
Wapendag 2015 

het ‘Steve Jobs-momentje’ van CKMAR 

 

Op vrijdagmiddag 23 oktober vond dit jaar de traditionele Wapendag plaats op een nièt zo 

traditionele locatie: theater Orpheus in Apeldoorn vanwege verbouwingswerkzaamheden op de 

Koning Willem III-kazerne.  Voor Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal dr J.A.J. 

Leijtens was deze 201-e verjaardag van het Wapen tegelijk zijn afscheid want – zoals bekend – zal 

CKMar op 5 november het commando overdragen en daarna aantreden als direkteur-generaal van 

de Belastingdienst; een wel heel bijzondere ‘move’ voor een Marechaussee-officier ! 

Vooraf aan de opening had ’s ochtends in ‘besloten kring’ al  de traditionele kranslegging 

plaatsgevonden bij het bekende monument bij onze bakermat en ’s middags begon Commandant 

Wapen met het oplezen van de namen van de collega’s die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 

Bekende- en minder bekende namen passeerden ‘de revue’ maar wat altijd weer indruk maakt zijn 

de leeftijden van de overleden collega’s; de jongste dit jaar was maar 27 jaar. Na de minuut stilte 

sprak  lgen Leijtens zijn jaarrede uit. 

 

Thema van de Wapendag: effectsturing:                                                                                             

Oftewel: wat is het effect van ons werk, aldus CKMar, maar voordat hij daar zijn licht over kon laten 

schijnen, werd eerst op een groot scherm een video gepresenteerd over het afgelopen jaar; een 

hypermodern en flitsend werkstuk met de bijbehorende muziek . In de video werd het hedendaagse 

‘robuuste optreden’ van het Wapen binnen de High Risk (HR)beveiliging op indrukwekkende wijze 

voor het voetlicht gebracht.    

De verschuiving van ‘gebiedsgebonden optreden’ naar ‘informatie gestuurd optreden’ ( het IGO) 

verloopt volgens plan; sterker nog: het gaat daarmee heel goed, aldus Commandant Wapen.                                                                                                                                                       

Aan het einde van zijn jaarrede kondigde lgen Hans Leijtens zijn eigen’ Steve Jobs-momentje’ aan 

toen hij via zijn Iphone op het grote scherm in de zaal de nieuwe ‘Marechaussee-app’ wilde 

demonstreren; een ‘app’ die binnen afzienbare tijd ieder lid van het Wapen ter beschikking krijgt en 

waarmee hele actuele en operationele informatie  is binnen te halen. Maar zoals zo vaak met 

moderne IT-technologie: de techniek liet de generaal toch even in de steek en dat zorgde voor enige 

hilariteit in de zaal. Nu heeft de generaal wel voor hetere vuren gestaan en hij slaagde er na enige 

tijd toch in om de vele mogelijkheden van de ‘KMar-app’ te laten zien. 

In het jaar 2005 is de nieuwe ‘Waarderingsspeld KMar’ ingesteld waarmee toen gelijk afscheid werd 

genomen van het bekende ‘Rode koord’ dat nog deel uitmaakte van de ‘Landmachterfenis’. Dit jaar 

werd deze speld aan 3 leden van het Wapen uitgereikt voor hun bijzondere en heldhaftige optreden . 

Het ging daarbij om adjudant Bode die getuige was van een auto die te water was geraakt en waarbij 

hij met grote moeite de bestuurder uit het wrak wist te krijgen terwijl 3 omstanders vooral 

geïnteresseerd toekeken. De tweede (groeps-)waardering ging uit naar de wachtmeesters van de Pol 

en Wallin die tijdens een patrouille in Rotterdam geconfronteerd werden met een brandende 



personenauto. De bestuurder zat apatisch achter het stuur, de deuren waren vergrendeld en er klonk 

al een onheilspellend sissend geluid toen beide wachtmeesters met grote moeite de deur forceerden 

en de nogal onwillige bestuurder wisten te bevrijden. Kort daarna explodeerde de auto !  De 3 

ontvangers van de waarderingsspeld kregen lof toegezwaaid omdat zij –aldus CKMar – de eer van het 

Wapen hadden hooggehouden. 

Daarna kwamen twee gastsprekers aan het woord. De eerste gastspreker: direkteur-generaal 

Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, drs Jan-Kees Goet, stelde vast dat 

de KMar voortduren overvraagd wordt. Hij onderbouwde dat met enkele voorbeelden.  Directeur-

Generaal Goet kon natuurlijk niet om het meest actuele probleem heen: de enorme 

vluchtelingenstromen die op ons afkomen. Een verbeterde informatiepositie leidt zondermeer tot 

een verbeterde Marechaussee-inzet en de DG zwaaide de KMar dan ook veel lof toe voor haar 

doortastendheid en flexibiliteit maar hij bekende wel elke dag naar huis te gaan met de brandende 

vraag:”heeft elke vluchteling in Nederland wel een bed vanavond ?’ 

De tweede gastspreker sprak over de bewaking van een Joods object, daar staat nog permanent 

Marechaussee voor.  “Wat is het effect van deze Marechausse-aanwezigheid op de Joodse 

gemeenschap?” vroeg de spreker zich hardop af.  Voor de één betekent het ‘veiligheid’ maar voor de 

ander ‘angst’, ‘want ‘daar zal dan wel iets bijzonders aan de hand zijn.’ De familie van de spreker 

woont al 200 jaar in ons land en mag zich dus zeer ingeburgerd noemen maar Joodse families voelen 

zich in toenemende mate onveilig in ons land; in zijn kennissenkring zijn het afgelopen jaar wel 10 

families geëmigreerd. Toch zorgt de KMar ook voor rust binnen de Joodse gemeenschap en daar 

bedankte hij de Marechaussee voor.   

 

Tafeldiscussies over het effect van ons werk:                                                                

Onder leiding van de bekende tv-presentator Frank du Mosch  ( ‘van jeugdjournaal tot omroep Max’) 

werden in wisselende samenstelling tafeldiscussies gevoerd  over het effect van het Marechaussee-

optreden in het kader van ‘veiligheid’ in het land en dan vooral over de vraag: ‘wat ziet het publiek 

ervan ?’ Preventie laat zich nu eenmaal moeilijk in harde produktiecijfers vatten. Bij een van de 

discussies stelde de presentator de vraag wat in ons land moet gebeuren om meer veiligheid te 

krijgen. ‘Marechaussee inzetten’ was het gevatte antwoord van een lid van het beveiligingsteam van 

het eerder genoemde Joodse object die aan tafel was aangeschoven en daarmee kon iedereen op 

deze Wapendag het van harte eens zijn.  

 


