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Terugblik van het Museum
In de eerste Kolbak van 2019 blikken we graag
nog even met u terug naar het laatste kwartaal
van 2018. Tijdens de decembermaand bracht
het museum een bijzondere collectie onder
de aandacht van het publiek. Onder de
titel ‘Schitterend Buren’ waren een drietal
elementen samengebracht: in de Burenkamer
was een kunstwerk te bewonderen van
gravin Isabella de Borghgrave, een weergave
van Willem van Oranje, zijn eerste vrouw
Anna van Egmond, gravin van Buren en
hun hondje Pompei. Op bijzondere wijze
uitgelicht was nauwelijks waarneembaar dat
dit kunstwerk geheel van papier vervaardigd
is. Deze opstelling was nu slechts een maand
te bezoeken maar zal in 2020, als het museum
aandacht besteedt aan de band tussen
Oranjestad Buren, het Koninklijk Weeshuis,
het Koninklijk Huis en de Koninklijke

Marechaussee ter gelegenheid van het
625-jarig bestaan van Buren, het stralend
middelpunt vormen van de activiteiten van
het museum.
Willem en Anna overzagen vanuit de
Burenkamer een lange feesttafel, gedekt
ter ere van de doop van hun eerste dochter
Maria. Op de tafel stond een bijzondere

collectie uitgestald, bestaande uit tientallen
stuks zilverglas, herontdekt op de zolders van
het weeshuis. Om de feestmaand extra luister
bij te zetten stonden er aan weerszijden van
de hoofdingang bovendien twee metershoge
rijk versierde kerstbomen te schitteren. Dat
de tentoonstelling een succes was bleek wel
uit de honderden enthousiaste reacties tijdens
‘Buren bij Kaarslicht’, op 15 december. In
twee uur tijd kwamen ruim 1400 mensen het
schouwspel bewonderen. Dit aantal droeg
bij aan het recordaantal bezoekers dat we in
2018 mochten ontvangen, meer dan 23.000
bezoekers.
Dat aantal willen we in 2019 natuurlijk
graag evenaren. Er is daarom een uitgebreid
programma opgesteld met daarin voor ieder
wat wils. Vast een tipje van de sluier: er
komen twee nieuwe tentoonstellingen en
een nieuwe educatieve ruimte, genaamd het
M-lab. Een van de tentoonstellingen heeft als
thema ‘Ik zweer trouw’, en geeft een inkijkje
in wat het heden ten dage betekent om te
werken bij de Marechaussee. De andere
tentoonstelling brengt een belangrijke
historische periode in beeld, namelijk de
tijd van de affaire van Oss, de inzet van de
Marechaussee daarbij en de gevolgen van die
periode voor de samenwerking tussen politie
en marechaussee die tot op de dag van vandaag
merkbaar zijn. Beide tentoonstellingen
worden vormgegeven door Bruns en
Kinkorn, vaste tentoonstellingsbouwers van
de Defensiemusea. De tentoonstellingen en
het M-lab worden feestelijk geopend voor
het publiek tijdens het laatste weekend van
juni. In de volgende Kolbak meer over de
totstandkoming van de tentoonstellingen en
het Dossier Plaats delict, de casus die hoort bij
het M-lab.
Met deze nieuwe activiteiten maakt het
museum met recht een frisse start. Het ruikt er
zelfs extra fris: de gangen en het museumcafé,
maar ook de multifunctionele vergaderruimte
zijn stevig onder handen genomen door een
professionele schilder. De oude glorie van het
pand wordt beetje bij beetje in luister hersteld.
Mocht u het nog niet zelf gezien hebben dan
bent u van harte welkom dit binnenkort te
komen bewonderen.

Van het Museum
De Vrienden van de Stichting Vrienden van
het Museum der Koninklijke Marechaussee
genieten het hele jaar 2019 van vrije toegang
tot het Marechausseemuseum in Buren.

Nieuwe ingang
De bezoekers komen tegenwoordig binnen
door de grote poort van het weeshuis aan
de Weeshuisstraat. Het postadres voor het
Marechausseemuseum is: Commanderij 20,
4116 BV Buren.

Openstelling
Maandag gesloten.
Dinsdag - zondag: 10:00 - 17.00 uur.
Let op: In de reguliere basisschoolvakanties zijn
we ook op maandag open.
Gesloten op de volgende data: 25 december (1e
Kerstdag) en 1 januari 2020 (nieuwjaarsdag).

Groepsbezoek
Groepsbezoek, vergaderingen en reünies
buiten de openingstijden van het museum
zijn mogelijk. Neem hiervoor contact
op met het museum: 0344-571256 of
reserveringen@marechausseemuseum.nl.
Kijk voor actuele onderwerpen op de website
www.marechausseemuseum.nl.

ANBI
De Stichting heeft vanaf heden de ANBI.
Dit heeft voor de Stichting diverse verplichtingen,
zoals een eigen website met hierin opgenomen de
vereiste documenten.
Bezoek deze nieuwe website op:
vrienden.stichtingmuseumkmar.nl
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Presentatie Brochure 53 “De Koninklijke
Marechaussee in het Caribisch gebied”
Deze brochure neemt u mee naar de Antillen.
Net als in Nederland is de geschiedenis van de
Koninklijke Marechaussee in het Caribisch
gebied niet goed te begrijpen als we niet de
geschiedenis van de politieorganisatie in dat
gebied kennen en de rol die de Koninklijke
Marechaussee daarin heeft gehad en die nu
steeds groter wordt.
In 1975 waren de marechaussees weer terug
op Curaçao, maar nu als organisatie van de
Koninklijke Marechaussee en met als taak
de militaire politiedienst. Men startte met
een beperkt aantal mensen en pas in 1991
werd de aanwezigheid uitgebreid naar de
Bovenwindse Eilanden in de vorm van
recherchebijstand wegens de verhoogde
criminaliteit aldaar. Ondertussen was in
1986, toen Aruba een aparte status kreeg
binnen het Koninkrijk, het Korps Politie
Aruba opgericht. Het aantal marechaussees
werd stelselmatig vergroot. Er werd een
Criminele Inlichtingen Eenheid ten behoeve
van de militaire politiezorg opgericht, men

nam deel aan de nieuw opgerichte Kustwacht
Caribisch Gebied en er werden tientallen
marechaussees geleverd voor de invoering
en de ondersteuning van het Plan Veiligheid
Nederlandse Antillen. In 2010 werden
Curaçao en Sint Maarten landen binnen het
Koninkrijk en kregen, net als Aruba, een
eigen politiekorps. Tegelijkertijd vormden
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) een
bijzondere gemeente van Nederland en kreeg
ook een eigen politiekorps. Bovendien traden
er 38 voormalige immigratieambtenaren van
de BES-eilanden in dienst van de Koninklijke
Marechaussee. Nu werken ongeveer 180
marechaussees op alle zes de eilanden in
allerlei taakvelden. Het klimaat, de onderling
verschillende geschiedenis en cultuur van de
eilanden en hun bewoners en de regionale
situatie vereisen een andere aanpak van het
werk dan in West-Europa. De schrijver is
René van der Deure, die al tien jaar heeft
gewerkt op de eilanden en nu als stafadjudant
aldaar zijn laatste functie vervult.

Presentatie Brochure 52 “De KMar in Irak
2003-2005”, op de Vriendendag te Overloon
Gezien zijn loopbaan en met name dat
hij de eerste marechausseeofficier was die
werd uitgezonden als mentor naar Irak, lag
het voor de hand om hem te vragen deze
brochure te schrijven. De “Stabilisation
Force in Iraq” bleek niet zomaar een
missie te zijn. De Nederlandse politieke
invalshoek, de operationele praktijk ter
plaatse, het oplaaiende lokale geweld, de
juridische problemen, ophef, kritiek en niet
te vergeten het tragische verlies van een
collega, eisten veel van de marechaussees.
Het was voor de uitgezonden marechaussees
een complexe missie, waarbij vakmanschap

en doorzettingsvermogen belangrijk waren
om de opdracht goed uit te voeren.
Een zeer waardevolle brochure om in één
adem uit te lezen.

Schrijver Brochure nr. 53: René van der Deure.

Oproep!
Om de portokosten te drukken publiceren wij
vanaf eind 2019 Kolbak 27 op onze website:
vrienden.stichtingmuseumkmar.nl. Als u een “hard
copy” uitgave wilt blijven ontvangen, verzoeken
wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken,
door te mailen naar ledenadministratievrienden@
stichtingmuseumkmar.nl of een brief te sturen
naar Ledenadministratie Stichting Vrienden:
Theeboomstraat 4, 3151 RR Hoek van Holland.

Van de Penningmeester
Uw jaarlijkse bijdrage voor 2019, of een
sponsorbijdrage t.b.v. een brochure, kunt u
voldoen op IBAN: NL47INGB0000150300
t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der
Koninklijke Marechaussee o.v.v. donatie 2019
of Brochure 53 en/of 54.

De Kolbak is een uitgave van:

Brigade-generaal b.d. mr. R.J.F.M. Veltman en

hoofdredacteur Kapitein ter Zee b.d. D. Weekenstroo.

Brochure 54 “School Opleiding Officieren
Marechaussee (SOOM)”
In het najaar van 2019 publiceren we
een brochure over de School Opleiding
Officieren Marechaussee (SOOM). De
officieren van de Koninklijke Marechaussee
waren voor 1940 afkomstig van de bereden
wapens. Na de capitulatie bestond het
leger niet meer. De Inspecteur van de
Marechaussee voorzag dat er na de

bevrijding een tekort zou zijn aan jonge
officieren en startte daarom eind 1940 op
de Van Haeftenkazerne in Apeldoorn een
interne cadettenopleiding. De brochure
beschrijft de aanleiding, de inhoud van
deze unieke opleiding, de 14 cadetten, het
plotselinge einde van de opleiding en hoe
het de cadetten in WO II verder is vergaan.
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