijd noodzakelijk is. Het TkKMar komt in wisselende bezettingen ongeveer honderd dagen per jaar bij elkaar
en verzorgt een kleine 85 diensten/optredens.
Wordt vervolgd!
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Eervol en om nooit meer te vergeten
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Luitenant heeft bijzondere taak voor en tijdens Troonwisseling 2013

KMar-eenheden oefenen
De volgende dag, het was inmiddels 16 april, heb ik met de
KMar-eenheden (afkomstig van de Districten Noord-Oost,
Zuid, Schiphol en Landelijke- en Buitenlandse Eenheden
(DLBE) die een ereafzetting moesten gaan vormen, voorgeoefend op het square van de Koning Willem III kazerne. Ik
had hiertoe een collega van mijn team bereid gevonden de
sabelexercitie op zich te nemen. Hiertoe moesten klewangs
uit de wapenkamer worden gehaald en de aanwezige oficieren hadden inmiddels vanuit het Depot Ceremoniële Tenues
uit Soesterberg hun sabels gekregen. Deze exercitie ging
prima. Daarna zouden de Districten Noord-Oost, Zuid en
Schiphol met Landmacht-, Luchtmacht- en Marine-eenheden
verder oefenen.
Inmiddels was het operatiebevel ontvangen waarin alle
deelnemende eenheden en hun verschillende taken waren
opgenomen. Aan duidelijkheid was niets te wensen overgelaten! Op 23 april was er nog een vergadering in Den Haag op
de KBK over de stand van zaken. Luitenant Knetsch had mij,
samen met anderen, uitgenodigd om alles nog een keer na
te gaan zodat we niets over het hoofd zouden zien… je weet
immers maar nooit.
En oefenen met Marine, Land- en Luchtmacht
De dag erna, 24 april, hebben we onder leiding van de
overste van Duijvenbode op de luchtmachtbasis Nieuw Milligen geoefend tezamen met eenheden van KMar, Marine,
Land- en Luchtmacht. Het Trompetterkorps der Koninklijke
Marechaussee(hiervan waren vier leden aanwezig) gaf een
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Michiel Tattersall schrijft:
‘Toen bekend werd dat op 30 april de troonswisseling plaats
zou gaan vinden, heb ik eigenlijk direct gereageerd naar mijn
collega Theo Betting, die LOKKMar adjudant-onderoficier
is, dat ik me ter beschikking wilde stellen om een bijdrage te
leveren aan deze unieke dag. Het toeval wilde trouwens ook,
dat de Chef Kabinet, kolonel Egbers, een toekomstig cursist
was van de buitenlandopleiding die ik samen met mijn team
van instructeurs verzorg. Hij was het die mij een plek kon beloven in de staf die de ceremoniële taken ging voorbereiden.
Ik was en ben blij dat mij die eer te beurt viel’.
Ik zou toegevoegd worden aan zijn staf, eerste luitenant
Knetsch was waarnemend protocoloficier. Met hem zou ik
gaan samenwerken bij het aansturen en voorbereiden van
de ceremoniële taken. Als lid van de Traditiecommissie KMar
kende ik hem al, dus dat scheelt. Onmiddellijk werden de
agenda’s getrokken om diverse vergaderingen en bijeenkomsten te plannen. Door mijn commandant op het LOKKMar
werd ik ruimschoots in de gelegenheid gesteld de nodige
bijeenkomsten bij te wonen.
De oficiële benaming van het ‘project’ is CP 300 (Contingency Plan 300). De eerste meeting, een kennismaking
met alle deelnemende KMar-eenheden, was 12 april op de
Koningin Beatrix kazerne (KBK) in Den Haag. Op de maandag hierna was er een plenaire meeting in Amsterdam op het
Marine Etablissement (MEA) met alle zoals dat heet ‘Paarse’
(onder-)commandanten. Op die ochtend werd ieder aan
elkaar voorgesteld en werd de mandataris (projectleider),
brigade-generaal Hardenbol, in de gelegenheid gesteld de
aanwezigen toe te spreken. Zijn Regelingoficier (RO) was
kolonel Bastin en deze had een aantal duidelijke mededelingen en ‘one-liners’ voor ons:
‘controle / wachten / centraal’; men moet rekening houden
met tweeënhalf uur stilstaan!
‘het is het feest der details’
‘perfect moet het zijn: bijna goed is niet goed genoeg’
‘tijd is tijd’; er is nadrukkelijk geen ruimte voor een eigen
tijdschema!
‘het geheel is als een Zwitsers uurwerk’.

mando Landstrijdkrachten; voorheen Koninklijke Landmacht)
die uitleg probeerde te geven was niet of nauwelijks in staat
het gezelschap mondeling te bereiken. Beter was geweest
om een kaartschets te laten zien, maar ja. Goed bedoeld allemaal!

MC

De redactie vernam medio april dat eerste Luitenant Michiel
Tattersall, lid van de KMar-Traditiecommissie, gevraagd was
om de Staf te assisteren bij de voorbereidingen en uitvoering van de ere-afzetting tijdens de plechtigheden van 30
april 2013. SMC vroeg hem zijn belevenissen met de lezers
van Marechaussee Contact te delen. Onderstaand zijn
verhaal.

15 april, op verkenning in Amsterdam
‘s Middags werden we met bussen naar het centrum van
Amsterdam vervoerd om daar te gaan ‘verkennen’. Dit was
eigenlijk geen succes, aangezien het – net als altijd – heel
druk was in Amsterdam; de trams gierden om de hoek en reden de vouwen uit je broek. De adjudant van de CLAS (Com-
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Training op Nieuw Milligen
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C
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S
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voersorganisatie), die alle vervoer regelde die dag. Ik had de
vertrektijden nog eens goed nagevraagd, aangezien té vroeg
vertrekken ook niet echt op prijs zou worden gesteld… we
zijn uiteindelijk precies op de juiste tijd aangekomen op het
Marine Etablissement Amsterdam. De laatste twintig minuten
hadden we escorte van KMar-motorrijders. Op het complex
wachtte ons een controle op onze ‘papieren’ (we moesten
een geldig legitimatiebewijs en onze ‘smartcard’ van Defensie
tonen) en een controle op goederen, net zoals op een luchthaven wanneer men gaat boarden. De ‘bagage’ ging dus
door een scanapparaat. Gelukkig was een ieder voorzien van
de juiste papieren en kon men in de grote tent die was opgesteld op het square van het MEA naar binnen om de inmiddels aanwezige ceremoniële tenues in ontvangst te nemen en
daarna naar het hoofdgebouw om te verkleden.
Dit omkleden is altijd een hele klus; het is zo, dat vooraf de
tenues gepast zijn in Soesterberg en dat dát tenue er ook
aan een mobiel rek zou moeten hangen, maar daar kun je
niet altijd van uit gaan… Helaas bleken enkele tenues niet de
juiste maat te hebben en moest er onderling geruild worden,
maar gelukkig was een adjudant-onderoficier van de Staf
KMar uit Den Haag zo vriendelijk om alles in goede banen te
leiden! Ik was ook aanwezig en kon gelukkig enkele collega’s
helpen bij het omkleden en aanvullen van de zo belangrijke
accessoires! Uiteindelijk was een ieder ‘gekleed’ en kon men,
voorafgaande aan de ceremonie, kofie drinken en even nog
wat eten. Met stadbussen van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam werden de collega’s naar het gebouw van de
Universiteit van Amsterdam (UVA) gebracht om er, voorafgaand aan de inzet op Dam en Nieuwezijds Voorburgwal, te
verzamelen. Daar moest men dus in afwachting blijven tot
het moment dat men ging verplaatsen.

CS

Opstelling KMAR-detachement vóór vertrek naar Dam c.q. Nieuwezijds Voorburgwal
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C
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muzikale omlijsting. Geweldig hoe vier leden een indruk
geven dat het een heel Trompetterkorps is! Zonder muziek
is het ondoenlijk allen in de maat te laten lopen, zeker zo’n
grote groep, een ‘Interservice’-eenheid! Kolonel Bastin was
middags persoonlijk aanwezig om met eigen ogen de voorbereidingen gade te slaan. Luitenant Knetsch was ook uit het
Haagse afgereisd om ons een hart onder de riem te steken.
De Koninklijke Luchtmacht bleek een goede gastheer die
dag, die werd afgesloten met een evaluatie en een blikje fris
en een Mars of Snickers. De lunch was met enkele broodjes
trouwens ook prima voor elkaar, net zoals het weer, dat een
gunstige rol speelde!
Op donderdag 25 april – met nog een paar dagen te gaan
– ben ik nog in Den Haag op de KBK geweest om samen
met sommige collega’s de Chef Kabinet in te ‘luiten’, zoals
militairen dat noemen, over de voorbereidingen tot nog toe.
Kleine onvolkomenheden moesten nog weggewerkt worden,
maar alles zag er – in ieder geval op papier – goed uit. Je wist
niet hoe de dag op 30 april zal gaan verlopen, maar aan de
voorbereidingen lag het mijns inziens niet.
Op de dag zelf
Voor het vertrek op dinsdag 30 april was onze commandant
LOKKMar, de kolonel Hoppe, nog aanwezig om ons een
goede dag te wensen. Dit werd zéér gewaardeerd! Om 05.40
uur gingen we met een bus richting Amsterdam. We kregen
een ontbijtpakket uitgereikt en dat viel in goede smaak! Het
vervoer die dag was volgens het ‘Zwitsers uurwerk principe’
keurig voorbereid door DVVO (Defensie Verkeer- en Ver-
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Zelf bleef ik achter op het MEA en kon gelukkig de verrichtingen van Hare Majesteit Koningin Beatrix en de nieuwe
Koning volgen op diverse beeldschermen. Om ongeveer half
drie ’s middags kwamen de collega’s terug vanuit de UVA
en konden weer verkleden in trainingspak. Het trainingspak
moest men namelijk aanhebben tijdens de reis naar en van
Amsterdam. Om ongeveer
vier uur ’s middags gingen we
weer met onze eigen dienstbus van het LOKKMar terug
naar Apeldoorn. We hadden
trouwens een jarige in ons
midden: majoor Henk Rijke
vierde die dag zijn verjaardag!
Om dit niet geheel voorbij
te laten gaan, had hij twee
lessen Oranjebitter met zestig
kleine plastic glaasjes meegenomen en werden deze in de
bus volgeschonken, waarop
allen proostten op de nieuwe
Koning en natuurlijk ook op
de jarige. Een leuke geste van
de majoor! Het was trouwens
voor hem de tweede keer dat
Overleg paradecommandant met overige
hij een inhuldiging meemaakondercommandanten, waaronder Marine
MarechausseeContact•juni2013
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Trots, voldaan en moe
Tegen vijven kwamen we in Apeldoorn op het LOKKMar aan
en konden we na enkele dankwoorden van luitenant-kolonel
van Duijvenbode en majoor Rijke huiswaarts keren. Volgens
mij was een ieder trots, voldaan en best wel moe.
Persoonlijk vond ik het een hele eer om die dag mee te
mogen maken. Veel heb ik die dag, van de ceremoniële
inzet zélf, niet gezien, maar juist wel heel erg veel ‘achter de
schermen’ en van de voorbereidingen voor deze inzet. Ongeloolijk veel wat collega’s van de KMar hebben, en ander
Defensiepersoneel heeft, gedaan om de ceremoniële inzet
mogelijk te maken. Dit is goed om ook eens te mogen zien
en op te merken. Van degene die - zeg maar - de broodjes
smeert, kofie schenkt tot en met de commandanten die de
bevelen geven op Dam en Nieuwezijds Voorburgwal: iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om een dag zoals deze te
laten slagen.

MC

te. Hij was er in 1980 ook bij. Adjudant-onderoficier Theo
Betting (LOKKMar-adjudant) had geregeld dat op de heenen terugreis de inwendige mens niet vergeten zou worden.
Er werd gegeten uit lunchpakketjes en we kregen blikjes
frisdrank en er warenkoeken en Marsrepen voor de buspassagiers. Goede zaak.

SM

Kleden op Marinecomplex Amsterdam

Reünie beroeps 67-3

MC

Na ongeveer dertien jaar was het op 28 mei 2013 de tweede
keer dat bovengenoemde lichting bijeen was voor een
reünie.
Als locatie was gekozen voor het Marechausseemuseum in
Buren. Kersverse SMC-begunstiger Gijs van den Bor stuurde
dit verslag naar de redactie.

CS

Vijfenveertig reünisten
Ondanks een paar afmeldingen (vanwege vakantie, ziekte
enzovoort) waren er 45 deelnemers.
Namens de ‘reüniecommissie 67-3’ bestaande uit Berend Apperloo, Jan Oosthof en Gijs van den Bor sprak laatstgenoemde een welkomstwoord uit. Hierin werd stilgestaan bij het feit
dat er reeds zes collega’s zijn overleden, ook memoreerde hij
het wel en wee van een aantal door diverse omstandigheden
afwezigen en werden bijzonder leuke anekdotes aangehaald.

SM

Geslaagde middag
Hierna bleek het goed toeven in de dependance van het
museum. Vanwege de grootte werd de groep in tweeën
gedeeld. De heer J. Jansen, gids van het museum, leidde
deze groepen, met de nodige uitleg, rond in het museum.
Tussendoor werden in een prima sfeer vele herinneringen
opgehaald. De groep genoot zichtbaar van het hernieuwde
contact. Al bij de voorbereidingen bleek er grote behoefte te
zijn aan deze bijeenkomst.
Voor meerdere deelnemers was dit een eerste kennismaking
met het Marechausseemuseum en haar dependance. De
complimenten waren niet van de lucht.
Leuk moment was de toespraak van Willem Slootweg, in
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1967 wachtmeester eerste klas en de instructeur van ons
peloton. Het was voor velen bijzonder deze man weer te
ontmoeten.
Nadat er een eenvoudige broodmaaltijd was genuttigd werd
bij het afscheidswoord algemeen besloten om in 2017 de
volgende reünie te organiseren. Het is dan vijftig jaar
geleden dat deze groep in de Willem III kazerne de opleiding
tot marechaussee startte.
Na deze zeer geslaagde middag vertrok ieder weer met een
voldaan gevoel.

De organisatoren en de overige aanwezigen van 1967-3
lieten het museumteam weten dankbaar te zijn voor de
geweldige medewerking en doneerden het positieve saldo
van hun reüniebudget, te weten € 285,-- aan het museum.

SM
C

SMC
Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III

het signaal ‘Voorwaarts’, werd de vlag gehesen en volgde het
deilé.
Na de plechtigheid werd door Indië-veteraan Laurens van
Schaik een eigen werk ‘Sobat’ voorgedragen.
Na de traditionele rijstmaaltijd was er nog ruim de gelegenheid voor de deelnemers om van gedachten te wisselen.
Ondanks het steeds geringer wordende aantal sobats, werd
teruggekeken op een ijne Reünie in Bronbeek.
De teksten van de heren Meijer en van Schaik zijn terug te
lezen op de SMC website.
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Na inleidende woorden van Roel Gras, voorzitter reüniecommissie SMC, heette luitenant-kolonel KMar b.d. Frans
Meijer, voorzitter van de Commissie Veteranen SMC, in zijn
toespraak de aanwezigen van harte welkom, met name
kolonel V.B. Egbers en majoor F. Spruijt namens de KMar,
kolonel Michiel C. Dulfer, Commandant KTOMM Bronbeek,
brigade-generaal b.d. drs A.D. Vriezen en mevrouw L.C. Plaizier - Flippo. Hij bedankte de reüniecommissie o.l.v. Roel Gras
voor het vele werk dat is voorafgegaan aan de voorbereiding
van deze dag.
Na zijn inleiding sprak Meijer over de gebeurtenissen die het
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden met als hoogtepunt
de inhuldiging op 30 april. ‘Ik hoop enkelen van u weer te
treffen op de Veteranendag op 29 juni en op zaterdag 7 september bij het Indië-monument in Roermond’ aldus Meijer.
Na de toespraak werden de in het afgelopen jaar overleden
sobats herdacht. SMC- en Indiëveteraan Arie van Veen las de
24 namen voor van degenen die ons zijn ontvallen gedurende 2012/2013, waarop een moment stilte in acht werd
genomen. Opperwachtmeester Paul van der Schoot van het
Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee bracht het signaal
‘Geeft acht’.
Aansluitend volgde de kranslegging door de heren T.M.J.
Moors en J.W. Appel bij het KNIL-monument. Bij het monument werd één minuut stilte in acht genomen. Daarna klonk

MC

De jaarlijkse Indië-reünie en herdenking ‘Boerma-Plaizier MP III’ werd op 13 juni 2013 zoals gebruikelijk gehouden
in Bronbeek en werd bijgewoond door ruim 90 belangstellenden.
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SMC-Contactmiddag Amsterdam/Badhoevedorp
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Voorzitter van de SMC-reüniecommissie, Roel Gras, sprak
een welkomstwoord tot de 43 SMC-begunstigers die zich
hadden aangemeld voor deze bijeenkomst. Een moment
stilte werd gehouden voor een viertal vrienden dat ons het
afgelopen jaar is ontvallen, te weten de heren J. Waalwijk (†
25-2-2012), F.L. Bron († 13-6-2012), J.W.D. Bussing († 251-2013) en E. van der Heijden (†25-2-2013).
Namens de Districtscommandant Schiphol waren aanwezig
majoor Joost de Bruyn, brigadecommandant BOOD (brigade
operationele ondersteuning district) tevens kazernecommandant van de nieuwe kazerne Schiphol, evenals brigadeadjudant Eric Kortland. Roel Gras verzocht hen de dank aan de
Districtscommandant over te brengen voor het beschikbaar
stellen van de locatie in Badhoevedorp voor deze SMCbijeenkomst.
Sinds mei 2009 wordt de ‘Contactmiddag Amsterdam’, zoals
de bijeenkomst voorheen werd genoemd, gehouden op het
terrein van de voormalige brigade Badhoevedorp. Na de
sluiting van de Amsterdamse locatie ‘Robert Koch’ in 2007 is
deze bijeenkomst bekend onder de huidige naam ‘Contactmiddag Amsterdam/Badhoevedorp’. Het is moeilijk precies
na te gaan wanneer voor het eerst de ‘Contactmiddag
Amsterdam’ is gehouden. In de jaren zestig van de vorige
eeuw, misschien zelfs al eerder, werden al informele contactdagen voor personeel in het toenmalig District Amsterdam
gehouden op de locatie ‘Robert Koch’ onder regie van SMC-

MC

Op 15 mei 2013 werd de jaarlijkse SMC-contactmiddag gehouden in het KEK- gebouw op het terrein van de voormalige Marechaussee-brigade Badhoevedorp.
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coryfee Arie van Veen. Na de oprichting van SMC in 1977 is
meer structuur in de bijeenkomsten gebracht.
De reüniecommissie benadrukt overigens dat deze Contactmiddag niet slechts voor ‘oud-Amsterdammers’ bedoeld is.
Net als bij alle overige SMC-contactdagen en -middagen zijn
alle begunstigers van harte welkom.
De KMar-locatie in Badhoevedorp was deze dag voor de
SMC-ers wel zeer bijzonder. Men zag de jonge KMar-collega’s om zich heen en kon eventueel met hen kennismaken.
De jonge collega’s waren in grote getale aanwezig, zij maakten deel van de OE, AE en ME (respectievelijk Ondersteunende, Arrestatie- en Mobiele Eenheid) van het District.
Het was wederom op 15 mei jongstleden een prima dag met
een goed reüniegevoel, waarop veel
werd bijgepraat. De
dag werd besloten
met een voortreffelijke, door Paresto
bereide, rijstmaaltijd.
Volgend jaar zal
deze mooie locatie
in Badhoevedorp
verlaten zijn en zal
het district zijn intrek
hebben genomen in
de nieuwe Koningin
Máxima kazerne,
waarvan eind van dit
jaarde oficiële opening wordt verricht
door de Koningin.
De reüniecommissie
hoopt natuurlijk op de
mogelijkheid dat de
volgende bijeenkomst
misschien wel in de
nieuwe kazerne kan
worden gehouden.

Personalia
Nieuwe begunstigers
G. van den Bor
Ber 67-3

H. Smedema
Ber 74-5

A.Kossen
Ber 67-3

M.C. van Utrecht
Dpl 53-3

S. van Meerveld
Dpl 63-3

S. de Wilde
Ber 73-5
EUFOR

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.
Het Bestuur SMC

Overleden begunstigers
L.J. Bommeleijn
Geboren 29 juni 1925
Overleden 26 februari 2013
NBS
Ber 1948-1954

Mevr. A.C. van KesterenKassing
Geboren 20 mei 1922
Overleden 26 april 2013
Weduwe van P. van Kesteren

A.J. Caudron
Geboren 1 juli 1927
Overleden 6 maart 2013
Ber 2-7 RI; Ned. Indië
2 MPIV; 3 MPIV

P.A. Luehof
Geboren 12 februari 1932
Overleden 22 april 2013
Dpl 52-3

H.H. Feringa
Geboren 18 september 1929
Overleden 17 maart 2013
Ber 48-6

J. Moerkerk
Geboren 19 september 1928
Overleden 30 januari 2013
Dpl Ned. Indië; 423 BI; 6-5
RI; 4 MPI

O.M.R.J.I. van Nispen tot
Pannerden
Geboren 11 november 1928
Overleden 14 december
2012
Ber

l
l
l
l
l

M. Overbeeke
Geboren 20 maart 1938
Overleden 1 april 2013
Dpl 58-2

l
l
l

J.M. Peters
Geboren 7 december 1928
Overleden 14 mei 2013
Dpl 42 DMC; Ned. Indië;
MPI

l
l

Bestuur en redactie Stichting
Marechaussee Contact
betuigen de nabestaanden
hun medeleven en wensen hen
sterkte toe.
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Stichting Marechaussee Contact
Stichting Marechaussee Contact
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
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:
IBAN: NL82 INGB 0003 9121 06
BIC:
INGNL2A
Bankrekening SMC-artikelen
IBAN: NL34 INGB 0000 9164 46
BIC:
INGNL2A
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: NL82INGB0003912106
BIC:
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
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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 speciieke 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, voor fees tda g en: zie we bsite

