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SMC

Observaties voorzitter

Op 27 januari 2014 was het twintig jaar geleden dat de 

Koninklijke Marechaussee (KMar) op Schiphol, tijdens een 

eenvoudige ceremonie, de politietaak op de luchthavens in 

Nederland van de Rijkspolitie heeft overgenomen. Dit jaar 

wordt dus niet alleen het 200-jarig bestaan van de KMar 

gevierd, maar ook dit 20-jarig jubileum! Laatstgenoemd 

jubileum is op 26 november 2013 extra luister bijgezet door 

de officiële opening van de Koningin Máximakazerne door 

H.K.H. Koningin Máxima. Op internet kunt u daar veel 

beelden van vinden. Een groot deel van de kazerne is al 

in gebruik genomen; eind dit jaar volgen mogelijk ook de 

schiet- en sportfaciliteiten.

Voor ons museum wordt het een spannend jaar. Naar ver-

wachting zal het Marechausseemuseum vanaf april 2014  

deel gaan uitmaken van de Stichting Defensie Musea. Op 

administratief gebied zal er daardoor veel gaan veranderen. 

Vrijwel wekelijks wordt er hierover vergaderd. Ons museum 

en onze collectie blijven in ieder geval in Buren, die toezeg-

ging is al in 2006 door toenmalig defensieminister Henk 

Kamp aan ons gedaan. Het museum blijft ook het Mare-

chaussee Meeting Point. Voor u, als bezoeker, zal er niet 

veel veranderen. We zullen u, onze trouwe achterban, op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen. 

De expositie in het museum is overigens in 2013 op diverse 

plaatsen aangepast. Zo is het boek ‘Het Wapen onder Dak’ 

de basis geweest voor panelen die de geschiedenis en de 

huidige taken van ons Wapen weergeven. Recent is ook de 

expositie over de taken van de KMar op luchtvaartterreinen 

opengesteld voor het publiek. Het museumteam richt zich 

de komende tijd op een tweetal nieuwe exposities: ‘Als het 

erop aankomt’ (in het kader van 200 jaar KMar) en ‘(Konink-

lijke) Marechaussee voor, tijdens en meteen na de Tweede 

Wereldoorlog’.

 

Het aantal SMC-begunstigers is dit jaar helaas weer gedaald. 

Veel ouderen zijn ons ontvallen; wij gedenken hen met res-

pect en met warme gevoelens. Helaas hebben we ook in 2013 

afscheid moeten nemen van ‘wanbetalers’. Gelukkig telt de 

stichting nog steeds ongeveer drieduizend begunstigers en we 

zijn daardoor - ondersteund door website, nieuwsbrief en ons 

blad - nog steeds zeer goed in staat om een robuuste kring van 

vrienden rondom ons Wapen te vormen. Natuurlijk zijn nieuwe 

begunstigers welkom. Kent u een oud-collega die nog geen 

SMC-begunstiger is, attendeer hem dan alstublieft op SMC!

 

Ik wens u veel leesplezier en hoop ook dit jaar velen van u bij de 

komende bijeenkomsten te mogen ontmoeten. En… als u nog 

niet eerder bent geweest, kom ook eens een keer. U bent van 

harte welkom!

Jack Vlaming

brigade-generaal b.d.

voorzitter SMC

Uw verhaal in Marechaussee Contact? 
Dat kan! 
Met enige regelmaat verneemt de redactie dat onze 

lezers het jammer vinden, dat er niet over hun lichting 

of over hun tijd bij het Wapen geschreven wordt in ons 

blad. Wij kunnen pas aan deze wens voldoen als we 

door oud-collega’s, beroeps of dienstplichtig, benaderd 

worden met kopij of met een verzoek om een inter-

view. Dus een oproep aan onze lezers die een verhaal 

te vertellen hebben: neem contact op met de redactie. 

Uw verhalen zijn van harte welkom! Redactieadres: 

Redactie SMC , t.a.v. Marion Broekhuizen, p/a Mare-

chausseemuseum, Weeshuiswal 9, 4116 BR Buren. 

Telefoon 0344-571256 of via redactiemc@gmail.com.
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Nestelpennen

De Koninklijke Marechaussee (Brigade Politie en Beveili-

ging) op Schiphol heeft in een ziekenhuis in Amsterdam een 

33-jarige Letse man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, 

aangehouden op verdenking van het slikken van bolletjes 

met vermoedelijk cocaïne.

De Marechaussee werd verzocht te assisteren bij een aan-

komende vlucht uit Zuid-Amerika. Aan boord zou zich een 

onwel geworden passagier bevinden. Medisch personeel heeft 

de man ter plaatse onderzocht en wilde de man ook laten 

onderzoeken in het ziekenhuis in verband met zijn klachten. 

De Marechaussee op Schiphol heeft ervaring met bolletjes-

Bolletjesslikker aangehouden in ziekenhuis

De Koninklijke Marechaussee en de Douane heb-

ben bij een gezamenlijke controle in Kerkrade een 

39-jarige man en zijn 46-jarige vrouw, beiden 

uit Kerkrade, aangehouden op verdenking van 

overtreding van de Opiumwet.

De controle werd uitgevoerd door het MADO-

team, een gecombineerd team van Marechaus-

see en Douane, dat gezamenlijk surveillance rijdt. Tijdens de 

controle van een auto, met daarin een man en vrouw, werd 

1,5 kilo henneptoppen aangetroffen. Beide verdachten zijn 

hierop aangehouden. Bij doorzoekingen van een woning in 

slikkers die onwel worden aan boord 

van een vliegtuig. De kans bestaat dat 

bolletjes stuk gaan, terwijl deze nog in 

het lichaam zitten. Daarom besloten de 

marechaussees om mee te rijden naar 

het ziekenhuis. Daar bleek uit onder-

zoek dat de man een behoorlijk aantal bolletjes in zijn lichaam 

vervoerde. Hierop hebben de marechaussees de verdachte 

aangehouden op verdenking van overtreding van de Opi-

umwet. Nadat hij was onderzocht kon de verdachte worden 

overgebracht naar het Justitieel Centrum op Schiphol waar hij 

werd ingesloten en de bolletjes tevoorschijn kwamen.

Combiteam van Marechaussee en Douane 

neemt drugs en auto’s in beslag

Twee Britten van 34 en 36 jaar zijn door de Koninklijke Ma-

rechaussee aangehouden op verdenking van rijden onder in-

vloed, onttrekking aan aanhouding en diefstal dan wel heling. 

Marechaussees stonden nabij Schiphol te posten toen een 

auto met Brits kenteken met hoge snelheid voorbij reed. Na 

een korte achtervolging en het geven van een stopteken 

controleerden ze het tweetal en bleek, dat de bestuurder van 

de auto gedronken had. Het duo uit Manchester onttrok zich 

aan de controle en reed met hoge snelheid weg, terwijl een 

marechaussee nog half in hun auto hing. Nadat deze zich 

zonder kleerscheuren had losgemaakt uit die benarde positie, 

zette hij met zijn collega de achtervolging in. Deze duurde tot 

in Amsterdam, waar beide Britten uiteindelijk konden worden 

aangehouden. De bijrijder werd ter plaatse uit de auto ge-

haald; de bestuurder, die in eerste instantie was gevlucht, kon 

later op zijn hotelkamer worden aangehouden. In het onder-

zoek dat volgde troffen de marechaussees diverse goederen 

aan, mogelijk van diefstal afkomstig.

Dronken Britten gepakt  

na wilde achtervolging

Kerkrade en een bedrijfspand in Gulpen werden 

nog een kleine hoeveelheid drugs, pepperspray, 

namaakvuurwapens en gebruikersmaterialen voor 

een hennepkwekerij aangetroffen. De rechter-com-

missaris heeft, in het kader van de ‘Plukze-wet-

geving’, conservatoir beslag laten leggen op twee 

dure auto’s en gouden sieraden van de verdachten. 

Rechercheurs van de Marechaussee doen onder-

zoek naar de verdachten en de in beslag genomen goederen, 

onder leiding van het Openbaar Ministerie Limburg. De 

maatregel ‘ontneming van wederrechtelijk verkregen voor-

deel’ is beter bekend onder de naam ‘Plukze-wetgeving’

De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar een 

31-jarige Peruaanse man, die onlangs op Schiphol is aange-

houden op verdenking van drugssmokkel.

In de ruimbagage van de man, die 

zojuist was aangekomen met een 

vlucht uit Zuid-Amerika, werden 

tijdens een douanecontrole 34 

zogenaamde poncho’s aangetrof-

fen. Nader onderzoek wees uit dat 

er in de knopen van de poncho’s 

vermoedelijk cocaïne was verwerkt. 

Hierop werd de verdachte door de 

Douane aangehouden en over-

gedragen aan het Rechercheteam Drugsbestrijding van de 

Marechaussee. Uiteindelijk bleek er bijna 3,5 kilo vermoede-

lijke cocaïne in de 887 knopen verwerkt te zijn. Rechercheurs 

van de Marechaussee verrichten onderzoek in de zaak onder 

leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.

Onderzoek naar cocaïne- 

smokkel in knopen poncho’s
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Het HATO-opsporingsteam, een samenwerkingsverband 

tussen het Korps Politie Curaçao, de Koninklijke Marechaus-

see Caribisch Gebied en de PIOD Curaçao (douanerecher-

che) heeft in een onderzoek naar drugs-

smokkel twee verdachten aangehouden. 

In het onderzoek genaamd ‘KATINKA’ 

werden de verdachten verantwoordelijk 

gehouden voor het aansturen dan wel 

begeleiden van een viertal koeriers, dat 

met verdovende middelen (cocaïnebollen) 

naar Nederland vertrok. In dit onderzoek 

HATO-opsporingsteam succesvol in aanpak drugscriminaliteit 

‘Samen investeren in Veiligheid en Ontwikkeling’ was het 

thema van het onlangs gehouden vijfentwintigste Symposi-

um & Tentoonstelling van de 

NIDV (Stichting Nederlandse 

Industrie voor Defensie en 

Veiligheid). Ook de Konink-

lijke Marechaussee was met 

een stand present op het 

drukbezochte evenement 

in Ahoy Rotterdam. Op de 

defensie- en veiligheidsbeurs 

was het hele veiligheidsdo-

mein present. De Koninklijke 

Marechaussee presenteerde 

Identiteitsfraude thema stand KMar op NIDV

is samengewerkt met een team recherche van de Marechaus-

see, dat vanaf Schiphol opereerde. Hierdoor zijn de ronse-

laars in Nederland en de verantwoordelijke en aansturende 

verdachten in Curaçao aangehouden. In 

de zaak ‘KATINKA’ zijn tijdens zoekingen 

in woningen onder andere verdovende 

middelen, twee vuurwapens met munitie 

en geld in beslag genomen. De verdach-

ten op Curaçao zijn inmiddels veroordeeld 

tot gevangenisstraffen van respectievelijk 

42 en 24 maanden.

zich op de beursvloer met het Expertisecentrum Identiteits-

fraude en Documenten (ECID), een samenwerkingsverband 

van de Koninklijke Marechaussee, de politie en de Koninklijke 

Marechaussee ID-desks. Enkele honderden geïnteresseerden 

bezochten de stand van de KMar. Daar vertelden (docu-

ment-)experts van het ECID en de Koninklijke Marechaussee 

ID-desks over hun werk ter voorkoming en bestrijding van 

identiteitsfraude. Ze gaven hierbij ook uitleg over de appara-

tuur en systemen die zij gebruiken bij het onderzoeken van 

bijvoorbeeld valse of vervalste reis-, identiteits- en verblijfs-

documenten. Dit jaar werd voornamelijk de nieuwe structuur 

toegelicht van het ECID op Schiphol, de vier Koninklijke Ma-

rechaussee ID-desks in het land en de politie. Samen maken 

zij een vuist tegen identiteitsfraude.

Op de grensdoorlaatpost in Hoek van Holland heeft de 

brigade Zuid-Holland van de Koninklijke Marechaussee een 

51-jarige man en zijn 20-jarige dochter aangehouden op 

verdenking van mensensmokkel van drie vrouwen, die in het 

bezit waren van valse reisdocumenten. 

De Marechaussee werd verzocht om de reisdocumenten van 

drie vrouwen te controleren, die zojuist een ticket hadden 

gekocht voor de veerboot naar Groot-Brittannië. Twee vrou-

wen waren in het bezit van een Grieks paspoort en één van 

een identiteitskaart van Cyprus. Bij nader onderzoek van de 

documenten door onder andere de ID-desk Rotterdam van 

de Marechaussee, bleek dat beide Griekse paspoorten als ge-

stolen stonden gesignaleerd en vervalst waren. Tevens bleek 

de identiteitskaart vals. Hierop zijn de vrouwen, afkomstig uit 

Oost-Europa, aangehouden op verdenking van het aanbie-

den van een vervalst reisdocument. De 20-jarige vrouw, die 

zich bij de vrouwen bevond, vertelde dat zij hen met haar 

vader had weggebracht en zou wachten tot de vrouwen aan 

boord waren. Zij is hierop aangehouden op verdenking van 

Man en dochter aangehouden voor mensensmokkel
mensensmokkel. De vader kon buiten de terminal worden 

aangehouden. Beiden zijn woonachtig in Den Haag. 

Er zijn in het land vier Koninklijke Marechaussee Identiteits- 

en Documentendesks, waaronder de Koninklijke Marechaus-

see ID-desk Rotterdam. Hier werken documentenexperts 

op het hoogste niveau (DOC3), die gespecialiseerd zijn in 

hoogwaardig technisch documentenonderzoek.
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De brigade Noord-Holland heeft onlangs tijdens een inreis-

controle van een veerboot in IJmuiden een 46-jarige vrouw 

uit Bielefeld (Duitsland) en een 43-jarige man zonder vaste 

woon- of verblijfplaats aangehouden, op verdenking van 

mensensmokkel en het aanbieden van vervalste documen-

ten.

Marechaussees controleerden de inzittenden van een auto, 

die zojuist waren aangekomen met de veerboot Newcastle-

IJmuiden. De bestuurster overhandigde een Duitse identi-

teitskaart en de bijrijder een Engels rijbewijs en een Engels 

paspoort. De foto’s op het rijbewijs en in het paspoort van de 

Onlangs heeft de Koninklijke Ma-

rechaussee een 37-jarige militair uit 

Dronten aangehouden. De man wordt 

verdacht van de diefstal van bijna drie-

duizend goederen van Defensie.

De Marechaussee stelde een onderzoek 

in naar aanleiding van binnengekomen 

informatie over een mogelijke diefstal 

vanaf een kazerne op de Veluwe, waar-

bij de militair betrokken zou zijn. Al snel 

konden zeven goederentassen in beslag worden genomen. 

Na onderzoek bleek dat deze tassen gevuld waren met veelal 

nieuw gereedschap. Na telling ging het om bijna negentien-

honderd stuks gereedschap, variërend van schroevendraaiers 

tot momentsleutels. Na overleg met het Openbaar Ministerie 

Militair verdacht van stelen defensiegoederen 
Oost-Nederland werd besloten om de 

verdachte aan te houden. Tijdens de 

zoeking in de schuur van de verdachte, 

waar een deskundige van Defensie 

bij aanwezig was om defensiegereed-

schappen te herkennen, werden nog 

ongeveer vijfhonderd stuks gereedschap 

en andere defensiegoederen aangetrof-

fen. Het ging hierbij om bouwlampen, 

een ladder, diverse boormachines 

en een zestal metalen kasten. Na de 

aanhouding en zoeking hebben zich enkele bekenden van 

de verdachte gemeld bij de Marechaussee. Zij gaven aan dat 

ze gereedschappen hadden gekregen van de verdachte. Alle 

gereedschappen en goederen zijn inmiddels geteld; het totaal 

komt uit op bijna drieduizend goederen.

Engelsman vertoonden 

geen gelijkenis met de 

man die deze documen-

ten overhandigde. Hij 

werd verdacht van het 

aanbieden van vervalste 

documenten en werd 

aangehouden. De Duitse bestuurster, die wel in het bezit was 

van geldige reisdocumenten, werd aangehouden op ver-

denking van mensensmokkel. De Marechaussee stelt verder 

onderzoek in naar de vermoedelijke mensensmokkel en de 

identiteit van de man met de look-a-like documenten.

Onderzoek mensensmokkel bij 

grenscontrole IJmuiden

Afgelopen november kwamen de lidstaten van de European 

Gendarmerie Force (EUROGENDFOR) in Amsterdam bijeen 

voor de tweejaarlijkse bestuursvergadering, genaamd het 

Comité InterMInistériel de haut Niveau (CIMIN). Neder-

land droeg hier het voorzitterschap van de CIMIN over aan 

Frankrijk.

Het afgelopen jaar was Nederland voorzitter van de CIMIN, 

het bestuur van EUROGENDFOR. Volgens een roulatie-

schema verzorgt elke lidstaat het voorzitterschap van de 

CIMIN voor de duur van een jaar. Als vertegenwoordiger van 

het Nederlandse voorzitterschap overhandigde luitenant-

generaal Hans Leijtens tijdens de vergadering symbolisch de 

standaard en voorzittershamer aan de Franse generaal Favier. 

Nederland heeft zich tijdens het voorzitterschap ingespan-

nen om de banden met internationale organisaties als de 

EU, NAVO en VN verder aan te halen. Luitenant-generaal 

Leijtens: ‘We blijven Frankrijk helpen om dit werk voort te 

zetten’. Bij de CIMIN-vergaderingen komen de commandan-

ten van de gendarmeriekorpsen, vertegenwoordigers van de 

ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en 

Defensie bij elkaar om te praten over diverse onderwerpen. 

De EUROGENDFOR-commandant krijgt zijn richtlijnen van 

de CIMIN door de voorzitter aangeboden. Het commando 

over EUROGENDFOR rouleert elke twee jaar. 

EUROGENDFOR is een multinationaal initiatief met het doel 

om internationale crisisbeheersingscapaciteiten te versterken 

en een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid te 

ontwikkelen. Lidstaten zijn Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, 

Portugal, Roemenië en Spanje. Litouwen is partner en Turkije 

is waarnemer. Het hoofdkwartier van EUROGENDFOR be-

vindt zich in het Italiaanse Vicenza.

Nederland draagt voorzitterschap bestuur 

EUROGENDFOR over
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Agenda

13 maart 2014

Herinnering SMC-contactmiddag te Buren
Op donderdag 13 maart 2014 vindt de jaarlijkse SMC-contactmiddag plaats in de Dependance van het Marechausseemu-

seum in Buren. Aanvang: 14.00 uur. Deelnamekosten voor SMC-begunstigers en partners € 12,50 per persoon; kosten voor 

niet-begunstigers van SMC € 25,00 per persoon. Tijdens deze bijeenkomst wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden 

voor de leden van de Reünievereniging Marechaussee Contact. Voor nadere bijzonderheden: zie Marechaussee Contact van 

december 2013, pagina 7 of www.marechausseecontact.nl.

Voor 2014 is een reünie gepland voor KMar-personeel dat 

uitgezonden is of uitgezonden is geweest naar het Cari-

bisch gebied, Suriname en Haïti. Deze reünie, waarbij ook 

de partners welkom zijn, wordt gehouden op donderdag 10 

april 2014 in de Dependance van het Marechausseemuseum, 

Weeshuiswal 4, 4116 BR in Buren.

Programma 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

10.00 - 10.30 uur: ontvangst met koffie, thee en gebak

10.30 - 10.45 uur: opening en welkomstwoord

12.30 - 13.00 uur: lunch

Ca. 16.00 uur: einde

Aanmelding

De kosten voor deelname aan deze reünie bedragen € 10,00 

per persoon, inclusief de (broodjes)lunch. Drankjes zijn voor 

eigen rekening. Aanmelding geschiedt door overschrijving 

van de bedragen op ING-bankrekening IBAN: NL22  INGB 

0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Con-

tact, Walstro 33, 1273 BH Huizen, o.v.v. Reünie 10/4. Uw 

bijdrage dient uiterlijk 2 april 2014 te zijn bijgeschreven. Bij 

internetbankieren graag uw volledige adres vermelden. Deel-

nemers aan deze reünie hebben die dag gratis toegang tot 

het Marechausseemuseum! Zaken die u eventueel aan het 

museum wilt schenken kunt u, voorzien van naam en adres, 

daar afgeven.

Voor de contactmiddag in Badhoevedorp zijn we dit jaar 

op 14 mei welkom in de nieuwe Koningin Máximakazerne 

(KMK) aan de Sloterweg 400, 1171 VK Badhoevedorp. Voor 

deze middag kan iedere SMC-begunstiger zich aanmelden. 

Partners zijn ook welkom.

Programma

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

- 13.30 - 14.00 uur: ontvangst met koffie, thee en gebak

- 14.00 uur: welkomstwoord

- tot 17.00 uur: gezellig samenzijn en bijpraten onder het ge-

not van een hapje en een drankje. De drankjes zijn voor eigen 

rekening en kunnen uitsluitend met de chipknip worden afge-

rekend. De middag wordt besloten met een warme maaltijd.

Aanmelden

De deelnemersbijdrage is als volgt vastgesteld:

10 april 2014

Reünie Caribisch gebied, Suriname en Haïti te Buren

14 mei 2014

SMC-contactmiddag te Badhoevedorp

- voor SMC-begunstigers met partner € 12,50 per persoon

- voor niet SMC-begunstigers met partner € 25,00 per per-

soon

Aanmelding geschiedt door overmaking van het verschuldigde 

bedrag op ING-bankrekening NL22 INGB 0007 5300 25, t.n.v. 

Reünievereniging Marechaussee Contact, Walstro 33, 1273 BH 

Huizen, o.v.v. ‘Badhoevedorp’. De bedragen dienen uiterlijk 5 

mei 2014 te zijn bijgeschreven. Deze datum ligt vast i.v.m. de 

catering. Bij betaling uw adres vermelden; dit is noodzakelijk 

voor het verkrijgen van toegang tot de KMK.

Bereikbaarheid 

Bij de Koningin Máximakazerne is beperkt parkeergelegenheid. 

Wel is er een uitstekende verbinding met het openbaar ver-

voer: buslijn 185 van Schiphol-Sternet vertrekt ieder half uur 

vanaf Schiphol-Plaza. Vertrektijden: vijf minuten over het heel 

en half uur. Uitstappen halte Koninklijke Marechaussee. 

19 juni 2014

Reünie Indië-gangers (‘Boerma-Plaizier’/MP III) te Arnhem

De jaarlijkse reünie voor Indië-gangers (‘Boerma-Plaizier’/MP 

III) wordt dit jaar gehouden op donderdag 19 juni 2014, in 

het Congres- en Reüniecentrum ‘Kumpulan’ (Bronbeek), Vel-

perweg 147, 6824 MB Arnhem. Deze reünie is bedoeld voor 

allen die gediend hebben in het voormalig Nederlands-Indië 

(inclusief Nieuw-Guinea), Korea en Engeland bij het Korps 

Militaire Politie en/of het Wapen der Koninklijke Marechaus-

see of bij het Korps Politietroepen.

Meer informatie over aanmelden, kosten en vervoer volgt in 

de april-uitgave van Marechaussee Contact.
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De autobiografie van Pieter-Jan Poulusse

In deze aflevering kruisen de nodige dronkaards zijn pad, 

slaagt hij door nijvere studie voor zijn brigadiersexamen 

maar verveelt hij zich vervolgens stierlijk op de brigade Sas 

van Gent. We vervolgen zijn dagboekverhalen uit die tijd 

en handhaven daarbij zijn authentieke schrijfwijze, met alle 

‘krasjes en tikjes’ van dien.

Dronken geheelonthouder

“In de gemeente Nieuwkuijk en Haarsteeg werd veel hop 

verbouwd, dienstig voor de bierbrouwerijen. Wanneer de tijd 

van het plukken daar was, had zulks dag en nacht onafge-

broken plaats, om reden ter voorkoming van verbroeien, 

waardoor de hop veel in waarde verminderde en al zo direct 

van het land bewerkt moest worden. Het overtollige drank-

gebruik daarbij is niet te beschrijven, zomin als de gevolgen 

in losbandigheid en dierlijkheid. Gedurende de winter van 

1880 op 1881 was er te Heusden een ijsfeest georganiseerd. 

Een grote tent voor de feestcommissie ontbrak daarbij niet. 

De wachtmeester van de brigade werd door de feestcom-

missie ook in die tent genodigd op een glas wijn. Later bleek, 

ofschoon tegen zijn zin, het ene glas wijn het andere had 

gevolgd, zodat hij ongemerkt beneveld was geraakt. Zijn 

echtgenote was zulks kenbaar gemaakt. Die daardoor zeer 

bedroefd was geworden. Bij toeval kwam ik in de kazerne en 

deelde zij mij het geval mee. Ik spoedde mij naar die tent en 

kreeg hem onder voorwendsel dat er een ernstige klacht was 

gedaan mee naar de kazerne. De feestcommissie trachtte 

hem evenwel in hun midden te houden, doch ik zei dat de 

klager nog wachtende in de kazerne was. Ik geleidde hem 

vervolgens langs een omweg ongezien de kazerne binnen en 

hielp hem naar bed. Niemand van de overige manschappen 

had toen of later iets van het gebeurde te weten gekomen. 

De volgende morgen verontschuldigde hij zich tegen mij dat 

ik hem tot een voorbeeld was. De goede eerlijke man was 

geheelonthouder en dronk nimmer sterke drank”. 

Examen voor brigadier

“Direct dat ik op de Brigade Heusden was gekomen, ben 

ik aan de studie begonnen. De hulp, die ik van de wacht-

meester heb mogen genieten heb ik nimmer genoeg kunnen 

waarderen. Voor mijn gespaarde gelden ten tijde dat ik 

gedetacheerd was geweest, ging ik tweemaal per week 

privaat les halen bij een hoofd der school. ’s Nachts wanneer 

ik van dienst terug was, nam ik een studieboek, begaf mij 

te bed en begon zo te leren tot ik in slaap viel. De volgende 

morgen werd ik door de wachtmeester gewekt om mij weer 

voor te bereiden op de dienst. Over mijn studievorderingen 

waren mijn beide leermeesters zeer tevreden. Omdat ik geen 

tijd had voor uitgaan in mijn vrije tijd met collega’s, was ik 

bij hun niet in tel. Ik was te droog in hun schatting. Ik werd 

aangewezen om tijdens de bouw van een nieuw fort onder 

Sleeuwijk daarbij gedetacheerd te worden en zou dan een 

toelage van fl. 0,75 per dag genieten. Toen ik ongeveer 3½ 

jaar dienst bij het Wapen had gedaan, werd mij toegestaan 

deel te nemen aan het examen voor de rang van brigadier. 

Met 12 man werd daaraan deelgenomen waarvan ik de jong-

ste was. De eerste ontmoeting te ’s-Hertogenbosch, waar wij 

zondagavond arriveerden, was voor mij minder aangenaam. 

Ik was te jong in hun schatting om aan het examen deel te 

kunnen nemen, doch nadat de eerste dag van het examen 

achter de rug was, was in die houding door hun verandering 

voor mij waar te nemen. De vierde of laatste dag bij het af-

scheid nemen voor ieder naar zijn standplaats vertrok zeiden 

de meesten, dat ik een gunstig nummer zou behalen. Dat 

bleek ook werkelijk daar ik als jongste deelnemer als nummer 

één was geslaagd. Nadat die voor mij onvergetelijke tijding 

door de wachtmeester brigadecommandant was voorgelezen 

en mij oprecht hartelijk had gefeliciteerd, verlieten mijn col-

lega marechaussees het brigadebureau zonder iets van hun 

belangstelling tegenover mij te laten blijken. Alle voor het 

examen gemaakte uitgaven moesten door ieder zelf worden 

betaald”. 

Marechaussee van 
1875 tot 1895
Reeks verhalen uit de oude doos. Deel 6: een dronken geheelonthouder, geslaagd voor het 
brigadiersexamen, verveling in Sas van Gent en een meeldief verhangt zich in zijn cel

In de vorige afleveringen van deze serie maakten wij kennis met 
oud-collega Pieter-Jan Poulusse uit Tholen, die van 1875 tot 1895  
bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee heeft gediend. Zijn 
avonturen heeft hij later in biografievorm vastgelegd in 252 korte 
verhalen die een goed beeld geven van het harde leven in de tijd van 
onze (over)grootouders. In deel 5 verhaalde hij over de erbarmelijke 
omstandigheden in zijn kosthuis en over de vechtpartijen bij de  
aanstelling van een nieuwe predikant.
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De verveling in Sas van Gent

“Op de 3e Mei 1879 overgeplaatst van Heusden naar Sas 

van Gent, voor die reis waren destijds twee marsdagen nodig 

wegens het gebrek aan aansluiting met de provinciale stoom-

boot. Bij het naderen van Sas van Gent werd ik door een 

medepassagier gewaarschuwd dat ik mijn plaats van bestem-

ming was genaderd, anders was ik zeker in België te land ge-

komen. Bij het verlaten van de trein trof ik op het station de 

wachtmeester brigadecommandant en een commies van de 

belastingen aan. Blijkens ontvangen schrijven had de wacht-

meester mij enige dagen vroeger te Sas van Gent verwacht. 

Mijn aanstelling als brigadier had ik nog niet ontvangen, zo-

dat ik als marechaussee aldaar arriveerde. Gemelde commies 

was een oud bekende, omdat wij bij de Koninklijke Marine 

hadden gediend. Ik gaf hem zulks te kennen, maar hij hield 

vol alsof hij mij nog nimmer had gezien. Enige dagen later 

toen ik mij als brigadier kon vertonen, herkende hij mij ineens 

wel, maar toen kende ik hem niet, omdat hij zich eerst als 

commies ver boven mij waande. Na mij in de kazerne aan de 

brigade te hebben voorgesteld werd er door allen genoegen 

genomen met mijn voorstel wat te gaan gebruiken in een 

café op mijn goede aankomst te Sas van Gent. Veel bijzon-

ders viel er wat de dienst aangaande op de brigade niet voor 

en aan de stilte kon ik mij moeilijk wennen. Aan herbergbe-

zoek werd helaas maar al te veel gedaan. Op een gegeven 

gelegenheid, dat de wachtmeester mij wederom verzocht op 

een herbergbezoek, zei ik hun daarvoor beleefd te bedan-

ken, met de wens daarbij gevoegd in het vervolg daarvan 

verschoond te mogen blijven, aangezien ik een tegenstander 

was van sterke drank gebruik. Gecommandeerde diensten 

werden er weinig verricht, zodat ik uit eigen beweging vroeg 

om in dienst te mogen gaan, omdat ik mij verveelde. Dat 

verzoek viel dikwijls niet in goede aarde bij de wachtmees-

ter. In het aangewezen kosthuis was het een buitengewoon 

dronkenmans-troep. De kostbaas was doorlopend dronken, 

vloeken en razen was dan ook een van zijn eigenschappen. 

Met de commiezen, die ook in het kosthuis verbleven, was 

het drankgebruik ook ergerlijk”. 

Diefstal gevolgd door ophanging

“Op een meelfabriek werd door de directeur vermoed dat 

er diefstallen plaats hadden. Door twee arbeiders moest er 

daardoor gewaakt worden. Het bleek dat de meesterknecht 

zich midden in de nacht in de fabriek begaf en zich tot twee-

maal toe een zak meel toe eigende. Hij werd aangehouden 

en in het arrestanten lokaal opgesloten. In de morgen zei de 

wachtmeester dat de vogel gevangen was en in de kooi op-

gesloten. Ik ging mij overtuigen en bevond dat hij zich door 

middel van zijn kousenbanden had opgehangen en reeds 

enige uren was overleden. Ik zei tegen de wachtmeester 

dat de vogel zich wel in de kooi bevond, maar niet meer zal 

zingen, dat hij zich van het leven had beroofd. Een vreselijk 

teleurstelling voor de wachtmeester en voor mij een gebeur-

tenis, waar veel uit te leren viel. Het was mij duidelijk gewor-

den dat bij aanhouding en in arreststelling van een verdachte, 

deze de neiging heeft om zich van het leven te beroven. Ik 

heb daarom als regel aangenomen die mensen voortdurend 

onder bewaking te houden tot zij naar de gevangenis konden 

worden getransporteerd”. 

Met dank aan Peter Paulusse. Bewerkt door wmr1 b.d.  

H.A. Basten, archivaris van het Museum der Koninklijke 

Marechaussee te Buren.

Wapen 

Woudrichem

Het station van Sas 

van Gent zoals het er 

in de tijd van Poulusse 

uitzag. Hij werd van 

de trein gehaald door 

zijn brigadecomman-

dant en een commies 

van de Belasting-

dienst. ‘Gemelde 

commies was een oud 

bekende, omdat wij bij 

de Koninklijke Marine 

hadden gediend. Ik gaf 

hem zulks te kennen, 

maar hij hield vol alsof 

hij mij nog nimmer 

had gezien’.

De Marechausseebrigade 

Sas van Gent, waar Poulus-

se zich stierlijk verveelde, 

werd uitgezet op  

1 juni 1840 en opgeheven 

op 1 maart 1943. De  

brigade werd op 1 septem-

ber 1948 opnieuw uitgezet 

en voorgoed gesloten op  

1 december 1965

De voormalige meelfa-

briek in Sas van Gent 

waar de meesterknecht 

’s nachts zakken meel 

stal. Hij werd door de 

Marechaussee ingeslo-

ten. Poulusse trof hem 

de volgende morgen 

echter dood aan in het 

arrestantenlokaal

Deze serie over de dienstperiode van Pieter-Jan Poulusse, 

waarin hij als marechaussee, brigadier en wachtmeester de 

maatschappij moest beschermen tegen bedelaars, visstro-

pers, zigeuners, smokkelaars, dronken brigadiers, man-

schappen en dominees, wordt vervolgd.SM
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Veteranen

De Nederlandse Dodenherdenking is op zondag 4 mei op de 

Dam in Amsterdam en Prinsjesdag valt dit jaar op dinsdag 

16 september. Het Veteranen Platform vraagt om veteranen 

voor de erecouloirs, onder wie veteranen van de Koninklijke 

Marechaussee. Zij kunnen zich opgeven tot uiterlijk 5 maart 

a.s. bij de SMC-coördinator Fred Driessen, telefoon 06-

47976614 of per e-mail: f.driessen@quicknet.nl. Het tenue is 

blauwe blazer, grijze broek en baret. De geselecteerden voor 

Amsterdam moeten twee oefen-/voorlichtingsdagen bijwo-

nen: 22 maart in Doorn (Veteraneninstituut) en 29 april in 

Amsterdam (Marinekazerne). De reiskosten worden vergoed.

De Nederlandse Veteranendag (NLVD) staat alweer in 

de steigers. De tiende Veteranendag in successie valt op 

zaterdag 28 juni 2014. Den Haag doet nu al een beroep op 

de veteranen. Ook bij de KMar defileren de postactieven 

gescheiden van de veteranen die in nog actieve dienst zijn. 

Een thema wordt nog bekend gemaakt. Het zou ons niets 

verbazen als dit 200 jaar KL en 200 jaar KMar zou zijn.

200 jaar KMar

Stichting Marechaussee Contact doet er alles aan om 

200 jaar KMar te promoten. Zij wil ook zo veel mogelijk 

KMar-veteranen naar Den Haag loodsen. De minder valide 

oorlogsveteranen op historische voertuigen of op de tribune 

langs de route. En de jonge KMar-veteranen vanaf de vre-

desmissie UNIFIL in Libanon in één groot detachement met 

de SMC-banier voorop. De veteranen in actieve dienst zullen 

daarachter zijn opgenomen in de detachementen vanuit de 

KMar-districten, het geheel voorafgegaan door ons eigen 

Trompetterkorps. Alle postactieve veteranen die aan deze 

manifestatie deelnemen, staat na afloop nog een verrassing 

te wachten.

Deelname

Uw opgave dient al vóór 1 april 2014 binnen te zijn bij 

SMC-coördinator Henk Tervooren, Klingerbergsingel 87, 

5925 AG Venlo of per e-mail naar tervooren@ziggo.nl. Voor 

meer informatie kunt u ook telefonisch bij hem terecht: 077-

3824761. De defilanten gaan gekleed in blauwe blazer, grijze 

broek en baret of in een donker kostuum. Alle deelnemers 

ontvangen - ook voor hun partner of begeleider - vrijvervoer-

bewijzen en diverse bonnen. Veteranen die als bezoeker of 

toeschouwer de NLVD willen meemaken, krijgen dit vrijver-

voer en deze bonnen niet. In het veteranenblad Checkpoint 

van maart 2014 volgt nadere informatie. Bent u nog niet 

ingeschreven als veteraan? Wendt u zich dan tot het Vetera-

neninstituut: 0343-474150. 

Erecouloirs met veteranen

Nederlandse Veteranendag vol verrassingen

KMar-veteranen op de verzamellocatie in Den Haag 

Veteranendag 

2013: het SMC-/

KMar-detache-

ment defileert de  

Kneuterdijk opSM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



MarechausseeContact•februari2014 MarechausseeContact•februari2014
nummer 1

11

Landelijk vieren we dat het Koninkrijk der Nederlanden 200 

jaar bestaat. De viering startte vorig jaar op 30 november met 

de landing van acteur Huub Stapel als prins Willem Frederik 

op het strand van Scheveningen. Zevenhonderd figuranten, 

acteurs en vrijwilligers, omlijstten het tafereel in kledij uit 

1813. Een waar spektakelstuk dat koning Willem-Alexander 

en koningin Máxima met hun aanwezigheid opluisterden en 

dat gevolgd werd door de viering in de Ridderzaal en 

’s avonds door het Koninkrijksconcert.

Koning Willem I

De komst van Willem Frederik betekende het einde van de 

roemruchte Franse overheersing onder keizer Napoleon. In 

september 1815 werd Willem Frederik uiteindelijk ingehul-

digd als koning Willem I. Om dit te gedenken vinden overal 

in het land feestelijkheden plaats. Zo ook dit jaar in Apel-

doorn, waar in de hoedanigheid van het opleidingscentrum 

de bakermat van de Koninklijke Marechaussee ligt. De mani-

festatie aan concerten, tentoonstellingen en optochten wordt 

afgesloten met een Grand Defilé op zaterdag 14 juni 2014. 

Er komt één grote historische optocht van wel twee uur met 

voornamelijk burgerfacetten vanaf 1813 tot heden. Ook de 

Klompenwacht - onze voorgangers ter bewaking van Paleis 

Het Loo - geven acte de présence. Er zijn static shows in het 

Oranjepark en op het voorterrein van paleis. 

KMar/SMC

De KL en de KMar hebben hun medewerking toegezegd. 

CKMAR luitenant-generaal dr. Hans Leijtens zal het lange de-

filé afnemen. Diverse re-enactmentgroepen KMar (zij spelen 

de KMar na) zijn er ook. SMC heeft toegezegd met een de-

tachement veteranen te verschijnen. Dit zal bestaan uit acht 

oorlogsveteranen (Tweede Wereldoorlog, voormalig Neder-

lands-Indië en Korea) die gezeten zullen zijn in een historisch 

legervoertuig. Zij dragen het SMC-tenue: blauwe blazer en 

grijze broek. Daarachter volgt de groep ‘voeters’: vier UNIFIL, 

vier MFO, vier UNPROFOR, vier UNIPTF en twee SFIR met 

twee ISAF, waarin de vele soorten KMar-tenues tot uitdruk-

king worden gebracht. 

Klus gestart

Op 14 juni dient men om 09.00 uur al operationeel te zijn. 

Over de maaltijden hoeven de deelnemers zich geen zorgen 

te maken en voor allen komen er slaapplaatsen en medische 

verzorging op ons OTCKMar te Apeldoorn. Voor de SMC 

komt er nog een moeilijke klus: hoe krijg je alle ‘voeters’ bij 

elkaar en ook nog eens in het juiste tenue? Belangstellenden 

kunnen nu al reageren per e-mail: veteranen@marechaus-

seecontact.nl of per telefoon 0341-417087. Wordt vervolgd. 

De uitreiking van de ‘draaginsignes 

veteraan’ aan KMar-personeel in actieve 

dienst heeft zich voltrokken. In de vorige 

uitgave van Marechaussee Contact is 

daarover gepubliceerd. In december 

volgden nog enkele uitreikingen, waarbij 

ook SMC-ers waren uitgenodigd. De 

postactieve KMar-veteranen Jan van den 

Berg en Frans Meijer, evenals SMC-

webmaster Roel Bouwman, hielpen bij 

de uitreiking aan honderdvijftig recher-

cheurs van het District Landelijke en Bui-

tenlandse Eenheden. Op Schiphol werd 

bij de Brigade Vreemdelingenzaken de 

uitreiking verzorgd door de UNIFIL-vete-

ranen Fred Driessen, Cees van Ingen en 

Cor Vogelaar. Overal werden de SMC-

ers collegiaal en uitstekend ontvangen.

Drieduizend draaginsignes erbij (vervolg)

Grand Defilé Apeldoorn

Apeldoorn: re-enactment, een ‘historisch’ beeld van enkele jaren 

geleden

KMar-veteranen trots te midden van hun oud-collega’s op SchipholSM
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Indië - Korea - Nieuw Guinea

Met een omweg 
naar het KMP/KMar

Het personeel bestond uit beroeps, reservisten, dienstplich-

tigen/miliciens van de Koninklijke Landmacht (KL), het 

Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en burgers. Tot 

de KL werd ook gerekend het personeel van de Koninklijke 

Marechaussee. Ook Oorlogsvrijwilligers, afkomstig van alle 

onderdelen, waren erbij ingedeeld. Letterlijk alle bevolkings-

groepen uit Nederland en Indië waren vertegenwoordigd. 

Met recht sprak men dus van een ‘tjampoer’.

Eén procent

Deze samenstelling dankte haar bestaan ook aan het feit 

dat alle KL-onderdelen verplicht waren jaarlijks 1% van 

hun sterkte ter beschikking te stellen van het KMP/KMar. 

Dit waren zowel vrijwilligers als manschappen die door hun 

commandant waren aangewezen. Voordat zij in de sterkte 

werden opgenomen werd begrijpelijkerwijs eerst onderzocht, 

of zij geschikt waren voor de MP-dienst. Iedere militair, zowel 

van de KL of van het KNIL, kon op ieder moment verzoeken 

om te worden ingedeeld bij het KMP/KMar.

Tupke

Marinus Jacob ‘Tupke’ Timmerman is als Oorlogsvrijwilliger 

(OVW) ook bij de tjampoer van het KMP/KMar terechtge-

komen. Via een omtrekkende beweging weliswaar. Op 2 

augustus 1945 meldde hij zich aan als OVW voor het Ge-

zagsbataljon Indië (GBI), dat was opgericht om samen met de 

Geallieerden Nederlands-Indië van de Japanners te bevrijden. 

Op 10 september 1945 vertrok hij via Engeland naar Neder-

lands-Indië. Na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 

moest dit aanvankelijk door de Britten bezet worden om de 

orde te handhaven. De bevelhebber van het South East Asia 

Command, admiraal Mountbatten, had echter een landings-

verbod ingesteld voor alle Nederlandse troepen op Java en 

Sumatra, zodat het schip van Tupke uitweek naar Port Dick-

son op Malakka (het huidige Maleisië). Daar verbleef hij vier 

maanden, van 13 november 1945 tot 8 maart 1946. 

Door de capitulatie van Japan had het GBI geen bestaans-

recht meer en het bataljon werd met ingang van 30 januari 

1946 opgeheven. De manschappen werden onder meer ver-

deeld over de OVW-brigades T, U, W en V, die op Malakka 

waren opgericht. Tupke werd ingedeeld bij de Militaire Politie 

staf T-Brigade. Met deze brigade, ook wel de Tijgerbrigade 

genoemd, kwam Tupke op 13 maart 1946 uiteindelijk in 

Nederlands-Indië aan. 

Over naar KMP/KMar

Na twee jaar vertrok Tupke Timmerman met het troepenschip 

‘Groote Beer’ naar Nederland, waar hij op 20 maart 1948 

arriveerde. Twee maanden later, op 14 mei, vertrok hij met 

het troepenschip ‘Zuiderkruis’ weer naar Nederlands-Indië, 

waar hij op 10 juni voet aan wal zette. Zijn omtrekkende 

beweging eindigde hier. Op eigen verzoek ging hij op 1 juli 

Degenen die in Nederlands-Indië behoorden tot het Korps Militaire Politie/Koninklijke 
Marechaussee (KMP/KMar) noemden hun eigen onderdeel ook wel liefkozend ‘ons 
tjampoertje’. Deze naamgeving dankte het aan de heterogene samenstelling van zijn 
personeel: het was een mengelmoes, ‘tjampoer’ in het Maleis. 

Port Dickson, Malakka 1946. Een groep van het Gezagsbataljon 

Indië (GBI). Tupke zit geknield, tweede van links

Het embleem van de 

T-Brigade, ook wel de 

‘Tijgerbrigade’ genoemd

(Foto: Marechausseemu-

seum, Buren)SM
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1948 over naar het KMP/KMar en werd geplaatst op het 

detachement Semarang op Midden-Java. Hij volgde met 

ingang van 1 oktober de opleiding aan de School-Compagnie 

Militaire Politie in Tjimahi. Op 15 juni 1949 werd hij bevor-

derd tot korporaal MP. Tupke werd vervolgens enige tijd 

geplaatst op het detachement Palembang en Djambi (3 MP 

III op Sumatra) en daarna op het detachement Bandoeng 

(4 MP I op West-Java). Bij dit detachement vervulde hij de 

functie van motortransport-onderofficier (MTOO). Op 23 juli 

1950 vertrok hij met het troepenschip ‘Skaugum’ terug naar 

Nederland. Op 15 augustus 1950 was hij weer thuis

Een echte Zeeuw

Tupke solliciteerde bij de Koninklijke Marechaussee. Hij werd 

afgekeurd omdat hij niet lang genoeg was. Hij ging ver-

volgens werken bij scheepswerf ‘De Schelde’ in Vlissingen. 

Hij overleed op 8 maart 2001 aan een longaandoening, als 

gevolg van het werken met asbest. Volgens zijn weduwe, 

mevrouw C.H. Timmerman-Correlje, was haar man een 

echte Zeeuw: ‘zo gesloten als een oester’. Hij vertelde nooit 

iets over zijn diensttijd in Nederlands-Indië of over de foto’s 

uit die tijd. Onder meer het metalen mouwembleem van de 

‘Tijgerbrigade’ en de door Tupke daar gedragen MP-band 

werden door haar geschonken aan het Marechausseemuseum 

in Buren. Mevrouw Timmerman overleed in 2012. 

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van informatie op  

www.indie-1945-1950.nl

Reacties op of bijdragen aan deze rubriek kunnen rechtstreeks worden 

ingediend bij Arie van Veen, Wingerdweg 69hs, 1032 AA, Amsterdam. 

Telefoon 020-6328959; e-mail: ajvanveen1403@hetnet.nl.

Sobat Kees Koopman legt 

krans in Canada

De Gemenebestlanden vieren ieder jaar het einde van de Eerste 

Wereldoorlog op 11 november 1918 (Remembrance Day). In 

Canada worden op deze 

dag herdenkingsbijeen-

komsten gehouden, waar-

bij ook de gevallenen uit 

de Tweede Wereldoorlog 

worden herdacht. Sobat 

Kees Koopman (Water-

ford, Ontario) viel de eer 

te beurt om een krans te 

leggen bij het plaatselijke 

herdenkingsmonument. 

Hiermee werden de 

omgekomen Canadese 

militairen herdacht, die 

in de Tweede Wereld-

oorlog omkwamen bij de 

bevrijding van Nederland. 

Kees Koopman behoorde 

van 1947 tot 1950 tot het 

detachement Palembang 

(Sumatra).

Vliegveld Palembang, 19 december 1948. Begin van de 2e poli-

tionele actie naar Djambi. Op de foto o.a. Piet Kraaijkamp, J.W. 

Huiskamp, Cor Smulders, Th.J. Oltmans(?) en Marinus Timmerman

Detachement Djambi, 24 april 1949. Wie herkent deze mannen en 

wie heeft namen?

Detachement Djambi, april 1949
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Oud-dienstplichtigen

Enkele leden van deze lichting zijn de initiatiefnemers van de 

‘Groep Dienstplichtige Marechaussees’. De groep beeldt de 

dienstplichtige marechaussee zo authentiek mogelijk uit. De 

bedoeling is te voorkomen dat de dienstplicht bij het Wapen 

vergeten wordt en om, door hun optreden, de oud-dienst-

plichtige collega’s hun diensttijd te laten herbeleven. Belang-

rijk hierbij is dat de leden van deze re-enactmentgroep ook 

echt ervaren oud-dienstplichtig marechaussees zijn. Alles bij 

elkaar reden genoeg voor de redactie om eens met de initia-

tiefnemers van zowel de reünie als de groep te gaan praten.

De reünie

Bij onze binnenkomst in het museum bleek dat het gezel-

schap zich in de filmzaal bevond, zeer aandachtig kijkend 

naar een film over de ‘Operatie Market Garden’. Even flitste 

bij uw redacteur de filmvoorstelling ’De ondergang van de B-

compagnie’ door het hoofd, de laatste keer dat hij - in 1960 

- met een grote groep dienstplichtige marechaussees, maar 

toen verplicht, naar een film zat te kijken. Het Bevrijdings-

museum staat ongeveer op de plek waar in september 1944 

Amerikaanse parachutisten landden, die zich meteen voor 

een dilemma geplaatst zagen: hoe om te gaan met potentiële 

dreiging vanuit het 

op enkele kilometers 

gelegen Reichswald 

en toch zo spoedig 

mogelijk aansluiting te 

vinden bij de geallieer-

de troepen, die dwars 

door Nijmegen, over 

de Waalbrug, richting 

de Rijnbrug van Arn-

hem vochten?

Na de film konden de 

reünisten het museum 

bezoeken, maar zoals 

zo vaak tijdens een 

reünie ontstond zich 

spontaan het ophalen 

van herinneringen en 

het bijpraten. Na eni-

ge zachte drang van 

het museumpersoneel 

werden de gesprek-

ken al wandelend 

door het interessante 

museum voortgezet, om 

uiteindelijk in het museumrestaurant met zijn allen bij elkaar 

te komen voor een lunch. Tijdens die lunch gingen de geani-

meerde gesprekken gewoon door! In de loop van de middag 

ging ieder weer zijns weegs, maar niet nadat afgesproken was 

om over niet al te lange tijd weer bij elkaar te komen. Waar-

mee een eind kwam aan een geslaagde reünie.

De Groep Dienstplichtige  

Marechaussees (GDM)

De groep bestaat enkel en alleen uit 

personen die ook echt als dienst-

plichtig marechaussee dienst hebben 

gedaan. Zij kennen het klappen van de 

zweep! Nadat in 1997 de dienstplicht 

werd opgeschort dreigde vergeten 

te worden dat circa dertigduizend 

jonge mannen hun dienstplicht bij het 

Wapen vervulden. Mannen die hun 

verdere leven ’groen/blauw mare-

chausseebloed’ zouden hebben en met 

Bijzonder verhaal op reünie 79-1

Dienstplichtig marechaussee 
ontdekt IRA-infiltranten
In 1979 was de dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee in principe twaalf maanden, zes 
in Apeldoorn op de Willem III en zes bij een paraat onderdeel. Op 11 januari 2014 hielden 
vijfendertig oud-marechaussees van 1979-1 een reünie in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 
1944-1945 in Groesbeek. Exact één dag na 10 januari, de datum waarop ze vijfendertig jaar 
geleden aan hun twaalf maanden dienstplicht begonnen!

Bevrijdingsmuseum 1940 – 1945, in het 

Groesbeekse heuvellandschap

Dienstplichtigen van 

1979-1 praten bij!

Ruud Schokker bij het  

Marechausseemuseum

De Groep Dienstplichtige 

Marechaussees klaar om te 

oefenen op de Willem III
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trots terugdenken aan de invloed die hun diensttijd op hen 

had en heeft. Door optredens tijdens reünies van dienst-

plichtige lichtingen en bij KMar-evenementen houden zij de 

herinnering levend. Bij dit soort gelegenheden loopt de groep 

in authentieke uniformen uit de jaren zeventig tot negentig 

en hebben zij de beschikking over een Landrover (Laro) anno 

1980 en een Nekaf, zoals die voor die tijd gebruikt werd. Het 

initiatief tot die groep kwam van oud-dienstplichtig mare-

chaussees van 1979-1 Johan Logger en Ruud Schokker, waar 

al gauw Hans Ellens en Robert Cats bij kwamen.

Ruud Schokker

Wie is eigenlijk deze Ruud Schokker, initiatiefnemer van de 

1979-1-reünies en de GDM? Ruud Schokker (1960) bracht 

zijn jeugd door in Heiloo. Na gekeurd te zijn op de Sarpha-

tistraat in Amsterdam vroeg hij om zijn dienstplicht bij de 

Marechaussee te mogen vervullen. Op onze vraag waarom, 

antwoordde hij: ‘Eigenlijk om twee redenen: op de eerste 

plaats vanwege die enthousiaste RVS-verzekeringsagent die 

bij ons thuis kwam en vertelde over zijn diensttijd bij de KMar 

en op de tweede plaats vanwege Leo Duits, een bekende van 

de familie, die toen marechaussee was’. Na de zes maanden 

opleiding kwam Ruud bij 41 Maresk terecht, waar Bert Was-

senaar zijn pelotonscommandant werd (de huidige kolonel 

KMar die Zijne Majesteit’s Stalmeester is; zie ook Marechaus-

see Contact nummer 2 van april 2013). Op de vraag of hij 

tijdens zijn parate tijd nog iets bijzonders heeft meegemaakt 

kregen we een opmerkelijk verhaal te horen… Dankzij een 

bijzonder optreden tijdens een NATO-oefening werd hij 

daarna belast met de VIP-begeleiding van de Generale Staf 

van de 4e Divisie. Hoe zat dat precies?

Klaver Go Go

Zoals gebruikelijk had een oefening in het Teutoburger Wald 

een prachtige naam: ‘Klaver Go Go’. 41 Maresk vervulde 

de politiedienst te velde, waaronder de daarbij behorende 

piketdiensten (beschikbaar zijn om bij problemen en cala-

miteiten op te kunnen treden). Ook Ruud Schokker draaide 

piketdienst en tijdens één daarvan signaleerde hij een groep 

IRA-infiltranten, die zich verdacht ophield bij het hotel waar 

enkele NATO-generaals hun hoofdkwartier hadden geves-

tigd. Hierbij was de later zo bekend geworden viersterren 

US-generaal Haig. Ruud zorgde ervoor dat stil alarm werd 

afgegeven aan de Inlichtingensectie S2; hij vermoedde een 

potentiële aanslag of andere dreiging. Samen met enkele 

dienstplichtige en beroepscollega’s heeft hij de IRA-leden 

geobserveerd en met een UZI bij de hand, geschaduwd.  

Door de bossen begaven deze zich in de richting van de 

ingang van de kazerne in Bad Essen van de Groep Geleide 

Wapens van de Koninklijke Luchtmacht. Daar stond een Mer-

cedes klaar, waarin de IRA-leden snel vertrokken. Waarschijn-

lijk wisten ze zich bespied. Hoe wist Ruud dat het IRA-leden 

waren?

Enkele dagen eerder was het Marechausseedetachement 

gebriefd door Sectie 2, de Inlichtingendienst. Deze infor-

meerde hen over geheime informatie met betrekking tot 

IRA-activiteiten richting de generaals die in het hotel hun 

hoofdkwartier hadden opgeslagen. Onder andere met dia’s 

werden de marechaussees gebriefd over mogelijke vermom-

mingen en zo. De IRA-leden waren vermomd per bus in de 

regio aangekomen. Achteraf bleken het vier mannen en een 

vrouw geweest te zijn, die als oudere, onschuldige toeris-

ten het Teutoburger Wald bezochten. Vrijwel direct na de 

ontdekking van de aanwezigheid van dit gezelschap werd de 

BSB van de KMar ingevlogen! De actie is altijd zeer geheim 

gebleven en volgens de commandant van 41 Maresk, de 

eerste luitenant Van Loon, was een dergelijke actie nog nooit 

door dienstplichtige marechaussees uitgevoerd. De pers kreeg 

nooit iets te horen van deze zaak en in het juninummer van 

‘Ons Wapen’ werden er maar een paar regeltjes aan besteed. 

Ruud Schokker denkt er nog vaak aan en besluit zijn verhaal 

met de opmerking dat hij er echt niet aan moet denken hoe 

fout dit af had kunnen lopen.

Daar bleef het niet bij

Het bleef tijdens deze oefening niet bij dit ene incident. Ge-

waarschuwd door een lid van het Korps Commando Troepen 

die had gezien dat ‘een notities makende chauffeur van een 

burgervoertuig, telkens als een Nederlands militair voertuig 

passeerde, zijn hoofd achter een krant verborg’. Deze werd 

hier op aangesproken en zei dat hij vertegenwoordiger in 

hotelbenodigdheden was. Uiteindelijk bleek het een mede-

werker van de ambassade van de Sovjet Unie te zijn. Dankzij 

dit incident kwamen de marechaussees erachter dat er com-

mando’s ingegraven lagen bij het generaalshotel. Een van 

hen had ruim een week lang, vanuit een ondergronds bivak, 

alles geobserveerd en informatie doorgegeven aan de inlich-

tingensectie S2. Ruud Schokker was zwaar onder de indruk 

van het ongeziene optreden van de commando’s en spreekt 

ook nu nog zijn hulde aan dit korps uit.

Zo bracht het redactiebezoek aan de reünie van 1979-1, 

behalve de vele verhalen van de reünisten onderling, ons ook 

een bijzondere kennismaking met een van die marechaus-

sees die tijdens zijn diensttijd iets bijzonders heeft meege-

maakt. Na zijn diensttijd ging Ruud Schokker in opleiding bij 

de Rijkspolitie; hij vervulde recherchefuncties onder andere 

in Amsterdam voor de postale recherche (PTT). Na een 

CIOS-opleiding (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) 

ging hij naar het Korps Mariniers. Sinds 1992 werkt hij bij 

een sportbedrijf en doet dat nog steeds. Als rayonmanager is 

Ruud onder meer betrokken bij de inrichting van sportaccom-

modaties voor de overheid, zoals bij Defensie.

Behalve dat hij als lid van de Groep Dienstplichtige Mare-

chaussees weer zeer regelmatig met het Wapen ‘bezig‘ is, 

vertelde hij dat zijn diensttijd bij de Koninklijke Marechaus-

see van grote invloed is geweest op zijn leven. Oud-mare-

chaussee te zijn opende deuren voor hem en gaven hem een 

pré, bijvoorbeeld tijdens sollicitaties. En van de aangeleerde 

discipline profiteert hij nog dagelijks. 

Dienstplichtig marechaussee 

Knipsel uit ‘Ons Wapen’

US-General Alexander Haig, de latere  

Minister van Buitenlandse Zaken USA. 

Ruud Schokker ontdekte IRA-infiltranten 

die het op hem gemunt hadden
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Reservisten

Op woensdag 20 november 

2013 vond het jaarlijkse Wa-

penkampioenschap volleybal 

plaats in Dronten. Ook het 

bureau Reservepersoneel en 

enkele reservisten namen hier 

weer aan deel. Omdat de 

reservisten vorig jaar derde 

werden, wilden ze deze keer 

hun prestaties verbeteren. De 

lat werd hoger gelegd! Na 

een aantal goed gespeelde 

wedstrijden met uiteindelijk 

een gewonnen finale, werd 

aan dit doel voldaan. Deze 

eerste plaats geeft alvast 

druk voor volgend jaar! Het 

kampioenschap werd goed 

georganiseerd door de IBT-

groep. Helaas liep het aantal 

deelnemende teams iets 

Op vrijdag 6 december 2013 werd op 

de Koningin Beatrixkazerne in Den 

Haag door CKMar Hans Leijtens aan 

een aantal reserveofficieren de onder-

scheidingstekenen voor eervolle en 

langdurige dienst als officier, het of-

ficierskruis, uitgereikt. Dit is een militaire 

onderscheiding die alle officieren in de 

Nederlandse krijgsmacht ontvangen die 

minimaal vijftien jaar in dienst zijn. Ko-

ning Willem II stelde de onderscheiding 

in op 19 november 1844 en deze wordt 

sindsdien uitgereikt op zijn verjaardag, 

6 december. Omdat daarbij traditio-

neel een glas jenever wordt genuttigd, 

noemt men deze onderscheiding ook 

wel het jeneverkruis. 

Plaatsvervangend CKMar, generaal-

majoor Hillie Beentjes, maakte van deze 

gelegenheid gebruik om ’s middags voorafgaand aan deze 

uitreiking kennis te maken met de reservisten en hen bij te 

praten over een aantal actuele onderwerpen. 

Na deze briefing was het hoog tijd voor de uitreiking van de 

kruisen. Luitenant-generaal dr. Hans Leijtens reikte deze voor 

Reservisten  

Wapenkampioen  

volleybal

terug. Hopelijk komen er volgend jaar meer teams naar dit 

gezellige toernooi, zodat het weer een waardig Wapenkam-

pioenschap KMar genoemd kan worden. Het sterrenteam 

bestond dit jaar uit aanvoerder Philip Minnema, het geheime 

wapen Esther Laitenu-Van de Brink en de reservisten Erik 

Doorenbosch, Dick van Lingen, Johan Henk Lammertink en 

Jordan Weggelaar. 

de eerste keer uit in zijn hoedanigheid 

van CKMAR. Een bijzondere sessie 

dit keer omdat maar liefst vier reser-

visten de onderscheiding voor 35 jaar 

trouwe dienst ontvingen. Het betrof 

de luitenant-kolonels Johan de Gier en 

Daan Oskam en de majoors Gerard Bar-

singerhorn en Willem Frederik van de 

Most van Spijk, respectievelijk van de 

lichtingen 75-6, 76-2 en 76-4! Hoewel 

Oskam eigenlijk geen reservist meer 

is, daar hij sinds enkele jaren in actieve 

dienst is bij de KMar. De overste Dick 

van Lingen en de majoor Ben Hendriks 

mochten het cijfer 25 vervangen door 

30 jaar, de majoors René Polfliet en 

Fred Uiterweerd het cijfer 20 door 25 

jaar terwijl kapitein Bernard Gerritsma 

het kruis voor de eerste maal kreeg 

uitgereikt voor 15 jaar trouwe dienst. De uitreiking van de 

kruisen ging gepaard met het verstrekken van de traditionele 

kruik jenever en een mooie bos bloemen voor de aanwezige 

partners. De bijeenkomst werd besloten met een traditioneel 

en overheerlijk warm buffet.

Jeneverkruisen voor reservisten

‘Jeneverkruis’ voor vijftien jaar 

‘eervolle en langdurige dienst’

(Foto: Marechausseemuseum)

De Wapenkampioenen volleybal
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Geschiedenis

Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen

Deel XXVI

Door redactie MC

In september 1979 kwamen de eerste zeven vrouwen in het 

opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee (KMar) 

in opleiding. Wat anno 2014 de normaalste zaak van de we-

reld is, was ooit een zeer markant moment in de geschiedenis 

van de KMar. Hieraan ging een lange periode van externe en 

interne ontwikkelingen vooraf. In het kader van onze reeks 

artikelen over de geschiedenis van het Wapen wordt in het 

kort stil gestaan bij het wat, waarom en hoe van deze recente 

historie.

Vrouwen bij de Landmacht

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Groot-Brittannië, ge-

voed door de wens van daar gevestigde landgenoten, het ini-

tiatief genomen tot de oprichting van een vrijwillig vrouwen-

hulpkorps. Aanvankelijk gestart als Rode Kruiskorps ontstond 

de behoefte om het korps te militariseren. Op 20 december 

1943 werd in deze behoefte voorzien en kreeg het korps een 

militaire status. Als militair korps maakten voor het eerst in de 

geschiedenis vrouwen deel uit van de Landmacht. Na de oor-

log werd het korps in Nederland actief en na een reorganisatie 

in februari 1945 werd het Nederlands Verpleegsters Korps aan 

de Landmacht toegevoegd. In 1944 werd bij de Marine een 

vrouwenafdeling opgericht, de Marva en in 1951 werden het 

hulpkorps en het verpleegsterskorps samengevoegd tot een 

militaire vrouwenafdeling: de Milva. Niet veel later volgde de 

Luchtmacht met haar vrouwenafdeling, de Luva. 

Eind aan 165 jaar mannenbolwerk

In de naoorlogse jaren 50, 60 en 70 veranderde de maat-

schappij drastisch. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat de regering 

in 1974 vastlegde dat vrouwen volledig geïntegreerd moes-

ten worden in de krijgsmacht; mannen en vrouwen moesten 

er gelijkwaardig deel van uit gaan maken. Deze veranderde 

opstelling leidde tot aanpassingen van Marva, Milva en Luva 

en binnen de KMar tot de conclusie dat ook hun ‘mannen-

bolwerk’ zich moest gaan oriënteren op de introductie van 

vrouwen bij het Wapen. Het eerste teken van een naderende 

beslissing was een uniform voor vrouwelijke marechaussees 

met een Marvahoedje in KMar-uitvoering. Na een periode 

van voorbereiding werden in 1979 twee vrouwelijke officieren 

geworven. Een van hen ging op het opleidingscentrum aan 

de slag en de andere kreeg een functie bij een operationele 

eenheid. In september van dat jaar begonnen de eerste zeven 

dames aan hun opleiding. Aan 165 jaar alleen maar mannen 

bij de Marechaussee was een einde gekomen.

Beginperiode

Na de beginperiode moest er nog veel worden aangepast. 

Lang niet alle consequenties van het in dienst hebben van 

vrouwelijke marechaussees, waren vooraf te overzien. Zo 

bleken vrouwen bijvoorbeeld vanwege minder spierkracht 

niet in staat aan alle eisen op het gebied van sport, MLV 

en dergelijke te voldoen. De 

eisen werden bijgesteld. Nestels 

bleken te lang, uniformmaten 

waren te groot of te klein en 

schoeisel in damesmaten moest 

besteld worden. Op het vlak van 

studieresultaten deden de Marechausseevrouwen echter in 

het geheel niet voor hun mannelijke collega’s onder. 

In de loop van de tijd

In 2006 was 11,2% van het militaire personeel van het Wa-

pen van het vrouwelijke geslacht. Dit is inmiddels uitgegroeid 

tot 16%. Van de marechaussees, die aan de opleiding in 

Apeldoorn beginnen, is momenteel bijna een kwart vrouw: 

22%. Tijdens contacten met de Koninklijke Marechaussee, 

in het land, op de staf, tijdens ceremonies, op veteranenda-

gen en op Open Dagen komen we overal en steeds vaker 

vrouwelijke marechaussees tegen. In de loop van de tijd 

werd telkens weer adequaat gereageerd op discussies over 

de rol van de vrouw bij het Wapen. Enkele daarvan leidden 

tot beslissingen op het terrein van bijvoorbeeld vrouwen in 

hogere rangen, tijdens uitzendingen, de specifieke positie van 

vrouwen met jonge kinderen, aanpassing van de cultuur, ma-

nier van leidinggeven aan en door vrouwen en zij-instromers 

voor hoge posities. Hoe je het ook draait of keert, vrouwen 

vervullen nu bij de Koninklijke Marechaussee belangrijke 

taken en zijn niet meer weg te denken bij het Wapen. Het 

mannenbolwerk van toen is een afspiegeling geworden van 

de hedendaagse maatschappij.

In het kader van de serie kunnen we slechts met grote stappen 

door de geschiedenis gaan, meer gedetailleerde informatie is te 

lezen in brochure nummer 29 van de Stichting Vrienden van het 

Marechausseemuseum ‘De vrouw in Nassaublauw’. 

Vrouwen bij de Koninklijke Marechaussee
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1940-1945

De schietpartij op 24 oktober 1944 bij de 
Rotterdamse Statentunnel tussen leden 
van een knokploeg en de bezetter is de 
geschiedenis ingegaan als het zogenaamde 
Tunnelverraad. Hieronder zal blijken hoe 
dit verraad met de tunnel te maken heeft, 
wat de oud-marechaussees Van der Meer 
en Diteweg hiermee van doen hebben en 
waarom ’s avonds vier mannen standrechte-
lijk worden doodgeschoten.

In Rotterdam zijn eind 1944 meerdere knokploegen (KP) ac-

tief, waarvan vier onder supervisie van Samuel Esmeijer. Eén 

van zijn ploegen, de KP-Harro staat onder leiding van ‘Harro’ 

Schouten. Na de Dolle Dinsdag van 5 september zien steeds 

meer landgenoten in dat hun foute politieke keuze wel eens 

gevolgen zal kunnen hebben wanneer de bezetting voorbij 

is. Er zijn er die proberen nog wat goede dingen te doen, om 

zich zo in een gunstig daglicht te stellen. 

Zo wil ook tandarts Wicart, al sinds 1933 NSB-lid, zich 

rehabiliteren. Hij kent van voor de oorlog Klaassen (nu KP’er 

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

Piet van der Meer (geb. Capelle aan de IJssel, 16 maart 1919) 

groeit op in Capelle, volgt na de lagere school een tuinbouw-

opleiding en gaat aan de slag als tuinder. Als dienstplichtige 

komt hij in juli 1939 op bij het 3e Regiment Huzaren in Den 

Haag, dat echter kort na de mobilisatiedag van 29 augustus 

vertrekt naar zijn oorlogskwartieren. De rekruten gaan nu 

naar het nieuw opgerichte Depot Cavalerie in Den Haag, zo 

ook Van der Meer. Hoe en waar hij tijdens de Duitse inval in 

mei 1940 is ingezet, is niet bekend. Omdat hij werk heeft, 

mag hij enkele weken na de capitulatie al met groot verlof.

Medio november 1940 verbindt hij zich als marechaussee 

te paard bij het Depot Marechaussee in Apeldoorn. Na drie 

maanden opleiding volgt een plaatsing bij het Eskadron 

Bergen op Zoom. Maar hij wil graag naar het Westen terug 

want in mei 1941 plaatst hij een oproep: ‘welke marechaus-

see te paard, uit Rotterdam of Den Haag, liefst Den Haag, is 

genegen, na toestemming van de betrokken superieuren, van 

standplaats te ruilen met een marechaussee te paard van het 

Eskadron Bergen op Zoom’. Van ruiling is niets terechtgeko-

men: in december 1941 wordt hij voor drie maanden gedeta-

cheerd voor een bijscholing bij het Politie Opleidingsbataljon 

te Schalkhaar. Na afloop krijgt hij als nieuwe standplaats Sas 

van Gent en in augustus 1942 Nieuw-Namen. Maar Piet kan 

zich niet meer vinden in zijn werk als politieman en vraagt 

om ontslag, dat hem in november 1942 nog eervol wordt 

verleend. Hij gaat weer als tuinder werken en is vanaf 1943 

bezig met illegale zaken. Waarmee is niet bekend, maar 

vanaf september 1944 maakt hij onder alias Zwarte Piet deel 

uit van de KP-Harro. 

Dienststelle Sipo en SD, Heemraadssingel 226 Rotterdam

Van der Meer,  

valselijk als opperwachtmeester 

der Staatspolitie

Nederlands 

ereveld 

Loenen
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Wilde Peter) en weet via hem dat zijn assistente als koerier-

ster werkt. In zijn tandartspraktijk aan de Mathenesserlaan 

komt ook personeel van de Sicherheitspolizei en Sicherheits-

dienst (hierna samen afgekort als SD), waarvan de dienst-

stelle vlakbij is gevestigd aan de Heemraadssingel. Eén van 

zijn patiënten, de Nederlandse SD’er Stoets maakt zich ook 

zorgen over zijn toekomst, maar Wicart weet wel raad en via 

Klaassen wordt contact gelegd met de KP. Bij enkele ontmoe-

tingen worden gedurfde acties besproken zoals het opblazen 

van het Kasino (SD-officiersverblijf) en het buitmaken van 

wapens door een overval op de dienststelle. Inmiddels heeft 

Stoets zijn SD-collega Bender, die graag wil onderduiken, 

erbij gehaald. De twee vertellen ook dat een pakket met be-

langrijke documenten bestemd voor Berlijn was aangekomen 

en dat dit met hun hulp makkelijk is te ‘kraken’. 

Eigenlijk vertrouwen Esmeijer en Schouten de zaak niet meer 

en willen van het contact af, maar dan lopen mogelijk Klaas-

sen en Wicarts assistente gevaar. Ze besluiten toch in te gaan 

op het voorstel om de documenten te verkrijgen, maar de KP 

zal hieraan niet deelnemen. Als Stoets, Bender en Wicart dit 

zelf organiseren en de documenten afleveren, is er natuurlijk 

geen bezwaar. Wel is duidelijk geworden dat Wicart dit niet 

alleen af kan en dat er een auto nodig is. Ter versterking weet 

Klaassen nog een ondergedoken Waffen-SS’er, genaamd 

Van Welsum, die ook nog wat goed te maken heeft. Deze 

Van Welsum kent op zijn beurt de illegaal werker Wijnolst, 

die bereid is mee te doen. Op dinsdag 24 oktober gaat het 

gebeuren en de avond daarvoor krijgen de twee SD’ers te 

horen dat ’s morgens vroeg Wicart met twee helpers in een 

auto zal verschijnen.

Die morgen van de 24e begint al met pech als de auto niet 

wil starten. Schouten komt een kwartier te laat aan bij Van 

Welsum die gekleed in het uniform van een SS-untersturm-

führer (tweede luitenant) staat te wachten; ook Wijnolst is 

present. Van Welsum vindt het geen probleem om zonder 

auto op stap te gaan; hij zal proberen om onderweg een 

andere wagen of een kar te regelen. Uit voorzorg krijgt Van 

Welsum nu pas te horen dat hij de documenten naar zijn 

woning moet brengen en daar verdere instructies krijgt. Wat 

hij niet weet is dat er zes KP’ers in de buurt van zijn woning 

zullen zijn om de buit eerder over te nemen. Van Welsum en 

Wijnolst halen eerst Wicart op en gaan dan op pad. Maar 

wanneer het drietal bij het SD-gebouw aankomt en naar de 

op wacht staande Stoets toeloopt, valt er een schot…

Wat is er voorgevallen? De SD’er Bender heeft dienststel-

lenleiter Wölk enkele weken eerder verteld dat Stoets 

verbinding heeft met een illegale groep, die van plan is om 

de dienststelle te overvallen. Stoets op zijn beurt doet nu bij 

Wölk voorkomen alsof hij als spion wil binnendringen in de 

illegaliteit. Wölk vergeeft hem zijn ongepast eigen initiatief 

en draagt beiden op het contact in stand te houden. Voor de 

morgen van de 24e is een valstrik voorbereid. Stoets zal voor 

de poort op wacht staan en de verwachte auto met inzit-

tenden toelaten op het binnenterrein; Bender staat binnen 

bij de ingang van het pand. De omgeving wordt beveiligd 

door de Ordnungspolizei en op het binnenterrein wacht een 

Cor Diteweg (geb. Amsterdam, 8 juli 1918) groeit op in 

Amsterdam en volgt na zijn lagere school nog twee jaar de 

H.B.S. Na deze schooljaren werkt hij als ‘fietsjongen’ en in-

pakker. Zes maanden na zijn dienstplicht bij het 5e Regiment 

Infanterie te Amersfoort verbindt hij zich in maart 1939 als 

beroeps bij het Korps Politietroepen (PT). Eerst een oplei-

ding bij het Depot in Nieuwersluis en dan wordt korporaal 

Diteweg in juli 1939 geplaatst bij de groep Rotterdam. Na de 

mobilisatie op 29 augustus gaan de PT over in de oorlogsor-

ganisatie. Diteweg wordt ingedeeld bij het detachement PT 

van het Etappen Commando te Rotterdam en is belast met 

militairpolitioneel toezicht. Over zijn persoonlijke inzet tijdens 

de meidagen 1940 zijn geen bijzonderheden bekend; bij de 

demobilisatie gaat hij per 15 juli 1940 met groot verlof. 

In augustus 1940 verbindt hij zich als marechaussee te voet 

bij de IIe Divisie Marechaussee te Den Haag en gaat voor zijn 

opleiding eerst twee maanden naar Groningen. Zijn eerste 

plaatsing is Hillegersberg en dan in september 1942 te Brielle 

bij de Economische Dienst. Bij de politiereorganisatie in 1943 

wordt Diteweg per 1 maart aangesteld als wachtmeester der 

Staatspolitie en ingedeeld bij de ‘Marechaussee (Gendarme-

rie)’, bij bureau Prijsbeheersching van de Afdeling Brielle. Om 

(nog) niet bekende reden wordt hij op 7 maart gearresteerd 

en na vier dagen hechtenis in Rotterdam overgebracht naar 

kamp Vught. Na een maand in dit kamp te hebben doorge-

bracht en nog weer dienst te hebben gedaan in Brielle, krijgt 

hij per 10 juli 1943 ontslag. Hij gaat naar zijn ouders in Am-

sterdam, om in september 1944 weer naar Rotterdam terug 

te keren, waar hij zich aansluit bij de KP-Harro.

Marechaussee Diteweg

Begraafplaats 

Crooswijk, 

Rotterdam
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‘warm’ ontvangstcomité. Iedereen staat paraat, maar dan 

valt het plan in duigen: een van de beambten lost op het bin-

nenterrein per ongeluk een schot, waarop het gebouw wordt 

afgegrendeld en niemand naar buiten mag.

Wicart, Van Welsum en Wijnolst ontkomen nu dus bij toeval 

aan deze valstrik. Als de consternatie bij de dienststelle voorbij 

is, krijgt de SD’er Gerresse opdracht van Wölk om samen met 

Bender de tandartsassistente van Wicart te arresteren. Op weg 

daar naar toe, het is dan ongeveer 07.15 uur, ziet Bender op 

de hoek van de 1e Middellandstraat met de Claes de Vrieslaan 

tandarts Wicart met twee anderen lopen, waarvan één in 

SS-uniform. Met behulp van twee passerende politieagenten 

willen ze tot arrestatie overgaan, maar dan lost Bender al een 

schot, waarop Van Welsum zich omdraait en ook Gerresse sa-

men met de politieagenten het vuur openen. De drie mannen 

vallen neer: Wicart heeft slechts een schot in zijn been, maar 

Van Welsum en Wijnolst zijn doorzeefd. De agenten krijgen 

opdracht om vervoer te regelen en een kwartier later arriveert 

Wölk. Volgens Gerresse (in zijn latere verklaring) vroeg Wölk: 

“Wie is Wicart?” ‘Bender wees hem aan. Wölk schoot toen 

zonder iets te zeggen dr. Wicart door het hoofd’.

Inmiddels zijn zes KP’ers, opgedeeld in duo’s, aan de Blijdorp-

zijde van de Statentunnel aanwezig en hoeven eigenlijk niets 

anders te doen dan alles op een veilige afstand in de gaten te 

houden. Ieder is bewapend met een pistool en een handgra-

naat. Het is intussen licht geworden en het wachten duurt 

lang. Schouten en Klaassen lopen terug door de tunnel in de 

richting waaruit het drietal moet komen, maar horen schoten 

en zien vluchtende mensen. Ze springen op een tram en 

komen zo via een omweg weer terug aan de Blijdorpzijde van 

de Statentunnel. Daar is alles nog rustig, maar ze kunnen hun 

vier makkers niet vinden om ze te waarschuwen. 

Dan komen uit de tunnel plotseling enkele auto’s met SD, 

Ordnungspolizei en Landwacht, die Van der Puijl (Mooie 

Piet) en Willem ‘onbekend’ (Lange Willem) aanvankelijk 

onopgemerkt voorbij rijden. De bemanning van de voorste 

wagen overrompelt echter Van der Meer (Zwarte Piet) en 

Diteweg (Cor), die de auto’s niet hebben zien aankomen. 

Van der Puijl en Willem rennen 

nu de tunnel in, maar worden 

schietend achtervolgd waarbij 

Van der Puijl dodelijk wordt 

geraakt. Willem haalt het einde 

van de tunnel maar treft een 

wagen waaruit een SD’er stapt. 

Er volgt een vuurgevecht, de 

SD’er zakt in elkaar en Willem 

ontsnapt. Aan de andere kant 

rennen Schouten en Klaassen 

onder een kogelregen voor hun 

leven. Klaassen krijgt een schot 

in zijn longen, maar wordt door 

omwonenden gered en Schou-

ten ziet kans om onopgemerkt 

bij een bekende in huis te 

vluchten. Die dag worden 

huizen doorzocht en gaan de woningen van Wicart en Van 

Welsum in vlammen op. Van der Meer en Diteweg zijn voor 

ondervraging naar de dienststelle gebracht.

In de vroege avond van diezelfde dag overvallen twee 

andere knokploegen onder leiding van Esmeijer het Gevan-

geniswezen, gesitueerd op de vierde en vijfde etage van het 

Hoofdbureau van Politie aan het Haagsche Veer. Deze actie 

staat los van wat er die morgen is gebeurd en was al eerder 

gepland. Het wordt een groot succes en meer dan veertig 

personen zijn bevrijd. Twee mannen willen niet mee, omdat 

ze het niet vertrouwden toen hun cel werd geopend. Jammer 

genoeg zijn Van der Meer en Diteweg op dat moment nog 

op de Heemraadssingel. Als represaille voor deze over-

val worden die avond Van der Meer, Diteweg en de twee 

achtergebleven gevangenen door een executiepeloton van 

de Ordnungspolizei doodgeschoten. Hun lichamen moeten 

bij de schuilkelder aan het Doelwater blijven liggen tot de 

volgende dag 17.00 uur. 

Samuel Esmeijer verkent op 28 november 1944 met twee 
anderen de omgeving van de Willem III-kazerne in Apeldoorn 
met de bedoeling een bevrijdingsoverval op te zetten. Bij 
hun aanhouding ontstaat een vuurgevecht en wordt Esmeijer 
dodelijk getroffen. 

Dienststellenleiter Wölk krijgt voor zijn vele misdaden in 
cassatie een gevangenisstraf van twintig jaar opgelegd en 
wordt in 1957 naar Duitsland uitgewezen. Gerresse wordt 
mede in andere aanklachten veroordeeld tot twintig jaar 
gevangenisstraf en komt in 1955 vrij. Stoets wordt niet in 
deze zaak veroordeeld, maar krijgt wel vijf jaar gevangenis-
straf wegens zijn dienst bij de Waffen-SS en hulpverlening 
aan de vijand. Bender is bij een vluchtpoging uit bewarings- 
en verblijfskamp Fort Erfprins te Den Helder op 10 mei 1946 
doodgeschoten.

De auteur doet historisch onderzoek naar de gevallenen die in 
de oorlog 1940-1945 behoren of hebben behoord tot de (Ko-
ninklijke) Marechaussee; de bronnen voor dit artikel zijn bij 
hem opvraagbaar. Wilt u reageren? Uw reactie rechtstreeks 
aan de auteur is welkom op marechaussee4045@gmail.com.

Joop Schouten, 

(Harro), naoorlogse 

foto

Pieter van der Puijl, klerk 

gemeentepolitie Dordrecht, 

aspirant-inspecteur van 

politie

1940-1945
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Nederland organiseert op 24 en 25 maart 2014 in Den 

Haag een internationale top over nucleaire beveiliging, de 

Nuclear Security Summit (NSS) 2014. Op die data komen in 

het World Forum in Den Haag 58 wereldleiders bijeen om 

concrete afspraken te maken die nucleair terrorisme moeten 

voorkomen. Tijdens deze top zijn ook delegatieleden en 

journalisten aanwezig. Naast de 58 wereldleiders zullen zich 

5000 delegatieleden en 2000 medewerkers naar de Hofstad 

begeven.

Eind januari werd de SMC-redactie attent gemaakt op een 

persconferentie waarop iedereen die rond 24 en 25 maart 

van plan is naar Den Haag en omgeving te reizen geïnfor-

meerd zou worden over de hinder die men zou kunnen gaan 

ondervinden ten gevolge van verkeers- en veiligheidsmaat-

regelen vanwege deze top. Meegedeeld werd dat dagelijks 

13.000 man politie en 4000 Marechaussees zullen worden 

ingezet om alles in goede banen te leiden. Eerder al lazen 

we in KMar Magazine een interessant artikel over de intense 

voorbereiding van de leden van het Wapen en ook op 

televisie was te zien hoe politie en Marechaussee samen op 

de Harskamp oefenden. De SMC-redactie besloot in overleg 

met de voorlichters van de Staf KMar ook haar lezers kennis 

te laten nemen van de manier waarop onze collega’s van 

nu worden voorbereid op de taken die hun eind maart te 

wachten staan.

Introductie

Het oog van de wereld zal - voor, tijdens en na die dagen - 

gericht zijn op deze grootste internationale top die ooit in 

Nederland werd gehouden. Aan de Koninklijke Marechaussee 

dus de taak om naast de nationale politie ertoe bij te dragen 

dat de top probleemloos verloopt. Dit houdt in dat de hele 

KMar binnenkort met deze top te maken krijgt. Alle Mare-

chaussees, of ze nu werkzaam zijn aan de grens, op Schiphol 

of in Den Haag, krijgen met de top te maken. Zij spelen een 

belangrijke rol bij het goed laten verlopen van het evenement 

en tegelijkertijd moeten ze in de gaten houden dat Nederland 

een gastvrij land is. 

Voorbereiding en training

Ter voorbereiding op de NSS worden de Interne Bijstand 

Teams van de districten getraind op basis van zogenaamde 

casuïstiek, een beschrijving van wat de NSS inhoudt, wat zich 

zou kunnen voordoen en hoe daar op te reageren. Bijstands-

eenheden (BE) ontvangen specifieke trainingen bijvoorbeeld 

ten aanzien van Public Order Management (POM). Po-

pulair gezegd is dit het voorkomen van en voorbereid zijn 

op verstoring van de openbare orde. Voor bewakings- en 

beveiligingstaken werken de KMar en de nationale politie 

samen en trainen ze, ook samen, op het gebied van gevaar- 

en geweldsbeheersing. Naast de specifieke training krijgt 

iedereen een DVD te zien waarop de achtergronden van de 

wereldtop te zien zijn en ook worden bijzondere vormen van 

wetgeving behandeld.

De Koninklijke Marechaussee staat aan de vooravond van 

een evenement waarbij van hen gevraagd gaat worden om 

op velerlei gebied haar steentje bij te dragen aan het bewa-

ken en beveiligen, het ceremonieel en de grensbewaking. De 

voorbereiding is er onder andere op gericht al het personeel 

hiervan bewust te maken. 

Lezers van Marechaussee Contact (MC) zullen via de natio-

nale en internationale pers op de hoogte gehouden worden 

van de voortgang van de top. De redactie van MC hoopt 

met deze beschrijving van het belang en de training SMC-

begunstigers/oud-marechaussees te informeren over hoe 

het Wapen zich voorbereidt op dit evenement en wenst alle 

operationele collega’s succes bij de uitvoering van hun taak. 

Ook in het tweehonderdste jaar van haar bestaan kunnen ze 

laten zien dat de Koninklijke Marechaussee er staat als het er 

op aankomt!

Het wordt druk rondom Den Haag
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De Marechaussee heeft een gedeeltelijke gedaanteverwisse-

ling ondergaan. De baret mag nu ook gedragen worden bij 

een aantal tenuen. De pet is echter niet verdwenen en blijft 

bijvoorbeeld bij de beveiliging van koninklijke objecten en 

tijdens ceremoniële diensten verplicht.

Dat nu ook de baret gedragen mag worden bij een aantal 

tenuen is een gevolg van de nieuwe koers die de Marechaus-

see is ingeslagen met de zogenaamde ‘Ontwikkelagenda’. 

Een speciale werkgroep heeft gekeken naar de drie speerpun-

ten uit de Ontwikkelagenda, waarbij de KMar haar identiteit 

als militaire politieorganisatie wil benadrukken. Per speerpunt 

(grenspolitietaak, bewaken & beveiligen en internationaal- 

en militair optreden) is kritisch bekeken welk tenue hier het 

beste bij past.

Baret toegestaan op meer tenuen

Naast de pet ook 
vaker de baret

Wanneer de baret?

De baret mag gedragen worden bij het dagelijks tenue 

(DT) in alle combinaties, bij het diensttenue en voor het 

district Schiphol bij het dienst- en dagelijks tenue met 

fleece.

“Ik ben heel blij dat we nu tijdens het uitvoeren van 

onze operationele taak ook de baret mogen dragen. 

Tijdens het Mobiel Toezicht Veiligheid werken we vaak 

op plaatsen waar veel wind staat. Een baret sluit wat 

dat betreft veel beter aan op het hoofd en verlies je 

dus minder makkelijk. Ook valt een baret minder snel 

in een voertuig als je iemands papieren wil controle-

ren. De baret heeft dus veel praktische voordelen en 

benadrukt ook nog eens het militaire karakter van onze 

organisatie.

Er zijn collega’s die het niet mooi vinden wanneer de 

baret met een dagelijks tenue wordt gecombineerd. 

Het is maar waar je mee opgevoed bent, denk ik. Ik 

zie het als een cosmetische ingreep die tijdens het 

werk alleen maar voordelen heeft. Dat geldt ook voor 

de nieuwe polo, de korte parka en de nieuwe broek. 

Daarbij is het een voordeel dat het nieuwe tenue mak-

kelijker schoon te maken is. En dat bespaart weer een 

hoop tijd, geld en moeite”.

Wachtmeester-1 André Benthem  
(brigade Oostgrens-Noord)

“De baret benadrukt ons militaire karakter”
DT1 met nestel

Wachtmeester-1 Koen Verdegaal (brigade Noord-Holland)

“Ik draag bij het uitvoeren van de internationale militaire 

politietaak en grenspolitietaak in de zeehaven mijn pet. Ik 

ben erg blij dat ik nu de baret mag dragen omdat dit veel 

beter werkt en het ook nog eens extra de verbondenheid 

met Defensie toont. Een schip op klimmen met een pet is 

bovendien niet praktisch en als een persoon fysieke weer-
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Uitzonderingen

Bij de beveiliging van (koninklijke) objecten of wanneer 

men ceremoniële dienst verricht in het dagelijks tenue, 

blijft de pet verplicht. Bij een ceremoniële aangelegen-

heid, bijvoorbeeld bij een commando-overdracht, beslist 

de commandant of de pet of de baret wordt gedragen.

“Mijn collega’s en ik hebben een heel gevarieerd taken-

pakket. We werken aan de maritieme grens, controle-

ren ferry’s, doen de grenspolitietaak op Rotterdam-The 

Hague Airport, maar voeren ook de militaire politietaak 

uit. Op sommige locaties, bijvoorbeeld in de zeehavens, 

mag je geen pet dragen, maar is een veiligheidshelm 

verplicht. Als je geen pet mag dragen moet je die dus 

in je hand houden en dat is niet handig. De baret is wat 

dat betreft veel handzamer. Het tenue is een hot item. 

De baret spreekt de jongere collega aan. Ik zit in een 

klankbordgroep waar voor- en tegenstanders van de 

baret deel van uitmaken. De wachtmeesters in de ope-

rationele dienst zijn erg blij met de nieuwe regel. Maar 

het is ook niet zo dat er tweestrijd is. Gezien het hele 

nieuwe operationele tenue heeft het praktische aspect 

nu ook duidelijk de aandacht, naast de uitstraling. Dat 

is goed. Ik vind dat de baret een bijdrage levert aan een 

betere uitstraling. De ietwat ‘strengere’ uitstraling kun 

je compenseren met goed hostmanship”.

Met dank aan de afdeling Communicatie, Staf KMar

Foto’s: AVDD

Wachtmeester Roy van der Wagt 
(brigade Zuid-Holland)

“De baret is veel handzamer”

Ceremoniële wacht bij Paleis Noordeinde - geen pet, geen baret 

maar gewoon de kolbak

stand biedt, verlies je de pet altijd als eerste. De nieuwe 

kleding sluit ook internationaal goed aan bij onze collega’s. 

De baret is een kenmerk van een militair onderdeel. Zo 

draagt binnen EUROGENDFOR (European Gendarmerie 

Force) iedereen de bijbehorende baret. Trouwens, ook 

voor het publiek zijn we straks makkelijker als Marechaus-

see te herkennen”.
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Vijf jaar geleden, in januari 2009, is gestart met de renova-

tie van de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. Dit was 

noodzakelijk omdat het complex niet meer voldeed aan de 

huidige eisen. Omdat het de status van ‘monumentaal pand’ 

heeft, moest het bij de renovatie zoveel mogelijk worden 

teruggebracht naar de oorspronkelijke structuur. Eerst wer-

den de twee poortgebouwen (5 en 6) gerenoveerd en daarna 

werd de ingang onder handen genomen. Daarmee kwam de 

officiële ingang van het OTCKMar terug op de oorspronke-

lijke plaats aan de Frankenlaan. 

In 2010 is begonnen met een complete renovatie van de 

legeringsgebouwen 21 t/m 25. De gebouwen 21, 22 en 

23 hebben de inrichting teruggekregen zoals die voorheen 

was: zes personen op een kamer met een centraal sanitair. 

Gebouwen 24 en 25 hebben de inrichting gekregen van drie 

of vier personen op een kamer met een eigen sanitair. Menig 

oud-marechaussee denkt nu ongetwijfeld terug aan de ka- 

mers van weleer: twaalf man op een kamer, aan de overkant 

van het gangetje nog eens twaalf man, achter je hetzelfde 

verhaal en al die mannen hadden slechts één gemeenschap-

pelijke toiletruimte en één gemeenschappelijk washok met 

lange ‘troggen’ met alleen koud water. Toen Graeme War-

rack in 1976 op de KWIII kwam kijken naar de filmopnamen 

van zijn boek ‘Travel By Dark’, nam hij na ruim dertig jaar 

ook een kijkje in ‘zijn’ gebouw 24, waar toen de dienstplichti-

gen gelegerd waren. Bij het zien van de wasgelegenheid was 

zijn (verbaasde) commentaar: “Nothing has changed at all”.

Gebouw 55

Iedereen kent gebouw 55: de halve maan, waar onder andere 

de rij- en radioschool en de transportgroep gevestigd waren. 

Ook dit gebouw is volledig gerenoveerd. Hier zijn nu fitness-

ruimtes, leslokalen en ruimtes voor logistiek en transport. Op 

de bovenste verdieping komen kantoren. Ook is het naar 

achter uitgebreid. Hier komen vier schietbanen, drie simula-

tieruimten en een sporthal, waarbij het grootste deel van de 

uitbreiding onder de grond verdwijnt. Alleen van de sporthal 

en de technische ruimte blijft 2.70 m boven de grond zicht-

baar. De oplevering is gepland voor april van dit jaar.

Druk 2014

De gebouwen 38 t/m 42 gaan nu onder het mes. Deze 

werden gebruikt voor de rechercheschool, de verkeersschool, 

Renovatie bakermat op schema

voor infra en logistiek. In gebouw 38 komt het gezondheids-

centrum en de geestelijke verzorging. Gebouw 42 wordt in-

gericht als historisch museum en de overige gebouwen zullen 

als kantoren gebruikt worden. De oplevering staat gepland 

voor medio 2015.

In 2014 is ook het keuken- en kantinegebouw (KEK-gebouw) 

de sjors. Het restaurant wordt gerenoveerd en er komt een 

compleet nieuwe keuken. Het personeel op de KWIII zal zich 

zolang ‘te velde’ moeten voeden: in een tent op het square. 

De bovenverdieping wordt verbouwd tot een multifunctio-

nele ruimte waar ook het Trompetterkorps kan oefenen. De 

voorzijde van het KEK-gebouw krijgt een nieuwe uitstraling 

en er komt zelfs een groot terras.

Medio 2014 worden de gebouwen 46 (oude kantine) en 50 

(sportgebouw) gesloopt. Op deze plek verrijst het nieuwe 

lesgebouw, dat medio 2016 klaar moet zijn. Daarna moeten 

er nog de nodige terreinaanpassingen worden gedaan en 

gaat de plaatselijke Orderbeek (één van Apeldoorns spren-

gen) door het complex lopen.

Van een waslokaal met alleen koud water en een matras van 

stro naar een modern restaurant en ondergrondse schietba-

nen. Maar wat er ook gebeurt: de Koning Willem III-kazerne 

is en blijft de bakermat van ons Wapen. 

Kazerne ondergaat complete metamorfose

December 2013. De sporthal steekt 2.70 m boven het maaiveld uit. Deze is 

rondom voorzien van gevelelementen van zogenaamd cortenstaal. Kenmerk 

hiervan is dat het na enige tijd gaat oxideren, zodat een roestkleurige gevel 

ontstaat. Op het dak is begroeiing van sedum (vetplanten) aangebracht

Voorjaar 2013. Op de achtergrond gebouw 55 letterlijk in de 

renovatiesteigers. Op de voorgrond de ondergrondse sport- en 

schietfaciliteiten in aanbouw

December 2013. De renovatie van gebouw 55 is een heel eind op weg. 

Op de voorgrond steekt de sportruimte deels boven de grond uit
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De Groepen Geleide Wapens (GGW) van de Koninklijke 

Luchtmacht (KLu) werden opgericht in 1958 en waren voor-

namelijk gestationeerd in de toenmalige Bondsrepubliek 

Duitsland (BRD) in Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen.

In het begin waren er twee groepen met NIKE-luchtdoelra-

ketten en drie groepen met het HAWK-luchtdoelafweersys-

teem. Tot deze laatste behoorden 3, 4 en 5GGW, waarbij 

4GGW vanaf 1 oktober 1963 gevestigd was in Hessisch 

Oldendorf aan de rivier de Weser in de deelstaat Nieder-

sachsen. Het ligt een kilometer of 45 ten zuidwesten van 

Hannover en ongeveer 15 kilometer noordwestelijk van de 

‘rattenvangerstad’ Hameln. 4GGW bestond uit vier squa-

drons. Dat er voor de Nederlandse militairen een brigade van 

de Marechaussee gevestigd was, hoeft geen betoog. 

Van oud-collega Arie van der Pijl (70-2) ontvingen wij een 

foto van het personeel van de brigade Hessisch Oldendorf. 

Hij heeft daar anderhalf jaar gediend tot de sluiting van de 

brigade. Dit kwam door een herstructurering van de eenhe-

den geleide wapens van de KLu in de Bondsrepubliek. Dit 

leidde tot een reorganisatie van het daar gevestigde district 

Koninklijke Marechaussee. 4GGW werd op 1 juli 1975 opge-

heven; dit betekende onder andere einde oefening voor onze 

brigade Hessisch Oldendorf.

Nostalgie: brigade Hessisch Oldendorf

Over één ding was de in 1975 opgerichte werkgroep van 

de brigade Schiphol het eens: de papieren versie van het 

opsporingsregister (OPS) moest digitaal. Op initiatief en 

onder leiding van de brigadecommandant, de kapitein 

W. Eikelenstam, werd het grensbewakingsproject aange-

meld bij het ministerie van Justitie, wat resulteerde in een 

voortvarende samenwerking.

Gedwongen door technische omstandigheden bleek het in-

richten van een geautomatiseerd systeem een hele klus. Uit-

eindelijk werd in 1976 gekozen voor een alleen op Schiphol 

toepasbaar systeem (stand-alone). Nadeel: iedere tien dagen 

leverde het Rijks Computercentrum (RCC) op tape een nieuw 

OPS aan, welke onder verantwoordelijkheid van de KMar 

moest worden geactualiseerd.

In het toenmalige OPS waren ongeveer 50.000 persoonsge-

gevens opgenomen ter zake een minimum geldstraf van een 

halve gulden tot en met de doodstraf. Deze personalia en 

het daarbij behorende feit, moesten op vier disks van elk 2,5 

megabytes worden opgeslagen.

Na een onderkende signalering werd deze, aan de hand 

van het boek, ten uitvoer gelegd. Ter verduidelijking: het 

systeem bood geen opslagruimte om alle feiten te vermelden. 

Ondanks het werkgeheugen van 96(!) kilobytes bedroeg de 

bevragingstijd voor de twintig aangesloten balies twee tot 

drie seconden. Hierdoor steeg het aantal onderkende signa-

leringen spectaculair. Dit droeg ertoe bij dat vele autoriteiten, 

waaronder ministers, staatssecretarissen en parlementariërs, 

het systeem met eigen ogen wilden zien en beoordelen.

(Met dank aan Ron Hulshof)

Brigade Schiphol 1976: opsporingsregister gaat digitaal

De staatssecretaris van Justitie, mr. H.J. Zeevalking en generaal-

majoor E.N. Spronk, bekijken het geschenk dat door de N.V. Lucht-

haven Schiphol werd aangeboden bij de officiële ingebruikneming 

van het geautomatiseerde opsporingsregister op 3 november 1976

Personeel brigade Hessisch Oldendorf, eerste helft jaren zeventig 

van de vorige eeuw. Vlnr: wmr Boersma, mar1 Bram Knol, mar1 

Peter Blankenstein, die goeie ouwe VW Combi, mar1 Hans Buuts, 

wmr Van der Kleij, wachtmeester(?), brigade cdt aoo Visser, ow 

Dolfing en mar1 Arie van der Pijl. De foto is genomen tijdens de 

overgangsfase naar nieuwe uniformen

Einde oefening 

voor de brigade  

Hessisch Oldendorf
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Personalia

M. van Dijk

Dpl 79-1

BBT

J.J. Lok

Ber 73-5

P.C.M. Louwe

Ber 65-6

G.W. Beltman

Geboren 7 juli 1916

Overleden 25 oktober 2013

Ned. Indië; Ber; KNIL-MP;  

1 MP II; 1 MP III

Mevrouw C.A. Bodeving

Geboren 15 november 1927

Overleden 5 december 2013

Weduwe van J.P. Bodeving

KNIL-MP; 1 MP I; 2 MP I;  

1 MP II

G.J. de Greef

Geboren 14 oktober 1941

Overleden 23 oktober 2013

Dpl 60-3

J. Hoek

Geboren 6 augustus 1936

Overleden 22 november 2013

Dpl 56-1

H. Hoorn

Geboren 24 juli 1932

Overleden 27 november 2013

Dpl 53-3

T. Jansen

Geboren 17 oktober 1945

Overleden 17 september 2013

Ber 65-2

J. Johannes

Geboren 5 oktober 1919

Overleden 1 november 2013

Ber

J.H.M. van der Kolk

Geboren 1 mei 1941

Overleden 16 december 2013

Ber 63-2

E. Meyland

Geboren 26 november 1938

Overleden 11 november 2013

Dpl 58-4

R. Nobel

Geboren 1 februari 1926

Overleden 21 december 2013

Dpl Ned. Indië; 4 DMC;  

2 MP V

J.B.W. Overman

Geboren 2 augustus 1935

Overleden 11 maart 2013

Ber 1954

M.C. Peffer

Geboren 8 juli 1921

Overleden 28 november 2013

NBS; OVW; Ber 1945-‘76

H.P. Reijnders

Geboren 19 november 1926

Overleden 19 januari 2014

Dpl Ned. Indië; 1 MP I; 

1 MP IV; 2 MP IV; MP V

Mevrouw J. Rison -  

Van den Driest

Geboren 10 oktober 1928

Overleden 18 juli 2013

Weduwe van C. Rison

OVW; Engeland; 4 DMC; 

Ned. Indië; 2 MP V

J.A.B.M. Siegmund

Geboren 1 december 1944

Overleden 2 januari 2014

Dpl 64-3

K. Rijpma

Geboren 1 juni 1936

Datum overlijden niet bekend

Dpl 56-4

H. Spang

Geboren 23 augustus 1941

Overleden 14 november 2013

Ber 59-6

K. Troost

Geboren 11 september 1922

Overleden 6 januari 2014

Ber 46-3

G. van der Wal

Geboren 3 februari 1935

Overleden 27 november 2013

Dpl 55-2

Aanvulling Marechaussee 

Contact 6, december 2013

Mevrouw C.H.M. van  

Leeuwen - Van Wandelen

Geboren 10 december 1930

Overleden 11 september 2013

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 2988 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.

A. van der Pijl

Ber 70-2

G.H. Paskamp

Ber 81-2

MFO; UNPROFOR

L.H. van der Wal

Ber 73-4

UNIPTF
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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 o.m. het Wapen der Koninklijke Marechaussee, het Vete-

ranen Instituut en het Museum der Koninklijke Marechaussee.

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


