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Excellenties, generaals, dames en heren, 

Ook ik heet u van harte welkom bij deze plechtigheid. Ik ben zeer vereerd met uw aanwezigheid. Dit 

onderstreept de band tussen de Koninklijke Marechaussee en haar omgeving. Een band die voor mij 

persoonlijk en voor de organisatie van het allergrootste belang is. Fijn dat u er allemaal bent. 

Dames en heren, ik heb zojuist het commando overgenomen van luitenant-generaal Dick van Putten. Generaal 

van Putten vervulde deze functie ruim vier jaar. Eigenlijk doe ik hem tekort door het te typeren als een 

functievervulling. Dick van Putten lééfde deze functie. De functie en de persoon vielen de afgelopen vier jaar 

als het ware samen. Hij wás in persoon commandant Koninklijke Marechaussee. De manier waarop hij invulling 

gaf aan de rol en verantwoordelijkheid van commandant van de Koninklijke Marechaussee en van Gouverneur 

der Residentie was bewonderenswaardig. Zijn toewijding en zijn inzet waren grenzeloos. Zijn betrokkenheid 

met mensen in de organisatie, vooral met hen met wie het om wat voor reden dan ook minder ging, was 

enorm. 

Dick heeft dit niet alleen gedaan. Ook de betrokkenheid van zijn vrouw Adine verdient een groot compliment. 

Zij was er met hem als het nodig was. Bij hoogte- en bij dieptepunten. Generaal van Putten, vanaf deze plaats 

wil ik u bedanken voor de wijze waarop u leiding heeft gegeven aan de Koninklijke Marechaussee en voor de 

staat waarin het Wapen verkeert, nu ik het commando van u mag overnemen. Ik wil deze dank graag 

onderstrepen door u, namens alle medewerkers van de Marechaussee, ter herinnering aan uw commando, het 

officierssabel te overhandigen. 

Dames en heren, als nieuwe commandant van de Koninklijke Marechaussee voel ik mij een bevoorrecht mens. 

Ik krijg de kans om leiding te geven aan een organisatie die een onmisbare bijdrage levert aan de veiligheid van 

Nederland. Een organisatie die dag in dag uit wordt ingezet om de belangen van Nederland te beschermen. 

Letterlijk en figuurlijk overal binnen ons Koninkrijk maar ook ver daarbuiten.  

De Marechaussee doet dat als gendarmeriekorps: een politieorganisatie met militaire status. Belast met een 

breed takenpakket voor verschillende gezagsdagers. Flexibel, betrouwbaar, daadkrachtig en gericht op 

samenwerking. De Marechaussee is één organisatie. Eén organisatie die daar is waar het er op aankomt. Die als 

het nodig is daar gáát waar het er op aankomt. Dat doen we al bijna tweehonderd jaar en we zullen het blijven 

doen. 

Dat vraagt veel van onze organisatie. Dat vraagt vooral veel van de mensen binnen onze organisatie. Het zijn de 

mensen die de Marechaussee haar flexibiliteit geven. Haar daadkracht. Het zijn de mensen die de 

Marechaussee tot een betrouwbare partner maken.  

De Marechaussee beschikt over prima materieel maar het zijn de mensen die het verschil maken. Het zijn dan 

ook onze medewerkers die onze aandacht verdienen. Die ons leiderschap verdienen. Die door hun leiders 

gediend moeten worden. Ik zal mij daarvoor de komende jaren sterk maken. Daarbij stel ik drie begrippen 
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centraal: ruimte, vertrouwen en verbinding. Allereerst ruimte. Ruimte om dat kunnen doen wat er nodig is. In 

de tweede plaats vertrouwen. Vertrouwen om het vak te kunnen uitoefenen, om beslissingen te kunnen 

nemen. En last-but-not-least: verbinding. Verbinding met elkaar. Dwars door rangen en standen heen. Maar 

ook verbinding met hen voor wie wij dit werk doen. Reizigers voor wie hun vakantie op Schiphol begint. 

Nederlandse militairen die soms onder moeilijke omstandigheden hun werk doen. Maar ook de Afghaanse 

agenten in Kunduz en slachtoffers van mensensmokkel en identiteitsfraude.  

Ruimte, vertrouwen en verbinding. Dat zullen voor mij de komende jaren belangrijke thema’s zijn. Zij zullen 

mijn leiderschap en dat van mijn team richten. Om te zorgen dat mijn mensen hun werk zo goed mogelijk 

kunnen doen. Om te zorgen dat de Marechaussee er staat als het er op aan komt. Daar heeft Nederland recht 

op. Dank u wel. 

 


