
Kolonel b.d. Frank Peersma

Tegenwoordig weet iedereen dat er een regimentscom-
mandant en een regimentsadjudant zijn. Van beide func-
tionarissen hangen foto’s in de Regimentszaal bij de 
Historische Collectie Verbindingsdienst. Aan een andere 
muur in de Regimentszaal hangen nog drie portretten: 
die van de Inspecteur Verbindingsdienst. De eerste was 
brigadegeneraal J.J. Marlet. Over hem gaat dit artikel.
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Beginperiode
Jacobus Johannes Marlet is geboren op 
12 maart 1896 te Gouda als zoon van Mi-
chaël Franciscus Josephus Marlet en Els-
je Gerarda Coljee, die waren getrouwd op 
26 juli 1894 te Utrecht. Zijn vader was in-
specteur levensverzekeringen. 
Marlet begon op 16 september 1913 
aan de KMA als cadet bij het Wapen der 
Genie ‘hier te lande’ met registratienum-
mer 96.03.12.000. Hij werd op 23 mei 
1914 op de KMA bevorderd tot ca-
det-korporaal titulair en 12 juli van dat 
jaar tot cadet-korporaal. Hij was, als ge-
nist, in 1914 lid van de Cavalerie Volti-
geer Vereeniging. Op 5 december 1914 
werd hij cadet-sergeant. In 1916 zat hij 
in het bestuur van de Cadetten-Fotogra-
fen Club als Commissaris van Materieel 
en was hij lid van de Cadetten Debating-
club. Begin 1916 is hij geslaagd voor het 
examen voor de rang van tweede-luite-
nant en op 3 maart 1916 werd hij be-
noemd tot tweede-luitenant.
Als tweede-luitenant werd hij comman-

dant van de Telegraafafdeling van het 
Hoofdkwartier Veldleger in Oosterhout.
Zijn eerste functie was dus in het vakge-
bied van de Verbindingsdienst en tot aan 
de Tweede Wereldoorlog zou dat ook zijn 
laatste zijn. Per 1 augustus 1918 werd hij 
bevorderd tot eerste-luitenant1 en ge-
plaatst bij het Regiment Genietroepen in 
Utrecht.
Op 31 mei 1920 trouwde hij te Rijswijk 
met Victorina Christina Kruijswijk, die ge-
boren was op 14 november 1899 te Den 
Haag. Uit dit huwelijk werden zeven kin-
deren geboren; vier zoons, twee dochters 
en een levenloos geboren dochter. Twee 
van de zoons zouden Pater Jezuïet wor-
den. Het geloof heeft zijn hele leven een 
belangrijke rol gespeeld.

Genieperiode
Op 1 november 1920 werd hij overge-
plaatst naar het bureau van de Inspecteur 
der Genie in Den Haag2. Van daaruit werd 
hij per 15 september 1922 ter beschikking 
gesteld van de Chef van de Generale 

Staf3. Vanuit die functie maakte hij in 1922 
als eerste-luitenant deel uit van de ‘Com-
missie voor de reorganisatie van den Ver-
bindingsdienst te velde en in de stellingen’.
In 1922 werd in de Militaire Spectator al 
een artikel geschreven door kapitein der 
Genie H.J.H. van Tarel over de ‘organisa-
tie en opleiding der Verbindingstroepen’, 
waarin werd gepleit voor het instellen van 
een ‘Inspecteur van den Verbindings-
dienst’. Belangrijkste redenen waren het 
hebben van een uniforme wijze van oplei-
den en trainen en het zorgen dat men el-
kaar kent en zo een esprit de corps 
kweekt. Redenen die vandaag – 100 jaar 
later – nog steeds valide zijn. Die inspec-
teur zou in oorlogstijd hoofd zijn van de 
sectie Verbindingsdienst van het Alge-
meen Hoofdkwartier. Maar kennelijk was 
toen de tijd nog niet rijp voor een eigen 
Inspecteur Verbindingsdienst.

Een jaar later werd Marlet per 2 novem-
ber 1923 gedetacheerd bij de Hogere 
Krijgsschool4 voor de cursus Stafdienst 
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en de opleiding voor het Generale Staf 
Brevet. In zijn periode op de Hogere 
Krijgsschool werd hij per 3 maart 1924 
bevorderd tot kapitein5 ‘bij den staf van 
het Wapen der Genie’. Op 1 november 
1926 wordt hij ‘ontheven van zijn deta-
cheering bij de Hoogere Krijgsschool’ en 
weer geplaatst bij de staf van de Genie.

In 1927 schreef hij een artikel in de Militai-
re Spectator, waarin hij verklaarde tegen-
stander te zijn van het losweken van de 
Verbindingsdienst uit de Genie en ‘Om 
onze Verbindingstroepen onder een af-
zonderlijken Inspecteur te stellen is voor 
onze verhoudingen toch wel wat al te 
luxueus.’ Na zijn diensttijd verklaarde hij 
spijt te hebben dat hij er toen zo over 
dacht, want – terugkijkend – had volgens 
hem de Verbindingsdienst al voor de 
Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan moe-
ten hebben als zelfstandig wapen. 

Op 10 december 1928 werd hij overge-
plaatst naar Breda en toegevoegd aan de 
commandant van het eerste genie-com-
mandement. Op 7 maart 1930 hield hij 
een lezing getiteld ‘Het Russische gevaar 
voor den Vrede’ voor de studie-sectie van 
de Afdeling ’s-Gravenhage van de Rooms 
Katholieke Vredesbond in Huize Voorhout 
te Den Haag.

Medio 1931 was hij Eerst Aanwezend In-
genieur te Breda en werd hij tijdelijk gede-
tacheerd als Eerst Aanwezend Ingenieur 
te Bergen op Zoom. Nog geen twee jaar 
later werd hij op 1 april 1933 overgeplaatst 
van Breda naar het Regiment Genietroe-
pen in Utrecht. Daar werd hij kapitein-adju-
dant bij het Regiment Genietroepen. Ook 
was hij commandant van het detachement 
van het Regiment Genietroepen dat als af-
zettingseenheid deelnam aan de begrafe-
nis van H.K.H. Koningin-moeder Emma 
op 27 maart 1934. 

Met ingang van 1 mei 1934 werd hij be-
noemd tot adjudant van het Regiment 
Genietroepen6. Die functie bekleedde hij 
ruim twee jaar tot hij op 20 juli 1936 eer-
vol werd ontheven uit deze betrekking7 en 
geplaatst te Bergen op Zoom als Eerst 
Aanwezend Ingenieur. 

Tweede Wereldoorlog
Net als alle militairen werd hij per 1 no-
vember 1940 ‘op non-activiteit gesteld 
krachtens punt 3o van artikel 70 der Be-
vorderingswet voor de landmacht 1902’8.
In mei 1942 werden de Nederlandse offi-
cieren, die sinds mei 1940 gedemobili-
seerd waren, door de Duitse bezetter op-
geroepen om zich op 15 mei te melden 
bij hun kazernes. Hitler gaf opdracht tot 
deportatie van deze beroeps- en reserve-
officieren naar bijna 50 verschillende 
krijgsgevangenkampen. 
Zo werd J.J. Marlet krijgsgevangen ge-
maakt toen hij zich op 15 mei 1942 meld-
de te Bussum en kwam hij in een krijgs-
gevangenkamp in Stanislau terecht, 
Stammlager 371. Begin 1943 werd hij, te 
rekenen van 16 mei 1942, weer in actieve 
dienst hersteld bij beschikking van het 
Commissariaat voor de belangen van de 
voormalige Nederlandse Weermacht. Zijn 
krijgsgevangenennummer in Stanislau 
was 30222. Op 17 januari 1944 werden 
de krijgsgevangenen van Stanislau over-
gebracht naar Kamp Neubrandenburg, 
dat op 28 april 1945 werd bevrijd door 
het Rode Leger. 
Op 29 mei 1945 keerde hij terug uit krijgs-
gevangenschap en aansluitend werd hij 
belast met de voorbereiding van de oplei-
ding Verbindingsdienst. Daarvoor werd hij 
tijdelijk benoemd tot majoor9. Dat leek zijn 
definitieve terugkeer naar de Verbindings-

dienst te worden, maar per 1 februari 
1946 werd hij commandant van het 1e 
Geniecommandement te Breda met be-
houd van zijn tijdelijke rang van majoor en 
de ouderdom in rang10. Te rekenen vanaf 
1 mei 1946 werd hij benoemd tot tijdelijk 
luitenant-kolonel voor de tijd dat hij de 
functie bekleedde van bevelhebber van 
het Geniecommandement11 en in dezelf-
de functie werd hij later dat jaar benoemd 
tot tijdelijk kolonel12, ook al was hij formeel 
nog kapitein.

Verbindingsdienstperiode
Op 1 januari 1947 werd bij het hoofd-
kwartier van de Generale Staf het Direc-
toraat Verbindingsdienst opgericht met 
aan het hoofd de Directeur van den Ver-
bindingsdienst. Het Directoraat viel onder 
de Sous-chef v.w.b. opleidingen en regle-
menten, onder de Adjunct-chef v.w.b. or-
ganisatie, bewapening en uitrusting en 
onder de Adjudant-Generaal v.w.b. per-
sonele aangelegenheden. Marlet werd de 
eerste Directeur Verbindingsdienst en hij 
zou ook meteen de laatste zijn.
27 oktober 1947 werd hij administratief 
ingedeeld bij het 1e Regiment Verbin-
dingstroepen13. In 1948 werd een inhaal-
slag gemaakt met bevorderingen. Die 
hadden ‘stilgestaan’ gedurende de Twee-
de Wereldoorlog. Er waren verliezen gele-
den en ook voor de wederopbouw na de 
oorlog was hoger kader noodzakelijk.
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 Zodoende werd hij per 3 oktober 1948 bevorderd tot majoor, per 
4 oktober 1948 tot luitenant-kolonel en per 10 oktober 1948 tot 
kolonel. Alle drie bevorderingen stonden ook in één Koninklijk 
Besluit14. 

Eind 1948 werd de Commissie Verbindingen der Krijgsmacht 
(C.V.K.) ingesteld15 16. De Koninklijke Landmacht, met uitzonde-
ring van de Legerluchtmacht, werd daarin vertegenwoordigd 
door kolonel J.J. Marlet als Directeur Verbindingsdienst, die te-
vens voorzitter van de commissie was. De secretaris was kapi-
tein ing. T. de Ruig van het Directoraat Verbindingsdienst, die 
later de derde en laatste Inspecteur Verbindingsdienst zou wor-
den. Ook werd bepaald dat de Directeur Verbindingsdienst de 
enige militaire autoriteit was die bevoegd was om ‘overleg te 
plegen of te doen plegen met het Hoofdbestuur der P.T.T. (Post, 
Telegraaf en Telefoon)’.

Bij de reorganisatie van de Generale Staf werden op 1 juli 1949 
de directoraten al weer opgeheven bij Landmacht Order 1949, 
nr. 164 en werden de functies ingesteld van Inspecteur der In-
fanterie, Cavalerie, Artillerie, Genie en Verbindingsdienst, die de 
taken van de directoraten overnamen. De kolonel der Genie J.J. 
Marlet, tot dan toe Directeur Verbindingsdienst, werd de eerste 
Inspecteur Verbindingsdienst.
Bij Koninklijk Besluit van 22 april 1950, nummer 8, werd hij – 
nog net als kolonel der Genie – Officier in de Orde van Oranje 
Nassau met de zwaarden. Nadat de Verbindingsdienst een zelf-
standig wapen werd, is hij vanuit de Genie op 1 juli 1950 regis-
tratief heringedeeld bij de Verbindingsdienst17. 
Per 1 augustus 1951 ging hij administratief ook over van het 
Hoofdkwartier van de Generale Staf naar het Garnizoensdeta-
chement Den Haag, maar bleef in verzorging bij de Inspectie 
Verbindingsdienst.
Toen op 1 april 1952 de rang van brigadegeneraal werd inge-
voerd, werd hij als Inspecteur bevorderd tot tijdelijk brigadege-
neraal18. Van 18 april 1952 tot 6 mei 1952 maakte hij een 
dienstreis waar hij zich liet informeren over o.a. de apparatuur, 
werkwijze en opleiding van de Amerikaanse verbindingsdienst. 
Ook de aanschaf van Amerikaanse apparatuur werd bespro-
ken, o.a. de SCR-399.

Op 24 november 1952 overleed zijn echtgenote te Haarlem. 
Daarna is hij hertrouwd met Maria Catharina Wilhelmina Lan-
gendam, die geboren was op 28 april 1903 te Den Haag en 
overleed op 20 mei 1975 te Nijmegen.
Bij Koninklijk Besluit19 werd hem per 11 september 1953 op zijn 
verzoek eervol ontslag uit de militaire dienst verleend en op de-
zelfde datum met hetzelfde Koninklijk Besluit is hij bevorderd tot 
generaal-majoor.
Direct na zijn diensttijd als militair werd hij bedrijfsdirecteur van 
de Stichting St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht.
Op 29 juni 1954 werd hij door het Vaticaan onderscheiden als 
commandeur in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote, 
Classis Militaris met ster.

Hij overleed op 24 april 1976 te Tilburg en ligt met, zijn beide 
echtgenotes, begraven op het RK Kerkhof St. Bavo Berkenrode 
aan de Herenweg 88 te Heemstede. 
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