
Vaste bezoekers van ons museum weten 
het inmiddels: iedere keer als men in het 
museum komt is er wel weer wat veranderd. 
Achter de schermen wordt op dit moment 
hard gewerkt aan de afronding van de 
herinrichting van de begane grond. Nog 
voor de zomer hopen we een tentoonstelling 
te openen over Marechaussees van Oranje, 
met extra aandacht voor een aantal 
persoonlijke verhalen van marechaussees die 
naar Engeland trokken en terugkwamen 
als parachutist, zich extra inzetten tijdens de 
meidagen van 1940 of zich gedurende de 
oorlog inspanden voor onderduikers. 
Verder wordt deze zomer een kleine expositie 
ingericht over 40 jaar Vrouwen bij de 
Koninklijke Marechaussee, aan de hand van 
de ervaringen van lid van de eerste lichting 
vrouwelijke marechaussees Charlotte van 
Bloemendaal.  De derde ruimte die we dit jaar 
gaan inrichten is een gedenkplek om stil te staan 
bij hen die sneuvelden in actieve dienst, waar 
ook het gulden boek een mooie plek krijgt. En 
als laatste richten we de winkel opnieuw in, 
zodat er meer ruimte komt voor de presentatie 
van het groeiende winkelaanbod.
Regelmatige bezoekers zullen ook gezien 
hebben dat er twee tijdelijke bewoners in 
het pand zijn: Willem van Oranje en zijn 
eerste vrouw Anna, gravin van Buren, 
verwelkomen iedereen in de Grote Hal. Zij 
staan hier in het kader van de viering van 625 
jaar stadsrechten voor Buren. Dit jaar vindt 
er een reeks aan festiviteiten plaats om dit 
heuglijke feit te vieren. Een aantal daarvan 
is gepland in de tuin van het museum. Kijk 
voor meer info op facebook.com/buren625. 

Collectieplan
Een ruimte die dit jaar juist niet toegankelijk 
is voor bezoekers is de zogenaamde 
Multifunctionele Ruimte. Deze ruimte op 
de begane grond is momenteel in gebruik 
als wasstraat, een mooie naam voor een plaats 
waar de gehele collectie, in delen, wordt 
beoordeeld, geregistreerd en voorzien van 
barcodes. Nadat een object door de wasstraat 
is gegaan wordt deze opgeslagen in het depot 
van het Nationaal Militair Museum te Soest. 
Daar staat een state-of-the-art depot, voorzien 
van alle moderne middelen, waar de collectie 
onder de juiste omstandigheden bewaard 
wordt en bovendien altijd op afroep voor ons 
beschikbaar is. U kunt zich voorstellen dat 
dit een behoorlijke operatie is, noodzakelijk 
door de ontoereikende klimatologische 
omstandigheden in het historische weeshuis. 
De verhuizing van de collectie neemt zeker 
geheel 2020 in beslag. 

Later dit jaar kunnen geïnteresseerden 
deelnemen aan een kijkje achter de schermen 
van de wasstraat, waar men een toelichting 
krijgt op deze omvangrijke operatie. De 
precieze datum wordt op de website van het 
museum en via Facebook bekend gemaakt.

Opnames Schatgraven 
Liefhebbers van kunst en curiosa zijn 
van harte welkom op zondag 8 maart. 
Omroep Gelderland maakt dan de opnames 
voor het programma Schatgraven in het 
Marechausseemuseum. Op onze website leest 
u hier meer over. Het belooft in ieder geval 
een gezellige dag te worden!

Conform de ANBI-regeling publiceren wij 
na de jaarvergadering van 9 april 2020 ons 

jaarverslag en financieel jaaroverzicht op de 
website: vrienden.stichtingmuseumkmar.nl.
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Van het Museum
De Vrienden van de Stichting Vrienden van 
het Museum der Koninklijke Marechaussee 
genieten het hele jaar 2020 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 van 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.

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.

Nieuwe begunstigers
Het bestuur zal in 2020 diverse activiteiten in gang 
zetten en KMar-bijeenkomsten bijwonen om 
nieuwe begunstigers te werven. 
U kunt ook helpen. Download kolbak 28 en stuur 
deze door naar uw relaties of vrienden.

Willem en Anna,  door Isabelle de Borchgrave

De eerste deelcollectie, hoofddeksels, is afgerond.



Volgende Generatie

Hard copy Kolbak

Vriendendag 2020

Brochure nr. 55

Vriendendag 2019

Van de Penningmeester

Uw jaarlijkse bijdrage voor 2020 of uw 
donatie ten behoeve van een brochure, kunt 
u voldoen op IBAN: NL47INGB0000150300 
t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum 
der Koninklijke Marechaussee o.v.v. bijdrage 
2020 of Brochure 55 en/of 56.
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De Kolbak is een uitgave van:

Per 1 april 2019 heeft de Kolonel A. (Arnoud) 
van den Bout de voorzittershamer van de Stich-
ting Vrienden overgenomen van Kolonel b.d. 
mr. B.W. Hopperus Buma EMPM. 

Geachte vrienden van ons Museum,
Het is mij een genoegen mij aan u voor te stellen 
als nieuwe voorzitter van het Bestuur. Tijdens eer-
dere bijeenkomsten heb ik al met veel van u kennis 
gemaakt. 
Het voorzitterschap van deze Stichting heb ik van 
niemand vreemd. Ondanks dat het al even geleden 
is, kan ik mij nog goed herinneren dat mijn vader 
voorzitter was. Aan mij als volgende generatie de eer 
om dit nu te mogen doen. 
Tijdens de Ledenvergadering van vorig jaar heb ik de 
voorzitterstaak van Wiete mogen overnemen en heb 
ik hem van harte bedankt voor zijn vele jaren van 

grote inzet en bewezen diensten voor de Stichting. Ik 
ben actief dienend KMar-officier en woon met mijn 
echtgenote en 2 zoons (13 en 10 jaar) in Den Haag. 
We zijn als Stichting Vrienden een kleine maar niet 
onbelangrijke speler in de wereld van ons Museum. 
Ik zie dat het geen rustige tijd is, dat het Museum 
aan het ontwikkelen en verder professionaliseren is. 
Daarnaast zie ik de trend dat het aantal begunstigers 
de afgelopen jaren steeds verder afneemt. Samen met 
de andere gedreven leden van het Bestuur gaan we de 
uitdaging aan om onze Stichting toekomstbestendig 
voor de volgende generatie te maken en kijken we 
hoe we potentiële begunstigers kunnen gaan bereiken 
en werven. Wij staan ook open voor uw ideeën!
Ik hoop u binnenkort te treffen bij een van onze bij-
eenkomsten. 
Uw voorzitter, 
Arnoud van den Bout

Kolbak nummer 28 is vanaf heden op 
onze site vrienden.stichtingmuseumkmar.
nl te lezen. Een hard copy wordt alleen 
nog aangeboden als u dit schriftelijk 
heeft aangegeven bij de penningmeester/

ledenadministratie, te bereiken via postadres: 
Theeboomstraat 4, 3151 RR Hoek van 
Holland of per e-mail:
ledenadministratievrienden@
stichtingmuseumkmar.nl. 

De jaarlijkse Vriendendag 2020 zal 
plaatsvinden op donderdag 12 november, 
op de Koning Willem III Kazerne te 
Apeldoorn. Op deze dag zal brochure 

nummer 56 worden gepresenteerd.
Het onderwerp is: ‘Heibel om Het Heike. 
Buitengewone politiemaatregelen in West-
Brabant 1908-1911’. 

Donderdag 17 oktober vond in de dependance van 
het Marechausseemuseum te Buren de presentatie van 
brochure 54 plaats, met als titel ‘School Opleiding Of-
ficieren Marechaussee’ (SOOM) , geschreven door 
Luitenant-kolonel b.d. H.G. (Henk)Westland. 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. Tijdens 
deze presentatie waren 70 
vrienden aanwezig.
Vooraf aan de presentatie 
werd de dag geopend door 
de voorzitter Arnout van den 
Bout en gaf Jos. Govaarts een 
toelichting op de stand van 
zaken m.b.t. evt. restauratie/

herstel van de dependance.
Als laatste werd een presentatie gegeven door de di-
recteur van het Marechausseemuseum m.b.t. het mu-
seum en de plannen die er zijn voor de toekomst.
Na een borrel en een voortreffelijke broodjeslunch 
kwam er een einde aan deze vriendendag en werd 
een ieder in de gelegenheid gesteld om de actuele ten-
toonstellingen van het museum te bezoeken.

Op de jaarlijkse Museumdag van 2020 zal 
brochure nummer 55 worden gepresenteerd.
Het onderwerp is: ‘Parlementaire kritiek op 
de 1e divisie Koninklijke Marechaussee 1940-
1941 (Engeland)’. De brochure is geschreven 

door Generaal-majoor 
b.d. C.N.J. (Kees) 
Neisingh. Hij is van 
oudsher geïnteresseerd 
in de geschiedenis 
van de Koninklijke 
Marechaussee, niet 
alleen uit militair-

historische belangstelling, maar ook omdat 

daarin de oorzaak en sleutel te vinden valt voor 
veel van de uitdagingen waarmee het Wapen 
te maken kreeg in de jaren die hij als officier 
bij de Koninklijke Marechaussee diende. 
Voor de jaarlijkse Museumdag worden de 
donateurs/begunstigers van deze brochure 
uitgenodigd. Deze vindt dit jaar plaats in de 
Business School Nederland te Buren.

Mailadressen
De belangrijkste e-mailadressen: secretarisvrienden@stichtingmuseumkmar.nl
penningmeestervrienden@stichtingmuseumkmar.nl
ledenadministratievrienden@stichtingmuseumkmar.nl


