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De hu lp marechaussee
K.J. Onderweegs
Boomstede 394, 3608 BD Maarssen
Het woord hulpmarechaussee doet denken aan een benaming van na de
Tweede Wereldoorlog, toen het politieapparaat gezuiverd en gereorganiseerd werd en de hulpagent het personeelstekort bij de politie op moest
vangen. Naar analogie daarvan zou het logisch lijken dat de hulp marechaussee het tekort bij de marechaussee heeft moeten opvullen. Doch niets
is minder waar, want de hulpmarechaussee is van veel oudere datum.
Daarom gaan we, heel summier, terug in de geschiedenis, en wel tot het
ontstaan van het Wapen (- korps) der Koninklijke marechaussee.
Geschiedenis van de marechaussee
In 1813 aanvaardde de toenmalige Prins van Oranje de souvereiniteit
over de Verenigde Nederlanden (Holland en België). Hij werd in 1814 in
Amsterdam ingehuldigd als Souverein Vorst; in 1815 kreeg hij de titel
Koning.
Vele wetten, besluiten en verordeningen uit de Franse tijd bleven gelden. Om de dienst der Justitie te laten voortgaan werden in dat jaar ge-

Afb. 1 (links). Koninklijke marechaussee, 1844 - 1869 (Marechaussee Museum, Buren).
Afb. 2 (rechts). Dragonder van het regiment huzaren van Sytzama uit de periode 1816
tot 1858.
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rechtsdienaren benoemd, die voornamelijk belast werden met het betekenen van vonnissen, het geleiden van gevangenen en het staan bij de deuren
van de gerechtzaien zoals de huidige parketwacht dat nog steeds doet.
In België was reeds een begin gemaakt met de oprichting van een korps
marechaussee. Maar pas sinds 26 oktober 1814, toen de Souvereine Vorst
het Besluit goedkeurde tot de oprichting van een korps marechaussee en
daarop eigenhandig het woord "Gendarmerie" veranderde in "Marechaussee" (zie Afbeelding 3), werd er serieus gewerkt aan de totstandkoming van het Wapen. De 26ste oktober wordt dan ook elk jaar door de
Koninklijke marechaussee herdacht als oprichtingsdag.

y es-«..,..
sC* Zi+fmm^Ë;

S
,U,,*,J?

. 'K.•-, • ) uit*

/

• A v .

(f

;

Y J> (?

v,

< *

/

L

J

L

M

. r

X

.

"

•/ n l,wct.

>• O

; - . : ' . . , . . \ ~ < .

Afb. 3 Koninklijk Besluit v a n 26 oktober 1814 nr. 498 tot o p r i c h t i n g v a n de Koninklijke marechaussee.
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De nieuwe organisatie was, hoe kan het ook anders, op Franse leest
geschoeid naar het voorbeeld van de vroegere Gendarmerie, die haar nut in
de Napoleontische tijd had bewezen. De taak van de marechaussee was en
is nog steeds: "Handhaving van de orde, het verzekeren van de uitvoering
der wetten en het waken voor de veiligheid van de grenzen en op de grote
wegen". Een korps dus met rijkspolitietaken.
De marechaussee was een overwegend bereden wapen en zodoende net
als de cavalerie zeer mobiel. Wat materieel en discipline betreft viel het
onder de Minister van Oorlog, doch op justitieel gebied onder de Minister
van Justitie. De marechaussee werd voornamelijk gestationeerd in de provincies Brabant en Limburg. Vooral bij de afscheiding van België in 1830
speelde de zuidgrens een grote rol in de bewaking van ons land.
Instelling van de hulpmarechaussee
De algemene omstandigheden waaronder de overheden op het platteland
moesten werken waren zeer slecht. Wel werd het bestuur van schout
(burgemeester) en assessoren (wethouders) in ere hersteld, maar financieel stonden de gemeenten er slecht voor; ze hadden weinig over voor het
regelen van de orde en veiligheid in de dorpen. Er waren te weinig veldwachters, en deze deden zelfs op hoge leeftijd nog dienst. Twee gemeenten
hadden soms samen één veldwachter en die had meestal daarnaast ook nog
een bijbaantje zoals bode of deurwaarder, of hij was belast met de inning
van havengelden. Daar stond tegenover dat hij een vrije woning en dienstkleding had.
In die tijd van diligence en trekschuit verrichtte de veldwachter zijn
dienst lopend over vele kilometers zandwegen en half verharde wegen; hij
had altijd dienst. Het inwonertal op het platteland was laag en de mensen
woonden verspreid over een groot gebied. Landloperij, stroperij, dronkenschap en vechtpartijen kwamen veel voor. De vele rellen, opstanden en
grote volksoplopen die de orde verstoorden vormden een probleem voor
het landsbestuur. De regering moest hier wel iets tegen doen ondanks de
bezuinigingsmaatregelen. Men kwam tot een tijdelijke en weinig kostbare
oplossing.
Uit de verschillende cavalerie-onder delen werden officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen aangewezen om gedurende de
wintermaanden van 1848/49 tot en met 1857 politiediensten te verrichten
als "hulpmarechaussee" in de provincies waar geen marechaussee was gelegerd. De geschiktste militairen werden daarvoor uitgezocht. De officieren
en onderofficieren werden beëdigd en tevens aangewezen als hulpofficier
van Justitie. Aan elk der officieren, onderofficieren en korporaals werd een
exemplaar van het "Reglement op de policie, de discipline en de dienst der
marechaussee" en van het "Algemeen Reglement voor de inwendige dienst"
verstrekt. Elk jaar werd bovendien een "Instructie voor de hulpmarechaussee" vastgesteld, die overigens steeds dezelfde bepalingen bevatte.
Het personeel werd elk jaar opnieuw beëdigd.
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Afb. 4 Brief van 24 juni 1852 betreffende de kosten van de in de provincie Utrecht
gestationeerde detachementen hulpmarechaussee gedurende de winter 1851/1852, Een
van de vier detachementen lag in Breukelen-Nijenrode.
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Er werden 28 detachementen hulpmarechaussee gevormd, verspreid
over het hele land. In de provincie Utrecht werden in de Arrondissementen
Amersfoort en Utrecht brigades gestationeerd: in 1850/1851 in de
gemeenten Breukelen-Nijenrode, Montfoort en Wijk bij Duurstede, in
1851/1852 in Breukelen-Nijenrode, Baarn, Montfoort en Leersum, en in
1852/1853 in Breukelen-Nijenrode, Baarn, Leersum en IJsselstein. De
brigade in Breukelen-Nijenrode bestond uit een korporaal en drie manschappen van het 3 e Regiment Dragonders, en in 1853 zelfs uit zes dragonders, afkomstig uit Amsterdam. Voor het dienst doen als hulpmarechaussee
kregen de militairen een toeslag op hun soldij: wachtmeesters 5 cent, korporaals 4 cent en cavaleristen 3 cent per dag.
Uit de briefwisseling in 1852 en 1853 tussen de Burgemeester van
Breukelen-Nijenrode met de commandant van het 3 e Regiment Dragonders
en met de Commissaris des Konings in de provincie Utrecht blijkt dat het
altijd enige problemen gaf voordat de dagprijs voor fourage der dragonders
en voor de stalling der paarden weer was vastgesteld.
Brigade van de hulpmarechaussee te Breukelen
In de jaren 1848 tot 1858 was in Breukelen-Nijenrode een brigade
gestationeerd die onderdak kreeg in Logement-Stalhouderij van Van
Leeuwen aan de Straatweg (zie Afbeelding 5). Deze kreeg daarvoor 69 cent
per man per dag en 76 cent per paard. Nu behoefde de gemeente Breukelen-Nijenrode niet alleen voor de kosten op te draaien, want de regering
kwam daarin tegemoet wanneer de werkelijke kosten niet volledig gedekt
werden. Maar daar vonden de Provinciale Staten wat op. Alle gemeenten
waar de hulpmarechaussee dienst had gedaan moesten naar inwonertal een

Afb. 5. De brug in de Straatweg over de Dannegracht te Breukelen, omstreeks 1907.
Rechts over de brug Logement en Stalhouderij Van Leeuwen, later C. Schuurman.
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geldelijke bijdrage leveren. Dat ging meestal niet van harte; de Commissaris
des Konings moest hen manen tot spoedige betaling van het verschuldigde.
Echte wapenfeiten waren niet te verwachten want het martiale uiterlijk
van de hulp marechaussees boezemde ontzag in. Alleen al hun aanwezigheid
maakte het veel veiliger op het platteland.
Ter illustratie van de rellen waar de hulp marechaussee mee te maken
kreeg een voorval in Kockengen. Daar liepen de gemoederen hoog op toen
enkele vooraanstaande rooms-katholieken in het overwegend protestantse
dorp een eigen parochie stichtten. Zij namen een noodkerk in gebruik die
binnen een afstand van 200 meter van een protestantse kerk was gelegen.
Nadat men kon aantonen dat het geld voor de bouw van een kerk beschikbaar was en voor het onderhoud van de pastoor was gezorgd, verkreeg men
op 7 februari 1852 goedkeuring voor de bouw. Hiermee waren de moeilijkheden niet voorbij. Plotseling brak er een storm uit over de kerkbouw en
stonden rooms-katholieken en protestanten fel tegenover elkaar. In 1853
was namelijk de Wet op de Kerkgenootschappen in werking getreden en
deze wet bepaalde onder andere dat geen nieuwe kerk gebouwd mocht
worden binnen 200 meter van een bestaande kerk. De protestanten eisten
stopzetting van de bouw, daar zij verstoring van hun godsdienstoefening
vreesden door de zang en het klokgelui uit de rooms-katholieke kerk. Zo
hoog liep de ruzie op dat de regering in 1855 een Inspecteur der Rijkspolitie naar Kockengen stuurde om de zaak te onderzoeken. Tegelijkertijd
werd in Breukelen de hulp marechaussee gereed gehouden. Toen bleek dat
de toestemming voor de bouw was verkregen vóór het van kracht worden
van de Wet op de Kerkgenootschappen konden de rooms-katholieken hun
kerk afbouwen en hun eerste godsdienstoefening houden. Een brigadier en
vier manschappen van de hulpmarechaussee werden die dag van Breukelen naar Kockengen gestuurd. Toen het rustig bleef in het dorp liet de
burgemeester van Kockengen de brigadier met twee man terugkeren. De
beide anderen bleven tot na de sluitingstijd der herbergen.
Zo waren er meer incidenten waarbij de hulpmarechaussee ingezet werd.
Na elke detachering van de dragonders moest de burgemeester aan de
Commandant der dragonders schriftelijk berichten of er over het gedrag en
de werkwijze van de hulpmarechaussee wat op te merken was. Daar zij hun
dienst uitstekend deden werd altijd een gunstig advies geschreven.
Oprichting van het korps Rijksveldwacht
Na 1857 werden geen brigades meer uitgezet daar toen de Rijksveldwacht de dienst op het platteland ging uitvoeren. Dit was een uitvloeisel
van de Gemeentewet van 1851. "De dienst van geregtsdienaar, van rijksveldwachter en van bezoldigd opziener der jagt en visscherij" werd bij Koninklijk Besluit van 1 januari 1858 verenigd in één korps Rijksveldwacht.
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De hulp marechaussee na 1857
Dit betekende nog niet het ernde van de hulpmarechaussee. In de jaren
1865, 1866 en 1885 heerste er in vele delen van Nederland een besmettelijke ziekte onder het rundvee. In Breukelen-Nijenrode meldde de veehouder E. van Woudenberg in december 1865 aan de gemeentelijke autoriteiten dat in zijn stal de vee- of runderpest was uitgebroken. Zijn
boerderij lag bij de grens tussen Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St.
Pieters. Daarop werd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
een gedeelte van beide gemeenten tot besmet gebied verklaard, hetgeen in
het Provinciaal Utrechtsch Dagblad en de Amersfoortsche Courant ter openbare kennis werd gebracht. Deze en andere gevallen noopten de regering
wederom de hulpmarechaussee in te schakelen om de genomen maatregelen kracht bij te zetten.
De instructie voor de in te zetten detachementen, bestemd voor de
bewaking, had een andere inhoud dan die in de jaren 1848 tot en met
1857. Toen ging het om de totale politiezorg, in 1866 om een handhaving
van een ver voersver bod, de mogelijkheid tot visitatie en inbeslagneming.
Voor de handhaving van de maatregelen mochten de gemeentebesturen
extra buitengewone veldwachters aanstellen die zich alleen bemoeiden met
het voorkómen van verspreiding van de besmettelijke veeziekte. Op verzoek van de burgemeester van een gemeente in zon besmet gebied kon de
hulpmarechaussee ook belast worden met het afmaken van ziek en besmet
vee.
De waardering voor het optreden van deze buitengewone veldwachters
blijkt bijvoorbeeld uit een voorval in 1867. De burgemeester van Maartensdijk vond dat de rijksveldwachter en de gemeenteveldwachter zich
bijzonder hadden onderscheiden tijdens het uitbreken van de veetyphus.
Zij hadden veel vee moeten afschieten. Hij droeg hen voor een gratificatie of
een eervolle vermelding in het Algemeen Politieblad voor bij de Procureur
van het Gerechtshof. Deze honoreerde dit niet, want volgens hem betrof het
hier "een gewone dienstverrichting en verschuldigde plichtsbetrachting".
In een brief van de Commissaris des Konings in de provincie Utrecht
staat dat in 1866 een detachement gelegerd was in de Vuursche, hetwelk
onder leiding stond van de Ie luitenant Wieling. Op 11 oktober kwamen
daarvandaan een wachtmeester en zes dragonders naar Breukelen-Nijenrode om hier als hulpmarechaussee dienst te doen. De bestaande post aan
de Straatweg van een sergeant, een korporaal en tien soldaten werd toen
opgeheven en overgeplaatst naar Soestdijk. Uit dit laatste valt af te leiden
dat niet alleen de cavalerie werd ingezet maar dat ook een afdeling van de
infanterie dienst deed in het bewaken der grenzen van de besmette
gebieden.
Dat de genomen maatregelen effect hadden bleek uit het beter
functioneren van de Veterinaire Dienst en het betere toezicht van de
Inspecteurs der Dierenbescherming. De controle door de veeartsen werd
verscherpt.
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Na 1885 werden ook brigades van de marechaussee in de overige
provincies gestationeerd en werd de hulpmarechaussee niet meer ingezet.
Bij Koninklijk Besluit van 24 februari 1893 no. 36 werd bepaald dat
officieren, onderofficieren en korporaals der landmacht, niet behorende tot
het wapen der Koninklijke marechaussee, konden worden bestemd om
dienst te doen als marechaussee. Het doel hiervan was het kader van de
detachementen die militaire bijstand verleenden de bevoegdheid te geven
verbaliserend op te treden en verdachten aan te houden.
Dat het voordelen had, dienst te doen als militair en bij de marechaussee,
blijkt uit de vele advertenties waarin politiepersoneel met ervaring als
(hulp)marechaussee gevraagd werd; ook thans hebben zij een zekere voorsprong om bij de politie aangenomen te worden.
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