
6Marechaussee 
Contact

Tijdschrift voor en door (oud-)marechaussees

2022

Stichting Marechaussee Contact



Colofon InhoudColofon Inhoud

Marechaussee Contact
23e jaargang | nummer 6
December 2022

Marechaussee Contact is een uitgave van  
Stichting Marechaussee Contact en  
verschijnt tweemaandelijks. 

Aan de inhoud wordt veel zorg besteed,  
echter noch de stichting noch de redactie 
aanvaardt enige aansprakelijkheid voor  
eventuele fouten en/of onvolkomenheden. 
Door derden aangeleverde inhoud geeft niet 
noodzakelijk de mening van de stichting of 
de redactie weer. De redactie behoudt zich 
het recht voor door derden ingezonden  
kopij aan te passen, in te korten, of niet te 
plaatsen.
Voor het overnemen van artikelen,  
gedeelten daarvan en/of foto’s is  
toestemming van de redactie vereist.  
Na verkregen toestemming dienen de bron, 
de artikelkop en de naam van de auteur te 
worden vermeld.

Redactie
Martin Aalbers
Mieke Bloemheuvel (eindredactie)
Willem Geense
Henk Rijke
Michiel Tattersall
Henk Westland (coördinatie & eindredactie)

Aan dit nummer werkten mee
Jos Bremer
Bert van Horen
Loek Ruppert
Yvette Suurd-van der Burgt

Contact met de redactie
Postbus 125, 7590 AC Denekamp
t.a.v. Redactie Marechaussee Contact
redactie@marechausseecontact.nl

Wijzigen van adresgegevens / opzeggen
ledensecretaris@marechausseecontact.nl
(zie verder pagina SMC-informatie  
bij administratie en werving)

Vormgeving
Pleun van der Linde,
Content Innovators BV, Den Haag

Druk
Wilco BV, Amersfoort

Aanleveren kopij voor een volgende uitgave
Voor het aanleveren van kopij graag eerst 
contact opnemen met de redactie. 
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4 Agenda  |  Activiteiten voor en door (oud-)marechaussees

5 Nestelpennen  |   Nieuw instagram-account KMar: Bob en Beau 

Nieuwe plaatsvervangend CKMar en commandant LTC 

Eerste steenlegging nieuw kantoorcomplex LTC

6 In gesprek met …  |   Ronald Dongor “God roept maar  

wordt niet altijd gehoord”

9 Uit ‘De Marechaussee grijpt in’  |  Levend verbrand

12 1940-1945  |  ‘Zeewater is zout’

14 SMC  |  Algemene SMC-reünie 2022 

17 SMC  |  SMC neemt deel aan Sunset March 2022

18 Vrienden van het museum  |  Vriendendag in teken van nieuwe brochure

20 Dienstplichtigen  |   Jan Snoek over Oedmoertië  

“Heb mijn Nederlandse ziel eraan verpand”

23 In het kort  |  15 jaar European Gendarmerie Force

24 In het kort  |   Even voorstellen: de – nieuwe – Stafadviseur Veteranen en 

post-actieven KMar 

Veteranen Platform neemt afscheid van Peter Klijn 

Toevoeging van twee namen op monument 4 mei  

in Grootegast 

Samen met veteranen wonen op een landgoed 
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Foto omslag: 

Speurhondengeleider opperwachtmeester Bob en  

Duitse herder Beau van K9 KMar

De inhoud van dit nummer van Marechaussee Contact
komt zes maanden na het verschijnen van de papieren
versie op deze webpagina beschikbaar.


