
Excellentie, geachte veteranen, collega’s, dames en heren, 
 
Een warm welkom op deze 18e veteranendag van de koninklijke marechaussee 
en bij deze traditionele herdenking. En in het bijzonder heet ik luitenant-
generaal van Griensven, Inspecteur-generaal der Krijgsmacht welkom, fijn dat u 
met ons deze dag kan ervaren. 
 
De herdenking waarbij wij stil staan bij onze gevallen kameraden,  
Kameraden van de Koninklijke Marechaussee, het Korps Politie Troepen en het 
Korps Militaire Politie.  
 
Wij herdenken hen die we hebben verloren in de Tweede Wereldoorlog, in 
Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea.  
 
En de collega's die om het leven zijn gekomen in voormalig Joegoslavië, de 
Sinaï, Angola en Irak.  
 
Een herdenking zoals vandaag laat ons stil staan bij wat er gebeurd is  
en bij wie wij verloren zijn.  
Het roept herinneringen en verhalen op. 
 
 
Stilte 
 
 
Herinneringen en verhalen die we moeten koesteren,  
Herinneringen en verhalen die vragen om erkenning en waardering.  
Èn om zorg. 
Zorg die u als veteraan, jong en oud, zo verdiend heeft. 
 
Door te herinneren geven wij erkenning en waardering aan wat iedereen heeft 
gedaan en betekend. 
Door het delen van verhalen geven we elkaar zorg,  
Door het luisteren naar de verhalen hebben we aandacht voor elkaar,  
voor elkaars verhaal, 
en voor elkaars herinnering.  
 
Dat brengt mij bij de herinnering aan een groot man, een boegbeeld.  



Hij was mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Veteranen Platform, 
luitenant-generaal Ted Meines. 
Door velen werd hij ook wel ‘de vader van de veteranen’ genoemd. 
 
Vorig jaar sprak hij nog tijdens deze herdenking. 
Op 95-jarige leeftijd kwam hij eind vorig jaar helaas te overlijden. 
Vandaag missen wij hem.  
 
Zijn gepassioneerde speeches staan velen van ons nog vers in het geheugen.  
Dikwijls citeerde hij daarin het 6e couplet van het Wilhelmus en declameerde 
hij zijn 3 pijlers,  
pijlers waar wij,  
zo zei hij,  
op konden bouwen;  
 
zelfvertrouwen,  
vertrouwen in het team  
en vertrouwen in God.  
Want zei de generaal; dan pas was je een goed militair.  
 
Wij missen hem. 
 
Zijn inzet voor een actief veteranenbeleid zorgde dat er ook erkenning en 
waardering vanuit de samenleving kwam.  
 
Stilte 
 
Erkenning en waardering voor de inzet van  veteranen is belangrijk 
Erkenning van ons zelf en anderen geeft zelfvertrouwen,  
Waardering voor een ander geeft teamspirit  
En behalve de fysieke zorg vinden wij ook mentale steun in de zorg van familie 
en collega’s. 
 
  



Ik denk dat generaal Meines het mij eens zou zijn dat we kracht kunnen putten 
uit deze pijlers, kracht kunnen halen uit de verhalen en herinneringen uit 
vervlogen tijden. Door ze te blijven delen met elkaar geven we het stokje 
steeds weer door. En kunnen we deze kracht vasthouden en inzetten voor de 
toekomst, aangepast naar de tijd.  
 
Naast erkenning, waardering en zorg in het verleden is het goed om ook naar 
het hier en nu te kijken.  
 
Want hoewel de omgeving waarin we werken continu verandert , 
blijven we de veiligheid van Nederland en zijn inwoners bewaken.  
Dat deden zij, en dat blijven wij doen 
Nu, maar ook tijdens toekomstige operaties en missies.  
Niet altijd op dezelfde plek of op dezelfde manier,  
maar aangepast naar de plek, de omstandigheden en de middelen 
maar altijd vanuit hetzelfde fundament. 
En ook dan blijft erkenning en waardering van de inzet en de zorg voor onze 
mensen en elkaar belangrijk.  
 
Als politieorganisatie moeten we niet strak blijven zitten in een regime maar 
flexibel omgaan met dat wat er van ons gevraagd wordt.  
De terreurdreiging maakt dat wij de inzet in Nederland als intensiever ervaren, 
er wordt steeds vaker een beroep op ons gedaan. Zo ook in de rest van de 
wereld, neem Mali, Irak en Afghanistan. Steeds vaker worden onze mensen 
gevraagd om in deze landen te helpen het lokale politieapparaat op te bouwen.   
 
Daar hoort erkenning, waardering en zorg bij, voor onze mensen, onze 
veteranen.  
Het is belangrijk dat Nederland en wij dit blijven zien, hier aandacht aan 
schenken en dit blijven uitdragen.  
 
 
Vandaag geven we ook erkenning en waardering aan onze gevallen collega’s 
door met elkaar tijdens deze herdenking bij hen stil te staan.  
En vandaag luister ik graag naar uw verhalen en geef ook ik u de erkenning en 
waardering die u verdient. 
Laten we straks verhalen met elkaar delen, er voor elkaar zijn en 
spreekwoordelijk ‘het stokje doorgeven’ aan de jongere generatie zodat zij 
inspiratie putten uit uw ervaringen. 
 



Laat het thema van vandaag een thema zijn voor de toekomst, zodat wij blijven 
delen, blijven doorgeven en vooral: blijven waarderen.  
 
stilte 
 
Ik wens u een mooie dag toe, met veel verhalen en herinneringen. 
 
Dank u wel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


