
Wapendag 2013: start jubileumjaar 

 

De Koninklijke Marechaussee vierde op vrijdag 25 oktober in Apeldoorn 

haar 199e Wapendag en daarmee de start van haar jubileumjaar: 200 

jaar Koninklijke Marechaussee. Externe sprekers gaven daar hun visie op 

het werk van de marechaussee. 

Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens 

blikte in zijn jaarrede terug op het afgelopen jaar waarin veel is gebeurd: 

nieuwe vormen van samenwerking, vele operationele successen, 

bezuinigingen, reorganisaties, veranderingen in het Koninklijk Huis en de 

missie in Kunduz die veilig is afgerond. Over het Herfstakkoord zei hij: 

“Voor de marechaussee betekent het dat we 20 VTE minder hoeven te 

bezuinigen dan oorspronkelijk in de nota stond. En we kijken of we de 

invoering van informatiegestuurd optreden sneller kunnen doen. We gaan 

van gebiedsgebonden naar informatiegestuurd. We moeten zo snel 

mogelijk duidelijk hebben wat dat voor iedereen betekent." 

200 jaar als het erop aankomt 

CKMar gaf het startsein voor het jubileumjaar: “Met twee eeuwen 

geschiedenis kan je veel leren uit het verleden. We gaan het jubileumjaar 

gebruiken om onszelf beter te leren kennen, en tegelijkertijd naar de 

toekomst te kijken. De sturing op ons werk en de inrichting van onze 

organisatie gaan veranderen. Toch blijft ook veel hetzelfde. We willen de 

juiste man op de juiste tijd op de juiste plek hebben. Als het erop 

aankomt.” 

De blik van buiten 

Het thema van de middagpresentaties was ook dit jaar ‘de blik van 

buiten’. Diverse externe sprekers gaven hun visie op het werk van de 

marechaussee. Secretaris-generaal van Defensie Erik Akerboom gaf als 

eerste zijn kijk op de marechaussee. Dit deed hij zowel vanuit zijn huidige 

functie als vanuit zijn vorige functie als Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hij noemde de marechaussee 

“daadkrachtig en betrouwbaar met een open, zelfkritische houding en 

‘eagerness’ om te presteren.” Hij gaf ook aan dat de marechaussee in 

deze tijd heel snel moet kunnen opschalen. Dat vraagt om grote 

flexibiliteit, interoperabiliteit en een goede informatiepositie. Ook 

adviseerde hij de marechaussee om niet teveel op partners te willen 

lijken. 



 

Recht op privacy 

Director of Operations bij Stichting Privacy First, Vincent Böhre, 

onderstreepte het belang van het recht op privacy. Hij was groot 

voorstander van het principe ‘select before you collect’. Hij plaatste 

kritische noten bij ontwikkelingen als het afnemen van vingerafdrukken bij 

alle burgers voor hun paspoort en een camerasysteem als @migoboras bij 

de grens. “Privacy is een mensenrecht.” Böhre sprak de hoop uit dat de 

marechaussee zich ontwikkelt tot een privacy-vriendelijke 

overheidsorganisatie die een voorbeeld is voor anderen. 

Verder kijken dan regels 

Lenny Reesink van Stichting Vluchtelingenwerk toonde een deel van een 

interview met marechaussees in de vierdelige tv-serie ‘Uitgezet’. Reesink 

vond de beelden indrukwekkend en zei hierover: “Complimenten aan de 

marechaussee! Hierover praten op tv dat spreekt voor de openheid en 

integriteit van de organisatie.” Ze daagde de marechaussee uit om verder 

te kijken dan alleen regels en protocol en ook te kijken naar de persoon 

die voor je staat. 

Zelf invloed uitoefenen  

De laatste die de marechaussee een spiegel voorhield was Hans Jaap 

Melissen, oorlogscorrespondent en journalist van het jaar 2012. Hij 

vertelde over zijn eerste ervaring met de marechaussee in Irak: “Op de 

basis werd ik aan de marechaussee overgedragen, nadat ik in een 

nabijgelegen stadje ‘verdacht gedrag’ had vertoond en was meegenomen 

door de Irakese politie. Ook adviseerde hij de marechaussee om achter de 

schermen invloed uit te oefenen. Bijvoorbeeld als het om deelname aan 

een missie gaat. 

Discussie 

De dag werd afgesloten met een paneldiscussie. CKMar reageerde op de 

kritische noten van de sprekers: "In alle pakken in deze zaal zitten 

mensen: mannen en vrouwen. Het is goed dat ons vandaag een spiegel is 

voorgehouden. We vinden het fijn om complimenten te krijgen, maar we 

blijven ook graag leren. Al bijna twee eeuwen.” 

Wapendag ver van huis 

Ook ver van huis vierden de collega’s de verjaardag van de Marechaussee. 

'Bestemd om de orde te handhaven, de uitvoering der wetten te 

verzekeren en te waken voor de veiligheid der grenzen en grote wegen'; 

199 jaar na de oprichting van het Corps de Maréchaussée is deze mijlpaal 

ook in Afghanistan herdacht. 


