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Pas in het najaar van 1888 gaf de regering 
opdracht tot het vormen van bereden Mare-
chausseedetachementen, die vooral in Zuid-
Nederland actief waren. Ze bleken in de 
praktijk goed te voldoen, waarop de regering 
besloot de Marechaussee uit te breiden ter 
versterking van het politietoezicht in Oost-
Gelderland en in de drie noordelijke provin-
cies. Zo werden in 1890 in Gelderland in 
Doetinchem, Neede, Ruurlo, Ulft, Winters-
wijk en Zevenaar Marechausseebrigades op-
gericht. In 1891 vond nog een uitbreiding 
plaats met de oprichting van brigades in Nij-
megen en Zutphen.

Twee locaties
Ook de brigade Zutphen werd belast met de 
rijkspolitiezorg op het platteland en kreeg 
daarbij Doetinchem en Ruurlo als nevenbri-
gades toegewezen. De taak van de brigade 
lag niet in de stad Zutphen maar in en om de 
dorpen op het platteland. De eerste brigade 
(1891) werd gehuisvest in een nieuwge-
bouwde Marechausseekazerne aan de Bui-
tensingel nr. 64 te Zutphen. In 1919 werd 
een groter gebouw betrokken aan de Warns-
veldseweg nr. 97.

In de raadsvergadering van de gemeente Zut-
phen werd op 4 mei 1891 voor het eerst ge-
sproken over de verkoop van een terrein 
voor de bouw van een kazerne voor de Ma-
rechaussee. Het college van B & W meende 
een geschikt terrein te hebben gevonden in 

de nabijheid van de cellulaire gevangenis. 
Na enig gedebatteer werd besloten 565 m² 
grond te verkopen à ƒ 1,50 per m². Over de 
preciese plaats van de te bouwen kazerne 
zou later een beslissing worden genomen. 
De bouw van de kazerne kwam nogmaals in 
de gemeenteraad ter sprake op 28 mei 1891. 
Met het oog op een eventuele uitbreiding 
werd gevraagd nog een gedeelte achter het 
beoogde terrein groot 800 m² op dezelfde 
voorwaarden te verkopen. B & W stelden 
voor dit verzoek in te willigen. Aldus werd 
besloten. In een brief gedateerd 13 juni 1891 
bericht de divisiecommandant aan de burge-
meester dat de Minister van Oorlog de bouw 
van de kazerne voor de brigade Marechaus-
see te Zutphen heeft goedgekeurd. De bouw 
kan beginnen en al op 8 december 1891 
wordt de kazerne geopend.

Toen ook het in Ruurlo gevestigde onderdeel 
van de Koninklijke Marechaussee naar Zut-
phen verhuisde, werd de behuizing aan de 
Buitensingel te klein, en moest er worden 
uitgezien naar een andere locatie waarop 
een grotere kazerne kon worden gebouwd.

Nieuw te bouwen kazernement
Over die nieuw te bouwen Marechausseeka-
zerne is een zeer uitgebreide correspondentie 
gevoerd, die bewaard is gebleven in het Regio- 
naal Archief Zutphen, zoals de brief van  
26 oktober 1917. Het college van B & W 
schrijft aan de raad: ‘Bij ons college kwam 

Op 26 oktober 1814 besloot koning Willem I, bij soeverein besluit, tot de oprichting van 
het korps Gendarmerie. Bij de ondertekening van dit besluit wijzigde hij (eigenhandig) het 
woord ‘Gendarmerie’ in ‘Marechaussee’. De Marechaussee kreeg echter wel de status van 
de Franse Gendarmerie, namelijk een militair korps met een politiële taak. 
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een schrijven binnen d.d. 30 januari 1917, 
nummer 46, van den Kapitein, Districtscom-
mandant der Marechaussee, met daarin de 
mededeling, dat hem is opgedragen een ter-
rein te zoeken voor een nieuw te bouwen ka-
zernement bestemd voor de alhier gevestigde 
brigade. Als geschikt voor dit doel kwam hem 
voor een terrein aan den Warnsveldschenweg, 
tegenover de Buitensingel te Zutphen.’ Ge-
vraagd werd een terrein met een frontbreedte 
van 46,50 m, groot circa 3275 m². Als voor-
waarde stelt de eerstaanwezend ingenieur dat 
de gemeente aan de westzijde van de te ver-
kopen grond een straat zal aanleggen (de hui-
dige Prins Bernhardlaan bestond toen nog 
niet). Bij de verkoop zou de landweg ter plaat-
se dienen te worden verlegd. Alleen is deze 
landweg het eigendom van particulieren. 
Vooruitlopend op de eventuele verkoop van 
de grond deelt het college de raad mede dat 
de eigenaren van de landweg al zijn gepolst; 

ze zijn bereid gevonden de voor de verlegging 
van de landweg benodigde grond aan de ge-
meente te verkopen. Ten slotte schrijft het col-
lege aan de gemeenteraad dat de eerstaanwe-
zend ingenieur akkoord gaat met de gestelde 
voorwaarden. De gemeenteraad besluit: ‘Be-
houdens goedkeuring van Gedeputeerde Sta-
ten van de Provincie Gelderland aan den Staat 
der Nederlanden ten behoeve van de stichting 
eener Marechausseekazerne te verkoopen een 
gedeelte van het Kadastrale perceel Gemeente 
Zutphen Sectie B. No. 1144, ter grootte van 
3150 m², of zoveel meer of minder als de Ka-
dastrale opmeting zal uitwijzen, zulks tegen 
een prijs van f. 4,- per m².’

Verkapt dreigement
De districtscommandant van de Koninklijke 
Marechaussee te Zutphen neemt kennis van 
deze brief. In zijn reactie aan het college (14 
februari 1917) stelt hij dat de grondprijs van 

Marechausseekazerne aan de Buitensingel (omstreeks 1914). Geheel rechts de wachtmeester eerste klas 

Jan Jacobus van der Peyl, die van 24 januari 1905 tot en met 30 december 1922 het commando voerde 

over de brigade Zutphen. De Marechaussees met paard dienden in die tijd ongehuwd te zijn.
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vier gulden per vierkante meter hem vrij hoog 
voorkomt, en dat het geenszins noodzakelijk 
en zeker is dat de brigade Marechaussee bin-
nen de gemeente Zutphen gevestigd blijft. 
Met deze brief wordt de correspondentie tus-
sen de districtscommandant van de Koninklij-
ke Marechaussee Zutphen en het college van 
B & W afgesloten; de verdere briefwisseling 
over de voorgenomen bouw wordt voortgezet 
door de eerstaanwezend ingenieur der genie 
te Arnhem, majoor M. Raaymakers. In zijn 
brief van 16 mei 1917 stelt hij nog enkele 
voorwaarden. Hij wil een frontbreedte van de 
kazerne van 46,5 m, waardoor de geprojec-
teerde straat (de huidige Prins Bernhardlaan) 

zeseneenhalve meter in westelijke richting 
wordt verschoven, zodat de oostelijke rooilijn 
van die straat in het verlengde van de Buiten-
singel (de huidige Jan Vermeerstraat) komt te 
liggen. Ook het bouwterrein dient volgens het 
oordeel van de ingenieur door de gemeente 
te worden opgehoogd tot 9,25 m + NAP. Er 
volgt nog een uitgebreide briefwisseling, maar 
in zijn brief van 18 oktober 1917 stemt de 
eerstaanwezend ingenieur der genie in met 
de voorgestelde wijzigingen. Het door de ge-
meenteraad genomen gewijzigde besluit heeft 
nog de goedkeuring nodig van de Gedepu-
teerde Staten van Gelderland. Die goedkeu-
ring komt er.

De Linie van Hooff
Aangezien de te verkopen bouwgrond voor de nieuwe Marechausseekazerne gepacht 
wordt door de firma Weduwe J.M. Wigman, dient de huur door het college opgezegd te 
worden. Deze grond ligt op de Linie van Hooff. Deze linie was in 1799 aangelegd onder 
leiding van de directeur-generaal der Fortificatiën, Herman van Hooff. In de jaren dertig is 
een deel van de linie afgegraven voor de uitbreiding van de begraafplaats en de verdere 
aanleg van de Prins Bernhardlaan. Een deel van de vestinggracht is gespaard gebleven. Dit 
deel van de gracht kreeg na het gereedkomen van de Marechausseekazerne een glooiend 
talud ten behoeve van de paarden, die vertrouwd dienden te worden met het doorwaden 
van water. Deze paardenhelling is nog aanwezig.

De nog aanwezige landweg met een restant van de vestinggracht. Links is nog het glooiende talud 

zichtbaar voor de afdaling van de paarden van de Marechaussee. (foto: Han Koolhof)
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Na de feestdagen in december 1917 wordt 
in januari 1918 de correspondentie over de 
nieuw te bouwen Marechausseekazerne 
voortgezet. In totaal zijn er in 1917 zesen-
dertig brieven geschreven; in 1918 zullen er 
nog eens dertig volgen.

‘Haver en vroege aardappelen’
Inmiddels had de gemeente Zutphen de fir-
ma Wigman per 20 maart de pacht opge-
zegd. Maar nu blijkt dat deze firma een ge-
deelte van het bouwperceel heeft onderver-
huurd aan J.H. Hartman, Boomjeswal 21 te 
Zutphen. Hoewel het in de bedoeling lag be-
gin april 1918 met de bouw van de kazerne 
te beginnen, zag het er naar uit dat de bouw 
vertraging zou oplopen. Dit was Hartman 
kennelijk ter oren gekomen en hij wil de 
grond van de gemeente pachten voor de ver-
bouw van aardappelen en haver. Hij maakt 
zijn wensen kenbaar aan het college van B 
& W in een brief van 2 april 1918: [...] ‘Waar 
in deze benarde omstandigheden de voeding 
voor mensch en dier zeer nodig is en onder-
getekende op genoemd bouwland verleden 
jaar nog een gedeelte klaver gezaayd heeft 
dat reeds in juni gemaayd wordt als ook kan 
bij directe bewerking nog Haver en vroege 
aardappelen begin augustus geoogst worden. 
Zou het toch jammer zijn indien deze grond 
nog zoolang braak bleef liggen.’
De Hoofdopzichter der Landerijen van de 
gemeente Zutphen ziet geen bezwaren. Ook 
de eerstaanwezend ingenieur der Genie te 
Arnhem stemt ermee in. Hartman krijgt een 
brief van het college van B & W waarin staat 
onder welke voorwaarden hij de grond mag 
verbouwen. Zo mag hij ‘den grond uitslui-
tend te beteelen met erwten en boonen 
(bruine of witte) die droog geoogst moeten 
worden of met aardappelen’. Dat betekent 
echter niet dat Hartman aan de slag kan. 
Eerst moet de gemeenteraad nog groen licht 
geven en daarna moeten Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland er hun goedkeuring nog 
aan hechten. Pas op 10 juni 1918 krijgt  

Hartman van het college bericht dat Gede-
puteerde Staten geen bezwaar hebben.
Dat braakliggende bouwterrein is het college 
van B & W kennelijk een doorn in het oog, 
zoals blijkt uit een brief van 24 mei 1918 
aan de hoofdopzichter der gemeentelande-
rijen: ‘Het heeft de aandacht van ons college 
getrokken dat op het terrein aan den weg 
naar Warnsveld, tot welk verkoop aan den 
Staat der Nederlanden besloten is, nog kla-
ver groeit. Wellicht kan deze klaver gebruikt 
worden ten behoeve van de voeding der 
paarden van den reinigingsdienst. Is dit niet 
het geval, zoo zou de klaver verkocht kun-
nen worden.’
Ten slotte – het is dan 20 september 1918 – 
komt de eerstaanwezend ingenieur te Arn-
hem met de mededeling dat de minister van 
Oorlog hem gemachtigd heeft tot het sluiten 
van de koopakte voor de aankoop van het 
stuk grond voor de bouw van een Mare-
chausseekazerne aan de Warnsveldseweg. 
De eerstaanwezend ingenieur der genie kon 
aan de slag gaan. En zo nam in het laatst van 
1918 de bouw van de kazerne aan de 
Warnsveldseweg een aanvang. De preciese 
datum van oplevering van de kazerne heb ik 
niet kunnen achterhalen. Het zal in novem-
ber of december 1919 zijn geweest, waarop 
het personeel van de Buitensingel 64 kon 
verhuizen naar de Warnsveldseweg 97.

De kazerne bestond uit een hoofdgebouw en 
voorts vier dienstwoningen voor gehuwde 
onderofficieren: één aan de Prins Bernhard-
laan 2 en drie aan de Warnsveldseweg  99, 
101, en 103. De vijf ongehuwden werden 
gekazerneerd op de bovenverdieping van de 
kazerne. De totale sterkte van de brigade be-
droeg vijf onderofficieren en vier marechaus-
sees. Achter het hoofdgebouw bevond zich 
een gebouw voor de stalling van zeven paar-
den, met daarboven een hooizolder. De bri-
gadecommandant was toen de wachtmeester 
eerste klas J.J. van der Peijl, die van 1904 tot 
1922 deze functie vervulde.
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Supermarkt
Het gebouw aan de Buitensingel werd afge-
stoten en door de Dienst der Domeinen ver-
kocht aan de kruidenier J. Verharen, die de 
benedenverdieping geschikt maakte voor zijn 
winkel. Na enige jaren werd de oude kazerne 
doorverkocht aan de heer Veenendaal, des-
tijds parlevinker met een winkel aan de Lam-
mersstraat 10 te Zutphen, die zich onder de 
naam Veenenendaals Supermarkt VEZO ves-
tigde in de oude kazerne. Later ging deze su-
permarkt over naar De Boers Supermarkten. 
De benedenverdieping van de kazerne werd 
verbouwd tot winkelruimte, de paardenstal-
len tot magazijn en de arrestantencellen tot 
koelruimten. De bovenverdieping en het dak 

van het gebouw bleven ongewijzigd. In 
2005/2006 werd de supermarkt gesloopt om 
plaats te maken voor een woonlocatie van de 
Stichting Hanzeborg, waarbij het grondplan 
van de oude Marechausseekazerne duidelijk 
in het nieuwe gebouw zichtbaar is.

De periode 1940-1945
Met de komst van de Duitse bezetting wer-
den op bevel van de Höhere SS und Poli-
zeiführer, generaal Hans Albin Rauter, ingrij-
pende wijzigingen doorgevoerd in het Ne-
derlandse politiebestel. Rauter stuurde aan 
op een eenhoofdige leiding van de Neder-
landse politiekorpsen, de Staatspolitie, waar-
bij ook de Marechaussee werd ingedeeld.  

Vooraanzicht van de Ma-

rechausseekazerne aan de 

Warnsveldseweg.

Prentbriefkaart van de Ma-

rechausseekazerne aan de 

Warnsveldseweg (vermoe-

delijk jaren ’30)
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Alles wat aan het Marechaussee-uniform 
‘oranje’ was, zoals de distinctieven in de ke-
pie en de kwast aan de sabel of klewang, 
moesten verwijderd worden. Het predikaat 

Koninklijke mocht niet meer gevoerd worden. 
Het wapenschild met de spreuk Je Maintien-
drai boven de ingang werd verwijderd. De 
paarden werden door de bezetter gevorderd.

Het personeel van de brigade Koninklijke Marechausee in Zutphen in 1933.

Supermarkt De Boer, waarbij het bovengedeelte van de oude kazerne nog goed herkenbaar is.
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De periode 1945-1973
De Marechaussee werd na de oorlog zo veel 
mogelijk in oude vorm hersteld. In 1947 
werd de brigade Zutphen heropgericht. 
Maar de vooroorlogse taak verdween. De 
regering droeg de politiezorg op het platte-
land op aan het nieuw opgerichte Korps 
Rijkspolitie. Vele Marechausseekazernes gin-
gen dan ook over naar de Rijkspolitie. Dat 
gold ook voor het Marechausseepersoneel. 
De brigade Marechaussee Zutphen bleef 
echter bestaan en werd belast met de poli-
tiedienst ten behoeve van de krijgsmacht, 
wat inhield dat er door de stad Zutphen ge-
patrouilleerd werd tijdens uitgaansavonden 
van militairen en toezicht op de per trein en 
bus reizende militairen. De kazerne in Eefde 
en het militair oefenterrein bij Gorssel vie-
len eveneens onder het toezicht van de bri-
gade. De onderzoeken hadden doorgaans 
betrekking op door militairen gepleegde 
diefstallen, vernielingen en fraude. Ook ver-
keersongevallen waarbij militaire voertuigen 
betrokken waren, werden afgehandeld door 

de Marechaussee. Ook kwam het voor dat 
de Zutphense Marechaussee bijstand moest 
verlenen aan de Amsterdamse politie bij 
provo- en krakersrellen.

Ook de Marechaussee ontkwam niet aan 
bezuinigingen. Kleinere brigades werd afge-
stoten, waarbij het vrijgekomen personeel 
geconcentreerd werd op grotere brigades. 
Dit lot onderging ook de brigade Zutphen. 
De adjudant-onderofficier G.J. Bouwmeester 
zou de laatste brigadecommandant in Zut-
phen zijn. Op 29 juni 1973 sloot hij voor-
goed de deuren. Het personeel van de bri-
gade Zutphen, in totaal zes personen, werd 
overgeplaatst naar de brigades Apeldoorn en 
Arnhem. De Marechausseekazerne werd ge-
sloopt op 25 april 1976. Op die plaats 
bouwde de Stichting Refugium een hostel 
met 29 kamers. Het enige wat nog herinnert 
aan de Marechausseekazerne aan de Warns-
veldseweg zijn de stervormige witte beton-
nen koppen die als versiering dienden op de 
gemetselde ommuring rond de kazerne.

Personeel brigade Zutphen in 1948, zittend, van links af: wachtmeester Schut en opperwachtmeester Van 

Wijnen; staande, van links af: de marechaussees Brouwer, Van Eck, Teekamp, Anjerman en onbekend.
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Dit artikel is een samenvatting van de 119 
pagina’s tellende studie Koninklijke Mare-
chaussee Brigade Zutphen Historie 1891 t/m 
1973, van dezelfde auteur. Deze studie is in 
te zien bij het Regionaal Archief Zutphen.

Opperwachtmeester G.J. Bouwmeester doet op 29 

juni 1973 de voordeur van de Marechausseeka-

zerne aan de Warnsveldseweg voorgoed op slot.

Het op 29 juni 1973 nog aanwezige personeel van de brigade Koninklijke Marechaussee Zutphen. Van 

links af: marechaussee eerste klas G. Hoeve, opperwachtmeester G.J. Bouwmeester, wachtmeester eerste 

klas M. van Kuiken en wachtmeester eerste klas H.A.J. Scholten.


