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Ereveld Loenen (foto: Mediacentrum Defensie)

Observaties
De afgelopen maanden waren niet bepaald rustig te noemen.
De berichten over de toestroom van vluchtelingen werden
weggedrukt door de berichtgeving over het referendum in
Groot-Brittannië en de gevolgen die de Brexit voor ons allen
mogelijk zal hebben. Velen van ons hebben zich dagenlang
verbaasd over de gebeurtenissen aan de andere kant van
de Noordzee. Kort daarna werden we opgeschrikt door het
bloedbad dat in Nice werd aangericht door een terrorist of
misschien ‘slechts’ een zeer gefrustreerde persoon. Dat was
nog niet alles, in hetzelfde weekend van dit bloedbad was
er een mislukte coup in Turkije, gevolgd door allerlei complottheorieën en een ongekende golf van arrestaties. Een
week later werden we geconfronteerd met schietpartijen in
Duitsland. Dat alles is relatief dicht bij huis, de vele bomaanslagen in bijvoorbeeld Irak, Afghanistan en Pakistan worden
ondanks het grote aantal slachtoffers slechts met een paar
regels in de kranten vermeld.
De aanslagen elders leggen wel een extra druk op de veiligheidsdiensten en op onze politici. Het is aan hen om een
overreactie te voorkomen. De in dit veld opererende collega’s
vermijden publiciteit, zij opereren achter de schermen in
stilte. ‘Over veiligheidsmaatregelen wordt geen informatie
verstrekt!’ Vele experts daarentegen wierpen en werpen wel
hun licht op de gebeurtenissen, ik moet telkenmale denken
aan het gezegde van de stuurlui. Zelf zal ik me dan ook hier
van commentaar of advies onthouden. Wel wil ik onze collega’s die in dit werkveld dagelijks verkeren veel sterkte en
wijsheid toewensen. Laten we met elkaar hopen dat onze
samenleving niet zoals in veel andere landen vrijwel dagelijks
wordt geconfronteerd met deze geweldsincidenten.
Op 15 augustus hebben we in Den Haag stilgestaan bij de
capitulatie van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog voor ook het Koninkrijk der Nederlanden als geheel.
’s Morgens werd met voordracht en muziek in het World
Forum stilgestaan bij het leed dat onze landgenoten in het
voormalige Nederlands-Indië hebben ondervonden. Daarna
vond de herdenking plaats bij het Indisch Monument bij
het Ten Vijverpad. Een zeer ingetogen en indrukwekkende
bijeenkomst.
Op zaterdag 3 september zullen we bij het Indië-monument
te Roermond onze gevallenen in de periode 1945-1962
gedenken. Elk jaar ben ik weer onder de indruk van het
gevoel van saamhorigheid dat onder de aldaar aanwezigen
heerst. Duidelijk is te merken dat men in de Indië-periode
en daarna te Korea en Nieuw-Guinea samen heel veel heeft
meegemaakt. Helaas wordt het kringetje van getrouwen
wel elk jaar kleiner, de leeftijd maakt dat velen de reis naar
Roermond niet meer kunnen maken.
Op 7 oktober zal voor de 17e keer onze KMar Veteranendag
te Apeldoorn worden gehouden. Het is dé ontmoetingsplek
voor de collega’s (beroeps en dienstplichtig) die zich veteraan
mogen noemen en de nog actief dienende collega’s die over
uitzendervaring beschikken. ’s Middags vanaf 14.00 uur is
er een reünie voor alle oud-medewerkers van de KMar, dus
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‘

Koester een samenleving
zonder terreur

’

voor alle militairen, burgers en voormalig dienstplichtigen die
bij de Marechaussee hebben gewerkt. Let op: deze middag
is zonder partner en niet voor actief dienende collega’s. Wij
dragen als stichting net als in voorgaande jaren ook weer ons
steentje bij bij het organiseren van deze dag. Ik kijk er naar
uit om de vele oude bekenden weer de hand te mogen drukken en wens allen een heel geslaagde dag toe.
Op 27 oktober zal onze jaarlijkse Algemene Reünie plaatsvinden. Vanwege het aantal deelnemers gaan we ook dit jaar
weer naar ‘De Molen’ in Harskamp. Elders in ons blad en op
onze website treft u meer informatie over deze bijeenkomst
aan. U kunt zich nog aanmelden bij Roel Gras.
Door het overlijden van Eelco Bouwman werden we toch
nog vrij onverwachts geconfronteerd met de vacature van
penningmeester. Inmiddels heeft Piet van Sprang zich bereid
verklaard deze functie te willen gaan vervullen. Eric Haast
zal de administratie van begunstigerbijdragen van Piet gaan
overnemen. Daardoor zijn alle functies in ons bestuur weer
gevuld. Op deze plaats wil ik hen danken voor hun bereidwilligheid in deze. Een speciaal woord van dank nogmaals
voor Eelco, hij heeft ons bijna vijftien jaar op voortreffelijke
wijze als penningmeester gediend.
Ik wens u weer veel leesplezier.
Jack Vlaming
brigade-generaal b.d.
voorzitter Stichting Marechaussee Contact

Agenda
7 september 2016

Reünie beroepslichting 1976-5 te Apeldoorn
Datum: woensdag 7 september 2016
Locatie: Koning Willem III-kazerne, Apeldoorn
Contact: Peter Boone | 06-22423622 | boonepeter@outlook.com

5 oktober 2016

Reünie dienstplichtlichting 1955-4 te Apeldoorn
Datum: woensdag 5 oktober 2016
Locatie: Koning Willem III-kazerne, Apeldoorn
Contact: Cees de Steur | 070-3271138 | ceesentinydesteur@ziggo.nl

7 oktober 2016

Veteranendag KMar te Apeldoorn
Veteranen in actieve dienst kunnen zich opgeven op veteranendag.kmar@mindef.nl. Postactieve veteranen kunnen zich aanmelden op hun account ‘MijnVi’ bij het Veteraneninstituut.
Postactieve veteranen die zich nog niet hebben geregistreerd, dienen dit allereerst te doen
op www.veteraneninstituut.nl. Bellen kan ook 088-3340050. Middags gaat de veteranendag om 14.00 uur over in een reünie voor oud-medewerkers van de KMar (zie hieronder).
Postactieve veteranen en hun partner hoeven zich voor deze reünie niet nogmaals op te geven.
Zie verder MC, juni 2016, pagina 7.
Datum/tijd: vrijdag 7 oktober 2016, 09.30 – 17.00 uur
Locatie: Koning Willem III-kazerne, Apeldoorn

7 oktober 2016

Reünie KMar te Apeldoorn
Voor KMar-postactieven die geen veteraan zijn, wordt aansluitend op de Veteranendag KMar 2016, een
reünie gehouden. Opgeven voor de ‘Reünie Koninklijke Marechaussee’ kan door een e-mail te sturen
naar reunie.kmar@mindef.nl. of telefonisch op 0577-455923 of 455924 (alleen wanneer geen gebruik
kan worden gemaakt van internet). Zie verder MC, juni 2016, pagina 24.
Datum/tijd: vrijdag 7 oktober 2016, 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Koning Willem III-kazerne, Apeldoorn

13 en 14 oktober 2016

Reünie Pantserwagenpeloton Zuid-Holland
te Buren en Wassenaar
Zie voor het programma Marechaussee Contact april 2016, pagina 7.
Datum: woensdag 13 en donderdag 14 oktober 2016
Locaties: Marechausseemuseum te Buren en Maaldrift te Wassenaar
Contact: H.J. de Vries | 0181-412212 | 06-42720509 | vrieout@outlook.com
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27 oktober 2016

Algemene SMC-reünie te Harskamp
De jaarlijkse Algemene Reünie van SMC vindt
plaats op donderdag 27 oktober 2016 in Partycentrum De Molen aan de Molenweg 12 in
6732BL Harskamp.
Deze reünie is bedoeld voor begunstigers van
SMC zoals: leden en oud-leden van de Koninklijke
Marechaussee (oud-beroeps, ex-dienstplichtigen
en burger personeel), oud-leden van het Korps
Politietroepen, oud-leden van het voormalig Korps
Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee in
Nederlands-Indië, als ook voor de echtgenotes /
partners van de hiervoor aangegeven personen.
Getracht zal worden om aansluitend aan de lunch
een lezing/presentatie te organiseren.
Omdat er in 2015 slechts één persoon gebruik
heeft gemaakt van het aangeboden militair
vervoer van NS-station Ede-Wageningen naar De
Molen v.v. is deze service m.i.v. dit jaar komen te
vervallen.
Het programma met routebeschrijving ontvangen
de deelnemers circa twee weken voor de reünie.

De bijdrage aan deze reünie is voor
SMC-begunstigers als ook voor hun
partners vastgesteld op e 15,-- per
persoon. Ook niet begunstigers worden
in de gelegenheid gesteld deze reünie te
bezoeken. Zij kunnen deelnemen voor
e 25,-- per persoon. De bedragen
dienen uiterlijk op 20 oktober te zijn bijgeschreven
op bankrekeningnummer NL22 INGB 0007 5300
25, t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact,
Walstro 33, 1273 BH Huizen, onder vermelding van
Reünie Harskamp. Uw overschrijving geldt als aanmelding. Bij internetbankieren tevens uw huisadres
vermelden. Indien u dieetwensen heeft, graag dit
bij de aanmelding vermelden. Let op, betalingen
kunnen niet worden gerestitueerd bij afzegging na
20 oktober.
Weduwen kunnen deze reünie op kosten van
SMC bijwonen. Reiskosten zijn wel voor eigen
rekening. Zij dienen zich uiterlijk 20 oktober 2016
aan te melden bij de voorzitter van de reüniecommissie Roel Gras (zie colofon achterin).

16 november 2016

Reünie beroepslichting 1966-6 te Buren
Op de reüniedatum is het precies 50 jaar geleden dat deze lichting opkwam.
Datum: woensdag 16 november 2016
Locatie: Dependance van het Marechausseemuseum, Buren
Contact: Martin Goossens | goossens.martin@onsbrabantnet.nl

18 november 2016

Reünie dienstplichtlichting 1991-1 te Apeldoorn
Datum: vrijdag 18 november 2016
Locatie: Koning Willem III-kazerne, Apeldoorn
Contact: Frank Menger | 0547-262329 | frank@menger.nu

Oproep voor dienstplichtlichting 1956-1
Dit jaar was het zestig jaar geleden dat we onze dienstplicht moesten vervullen met als beginpunt
2 februari 1965 in de Koning Willem III-kazerne. Ik zou het bijzonder leuk vinden als we nog een keer,
met zoveel als mogelijk, bij elkaar zouden komen op de SMC-reünie in de Harskamp op 27 oktober a.s.
Ook het kader uit die tijd is van harte welkom. Dus ‘zesenvijftigers’, kom naar deze reünie!
Contact: Drikus den Boer | 032-1321539 | h.boer69@chello.nl
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Agenda
Oproep voor reünie
beroepslichting 1967-2
Op woensdag 15 maart 2017 is het vijftig jaar geleden dat onze lichting te Apeldoorn opkwam. Om deze reden en met genoegen terugkijkend naar onze vorige
reünie, willen wij een nieuwe reünie organiseren en wel in het Marechausseemuseum te Buren. Om te zien of er genoeg belangstelling is, verzoeken wij jullie, met
of zonder partner, daarvoor alvast in te schrijven. Uiteraard is alles onder voorbehoud. Wij wachten met belangstelling de reacties af. Laat in ieder geval iets van je
horen ook als je geen belangstelling hebt voor de reünie.
Contact: Cees van Ingen | 06-49816046 | 0183-623754 | ceesvaningen@planet.nl

(Deel van) Beroepslichting 1967-2 te Beukbergen

Oproep voor reünie
dienstplichtlichting 1967-3
Op woensdag 24 mei 2017 is het vijftig jaar geleden
dat onze lichting voor het vervullen van de dienstplicht
in Apeldoorn opkwam. Daarom willen we eenmalig
een reünie organiseren met álle mannen die op 24
mei 1967 de poort van de Koning Willem III-kazerne
binnenkwamen en na de opleiding als dienstplichtig
marechaussee zijn geplaatst bij 11, 41, 103, 104 Maresk of Staf 101 Marbat. Om te zien of er voldoende
belangstelling is, vragen wij je om je nu al aan te willen
Dienstplichtlichting 1967-3 te Apeldoorn
melden (met of zonder partner). Alles is wel onder
voorbehoud. Omdat 24 mei 2017 een dag voor
Hemelvaart is, wordt de reünie gehouden op woensdag 17 mei 2017 in het Marechausseemuseum in Buren. Wij hopen
op een grote belangstelling. Laat in elk geval iets van je horen, ook als je geen interesse hebt voor deze eenmalige reünie.
Contact: Martin Aalbers | 0413-344482 | 06-29804928 | maalbers@online.nl

Oproep voor reünie beroepslichting 1974-2
Gezinus Dol en Herman Lammers, KMar beroepslichting 74-2, zijn op zoek naar hun lichtingsmaten voor een
te organiseren reünie.
Contact: Herman Lammers | 06-27870752 | Lammers.herman@online.nl

Oproep voor reünie beroepslichting 1973-4
Deze lichting kwam al driemaal voor een reünie bij elkaar. Willem Rengelink denkt met plezier terug aan deze
ontmoetingen en heeft het initiatief genomen om weer bij elkaar te komen. Het is zijn bedoeling om dat in 2018 te doen,
het jaar waarin het 45 jaar geleden zal zijn dat men opkwam. Hoewel het nog vroeg is, wil hij nu al adres-, telefoon- en
e-mailinformatie zoeken. De ervaring leert dat het veel tijd kost om een actueel bestand te maken, vandaar! Dus van
1973-4 beroeps geweest, geef dan uw gegevens door. Drie collega’s hebben zich al gemeld!
Contact: Willem Rengelink | 06-23511466 | jwrengelink@icloud.com

Wekelijks plaatst SMC oproepen en actuele informatie over reünies in haar zondagse e-mailnieuwsbrief.
Ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres door aan redactie@marechausseecontact.nl!
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Nestelpennen
@Migoboras
In augustus 2014 heeft de
minister van Veiligheid en
Justitie de Tweede Kamer
geïnformeerd over de
mogelijkheden van de inzet
van het camerasysteem
@Migoboras (mobiel informatie gestuurd optreden better operational result and
advance security) van de Koninklijke Marechaussee ten
behoeve van de strafrechtelijke rechtshandhaving.
Het camerasysteem zorgt ervoor dat het Mobiel Toezicht
Veiligheid nog gerichter kan
worden uitgevoerd. Het is

een technisch hulpmiddel,
dat binnen bestaande wettelijke kaders wordt ingezet.
De camera’s van @Migoboras hangen op vijftien vaste
plaatsen bij grenswegen
met Duitsland en België.
Daarnaast verzorgen zes
flexibel inzetbare voertuigen
met camera’s controles op
de kleinere grenswegen. Uit
proefnemingen is gebleken
dat de inzet van @Migoboras vanuit de taak en de
informatiepositie van de
Koninklijke Marechaussee
meerwaarde kan hebben
voor de strafrechtelijke

De gummiknuppel heeft
zijn langste tijd gehad en
kan naar het museum. De
zwarte stok van hardrubber lijkt weinig meer op de
nieuwe wapenstok die alle
marechaussees uiteindelijk

kingsovereenkomst ondertekend op basis waarvan
samengewerkt wordt in het
grensgebied met behulp van
de inzet van @Migoboras.
Inmiddels is de samenwerking van start gegaan.
Het systeem is op 1 augustus jl. formeel in gebruik
genomen.

Europees kampioen
paragolf

Uitschuifbare
wapenstok
De Marechaussee krijgt een
nieuw stuk gereedschap aan
de koppel: een uitschuifbare
wapenstok. Deze is effectiever dan de verouderde
gummiknuppel en boezemt
meer ontzag in.

rechtshandhaving op de
binnengrensregio en voor de
aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in het
bijzonder.
Aan de hand van de nadere
evaluatie van de proefnemingen hebben de Marechaussee en de politie op
28 januari jl. een samenwer-

krijgen. De nieuwe wapenstok is een handzaam model.
Hij kan ook in uitgeschoven
toestand in de foedraal aan
de koppel worden opgeborgen. De uitschuifbare
wapenstok is in zijn compacte vorm makkelijk mee
te dragen en is snel en met
een hand te pakken en uit te
schuiven, ook in combinatie
met een beschermend vest.
De gummiknuppel boezemt
soms nauwelijks nog ontzag
in. Met de uitschuifbare
metalen wapenstok is dat
anders. In ingeschoven toestand heeft het wapen geen
agressieve uitstraling, maar
het plotseling ter hand nemen in combinatie met het
uitschuifeffect maakt indruk
op iemand die kwaad wil.
Dat blijkt uit een evaluatie
van een proef bij de politie in
Zwolle en Deventer.
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Marechausseecollega Jurgen Boon,
medewerker forensische opsporing,
heeft eind juni tijdens het Europees
kampioenschap golf voor gehandicapten (paragolf) in Tsjechië de
eerste plaats behaald.
Jurgen mag zich de komende twee
jaar Europees Kampioen noemen.
Hij speelde het toernooi vanuit zijn
rolstoel. Jurgen is altijd een fanatieke
sporter geweest totdat hij in 2006
tijdens een rondje mountainbiken noodlottig ten val kwam,
met een dwarslaesie tot gevolg. Hij liet zich daardoor niet
tegenhouden, is een paar keer per week op de golfbaan te
vinden en traint daarnaast ook nog in een sportschool.
Het EK duurde drie etmalen, waarbij de eerste wedstrijddag meteen pittig begon: regen en onweer. De speelronde
duurde maar liefst acht uur. Jurgen was al bekend met de
golfsport en maakte vijf jaar geleden
tijdens een clinic
kennis met het paragolfen. Hij speelt
regionale, landelijke
en internationale
wedstrijden. Om
zijn titel te verdedigen, wil Jurgen
over twee jaar weer
deelnemen aan
het EK.

V eteranen
Geslaagde Veteranendag 2016
Op 25 juni is er in de Residentie geen
regen gevallen en scheen regelmatig
de zon. Mede door dit fraaie weer
kunnen we ook als SMC terugkijken op
een zeer geslaagde Veteranendag.
Omstreeks 09.00 uur waren ds. Jaap
Zijp met zijn zoon, eerste-luitenant b.d.
Martin Mobach met zijn schoonzoon,
oud-wachtmeester Cees Kortlever met
echtgenote en SMC-voorzitter Jack Vlaming met partner aanwezig in een van
de ontvangstruimten van de Ridderzaal.
In een andere ruimte werden kolonel
b.d. Peter Klijn (als bestuurslid van het
Veteranen Platform) en zijn echtgenote
ontvangen. Na een kopje koffie gingen
zij allen met ongeveer 200 anderen
naar de Ridderzaal. Daar werd in
aanwezigheid van Z.M. Koning WillemAlexander de 12e Veteranendag met
een indrukwekkend en soms emotio-

Kapitein-adjudant Miranda Weersink

neel programma officieel geopend. Na
de ceremonie mochten we getuige zijn
van een medaille-uitreiking op het Binnenhof. ‘s Middags konden we vanaf
de tribune het defilé aanschouwen.
De 36 deelnemers aan het SMCdetachement waren die zaterdag
ook vroeg op stap, zij verzamelden zich vanaf 09.30 uur in tent
C op het Malieveld. Stan Klijnhout
(detachements-commandant), Jaap
Gatsma (banierdrager) en Willem le
Rütte (locatiemanager) vormden het
ontvangstcomité. Cees van Ingen, die
gewoonlijk als coördinator optreedt,
moest dit jaar verstek laten gaan.
Het detachement werd professioneel
samengesteld. De partners zagen het
even aan en gingen snel een plekje
zoeken op de tribunes aan de Kneuterdijk en het Buitenhof.
Elders op het terrein werd de SMCstand bemand door Leen en Jacqueline

In de SMC-stand Leen en Jacqueline Jongejan

8
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Jongejan. Zij hadden een mooi plaatsje
gekregen en mochten in de loop van de
dag veel bezoekers
verwelkomen. Velen deden ook de
stand van het Marechausseemuseum
aan. De paradecommandant, brigadegeneraal b.d. der Genie Hein Scheffer,
meldde zich vergezeld van zijn adjudant, kapitein Miranda Weersink, omstreeks 13.00 uur bij de koning op het
defileerpunt op de Kneuterdijk. Daarna
begon het defilé. Een half uur later
defileerde het SMC-detachement langs
de koning. Het geheel zag er strak uit.
Tegen 15.00 uur waren wij allen bij
elkaar in tent C. PCKMAR, generaalmajoor André Peperkoorn, vervoegde
zich daar ook bij ons. Met een hapje en
een drankje werd er gezellig bijgepraat.
Tegen 17.00 uur gingen de laatsten met
een heel tevreden gevoel huiswaarts.
Volgend jaar weer.

9
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Veteranen
Veteranenvoorstelling Nationale Taptoe
Op vrijdag 30 september 2016 vinden
weer de speciale veteranenontvangst
en veteranenvoorstelling van de Nationale Taptoe plaats in Rotterdam Ahoy.
Vanaf 10.00 uur zijn de veteranen daar
met hun partner of begeleider welkom voor een Meet & Greet met hun
vrienden en bekenden. Allen krijgen
een Indisch buffet aangeboden bij deze
muzikale dag. De voorstelling begint
om 13.30 uur met een officieel woord
van welkom door de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur
der Veteranen.
Muziekkorpsen
De taptoe brengt dit jaar de militaire
beroepsorkesten: de Marinierskapel
met Tamboer & Pijpers, de Koninklijke
Militaire Kapel Johan Willem Friso en
de Kapel Koninklijke Luchtmacht. Zij
zullen samen optreden met onze bijzonder gasten zoals het Noors Marine
orkest, Club Piruette uit Estland en La
Musique des Forces Terrestres uit Lille.
De Dutch Military Pipes and Drums
‘Falcon Guards’ met de Drums and
Pipes Politie Maastricht en het fanfareorkest NMO & NPO brengen een ode
aan de veteranen met ‘When the battle
is over’. Rotterdam wordt in beeld en
geluid gebracht door het Nationaal
Politie Orkest en het shantykoor De
Vlaardingse Muiters. Als bijzondere gast
treedt op de Wëreldbänd, bestaande
uit vijf meesterlijke performers in de stijl

Trompetterkorps KMar bij de Nationale Taptoe in 2015

van Mini en Maxi. Samen bespelen zij
meer dan honderd instrumenten en zijn
zeer amusant.
Prijzen
De organisatie vraagt een bijdrage van
e 12,50 per persoon. Per bestelling komen daar nog bij e 2,50 administratiekosten. Parkeren bij AHOY is tegen een
sterk gereduceerd tarief, af te rekenen
bij aankomst AHOY (voordeligste optie).
Willen meer familieleden of bekenden
mee, dan kunt u twee extra taptoebezoekers meenemen naar het buffet en
de Nationale Taptoe. Kosten bedragen
e 30,- per persoon. Deze extra bestelling kunt u op uw bestelbon bijschrijven.

Aanmelden
De bestelbon vindt u bij het juli/
augustusnummer van veteranenblad
Checkpoint of is op te vragen via
telefoonnummer 0341-417087. De
plaatsen worden op volgorde van
aanmelding toegekend.
Na verificatie van uw veteranen-/
dienstslachtofferpasnummer en de
incasso van het verschuldigde bedrag
zullen uw toegangsbewijzen door de
Taptoe-organisatie worden toegezonden.
De overige optredens, de andere
reductiemogelijkheden en de Street
Parade op de Coolsingel vindt u op de
website www.nationaletaptoe.nl.

Nieuwe directeur Veteraneninstituut
Kolonel der Jagers Ludy de Vos is
sinds kort de nieuwe directeur van het
Veteraneninstituut. De Vos werkt sinds
1987 bij Defensie in verschillende
operationele- en beleidsfuncties.
In zijn carrière werd hij twee keer
uitgezonden: naar Bosnië en Afghanistan. In zijn laatste functie was hij
veiligheidsanalist voor Centrum voor
Strategische Studies in Den Haag. De
nieuwe directeur reageert verheugd op
zijn nieuwe baan: ‘Dit werk voelt als
een warm bad, ik heb er ongelooflijk
veel zin in. Ook om alles wat ik al die
jaren heb meegemaakt in te zetten om
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het prachtige werk van mijn voorganger, Frank Marcus, maar waar ook alle
instellingen in Doorn een steentje aan
hebben bijgedragen, voort te zetten.
Het Veteranenbesluit is pas in 2014
effectief geworden, maar anderhalf jaar
later is al zoveel bereikt. Ik vind het een
voorrecht dat ik dat samen met anderen verder mag gaan uitbouwen.’
Frank Marcus die zeven jaar directeur
was van het Veteraneninstituut heeft
tijdens de Nederlandse Veteranendag
op zaterdag 25 juni 2016 afscheid
genomen. Marcus gaat genieten van
zijn pensioen.

Reservisten
Teambuilding reservisten in Huis ter Heide
Op vrijdag 24 juni vond op en rondom
het Wallaardt Sacree Kamp in Huis
ter Heide de jaarlijkse traditionele
teambuilding van de marechausseereservisten plaats.

menzijn goed af te sluiten was er tijdens
de avond in de bar een muziekquiz.
Met behulp van videoclips werd er een

rondgang gemaakt door de muziekhistorie van verschillende landen. We
kijken terug op een zeer geslaagde dag!

Traditie is ook dat ieder jaar de organisatie door reservisten zelf wordt
gedaan. Dit jaar werd de dag georganiseerd door de reserve kapiteins Arthur
van Looij, Ydo Couperus en Freerk van
Rossem. Maar zoals altijd ondersteund
door leden van het Bureau reserve personeel, eerste-luitenant Philip Minnema
en opperwachtmeester Jan Schekman.
Hun hulp is onontbeerlijk om binnen de
defensieorganisatie de juiste deuren te
openen!
Welkom
De opkomst was prima, maar liefst
vijftig deelnemers. Het thema was dit
jaar cybercriminaliteit. Hoofd bureau
reservepersoneel, majoor Robin Oost
verrichtte de aftrap. Wij waren ook zeer
verheugd dat generaal-majoor André
Peperkoorn uitgebreid de tijd nam om
ons allen bij te praten over de laatste
actualiteiten binnen de KMar.
Cybercrime
Daarna ging Edward van Deursen en
het Cyberteam KMar onder leiding van
Roy Mente in op alle ontwikkelingen
rondom cybercrime. DDos en spamaanvallen bleken gewoon te koop te zijn
op het ‘darkweb’! Een concurrerende
website platgooien is zo wel heel erg
makkelijk. Ook kregen we inzicht in het
hacken van telefoons en werd duidelijk
dat een telefoon zeer waardevol bewijsmateriaal is. Met deze kennis zijn we allemaal best een stukje voorzichtiger als
we op het web surfen of onze telefoon
gebruiken voor bijvoorbeeld het doen
van betalingen.
Afsluiting
Na de lunch in Camp New Amsterdam
bezochten we het Nationaal Militair
Museum waar we zijn rondgeleid langs
de topstukken van het museum. Terug
in Huis ter Heide was er de traditionele
barbecue. Het blijft immers gezellig om
met een biertje samen bij te praten bij
het barbequevuur. Om het gezellige sa-

Inzet reservisten bij de uitreiking
Nobel draaginsigne
Op vrijdag 22 januari 2016 werden
in de Koning Willem III-kazerne de
draaginsignes ‘Nobelprijs VN-militairen’
uitgereikt aan collega’s en oud-collega’s, die in de periode van 1979 tot
1985 gediend hebben bij UNIFIL in
Libanon. De uitreiking van dit insigne
is een uiting van waardering van de
Nederlandse staat aan alle betrokken
militairen. Het insigne kan worden
gedragen op het uniform en op burgerkleding. De insignes werden uitgereikt
door PCKMAR, generaal-majoor André
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Peperkoorn. De reservisten Marcel van
der Linden, Udo Schrik, Pieter van den
Dolder en Edwin Veenhuizen van de
Landelijke Ondersteuningsgroep (LOG)
waren er deze dag bij.
Zij hebben door hun inzet bij het
verkeerregelen, de toegangscontrole,
de inschrijving van de genodigden en
het assisteren bij de uitreiking van de
insignes bijgedragen aan het welslagen
van deze ceremonie. De organisatie van
deze plechtigheid was in handen van
SMC.

Beroeps

Eens en altijd marechaussee!
Jaap Gatsma heeft als beroepsmilitair bij de Koninklijke Marechaussee en de Verbindingsdienst van de Koninklijke Landmacht gediend. Hij wordt viermaal uitgezonden en heeft
een buitenlandplaatsing gehad. Is actief bij de Identiteitsgroep ‘Steenrode Baretten’ (ISB)
en niet alleen als banierdrager maar ook op andere wijze zeer betrokken bij SMC. Naast een
aantal hobby’s werkt Jaap op uitzendbasis als buschauffeur. Genoeg redenen voor de
redactie om eens uitvoerig met hem te spreken.
Koninklijke Marechaussee
Op 18 september 1968 vangt Jaap de
opleiding voor beroepsmarechaussee
aan in de Koning Willem III-kazerne in
Apeldoorn. Hij wordt gelegerd in het
gebouw van het A-schooleskadron. Wat
blijkt? Zijn slapie is Douwe van Es over
wie in Marechaussee Contact van juni
2016 een artikel verscheen. Zij hebben
nog regelmatig contact. Al snel wordt
Jaap overgehaald om trompetter te worden bij het Tamboerkorps Marechaussee.
Er wordt veel geoefend en opgetreden,
vrijstelling van corvee is de beloning! De
opleiding is geen probleem en daarna
volgen in de jaren 1969-1975 plaatsingen
en detacheringen bij brigades van de
Marechaussee.
Brigades
Tweemaal wordt Jaap een half jaar
geplaatst bij de wachtbrigade Soestdijk.
Hij verricht wachtdiensten bij paleis
Soestdijk, kasteel Drakesteijn en het
stafgebouw van de Inspecteur Generaal
der Krijgsmacht in Hollandsche Rading.
In 1970 volgt plaatsing bij de garnizoensbrigade ’s-Hertogenbosch en worden
alle voorkomende werkzaamheden
verricht op het gebied van de militaire
politiedienst. De studie voor het behalen

1992, vaandelwacht Regiment Verbindingsdienst

van het marechausseediploma B vangt
aan, een belangrijk diploma voor iedere
marechaussee. Daarvoor moet ook
elke maand een (proef)proces-verbaal
worden opgemaakt en ter correctie
worden ingeleverd bij de brigadecommandant. Jaap herinnert zich daar nog
het volgende over. Bij het opmaken
van een verbaal krijgt hij hulp van een
onderofficier, een vast kaderlid bij de
brigade. Hij denkt daarmee behoorlijk te
scoren maar komt bedrogen uit. ‘Nog
nooit zoveel rood in een proces-verbaal
gezien’, aldus een grinnikende Jaap. Na
het behalen van het diploma beëdigt de
kantonrechter in ‘s-Hertogenbosch op
14 september 1972 hem tot algemeen
opsporingsambtenaar. Jaap verricht
hierna ook werkzaamheden als provoost
geweldige bij de krijgsraad aldaar.
Bijstand en KLM
Er wordt door hem regelmatig bijstand
verleend aan de gemeentepolitie.
Telkens in de vorm van detacheringen
bij de bijstandsbrigades: in Den Haag
surveilleren bij ambassades en assistentie
aan de surveillancedienst, in Amsterdam verkeerscontroles, verkeerregelen
en schrijven van parkeerbonnen. Maar
de wereld ondergaat een verandering,
aanslagen en vliegtuigkapingen vinden
plaats. In verband daarmee is Jaap
in 1974 en 1975 ook werkzaam als
Security Officer (later Air Marshall genaamd) bij de vliegtuigmaatschappijen
KLM, Garuda en Philippine Airlines. Hij
vliegt in het uniform van de KLM op
veel bestemmingen in het Midden- en
Verre Oosten en Afrika, maar wordt ook
gestationeerd in Beiroet, Bangkok en
Monrovia. Alle opstappende passagiers
worden gefouilleerd en de catering
wordt verzegeld aan boord van de vliegtuigen gebracht. Tijdens deze periode
breekt de burgeroorlog in Libanon uit.
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1969, paleis Soestdijk, ingang Soestzijde

Koninklijke Landmacht
In 1975 verlaat Jaap de Koninklijke
Marechaussee. Wachtmeester worden
is niet mogelijk als gevolg van het toen
geldende bevorderingssysteem. Hij kiest
voor een carrière bij de Verbindingsdienst
van de Koninklijke Landmacht en wordt
opgeleid tot radiotelegrafist. Jaap inmiddels onderofficier en specialist leidt telegrafisten en interceptors op die de Oostbloklanden moeten uitluisteren. Werken
met Q en Z codes en M--O---R.-.S…E.,
ook in het Russisch. Als geen ander wordt
door hem de materie beheerst. Er volgen
diverse parate functies en als opleider is
hij verantwoordelijk voor de verbindingsdienstopleidingen van Multinational Force
and Observers (MFO) en United Nations
Protection Force (UNPROFOR).

Vaandeldrager bij Verbindingsdienst
Inmiddels adjudant geworden vraagt de
commandant van het Opleidingscentrum
Verbindingsdienst hem om vaandeldrager van het Regiment Verbindingsdienst
te worden. De traditiecommissie heeft de
goedkeuring voor de aanstelling al uitgesproken. Jaap gaat na enige bedenktijd
akkoord en voelt zich ‘apetrots’.
2009, diploma-uitreiking Apeldoorn

Uitzendingen
Zijn eerste uitzending komt in 1982. Als
een van de eersten gaat Jaap naar het
Midden-Oosten en wordt als commandant van een verbindingsdienstcentrum
in Sharm el Sheik en later in El Gorah
bij de MFO in de Sinaï geplaatst. Met
de Force Military Police Unit, de FMPU
(Marechaussee) is het contact bijzonder
goed en er worden allerlei hand-enspandiensten verricht. Het bloed kruipt
nu eenmaal waar het niet gaan kan.
Hierna volgen in 1992 en 1994 uitzendingen naar voormalig Joegoslavië (UNPROFOR) en in 1999 nog een uitzending
tijdens zijn buitenlandplaatsing bij het
NATO-hoofdkwartier in Heidelberg.
Bijna het gehele hoofdkwartier gaat naar
Kosovo om daar de Britten af te lossen
en een NATO-hoofdkwartier in Pristina
in te richten. Tijdens deze uitzendingen is
er wederom een bijzondere band met de
Marechaussee.

2016, met lijn 80

13

Eens en altijd marechaussee!
Na kort te zijn geplaatst bij de Staf van
de Bevelhebber der Landstrijdkrachten,
keert Jaap in 2001 terug bij de Marechaussee, bij de facilitaire dienst van
de Staf in de Koningin Beatrixkazerne
te Den Haag. Ook bureau buitenlandmissies kan over hem beschikken. Een
bijzondere ervaring is zijn medewerking
bij het uitvoeren van de operatieplannen
voor de begrafenissen van prins Claus en
prinses Juliana. Erg hard werken en heel
veel regelen! Jaap ziet er met voldoening
op terug.
Dienstverlating
Op 1 december
2004 gaat hij met
functioneel leeftijdsontslag. Stilzitten is er
echter niet bij. Jaap is betrokken
bij de Identiteitsgroep ‘Steenrode
Baretten’ (ISB) van de Bond van Wapenbroeders en loopt als ISB-banierdrager
meerdere malen mee tijdens het 5 mei
defilé in Wageningen. In 2008 wordt
hij begunstiger van SMC. Zijn betrokkenheid is groot door namens SMC
aanwezig te zijn bij diploma-uitreikingen
en beëdigingen van marechaussees in
Apeldoorn. En als deelnemer aan de erecouloirs op de Dam in Amsterdam tijdens
de Nationale Herdenking op 4 mei en
Prinsjesdag in Den Haag. Jaap rijdt ook
graag op de bus bij een vervoersmaatschappij. Veel passagiers zijn inmiddels
door hem vervoerd en er wordt vaak
langs paleis Soestdijk gereden waar hij
47 jaar geleden als jong marechaussee
zijn wachtdiensten verrichtte. Bijzonder! Hobby’s zijn fietsen, klussen in en
rondom de woning, vliegtuigen spotten
en hoe kan het ook anders zendamateur.
SMC-banier
Jaap neemt in 2014 de functie van
SMC-banierdrager over van kapitein
b.d. Jan Clarijs (in 2015 overleden). Jan
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2016, crematieplechtigheid Eelco Bouman

droeg de banier vanaf het moment dat
deze in 2008 door SMC in gebruik werd
genomen. Jaap vindt het een geweldige
eer en is op de landelijke veteranendagen in Den Haag en tijdens de nationale
Indië-herdenkingen in Roermond met
de SMC-banier aanwezig. Op 2 juni
2016 is hij met zeven andere SMCafgevaardigden ook aanwezig bij de crematieplechtigheid van SMC-bestuurslid
Eelco Bouwman. De banier heeft een
duidelijke functie bij het eerbetoon wat
door de familie zeer wordt gewaardeerd. Ook andere
aanwezigen spreken
hun waardering uit.
Jaap – even stil – kijkt
terug op een bijzondere maar
vooral ook stijlvolle plechtigheid, die
hem lang zal bijblijven.
Jaap gaat humor niet uit de weg en het
was een zeer prettig gesprek bij hem
thuis in Utrecht. Hij had een veelzijdige
maar ook bijzondere carrière en heeft
aan de vrede en veiligheid in de wereld
zijn steentje bijgedragen. Veel waardering is daarvoor op zijn plaats. Eens en
altijd marechaussee keerde hij ook weer
terug bij de KMar. De SMC-banier is in
goede handen en de redactie spreekt de
wens uit dat van de combinatie ‘Jaap en
zijn banier’ nog lange tijd sprake zal zijn!

Aanvulling op het artikel door voorzitter van SMC:
Het eerbetoon voor Eelco Bouman vond plaats als
speciale dankbetuiging aan een collega die heel veel
voor SMC heeft betekend. In een regeling om een
dergelijk eerbetoon ook toe te passen bij andere
overlijdensgevallen kan op dit moment niet worden voorzien. Wel vindt nu binnen het Algemeen
Bestuur daarover een indringende discussie plaats. Dit
mede naar aanleiding van een daartoe door enkele
begunstigers/veteranen ingediend voorstel. Naast de
discussie dient het Algemeen Bestuur zich niet alleen
te beraden over de wenselijkheid ervan maar vooral
ook te kijken naar de praktische uitvoerbaarheid. Dit
laatste is een zeer belangrijk aspect! Zodra er meer
bekend is, zal daarover nader worden bericht.

Dienstplichtigen

Terug naar Bergen
Zullen we onze ‘oude brigade’ weer eens opzoeken? Op onze (eind vijftigers)
bucketlist staat ook het bezoeken van de plaatsen waar we meer dan dertig jaar
geleden onze parate diensttijd hebben doorgebracht.
Mijn dienstmaatje van de lichting 79-1
ken ik sinds die tijd en we hebben altijd
contact gehouden, zijn zelfs vrienden
geworden. Dat was echt niet volgens
verwachting want we verschillen nogal
in karakter en zijn in de burgermaatschappij heel verschillende kanten
opgegaan. Beiden ook in die dertig jaar
regelmatig uit Nederland en soms in het
buitenland wonend en werkend, en pas
de laatste vijf jaar weer redelijk in de
buurt van elkaar wonend onder de rook
van Rotterdam. Vaak spreken we dan af
om even de stad in te gaan. Uiteraard
sportief op de fiets, maar ook praktisch
om wat lekkers te kunnen drinken bij
een diner, als u begrijpt wat ik bedoel.
Je bent immers maar één keer jong
en boetes betalen doen we liever niet
indien dat simpel te voorkomen is. We
houden namelijk beiden van een flesje
rode wijn op zijn tijd.
‘s Morgens vroeg afgesproken en op
weg naar Duitsland. In 1979 was dat
gevoelsmatig een hele onderneming
omdat de snelwegen nog niet geheel
op elkaar aansloten en in mijn herinnering kwamen we altijd aanrijden
vanuit de noordwest kant van Bergen.
Mijn dienstmaat die twee jaar ouder is
dan ik, en ons toen in een tweedehands
barrel heen en weer reed, weet dat niet
zeker meer. Nu was de route bijna volledig snelweg via Osnabrück en Hanno-

ver. Daarna een weg die er toen ook al
was - grofweg van de snelweg af - van
Celle in noordelijke richting via Bergen – waar onze brigade in 1979 was
gevestigd en verder langs wat bekend
staat als Langemannshof naar Soltau.
Zowel Soltau als Celle zijn leuke plaatsen en we hadden Celle uitgekozen
als overnachtingsplaats, midden in het
centrum in Hotel Borchers. Hoe wij dat
weer voor elkaar kregen, weet ik niet
maar eenmaal aangekomen in Celle
werden we midden in het centrum via
het voetgangersgebied naar de achterkant van het hotel gedirigeerd. Hier
gingen we met de auto in een soort
James Bond autolift twee verdiepingen
naar beneden waar we de auto onder
het hotel konden parkeren, perfect
geregeld! Dat verwacht je niet in een
centrum gevuld met vakwerkhuizen
uit 1600. Later werd ons duidelijk dat
het hotel in een recent verleden was
afgebrand en bij de nieuwbouw had
de gemeente die parkeerkelder geëist.
Maar alleen al die autolift maakte onze
reis al gedenkwaardig en we waren nog
niet eens begonnen…
De volgende dag zou de zoektocht
gaan beginnen, het exacte adres wisten
we niet meer. Wel vaak gezocht op
Google Earth maar de herinnering was
blijkbaar geheel anders dan de werkelijkheid en het lukte niet echt. We
hadden nog wel globaal een idee in
welk deel van Bergen we moesten zijn
en onze speurneus achterna rijdend,
reden we er in één keer heen. Leuk
is dan te ontdekken dat de werkelijkheid toch een beetje anders is dan de
herinnering. Er waren wat garageboxen
aan de voorzijde van de toenmalige
brigadewoningen bijgebouwd, maar
qua huizen en omgeving is er niet
veel veranderd. De woningen waar de
marechausseebrigade alsook de Nederlandse beroepsmilitairen waren gehuis-
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2016, de voormalige huisvesting van de
Brigade Hohne-Langemannshof

vest zijn nu door Duitsers (particulieren)
bewoond. De flatgebouwen waar
de Engelse beroepsmilitairen waren
gehuisvest staan nu voornamelijk leeg.
Wat wij echt niet meer weten is, of de
toenmalige brigade nu twee of drie
aaneengesloten eengezinswoningen in
gebruik had, waarschijnlijk twee.
Kort nadat wij waren afgezwaaid werd
de brigade in nieuwbouw gevestigd
midden in Bergen tegenover het Duitse
politiebureau en naast een treinspoor.
Mogelijk werd toen ook de nieuwe
naam Brigade Bergen ingevoerd.
Ik had er ooit een foto van gezien en
had alleen de voorzijde van het gebouw in herinnering, maar geen adres.
Maar een spoorlijn is snel te vinden en
een politiebureau ook. Dit voormalige
(nieuwe) brigadegebouw is inmiddels
verbouwd en in gebruik genomen als
appartementencomplex voor Duitse
gezinnen.
Het kazernecomplex Bergen-Hohne
was gesloten en voornamelijk verlaten.
Op het terrein van het vroegere PMT
‘Baan 41’ staat nu een houten gebouw
van ECHOS Home ‘Baan 41’. Gelukkig heeft het wel dezelfde functie van
vroeger en we hebben onszelf op een
lekker bakje koffie en appeltaart getrakteerd. Er waren tijdens ons bezoek
Nederlandse militairen aan het oefenen

en we hebben ons daar even kunnen
onderhouden met twee mensen van
een militaire vakbond. Zij hadden het
ECHOS Home als hoofdkwartier uitgekozen om met de oefenende militairen
in de pauzes een wervingspraatje te
kunnen houden.
Daarna nog even een ritje door het

2016, het voormalige (nieuwe)
brigadegebouw

oefengebied. Als oud-marechaussees
konden we de borden niet goed lezen
dat personenauto’s van niet-militairen
daar eigenlijk niet mochten rijden en
echt tegengehouden werden we ook
niet, dus bluffen was niet nodig. En ja
hoor! We zagen in het oefengebied
een grote boerderij waar enkele KMarvoertuigen stonden geparkeerd. Even
een praatje gemaakt en het blijkt dat
de KMar wel degelijk aanwezig is bij
oefeningen alleen niet meer een permanente vertegenwoordiging kent in

Bergen. Weer behoorlijk gerustgesteld
dat alles in goede orde zal verlopen
door onze modern uitgeruste wapenbroeders (m/v), onze weg vervolgd
door het oefengebied.
Hoe zag onze dagindeling eruit in 1979
als dienstplichtig marechaussee bij de
Brigade Hohne-Langemannshof, zal
men zich wellicht afvragen. We kenden
een driedagen roulatie-wachtschema
met plantondienst, militaire politiedienst
en schoonmaken. De plantonwacht
bestond uit: bewaking van het brigadegebouw, telefoon opnemen, portierdienst en het controleren van nieuwe
lichtingen in het groot boevenboek.
Slapen op die dag deed men naast de
telefoon en half gekleed en bewapend
om meteen paraat te kunnen zijn.
Politiedienst gebeurde door: patrouillerijden samen met een wachtmeester of
beroepsmarechaussee in een VW-combi
in de omgeving van Hohne en Langemannshof, controle van privévoertuigen
van stappende Nederlandse militairen,
bewaking van geldtransporten van
PMT en KMT, en zo nodig optreden
bij ongeregeldheden. Meestal waren
we rond 23.00 uur weer terug in het
brigadegebouw om te slapen en paraat
te zijn om meteen te kunnen uitrukken.
De ‘schoonmaakdag’ bestond uit: het
legen van de prullenbakken, er voor
zorgen dat de maaltijden vanuit Hohne
werden bezorgd, voertuigen schoon-

NATO-Truppenübungsplatz Bergen-Hohne op de Lüneburger Heide
Met een oppervlakte van ruim 28.000 hectare is dit het grootste militaire oefenterrein van
West-Europa. Het wordt vanaf 1935 door de toenmalige Wehrmacht in gebruik genomen.
Aan de oostzijde van het terrein wordt in de jaren 1935-1938 bij het gehucht Belsen het huidige Kamp Hohne gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog komt Bergen-Hohne onder Engels
beheer en wordt het oefen- en schietterrein verder uitgebreid. In 1958 wordt het overgedragen aan de Bundeswehr en aangewezen als NATO Major Training Area. De hoofdgebruikers
zijn Engeland, Duitsland en Nederland. Anno 2016 wordt het oefenterrein door Nederland
viermaal per jaar gebruikt voor (schiet)oefeningen met zware wapensystemen.
Tijdens de Koude Oorlog acht men het Warschau Pact in staat om binnen 24 uur een aanval
op het Westen te lanceren. De bouw van de Muur en de spanningen rond Berlijn in 1961
vormen de aanleiding voor Nederland om in dat jaar een lichte brigade naar Duitsland te
verplaatsen en in Bergen-Hohne te legeren. Afwisselend zijn de landmachteenheden een periode in Duitsland en een periode in Nederland. Twee jaar later wordt de 41e Pantserbrigade
permanent in West-Duitsland gelegerd: in Kamp Hohne en Kamp/Legerplaats Seedorf, en
later ook in de Kaserne Langemannshof (1973). Na de val van de Muur verlaat de Koninklijke
Landmacht in 1992 Langemannshof, in 1994 Hohne en in 2006 Seedorf. In 2015 verlaten
ook de Engelsen hun Camp Hohne.
(bron: ‘Een tankeskadron tijdens de Koude Oorlog’ door lkol b.d. E. Westerhuis, 2009)
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Wapenschild
Brigade
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maken en uiteraard de afwas doen. Na
een aantal weken - de herinnering is
wat vaag - mochten we een week met
verlof naar Nederland. Onze brigade
bestond uit een opperwachtmeester,
drie wachtmeesters, drie beroepsmarechaussees, twee ex-dienstplichtige
kortverbandvrijwilligers en twee
dienstplichtige marechaussees (soms
vier, maar dat was altijd maar kortdurend).
Aan het einde van de middag betoonden we ons respect bij het BergenBelsen monument. Ook hier was veel
veranderd sinds 1979. Ik had er toen
als jongeman in stilte rondgelopen en
de opschriften bij de stenen van de
massagraven waren nog scherp in mijn
herinnering. Nu, 37 jaar later, was het
nog steeds heftig om hier te zijn en dat
stemde ook met de huidige vluchtelingenproblematiek weer tot nadenken.
Laten we alstublieft toch menselijk
blijven naar onze naasten toe!

1940-1945

Een fatale misrekening
Deel 29 uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’
Door Henk G. Westland, luitenant-kolonel b.d.

Politieman Groenewoud is in Gramsbergen en omgeving
betrokken bij illegaal werk. Bij het naderen van de bevrijders
treedt zijn ploeg van de Binnenlandse Strijdkrachten al vroeg
openlijk op.
In april 1940 wordt de 29-jarige rijksveldwachter Ab Groenewoud vanuit
Rotterdam geplaatst op Terschelling.
Van de Duitse inval in mei 1940 hebben
de Terschellingers en ook Groenewoud
niet veel gemerkt. Twee maanden later
vertrekt hij naar het naburige eiland
Vlieland en in oktober 1940 wordt Blokzijl
in de Kop van Overijssel zijn nieuwe
standplaats. Met zijn optreden daar
haalt hij het Nieuwsblad van Friesland
van 12 maart 1941: ‘Een goede vangst.
Rijksveldwachter Groenewoud alhier wist
des nachts om half vier bij het uitwateringskanaal van het stoomgemaal aan de
Ettenlandsche kolk, […] drie vischstroopers te pakken. Een flinke hoeveelheid
visch kon in beslag worden genomen,
terwijl tegen de daders, drie personen uit
Stad-Vollenhove, proces-verbaal werd
opgemaakt.’

Gramsbergen 1943, wachtmeester der
Marechaussee. Groenewoud (l) met collega
Remeijer (in uniform van de Staatspolitie)

De Rijksveldwacht wordt door de bezetter per 1 maart 1941 opgeheven en het
personeel gaat over naar de Marechaussee. Groenewoud wordt aangesteld als
marechaussee eerst nog te Blokzijl en
met ingang van mei te Hattem. Voor
het volgen van een kadercursus wordt
hij voor drie maanden gedetacheerd in
Kampen en keert daarna per 1 september
als wachtmeester weer terug in Blokzijl.
Bij de grote politiereorganisatie van maart
1943 krijgt hij een aanstelling als opperwachtmeester der Staatspolitie, ingedeeld
bij de ‘Marechaussee (Gendarmerie)’,
groep Vollenhove, als postcommandant
in het buurtschap Kadoelen. Medio juli
volgt zijn overplaatsing naar de groep
Hardenberg, post Gramsbergen.
In Gramsbergen raakt Ab betrokken bij
illegale werkzaamheden. Of hij dat ook
al deed in Blokzijl, is niet bekend. Collega
Douwe de Vries uit Hardenberg schrijft
over hem: ‘Hielp bij verzorging der geallieerde piloten, welke waren afgesprongen. Was behulpzaam bij het voorthelpen
van ontvluchte gevangenen uit Duitschland en spioneerde in Duitschland om
alzoo de stemming in die kringen te
weten te komen en rapporteerde zijn
bevindingen.’ Dit doet Ab als lid van de
Ordedienst (OD), die in september 1944
opgaat in de Binnenlandse Strijdkrachten
(BS). Daarnaast werkt hij ook als geldinzamelaar voor het Nationaal Steunfonds.
De burgemeester van Gramsbergen,
baron Van Voerst van Lynden, is de
districtscommandant van de OD. Op zijn
landgoed ‘De Groote Scheere’ geeft hij
onderdak aan ontvluchte Franse krijgsgevangenen en leden van geallieerde
vliegtuigbemanningen. In het gemeentehuis van Gramsbergen, waar ook de
distributiedienst is gevestigd, komen veel
illegale lijntjes samen. In oktober 1943
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Albert (Ab) Groenewoud wordt
geboren op 8 december 1910 in de
gemeente Stad-Almelo. Hier groeit hij op
in een Nederlands-hervormd gezin als de
jongste van tien kinderen. Na zijn lagere
school gaat hij werken als kantoorbediende
en volgt vijf jaar de middelbare handelsavondschool. Omdat zijn oudere broers al
in militaire dienst zijn geweest, wordt Ab
niet voor de dienstplicht opgeroepen. Maar
zijn roeping is niet het werk op een kantoor
en hij gaat leren voor het politiediploma.
Met dit diploma op zak solliciteert hij bij
de Rijksveldwacht en in juli 1938 wordt hij
in dienst genomen bij de Opleidingsbrigade van dat korps in Amsterdam. Na zes
maanden opleiding krijgt hij in januari 1939
als eerste standplaats de gemeente StadVollenhove toegewezen. Precies een jaar
later gaat hij tijdelijk naar Rotterdam.

wordt de burgemeester gearresteerd
en na zes weken weer vrijgelaten uit de
Polizeigefängnis Scheveningen.
Wanneer in 1944 plotseling Duitse politie
op het gemeentehuis verschijnt om
ambtenaar Naarding te arresteren voor
het vervalsen van persoonsbewijzen, is
ook Groenewoud daar aanwezig. Hij wijst
de heren naar boven en zo kan Naarding
zich uit de voeten maken. Die avond
wordt hij door Groenewoud naar een
schuiladres gebracht.
Tegen de avond van 4 januari 1945
wordt het gemeentehuis plotseling
omsingeld door Nederlandse SS’ers van
een compagnie ‘Landstorm Nederland’
uit Hollandscheveld. Onder leiding van
de Nederlandse SS-untersturmführer
Hoogendam, worden de aanwezigen die
avond weggevoerd naar Hollandscheveld. Bij de verhoren gaat het er hard aan
toe. De burgemeester en drie ambtenaren worden na twee dagen overgebracht
naar het Huis van Bewaring te Assen
en de overigen kunnen naar huis. Ook

Groenewoud is in het gemeentehuis aangehouden, moet daar blijven en mag na
vier dagen het pand verlaten. Uiteindelijk
duikt hij op 19 februari onder.
Westelijk van Gramsbergen ligt het
buurtschap Ane waar de Dedemsvaart in
de Vecht uitkomt. Daar is een luisterpost
van de Luftwaffe gevestigd, gelegerd
in een houten gebouwtje langs het
afwateringskanaal. Deze luisterpost moet
overkomende geallieerde vliegtuigen
waarnemen en doorgeven aan de luchtverdediging. De post wordt bezet door
een vijftal wat oudere militairen.
De geallieerden naderen en donderdag
5 april 1945 wordt een bewogen dag
voor Gramsbergen en omgeving. Dagen
daarvoor kwamen al terugtrekkende
Duitsers door de straten van het plaatsje.
Het gonst van geruchten dat de Canadezen er aan komen. Om circa 16.00 uur
is er een kort vuurgevecht tussen Duitse
troepen en Canadese verkenners bij de
bruggen in het buurtschap De Haandrik,
noordelijk van Gramsbergen.
Ondertussen maakt de BS zich op voor
wat er komen gaat. Ab Stegeman, de
ploegcommandant van de BS in Ane,
geeft opdracht de mannen bijeen te
roepen en samen te komen op zijn boerderij. Landarbeider Albert Kappert en ene
Netelenbos krijgen opdracht de brug over
de Vecht te bewaken om te voorkomen
dat deze wordt opgeblazen. Ze gaan er
afzonderlijk naar toe, Kappert eerst. Maar
dan wordt Stegeman door de bezetting
van de luisterpost gevorderd om met
paard en wagen hun koffers en radioapparatuur naar Hoogeveen te brengen en
moet vertrekken. Daarna komen boer
Jan Hulter uit Anerveen, onderduiker
Sam Mellema en Ab Groenewoud op de
boerderij aan en horen van Stegemans
moeder wat er gaande is.
Er was al een plan om bij de bevrijding de
Duitsers van de luisterpost gevangen te
nemen. Hulter neemt nu het initiatief om
gedrieën naar de luisterpost te vertrekken, waarbij alleen hij een stengun bij
zich heeft. Wanneer ze het gebouwtje
naderen, het is dan ongeveer 17.00
uur, worden ze op korte afstand onder
vuur genomen. Mellema wordt dodelijk
getroffen, Groenewoud en Hulter raken
zwaar gewond. Kennelijk was het drietal

Ereveld Loenen, 28 juni 2016

Gramsbergen. Daarboven komt nog dat
over het lot van de burgemeester niets
bekend is.

in de veronderstelling dat er niemand
meer in het gebouwtje was. Dit blijkt
een fatale misrekening. Een verklaring
kan zijn, dat de bezetting van de post
inderdaad was vertrokken maar dat de
Duitsers, die in gevecht waren geweest
met de Canadezen op De Haandrik, het
gebouwtje bezet hadden. Inmiddels passeert op de weg Gramsbergen-Ane een
Duitse patrouille en zij horen het schieten
bij de luisterpost. Het voorbijgaan van
Kappert trekt hun aandacht en ze houden
hem staande. Bij fouillering komt zijn
(gedemonteerde) stengun te voorschijn
en wordt hij ter plekke doodgeschoten.
Netelenbos ziet van een afstand wat er
gebeurt en weet te ontkomen.
Ab Groenewoud heeft een schot in zijn
hoofd en schouder gekregen en overlijdt
de volgende dag 6 april op 33-jarige
leeftijd in het ziekenhuis in Hardenberg.
De zwaargewonde Hulter, die nog
zwemmend het afwateringskanaal is
overgestoken, overlijdt ook die dag. Deze
gebeurtenissen zijn een enorme domper
op de feestvreugde van de bevrijding in
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In Gramsbergen had Ab verkering gekregen en zich verloofd met een katholiek
meisje. Om te kunnen trouwen had hij
zich bekeerd tot het katholieke geloof.
Zijn lichaam wordt vanuit Hardenberg
overgebracht naar het Rooms-katholieke
Ziekenhuis in Almelo. Op 13 april vindt
de begrafenis plaats op de Roomskatholieke begraafplaats te Slagharen.
De stoffelijke resten van Ab Groenewoud
zijn onlangs op 28 juni herbegraven op
het Ereveld Loenen met militair eerbetoon
door het Regiment Stoottroepen Prins
Bernhard. Dit regiment zet de tradities
voort van de Binnenlandse Strijdkrachten. Een trompetter en een tamboer
van het Trompetterkorps der Koninklijke
Marechaussee verzorgden de muzikale
ondersteuning van de ceremonie.
Burgemeester baron Van Voerst van Lynden is in
concentratiekamp Neuengamme terechtgekomen en
wordt vanaf 10 april 1945 als vermist beschouwd. De
drie gearresteerde gemeenteambtenaren uit Gramsbergen weten bij een bombardement te ontsnappen
uit een werkkamp bij Fürstenau en komen weer thuis.
De SS’er Hoogendam ontsnapt in september 1945 uit
interneringskamp Harskamp naar Duitsland en is uit
handen van de Nederlandse justitie gebleven.
Foto’s beschikbaar gesteld door: Mediacentrum
Defensie (plechtigheid Loenen), familie Groenewoud
(persoonsfoto) en De Groene Gramsberger (politiemannen). De auteur verricht historisch onderzoek
naar de gevallenen die in de oorlog 1940-1945
behoorden tot de (Koninklijke) Marechaussee.
Wilt u reageren? Uw reactie is welkom op het
redactieadres of rechtstreeks per e-mail aan de auteur
op marechaussee4045@gmail.com.

Oorlogsdagboeken

De uittocht naar Frankrijk
Deel 3
10 mei. ‘In den morgen omstreeks
03.30 uur gewekt door Mar. J.W.
Stiphout en mededeling ontvangen dat
een actie zowel in het binnenland als
vanuit het buitenland werd verwacht en
wij ons onmiddellijk vaardig moesten maken. Op dat moment vlogen
talrijke Duitsche vliegtuigen van Oost
naar West en omgekeerd. Omstreeks
04.00 uur waargenomen dat Duitsche
vliegtuigen duikvluchten uitvoerden.
In Noordwestelijke richting van Breda
werden ontploffingen gehoord. Later
bleek ons dat dit bombardementen
waren geweest te Moerdijk (brug). Uitrusting en paardentuig in orde gemaakt
voor afmarsch.’
‘Te omstreeks 04.30 uur door de
Divisiecommandant [redactie: majoor
jhr. Den Beer Poortugael] aan Kapitein
J.J.F.M van den Kroon, die reeds op de
kazerne te Princenhage was aangekomen, medegedeeld dat Nederland in
Oorlog was met Duitschland. Een en
ander aan mijn vrouw medegedeeld,
die nog bedlegerig was als gevolg
van een ernstige blaasontsteking. In
den loop van den dag het benodigde
opgeborgen en de kisten van het

Majoor jhr. Den Beer Poortugael,
commandant 1e Divisie KMar

Districtsbureau gepakt. Te omstreeks
05.30 uur te Beek en Donk een Duitsch
vliegtuig gedaald en vernield. Drie
leden van de bemanning werden
onmiddellijk gedood en één zwaar
gewond. De laatste is door ons personeel na geneeskundig onderzoek naar
een ziekenhuis te Breda gebracht. In
de loop van den dag vliegen nog veel
Duitsche vliegtuigen boven ons land en
werd o.a. Etten gebombardeerd. Door
de radio vernemen wij dat de Duitsche
troepen langs de gehele Oostgrens ons
land zijn binnengerukt en dat ons leger
overal hardnekkig tegenstand biedt.
Overal in den lande werden Duitsche
parachutisten waargenomen en werd
in de vroege morgenuren door dezen
de Moerdijkbrug en o.a. het vliegveld
Waalhaven bezet.’
‘In de avonduren komt de Divisiecommandant met de districten Den
Bosch, Eindhoven en een gedeelte van
Nijmegen op de kazerne te Princenhage
aan en werd dit personeel in de kazerne
en omgeving voor den nacht ondergebracht. Te plm. 23.00 uur arriveren
Fransche gemotoriseerde troepen te
Princenhage. Deze kunnen echter niet
verder oprukken in verband met de in
den morgen op de naar de Zuidgrens
loopende wegen aangebrachte versperringen, door middel van opblazen van
bruggen en weggedeelten, zoomede
over die wegen laten vallen van zware
boomen. In den avond slaapgelegenheid voor de gezinsleden in de benedenkamer in orde gemaakt. Persoonlijk
op het bureau wat in een stoel geslapen.’
11 mei. ‘In de vroege morgenuren
met Kapt. Van den Kroon per auto naar
de Tilburgscheweg, daar deze aldaar
Kolonel Schmidt, Commandant der
Peeldivisie moest opwachten. Ongeregelde troepen van de Peeldivisisie op
de Tilburgscheweg aangetroffen, die
zonder leiding terugtrokken. In verband
met de omstandigheden te plm. 07.30
uur de kazerne te Princenhage verlaten
en gaan op Roosendaal aan. In den
voormiddag rukken wij weder verder

18 Marechaussee
MarechausseeContact•juni2016
Contact | 2016 | nummer 4 | augustus
nummer 3

Korte terugblik op deel 2
Deze serie artikelen is gebaseerd op de oorlogsdagboeken van wachtmeester Leendert Stolk, in
mei 1940 geplaatst bij de Brigade Princenhage
(Breda) en zijn zoon Adriaan. Deel 2 handelde
over de herinneringen van Adriaan vanaf het
moment van de Duitse inval in mei 1940. Hij zag
zijn vader en het overige marechausseepersoneel
vertrekken, was getuige van oorlogshandelingen
rond de marechausseekazerne aan de rand van
het Mastbos en zag dagenlang Duitse colonnes
voorbijtrekken. In dit deel volgen we de eerste
pagina’s van het dagboek van wachtmeester Stolk dat als titel heeft: ‘Aanteekeningen
gehouden vanaf 10 mei 1940 bij de inval der
Duitschers in Nederland’.

op naar Hoogerheide. Een gedeelte van
ons werd echter gedirigeerd op Nispen
en Huijbergen.’
12 mei. ‘Te plm. 08.00 uur naar
Hulst over Antwerpen. Een en ander
gedeeltelijk met auto’s en rijwielen. Bij
aankomst te Merxem door Belgische
militairen aangehouden en ontwapend
en tusschen schildwachten opgebracht.
Na onderzoek weder vrijgelaten en reis
voortgezet. In de Luchtbal-kazerne te
Merxem verschillende bekenden ontmoet, o.a. een politieagent uit Breda.
Tegen den avond te Hulst aangekomen
en aldaar ontmoet Mr. De Blok van het
gemeentehuis, rijksveldwachter Priem,
Mr. Dozy en Dr. Van Hilten uit Breda.
Verder de fam. Pleunis en vele andere
bekenden te Hulst ontmoet, ook op de
marechausseekazerne.’
14 mei. ‘In den avond van dezen dag
met auto’s en rijwielen vertrokken naar

Sluis over Axel, Sas van Gent,
Philippine, Biervliet, IJzendijke
en Oostburg. Ingekwartierd bij I.
Smit. Aldaar aangekomen te half
vier in den morgen.’

op de badkamer gewasschen en
geschoren.’

15 mei. ‘Bij aankomst beschieting waargenomen van Duitsche
vliegtuigen bij Cadzand. In den
avond van 15 Mei weder vertrokken naar Oostburg en ingekwartierd bij de fam. Assing wonende
Oude Stad 86.’
17 mei. ‘Van het Algemeen
Hoofdkwartier wordt de opdracht
ontvangen om te vertrekken naar
Nantes (Frankrijk) ter bescherming van de aldaar aanwezige
Nederlandsche vliegtuigen.’

Opdracht aan de divisiecommandant (kopie)

18 mei. ‘In den vroegen morgen van
Oostburg vertrokken met bestemming
Nantes. Tegen den avond aankomst
te Gravelines en aldaar overnacht in
kazematten op het stroo. Dien nacht
voor het eerst mijn deken gebruikt.
Aldaar was het water niet te drinken.
Wij gebruiken alleen bier en wijn. Wij
ontvangen elk 50 fr.’
20 mei. ‘In den voormiddag te
Abbeville gebleven, welke plaats 2
maal door Duitsche vliegtuigen werd
gebombardeerd. Wij allen zochten
dekking onder de boomen vanaf de
weg ( plm. 80 m.) Hierbij een Duitsch
vliegtuig neergeschoten. In den namiddag verder naar Rouen. Eenige auto’s
achtergelaten. Een gedeelte van het

personeel heeft dit traject per rijwiel
afgelegd. Passeeren zeer schoone
berglandschappen. Onderweg bombardement eener spoorbaan. Daarna
Duitsch vliegtuig neergeschoten door
Fransche jager. Even buiten Rouen te
Gran-Couronne overnacht in de auto’s
en in het gras.
21 mei. ‘Te Gran-Couronne (Rouen)
thee en een boterham gekregen van
een Hollandsche dame die met een
Franschman was gehuwd. Zij was
genaamd Willy van Zijl (man Mortel).
Toen zij zich op straat vertoonde tusschen het personeel werd zij zeer luide
toegejuicht. Op dien dag verder naar
Evreux. Aldaar het grootste gedeelte
van het personeel in een manege
overnacht in het stroo. Persoonlijk in
de auto geslapen. Mij bij een meneer

Oorlogstoestand van 10 mei tot en met 22 mei 1940
Terwijl wachtmeester Leendert Stolk onder voortdurende
luchtaanvallen samen met bijna 300 andere leden van Het
Wapen moeizaam verder naar het zuiden trekt richting Nantes, rukken de Duitsers inmiddels ook in het noorden steeds
verder op. Op 14 mei is Rotterdam gebombardeerd en gaat
de Nederlandse regering in ballingschap naar Engeland en op
15 mei capituleren de Nederlandse strijdkrachten, behalve de
troepen in Zeeland. Op 17 mei geeft Brussel zich over en een
dag later valt ook Zeeland in Duitse handen.

Moerdijk 12 mei 1940, voorhoede van de Duitse 9e
Panzerdivision maakt contact met daar gelande Duitse
parachutisten (foto: Stichting Kennispunt Mei 1940)
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22 mei. ‘Sinds 20 Mei voert
de auto van de Administrateur
brood, boter en wijn mede. Het
drinkwater is niet te gebruiken
als zodanig, zodat steeds wijn
wordt verstrekt. Hieraan beginnen wij te wennen. Ongekookt
drinkwater wordt afgeraden uit
vrees voor besmetting.
Te plm. 04.30 uur te Evreux vertrokken met bestemming Alencon, doch in verband met een
aanvankelijk voorspoedige reis,
doorgegaan naar Le Mans. Onderweg de koppeling van onze
auto defect, zodat wij achter
moesten blijven. Daar het euvel zich vertoonde buiten bewoonde oorden, welke
in Frankrijk veelvuldig voorkomen, moeten wij de auto met vereende krachten
voortduwen tot een garage in bergachtig
terrein. Deze arbeid werd weer beloond,
daar wij in het dorp Beaumont koffie en
sinaasappelen konden kopen. Later lieten
wij ook nog was eieren bakken.
Onderweg naar Beaumont passeerden
wij twee groote vliegvelden en veel
Engelsche soldaten, vol goeden moed.
Hier ontmoeten wij een dame die
Vlaamsch spreekt. De laatste twee dagen
zien wij geen Duitsche vliegtuigen meer
(troepentransporten wel) en bemerken
nu uiterlijk in Frankrijk niets meer van
den oorlog. Eten bij inwoners tegen
betaling. Slapen in het hooi.’
(wordt vervolgd)

S MC

Marechausseemuseum 80 jaar!
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de stichteres van het
Koninklijk Weeshuis in Buren, Maria van Nassau, overleed.
Dit bijzondere monumentale gebouw is al weer bijna 45
jaar het domicilie van ons prachtige Marechausseemuseum.
De beslissing om het museum naar Buren over te brengen
is doorslaggevend geweest in de overgang van een kleine
korpsverzameling naar een middelgroot publieksmuseum.
Niemand voorzag op 31 oktober 1936, bij de opening
van het museum op het Depot in Apeldoorn, dat tachtig jaar
later een bescheiden collectie marechausseevoorwerpen
zou zijn uitgegroeid tot een compleet overzicht van de
geschiedenis van het Wapen en aanverwante politieorganisaties. Dit alles aangevuld met een uniek archief en
een zeer grote politiebibliotheek.
Korpsverzameling
Wanneer tachtig jaar geleden de deur
naar een zolderkamer feestelijk wordt
ontsloten, bewonderen de aanwezigen
een kleine collectie voorwerpen die
door de oprichter van het museum,
Marius van Houten, samen met andere
leden van het Wapen, tien jaar lang zijn
verzameld. In 1937 wordt het museum
ondergebracht in een stichting. Als in
oktober 1941 de Duitsers het Depot
sluiten, verhuist de collectie in kisten
naar het Pesthuis in Leiden, waar Van
Houten inmiddels directeur van het Legermuseum is geworden. In 1946 is de
collectie weliswaar weer tentoongesteld,
maar beperkt toegankelijk. Dat blijft
zo als het museum in 1957 noodgedwongen naar de Brigade Rotterdam
verhuist. Van Houten is dan al overleden. We kunnen ons nu nauwelijks
voorstellen hoe klein de collectie toen

Hal van het Weeshuis

was. Een zeer kleine groep vrijwilligers
doet het werk, er zijn geen teksten
bij de voorwerpen en het museum
is beperkt opengesteld. Gebrek aan
inkomsten leidt in 1959 tot de oprichting van de Stichting Vrienden. Voor de
omslag van een korpsverzameling naar
een publieksmuseum, zoals we dat nu
kennen, is het echtpaar Van Houten
cruciaal geweest. Het is dit jaar namelijk
vijftig jaar geleden dat mevrouw Van
Houten overleed en de nalatenschap
ondergebracht werd in de Stichting
Van Houten, die onder andere als doel
heeft het museum te ondersteunen. Er
komt nu jaarlijks een aanzienlijk kapitaal
beschikbaar, dat bestemd gaat worden
voor een nieuw gebouw in Apeldoorn
en het restaureren van de collectie. Het
gebouw in Apeldoorn komt bij gebreke
van provinciale toestemming niet tot
stand, maar een nieuwe optie wordt
aangedragen: het Koninklijk Weeshuis in
Buren. Het beschikbare kapitaal kan nu
worden aangewend voor de inrichting,
met als ambitie om er een middelgroot
publieksmuseum van te maken.
Middelgroot publieksmuseum
Vanaf de eerste dag in Buren wordt door
een groot aantal vrijwilligers van binnen
en vooral buiten het Wapen en met steun
van de commandant van het Wapen,
eerst in natura en later in geld, jarenlang
hard gewerkt om het museum geheel
opnieuw op te bouwen en vervolgens
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Centrum voor bijeenkomsten

professioneel te exploiteren. Dat is een
niet te beschrijven inspanning geweest.
Op 10 april 1974 wordt de benedenverdieping opengesteld, in 1978 de tweede
verdieping, in 1987 de zolder en in
1999 als laatste de dependance voor de
voertuigen. De eerste tien jaar concentreert men zich vooral op het inrichten
van de zalen met als gevolg een enorme
uitbreiding van de collectie, het archief
en de bibliotheek. En dat laat zich zien in
de aantallen bezoekers. Afhankelijk van
het seizoen en de samenwerkingsmogelijkheden in de regio varieert dat tussen
de 9000 en 16000 personen per jaar.

Marius van Houten

Daarnaast is het museum de plaats geworden voor allerlei andere activiteiten.
Deze prachtige representatieve locatie
met zijn marechausseesfeer wordt door
de actief dienende marechaussees en
met name door hen die een bijzondere
band hebben met de Marechaussee
veelvuldig gebruikt voor bijvoorbeeld
vergaderingen, bijzondere bijeenkomsten en reünies. Na het millennium
wordt de bedrijfsvoering gestroomlijnd
en in 2005 ontvangt het museum het
predicaat ‘Geregistreerd Museum’. Dat
dit alles niet zonder problemen is verlopen spreekt voor zich. Voor de restauratie van het gebouw moet de expositie
alleen al driemaal worden opgeslagen.
Dit zijn echter problemen als gevolg van
zelf gekozen besluiten, maar dat verandert als de buitenwacht zich er mee gaat
bemoeien.
Een toekomstbestendig museum
In 2005, in het kader van de bezuinigingen bij Defensie, verschijnt het
rapport ‘Advies Museaal Beleid’. Het
rapport geeft in 2006 richting aan het
voornemen van de staatssecretaris van
Defensie om het museale defensiebestel
drastisch te veranderen. Voorgesteld
wordt om de musea voor Landmacht
en Luchtmacht samen te voegen tot
het Nationaal Militair Museum (NMM)
en om dit nieuwe museum samen met
het Marinemuseum, het Mariniersmuseum en Marechausseemuseum onder
te brengen in de inmiddels Koninklijke
Stichting Defensiemusea (KSD). Deze
stichting is in 2014 een feit. De Stichting
Museum der Koninklijke Marechaussee
(Stichting Museum) besluit na ampel
beraad zich hierbij aan te sluiten en de
collectie voor een periode van tien jaar
in bruikleen te geven aan Defensie.
Het archief wordt niet overgedragen.
Ondertussen heeft de firma BrandDoctors een publieksonderzoek over de
defensiemusea en een bevolkingsonderzoek naar Defensie uitgevoerd. Op basis
hiervan stelt het KSD in 2015 onder
andere voor om het Marechausseemu-

Expositie in het Weeshuis

Expositie in de Dependance

seum onder te brengen in het NMM in
Soesterberg. De Raad van Toezicht van
de KSD besluit echter om de situatie
vooralsnog te bevriezen en de tijd te
nemen om tot een definitief besluit te
komen.
Het voorstel doet de achterban van het
museum in Buren op z’n zachts gezegd
de wenkbrauwen fronsen. Na een eigen
stakeholdersanalyse is de Stichting Museum, gesteund door de Stichting Van
Houten, nu druk aan de slag om een
eigen visie te ontwikkelen. Onderzocht
wordt hoe ons museum in de toekomst
moet worden gepositioneerd en zodanig
kan worden georganiseerd dat het
erfgoed van de Marechaussee adequaat
kan worden beheerd en geborgd. Daarbij moet de presentatie aan het publiek
alle facetten, in het bijzonder de civiele
en militaire component van het Wapen,
weerspiegelen. Ook wordt gekeken hoe
een actieve bijdrage aan het doen van
onderzoek naar de historische en heden-

daagse rol en betekenis van het Wapen
binnen het politiebestel en defensie, alsook die van andere aan de Marechaussee verbonden organisaties kan worden
gerealiseerd en, niet onbelangrijk, hoe
het museum de traditiebeleving van de
achterban moet en kan ondersteunen.
Tenslotte zal de wenselijkheid en de
noodzaak van een binding tussen de collectie enerzijds en de bibliotheek en het
archief anderzijds worden onderzocht.
De Stichting Museum verwacht rond
de viering van het 80-jarige jubileum de
uitkomsten van dit onderzoek te kunnen presenteren, waarna het gesprek
hierover met de KSD wordt vervolgd.
U begrijpt dat ons prachtige en unieke
museum uw steun hard nodig heeft!
De redactie dankt Donald Weekenstroo
(Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum) en Hans Hovens
(Stichting Museum der Koninklijke
Marechaussee) voor deze bijdrage.

Word Vriend van het Marechausseemuseum!
Voor nader informatie zie www.marechausseemuseum.nl onder ‘Vrienden van het museum’
of neem contact op met P. Coomans, Theeboomstraat 4, 3151 RR Hoek van Holland, 06-48426992.
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SMC
Koninklijke Onderscheiding voor Gerard Beelen
Op zaterdag 16 juli werd aan het begin
van de openingsvergadering van de
Stichting De 4Daagse door burgemeester Bruls van Nijmegen een Koninklijke
Onderscheiding (Officier in de Orde
van Oranje-Nassau) uitgereikt aan de
voorzitter en marsleider Johan Willemstein.
De andere leden van het bestuur waren
op de hoogte van de voordracht en
waren dus niet verrast. De vergadering
had verder een normaal verloop. Net
voor de afsluiting van de vergadering

werd bekendgemaakt dat de burgemeester van Montferland, mevrouw
C.C. Leppink-Schuitema, graag iets
wilde mededelen. Gerard Beelen werd
verzocht naar voren te komen. Mevrouw Leppink maakte bekend dat
Gerard voor zijn verdiensten voor de
Vierdaagse (15 jaar lid van het stichtingsbestuur), zijn inzet voor de KNVB
(ongeveer 25 jaar) en zijn inzet voor
de Nationale Tafel Tennis Bond (ruim
12 jaar) was benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. De verrassing
was compleet!

Nieuwe secretaris-generaal bij Defensie
De heer drs. W.J.P.
(Wim) Geerts is sinds
15 juni 2016 secretarisgeneraal bij het ministerie van Defensie.
De ministerraad heeft
hem voorgedragen voor
benoeming op voorstel
van minister Blok voor
Wonen en Rijksdienst
en minister Hennis van Defensie.
Geerts volgt Erik Akerboom op, die
sinds 1 maart korpschef is van de Nationale Politie. Wim Geerts (52) vervulde

sinds 2013 de functie
van directeur-generaal
Politieke Zaken bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanaf
1988 was hij werkzaam
bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken, met
tweemaal een uitstap
naar het ministerie van
Algemene Zaken. Bij dit ministerie was
hij van 1995 tot 2002 als raadadviseur
van de minister-president onder andere
verantwoordelijk voor de portefeuille
Defensie.

Conform de loopbaansystematiek van
het ministerie van Buitenlandse Zaken
heeft hij functies in het postennet
(Singapore, Washington, Ottawa)
afgewisseld met posities op het departement in Den Haag. Wim Geerts
studeerde Engelse taal- en letterkunde,
met als bijvak Mensenrechten, aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen en
aan Boston College in de Verenigde
Staten.
De benoeming van Wim Geerts is
tot stand gekomen via de procedure
voor de topmanagementgroep van de
Algemene Bestuursdienst.

Het Weeshuis en Maria van Nassau
Het huidige Weeshuis (hoofdgebouw
van het Marechausseemuseum) staat op
historische grond. Al in 1420 stond op
dezelfde plaats het door Willem van Buren gestichte Franciscanessenklooster van
Sinte Barbara. Dit klooster werd in 1575
geheel door brand vernield. Maria, Gravin van Hohenlohe, geboren Prinses van
0ranje (dochter van Willem van Oranje
en Anna van Buren), Gravin van Nassau,

stichtte op 25 mei 1612 het weeshuis. In
1613 werd met de bouw in zuivere Hollandse renaissancestijl begonnen, bouwmeester was Adriaen Frederickszoon van
0udendijck. Het gebouw werd in 1619
voltooid. Maria heeft dit niet meegemaakt, zij overleed in 1616 (nu 400 jaar
geleden) in het kasteel van Buren. Zij is
begraven in de Sint Lambertuskerk te
Buren. Het gebouw bood ruimte aan 24

T GELOOFF DOOR HOOP IN LIEFDE CRACHTICH
HEEFT BEWEECHT DEES PRINCESSE GOEDDADICH
TE STICHTEN TER EERE VAN GODT ALMACHTICH
DIT WEESHUIS OM DAER IN GESTADICH
D’ARME WEESE TE GEVEN ALIMENTATIE
BETHOENT OOCK LESER TOT DESE FUNDATIE
U CHRISTLICK MILT HERT. DOET AUGMENTATIE
GODT SAL U GEVEN SIJN EWIGE GRATIE
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Tekst boven de
hoofdingang van
het Weeshuis

protestantse weeskinderen, 12 jongens
en 12 meisjes, afkomstig uit de gemeente
Buren of de omliggende gemeenten. Tot
1953 is het zuiver een weeshuis geweest.
Daarna werden er tot 1970 voornamelijk voogdijkinderen in ondergebracht.
Na een korte leegstand (met verval tot
gevolg) kreeg de commandant van het
Wapen in 1971 toestemming er het Marechausseemuseum in onder te brengen.

Reünie peloton 66-1
Op 1 juni 2016 hield peloton 66-1
na vijftig jaar weer een reünie. De
vorige was in 2009 in Buren en nu
weer terug waar het allemaal begon
in de Koning Willem III-kazerne te
Apeldoorn. Rob Over de Linden
stuurde een verslag in.
De voorbereidingen werden, evenals
vorige keer, gedaan door Ton Schipper.
Van de destijds 61 pelotonsleden zijn
inmiddels negen overleden en is een
aantal niet meer te achterhalen. Van de
overgebleven aangeschrevenen waren
nu zeventien (met of zonder aanhang)
aanwezig. Rond 10.00 uur verzamelden
we op het square tegenover het nieuwe
KEK-gebouw. Voor sommigen was het
écht vijftig jaar geleden dat ze op deze
‘heilige’ grond aanwezig waren! Na
een welkomstwoordje door Ton in de
Koningsbar werd begonnen met het
ophalen van de eerste herinneringen.
Het was heerlijk weer, dus verhuisden
we al vlug naar het terras naast het
KEK-gebouw. Voor het maken van een
groepsfoto gingen de mannen naar de
klok op het square. En uiteraard werd
er ook een gemaakt voor gebouw 21,
waar het in 1966 allemaal begon.
Na de fotosessie genoten we van een
goed verzorgde lunch in het KEKgebouw. Daar werden ons ook kapitein
Michiel Tattersall en zijn compagnon
Fred Kleindijk voorgesteld die ons na de
lunch zouden gaan rondleiden. Begonnen werd uiteraard in gebouw 21,
alwaar we ons in de hal meteen weer
thuis voelden… Echter de kamerindeling
was ietwat anders en je kon de bedden niet meer stapelen. Daarna naar
gebouw 6 bij de wacht, waar vroeger
ook de tandarts zat. De geschiedenis die
de rondleiders vertelden over wat zich
hier heeft afgespeeld in de oorlog, was
bij de meesten onbekend. Ja, iedereen
had die cellen achter de wacht weleens
gezien of zelfs daar geslapen tussen het
wachtlopen door, maar verder…
Vervolgens naar gebouw 24, vroeger
een van de drie gebouwen waar de
dienstplichtigen gehuisvest waren. Ook
hier weer een ‘story’ die voor velen
onbekend was: het verhaal van het ont-

V.l.n.r. staand: Herman Kleijn, Huub de Keizer, René Jongejeugd, Leo Sluijter, Frans Bodegom,
Jan van der Plas, Charlie van Helden, Rinus Scheffer, Hans van Luijck, Jan Verhagen, Hans
Couzijn, Willem Sanders. Knielend: Fons Reijers, Ton Schipper, Henk Gillot, Henk Lourens en
Rob Over de Linden (foto Ally Over de Linden-Leistra)

snappen in oktober 1944 van de Britse
kolonel-arts Graeme Warrack, in woord
en beeld. Buiten waren marechaussees in opleiding inmiddels bezig met
een lesje verkeerregelen: ‘het verkeer’
acteerde op de fiets! Vanuit gebouw 24
rechtdoor - het sportgebouw/kantine
links was inmiddels ook van de aardbodem verdwenen - kwamen we aan bij
een klein gebouw. Dit was vroeger een
opslagplaats met een museuminhoud
aan leermiddelen en uniformhistorie.
Ook hier o ja, dat had ik ook of dat
herinner ik mij ook nog. Toen richting
garages en de geheel ondergronds
aangelegde sportzalen, schietbanen en
oefenruimte voor bijzondere ceremo-
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niële gelegenheden. Enorm wat een
vooruitgang! En wat een complex onder
de grond! Woorden tekort.
Inmiddels was er zoveel verteld en
zoveel gezien dat de tijd al weer aardig
vorderde. We togen met z’n allen nog
even naar het terras naast het KEKgebouw waar nog even met elkaar,
heerlijk in het zonnetje van een
(fris)drankje werd genoten. Ton bedankte de beide rondleiders voor hun
uitgebreide verhalen onder overhandiging van een lange vierkante doos met
inhoud. Na deze zeer geslaagde dag
gingen we met een ‘tot een volgend
keer’ weer huiswaarts.

SMC
Reünie Boerma Plaizier/MP III in Bronbeek
Twintig reünisten die gediend hebben
in het voormalig Nederlands-Indië (inclusief Nieuw-Guinea), Korea en Engeland bij het Korps Militaire Politie, het
Wapen der Koninklijke Marechaussee,
dan wel bij het Korps Politietroepen,
waren op deze mooie zomerse dag met
hun echtgenote of begeleider aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst in het
Congres en Reüniecentrum Kumpulan
op landgoed Bronbeek.
De bezoekers werden bij de ingang van
Kumpulan weer begroet door Indië-veteraan en SMC’er Charles Besançon. Na
inleidende woorden van Frans Meijer
(die de zieke Roel Gras verving) heette
SMC-voorzitter, brigade-generaal b.d.
Jack Vlaming in zijn toespraak de aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom voor kolonel Daan Noort
(vertegenwoordiger van CKMAR), de
dames Plaizier (dochters van de heer
Plaizier) en de standhouders. Indië-veteraan Arie van Veen en zijn echtgenote
waren door persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid aanwezig
te zijn. Vlaming bedankte de afwezige
voorzitter van de reünievereniging, Roel
Gras, voor het vele werk dat is voorafgegaan aan de voorbereiding van deze

dag. Tevens een speciaal woord van
dank voor Jaap Smit en Frans Meijer.
Vorig jaar stond Jack Vlaming stil bij
het ter gelegenheid van het 200-jarig
bestaan van het Wapen uitgegeven
boek ‘Een krachtig instrument’. Hierin
zijn helaas de diensten die door de
leden van het Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee in de
buitengebieden van het voormalige
Nederlands-Indië zijn verricht, niet
vermeld. Velen zijn daarmee tekort
gedaan. Dit jaar is af en toe in de
media geschreven over mogelijke door
Nederlandse militairen in Indië begane
misdaden. Minister Koenders sprak in
maart dit jaar over zwarte pagina’s in
onze geschiedenis. Het verzetsmuseum
in Amsterdam heeft een fototentoonstelling aan de Politionele Acties gewijd.
Jack heeft die tentoonstelling bezocht,
maar kreeg daar geen goed gevoel bij.
Naar zijn mening wordt daar - in ieder
geval met de foto’s - een te eenzijdig
beeld geschetst. Slechts heel kort wordt
stilgestaan bij de Bersiap-periode. Foto’s
over door de peloppers begane misdaden ontbreken. Vermoedelijk zijn van
de door hen verminkte militairen geen
foto’s gemaakt door Nederlandse fotografen of zijn deze foto’s tegengehouden door de censuur. Voor een juiste
balans hadden dergelijke beelden er
ook moeten zijn. Het was toen oorlog
en over en weer werden wreedheden
begaan. Het is moeilijk om beheerst op
te treden als je net een gedode collega
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hebt gezien die naakt langs de weg is
neergegooid met in zijn mond zijn afgesneden penis. Dat soort beelden werden
niet aan het thuisfront getoond. Mogelijk zijn die wel als bijlage in processenverbaal opgenomen, maar die verbalen
zijn niet openbaar. Volgens Jack moet
ook die kant van de gruwelijkheden
meer worden belicht.
Na de toespraak werden de tweeëntwintig in het afgelopen jaar overleden
sobats herdacht. Frans Meijer las hun
namen voor. Hierop werd een moment
stilte in acht genomen. Bij het KNILmonument werd een krans gelegd door
de heren Cor de Boer en Leo van der
Veer. Opperwachtmeester Paul van der
Schoot van het Trompetterkorps der
Koninklijke Marechaussee bracht het
signaal ‘Taptoe Infanterie’ gevolgd door
het spelen van twee coupletten van het
Wilhelmus. De buitenplechtigheid werd
besloten met een defilé.
Na de traditionele Indische rijstmaaltijd
was er nog ruim de gelegenheid voor
de deelnemers om van gedachten te
wisselen. Cor de Boer bedankte namens
allen met name Roel Gras voor het nu
maar ook in voorgaande jaren zo uitstekend regelen van deze bijeenkomst. Zijn
woorden werden onderstreept door een
naar hem te sturen door allen ondertekende kaart. Tegen 15.00 uur ging de
laatste deelnemer huiswaarts. Wederom
kon worden teruggekeken op een fijne
reünie in Bronbeek.

Een hobby en twee petten op?
Veel begunstigers van SMC hebben
een hobby, zo ook Jan Gaasbeek. Hij is
lid van het Luchtmacht Mannenkoor en
zingt daar als tweede tenor.
Geen muzikant
Al zeer jong wordt Jan lid van een
muziekvereniging, een tamboer- en
pijperkorps. De piccolo - een kleine
dwarsfluit - is het instrument waarop
hij gaat (leren) spelen. Het instrument is
voor hem maar een stalen pijpje waarin
wat gaten zijn geboord met aan het
uiteinde een houten prop. Het wordt
niets! Hij gaat liever over op slagwerk
maar krijgt daarvoor niet de gelegenheid. Dan maar geen muzikant worden!
Dit terwijl nagenoeg zijn hele familie een
instrument bespeelt en lid is van een
muziekvereniging. Heeft Jan er spijt van
dat hij geen muzikant is geworden? Een
volmondig ja is het antwoord. De oude
piccolo is nog steeds in zijn bezit!
Marechausseekoor
Jan treedt in 1967 in beroepsdienst bij de
Koninklijke Marechaussee. Al snel wordt
hij overgehaald lid te worden van het Marechausseekoor OCKMAR. Dat heeft een
groot voordeel. Er wordt op vrijdagmiddag gerepeteerd en corvee is dan niet aan
de orde. Verder ook heel gezellig zo vlak
voor het weekeindeverlof. Veel optredens
vinden plaats, met als hoogtepunt het
deelnemen aan de NATO-taptoe Arnhem
in 1967. Ook tijdens de wachtmeestercursus 1971/1972 maakt hij deel uit van het
koor. Helaas wordt het Marechausseekoor
eind jaren 80 opgeheven.
Luchtmacht Mannenkoor (LMK)
In 2010 wordt Jan lid van het

Het Marechausseekoor in 1967, Jan Gaasbeek, 2e volle rij, 4e van links

Amersfoorts Mannenkoor. Hij is erg
betrokken bij het koor, ook lid van de redactie van het verenigingsblad en bezig
met public relations. Eind 2015 ontstaat
een nieuwe uitdaging en overweegt hij
lid te worden van het Gelders Politie
Mannenkoor of het Utrechts Politiekoor
Excelsior. Maar dan komt het LMK op
zijn pad, het enige militaire mannenkoor
binnen de krijgsmacht. Hij wordt lid en
is als oud-beroeps van de Koninklijke
Marechaussee nu gerechtigd tot het dragen van het uniform van de Koninklijke
Luchtmacht in de rang van kapitein. Eigenlijk wel uniek! Reacties van vrienden
en oud-collega’s blijven niet uit. Deze
variëren van ‘leuk, indrukwekkend, even
wennen en gefeliciteerd tot korpsverrader, overloper en verloochenaar van
Gods eigen Wapen’. Gelukkig allemaal
met humor omgeven. Binnen het LMK
wordt hij - met een knipoog - aangezien
voor ‘die blauwe’. Jan heeft dus bij zijn
hobby ‘twee petten op’ met nadrukkelijk

Het Luchtmacht Mannenkoor, Jan Gaasbeek bovenste rij, 5e van links
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de opmerking dat de betekenis van het
gezegde hier niet opgaat.
Het LMK nader voorgesteld
Het LMK is opgericht te Soesterberg op
1 september 1980, mede als voortzetting van het Luchtmacht Militair Mannenkoor ‘Groot Soesterberg’. De wapenspreuk van de Koninklijke Luchtmacht
‘Parvus Numero – Magnus Merito’
(Klein in getal - Groot in daden) heeft
het nu 55 man tellende koor ook tot zijn
devies gemaakt. Het LMK ontleent zijn
bekendheid vooral aan de indringende
wijze waarop het a capella de liederen
ten gehore brengt. Daarnaast treedt
het koor ook op met begeleiding van
muziekgezelschappen. Een aantal leden
trad nog op met Joop de Knecht die,
met het toenmalige Luchtmachtkoor, het
bekende ‘Ik sta op wacht’ op de plaat
zette. De zangprestaties hebben een
‘hoge vlucht’ genomen en het repertoire
is veelzijdig. Het bevorderen van de
relatie burger-militair brengt het koor
ertoe, om met plezier gehoor te geven
aan vragen om medewerking bij allerlei
activiteiten, ook in het buitenland. De
dirigent van het koor is Rinus Oude
Kempers. De leden komen uit het hele
land om elke woensdag te repeteren
op Kamp Vrijland van de voormalige
vliegbasis Deelen (gebouw 107),
Koningsweg 30A in Schaarsbergen. Als
lid kunnen toetreden (gewezen) mannelijke militairen van alle krijgsmachtdelen.
Er wordt opgetreden in het uniform van
de Luchtmacht.
LMK zoekt nog nieuwe leden. Zijn er nog
(oud)marechaussees die er een pet bij willen hebben?
Aanmelden kan op www.luchtmachtmannenkoor.nl.

Personalia
Nieuwe begunstigers
M.E. Cornet
Ber 80-5
Burgerambtenaar
E.J. Haast
Dpl 77-5; Ber 93-6
AFGHANISTAN PRT 9

H.P.M. Lammers
Ber 74-2
D. Leugering
Ber 71-2
G. Thomassen
Ber 66-2

O.L. van der Heijden
Donateur

Wij heten de nieuwe begunstigers van harte welkom. In totaal vormen nu 2714 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 de Koninklijke Marechaussee.
Het bestuur

Overleden
J.J. Barentsen
Geboren 11 november 1926
Overleden 23 mei 2016
Ber 46-2

L.J. Hoksbergen
Geboren 26 september 1930
Overleden 22 juni 2016
Ber 49-6

J. Radstaake
Geboren 20 juli 1925
Overleden 9 juni 2016
NBS; Dpl 46-2; Ber 46-3

W. Buddingh
Geboren 30 november 1929
Overleden 15 juni 2016
Dpl 43 DMC;
Ned. Indië 1 MPV

A.van der Horst
Geboren 29 september 1929
Overleden 14 juni 2016
Dpl 43 DMC;
Ned. Indië 1 MPI
St MPV; 2 MPV; Ber 51-2

P.K. Smiesing
Geboren 29 oktober 1935
Overleden 31 mei 2016
Dpl 55-3

M.P.P. van Endhoven
Geboren 7 maart 1927
Overleden 8 juni 2016
Ber 47-2
H. van Gijtenbeek
Geboren 4 augustus 1933
Overleden 28 mei 2016
Dpl 54-6
J.A.M. Hectors
Geboren 26 juni 1927
Overleden 13 juni 2016
Dpl 6 DMC;
Ned. Indië 3 MPIII

J.H. van de Kop
Geboren 25 december 1930
Overleden 19 mei 2016
Dpl 50-2

Th. Smith
Geboren 12 juni 1928
Overleden 22 mei 2016
Dpl Ned. Indië; 434 BI; 8 RI;
St MPI; 1 MPIII

A.T.J. van Meer
Geboren 19 november 1927
Overleden 5 juni 2016
OVW’er

B. Visscher
Geboren 29 januari 1927
Overleden 7 juli 2016
Dpl 5 DMC
Ned. Indië; 1 MPIV; 2 MPIV

J. Nieborg
Geboren 3 juli 1934
Overleden 27 mei 2016
Dpl 54-6

B. van der Woude
Geboren 13 maart 1936
Overleden 13 juli 2016
Ber 55-3
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Bestuur en redactie van de
Stichting Marechaussee
Contact betuigen de
nabestaanden hun
medeleven en wensen
hen sterkte toe.

Informatie

Stichting Marechaussee Contact
Postbus 125, 7590 AC Denekamp
www.marechausseecontact.nl
Voorzitter
Jack Vlaming
voorzitter@marechausseecontact.nl
Vicevoorzitter
Gerard Roes
vice.voorzitter@marechausseecontact.nl
Secretaris
Pier Scholte
Postbus 125, 7590 AC Denekamp
0049-5941999099
alg.secretaris@marechausseecontact.nl
(eveneens adres voor het melden van overlijden van
begunstigers)
Penningmeester
Piet van Sprang
0252-674279
penningmeester@marechausseecontact.nl
Bankrekening: NL82 INGB 0003 9121 06 t.n.v.
SMC te Nieuw-Vennep (BIC: INGNL2A)
Begunstigersadministratie en werving
Cor de Boom
Johan Frisoplein 23, 8071 LX Nunspeet
0341-257129
ledensecretaris@marechausseecontact.nl
(inschrijven als begunstiger, wijzigen van (e-mail)
adressen e.d.)
Administratie begunstigersbijdragen
Eric Haast
06-54321260
begunstigersbijdragen@marechausseecontact.nl
(informatie over en verwerking van begunstigersbijdragen; bankrekening, zie penningmeester)
Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC)
Roel Gras
Walstro 33, 1273 BH Huizen
035-5258313
reuniecommissie@marechausseecontact.nl
Bankrekening: NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v.
RVMC te Huizen
(alleen voor eigen bijdragen bij evenementen)
Veteranen
Frans Meijer
0341-417087
veteranen@marechausseecontact.nl

Stichting Marechaussee Contact
De Stichting Marechaussee Contact (SMC) is een ideële stichting zonder winstoogmerk, op 24 oktober
1977 opgericht te Buren (Gelderland). SMC is aangesloten bij het Veteranen Platform en onderhoudt
nauwe banden met o.m. de Koninklijke Marechaussee, het Veteranen 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 bij de Koninklijke Marechaussee en/of bovengenoemde
korpsen, wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden als begunstiger van SMC. Uiteraard is actief
dienend personeel van de Koninklijke Marechaussee van harte welkom.
Doelen
SMC heeft tot doel het onderhouden of vernieuwen van vriendschappelijke banden tussen hen die in
het heden of verleden als militair of burger werkzaam waren of zijn bij de Koninklijke Marechaussee,
Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee en Korps Politietroepen. Tevens draagt SMC ertoe bij dat
belangstelling voor en verbondenheid met de Koninklijke Marechaussee en de nauw daarbij betrokken
instellingen levendig wordt gehouden. SMC wordt bij het realiseren van haar doelen ondersteund door
ongeveer 2700 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-leedgebeurtenissen
l
aandacht schenken aan hoogtijdagen van de Koninklijke Marechaussee
l
uitgeven van Marechaussee Contact, zesmaal per jaar
l
informeren via de website www.marechausseecontact.nl
l
verzenden van een wekelijkse e-mailnieuwsbrief
l
ondersteunen van de veteranenzorg binnen de Koninklijke Marechaussee
l
beantwoorden van specifieke vragen
l
geven van voorlichting
Begunstiger worden?
De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het
buitenland wonende begunstigers. Bij een aanmelding voor minimaal twee jaar wordt zolang de
voorraad strekt als welkomstgeschenk het jubileumboek ‘Een krachtig instrument’ toegezonden.
Aanmelden kan op de website met het aanmeldingsformulier (onder tab bestuur/aanmelden).
Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC)
In het kader van de Raamregeling Reüniefaciliteiten (Ministerie van Defensie 2010) is in 2013, onder
de paraplu van SMC, een reünievereniging opgericht. RVMC is opgericht tegen de achtergrond van
kostenvergoeding op grond van de Defensie Regeling Reünie Faciliteiten. Elke SMC-begunstiger die
veteraan, oorlogs- of dienstslachtoffer of postactief is, wordt automatisch en kosteloos lid van RVMC,
tenzij hij of zij hiertegen bezwaar aantekent. Wel of niet lid zijn van RVMC heeft geen enkele
consequentie voor de dienstverlening aan SMC-begunstigers.
Nuldelijnsondersteuning
Het Veteranen Platform, de Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra en het
Veteranen Instituut namen het initiatief tot het bieden van gestructureerde
nuldelijnsondersteuning aan veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun directe
relaties. SMC participeert in dit ondersteuningsinitiatief. Het vfonds financiert dit
met gelden uit de Nationale Postcode Loterij.

Coördinator nuldelijnsondersteuning
Dirk van Harten
Oude Lagezoom 3, 4328 ED Burgh Haamstede
06-38655572 | 0111-720326
dvharten@zeelandnet.nl
Webmaster
Roel Bouwman
webredactie@marechausseecontact.nl
Redacteur e-mailnieuwsbrief
Jack Vlaming
stmarcontact@gmail.com
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- advertentie -

EEN BIJZONDER MUSEUM IN VELE OPZICHTEN
Beleef de wereld van de oudste politie
organisatie van Nederland en onderzoek
het verleden, heden en toekomst van de
Koninklijke Marechaussee. Leer de taken
van de Marechaussee kennen: bewaken
& beveiligen, grenspolitie en militaire politie
& internationale taken.
Kijk mee over de schouders van de Brigade
Speciale Beveiliging en bij de dynamische
taken van de Koninklijke Marechaussee op

onze luchthavens. Zie kogelinslagen in een
gepantserde autodeur, ervaar de robuust
heid van een gepantserd rupsvoertuig en
maak een stoere foto zittend op een motor
in Marechausseekleding. Waan jezelf een
echte Marechaussee door een misdrijf op
te lossen (te reserveren evenement).
Het Marechausseemuseum.
Een bijzonder museum in vele opzichten!

Onderzoek & beleef

Meer weten over het museum: www.marechausseemuseum.nl
Weeshuiswal 9 | 4116 BR Buren | T (0344) 571256 | E postbus@marechausseemuseum.nl

