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SMC

Observaties voorzitter

Op 7 september hebben we in Roermond onze in Nederlands- In-

dië en Nieuw-Guinea gevallen collega’s herdacht. We eren daar 

onze sobats door de aanwezigheid van de commandant van het 

Wapen, de kranslegging door SMC en onze persoonlijke aanwezig-

heid. Onze Indië-gangers hebben door hun leeftijd steeds meer 

moeite om zelf deel te nemen aan deze herdenking. Wij zullen als 

bestuur er voor zorgen dat wij als stichting daar, ook in de toe-

komst, aanwezig zullen zijn!

 

Op 9 september hebben we in Oud-Beijerland afscheid genomen 

van Ies Keijzer. Ies is als een van de oprichters van onze stichting 

29 jaar voorzitter geweest. Sprekers typeerden hem als een groot 

rasbestuurder, een warm mens met ontembare energie en inzet. 

Aandacht voor elkaar was voor hem vanzelfsprekend. Tot het laatst 

wilde hij ook van het wel en wee van onze stichting op de hoogte 

blijven. Wij gedenken hem met dankbaarheid!

Op 4 oktober waren we voor de veertiende  keer in Apeldoorn 

bijeen voor onze KMar- Veteranendag. Bij de herdenking van de 

gevallenen hield CKMAR, luitenant-generaal dr. Hans Leijtens, 

traditiegetrouw een toespraak. Hij toonde in zijn toespraak zijn be-

trokkenheid bij de veteranen en hun achterban. Na zijn toespraak 

werd het woord gegeven aan luitenant-generaal b.d. Ted Meines. 

Op emotionele wijze gaf hij aan dat iedereen als rader in het geheel 

van wezenlijk belang is. Een luid applaus - niet gebruikelijk bij een 

militaire plechtigheid -  gaf aan dat hij velen met zijn woorden had 

geraakt. Na de plechtigheid was er in de op het Square geplaatste 

tent volop gelegenheid om oude banden aan te halen. In de loop 

van de middag keerde een ieder tevreden huiswaarts. Op onze 

website kunt u meer informatie over deze weer voortreffelijk geor-

ganiseerde dag aantreffen, daar is ook de door CKMAR gehouden 

toespraak na te lezen.

Met elkaar kunnen we ook weer terugzien op een zeer geslaagde 

Algemene SMC-Reünie. Ongeveer 300 begunstigers waren naar 

‘De Molen’ in Harskamp gekomen. Roel Gras en de leden van zijn 

reüniecommissie kregen weer veel complimenten. De dag was 

door hen voortreffelijk voorbereid, alles verliep naar wens. Net als 

in Apeldoorn werden al snel over en weer ervaringen uitgewisseld. 

Op onze website treft u meer informatie over deze bijeenkomst 

aan. 

In deze uitgave mist u de rubriek ‘De autobiografie van Pieter-Jan 

Poulusse’. We hebben op die pagina’s nu een artikel opgenomen 

over het 200-jarig bestaan van ons Wapen. Volgend jaar zullen we 

deze mijlpaal op gepaste wijze vieren. Weet u overigens dat op 3 

april 1918 het honderdjarig bestaan van ons Wapen is herdacht! In 

1927 begon men echter aan de oprichtingsdatum te twijfelen. Ma-

joor Van Houten kreeg opdracht een en ander uit te zoeken. Zijn 

studie werd voorgelegd aan de directeur van het Krijgsgeschied-

kundig Archief. Dit leidde definitief tot het oordeel dat ons Wapen 

op 26 oktober 1814 is opgericht. Weliswaar was het Wapen de 

eerste jaren hoofdzakelijk in wat nu België heet gestationeerd. Het 

maakte echter wel degelijk deel uit van de Nederlandse Landmacht 

(die ook volgend jaar het 200-jarig bestaan zal vieren). 

Ik heb in de afgelopen maanden in Buren veel collega’s mogen 

begroeten, steeds meer wordt invulling gegeven aan de functie 

als  Marechaussee Meeting Point. Velen komen regelmatig naar 

ons museum, sommigen - zelfs oud-gedienden ! - soms voor de 

eerste keer. Allen tonen zich aangenaam verrast over wat er sinds 

de oprichting van het museum in 1936 is verzameld en wat er over 

het Wapen aan het publiek wordt getoond. De expositie toont 

echter maar een deel van ons erfgoed. Minstens net zo belangrijk, 

misschien nog belangrijker, zijn de archieven die in al die jaren zijn 

aangelegd en de boeken die in die 76 jaar zijn verzameld. Dat alles 

had niet gekund zonder de betrokkenheid van onze achterban. 

Vanaf deze plek wil ik nog eens benadrukken dat persoonlijke aan-

tekeningen, uit missiegebieden naar familie en vrienden gestuurde 

berichten, fotoalbums en dergelijke voor ons museum, maar ook 

voor ons Wapen, van heel groot belang zijn. Denk niet op voor-

hand dat iets niet zal bijdragen aan de kennis van ons verleden, laat 

die beoordeling alstublieft aan ons als museumteam over. 

In het vorige nummer en tijdens de Algemene Reünie heb ik stilge-

staan bij de reden waarom wij binnen de stichting een reüniever-

eniging hebben opgericht. Even leek het er op dat het gestelde in 

de Raamregeling Reüniefaciliteiten er ook toe zou leiden dat vanaf 

2014 alleen verenigingen lid zouden kunnen zijn van het Veteranen 

Platform. Gelukkig is daar onlangs in een Algemene Bestuursver-

gadering van deze organisatie niet toe besloten. We hebben ons 

binnen het Veteranen Platform vanaf de oprichting steeds loyaal 

en collegiaal opgesteld en zullen dat blijven doen. Ik vind het dan 

ook zeer plezierig dat we dat nu extra kunnen invullen door de be-

noeming van ons AB-lid kolonel b.d. Peter Klijn als secretaris van dit 

Platform. Die zich elders in dit nummer van Marechaussee Contact 

aan u voorstelt.

Ik wens u weer heel veel leesplezier.

Jack Vlaming

brigade-generaal b.d.

voorzitter SMC
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Nestelpennen

Onlangs publiceerde de Staatscourant het Besluit van de 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tot aanwijzing van 

buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Koninklijke 

Marechaussee. Door dit besluit kunnen de marechaussee-

beveiligers in de (object)beveiliging worden benoemd tot 

buitengewoon opsporingsambtenaar.

Door marechausseebeveiligers een BOA-status te geven kan 

de KMar efficiënter werken dan voorheen. Doordat er straks 

meer opsporingsambtenaren binnen het domein Bewaken & 

Beveiligen zijn, kunnen zij zelf makkelijker doorpakken in si-

tuaties waarbij er sprake is van een strafbaar feit. Marechaus-

seebeveiligers met BOA-status hebben straks de kwaliteiten 

en bevoegdheden voor zelfstandige ambtshandelingen, 

informatieverstrekken, -bevragen en -verwerken, ambtelijke 

vorderingen en repressief optreden. De BOA-status is niet 

De brigade Grensbewaking van 

de Koninklijke Marechaussee 

op Schiphol heeft onlangs in 

een week tijd meerdere aanhou-

dingen verricht van mensen die 

onder meer voor mishandeling, 

bedreiging en openstaande 

boetes gezocht werden door 

Justitie.

Een man van 43 jaar bleek nog verschillende onherroe-

pelijke vonnissen open te hebben staan voor een bedrag 

van 2.436 euro en had verzuimd vijftien boetes te be-

talen voor verschillende verkeersovertredingen met een 

totaal bedrag van 13.875 euro. De man is aangehouden 

omdat hij het verschuldigd bedrag niet kon betalen. Dit 

overkwam ook een 41-jarig man die nog een onher-

roepelijk vonnis met een bedrag van 8.200 euro had 

openstaan.

Ook stuitten marechaussees op de luchthaven op diverse 

personen van verschillende nationaliteiten die door 

Justitie gezocht werden voor diverse strafbare feiten, 

waaronder drugssmokkel, mishandeling en oplichting.

Falsificatenexperts van de Marechaussee hadden het erg 

druk met de afhandeling van verdachten die met een 

vervalst paspoort de grens probeerden te passeren.

De Koninklijke Marechaussee verricht op luchthavens 

grenspolitietaken en heeft op diverse locaties zoge-

naamde ID-desks, waar documenten ter controle kunnen 

worden aangeboden.

BOA-status voor marechausseebeveiligers

De Koninklijke Marechaussee heeft tijdens een Mobiel Toe-

zicht Veiligheid (MTV) een 36-jarige man uit Polen aange-

houden die in het bezit was van een valse Poolse identiteits-

kaart en een vals Pools rijbewijs.

Tijdens dit MTV op de A-16 bij Hazeldonk controleerden 

marechaussees een personenauto. De bestuurder, naar later 

bleek de 36-jarige man uit Polen, overhandigde een Poolse 

identiteitskaart en een Pools rijbewijs. Bij onderzoek bleken 

beide documenten vals, waarop de verdachte werd aan-

gehouden. Hierop de verdachte aangehouden. Tijdens het 

vervolgonderzoek naar de identiteit van de verdachte kwam 

naar voren dat hij door de autoriteiten in Polen wordt ge-

zocht op verdenking van diefstal, heling en oplichting.

De Poolse autoriteiten hebben om overlevering gevraagd. 

De zaak is in behandeling bij het Openbaar Ministerie in 

Amsterdam die de centrale autoriteit is voor uitleveringen 

binnen Europa.

bedoeld als taakuitbreiding voor de beveiligers van de ma-

rechaussee, maar is bedoeld om hun bestaande taken in de 

(object-)beveiliging zelfstandiger uit te kunnen voeren.

De directeur Operaties KMar is tevreden met het besluit 

van de staatssecretaris: ‘In de Ontwikkelagenda van de 

Koninklijke Marechaussee staat dat we het domein Bewaken 

en Beveiligen verder willen professionaliseren. We zetten 

nu weer een heel concrete stap. De BOA-status stelt onze 

marechausseebeveiligers in staat om zelfstandiger hun werk 

te kunnen doen.’

Voordat marechausseebeveiligers als BOA aan de slag kun-

nen, hebben zij eerst een speciale BOA-opleiding en een 

speciale beëdiging nodig. Het opleiden en beëdigen tot BOA 

zal gefaseerd gebeuren op het OTCKMar (i.o.). De mensen 

op wie het van toepassing is worden op hun eigen brigade 

geïnformeerd.

Diverse aanhoudingen 

op Schiphol

Gezochte Pool 

aangehouden
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De Koninklijke Marechaussee in Limburg heeft 

een 31-jarige man uit Düsseldorf aangehou-

den. 

Een gecombineerde surveillance-eenheid van 

de Koninklijke Marechaussee en de Bundes-

polizei controleerden op de N280, ter hoogte 

van Roermond, de bestuurder van een perso-

nenauto. Deze bestuurder was in het bezit van 

een Duitse identiteitskaart. Na het raadplegen 

Internationaal gesignaleerde man aangehouden

De Koninklijke Marechaussee, brigade Politie en Bevei-

liging Schiphol, doet onderzoek naar € 10.000,-- vals 

geld dat door de douane is aangetroffen bij een 21-ja-

rige man uit het Italiaanse Napels.

Ambtenaren van de Douane vonden in de rugzak van 

de verdachte een paar sportschoenen die een opvallende 

verdikking hadden in de zool. Na onderzoek bleken er 

200 valse biljetten van € 50,-- in de schoenen verborgen 

te zitten. De verdachte is aangehouden en overgedragen 

aan de Marechaussee.

Rechercheurs van het Team vervolgonderzoeken van 

de Marechaussee Schiphol doen verder onderzoek in de 

zaak.

Man smokkelt 200 bankbiljetten in schoenen 

van het opsporingsregister, bleek de man 

gesignaleerd te staan voor overlevering aan de 

Duitse autoriteiten. De Marechaussee heeft de 

verdachte hierop aangehouden. 

De aanhouding vond plaats op verzoek van de 

Duitse autoriteiten. De man wordt verdacht 

van grootschalige oplichting en deelname aan 

een criminele organisatie. De man is in verze-

kering gesteld en werd overgeleverd aan de 

Duitse autoriteiten.

De Koninklijke Marechaussee, brigade Oostgrens-Noord 

heeft tijdens een controle Mobiel Toezicht Veiligheid 

(MTV) nabij de grensovergang op de A37 bij Nieuw Dor-

drecht, twee Duitsers aangehouden die verdacht worden 

van heling van bijna 500 kilo koper.

Tijdens de controle viel de personenauto met Duits ken-

teken op doordat deze zeer zwaar beladen was. Op de 

achterbank van de auto lagen diverse bundels met koper 

waarvoor de twee inzittenden geen goede verklaring kon-

den geven. 

De 22-jarige bestuurder en zijn 21-jarige bijrijder zijn aan-

gehouden op verdenking van heling omdat het vermoeden 

bestaat dat het koper van diefstal afkomstig is. Bij nader 

onderzoek werden in de auto twee speciale knipscharen 

aangetroffen. De waarde van deze hoeveelheid koper is 

ongeveer € 2300,--.

Beide verdachten zijn in verzekering gesteld. Rechercheurs 

van de Koninklijke Marechaussee, brigade Oostgrens-

Partij koper aangetroffen in personenauto 
Noord, doen verder onderzoek, onder andere naar de her-

komst van het koper.
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Nestelpennen

De Koninklijke Marechaussee van 

brigade Limburg-Zuid heeft tijdens een 

MTV-controle een 27-jarige Somalische 

man aangehouden op verdenking van 

verduistering, heling en overtreding van de Opiumwet. 

Tijdens de MTV-controle op de A76 bij Stein controleerden 

marechaussees de bestuurder van een voertuig met Noors ken-

teken. Uit opgevraagde gegevens van het kenteken, bleek het 

voertuig sinds 17 juni 2013 als gestolen te zijn gesignaleerd door 

de Noorse autoriteiten. De verdachte werd hierop aangehouden 

op verdenking van verduistering en heling van het voertuig. De 

verdachte, die in het bezit was van alleen een Noors rijbewijs, 

bleek tevens sinds 23 april illegaal in Noorwegen te verblijven. 

Daarnaast werd in het voertuig een kleine hoeveelheid qat 

aangetroffen, waarvoor de verdachte ook werd aangehou-

den. De verdachte verklaarde het voertuig, met achterlating 

van zijn creditcard, te hebben gehuurd.

Marechaussees hebben de verdachte gehoord, waarna hij in 

vreemdelingenbewaring is gesteld. De vreemdeling en het 

onderzoek werden overgedragen aan de Noorse autoriteiten.

De Koninklijke Marechaussee (brigade Brabant-Zuid) heeft 

onlangs op Eindhoven Airport een preventieve fouilleeractie 

gehouden.

Zo’n vijftig marechaussees, 

waaronder medewerkers van 

Forensische Opsporing, de regi-

onale ‘ID-desk’ en de recherche 

van de KMar op de luchthaven 

namen deel aan de controle, die 

gericht was op het tegengaan 

van de aanwezigheid van wa-

pens op het luchthaventerrein.

Bij een aantal inzittenden van 

voertuigen, die naar een controleplaats werden geleid, trof-

fen marechaussees slag- en steekwapens, softdrugs, pep-

perspray aan, evenals voorwerpen die als wapen gebruikt 

kunnen worden. Het Openbaar Ministerie was aanwezig om 

overtreders zo snel mogelijk af te handelen en na beboeting 

en afstand doen van wapens en drugs hun weg te kunnen 

laten vervolgen.

Ook werd tijdens de controle een man aangehouden die 

niet teruggekeerd was van penitentiair verlof. De delinquent 

stond gesignaleerd bij Justitie om nog 200 dagen gevange-

nisstraf uit te moeten zitten.

De Koninklijke Marechaussee, verantwoordelijk voor de po-

litietaken op de luchthavens in Nederland houdt regelmatig 

dergelijke controles om de veiligheid te vergroten.

Preventieve fouilleeractie op Eindhoven Airport succesvol

Somaliër aangehouden 

wegens verduistering 

van huurauto
De Koninklijke Marechaussee (brigade Oostgrens-Midden) 

heeft bij een controle in een internationale trein, op het 

traject Arnhem-Utrecht, een 19-jarige Braziliaanse vrouw 

aangehouden op verdenking van drugssmokkel. 

De Marechaussee controleerde de 

vrouw, die met de internationale 

trein van Zwitserland naar Neder-

land reisde, in het kader van het 

Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). 

Omdat er onduidelijkheid was 

over het reisdoel van de vrouw 

en ze geen verklaring kon geven 

voor haar onlogische reisschema, 

besloten de marechaussees de 

vrouw aan een nader onder-

zoek te onderwerpen. Hierbij 

werd in de koffer van de vrouw een onbekende hoeveelheid 

drugs,vermoedelijk cocaïne, ontdekt. 

Marechaussees van de Brigade Oostgrens-Midden doen 

verder onderzoek naar de verdachte en de in beslaggenomen 

goederen onder verantwoordelijkheid van het Openbaar 

Ministerie, Arrondissementsparket Oost-Nederland.

Verdachte van drugssmokkel 

in trein aangehouden

De Koninklijke Marechaussee, brigade Brabant-zuid, 

heeft een 20-jarige vrouw en een 21-jarige man uit Italië, 

aangehouden voor mensensmokkel van een groep van acht 

vreemdelingen (Syriërs) zonder geldige documenten.

Tijdens een controle Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) van een 

internationale lijnbus op de A67 bij Bladel, werd het duidelijk 

dat de groep begeleid werd door de twee verdachten. De 

Man en vrouw aangehouden voor mensensmokkel 

vrouwelijke verdachte had kopieën van de 

Syrische paspoorten van de groep bij zich.

De acht Syriërs, drie vrouwen en vijf man-

nen, variërend in leeftijd van 20 tot 59 jaar, 

en de twee verdachten werden voor nader 

onderzoek overgebracht naar de brigade 

Brabant-zuid van de Marechaussee in 

Eindhoven.
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Agenda

Op zaterdag 21 december wordt, voor de twaalfde keer, het evenement ‘Buren bij Kaarslicht’ georganiseerd. De straatverlich-

ting gaat uit en de  binnenstad van het historische Oranjestadje wordt gedurende twee uur - van 19.00 en 21.00 uur - uitslui-

tend verlicht door kaarsen en fakkels. Ieder jaar weer een drukbezocht evenement dat de bezoekers in kerststemming brengt. 

Het Marechausseemuseum in het Koninklijke Weeshuis doet natuurlijk mee, een kwintet musici van het Trompetterkorps KMar 

zal optreden in de dependance. Ook re-enacters van ‘Living History Koninklijke Marechaussee’ zullen hierbij aanwezig zijn.

Twee eeuwen Koninklijke Marechaussee 
voorlopige kalender - zie ook pagina…

Januari 2014 
Nieuwjaarsreceptie te Apeldoorn
Gouverneursreceptie ‘200 jaar KMar’ te Den Haag

12 februari 2014
Wetenschappelijk congres te Amsterdam
In samenwerking met De Nederlandse Bank (DNB)

Locatie: DNB 

Mei 2014
Managementconferentie te Amsterdam

14 Juni 2014
-  Diner EUROGENDFOR commandanten te Marnewaard – 14 juni

-  Defilé te Apeldoorn – 14 juni

-  Roparun

-  Juli 2014 te Nijmegen

-  Vierdaagse Wandelmarsen

20 september 2014 in een pretpark
Familiedag 

3 oktober 2014
Veteranendag en Reünie te Apeldoorn

24 oktober 2014 te Apeldoorn
Wapendag

16 november 2013

SMC Balkan-reünie te Apeldoorn
Geïnspireerd door het succes van de MFO-reünie die vorig jaar 

werd gehouden is besloten om ook voor de Balkan-veteranen 

een dergelijke reünie te organiseren.

Bestemd voor:  (Oud-)marechaussees die ooit uitgezonden 

zijn geweest naar het voormalig Joegoslavië  en de landen c.q. 

operaties er om heen, zoals Albanië, WE/Donau, Deny Flight, 

Villa Franca en Amendola ( beide laatste in Italië).

Missies: UNPROFOR, KFOR, EULEX en ECMM (nu EUMM) 

Datum: 16 november 2013

Locatie: Koning Willem III kazerne

Details van het dagprogramma worden binnenkort op de 

verschillende SMC-communicatiemiddelen vermeld ( www.

marechausseecontact.nl, Marechaussee Contact (MC)  en de 

SMC-nieuwsbrief).

Informatie: veteranen@marechausseecontact.nl of telefoon 

0341-417087

Lezers van MC  die (oud-)marechaussees kennen die voor 

deze reünie in aanmerking komen worden verzocht hen 

hierover te informeren!

21 november 2013

Kaarslichtevenement te Buren

Zodra meer gedetailleerde  

informatie bekend is zal deze via 

de gebruikelijke SMC-kanalen 

meegedeeld worden  

(website, nieuwsbrief en MC) 
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Geschiedenis

Waar en hoe begon het?

2004 was het jaar waarin de Commandant van de Konink-

lijke Marechaussee (CKMar) van de minister van Defensie de 

opdracht kreeg om de koers van het Wapen te bepalen. Het 

aantal taken van de Marechaussee was in de daaraan vooraf-

gaande jaren flink gegroeid en de omvang van het krijgs-

machtdeel was in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Zo’n 

toename vraagt om een aangepaste organisatie. Dat was één 

van de belangrijkste redenen om het beleidsplan KMar 2010 

op te stellen. In dit plan zijn onder andere de contouren van 

de toekomstige organisatie van de KMar neergezet. ‘KMar 

2010’ was de titel van het beleidsplan. Het verwoordde het 

doel van het beleidsplan: de organisatie klaarmaken voor het 

jaar 2010. KMar 2010 was een grote stap naar de toekomst. 

Dit betekent niet dat het beleidsplan pas in 2010 is uitge-

voerd. Sterker nog, in 2008 is KMar 2010’ afgerond.

Drie regionale districten en het DLBE

In het plan is bepaald dat de vijf bestaande regionale distric-

ten zouden worden omgevormd tot drie grotere regionale 

districten met een nieuwe geografische clustering:

•DistrictKMarNoord-Oost:Groningen,Friesland,Drenthe,
Overijssel, Gelderland en Flevoland;

•DistrictKMarZuid:Limburg,Noord-BrabantenZeeland;
•DistrictKMarWest:Noord-Holland,Zuid-Hollanden
Utrecht.

Het district Schiphol en het Opleidings Centrum KMar 

volgden op dat moment een eigen reorganisatietraject. 

Daarnaast werd het DLBE opgericht. Waarin onder meer de 

landelijke eenheden, de zogeheten ‘koploze eenheden’, zijn 

ondergebracht. De nieuwe districtstaf KMar DLBE is tot stand 

gekomen door het reorganiseren van de bestaande district-

staf KMar NH/Utrecht.

Er zijn heel veel verschillende eenheden en taken onder 

het DLBE samen gebracht. Naast de bestaande eenheden 

kwamen er ook nieuwe eenheden en taken bij. Hieronder de 

taken en eenheden die onder het district zijn gebracht.

Eenheden

•CivieleVredes-enHumanitaireOperaties
•Alleuitgezondeneenheden

•VasteOefenstaf
•Uitzendpool(nieuwopgericht)
•Trainingsunit
•ConlictenCrisisbeheersing
•ME/Pantserwagenpelotons(nieuwopgericht)
•OpsporingenInformatie
•Landelijkerechercheondersteuning
•JustitieelelementDLBEt.b.v.buitenlandseoperaties
•103EskadronKMar
•BrigadeSpecialeBeveiligingsopdrachten(BSB)
•CJDKMar
•KorpsMilitaireControleursGevaarlijkeStoffen(KMCGS)
•BrigadeNeustadt
•BrigadeCaribischgebied
•WaardetransportenNederlandscheBank
•Motorpools

Taken

Er kan gesteld worden dat het DLBE de operationele facili-

taire taak voor de Marechaussee is gaan uitvoeren. De taken 

die onder het DLBE zijn gebracht zijn:

•Landelijkeondersteuningvandeoverigedistricten
•Uitvoerentakeninhetbuitenland
•Hoofdtaakrecherche
•Krijgsmachtondersteunendetaken

Waar staat en wat is  het DLBE in 2013?

Deze terugblik op het ontstaan van  het DLBE geeft feitelijk 

pas een compleet beeld als ook de huidige situatie wordt toe-

gevoegd. Het DLBE is immers in veel opzichten in beweging. 

Zo is er op 1 september 2012 de nieuwe Brigade Recherche 

gestart. De decentrale brigades Recherche & Informatie 

(R&I) zijn opgegaan in de centrale brigade Recherche. Er is 

geïnvesteerd in een uitbreiding van de specialistische opspo-

Van koploze eenheden naar een grenzeloos veelzijdig district

Het ontstaan van DLBE

In deel 25 van deze serie wordt het hoe en waarom het District Landelijke en Buiten-
landse Eenheden (DLBE) tot stand is gekomen beschreven, een nog jonge geschiedenis, 
maar zeer de moeite waard om kennis van te nemen. In het jaar 2006 is dit district van 
de Koninklijke Marechaussee opgericht. Nu, zeven jaar later, is hieronder te lezen hoe het 
DLBE ontstond en wat de huidige situatie van het district nu is. 

Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen

Deel XXV
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ring, waardoor de opsporing sneller en tot betere 

resultaten kan leiden. Dit om de kwaliteit van de opsporing 

binnen de Koninklijke Marechaussee op een hoger niveau te 

brengen.

Vanaf januari 2013 is er een ontwikkelgroep samengesteld. 

Deze groep brengt de processen die uitgevoerd worden door 

Brigade Buitenland Missies (BBM), Brigade Krijgsmacht en 

Operationele Ondersteuning (KMOO), Brigade Ondersteu-

ning en de Districtsstaf in kaart en beschrijft ze. Uiteindelijk 

moet dit resulteren in voorstellen hoe deze het beste te or-

ganiseren. Dat we van twee brigades (KMOO en BBM) naar 

een nieuwe brigade gaan staat vast.

Proactieve koppeling

De operationele uitvoering gebeurt door de brigades. De 

brigades voeren hun taken binnen de kaders zelfstandig uit 

en zijn kennispartner op hun terrein. De Districtsstaf vormt 

een proactieve koppeling tussen Staf CKMar, de eenheden 

van DLBE en de overige Districten. De aan DLBE opgedragen 

taken worden voorbereid door of afgestemd met de districts-

staf. Deze staf ondersteunt de brigades ook op het gebied 

van personeel, materieel, informatie en bedrijfsvoering.

Onvergelijkbare positie 

Met hun specifieke eenheden neemt het DLBE een unieke 

positie in binnen de Koninklijke Marechaussee. DLBE heeft 

unieke kennis die zich vertaalt naar bewaken en beveiligen 

in high-risk omgeving, landelijke ondersteuning van politie-

processen, intelligence en (specialistische) opsporing. Wat in 

2004 begon als een oriëntatie op de rol van het Wapen en in 

2010 werd vervolmaakt, is in 2013 een professioneel district 

met een bijzondere kwaliteiten. Een nog jonge loot aan de 

Marechausseestam, maar nu al waard om in deze rubriek te 

worden vermeld.

•DistrictKMarNoord-Oost:Groningen,Friesland,Drenthe,

•DistrictKMarZuid:Limburg,Noord-BrabantenZeeland;
•DistrictKMarWest:Noord-Holland,Zuid-Hollanden

•CivieleVredes-enHumanitaireOperaties
•Alleuitgezondeneenheden

•VasteOefenstaf
•Uitzendpool(nieuwopgericht)
•Trainingsunit
•ConlictenCrisisbeheersing
•ME/Pantserwagenpelotons(nieuwopgericht)
•OpsporingenInformatie
•Landelijkerechercheondersteuning
•JustitieelelementDLBEt.b.v.buitenlandseoperaties
•103EskadronKMar
•BrigadeSpecialeBeveiligingsopdrachten(BSB)
•CJDKMar
•KorpsMilitaireControleursGevaarlijkeStoffen(KMCGS)
•BrigadeNeustadt
•BrigadeCaribischgebied
•WaardetransportenNederlandscheBank
•Motorpools

•Landelijkeondersteuningvandeoverigedistricten
•Uitvoerentakeninhetbuitenland
•Hoofdtaakrecherche
•Krijgsmachtondersteunendetaken

Het DLBE beschikt over brigades 
belast met specialistische taken  
die zowel landelijk als wereldwijd 
worden uitgevoerd: 

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) 

De BSB wordt ingezet wanneer snel, gekwalificeerd en 

eventueel afgeschermd optreden vereist is. Bijvoorbeeld 

bij conflict- en crisissituaties of bij specialistische opdrach-

ten, zowel in binnen als in buitenland. De brigade biedt 

jarenlange expertise op het gebied van gekwalificeerde 

beveiligings-, aanhoudings- en observatieopdrachten.

 

Brigade Krijgsmacht en Operationele  

Ondersteuning (KMOO) 

Wat er ook gebeurt binnen de Koninklijke Ma-

rechaussee, er is altijd een rol voor de Brigade 

KMOO. Van het managen van een grootscha-

lig incident tot het assisteren bij een militaire 

oefening, het past allemaal binnen de werk-

zaamheden van deze brigade. Zo assisteert zij 

de Koninklijke Marechaussee bij Conflict- en 

Crisisbeheersing, Verkeer en Verbindingen en in 

het Meldkamerdomein. Ook de levering van ceremoniële 

en verkeerstechnische ondersteuning horen erbij. 

Brigade Buitenland Missies (BBM) 

De brigade zorgt voor de operationele voorbereiding 

vóór, de begeleiding tijdens en de zorg ná de uitvoering 

van en missie, zodat het personeel haar werk optimaal 

kan doen. Vanzelfsprekend maakt de zorg voor het thuis-

front daarvan onverbrekelijk onderdeel uit.

Brigade Recherche

Vanuit deze landelijke brigade wordt het gehele opspo-

ringsapparaat van de KMar aangestuurd. Binnen het op-

sporingsproces heeft de brigade een meerwaarde op het 

gebied van deskundigheid bij criminaliteit gerelateerd aan 

luchthaventerreinen, migratiecriminaliteit, criminaliteit 

gerelateerd aan Defensie, opsporingsinzet in buitenland 

(zoals bijvoorbeeld tegen piraterij). 

Brigade Caribisch Gebied

De brigade is zichtbaar aanwezig in de overzeese Konink-

rijksdelen. Ze voert politietaken uit die zich richten op de 

militaire politiedienst, toezicht vreemdelingen en het op 

verzoek ondersteunen van lokale en opsporings- dien-

sten met als doel een bijdrage te leveren aan een veilige 

samenleving.
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Veteranen

Op een mooie zonnige herfstdag werd op 4 oktober 2013 

in Apeldoorn de 14e Veteranendag Koninklijke Marechaus-

see gehouden. Naar schatting waren bijna 900 veteranen en 

overige bezoekers aanwezig op deze gedenkwaardige dag 

op de Koning Willem III kazerne.

De herdenkingsplechtigheid bij het monument voor gevallen 

en overleden veteranen werd ingeleid door Commandant der 

Koninklijke Marechaussee (CKMar), luitenant-generaal dr. 

Hans Leijtens. Aandachtig werd geluisterd door de aanwezi-

gen bestaande uit oorlogs- en vredesmissieveteranen, actie-

ven met vredesmissie-ervaring, de standaardwacht der KMar, 

het Trompetterkorps, studenten en overige autoriteiten en 

genodigden, waaronder luitenant-generaal b.d. Ted Meines 

en de burgemeester van Apeldoorn, John Berends.

Leijtens: ‘Wij gedenken vandaag onze gevallen collega’s en 

koesteren daarmee de herinnering aan de leden van de Ko-

ninklijke Marechaussee, het Korps Politietroepen en het Korps 

Militaire Politie. Wij gedenken de collega’s die we hebben 

verloren in de Tweede Wereldoorlog, in Nederlands-Indië, 

Nieuw-Guinea en Korea. Wij gedenken óók onze collega’s 

die in recenter jaren het leven hebben gelaten in voormalig 

Joegoslavië, de Sinaï, Angola en Irak’.

‘Defensie is de laatste weken vooral in het nieuws geweest 

in verband met de rijksbegroting, waarbij het vooral om ging 

Veteranendag KMar 2013

Bereden brigade - altijd paraat

CKMar Hans Leijtens en burgemeester John Berends van Apeldoorn

Gezellig samenzijn

Gezellig samenzijn

Welkom veteranen

Standaardwacht

om geld. Gelukkig klinkt naast 

al die financiële discussies ook 

steeds duidelijker een ander ge-

luid. Het is de stem van politici, 

analisten en ook van militairen. 

Het is de stem die vertelt dat je 

militairen tekort doet als je hun 

inzet alleen ziet als kostenpost. 

En dat je daarmee heel ons land 

tekort doet. Onze huidige mi-
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nister verwoordde het mooi op Prinsjesdag. Zij zei: Defensie 

is geen luxe, maar een fundamentele investering in onze vrij-

heid, veiligheid en welvaart’, aldus Leijtens. ‘Maar de groot-

ste investering draait niet om geld. De grootste investering 

komt namelijk niet uit de staatskas. De grootste investering 

wordt geleverd door de militairen zelf. De mannen en vrou-

wen die de kracht van hun eigen leven geven in het belang 

Prinsjesdag 2013 bracht weer enkele Marechausseevete-

ranen op de been.  Zij maakten deel uit van de erecouloir. 

Samen met collega-veteranen van andere krijgsmachtdelen 

stonden zij opgesteld bij de ingang van het Binnenhof.  Eén 

van hen Cees van Ingen stuurde de redactie zijn verhaal van 

die dag.

Vroeg uit de veren

Net als in voorgaande jaren was het al vroeg verzamelen in 

het stadion van FC Den Haag.

Hier kreeg iedere veteraan een ontbijt- en lunchpakket. De  

koffie vloeide er rijkelijk, het was te merken dat allen al vroeg 

uit de veren moesten om op tijd in het stadion aanwezig te 

zijn en wat is dan de beste remedie om (oud-)militairen goed 

wakker te krijgen? Juist… koffie.

Malieveld

Tussen 10 en 11 uur verlieten alle deelnemers het stadion per 

bus, om onder begeleiding van motorrijders van de Konink-

lijke Marechaussee naar het Malieveld gebracht te worden.

Vanaf dat veld werden ze begeleid door muziekkorpsen naar 

de locatie waar de Erecouloir moest opstellen afgemarcheerd. 

Zo als gezegd was de aangewezen plaats ter hoogte van het 

Veteranen vormen 

erecouloir op  

Prinsjesdag 2013

van Nederland. Zij gingen én gaan voor ons allemaal naar 

situaties en gevaren waar anderen voor zouden vluchten’.

De volledige tekst van deze toespraak van kunt u teruglezen 

op de SMC-website.

Door de veteranen Henk Volders (Ned. Indië) en Jan de 

Vlaming (Vredesmissies) werd bij het monument een krans 

gelegd, terwijl de nationale driekleur werd gehesen door 

Libanon-veteranen Cor Vogelaar en Cees van Ingen. 

De aanwezigen kregen vervolgens de gelegenheid te de-

fileren langs het monument en de krans. De plechtigheid 

werd opgeluisterd door gepaste muziek uitgevoerd door het 

Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee. 

In de tent waren tal van stands aanwezig, waaronder ook die 

van het Marechausseemuseum en de SMC. Buiten de tent 

was een diversiteit aan KMar voertuigen opgesteld. De be-

reden brigade was aanwezig terwijl re-enactmentengroepen 

over het terrein patrouilleerden.

Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2013 was een 

geslaagde dag waarop de herdenking van gevallen collega’s 

centraal stond. Maar ook geslaagd als ontmoetingsdag waar 

alle sobats, vrienden, collegae en anderen elkaar wederom 

in saamhorigheid konden ontmoeten. De dag werd besloten 

met een traditionele rijstmaaltijd.

Mauritshuis, van daar tot aan de poort naar het Binnenhof 

stonden de veteranen.

De Gouden Koets

Vanaf hun eervolle plaats zagen de veteranen de ceremoniële 

stoet aan zich voorbij trekken, dat wil zeggen, ze konden 

eigenlijk alleen maar iets zien als ze, strak in de houding, de 

eregroet brachten. Zo zagen ze behalve de Gouden Koets 

met de Koning en Koningin ook enkele marechaussees aan 

zich voorbij gaan. Even hadden ze de indruk dat de Gou-

verneur van de Residentie, Commandant van het Wapen 

Luitenant-generaal dr. Hans Leijtens  hen, Marechaussee-

veteranen, herkende. Maar hoe dan ook, twee uur keurig 

opgesteld staan is misschien wat zwaar, maar zoals Cees van 

Ingen het verwoordde: ‘Het was goed om er bij te zijn en we 

hebben het een hele eer gevonden en dus graag gedaan’.

Toespraak CKMar
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Indie - Korea - Nieuw Guinea

In Marechaussee Contact van oktober 2002 werd het interes-

sante artikel van Ph. B. van der Tol van het detachement Me-

dan, over de Bestrijding Besmettelijke Ziekten gepubliceerd. 

Door oud-collega Jaap Tuinder, volgt nu een kleine ontboeze-

ming over zijn eerste ervaringen als kersvers MP-man op het 

detachement Palembang over ditzelfde onderwerp. Jaap werd 

op 9 januari 1950, na zijn opleiding  op de School-Compag-

nie Militaire Politie in Tjimahi, op dit detachement geplaatst.

Inleiding

- In de Instructies van het Korps Militaire Politie werd in het 

Voorlopig Handboek als taak en inzet opgenomen:

‘Het voorkomen van besmettelijke ziekten in het leger, door 

het houden van toezicht op cafés, restaurants en andere 

eetgelegenheden, alsmede op de voor militairen verboden hui-

zen/gebieden. Doel: Het voorkomen van besmettelijke ziekten 

teneinde onder andere de gevechtswaarde op een zo hoog 

mogelijk peil te houden en persoonlijk leed te voorkomen.’

Praktische uitvoering

- Peter Staats van 4 Divisie Marechaussee Compagnie (4 

DMC), was gedurende de laatste twee jaar van zijn dienstplicht 

(1949/1950) op het detachement Palembang, commandant 

van de afdeling Bestrijding Besmettelijke ziekten (BBZ).

Hij controleerde samen met het door hem aangewezen perso-

neel de kampongs en uitgaansgelegenheden op de aanwezig-

heid van prostituees. Indien deze werden aangetroffen, werd 

op zijn advies de kampong – of een gedeelte daarvan – dan 

wel de uitgaansgelegenheid verboden verklaard. Dit werd 

bekendgemaakt middels een order van de Plaatselijk Militair 

Commandant (PMC) en het plaatsen van borden met het op-

schrift: ‘Verboden voor militairen’; dit zowel in het Nederlands 

als het Maleis. Dit alles werd nauwgezet geregistreerd. Ook de 

gegevens van de aangetroffen prostituees werden vastgelegd.

De militairen, op deze verboden plaatsen aangetroffen, wer-

den staande gehouden, gerapporteerd bij hun commandant en 

afgeleverd bij de Geneeskundige Troepen. Daar kregen zij een 

speciale behandeling om een eventueel opgelopen besmetting 

te genezen/voorkomen, ongeacht wat zij verklaarden. Van hun 

commandant werd verwacht dat hij zijn ondergeschikte ‘aan 

de krijgstucht zou toetsen’.

Na het vertrek van Staats werd zijn functie overgenomen door 

P.E. Marsman, sergeant-majoor KNIL-MP van het detachement 

Palembang.

Jaap Tuinder

Vrijwel onmiddellijk nadat Jaap op het detachement Palem-

bang werd geplaatst, verrichtte hij de normale MP-diensten, 

zoals patrouilles, wachtdiensten, verkeer regelen, begeleiden 

militaire colonnes. Zijn spaarzame vrije tijd werd doorgebracht 

in de Oriëntal bioscoop, het AMVJ-gebouw, dan wel op het 

detachement. Ook aan de oever van de kali (rivier) Moesie 

was het goed toeven.

Op 20 april 1950 werd hij door sergeant-majoor Marsman 

voor de eerste keer aangewezen om tezamen met hem  

een BBZ-patrouille te verrichten. Tijdens deze patrouille  

Bestrijding Besmettelijke Ziekten (BBZ)

werd niets bijzonders geconstateerd.

Bij eenzelfde patrouille op 30 april 1950, troffen zij een 

militair aan bij een prostitué. Hij ontkende in alle toonaarden 

gemeenschap te hebben gehad met haar. Desondanks werd 

hij overgebracht naar het militair hospitaal en 

onder geneeskundige behandeling gesteld. Het over hem 

opgemaakte rapport werd gezonden aan zijn commandant.

Op 16 mei 1950 werd door Jaap een aan hem bekende 

militair aangetroffen bij een prostitué. Hij verklaarde een brief 

te hebben ontvangen van zijn meisje in Nederland, die de 

verkering uitmaakte en mededeelde inmiddels een andere 

vriend te hebben. Ook hij werd gerapporteerd en onder 

geneeskundige behandeling gesteld.

Opmerking

-  Op Java was het ondergaan van een medische behan-

deling door de  geregistreerde publieke vrouwen, ook 

verplicht. Deze behandeling werd  door de MP geregis-

treerd/gecontroleerd. 

-  Uit bewaard gebleven verslagen is gebleken dat deze 

aanpak duidelijk succes had. In een uittreksel van het 

verslag van 1 januari 1948 t/m 31 augustus 1948, van 

MP IV (Midden-Java) kwam naar voren dat het aantal in 

behandeling genomen militairen sterk was teruggelopen, 

n.l. van 308 in januari tot 202 in augustus.

Voorschrift

Jaap is in het bezit van een oud voorschrift van het Ministerie 

van Oorlog, d.d. 20 maart 1947, waarin zijn opgenomen de 

‘Hygiënische en andere wenken voor den soldaat’. Er zijn 

negen artikelen gewijd  aan: ‘Geslachtelijke omgang’. Ook 

het museum is in het bezit van dit voorschrift.

Beschikbaar gesteld door 

Jaap Tuinder. Bandoeng. 

30 augustus 1949. Jaap 

Tuinder in pakean deftig 

(uitgaanstenue).

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

Beschikbaar gesteld door C.J. 

(Kees) Koopman, thans wonende 

in Canada. Palembang, 1995. 

Het door de MP bewoonde 

gebouw was in 1995 de woning 

van een Indonesische familie. 

Kees hier op de foto met enkele 

leden van deze familie.
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Bij het Indië-monument in de Scheveningse Bosjes te Den 

Haag is op 15 augustus 2013, onder grote belangstelling, de 

capitulatie van Japan herdacht. Met voordrachten, muziek 

en een kranslegging werd stilgestaan bij de Nederlands-

Indische slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-

Oost Azië. 

Door de overgave van Japan op 15 augustus 1945, 68 jaar 

geleden, kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog 

in Nederlands-Indië. Tijdens de Japanse bezetting waarvan 

tienduizenden Nederlanders, veelal vier jaar lang,  vastzaten 

in interneringskampen. Ditmaal betrof het de 25e herden-

king bij het Indië-monument, dat in 1988 door Koningin 

Beatrix werd onthuld. Het Indisch Monument is een monu-

ment in Den Haag ter nagedachtenis aan alle Nederlandse 

burgers en militairen die in de Tweede Wereldoorlog het 

slachtoffer zijn geworden van de Japanse bezetting (1941-

1945) van het voormalige Nederlands-Indië. Zij kwamen om 

in de strijd, in de kampen of tijdens dwangarbeid.

Er waren muzikale bijdragen van de Kapel Koninklijke 

Luchtmacht en de Residentie Bach Ensembles. Premier Mark 

Rutte legde, namens de regering, een krans bij het monu-

ment. Daarna defileerden alle aanwezigen langs het Indisch 

Monument.

De Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Mid-

dendorp legde, samen met de commandanten van de 

krijgsmachtdelen, een krans. De Commandant Koninklijke 

Marechaussee werd daarbij vertegenwoordigd door brigade-

generaal KMar mr. Harry van den Brink.

Namens de Stichting Marechaussee Contact nam, kapitein 

KMar b.d. Eelco Bouwman deel aan deze herdenking.

Op zaterdag 7 september 2013 werd in het Nationaal 

Herdenkingspark te Roermond bij het Nationaal Indië-mo-

nument 1945-1962 voor de 26e maal de jaarlijkse Indië-

herdenking gehouden. 

20.000 Indië-veteranen

Meer dan 20.000 Indië-veteranen, familieleden en nabe-

staanden, pelgrimeren ieder jaar weer naar het Nationaal 

Herdenkingspark Roermond om de ruim 6200 jonge mannen 

en vrouwen te eren en te gedenken, die gedurende de jaren 

1945-1962 tijdens militaire acties in het toenmalige Neder-

lands-Indië en Nieuw-Guinea het leven lieten.

De herdenkingsplechtigheid vond plaats bij het Nationaal 

Indië-monument 1945-1962 dat in 1988 door Z.K.H. Prins 

Bernhard werd onthuld. Bij dit monument zijn de gesneu-

velden per onderdeel op een bronzen plaquette vastgelegd, 

daarnaast staan op achttien roestvrijstalen zuilen alle namen 

vermeld. 

De herdenking stond dit jaar voor het eerst mede in het 

teken van de 122 Nederlandse militairen die zijn gesneuveld 

in de Koreaanse oorlog (1950-1953).

Bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 werden 

tientallen kransen gelegd, onder andere namens de Staten-

Generaal en de Nederlandse Strijdkrachten. Bij andere 

monumenten op het park, zoals het Monument voor Indische 

Burgerslachtoffers en het Monument voor Vredesoperaties, 

werden namens de Stichting Nationaal Indië-monument 

1945-1962 kransen gelegd.

De Koninklijke Marechaussee werd vertegenwoordigd door 

de Commandant van het Wapen, luitenant-generaal Hans 

Leijtens. Namens SMC was aanwezig kapitein der Konink-

lijke Marechaussee b.d. Pier Scholte. KMar-Indië-veteraan en 

SMC-er Charles Besançon legde namens SMC een krans bij de 

plaquette Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee. 

Voorts was aanwezig een aantal SMC-begunstigers / Indië-ve-

teranen, waaronder W. van Dalen, W.A.G.M. Strous, L.J. van 

der Veer, W. van der Veer, P. Verhage en Th. G. de Wit.

Foto van Jan Hectors. Vlnr: Ted de Wit, Jan Hectors, Charles Besan-

çon en Willem van der Veer. Is genomen bij het ontmoetingspunt, 

bemand en gerund door Jan Hectors met zijn vrijwilligers.

Herdenking in Den Haag

Indië-herdenking 2013 

Roermond
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Oud-dienstplichtigen

Tijdens de Koude Oorlog kwam het nog al eens voor dat 

de dagelijkse gang van zaken bij de parate Marechaussee-

onderdelen plotsklaps ‘verstoord’ werd door een zoge-

naamd NATO-alarm.  Voor de politiediensten betekende 

dit inpakken en wegwezen… meestal vroeg in de ochtend. 

Om ergens een bivak op te slaan of soms dezelfde dag nog 

terug te keren naar de kazerne. Menig oud-marechaussee 

herinnert zich het vervelende inpakken van de PSU, een 

dekenrol in elkaar draaien en met de hele handel aantreden 

voor het legeringsgebouw. Dat ook de collega’s van de 

diverse stafdiensten als administrateurs, monteurs, koks en 

dergelijke de boel moesten inpakken zal menigeen ontgaan 

zijn. Oud-marechaussee Leo Helmig die zijn dienstplicht 

vervulde op de  Sectie 1, de personeelsadministratie, van 

101 Marbat, herinnert het zich maar al te goed. Reden om 

eens met hem te gaan praten.

Leo Helmig (1961-5 , Rotterdam 1942)

Opgegroeid in Rotterdam-Schiebroek begon Leo Helmig na 

zijn schoolopleiding in 1960 aan een loopbaan bij de Gemeen-

te Rotterdam, waar hij, onderbroken door zijn diensttijd, tot 

aan zijn pensionering op de Afdeling Belastingen zou blijven 

werken.  In 1959 werd hij gekeurd en omdat hij oud-dienst-

plichtig marechaussee Aad Saarloos, die in 1954 bij het Wapen 

diende , kende en een buurjongen trots in het 

marechaussee-uniform rondliep, vroeg hij de 

Marechaussee aan. In 1961 werd hij opge-

roepen om zich te melden op de Willem III.

Kennelijk sprak de combinatie marechaus-

see-enthousiast en administratief onder-

legd aan, want al na twee maanden verliet 

hij Apeldoorn om in Kampen opgeleid te 

worden op het COAK te Kampen (Centrale 

Opleiding Administratief Kader). Samen met 

nog twee marechaussees werd hij ingewijd 

in de militaire administratie, maar ook de Algemene Militaire 

Vorming werd niet vergeten.

101 Marbat Nunspeet

Na twee maanden werd Leo bij 101 Marbat geplaatst, als ad-

ministratief medewerker op de S1, de sectie die zich, als deel 

van de stafcompagnie, op bataljonsniveau bezig hield met 

personeelszaken. Onder leiding van KMar-adjudant Floor van 

Bruchem en samen met nog twee dienstplichtige collega’s  

werden nieuwe ‘marbatters’ ingeschreven en werd hun tijd 

bij het bataljon administratief bijgehouden. 

Aan het eind van de opleiding kregen de marechaussees 

die politiediensten gingen verzorgen een nestel omge-

hangen. In combinatie met de platte pet een veelal met 

trots gedragen  symbool van de bijzondere functie die 

deze  dienstplichtige uitvoerde. Al tijdens de opleiding 

waren in het begin van de jaren zestig ‘illegale’ nestels in 

omloop die zodra de militaire trein het Apeldoorns station 

had verlaten door de recruten/fillers werden omgedaan. 

Specialisten, zoals de administrateurs, koks, monteurs en 

verbindingsmannen kregen wel een witte uitrusting, maar 

geen nestel, zij hadden immers de politieopleiding niet  

doorlopen, maar droegen toch regelmatig - stiekem - een 

nestel 

101 Marbat  met overste J.F. Lameris als commandant 

bestond in die tijd uit een stafcompagnie, een mobilisabele  

compagnie en twee compagnieën marechaussees. In Lith en 

het West-Duitse Hohne waren kleine eenheden gelegerd.  

NATO-alarm

Leo Helmig maakte drie of vier  keer een NATO-alarm mee. 

In tegenstelling tot de, ten gevolge van de bouw van de 

Berlijnse muur, in 1961 ontstane Berlijncrisis gaf de Cubacrisis 

van 1963 geen aanleiding tot alarmering van de krijgsmacht 

of van de Marechaussee in het bijzonder. Elk NATO-alarm 

was bedoeld als oefening die werd geïnitieerd vanuit de 

NATO-hoofdkwartieren. Kennelijk was het de gewoonte om 

telkens de nachtrust te verstoren en het alarm af te kondigen. 

Soms gonsde het tevoren, vooral bij de stafcompagnie al van 

geruchten ‘er lag kennelijk iets aan te komen’.

Alarm op de administratie

Vloeddijk-kazerne Kampen, hier werden administrateurs opgeleid

Leo Helmig (zittend) tussen de paperassen van Sectie 1 van  

101 Marbat in 1962

De werkplek 

van Leo Helmig
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De administrateurs hadden een eigen scenario. De PSU werd 

ingepakt, de dekens opgerold en de plunjezak gevuld. De  

stafcompagnie had de beschikking over enkele jeeps, be-

stuurd door MP’s en elke marechaussee had een persoonlijk 

wapen, een karabijn en de chauffeurs eerst een pistoolmitrail-

leur en later een UZI. De plunjebaal werd in het legerings-

gebouw in Nunspeet  opgeslagen en met de rest vertrokken 

de mannen per jeep naar een verzamelpunt in Markelo. Hier 

verbleef men enige tijd, om na het opheffen van het alarm 

weer terug te gaan naar Nunspeet.

Markelo 

In het bos op de Potdijk in Markelo werd de wachttijd af en 

toe onderbroken met een bezoek aan café De Pot, aan de 

oude Hessenweg tussen Deventer en Twente, waar de man-

nen zich meer thuis voelden dan in het bos.

Veertig jaar later is Leo Helmig  nog steeds werkzaam op 

de Belastingafdeling van de Gemeente Rotterdam en actief 

in verschillende Rotterdamse verenigingen (Badminton en 

Personeelsvereniging). Hij brengt zijn vrije tijd al ‘caravannend’ 

graag door in bosrijke gebieden van Oost-Nederland. Tijdens 

een vakantie in de Achterhoek worden zijn vrouw en hij attent 

gemaakt op een mooie rustige camping in Markelo. Het daar-

op volgend jaar werd dit het reisdoel. Ter plekke aangekomen 

herkende Leo de weg en ineens realiseerde hij zich dat zijn 

caravan bijna op de plaats stond waar ooit de gealarmeerde 

marechaussees verzamelden.  Hij zocht café De Pot weer op 

en het beviel hem in die regio zo goed dat hij inmiddels al bijna 

10 jaar, zeven maanden per jaar, midden in de natuur op een 

prachtig stukje Twentse natuur in hun vakantiewoning woont. 

Om de hoek stonden in 1961 en 1962 een paar keer de jeeps 

van de staf van 101 Marbat! Het enige ‘alarm’ dat hij nu nog 

kent is het naar buiten rennen om naar de reeën te kijken die 

rondom zijn huis regelmatig opduiken.

Leo en de KMar

‘Aan mijn diensttijd heb ik vooral overgehouden dat je goed 

in het leven kunt staan als weet hoe je met je medemens 

moet omgaan’ en: ‘Daarvoor is het nodig dat je vrij en 

onafhankelijk bent en gezag en manier van optreden weet te 

combineren, de kwalificaties van een goede marechaussee’, 

aldus Leo in 2013. 

In september 1992 las hij puur toevallig, in het Algemeen 

Dagblad, een oproep voor een reünie van oud-dienstplichtig 

marechaussees. Deze zou worden georganiseerd door de 

Stichting Marechaussee Contact (SMC), hij meldde zich aan 

en ontmoette enkele  lichtinggenoten van 1961-5. De reünie 

werd nota bene gehouden in Nunspeet, bekend terrein dus! 

Leo werd begunstiger van SMC en bezocht sindsdien Alge-

mene SMC-reünies en andere bijeenkomsten.

De SMC-redactie bezocht Leo Helmig in zijn paradijsje in 

Markelo.

Zonneschijn, hagel en wind wisselden elkaar op de weg 

er naar toe en terug af, maar het was meer dan de moeite 

waard, in en prachtige omgeving werd kennis gemaakt met 

een oud-marechaussee die zijn diensttijd niet verkeerregelend 

of escorterend doorbracht, maar interessant werk deed op de 

S1-administratie.

Leo Helmig anno 2013 bij de ingang van zijn Twents paradijsje

Herberg De 

Pot Mar-

kelo, ooit 

rustpunt 

voor ge-

alarmeerde 

marechaus-

sees
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De dienstplichtige sergeants Henk Kroeze (1919) en Co Las-

schuijt (1918) worden na de Nederlandse capitulatie gede-

mobiliseerd en treden per medio oktober 1940 in dienst bij 

de Marechaussee als marechaussee te voet. Ze komen op bij 

de VIIe Divisie en krijgen de eerste weken hun opleiding bij 

het Eskadron Zwolle te Hattem. Hier leren beide mannen el-

kaar kennen en raken bevriend. Kroeze en Lasschuijt worden 

zes weken later geplaatst bij de Verkeersbrigade Zwolle aan 

de Meppelerstraatweg. 

In Almelo zijn door de Wehrmacht in leegstaande fabriekshal-

len depots vol met militair materieel ingericht en de Mare-

chaussee is opgedragen deze opslagplaatsen te bewaken. 

Kroeze en Lasschuijt worden in 1941 gedetacheerd bij de 

Verkeersbrigade Almelo en verrichten bewakingsdiensten bij 

deze opslagplaatsen. Ze maken gebruik van hun positie om 

zo veel mogelijk materieel onklaar te maken. Van Kroeze is 

ook bekend dat hij daar contacten heeft van wie hij hand-

vuurwapens kan kopen en deze wapens worden via zijn 

moeder geleverd aan de prille illegaliteit in Kampen: de ban-

ketbakker Hilbert van Dijk en rector Dam van het Gerefor-

meerd Gymnasium. Naast wapens zijn ook andere goederen 

gewild, maar op een dag loopt dit verkeerd af.

De Inspecteur der Marechaussee schrijft in december 1941 

klagend over het optreden van de Duitse Sicherheitspoli-

zei (Sipo) en noemt onder andere: ‘Op 6 november 1941 

werden op last van de Sipo gearresteerd en in het Huis van 

Bewaring te Almelo ingesloten de marechaussees H. Kroeze 

en J. Lasschuijt, van de Verkeersbrigade Zwolle, betrapt 

op diefstal van autobanden uit het autopark der Duitsche 

Weermacht te Almelo, met welke bewaking zij belast waren’. 

Beide marechaussees worden op last van de Duitse autori-

teiten per 6 december 1941 ontslagen, waarover de mare-

chausseeleiding pas achteraf werd geïnformeerd.

In januari 1942 moeten de twee voor het Duitse Kriegs-

gericht te Utrecht verschijnen en worden veroordeeld tot 

gevangenschap voor het saboteren van Duits materieel. 

Co hoort een straf van twintig maanden (met aftrek van 

voorarrest) tegen zich uitspreken; de uitgesproken duur van 

Henks gevangenisstraf is niet bekend, maar later zal blijken 

dat dit minstens zestien maanden is geweest. Als oudste van 

de twee zal aan Co een hogere straf zijn opgelegd. Op 21 

januari 1942 worden ze overgebracht naar Kleef (‘Gefängnis 

Betrapt!
Deel XIII uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’

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

De marechaussees Kroeze en Lasschuijt van de Verkeersbrigade 
Zwolle zijn gedetacheerd in Almelo en daar belast met de bewaking 
van een opslagplaats voor Duits materieel. Op 6 november 1941 
worden ze verrast bij het stelen van autobanden. Na hun gevange-
nisstraf in Duitsland komen ze in 1943 weer thuis, maar zullen aan 
de gevolgen hiervan overlijden, Kroeze na drie maanden en  
Lasschuijt vijf jaar later. Hun verhaal en dood zijn nooit bekend  
geworden binnen de naoorlogse Koninklijke Marechaussee. 

Marechaussee Kroeze, 

Hattem, nov. 1940

Lasschuijt,  

Den Haag, 1944

Kroeze en in de zijspan 

Lasschuijt, 1940

1940-1945
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Kleve’), daarna naar Keulen (‘Klingelputzgefängnis’), maar 

de langste tijd zitten ze gevangen in Wuppertal-Elberfeld 

(‘Gefängnis Bendahl’). In Bendahl wordt onder een zeer 

streng regime gewerkt aan de productie van munitie, waarbij 

de lange werkdagen van twaalf uur, het zware werk en het 

karige eten de mannen uitputten.

Ondanks bedreigingen om hem naar een concentratiekamp 

over te plaatsen of een tijd in de strafbunker te zetten, blijft 

Henk nogal vrijpostig en houdt hij de ‘oranjegeest’ onder 

zijn medegevangenen wakker volgens zeggen van oud-

gevangene Dieksma uit Groningen. Op 6 maart 1943 wordt 

hij na precies zestien maanden gevangenschap vrijgelaten; 

om zes uur ‘s morgens staat hij buiten de poort zonder geld, 

distributiebonnen of eten. Via Kleef en na een overnach-

ting in Nijmegen komt hij zeer verzwakt weer thuis, aan de 

Vloeddijk in Kampen. Na de euforie van de eerste dagen, 

gaat het slechter met hem en kan hij niet meer lopen. Hij 

neemt wel is waar in gewicht toe, maar zal drie en halve 

maand later op 25 juni 1943 overlijden, volgens de dokter als 

gevolg van algehele uitputting. Henk Kroeze is begraven op 

de begraafplaats ‘De Zandberg’ te IJsselmuiden. Zijn naam 

staat vermeld op het ‘Provinciaal Verzetsmonument Overijs-

sel’ te Markelo.

Nadat Henk gearresteerd was, is zijn broer Jan steeds meer in 

het illegale werk terechtgekomen; overigens niet erg verwon-

derlijk want hij werkt bij Hilbert van Dijk in de banketbakkerij. 

In mei 1943 zijn voorbereidingen getroffen voor een aanslag 

op het bevolkingsregister van Kampen: ‘de brandbommen 

liggen gereed bij de familie Kroeze’. Henks ziekbed heeft op 

de geplande dag van de aanslag nog de nodige consternatie 

gegeven. Illegaal werker Buwalda - op die dag aanwezig in 

de bakkerij - schrijft hierover: ‘Daar gaat de winkelbel. Een 

verpletterend bericht: zo-even zijn er twee marechaussees bij 

de fam. Kroeze binnengegaan. Hilbert: Ga kijken of ze er ook 

weer uitkomen. Meld mij onmiddellijk, wanneer dat gebeurt, 

wie ze meenemen, en in welke richting ze gaan’. Dan blijkt 

even later gelukkig dat de twee bewuste marechaussees 

slechts achterstallig salaris hadden gebracht aan hun zieke 

collega. Buwalda: ‘Beste jongens, bovendien niets gezien’. 

Die middag breekt er brand uit in het stadhuis, maar dit 

wordt te vroeg ontdekt en richt niet veel schade aan.

Co Lasschuijt keert in juni 1943 verzwakt en lijdend aan 

tuberculose terug in Nederland. Hij sterkt weer aan, trouwt 

in maart 1944, sticht een gezin en probeert na de bevrijding 

in Den Haag als particulier rechercheur aan het werk te gaan. 

Maar Co’s gezondheid gaat steeds meer achteruit: in mei 

1947 wordt hij opgenomen in het sanatorium ‘Kareol’ in 

Aerdenhout en in januari 1948 in het ziekenhuis ‘Sint Joan-

nes de Deo’ te Haarlem. Hier overlijdt hij op 26 november 

1948 en wordt begraven op de begraafplaats ‘Oud Rijswijk’ 

te Rijswijk. Op aanvraag van zijn weduwe wordt aan Co in 

1983 het Verzetsherdenkingskruis toegekend.

In juni 1947 heeft Co nog de machtiging tot het dragen van 

het Oorlogsherinneringskruis met de gesp ‘Nederland Mei 

1940’ ontvangen. Als dienstplichtig sergeant maakte hij in 

april 1940 deel uit van de Staf van de IIe Verkenningsgroep 

van de Militaire Luchtvaart. Deze Verkenningsgroep was 

sinds juni 1939 gelegerd op een sportvliegveld bij Rijswijk, 

vanaf dat moment genaamd ‘vliegpark Ypenburg’; de Staf 

was gesitueerd in villa ‘Martha’ bij de Hoornbrug in Rijswijk. 

Op 10 mei werd bij verrassing Ypenburg door Duitse troepen 

overmeesterd, doch eigen troepen slaagden erin het vlieg-

park weer te heroveren. In de vroege morgen van 10 mei 

lukte het zes Duitse parachutisten, komende van Ypenburg 

om de Hoornbrug te passeren en zich te verbergen in een 

bosperceel achter de villa ‘Martha’. Sergeant Lasschuijt kreeg 

opdracht om met zijn groep van zes man de Duitsers onscha-

delijk te maken. Bij het doorzoeken van het bos openden de 

Duitsers het vuur, dat direct werd beantwoord. Hierbij raakte 

een Duitser zwaar gewond, waarna de anderen zich overga-

ven. In de nacht van 10 op 11 mei hield zijn groep de wacht 

bij de opgestelde vliegtuigen, waarbij ze regelmatig onder 

vuur kwamen te liggen.

Hilbert van Dijk uit Kampen maakt vanaf eind 1943 deel uit van de top 
van de Landelijke Knokploegen. Samen met Johannes Post organiseert hij 
de tweede overval op het Huis van Bewaring aan de Weteringschans te 
Amsterdam, in de nacht van 14 op 15 juli 1944. Deze overval mislukt en 
de gepakte daders waaronder Van Dijk en Post worden op 16 juli 1944 te 
Overveen doodgeschoten.  
Rector Dam is op 10 april 1945 te Assen doodgeschoten.

De bronnen zijn bij de auteur opvraagbaar. Fotoverantwoording: foto van 
Co Lasschuijt ontvangen van mevr. L.J. Lasschuijt; foto’s van Henk Kroeze 
en van motor met zijspan beschikbaar gesteld door dhr. H.J.L. Kroeze; 
foto van het monument is van de auteur. Reageren? Uw reactie is welkom 
op het redactieadres of e-mail rechtstreeks aan de auteur op marechaus-
see4045@gmail.com.

Henk Kroeze weer thuis, mei 1943 (achter hem een portret van 

koningin Wilhelmina)

‘Provinciaal 

Verzetsmonu-

ment Overijssel’, 

Markelo
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Reservisten

1711  

Nee, geen biermerk maar bedoeld wordt de historische da-

tum 14 juli 1711. De datum waar een aantal reservisten aan 

moest denken bij het  te water gaan in het Hollands Diep, dat 

een maand voor 14 juli 2013 plaatsvond.  

Waar eerder Johan Willem Friso helaas letterlijk ten onder 

ging, bleven de reservisten drijven.  

Met de, bij dit verslag gevoegde, geschiedenis voor ogen is 

de ontwikkeling van drijfmiddelen  een aangename ervaring.  

En wie anders dan de Koninklijke Marechaussee innoveert. 

De Fransen kunnen daarvan nog veel leren. Zij niet, wij wel 

een Koning. Het te water gaan was het begin van de jaarlijkse 

bindingsdagen van de KMar-reservisten. De start was een 

meer dan symbolische tewaterlating, met de BSB het water 

op en na het te water gaan zoeken naar de samenwerking.

‘Desgewenst’

Dat was het ‘Leit(ens)motif’ voor deze teamdagen. Carolus 

Janssen en Bernard Gerritsen (Bomme Berend)  hebben de 

dagen georganiseerd. De aanhef ‘desgewenst’ lijkt een keuze, 

de uitvoering is zonneklaar. Het  bewijst dat  reservisten 

bindend naar elkaar zijn maar zeker ook naar de KMar-orga-

nisatie. Prima prestatie! Het woord an sich laat keuzes toe, 

maar de groep verstond de gekregen opdrachten. Zonder 

vrees en zonder blaam, luid en duidelijk, kort en bondig. Wat 

wil een commandant nog meer? De  historische uitspraak van 

Fredrik de Groote: ‘de Koning heeft u majoor  gemaakt om-

dat hij veronderstelde dat u zou weten wanneer u niet moet 

gehoorzamen’ werd eer aangedaan. 

Binnen de kaders werd door o.a. Majoor G.J. Barsingerhorn 

uit Baambrugge gepast gebruik gemaakt van de spelregels.

 

BSB

Verder waren er interactieve leermomenten. De BSB was een 

prominent onderdeel van de teamdagen. Ook de geschiede-

nis vond een plaats. De reserve Majoors van der Veen en Van 

der Meulen herinnerden zich één van commandanten van de 

BSB. De man die zij de eerste acht maanden van het militaire 

bedrijf hebben begeleid. Wat zou er anders van hem zijn ge-

worden? De naam? Wie kent hem niet; oplossing sturen naar 

Frans Meijer. De winnaar wordt beloond met een reep, uit te 

reiken op 6 december. De geboortedag van!

Eerst even een beetje ge-

schiedenis (met dank aan 

Wikipedia):

Johan Willem Friso was de 

tweede zoon en het derde 

kind van Hendrik Casimir II 

van Nassau-Dietz en Henriëtte 

Amalia van Anhalt-Dessau. Bij 

het overlijden van zijn vader 

in 1696 werd hij vorst van 

Nassau-Dietz en tot stadhou-

der benoemd van de gewes-

ten Friesland en Groningen. In 

1708 was hij stadhouder van 

Friesland en Groningen. Johan 

Willem Friso was via zijn beide 

grootmoeders een afstamme-

ling van de Vader des Vader-

lands, Willem van Oranje. 

Op 14 juli 1711 kwam Johan 

Willem Friso aan bij de Moer-

dijk nabij Strijensas. Hier wilde 

hij het Hollandsch Diep over-

steken om zo naar Den Haag 

te kunnen, in verband met 

een bespreking met zijn 

rivaal, Frederik van Pruisen. 

Het weer was goed, maar er 

leek een flinke bui op komst. 

De prins liet zijn boot bij een 

groter vaartuig aanleggen. 

Om het zelf droog te houden, 

nam hij plaats in een klein 

vissersvaartuig waarop zijn 

koets verscheept stond. Toen 

de boot bijna de overkant had 

bereikt, was de bui uitgeble-

ven. De prins was inmiddels 

uit zijn koets gekomen. De 

schipper moest de zeilen nog 

even wenden en daarna kon 

het gezelschap aan land gaan. 

Echter, de zeilen weigerden 

en plots kwam er een flinke 

windvlaag aanzetten. Deze 

vulde het zeil en de boot hel-

de over en schepte water. Alle 

opvarenden vielen overboord. 

Eén persoon (Du Tour) wist 

zich aan de portierkruk van de 

koets vast te klemmen. Prins 

Johan Willem Friso klemde 

zich weer aan hem vast, maar 

kon hem niet vasthouden toen 

een golf hem meesleurde. De 

schipper zette tevergeefs een 

reddingsactie op touw: de 

jonge prins verdronk, evenals 

zijn kamerheer. De overige 

opvarenden konden wel wor-

den gered.

Pas acht dagen na het on-

geluk zag een schipper het 

lijk van de prins drijven, op 

ongeveer de plaats van het 

ongeluk. Op 25 februari 1712, 

ruim 7 maanden na zijn dood, 

werd Johan Willem Friso bij-

gezet in de grafkelder van de 

Friesche Nassau’s in de Grote 

of Jacobijnerkerk te Leeuwar-

den.

Reservisten Teamdagen juni 2013

High Speed Gaat dat goed?
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O, wat gaat dat worden

Noodweer

Training vaardigheden reservisten
Ook de niet-executieve reservisten van de 

Koninklijke Marechaussee dienen hun vaar-

digheden te onderhouden. Daartoe zijn zij ver-

plicht om tenminste drie maal per jaar deel te 

nemen aan de Integrale Beroepsvaardigheden 

Training (IBT) scholing en onderhoud schiet-

vaardigheden. Onder enthousiaste  leiding van 

IBTinstructeurs van het District Landelijke en 

Buitenlandse Eenheden (DLBE) wordt er dan in 

Nieuw Millingen in de ochtenduren getraind 

op IBT-vaardigheden waarna ’s middags in 

Harderwijk wordt getraind op het schieten met 

een pistool.

Zo ook in de afgelopen maanden juni en sep-

tember. Een vijftiental enthousiaste officieren 

was bijeen om zich nieuwe IBT-vaardigheden 

eigen te maken. Want er is altijd, ook in de 

IBT-wereld, sprake van voortschrijdend inzicht 

en derhalve van nieuwe methoden. ‘Hoe haal 

ik twee verdachten uit een auto? Hoe betreed 

ik een gebouw waar zich verdachte personen 

ophouden? Wanneer mag ik schieten als zich 

een gevaarlijke situatie voordoet? En om dat 

schieten te beoefenen wordt er niet meer 

getraind op het roosjes melken, maar meer het 

uit noodweer schieten. Op commando snel het 

pistool trekken en vuren. ‘Hoe stap ik uit de 

vuurlijn van de verdachte? Hoe richt ik dan en 

waar moet ik de verdachte raken? En hoe han-

delen we en schieten we als we met zijn tweeën 

in een noodweer situatie raken? Welke positie 

nemen we dan in?’

Nuttig

Kortom, genoeg stof om de reservisten een dag 

bezig te houden. En als zij dan in de namiddag 

naar huis gaan, hebben zij het gevoel  de dag 

nuttig besteed te hebben om in de praktijk zo 

nodig handelend op te kunnen treden.

Schipper naast God

Koud…!

En nu proberen!

Roeien met de riemen die je hebt

Duo schieten

Ik ga u boeien

Overzicht behouden

Verdachte melding op eerste verdieping
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Op 8 november 1967 troffen de marechaussees van deze 

lichting elkaar voor de eerste keer. De ontmoetingsplek was 

toen het Gebouw 22, de B-school, op de Koning Willem III 

kazerne in Apeldoorn.

Men noemde het peloton: lichting 67-6. Gezamenlijk 

werkten zij onder leiding van het kader aan de opleiding tot 

marechaussee der 2e klasse.

In deze rang verlieten zij in november 1968 het Opleidings-

centrum der Koninklijke Marechaussee.  Velen van deze 

groep hebben elkaar daarna niet meer gezien of gesproken. 

Op 18 september 2013 kwamen zij opnieuw bij elkaar. Dit 

keer in het Marechausseemuseum in Buren. Op initiatief 

van Willem van Weelden werd voor de eerste keer een 

reünie van hun opleiding georganiseerd. Ondanks gedegen 

speurwerk werden verschillende lichtingsgenoten helaas 

niet opgespoord. Onderstaand doet Ger Hermeling verslag 

van deze reünie.

Ger Hermeling:

Opening

Onze bijeenkomst werd geopend door Willem van Weelden. 

Allereerst werd stilgestaan bij het overlijden van enkele van 

onze lichtingsgenoten. Sommige collega’s konden in verband 

met ziekte niet aanwezig zijn. Hen werd beterschap gewenst.

Na deze opening werden wij begroet door de Roel Gras, bij 

velen bekend als de grote motor achter diverse SMC-reünies 

voor de Marechaussee. Hij gaf uitleg over de Stichting Mare-

chaussee Contact (SMC) en over het ontstaan en het in stand 

houden van het Marechausseemuseum. Via de websites 

www.marechausseecontact.nl en www.marechausseemu-

seum.nl is hierover meer lezen. Groot was de verrassing, dat 

enkele kaderleden van toen ook aanwezig waren. Zo konden 

wij onze pelotonscommandant, de heer (voor ons toen op-

perwachtmeester) D. van der Linde, begroeten. Inmiddels 91 

jaar oud wist hij zich nog velen van ons te herinneren. Ook 

blij verrast waren wij door de aanwezigheid van één van onze 

Reünie peloton, beroepslichting 1967-2 

Koninklijke Marechaussee

instructeurs, de heer (toen wachtmeester eerste klasse) L. 

Toering.

Reünie

Onder het genot van een kop koffie met gebak werden ver-

volgens heel wat oude verhalen opgerakeld, waarbij over en 

weer foto’s op tafel kwamen. 

In de loop van de middag werd het museum bezocht. Ook 

tijdens dit bezoek werden heel wat oude koeien uit de sloot 

gehaald. Regelmatig galmde een schaterende lach door het 

museum.

Na het museumbezoek werd onder het genot van een natje 

en een droogje rustig door gekeuveld.

Nadat Willem van Weelden de aanwezigen had bedankt voor 

hun komst en deelname aan deze reünie werden wij uitgeno-

digd voor een zeer uitgebreide, uitstekend verzorgde en zeer 

smakelijke maaltijd, uiteraard was dit een blauwe hap. 

We kunnen terugkijken op een voor ons geweldige happe-

ning, die zeer zeker voor herhaling vatbaar is. Er werd dan 

ook afgesproken om in 2015 weer bij elkaar te komen. 

Oproep

Iedereen, die dit leest en deel heeft uitgemaakt van onze op-

leiding (peloton 67-6 beroeps KMar) en  niet bij deze reünie 

aanwezig is geweest, wordt verzocht contact op te nemen 

met Willem van Weelde ( willem.van.weelden@casema.nl, 

zodat ze er een volgende keer wel bij kunnen zijn.

Ger Hermeling eindigde zijn verslag met:

Via deze weg wil ik Willem bedanken voor het organiseren 

van deze reünie. Iedereen heeft genoten. Ook een dankjewel 

naar het Marechausseemuseum en haar personeel voor de 

geweldige verzorging en de heerlijke maaltijd.
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Volgend jaar is het 200 jaar geleden dat Koning Willem I, 

met een snelle krabbel onder een van zijn vele besluiten, de 

oprichting van een Nederlands politiekorps met een militaire 

status goedkeurde. Even tevoren had hij hoogst persoonlijk 

de aanvankelijke benaming Gendarmerie doorgestreept en 

er Maréchaussee voor in de plaats geschreven. De naam 

Gendarmerie deed hem te veel denken aan de net afgeslo-

ten Napoleontische periode.  De Koninklijke Marechaus-

see bestaat in 2014 dus 200 jaar. Onder leiding van Chef 

Kabinet kolonel Wil Wiersma-Bernaert wordt gewerkt aan 

de voorbereidingen van een aantal evenementen waarin dit 

heuglijk feit herdacht en gevierd gaat worden. De aftrap van 

de festiviteiten is op het moment dat dit nummer van Mare-

chaussee Contact door de brievenbus gaat al een paar dagen 

achter de rug. De Wapendag 2013, 25 oktober ,was gekozen 

als de startdatum voor de jubileum-festiviteiten. Reden voor 

de SMC-redactie om bij de voorlichters van het Wapen eens 

navraag te doen naar de plannen.

Kolonel Wiersma-Bernaert:

‘Het is best bijzonder dat we al 200 jaar bestaan’, zegt 

kolonel Wiersma-Bernaert met enige trots. ‘Er zijn niet veel 

organisaties die dat kunnen zeggen. Daarom is het belangrijk 

dat we dit vieren. Niet alleen voor onszelf, maar ook om de 

buitenwacht te laten zien dat 

we er al zo lang zijn.’ 

De feestelijkheden zullen 

plaats hebben tijdens een 

periode waarin de bomen niet 

tot aan de hemel groeien en 

dus is besloten dat de viering 

ingetogen en sober van 

karakter zal zijn. Wiersma-

Bernaert: ‘Dat moet wel in 

deze tijd van bezuinigingen. 

De huidige situatie vraagt 

om een gepaste manier van 

vieren. Maar dat er aandacht 

aan mag worden gegeven, is duidelijk. In 2010 ging het 

familiefeest niet door vanwege de bezuinigingen, daarom 

willen we het personeel deze keer wél iets geven als waarde-

ring.’

Tegelijkertijd toont de kolonel zich trots op het Wapen dat al 

200 jaar klaar staat om haar taken uit te voeren. 

De plannen

Er wordt naar gestreefd om iedere medewerker mee te laten 

delen in de feestvreugde. Dat te bereiken is bij een 24-uurs-

bedrijf wat de KMar is een uitdaging op zich. De grensbe-

waking , beveiliging en andere permanente taken kunnen 

niet even stil gezet worden omdat er iets te vieren valt. En de 

luchthavens draaien echt wel gewoon door!

Vast staat dat nooit iedereen aan elke activiteit kan deelne-

men. 

De SMC-redactie kreeg te horen dat al wel bekend is dat er 

meerdere hoogtepunten op het programma zullen staan , 

Twee eeuwen Koninklijke Marechaussee

waarvan er één nu al wordt 

uitgelicht: De Familiedag!

De kolonel: ‘Wel is het 

begrip ‘familie’ erg breed. 

Marechausseemedewerkers 

worden gesteund door hun 

achterban. Dat kan familie 

zijn, maar ook bijvoorbeeld 

vrienden. Zij zijn welkom op 

de familiedag.’

Congres, defilé en spor-

tevenementen

Sommige evenementen 

zullen speciaal vanwege het 

200-jarig bestaan georganiseerd worden, zoals een familie-

dag op 20 september 2014. Bij een aantal evenementen die 

ieder jaar toch al gehouden worden zal speciale aandacht zijn 

voor het jubileum. Kolonel Wiersma-Bernaert doelde hiermee 

bijvoorbeeld op de gouverneursreceptie, de Wapendag en 

dergelijke.

Maar ook de toekomst komt zeker aan de orde in 2014. Zo 

wordt er in februari een wetenschappelijk congres gehou-

den rondom de vraag ‘Is beveiliging een overheidstaak of 

dat dit daarnaast overgelaten kan worden aan particuliere 

beveiligers. Op 14 juni zal in Apeldoorn een defilé worden 

gehouden waaraan de Koninklijke Marechaussee en enkele 

KMar-re-eneactment groepen deel zullen nemen.

De Nederlandse burger zal op verschillende momenten 

kennis kunnen nemen van de verjaardag van het Wapen. 

Bijvoorbeeld tijdens de Roparun, de Nijmeegse Vierdaagse en 

andere sportieve activiteiten zullen marechaussees uitdragen 

dat 2014 voor hen een bijzonder jaar is. De organisatoren 

laten nu al weten dat: ’ Sporters die meedoen met een of 

andere representatieve sportwedstrijd en zich graag hullen in 

een speciaal jubileumshirt, kunnen zich daarvoor aanmelden. 

‘

Mens achter de Marechaussee

De KMar staat niet alleen stil bij haar verjaardag tijdens eve-

nementen. Ook wordt er hard gewerkt aan tastbare herin-

neringen aan het 200-jarig 

bestaan. Zo komt er een spe-

ciaal jubileumboek over 200 

jaar KMar, met daarin extra 

aandacht voor de afgelopen 

25 jaar. In het boek, dat ook 

als e-book zal verschijnen, ko-

men mooie oude foto’s en een 

overzicht van de historische 

mijlpalen en leuke anekdotes 

van (oud-)collega’s. SMC 

heeft aangeboden op een 

of andere wijze te participe-

ren tijdens de voorbereiding 

en realisatie van genoemd 
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jubileumboek. Misschien dat dit de mogelijkheid biedt om de 

SMC-begunstigers, op een nog nader te bepalen wijze, het 

boek te doen toekomen. Via de SMC-informatiebronnen, 

de website, de nieuwsbrief en ons blad, zal het bestuur de 

begunstigers op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Met de mededeling dat de Marechaussee in het Caribisch 

gebied niet vergeten zal worden, , sluit kolonel Wiersma-Ber-

naert af.De daar gestationeerde marechaussees  krijgen hun 

eigen familiedag. ‘We proberen om voor iedereen die bij de 

KMar werkt iets leuks te organiseren. Voor alle lagen en voor 

iedere leeftijd. Wij willen dat iedereen de 200e verjaardag met 

ons viert’.

In de SMC-Agenda op pagina 7 van deze MC-uitgave is de 

voorlopige programmakalender opgenomen.

Tijdens het interview voor het artikel over NATO-alarm 

in de rubriek dienstplichtigen vertelde oud-marechaussee 

Leo Helmig dat hij als dienstplichtig administrateur op de 

S1 diende. Vrijwel elke jongeman die voor de dienstplicht 

gekeurd moest worden, kende vroeger het begrip S5. Maar 

daar werd geen staffunctie mee bedoeld. Hoe zat dat?

De keuring

Voor dienstplichtige militairen gold de zogenaamde ABOH-

ZIS-gezondheidsclassificatie. 

Alle onderdelen van ABOHZIS werden gekeurd op een schaal 

van één tot vijf. Eén betekende niets aan de hand, vijf was 

het slechtst. Als er op een van de onderdelen een 5 werd 

gescoord, was de dienstplichtige ongeschikt voor dienst.

De letters staan voor: Algemeen, Bovenste ledematen (armen 

en handen), Onderste ledematen (benen en voeten), Horen, 

Zien, Intelligentie en Stabiliteit. 

Vooral de S5 was bekend bij sommige  te keuren dienstplich-

tigen. Zij deden nog al eens hun best om een S5 te scoren. 

Want S5 wilde zeggen dat er voor (geestelijke) stabiliteit een 

S1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9 ?

5 was gescoord. De keurende artsen zagen in dat een vol-

strekt ongemotiveerd persoon in het leger geen nut had en 

keurden veel mensen op grond van S5 af, al is nooit bewezen 

dat het zo werkte. Velen houden hun afkeuring op basis van 

S5 verborgen, omdat dat betekent dat je een psychische of 

persoonlijkheidsstoornis hebt, meestal nadelig bij een sollici-

tatie in de burgermaatschappij.

De organisatie

Behalve voor het onderdeel stabiliteit tijdens de keuring 

kende het militaire taalgebruik nog een aantal S-functies.

De afkorting  S1, voor het taakgebied waar Leo Helmig zijn 

dienstplicht vervulde, staat voor Sectie 1. De  militaire organi-

satie kende 9 secties. Hieronder in het kort het functiegebied 

van de secties.

Niet elke militaire eenheid had alle secties als organisatiedeel 

en soms waren meerdere sectiefuncties in een sectie samen-

gebracht.

Uit het verhaal van Leo Helmig blijkt in ieder geval dat 101 

Marechaussee Bataljon in het begin van de jaren zestig in 

ieder geval de sectie 1 , S1 dus, had.

Misschien is het verwarrend, maar in ieder geval is duidelijk 

dat een S5 gekeurde nooit en te nimmer in één van de S-

secties terecht zou komen.

Op de S1 van 101 Marbat werd in 1962 de personeelsadministratie 

gevoerd.

S1   Personeel  werving, selectie en administratie van het personeel

S2 Inlichtingen en veiligheid informeren bij het plannen van operaties

S3 Operaties operatieplannen o.a. voor opleiding en training

S4 Logistiek bevoorrading, verplaatsingen en reparaties

S5 Plannen lange/termijnplanning van eenheden

S6 Systemen IT communicatie- en informatiesystemen

S7 Opleiding en training spreekt voor zich

S8 Financiële zaken financiële planning en – administratie

S9  Civiale-Militaire zaken samenwerking eenheid en civiele autoriteiten  

Ook binnen het bestuur van SMC wordt nagedacht over 

het stil staan bij het 200 jarig bestaan. Ongeveer 3300 

oud-marechaussees, waarvan nog al wat oud-dienst-

plichtigen, zijn begunstiger van SMC geworden om 

uiting te geven aan hun betrokkenheid bij het Wapen. 

Opvallend is hoe velen van ons telkens weer te kennen 

geven dat hun tijd bij het Wapen,( soms onder moeilijke 

omstandigheden, denk bijvoorbeeld aan Nederlands-In-

dië en Korea of spannende momenten tijdens de Koude 

Oorlog ), voor altijd invloed heeft gehad op hun leven. 

Zij vormen een kring van vrienden rondom het Wapen. 

Vrienden die het Wapen graag in 2014 hun gelukwensen 

willen overbrengen en een beetje mee zullen vieren.
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Tijdens het herfstachtig weekend van 14 en 15 september 

kon men, ter gelegenheid van de Open Monumentendagen 

2013, op de Koning Willem III kazerne een kijkje nemen 

in de keuken van de werkzaamheden van de Koninklijke 

Marechaussee.

Het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke 

Marechaussee (OTCKMar) viert dit jaar haar honderdjarig 

bestaan. Bij Koninklijk Besluit van 27 maart 1909 werd Apel-

doorn als standplaats voor het Depot Koninklijke Marechaus-

see aangewezen. Doorslaggevend bij deze keuze was dat de 

Koningin de bewaking van paleis Het Loo niet langer door 

burgerbewakers -  de zogenaamde klompenwacht - wilde 

laten doen, maar door de Marechaussee.

Vanwege de viering van het honderdjarig bestaan werden 

dit weekend extra activiteiten georganiseerd. Net als vorig 

jaar konden bezoekers op zaterdag en zondag deelnemen 

aan verschillende rondleidingen. Zo was het mogelijk het cel-

lencomplex, dat nog stamt uit de Tweede Wereldoorlog, te 

bezichtigen. Ook konden de traditiekamer, waaruit de krijgs-

gevangen Schotse divisiearts Graeme Warrack in 1944 ont-

snapte aan de Duitse bezetter, het Jeroen Severs-monument 

en het Airborne-monument bij de vijver worden bezocht.

Op zaterdag werden op en rondom het Square op de 

kazerne extra verschillende demonstraties gegeven. Zo kon 

men onder andere zien hoe militairen exerceren, hoe een 

militaire sportles eruit ziet, hoe je valse documenten kunt 

herkennen en hoe de Mobiele Eenheid/Bijstands Eenheid te 

werk gaat. Bovendien was er een static show van voertuigen. 

Ook de kinderen kwamen niets te kort. Zij konden zich laten 

verrassen door mee te doen aan spannende doe-activiteiten. 

Zo werden zij als figuranten betrokken bij een charge van 

de BE-eenheid en konden naar hartenlust met stenen naar 

de BE-ers gooien totdat ze zelf ‘gearresteerd’ en afgevoerd 

werden.

Het Historisch Tamboerskorps zorgde op zaterdag voor de 

Open Monumentendagen Koning Willem III kazerne

muzikale omlijsting en een re-enactment groep bracht, in 

oude kostuums en uniformen, de historie opnieuw tot leven.

Er waren tal van informatiestands ingericht, waarvan er één 

was ingericht als soepkeuken waar de bezoeker werd getrak-

teerd op een kop heerlijke erwtensoep met roggebrood.

De stand van het Marechausseemuseum kreeg grote belang-

stelling. De directie van het museum hoopt dat deze grote 

belangstelling zal worden vertaald in een bezoek aan het 

fraaie historische KMar museum in Buren.

De Commandant van het OTCKMar, kolonel Egon Hoppe, 

kan terugkijken op een goed geslaagd Open Monumenten-

dag en weekend, dat slechts mogelijk was door een grote 

extra inzet van personeel, overige medewerkers en materieel.

Commandant OTCKMar, kolonel Egon Hoppe
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Op 26 september 2013 kwamen 39 heren en 9 dames bij el-

kaar op de Koning Willem III kazerne. De heren hebben met 

elkaar gemeen dat ze samen de 29e Wachtmeestercursus 

volgden in 1971. De redactie vernam dat het een bijzondere 

dag is geworden en dat men het leuk vond om elkaar weer 

eens te zien. Het was voor enkelen zelfs 42 jaar geleden dat 

ze hun collega’s ontmoet hadden. SMC-begunstiger Cees 

van Ingen laat de lezers van Marechaussee Contact ‘meege-

nieten’ van zowel de cursus van toen als van de reünie van 

nu. 

6 september 1971 Cees van Ingen vertelt: 

Rond de klok van 10.00/11.00 uur is het aantreden voor ge-

bouw 25, Koning Willem III kazerne, het Opleidingscentrum 

Koninklijke Marechaussee, de voor de 29e wachtmeestercur-

sus geselecteerde marechaussees kunnen aan de slag!

 

De 29e wachtmeestercursus is een feit. De cursus begon met 

een korte begroeting van collega’s die we nog kenden van 

onze eerste opleiding en kennismaken met collega’s van an-

dere lichtingen. Vervolgens was het alleen maar luisteren en 

vooral je mond houden. Je voelde dat nagenoeg iedere nieu-

we cursist zich af stond te vragen of er op het opleidingscen-

trum iets veranderd was of dat met de tijd was meegegaan. 

De cursisten kwamen tenslotte van vrijpostige Brigades, Vaste 

Bijstand Politie en parate Marechaussee-Eskadrons. Al gauw 

werd duidelijk dat er na al die jaren nog hetzelfde ‘regime’ 

heerste. Maar goed, deze groep was aangewezen en be-

hoorde tot de meest geschikten(?), dus was het het beste om 

alles gewoon te ondergaan en 

samen door te hobbelen naar 

begin september 1972. 

Het toeval wilde dat ik mijn 

uniformjas verkeerd had ge-

knoopt. En ja hoor, de eerste 

confrontatie met toenmalig 

opperwachtmeester Bertus de 

Lange was een feit.

De opleiding

Maar goed, we gingen met z’n 

allen naar een bepaald doel. En waarachtig, achteraf gezien, 

was het nog leuk ook, ondanks alle fysieke inspanningen en 

in onze ogen kleine futiliteiten die behoorden tot de gang 

van zaken op de Wapenschool.

Begonnen werd met het militaire gedeelte. Orderbos, Erme-

lose heide, Harskamp, Gorsel en ga zo maar door. Namelijk, 

het Korps Commando Troepen (KCT) in Roosendaal gloorde 

aan de horizon. ‘Gevechtscursus (de officiële naam voor deze 

cursus was Ontwijken, Overleven en Ontsnappen). Wat zeg 

je, gevechtscursus? Ja, gevechtscursus. Oh!? Natuurlijk moest 

daar gescoord worden’. 

Deze drie weken in onder andere Roosendaal waren voor ieder-

een een bijzondere ervaring. Gaan tot het gaatje, er doorheen 

zitten en weer doorgaan. Iedereen stond versteld van zichzelf.

De 29e Wachtmeestercursus 42 jaar later weer samen

Dit gedeelte van de cursus werd met goed gevolg volbracht. 

Een afscheidsdiner, uitreiking van oorkondes, de bekende 

toespraken en in de bus terug naar Apeldoorn.

Hierna volgde het wapentechnisch gedeelte. Soms interes-

sant, soms saai. Maar de cursisten waren nog steeds op weg 

naar begin september 1972, het moment van de diploma-

uitreiking.

Geslaagd

En dan is het zover. De blauwe nestel en andere wachtmees-

ter-’versierselen’ hadden we al op zak maar mocht nog niet 

gedragen worden. De diploma-uitreiking vond plaats in On-

derofficierskantine. De toenmalige commandant der Konink-

lijke Marechaussee, Generaal 

N. Meijer reikte de diploma’s 

uit. De 29e wachtmeestercur-

sus zat er op, het Wapen had 

er weer een groep wacht-

meesters bij.

De maandag volgend op 

de uitreiking moesten allen 

zich melden bij hun nieuwe 

commandant. Dat betekende 

thuis in weekend strepen 

naaien, blauwe nestel op het 

uniform bevestigen en die maandag als wachtmeester de 

deur uit.

42 jaar later

Donderdag, 26 september 2013, rond de klok van 

10.00/11.00 uur, KEK-gebouw, Koning Willem III kazerne 

te Apeldoorn, Opleidings- en Trainingscentrum Koninklijke 

Marechaussee. De reünie van de 29e wachtmeestercursus is 

een feit, 42 jaar na dato.

Het was goed om op deze wijze bij elkaar te komen. Enkelen 

konden door ziekte niet aanwezig zijn. Anderen hadden om 

verschillende redenen afgezegd, bijvoorbeeld omdat ze bui-

ten Nederland wonen. Helaas zijn er ook al negen medecur-

sisten overleden.

Een negental echtgenotes van aan de reünie deelnemende 

Ermelose Heide(schieten met raketwerper)

MP dienst te velde Velddienst (even rusten) 

SM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



MarechausseeContact•oktober2013 MarechausseeContact•oktober2013
nummer 5

25

collega’s konden verwelkomd worden.

Het programma bestond uit ontvangst met koffie. De nodige 

welkomstwoorden, bijpraten, anekdotes ophalen, een geza-

menlijke blauwe hap, het bezoeken van de winkel van het 

Fonds Sociale Zorg (FSZ). De groep werd bijgepraat over de 

verbouwing van de KWIII, rondleiding over het kazerneter-

rein en borrelen. Rond de klok van 4 uur gingen allen weer 

huiswaarts.  

Bedankt!

Cees van Ingen: ‘ Wij, de organisatoren, Dick Tegel, Chris 

Plandsoen, Jan Gaasbeek en ik hebben met groot plezier aan 

het tot stand komen van deze dag gewerkt. De reünisten ver-

telden ons met voldoening terug te kijken op deze geslaagde 

dag. Mogelijk dat er op termijn een vervolg komt, maar dat 

zal de tijd leren’.

‘Verder spreken we onze dank uit naar de Commandant van 

het OTCKMar en zijn staf, Museum der Koninklijke Mare-

chaussee, in het bijzonder Henk Basten, cateraar Paresto, FSZ 

en allen die ik nu vergeten ben, voor hun support’.

De redactie bedankt Cees van Ingen voor zijn verslag over de 

cursus van 1971 en de reünie van 2013.

In maart van dit jaar kwam Peter Klijn de 

gelederen van SMC versterken. Hij houd 

zich voornamelijk bezig met veteranen-

aangelegenheden. Eén van de belang-

rijkste taken van SMC!  Zij aan zij met 

SMC-bestuurder Frans Meijer behartigt hij 

de belangen van de vele Marechaussee-

veteranen. De redactie vroeg hem zich in 

ons blad voor te stellen. Aan hem is het 

woord/de pen, waarschijnlijk het toetsen-

bord.

Peter Klijn:

Ik ben in 1973 opgekomen op de KMA in 

Breda en in 1977 gestart bij de Infanterie 

in Zuidlaren. Het daar gestationeerde ba-

taljon had een neventaak als het zogenaamde VN-Bataljon. 

Die neventaak bestond uit het regelmatig beoefenen van 

Crowd and Riot Control en het inrichten van waarnemings- 

en controleposten. Aan daadwerkelijke inzet werd niet 

gedacht. Tot 1979. Toen werd het bataljon aangewezen om 

deel te gaan uitmaken van de UNIFILtroepen in Libanon. En 

daarmee is voor mij de basis gelegd voor mijn interesse voor 

alles wat te maken heeft met uitzendingen. 

Naar het Wapen

Na twee rotaties UNIFIL te hebben gedraaid heb ik in 1981 

de keuze gemaakt om over te stappen naar de Koninklijke 

Marechaussee. Een goede keuze bleek wel, en ik heb gepro-

beerd zoveel mogelijk in de operationele sfeer werkzaam te 

blijven. En met functies als C-104 EskKMar, 

Officier Toegevoegd en later Commandant 

District Limburg, Hoofd Operaties Staf 

KMar, Commandant NH/UT en – als kroon 

op het werk – Commandant DLBE is dat 

aardig gelukt. Alleen voor wat betreft de 

uitzendingen liep het niet zoals ik graag ge-

zien had. In het begin werden er maar wei-

nig officieren vanuit de KMar uitgezonden, 

en toen het meer regel dan uitzondering 

werd zat ik zelden in de goede rang. Wel 

heb ik in 1994 de verkenning mogen doen 

voor de missie in Haiti. Een enerverende 

ervaring van bijna twee maanden. 

FLO

Na mijn periode als Defensie Attaché in Ankara brak ook 

voor  mij het FLO -tijdperk aan. Na enkele maanden in een 

vakantieroes te hebben verkeerd, begon het toch weer te 

kriebelen en ging ik op zoek naar een vrijwilligersfunctie in de 

veteranenwereld. Ben in maart van dit jaar toegetreden tot 

het Algemeen Bestuur (AB)  van SMC, en ben vervolgens in 

het overkoepelende Veteranen Platform (VP) aangesteld als 

secretaris en maak daarbij deel uit van het Dagelijks Bestuur 

(DB) van het VP. Daardoor is voor het eerst ook de KMar 

vertegenwoordigd in het DB, en kunnen we ook op het 

landelijke niveau meepraten. En zo is het cirkeltje weer rond. 

Waar in 1979 met de eerste uitzending de basis werd gelegd, 

kan ik mij nu in het verlengde van de uitzendingen inzetten 

voor de belangen van de veteranen.

Even voorstellen
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Personalia

H.J. Deuring

Ber 72-4

UNPROFOR

A.H.W.A. ten Ham

Dpl 62-1

W. van de Keuken

Ber 76-5

P.J. de Romijn

Dpl 59-4

W. Stam

Ber 73-5; 

WEU-MOSTAR

UNIPTF

H. de Vries

Dpl 62-1

T. Wassenaar

Re-enactmentgroep

C. van Barlingen

Geboren 23 november 1941

Overleden 17 augustus 2013  

Dpl 66-4

H.J. Dekker

Geboren 7 mei 1949

Overleden 10 augustus 2013   

Ber 70-6

F.L. van den Engel

Geboren 20 augustus 1927

Overleden 20 juni 2013  

Dpl; 4 DMC; Ned. Indië;  

1 MPV

J.C. Goorden

Geboren 20 mei 1933

Overleden 8 juni 2013

Dpl 53-2

J.P. Helderop

Geboren 27 november 1925

Overleden 19 september 2013

OVW; Ber

A.D. de Jong

Geboren 10 juni 1928

Datum overlijden niet 

bekend

Ber ‘48

I.J.P. Keijzer

Geboren 30 oktober 1933

Overleden 3 september 

2013  

Dpl 54-3

Ex-voorzitter SMC

I. Lollinga

Geboren 1 september 1934

Overleden 10 september 

2013   

Dpl  56-2

B. Span

Geboren 26 augustus 1927

Overleden1 april 2012   

OVW; ENG; dpl 4 DMC; 

Ned. Indië; Just afd MPV; 

Ber

J. Steert

Geboren 29 april 1932

Datum overlijden niet 

bekend

Ber 52-3

H.W. Vervat

Geboren 28 mei 1926

Overleden 6 augustus 2013  

Ber 46-4

H.D.S. Voeten

Geboren 16 april 1930

Overleden 9 september 

2012

Ber ’49-‘56

H. Vossenberg

Geboren 12 augustus 1925

Datum overlijden niet 

bekend

OVW; ENG; 6 DMC

Ned. Indië; 4 MPI; 4 MPIV

G.J.J. Welboren

Geboren 20 april 1924

Overleden 3 augustus 2013  

NBS; ENG; Ned. Indië; MPS

H.B.J. Wentink

Geboren 7 november 1934

Overleden 18 september 

2013   

Dpl 54-4

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

Nieuwe begunstigers

Overleden 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.

Het Bestuur SMC

Bestuur en redactie Stichting  

Marechaussee Contact  

betuigen de nabestaanden  

hun medeleven en wensen hen 

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

zonder winstoogmerk, op 24 oktober 1977 opgericht in Buren en

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

SMC is aangesloten bij het Veteranen Platform en onderhoudt nauwe

banden met het Veteranen Instituut, het Museum der Koninklijke

Marechaussee en andere relevante organisaties.

De Koninklijke Marechaussee is een militaire politieorganisatie waarin

in het verleden het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie

in Nederlands-Indië zijn opgegaan.

Zowel beroeps- als dienstplichtig personeel, dat gediend heeft of dient 

bij het Wapen en/of bovengenoemde korpsen, wordt van harte uitge-

nodigd zich aan te melden als begunstiger van SMC.

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

schappelijke banden tussen hen die in het heden of verleden als 

militair of burger werkzaam waren of zijn bij de Koninklijke  

Marechaussee, Korps Militaire Politie/ Koninklijke Marechaussee en 

Korps Politietroepen. Tevens draagt SMC ertoe bij dat belangstelling 

voor en betrokkenheid met het Wapen der Koninklijke Marechaussee 

en de nauw daarbij betrokken instellingen levendig wordt gehouden.

SMC wordt bij het realiseren van haar doelen ondersteund door  

enkele duizenden begunstigers.

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

l organiseren van contactbijeenkomsten, excursies en reünies

l deelnemen aan herdenkingen

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

l aandacht schenken aan hoogtijdagen van het Wapen

l uitgeven van ‘Marechaussee Contact’

l informeren via de website www.marechausseecontact.nl

l verzenden van een wekelijkse nieuwsbrief

l  ondersteunen van de veteranenzorg binnen de Koninklijke  

Marechaussee

l beantwoorden van specifieke vragen

l geven van voorlichting

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

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. 

Stichting Marechaussee Contact



Museum der Koninklijke Marechaussee

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

Elke dag open van 12.30 -16.30 uur, voor feestdagen: zie website

Geschiedenis

Vergaderingen

KMar Meeting Point

Bijeenkomsten

Voertuigen, motoren


