








 





Oktober en november 1918 waren in Nederland en daar- 
buiten dramatische maanden. Kort nadat er in de legerplaats 
Harskamp een muiterij had plaats gevonden eindigde op 11 
november de Eerste Wereldoorlog. Het Duitse keizerrijk had 
de strijd moeten opgeven omdat het de uitputting nabij was. 
Tegelijkertijd sloegen militairen aan het muiten die een revolu-
tionaire omwenteling zoals in Rusland eisten. Als een lopend 
vuurtje trok de revolutionaire geest door het verslagen Duitse 
rijk en het leek niet bij de grenzen te zullen stoppen.

Ook in Nederland zagen revolutionairen, onder wie de sociaal-
democratische voorman P.J. Troeltstra, hun kans schoon. Troel-
stra verkondigde in de Tweede Kamer dat de dag van de om-
wenteling was gekomen. Het zou de regering sieren indien zij 
het onvermijdelijke onder ogen zou zien. En de macht, zonder 
bloedvergieten, zou overdragen aan een nieuwe revolutionaire 
regering. Op de politie, aldus Troelstra, kon de oude orde niet 
meer bouwen.

De Nederlandse regering was hevig geschrokken en dacht dat 
de revolutie voor de deur stond, maar na enige dagen bleek dat 
de soep niet zo heet gegeten werd als gedacht. Troelstra had de 
situatie verkeerd ingeschat. Voor de regering was het nu zaak 
er zo snel mogelijk zorg voor te dragen dat een herhaling niet 
meer zou voorkomen. Minister van Justitie Th. Heemskerk vond 
dat de in zijn ogen inadequate Nederlandse politie zo snel mo-
gelijk moest worden versterkt. Aangezien de politiekorpsen van 
de grote gemeenten blijkbaar niet honderd procent betrouw-
baar waren, leek het voor de hand te liggen de Koninklijke Ma-
rechaussee drastisch uit te breiden. Die vergrote Marechaussee 
zou in tijden van moeilijkheden moeten worden gesteund door 
een groot leger van betrouwbare reservisten dat op afroep be-
schikbaar zou moeten zijn.

Al snel bleek het niet eenvoudig de Koninklijke Marechaussee 
in ijltempo uit te breiden. Vooral opleidingscapaciteit ontbrak bij 
het Wapen. De ongeduldige Heemskerk duurde dit allemaal te 

lang. Hij wilde snel een politiekorps met de nodige slagkracht 
en minder met een gedegen kennis op politiegebied. Hij zocht 
steun bij zijn collega van Oorlog die hem wel ter wille wilde zijn. 
Samen besloten zij te komen tot de vorming van een nieuw mi-
litair politiekorps dat was samengesteld uit betrouwbare militai-
ren. In juni 1919 werd het Korps Politietroepen een feit. Met de 
oprichting van dit korps werd het Nederlandse politiebestel nog 
verder versplinterd en felle protesten bleven dan ook niet uit. De 
bewindsman putte zich uit in verklaringen waarin hij stelde dat 
het nieuwe korps slechts tijdelijk in het leven was geroepen om 
de bestaande rijkspolitieorganen waar mogelijk te assisteren en 
in eerste instantie vooral bedoeld was om de orde in het leger te 
handhaven. De werkelijkheid was echter geheel anders. Al snel 
deden de militaire politiemannen dienst in de grensbewaking, 
voorheen vooral waargenomen door de Koninklijke Marechaus-
see, en groeide het korps naar een sterkte van ongeveer 2200 
man. Daarmee bereikte het een sterkte die bijna het totaal be-
droeg van de Koninklijke Marechaussee en de Rijksveldwacht 
samen.

De ministers van Oorlog en Justitie hadden met de oprichting 
van het Korps Politietroepen de verdere versplintering en com-
plicering van het Nederlandse politiebestel dus op de koop toe-
genomen. Aan de al lang sudderende naijver tussen de Rijks-
veldwacht en de Marechaussee voegden zij een nieuwe rivaliteit 
toe tussen de nieuwe militaire politie en de Koninklijke Mare-
chaussee. Het gendarmeriekorps zag zich bedreigd door wat zij 
vooral beschouwden als parvenu’s die de bestaansgrond van het 
Wapen aantastten. Het feit dat een marechausseeofficier de lei-
ding over de politietroepen kreeg deed daar niets aan af.

In 1922 werd het Korps Politietroepen opgenomen in de organi-
satie van de krijgsmacht en daarmee een permanent fenomeen, 
in weerwil van wat Heemskerk beweerd had. Een toename van 
spanningen binnen het rijkspolitiebestel was hiermee voorge-
programmeerd.  

De Novemberrevolutie van 1918 en de gevolgen voor de  
Nederlandse politie

Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen, deel VII

Door dr. J.P.E.G. Smeets
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Marius Cornelius van Houten werd op 
10 november 1879 te Gorinchem gebo-
ren waar zijn vader officier bij de ves-
tingartillerie was. Na zijn schooltijd 
koos hij ook voor een militaire loop-
baan. Nadat hij enige jaren bij de artil-
lerie had gediend, verwisselde hij dit 
wapen vlak voor de Eerste Wereldoor-
log voor de Koninklijke Marechaussee. 
Binnen de Marechaussee maakte hij een 
carrière die in veel opzichten geheel an-
ders was dan van zijn collega-officieren, 
maar daarom wel zeer bijzonder mag 
worden genoemd.

Aan het eind van de Eerste Wereldoor-
log vluchtte de Duitse keizer Wilhelm II 
naar Nederland. De komst van de keizer 
bracht de Nederlandse regering in een 
netelige positie. De geallieerde landen 
eisten zijn uitlevering om hem wegens 
oorlogsmisdaden te berechten. Ondanks 
de grote internationale druk hield Ne-
derland voet bij stuk en weigerde hem 
over te dragen. Dit betekende echter wel 
dat de ex-monarch zich aan een aan-
tal regels had te houden en dat er voor 
zijn beveiliging en bewaking zorg moest 
worden gedragen. De Nederlandse rege-
ring besloot de kapitein der Koninklijke 
Marechaussee Van Houten voor die taak 
aan te wijzen. Deze keuze was een wijs 
besluit omdat Van Houten een buiten-

gewoon discreet man en diplomaat was. 
In de jaren tussen de beide wereldoorlo-
gen ontwikkelde zich tussen Wilhelm en 
Van Houten een vriendschap die tot aan 
de dood van de keizer in juni 1941 zou 
voortduren. Deze vriendschap ging zo-
ver dat de kapitein en latere kolonel vaak 
bij feestelijke aangelegenheden door 
Wilhelm werd uitgenodigd. Van Hou-
ten revancheerde zich dan weer door fa-
milieleden van de keizer, bij gebrek aan 
plaats, bij hem thuis te laten logeren.

Van Houten was echter ook actief op 
een geheel ander terrein; de internatio-
nale politiesamenwerking. In 1919 pro-
beerde hij de samenwerking, die door 
de oorlog onderbroken was, nieuw le-
ven in te blazen. Zijn initiatief had succes 
en het gevolg was dat de Internationale 
Kriminal-polizeiliche Kommision (IKPK), 
de voorloper van het huidige Interpol, 
in het leven werd geroepen. Vrijwel ie-
der jaar kwam deze commissie bij elkaar 
om ervaringen uit te wisselen hoe de in-
ternationale misdaad te bestrijden. Door 
de minister van Justitie werd Van Hou-
ten zelfs benoemd tot Commissaris van 
Rijkspolitie. Een eer die binnen de Ko-
ninklijke Marechaussee alleen voor hem 
was weggelegd. Vanwege zijn verdien-
sten werd Van Houten erevoorzitter van 
deze commissie en op het terrein van de 
internationale politiesamenwerking een 
bekende persoonlijkheid.

Al zijn inspanningen op het gebied van 
de internationale politiesamenwerking 
deden hem ook een grote kennis verga-
ren van wat toen werd aangeduid met 
wetenschappelijke opsporingskunst en 
de organisatie van de politie in Neder-
land en daarbuiten. De minister van Jus-
titie benaderde hem vaak met de vraag 
om advies. In tal van zaken, zoals bij-
voorbeeld de dactyloscopie of de orga-
nisatie van een rijksrecherchecentrale, 
heeft Van Houten de minister met raad 
terzijde gestaan.    

In zijn vrije tijd was Van Houten een fer-
vent amateur-historicus die op eigen 
houtje de geschiedenis van de Koninklijke 
Marechaussee onderzocht en daarmee 
de basis legde voor de latere geschied-
schrijving van het Wapen. Daarmee was 
het echter niet gedaan. In 1936, op de 
dag van zijn pensionering, stond hij aan 
de wieg van het Marechausseemuseum. 
Een groot deel van de verzameling die 
nu de kern vormt van het Marechaus-
seemuseum werd door hem verzameld 
en voor de teloorgang behoed. Na zijn 
vertrek bij de Koninklijke Marechaussee 
werd hij benoemd tot directeur van het 
Legermuseum. Een zware taak rustte op 
zijn schouders omdat hij het Legermuse-
um door de Tweede Wereldoorlog moest 
loodsen. Ondanks al zijn inspanningen 
ging in de laatste fase van de oorlog een 
belangrijk deel van de collectie door ge-
vechtshandelingen verloren. Tot aan zijn 
dood in 1953 bekleedde kolonel b.d. Van 
Houten deze functie.

Aangezien zijn huwelijk kinderloos bleef, 
besloten hij en zijn vrouw hun vermo-
gen in een stichting onder te brengen. 
De Stichting Van Houten heeft als doel 
marechaussees sociaal te steunen en het 
erfgoed van de Koninklijke Marechaus-
see te behouden. Vandaar dat Marius 
van Houten binnen de Koninklijke Ma-
rechaussee nog niet vergeten is. Door 
de stichting was het ook mogelijk om 
een biografie van de man te realiseren. 
Dit boek zal op 28 oktober a.s tijdens de 
Wapendag gepresenteerd worden.    

Geschiedenis KMar

Militair, politieman en diplomaat;
 Marius Cornelius van Houten
Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen, deel XIII 

Door dr. J.P.E.G. Smeets

Foto’s: Museum der 
Koninklijke Marechaussee,

Marius Van Houten

Links Van Houten 
en naast hem keizer Wilhelm II
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Geschiedenis KMar

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse troepen, 
zonder oorlogsverklaring, over de volle breedte van de oost-
grens ons land aan. Om het verrassingeffect van de invasie te 
vergroten gebruikten de Duitsers parachutisten en luchtlan-
dingstroepen in de omgeving van Den Haag en Rotterdam en 
de Moerdijkbruggen.

De grensbrigades van de Koninklijke Marechaussee waren vóór 
de 10de mei al een aantal maanden in een verhoogde staat van 
paraatheid omdat op 1 september 1939 Duitsland Polen was 
binnengevallen en daarmee de Tweede Wereldoorlog ontke-
tend had. Naast de reguliere grensbeveiliging kregen de bri-
gades de taak zoveel mogelijk informatie te verzamelen over 
wat zich aan de andere kant van de grens afspeelde. Deze in-
formatie kwam meestal samen op het bureau van de brigade-
commandant die het via de daarvoor bestemde kanalen verder 
leidde. 

In het verlengde van het inlichtingenwerk kregen een aan-
tal brigades langs de oostgrens een radio-installatie. Het ging 
hier feitelijk om een zender die bij een eventuele inval van de 
Duitsers een waarschuwingsbericht -code Storm uit het Oos-
ten- naar Den Haag moest verzenden. De regering kon zo bin-
nen de korst mogelijke tijd op de hoogte kon worden gebracht 
dat de vijandelijkheden met Duitsland waren begonnen. Nadat 
dit waarschuwingssignaalsein was gegeven, moesten de ma-
rechaussees de zender vernielen zodat deze niet in de handen 
van de vijand zou vallen.

Hoewel er zich dus relatief veel personeel van de Koninklijke 
Marechaussee in de oostelijke provincies bevond, was het niet 
de bedoeling deze mannen als gevechtstroepen te gebruiken. 
De legerleiding oordeelde dat het veel zinvoller zou zijn hen na 
het begin van de inval naar het westen te laten uitwijken, waar 
zij andere waardevolle diensten zouden kunnen verrichten. Al 
in de laatste helft van 1939 waren er plannen ontwikkeld met 
betrekking tot een eventuele terugtocht van het daartoe aan-
gewezen personeel. Voor de verschillende divisies werd vastge-
steld waar de marechaussees geconcentreerd zouden worden. 

De Koninklijke Marechaussee in mei 1940
Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen, deel XIV

Vooral marechaussees en onderofficieren van de IIe Divisie, die 
hoofdzakelijk in Noord-Brabant gestationeerd was, kwamen in 
aanmerking.

In de vroege ochtend van de 10de mei werden de plannen ten 
uitvoer gebracht en trokken marechaussees per fiets, motor, 
auto en met gerekwireerde voertuigen naar het westen. Uiter-
aard ging dit met allerlei problemen gepaard. De Duitsers ruk-
ten in snel tempo op en hun vliegtuigen bombardeerden en be-
schoten alles wat zich op de wegen bewoog. Voor een aantal 
marechaussees liep het zeer slecht af. Een voorbeeld hiervan 
vormen opperwachtmeester A. Evertse en de marechaussee J. 
van den Berg. Beide mannen behoorden tot de brigade Sittard 
en hadden opdracht zich naar Maastricht te begeven. Terwijl 
zij in zuidelijke richting langs het Julianakanaal reden, stuitten 
zij op wat een Nederlandse infanterist leek. Niets bleek echter 
minder waar. Het bleek een Duitser in Nederlands uniform die 
direct zijn pistool trok en Van den Berg door zijn bovenbeen 
schoot. Totaal verbluft probeerde Everste zich met zijn pistool 
te verdedigen, maar hij werd door de Duitser in het hoofd ge-
schoten. Opperwachtmeester Everste stierf na een doodsstrijd 
van enige minuten. Van den Berg werd krijgsgevangen ge-
maakt en bleef zijn verdere leven invalide.

Niettegenstaande de vele problemen en moeilijkheden wisten 
de meeste marechaussees aan hun opdracht tot uitwijken ge-
volg te geven. Van een nieuwe inzet als politiemanen achter het 
front kon echter geen sprake zijn. De Duitse opmars verliep zo 
snel dat er permanent verder teruggetrokken moest worden. 
Uiteindelijk bevonden zich een kleine 300 marechaussees in het 
Zeeuwse Sluis waar zij nieuwe orders hoopten te krijgen. Op 
16 mei kregen zij gezelschap van 75 leden van het Korps Poli-
tietroepen. Kort daarop kregen deze mannen de opdracht om 
naar België en Frankrijk te vertrekken. Er was nu een odyssee 
begonnen die pas na vijf jaar zou eindigen.

Door dr. J.P.E.G.Smeets

Leden van het Korps Politietroepen en van de Marechaussee 
staan aan de kade bij het aanmeren van de Prinses Beatrix in de 
haven van Brest

Laatste gevecht aan de Grebbelinie: Huzaren en Marechaussees 
verdedigen het viaduct te Rhenen
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Geschiedenis KMar

Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen, 
deel XVI
Door dr. J.P.E.G.Smeets

Gedurende de jaren 1940-1945 onderging de Marechaus-
see een ware gedaanteverandering. In juli 1940 verloor het 
Wapen het zo geliefde predicaat koninklijke en werd de 
militaire status voor de burgerstatus verruild. Tegelijkertijd 
werd de Marechaussee overgeheveld van het Ministerie van 
Oorlog naar het Ministerie van Justitie.

Deze maatregelen waren in eerste instantie een schok voor 
de leden van de vooroorlogse Koninklijke Marechaussee. 
Toch was er, zo leek het althans, een stevige compensatie in 
de vorm van een zeer snelle uitbreiding. De reden daarvoor 
was dat de Duitsers de Nederlandse politie voor hun doelen 
wilden gebruiken en dat daarvoor een veel groter personeels-
bestand nodig was. In de zomer van 1940 werd een grote 
wervingsactie gehouden en veel mannen die allang politie-
man hadden willen worden, meldden zich aan. Vooral de 
leden van het korps Politietroepen maakten een grote kans 
aangenomen te worden. Zo gebeurde het dat het Wapen der 
Marechaussee aan het eind van 1940 bijna 6.000 man sterk 
was terwijl het op 10 mei 1940 ongeveer 1.200 leden telde. 
Een enorme uitbreiding die vooral bij de leiding aanleiding tot 
optimisme was. De wensen die vóór de oorlog altijd waren 
gekoesterd, leken nu eindelijk onder het bezettingsregime 
vervuld te worden.
De domper liet niet lang op zich wachten. In de lente van 
1941 gaven de Duitsers te kennen een politieopleidings-
school op te willen zetten. Tot ontzetting van de leiding van 
de Marechaussee was de nazi-ideologie onderdeel van het 
lespakket. Van de Marechaussee werd verlangd dat het korps 
ervaren politiemensen zou leveren, die als docent dienden 
te gaan werken. De nieuw ingestroomde marechaussees 
moesten een vervolgopleiding, uiteraard naar nationaal-soci-
alistische snit, volgen. De onvrede binnen de Marechaussee 
was groot. Leidinggevenden overwogen ontslag te nemen of 
pleitten voor het opheffen van de Marechaussee.
Ongeveer tegelijkertijd voerde de Duitse SS-generaal H. 
Rauter de eerste grote politiereorganisatie door. Het burger-
lijke rijkspolitiekorps van de Rijksveldwacht diende te worden 
opgeheven en zijn leden in de Marechaussee te worden 
opgenomen. Op 1 maart 1941 kreeg deze reorganisatie zijn 
beslag. De Marechaussee had dus zijn vooroorlogse concur-
rent overleefd, maar de gevoelens over dit ‘succes’ waren 
zeer gemengd.
In mei 1942 werden alle vooroorlogse Nederlandse officieren, 
inclusief die van de Marechaussee, door de Duitsers in krijgs-
gevangenschap afgevoerd. De Marechaussee werd hiermee 
als het ware onthoofd. Daar hadden de Duitsers echter allang 
rekening mee gehouden. Op sleutelposities werden personen 
geplaatst die lid van de NSB en/of lid van de SS waren. Voor 
de onderofficieren en de marechaussees werd het leven er 
niet makkelijker op. De beruchte overste Feenstra stuurde 

zelfs een aantal van zijn mannen naar het concentratie-
kamp. Een aantal van hen zou dit niet overleven. 
Al gauw werd het duidelijk dat het Rauter met de reorgani-
satie van 1941 lang niet ver genoeg ging. De Nederlandse 
politie moest verder worden gecentraliseerd, gemilitari-
seerd en, wellicht het belangrijkst, genazificeerd. Om dit 
te bereiken moest de politie in ons land gaan bestaan uit 
een Staatspolitie in de zeven grote steden en een Gendar-
merie/Marechaussee op het platteland. Steden met een 
bepaald aantal inwoners behielden de gemeentepolitie. 
Ondanks bedenkingen van Nederlandse kant drukte Rauter 
deze reorganisatie op 1 maart 1943 door. De leden van de 
Marechaussee kregen nieuwe uniformen die van de zo be-
geerde nestels waren ontdaan. Het uniform was bovendien 
gemodelleerd naar het Duitse voorbeeld. Hoge pet, hoge 
laarzen, een rijbroek en een jasje met een platte kraag met 
daarop de distinctieven. Ook de rangen werden veranderd 
en waren in naam geënt op die uit het leger.
De laatste fase van de oorlog gingen de meeste marechaus-
sees in met weinig trots op het korps waarin zij dienden. 
Zeker de marechaussees die gedwongen in Engeland 
verbleven zouden hun collega’s op het vasteland niet meer 
als marechaussees hebben herkend. Hoe het na de oorlog 
moest, wisten slechts weinigen.

de Commandant van de Koninklijke Marechaussee en door 
vertegenwoordigers van verwante organisaties, waaronder 
Stichting Marechaussee Contact. 
15.20 uur: Na afloop van de plechtigheid is er voor nabe-

staanden en andere aanwezigen gelegenheid elkaar te ont-
moeten in een gereserveerde zaal in het nabij gelegen hotel 
Crowne Plaza Den Haag – Van Stolkweg 1 - (voorheen het 
Promenade Hotel).

In mei 1920 betrok de Duitse Keizer Wilhelm II het Huis 
Doorn. Duitsland had de Eerste Wereldoorlog verloren, waar-
na op 9 november 1918 de Republiek werd uitgeroepen. De 
Keizer, die zich op dat moment in België bevond, kon z’n 
eigen land niet meer in en vroeg asiel aan in Nederland. Na 
enige tijd op Kasteel Amerongen te hebben gewoond, kocht 
hij in 1919 uit eigen middelen Huis Doorn. Het huis werd in-
gericht met objecten uit paleizen in Berlijn en Potsdam. Deze 
inboedel kwam in 59 treinwagons naar Nederland. Keizer 
Wilhelm bewoonde ‘Huis Doorn’ tot zijn dood in 1941.
Op 18 maart 1920 werd Kapitein der KMar Marius van Hou-
ten aangewezen voor de beveiliging en bewaking van Keizer 
Wilhelm. Deze periode uit het leven van Marius van Houten 
is uitvoerig beschreven in het boek ‘Marius van Houten, 
marechaussee en diplomaat’ geschreven door Jos Smeets 
en uitgegeven door uitgeverij Boom in Amsterdam, ISBN 
9789461054623. 

Het arrangement:  
09.30 – 10.30 uur: 
Aankomst en ontvangst met koffie/thee en gebak in Restau-
rant ‘De Oranjerie’. Langbroekerweg 16-A  3941 MT Doorn 
11.00 uur: 
Rondleiding met gids door Huis Doorn; (duur rondleiding: 
minimaal een uur). Aansluitend terug naar ‘De Oranjerie’ 
voor aperitief (op eigen kosten) en lunch. Na de lunch even-
tueel kort samenzijn en einde bezoek aan Huis Doorn.

Informatie:
Minimum aantal deelnemers is 25 personen.  
    
‘De Oranjerie’ en Huis Doorn zijn gemakkelijk te bereiken 
met het OV, uitstappen NS-station Driebergen-Zeist, vervol-
gens met de bus lijn 50,81 of 56 naar Doorn en uitstappen bij 
halte ‘Postkantoor’ of De Beaufortweg’.

Kosten:
De kosten van dit arrangement - exclusief het aperitief- zijn 

Reünie voor alle dienstplichtigen van 61-4 die in Nunspeet 
bij 101 Marbat gediend hebben op de Koning Willem III 
kazerne. 

16 mei 2012

6 juni 2012

Reünie voor alle dienstplichtigen 1961-4 101 Marbat

SMC: bezoek aan Huis Doorn te Doorn
voor SMC-begunstigers en hun partner: € 15,00 p.p.  
Niet begunstigers van SMC zijn ook welkom; hun bijdrage is 
€ 27,50 p.p. (exclusief aperitief ).

Aanmelding:
Aanmelding door overmaking van de respectievelijke bedra-
gen op ING-rekening 715795 t.n.v. Stichting Marechaussee 
Contact, Reüniecommissie, Walstro 33, 1273 BH Huizen, 
onder vermelding van ‘Huis Doorn’ Uw bijdrage dient uiterlijk 
op 18 mei 2012 te zijn bijgeschreven. Deelnemers krijgen een 
programma met routebeschrijving toegezonden.        .
Niet begunstigers van SMC die willen deelnemen, kunnen 
gebruik maken van de lagere bijdrage, indien zij zich tijdig als 
begunstiger van SMC aanmelden.  
Voor nadere informatie: voorzitter reüniecommissie Roel 
Gras, zie colofon

Informatie: Anne Beuving: 0478-582836 / email: anne.beuv-
ing@home.nl of Bert Jacobs: 046-4234548 / email: cisenbert-
jacobs@zonnet.nl 

Attentie:
In Marechaussee Contact nummer 6 van december 
2011 is de datum van de Algemene SMC Reünie 2012 
weggevallen. De datum is: donderdag 11 oktober 2012, 
Partycentrum ‘De Molen’ Harskamp.
   

De Marechaussee in bezettingstijd

Bureau van de administratie van de divisie der Koninklijke  

Marechaussee te ’s-Hertogenbosch, februari 1943.



Marechaussee Contact  •  april 2012
nummer 2

8 Marechaussee Contact  •  april 2012
nummer 29

Geschiedenis KMar

Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen,
Deel XVII
Door dr. J.P.E.G. Smeets

Al vanaf het begin van de bezetting werden er plannen ge-
smeed over hoe de Nederlandse politie er na de oorlog zou 
moeten uitzien. Het was duidelijk dat de door de Duitsers 
ingevoerde organisatie niet kon worden gehandhaafd. 

In Engeland was het minister van Justitie J. van Angeren, 
gedurende de affaire-Oss secretaris-generaal op dat depar-
tement, die zich met deze zaak bezighield. Van Angeren was 
echter niet de enige. De marechausseeofficieren W. van den 
Hoek en J. van Waning, beiden in Duitse krijgsgevangen-
schap, hadden hun eigen uitgesproken ideeën. In 1944 had 
Van Angeren een ontwerp Politiebesluit klaar en ging daar-
mee naar de Koningin. Die gaf hem 
botweg te kennen dat zijn niet met 
het ontwerp akkoord ging. De minister 
moest maar met een nieuw voorstel 
komen.
In september 1944 bereikten de geal-
lieerden de Nederlandse grens en was 
er grote hoop dat Nederland tegen 
het einde van dat jaar bevrijd zou zijn. 
Helaas bleek dat na de slag om Arn-
hem een illusie. Nederland was in de 
winter 1944-1945 een gedeeld land. 
Het zuiden was bevrijd en het noor-
den nog stevig in Duitse handen. Het 
voorlopig bestuur werd in de bevrijde 
gebieden uitgeoefend door het Militair 
Gezag. Dit Militair Gezag was tevens 
verantwoordelijk voor de uitoefening 
van de politiezorg en de zuivering van 
de Nederlandse politie. Een eerste 
maatregel was om alle bestaande 
politiekorpsen samen te brengen in 
een Algemene Politie. De bedoeling 
was dat het nieuw te vormen burgerlijk 
bestuur uiteindelijk zou beslissen over 
hoe de organisatie van de Nederlandse 
politie er uit zou zien.
Van Angerens plannen stonden haaks 
op die van Van den Hoek en Van 
Waning. De minister wilde één rijkspolitiekorps naast de 
gemeentepolitie. Het nieuw te vormen Korps Rijkspolitie 
zou onder het Ministerie van Justitie ressorteren. Voor de 
Koninklijke Marechaussee was in deze organisatie geen plaats 
meer. Slechts het leveren van bijstand, alleen indien nodig, 
werd het Wapen gegund. De marechausseeofficieren hadden 
daarentegen een prominente plaats in het rijkspolitiebestel 
voor hun korps in gedachten. De Koninklijke Marechaussee 
diende te worden heropgericht. Op die manier kon een breuk 
met het besmette oorlogsverleden worden gesuggereerd. Na 

die heroprichting diende de Koninklijke Marechaussee terug 
te keren naar haar vooroorlogse brigades en moesten speciale 
rijkspolitietaken, zoals het toezicht op de grote wegen, aan 
het korps worden toebedeeld.
Achter de schermen ontstond nu een machtsstrijd tussen de 
voor- en tegenstanders van de Koninklijke Marechaussee. 
Van Angeren was zich ervan bewust dat hij snel moest han-
delen, wilde hij succes boeken. Dit betekende dat de politieke 
beslissing moest vallen voordat het eerste naoorlogse parle-
ment bijeen zou komen. Van Angeren vreesde namelijk dat er 
dezelfde oeverloze discussie zou ontstaan als voor de oorlog. 
Uiteindelijk slaagde hij erin zijn Politiebesluit 1945 door te 
drukken. Hiermee had de naoorlogse politieorganisatie ge-
stalte gekregen zonder inmenging van de Tweede Kamer.
De eerste stap die genomen moest worden was de oprichting 
van het nieuwe Korps Rijkspolitie. Aangezien materieel en 

De Koninklijke Marechaussee gemarginaliseerd

Deze reünie is bedoeld voor personeel -  en hun partners 
-  dat uitgezonden is of uitgezonden geweest is naar het 
Caribisch gebied, inclusief Haïti. 
Nadere informatie: www.marechausseecontact.nl  of vanaf 

eind juni in de volgende uitgave van Marechaussee Con-
tact (waarin uitvoerig op deze reünie zal worden terug-
gekomen) en telefonisch bij de reüniecommissie: Roel Gras  
035-5258313.

6 juni 2012

30 juni 2012

14 juni 2012

Informatie: www.marechausseecontact.nl en Marechaussee 
Contact februari 2012, pagina 8.

Om 09.00 uur begint deze dag op het Malieveld, waarna een 
programma met allerlei activiteiten volgt.
Informatie met betrekking tot SMC-deelname:  
Henk Tervooren 077-3824761/06-55516765
Zie ook: Marechaussee Contact februari 2012, 
pagina 10 en 11.

De jaarlijkse reünie van Indiëgangers (‘Boerma-
Plaizier’/ MP III) zal dit jaar worden gehouden, 
in het Congres en Reüniecentrum ‘Kumpulan’, 
Velperweg 147, Arnhem.
Informatie:
Deze reünie is bedoeld voor allen die gediend 
hebben in het voormalig Nederlands-Indië (inclusief Nieuw 
Guinea), Korea en Engeland bij het Korps Militaire Politie en/
of het Wapen der Koninklijke Marechaussee, dan wel bij het 
Korps Politietroepen. Uiteraard zijn partners ook welkom. 
Nabij de Kumpulan zijn enkele parkeerplaatsen voor minder-
validen Wie hiervan gebruik wil maken wordt verzocht dit 
aan te geven bij de aanmelding, waarna parkeerkaart wordt 
verstrekt.
Kosten:
De kosten voor deelname aan deze reünie zijn voor SMC-
begunstigers en hun partner:  15,-- p.p. Niet begunstigers 
van SMC en hun partner zijn ook welkom; hun bijdrage is 

 25,-- p.p

SMC-bezoek aan Huis Doorn te Doorn

Landelijke Veteranendag in Den Haag

SMC-reünie Boerma-Plaizier / MP III, Bronbeek
Aanmelding:  
Aanmelding voor deze reünie door overmaking 
van de respectievelijke bedragen op ING-
rekening 715795 t.n.v. Stichting Marechaussee 
Contact, Reüniecommissie, Walstro 33, 1273 BH 
Huizen, onder vermelding van ‘Kumpulan’. Uw 

bijdrage dient uiterlijk op 1 juni 2012 te zijn bijgeschreven. 
Deelnemers krijgen tijdig een programma met routebeschrij-
ving toegezonden.
Voor nadere informatie: voorzitter reüniecommissie Roel 
Gras, zie colofon.
Weduwen: 
Weduwen, begunstigers van SMC, kunnen gratis aan deze 
reünie deelnemen, zij kunnen voor het bezoeken van deze 
reünie een gratis vrijvervoerbewijs aanvragen bij het Vetera-
nen Instituut, afdeling Dienstverlening, Postbus 125, 3940 
AC Doorn. Zij dienen zich uiterlijk op 1 juni 2012 aangemeld 
te hebben bij de SMC-reüniecommissie: Roel Gras, Walstro 
33, 1273 BH Huizen, tel. 035-5258313.

Vooraankondiging: 6 september 2012

SMC-reünie Caribisch gebied, inclusief Haïti 

J.R.M. van Angeren 

Minister van Justitie 

1942-1944

Uniformpet rijkspolitie met 1e embleem granaat 

met open vlam

Uniform van een wachtmeester 

1e klasse Rijkspolitie 1947

accommodatie zeer schaars waren, moest er een boedel-
scheiding komen tussen de Koninklijke Marechaussee en het 
Korps Rijkspolitie. Het Wapen moest noodgedwongen een 
aanzienlijk aantal kazernes afstaan. Naast deze toch al pijn-
lijke scheiding kwam de personele leegloop bij de Koninklijke 
Marechaussee. Leden van het Wapen werden voor de keuze 
gesteld om te blijven of over te gaan naar het nieuwe bur-
gerkorps. De arbeidsvoorwaarden bij het nieuwe korps waren 
aantrekkelijk en veel marechaussees en onderofficieren kozen 
voor het Korps Rijkspolitie.
De teleurstelling bij de leiding van de Koninklijke Marechaus-
see was groot. Er heerste het gevoel gemarginaliseerd te zijn. 
De politietaak voor het Wapen was gereduceerd tot de aan-
wijzing als tweede bijstandskorps na het Korps Rijkspolitie. 
Pas in 1954 kwam er het zogenaamde Takenbesluit waarin 
de werkzaamheden van de Koninklijke Marechaussee werden 
vastgelegd. De vraag was nu hoe weer terug te keren in dit 
politiebestel. Pas met het begin van de semi-permanente 
bijstand in het midden van de jaren zestig in Amsterdam en 
Den Haag wist de Koninklijke Marechaussee zich weer in het 
politiebestel te profileren. 
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Geschiedenis KMar

Reeks artikelen over de geschiedenis van het Wapen,
Deel XVIII
Door dr. J.P.E.G. Smeets

 Kort na de bevrijding van Nederland werd een begin gemaakt 
met de vorming van een strijdmacht die een einde moest maken 
aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Voor deze 
strijdmacht was ook militaire politie nodig. Ongeveer dertig 
beroeps- en reserve-officieren, onderofficieren en Oorlogsvrij-
willigers werden uitgekozen om in Engeland een basistraining 
en een voortgezette kaderopleiding te volgen. Na de capitulatie 
van Japan op 15 augustus 1945 wijzigde de taak van de strijd-
macht en van de dertig in opleiding zijnde collega’s. Zij zouden 
het kader gaan vormen voor de dienstplichtige militairen die 
deel uit zouden gaan maken van de bij de strijdmacht ingedeel-
de politie-eenheden.
Na de oorlog werd de Koninklijke Landmacht opgebouwd 
volgens het Engelse model. In een Britse divisie was standaard 
één compagnie MP ingedeeld. In Nederlands-Indië zouden de 
politie-eenheden niet alleen MP-taken moeten vervullen, maar 
ook burger-politiediensten moeten verrichten. Er werd daarom 
besloten per divisie twee compagnieën KMar in te delen. Deze 
eenheden werden formeel aangeduid als ‘Divisie Marechaussee 
Compagnie’ (DMC), voorafgegaan door een volgnummer. 
Begin mei 1946 kwamen de eerste dienstplichtige marechaus-
sees, bestemd voor indeling bij de 1

e

 Divisie ‘7 December’, 
onder de wapenen in het Koning Willem III kazerne te Apel-
doorn. Na hun opleiding te hebben voltooid vertrokken zij vanaf 
september 1946 als 1 en 2 DMC met de 1

e

 Divisie ‘7 December’ 
naar Nederlands-Indië. Met de 2

e

 Divisie (Palmboom) gingen 
begin 1947 3 en 4 DMC mee. Begin 1948 vertrokken 5 en 6 
DMC, ingedeeld bij de 3

e

 Divisie (Drietand). Voor de aflossing 
van eerder vertrokken personeel werd ook nog 43 DMC (slechts 
30 man sterk) begin 1948 uitgezonden.
In mei 1946 was door generaal S.H. Spoor, de Legercomman-
dant in Nederlands-Indië, de oprichting van het Korps Militaire 
Politie bevolen. Als commandant werd aangewezen majoor 
(later kolonel) H.E.M. Bakhuys. 
Na aankomst in Nederlands-Indië werd het marechausseeperso-
neel samengevoegd met het aldaar reeds aanwezige MP-perso-
neel van KL en KNIL. De officiële naam van de samengevoegde 
eenheden werd: Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaus-
see. Dit korps is formeel per 14 augustus 1946 opgericht. Het 
was van belang de binnen deze samengevoegde eenheden 
aanwezige kennis en ervaring zo veel mogelijk gelijkelijk te ver-
delen. Dit ‘mengen’ heette in het spraakgebruik ‘een tjampoer-
tje’ (tjampoer betekent mengelmoes in het Maleis). Vandaar de 
naam ‘Tjampoer Marechéplisie’!
Het Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee werd 
geografisch ingedeeld en als volgt over het land verspreid:

De bataljons werden, afhankelijk van de plaatselijke situatie en 
het beschikbare personeel, onderverdeeld in compagnieën. De 
compagnieën werden weer onderverdeeld in detachementen van 
verschillende grootte en samenstelling. De detachementen werden 
meermalen ‘uitgezet’ op verzoek van het Binnenlands Bestuur en/
of onderdeelscommandanten in een bepaald gebied. Inzet ge-
schiedde ook door C KMP/KMar. Tevens werd personeel beschik-
baar gesteld voor diensten bij de militaire strafgevangenissen.
Ieder detachement had een bewakingsgebied waarin niet alleen 
de MP-dienst, maar ook de burgerpolitiedienst moest worden 
verricht. De burgerpolitiedienst zou worden beëindigd als er weer 
sprake zou zijn van het functioneren van de ‘echte’ burgerpolitie. 
Veelal werd er in dat geval niet gestopt maar samengewerkt met 
deze burgerpolitie (indien aanwezig).
Een greep uit de diensten die door de detachementen werden 
verricht: MP-dienst te velde, transporteren krijgsgevangenen, 
onderzoeken (op verzoek van de Auditeur-Militair, een onder-
deelscommandant, de Nederlandse regering, het parlement), het 
leggen van hinderlagen, het verlenen van assistentie bij het zui-
veren van kampongs, inlichtingenwerk, behandelen aanrijdingen, 
(garnizoens)patrouilles, ere-escortes, recherchewerkzaamheden 
(zowel op burger- als op militair terrein), uitvoeren executies (van 
b.v. Japanse oorlogsmisdadigers), het zijn van provoost-geweldige 
bij krijgsraden, het betekenen van dagvaardingen en oproepingen, 
het verrichten van BBZ-patrouilles (Bestrijding Besmettelijke Ziek-
ten), treinpolitie, begeleiden/bewaken Rode Kruis teams (medi-
sche hulp aan kampongbewoners),
beveiligen waardetransporten, bemiddelend optreden bij gezins-
problemen en zelfs het afschieten van dolle honden en apen. 
Kortom een heel divers takenpakket, vaak door dienstplichtigen 
geheel zelfstandig uitgevoerd!
Na de soevereiniteitsoverdracht bleef het KMP/KMar zo goed 
mogelijk functioneren, zij het veelal in samenwerking met de In-
donesische Militaire Politie, de Polisi Militer. Per 25 mei 1951 werd 
het Korps formeel opgeheven en keerde het toen nog aanwezige 
KMar en KL-personeel terug naar Nederland.
Veel KNIL-MP-ers, veelal Molukkers, werden met hun gezin over-
gebracht naar Nederland. Zij mochten van de Republiek Indonesië 
niet, zoals zij wilden, demobiliseren op de Molukken. Aange-
komen in Nederland werden zij onmiddellijk ontslagen uit de 
militaire dienst.
Het KMP/KMar liet zestig sobats achter op de Erevelden in 
Indonesië.

Bron: Tjampoer Marechéplisie, het Korps Militaire Politie/
Koninklijke Marechaussee in Nederlands-Indië, 1945-1951, 
door Arie J. van Veen, uitgegeven in 1991 door De Batafsche 
Leeuw, ISBN 90.6707.274.5.
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In de tuin van het Marechausseemuseum van 12.00 – 17.00 uur. 
Informatie: www.kunstmarktburen.nl.
Bezoekers kunnen tegen een gereduceerde prijs het museum bezoeken

Kunstmarkt Buren

De jaarlijkse Algemene Reünie zal wederom plaatsvinden in 
Partycentrum “De Molen” aan de Molenweg 12 in Hars-
kamp.

Informatie: 
Deze reünie is primair bedoeld voor begunstigers(sters) van 
de Stichting Marechaussee Contact, zoals: leden en oud-
leden van het Wapen der 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 Neder-
lands-Indië, als ook voor de echtgenotes / partners van de 
hiervoor aangegeven personen.
Naar aanleiding van enkele reacties op de, tijdens de jaarlijkse 
Algemene SMC-reünie 2011 gehouden enquête,is geregeld 
dat er dit jaar militair vervoer  wordt  ingezet.
Vanaf 09.30 staat er een KMar-bus bij het NS-station Ede-
Wageningen. Deze vertrekt om 10.15 uur naar Partycentrum 
‘De Molen’ in Harskamp. Om 15.00 uur gaat de bus weer 
terug naar hetzelfde NS-station.

Kosten: 
De bijdrage aan deze reünie is voor begunstigers SMC als 
ook voor hun partners, vastgesteld op 
€ 15,--  per persoon. Ook niet begunstigers van de SMC 

worden in de gelegenheid gesteld deze reünie te bezoeken; 
zij kunnen deelnemen voor € 25,-- per persoon. 

Aanmelding: 
Aanmelding voor deze reünie door overmaking van de 
respectievelijke bedragen op ING-bankrekening nummer 
715795, t.n.v. Stichting Marechaussee Contact, Reünie-
commissie, Walstro 33, 1273 BH Huizen, onder vermelding 
van ‘Reünie Harskamp’. De bedragen dienen uiterlijk op 1 
oktober 2012 te zijn bijgeschreven en worden verwerkt in 
volgorde van binnenkomst. Bij elektronisch bankieren tevens 
uw huisadres vermelden. Gezien de betalingscondities geldt 
dat betalingen niet kunnen worden gerestitueerd bij afzeg-
ging van deelname na 1 oktober 2012. 
Wanneer deelnemers zich aan een dieet moeten houden, kan 
dit bij de aanmelding worden vermeld. 
Het programma met routebeschrijving wordt de deelnemers 
ongeveer 2 weken voor de reünie toegezonden.

Weduwen:
Weduwen kunnen deze reünie op kosten van de Stichting 
bijwonen. Zij dienen zich uiterlijk 1 oktober 2012  te hebben 
aangemeld bij de voorzitter van de reüniecommissie, Roel 
Gras (zie colofon).

11 oktober 2012

Jaarlijkse Algemene Reünie SMC

Dit jaar zal voor de eerste keer een  reünie worden gehouden 
van KMar-personeel  dat  dienst heeft gedaan bij de Multi-
national Force and Observers (MFO) in de Sinaï-woestijn in 
Egypte op de grens met Israël. De KMar leverde vrouwen 
en mannen voor de Force Military Police Unit (FMPU). De 
Identiteitsgroep Steenrode Baretten (Bond van Wapen-
broeders) organiseert jaarlijks een reünie van het voormalig 
MFO-personeel waarbij ook (oud)-KMar personeel aanwezig 
is. “Waarom geen eigen reünie?” was een vaak gehoorde 

vraag.  Na onderzoek bleek er  behoefte te bestaan voor een 
‘eigen’ reünie; 108 KMar-leden gaven aan een reünie op prijs 
te stellen. Op grond hiervan werd besloten een reünie te or-
ganiseren, waarbij ook de partners welkom zijn. Noteer alvast 
deze datum in uw agenda!
In de volgende uitgave van dit blad komen we uitvoerig 
terug op deze reünie, zoals tijdstip, wijze van aanmelden, 
kosten, etc.

Vooraankondiging: 17 november 2012

SMC-MFO-KMar reünie, LOKKMar 
(voormalig OCKMar), Apeldoorn

Naar Madioen Bitar

Staf KMP/KMar Batavia
1e Bataljon MP (MP I) West-Java (Staf te Bandoeng)
2e Bataljon MP (MP II) Buitengewesten (Staf te Makassar)
3e Bataljon MP (MP III) Sumatra (Staf te Medan)
4e Bataljon MP (MP IV) Midden-Java (Staf te Semarang)
5e Bataljon MP (MP V) Oost-Java (Staf te Soerabaia)
School-Compagnie MP Tjimahi

  

 


