
 

   Groep Dienstplichtige Marechaussees  

 

De Groep Dienstplichtige Marechaussees (GDM) is een re-enactmentgroep, 
waarvan de leden daadwerkelijk in het verleden dienstplichtig marechaussee 
zijn geweest. 

De doelstelling van de groep is de dienstplichtige marechaussees van toen zo 
authentiek mogelijk uit te beelden om te voorkomen dat dit belangrijke stukje 
geschiedenis van Het Wapen der Koninklijke Marechaussee in de vergetelheid raakt. Een 
belangrijke bijkomstigheid hierbij is, dat we door ons optreden onze oud-collega-
dienstplichtigen hun diensttijd bij de Koninklijke Marechaussee laten herbeleven. 

In de periode van 50 jaar waarin dienstplichtige Marechaussees bij Het Wapen werkzaam 
waren, zijn verschillende uniformen gedragen en werden diverse typen voertuigen 
gebruikt. Bij ons optreden maken wij zoveel mogelijk gebruik van authentieke uniformen 
en voertuigen. Op die manier houdt de groep de dienstplichttijd van de Koninklijke 
Marechaussee op een historische verantwoorde wijze ''levend''. 



     www.mar2.nl     

 

Op 8 en 9 september jl. heeft de Groep Dienstplichtige Marechaussees op het LOKKMar 
KWIII in Apeldoorn een bijdrage mogen leveren aan de Open Monumentendagen in 
combinatie met het thema "Gelegerd in Gelderland". In dit weekend passeerden tegen de 
800 belangstellenden de kazernepoort. Bezoekers brachten ondermeer een bezoek aan 
de recent geopende traditieruimte "Graeme Warrack room" in gebouw 24, thans 
genaamd Graeme Warrack Gebouw. De 1e Lnt Michiel Tattersall van het LOKKMar 
verzorgde als initiatiefnemer van de "Graeme Warrack room" de rondleiding aldaar. 

De KWIII wordt thans verbouwd tot een volwaardig Landelijk Opleidings- en 
Kenniscentrum. Ook werd het cellencomplex aan de achterzijde van het wachtgebouw 
gerenoveerd. Een aantal cellen is behouden gebleven. De heer Fred Klijndijk, drijvende 
kracht achter de website www.marechausseenostalgie.nl , verzorgde de rondleiding. 
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De Groep Dienstplichtige Marechaussees had op het welbekende square van de kazerne, 
naast diverse optredens van het Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee 
en een static-show van KMar-voertuigen, hun eigen static-show. Hierbij was ook de in de 
jaren ’70/’80 gebruikte Landrover 109 te bezichtiging. De Laro, zoals de Landrover 
genoemd werd, is volledig operabel en authentiek ingericht met o.a. een FM 4630 radio 
series. De drie leden van de groep waren gekleed in uniformen uit de jaren ’70/’80.  

De vele reacties bevestigden wederom dat de dienstplicht - en in het bijzonder die van 
de ruim 33000 dienstplichtige marechaussees - bij velen een onuitwisbare herinnering 
achterlaten heeft, maar ook dat de periode van 50 jaar waarin de dienstplichtige 
marechaussee werkzaam was in de vergetelheid dreigt te geraken! Het voorgaande 
motiveert de Groep Dienstplichtige Marechaussees door te gaan met haar activiteiten. 

De Kolonel E. Hoppe, commandant van het Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum 
Koninklijke Marechaussee (LOKKMar), was ook aanwezig en sprak de mannen van onze 
Groep een bemoedigend woord toe "Voel u welkom op het LOKKMar", de bakermat van 
de Koninklijke Marechaussee! 

De Groep Dienstplichtige Marechaussees nodigt u van harte uit een bezoek te brengen 
aan de website www.mar2.nl . Ervaar waarom wij het belangrijk vinden dat de 
dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee nimmer vergeten mag worden. Mocht u als 
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oud-marechaussee actief willen bijdragen aan de activiteiten van onze Groep, maak dan 
een vrijblijvende afspraak of bezoek ons bij een bijeenkomst. De Groep Dienstplichtige 
Marechaussees worden regelmatig uitgenodigd een bijdragen te leveren aan diverse 
evenementen. Zo is de groep ondermeer betrokken geweest bij landelijke 
veteranendagen, marechaussees die met FLO gaan, reünies, bij de beëdiging van 
marechaussees in Apeldoorn en bij de opnames voor’’Geeft Acht!” van TV- Gelderland. ( 
bekijk de uitzending van 29 juli op www.mar2.nl - fotoalbum 2012 GDM) 

Door onze aanwezigheid wordt het bestaan van de dienstplichtige marechaussee in het 
verleden naar het heden gebracht en wordt dit stukje historie van het Wapen der 
Koninklijke Marechaussee levend gehouden. Vooral, omdat wij trots zijn gediend te 
mogen hebben bij “Ons Wapen”. 

 

Met vriendelijke groet, 

Groep Dienstplichtige Marechaussees 
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