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Van het Bestuur
Op de Vriendendag van 7 april in Buren,
presenteerde Dr. J.P.E.G. (Jos) Smeets
brochure nummer 47 met als onderwerp
de België, Limburg en de Koninklijke
Marechaussee (1814-1848). De vele vormen
van Gendarmerie korpsen en Marechaussee
disciplines worden benoemd en beschreven.
Diverse anekdotes uit deze bijzondere
periode geven een mooi beeld van wat

Van het Museum
de Koninklijke Marechaussee voor de
Limburgse samenleving en het Koninkrijk
der Nederlanden heeft betekend. De politie
van de staat was een beetje veranderd
in de politie van de straat. De allereerste
kazerne van de Koninklijke Marechaussee
de “Blokkazerne” binnen de vesting
Maasstricht is door de Tongersepoort goed
te zien op de voorplaat van deze brochure.

Marechausseemuseum pakt uit
tijdens ‘Marechausseemuseum’-dagen

Gratis toegang voor Vrienden van de Stichting!
Kom op zaterdag 24 of zondag 25
september naar Buren en ontdek en
beleef de Koninklijke Marechaussee!
Het Marechausseemuseum bestaat op
31 oktober a.s. 80 jaar en organiseert
met medewerking van de Koninklijke
Marechaussee de ‘Marechausseemuseum’dagen. In een sfeer van heden en verleden
maakt u kennis met de brede taken van de
Koninklijke Marechaussee: bewaken en
beveiligen door de grenspolitie en militaire
politie en internationale taken.
Bezoekers van de ‘Marechausseemuseum’dagen - van jong tot oud - kunnen
uitgebreid kennis maken met het verleden
en heden van de Koninklijke Marechaussee.
Vanaf de oprichting in 1814 tot de moderne
en professionele Marechaussee van nu.

De programmering in het weekend van
24 en 25 september zal bestaan uit diverse
leuke activiteiten, demonstraties en static
shows.
De ‘Marechausseemuseum’-dagen vinden
plaats in het museum, in de tuinen van het
museum en in de direct omliggende straten.
Het evenement begint op beide dagen om
11.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De
entreeprijs is € 5,00 per persoon (per dag).
Kinderen tot 4 jaar hebben gratis toegang.
Museumkaart-, defensiepas-, veteranenpashouders én “Vrienden van de vier
vestigingen van de Koninklijke Stichting
Defensiemusea” hebben op vertoon van
hun kaart/pas gratis toegang. Kijk voor
meer informatie op de website:
www.marechausseemuseum.nl.

De Vrienden van de Stichting Vrienden van
het Museum der Koninklijke Marechaussee
genieten het hele jaar 2016 van vrije toegang
tot het Marechausseemuseum in Buren en
het Nationaal Militair Museum (NMM) in
Soesterberg.

Openstelling
Maandag gesloten.
Dinsdag - zondag: 11:30–16:30 uur.
Gesloten op de volgendende data:
24, 25, 26 en 31 december 2016
en 1 januari 2017.

Groepsbezoek
Groepsbezoek, vergaderingen en reünies
buiten de openingstijden zijn mogelijk op
afspraak.Voor boekingen of informatie kunt
u contact opnemen met mevr. J. Heuﬀ,
telefoon: 0344-571256 of via de website:
www.marechausseemuseum.nl.
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Het Marechausseemuseum door de jaren heen

Locatie Apeldoorn toen

Locatie Apeldoorn nu

Locatie Leiden

Locatie Rotterdam

Locatie Buren

Het Koninklijk Weeshuis in Buren, een
bijzondere monumentaal gebouw, is al weer
bijna 45 jaar het domicilie van ons prachtige
Marechausseemuseum. De beslissing om het
museum van Apeldoorn naar Buren over te
brengen is doorslaggevend geweest in de
overgang van een kleine korpsverzameling
naar een middelgroot publieksmuseum.
Tachtig jaar later is een bescheiden collectie
marechausseevoorwerpen 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.
In 2014 is de Koninklijke Stichting
Defensiemusea (KSD) 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.Na een
publieksonderzoek, stelt het KSD in 2015
voor het Marechausseemuseum geheel onder
te brengen in het NMM te Soesterberg.
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 moet men kijken naar een actieve
bijdrage aan het doen van onderzoek naar de
historische en hedendaagse 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
De wenselijkheid en de noodzaak van een
binding tussen de collectie enerzijds en de
bibliotheek en het archief anderzijds moet
ook worden onderzocht.
Impressie geschreven door D. weekenstroo
en H. Hovens welke in zijn geheel
gepubliceerd wordt in het SMC nummer
van augustus 2016.

Van de Penningmeester
De jaarlijkse donatie voor 2016 van
minimaal € 10,00 of sponsoring van een
brochure kunt u overmaken op IBAN:
NL47INGB0000150300 t.n.v. Stichting
Vrienden van het Museum der Koninklijke
Marechaussee o.v.v. donatie 2016 of
brochure 48.

Nieuwe schrijver
Op 6 oktober, tijdens de vriendendag in Hoek
van Holland presenteren we in samenwerking
met het Lectoraat Politiegeschiedenis van
de Politieacademie brochure nr. 48. De
schrijver is Thom de Kruijf die dit jaar als
masterstudent geschiedenis stagiair was bij
het lectoraat. In die periode heeft hij zich
verdiept in ‘Tweehonderd jaar beeldvorming
over de Koninklijke Marechaussee’, waarbij
het uitgangspunt was om onderzoek te doen
naar letterlijke beelden zoals tekeningen,
cartoons, foto’s etc. die een beeld zouden
geven van het Wapen. Deze beelden moesten
in een historische studie worden toegelicht.
De schrijver heeft er voor gekozen om
aan de hand van een selectie van tien
contrastrijke momenten uit de historie van
de Koninklijke Marechaussee de interne en
externe beeldvorming over het Wapen te
onderzoeken. Elk hoofdstuk in deze brochure
is zo’n moment en begint met de plaatjes
en bijschriften die een beeld geven van dat
moment. In de daaropvolgende tekst wordt
een historische duiding gegeven.

Vriendendag 2016
De jaarlijkse “Vriendendag” wordt dit jaar
gehouden op donderdag 6 oktober 2016 in
MIJN Torpedoloods en Fort 1881 te Hoek
van Holland.
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