
Tijdens de Jubileumweek van het 
Marechausseemuseum (50 jaar in Buren) 
is de Stichting Vrienden diverse dagen 
aanwezig geweest om de stichting onder de 
aandacht te brengen. Ondanks de enorm 

hoge zomerse temperaturen kunnen we 
terugkijken op een zeer geslaagde week. Op 
de achterzijde  van deze Kolbak vindt u een 
uitgebreide terugblik in de bijdrage vanuit 
het Marechausseemuseum.

Op de Vriendendag van 11 november 2022 
wordt brochure nummer 59 gepresenteerd.
Verwacht geen brochure gevuld met 
grollen en grappen, maar een verhaal 
over de geschiedenis van een deel van de 
taken van de Koninklijke Marechaussee, 
namelijk de grensbewaking in een historisch 
perspectief. Grensbewaking, die van de 
Koninklijke Marechaussee niet alleen 
justitiële en wetstechnische kennis vraagt, 
maar tegelijkertijd tact en souplesse vereist, in 
een wereld die bijna dagelijks verandert door 

politieke wensen, technische ontwikkelingen, 
internationale verhoudingen, machtsspiralen 
en ook menselijke milieuaspecten. Een 
marechausseebrochure geschreven als 
reis door de tijd, waarbij het ophalen van 
herinneringen zeker geen ‘must’ is.”
Harm Engels probeert met deze brochure 
veel fragmentarische geschiedschrijving 
bijeen te brengen, zodat de rode draad van de 
geschiedenis van de grensbewaking door de 
Koninklijke Marechaussee in één document 
wordt beschreven.

De Stichting Vrienden van het Museum 
der Koninklijke Marechaussee feliciteert 
het Marechausseemuseum met het 50-jarig 
verblijf in het “Weeshuis” te Buren.
Voor dit jubileum heeft de Stichting 
Vrienden in samenwerking met het 
Marechausseemuseum een speciale editie 
van de Kolbak uitgebracht.
De Stichting Vrienden heeft gemeend een 
bijdrage van €5.000,00 te moeten schenken 
aan de nieuwe tentoonstelling met als 
werktitel: “De Canon van de Koninklijke 
Marechaussee” , waarvoor plaats zal 

worden ingeruimd voor de thema’s “Koude 
Oorlog” en “50 jaar dienstplicht KMar”.
De Daf-Jeep zal na restauratie een mooie 
plaats krijgen in het Marechausseemuseum.
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Brochure nummer 59: 
De Koninklijke Marechaussee en de grensbewaking
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Vrije toegang museum
De Vrienden van de Stichting Vrienden van 
het Museum der Koninklijke Marechaussee 
genieten het hele jaar 2022 van vrije toegang 
tot het Marechausseemuseum in Buren.

Openingstijden
De actuele openingstijden van het museum 
zijn als volgt:
Dinsdag t/m zondag: 10.00 - 17.00 uur.
In schoolvakanties ook op maandag.
Gratis toegang is er voor bezoekers met 
onder andere veteranenpas, defensiepas, post-
actievenpas of museumkaart. 

Voor vragen kunt u bellen met het nieuwe 
telefoonnummer 06-11063000.
Of kijk op www.marechausseemuseum.nl 
voor de meest actuele informatie.

Onze website
Voor actuele info van de Stichting Vrienden van 
het Museum der Koninklijke Marechaussee, kunt u 
terecht op onze website 
www.vrienden.stichtingmuseumkmar.nl.

Nationale Veteranendag
Op de Nationale Veteranendag in Den Haag, 
zaterdag 25 juni 2022, waren de Stichting Vrienden 
van het Museum der Koninklijke Marechaussee, 
Stichting Marechaussee Contact (SMC)  en het 
Fonds Sociale Zorg (FSZ) gezamenlijk in een tent 
aanwezig.
De kraam op het Malieveld werd druk bezocht. 
Vooral de winkel van het FSZ deed goede zaken.



Zomer in het Marechausseemuseum: een terugblik 

Van de Penningmeester
Uw jaarlijkse bijdrage of donatie voor 
een Brochure kunt u voldoen op IBAN: 
NL47 INGB 0000 150 300 t.n.v. Stichting 
Vrienden van het Museum der Koninklijke 
Marechaussee o.v.v. Bijdrage 2022 of 
Brochure 59.
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De Kolbak is een uitgave van:

Jubileumweek
Van 13 tot en met 19 juni vierde het museum 
het 50-jarig jubileum in de stad Buren. Het 
Koninklijke Weeshuis vormt al een halve eeuw de 
sfeervolle omlijsting van het Marechausseeverhaal, 
een bijzondere combinatie van moderne 
krijgsmachttechnieken en -verhalen binnen de 
muren van een historisch monument.
In de jubileumweek was het museum gratis 
toegankelijk en omwonenden, dagjesmensen en 
reguliere museumbezoekers maakten gebruik 
van de gelegenheid het pand van binnen te 
komen bekijken en de verhalen over en door 
marechaussees tot zich te nemen. 
Velen van u zullen die week een bezoek aan Buren 
gebracht hebben, maar voor hen die verhinderd 
waren nog even een korte opsomming van de 
festiviteiten:
Iedere dag waren er marechaussees aanwezig 
om te vertellen over hun werk en vooral te 
demonstreren wat hun werk inhoudt. Zo waren 
er marechaussees te paard, per motor, van de 
grensbewaking en zelfs met robothond!

Het voltallige Orkest van de Koninklijke 
Marechaussee verzorgde een zonovergoten 
lunchconcert in de tuin en het weekend was 
bomvol met demonstraties van tientallen 
marechaussees met voertuigen, motoren, echte 

en robothonden. Jong en oud liet zich uitleggen 
wat het werk van de KMar inhoudt en vergaapte 
zich aan de historische voertuigen die in de tuin 
stonden opgesteld. Twee historische groepen 
gaven demonstraties van het marechausseewerk 
in eerdere periodes. In het weekend was er live 
muziek en horeca in de tuin, waardoor bezoekers 
lang bleven genieten van al wat de KMar te 
bieden heeft. 
Al met al een zeer geslaagde week!

Zomervakantie
In de zomervakantie was het museum 
traditiegetrouw ook op maandagen open. 
Ondanks of dankzij het aanhoudend mooie 
weer werd het museum goed bezocht. Met ruim 
4000 bezoekers was het een van de best bezochte 
zomervakantieprogramma’s van de afgelopen 
jaren. Vooral veel gezinnen die in de omgeving van 
Buren hun vakantie doorbrachten combineerden 
een bezoek aan het pittoreske stadje met een 
bezoek aan het museum. Sinds begin 2022 zijn alle 
kinderactiviteiten bij de toegangsprijs inbegrepen 
en dat wordt hoog gewaardeerd. Kinderen en 
hun ouders of grootouders gaan fanatiek aan de 
slag met de diverse sporentochten door en om het 
museum, buigen zich over vingerafdrukken en 
paspoorten en vermaken zich uren met de in de 
tuin aanwezige voertuigen.

Inmiddels is het museum ook de locatie van het 
Toeristisch Informatie Punt Buren (TIP), wat 
extra aanloop van dagjesmensen genereert. Het 
museum is voor hen vaak een onverwachte maar 
aangename aanvulling op hun TIP-bezoek. 

Vooruitkijken: museum vol verhalen
Nog voor het einde van dit jaar staan er een aantal 
activiteiten gepland. Zo doet het museum mee 
aan de maand van de geschiedenis, waarin ook de 
herfstvakantie valt. Thema dit jaar is “O wat een 
ramp!”. In de programmering zullen we hier bij 
trachten aan te sluiten. 
In november staan de vier Defensiemusea in het 

teken van “Museum vol verhalen”. Een reeks 
activiteiten waarbij we met de bezoekers wat 
meer de diepte in gaan. Ieder museum vult dit 
op eigen wijze in; in het Marechausseemuseum 
zullen regelmatig rondleidingen door de 
tentoonstellingen georganiseerd worden en 
maakt u in “Verhaal op zaal” kennis met de 
hoofdpersonen uit de diverse tentoonstellingen. 
In oktober opent ook een nieuwe tijdelijke 
tentoonstelling, in samenwerking met de 
Audiovisuele Dienst van Defensie. De tien 
defensiefotografen zullen een bijzondere selectie 
van hun werk tentoonstellen op de eerste etage 
van het museum. 

Binnenkort vindt u alle informatie in de agenda 
op www.marechausseemuseum.nl.

Post retour 
Er komt nog regelmatig post retour.
Geef uw adreswijziging tijdig door aan de 
penningmeester/ledenadministrateur. Zie het 
contact- en e-mailadres onderaan deze Kolbak.

Lunchconcert Orkest tijdens jubileumweek

Demonstratie van de robothond

Kinderen en volwassenen ontdekken de voertuigen


