
Majesteit,  

Vandaag is een grote dag voor de Koninklijke Marechaussee. Het is voor mij en mijn collega’s een 

enorme eer dat wij hier -in het brandpunt van onze democratie- de eerste standaard met uw 

monogram mogen ontvangen. 

Deze standaard is voor ons een symbool van eenheid en verbondenheid. Eenheid binnen onze 

gelederen en verbondenheid met U en het Koninkrijk der Nederlanden.  

De standaard verbindt ons: van de gewapende beveiligers op de Nederlandse luchthavens, tot de 

rechercheurs in het Caribisch gebied,  

van de grensbewakers aan de Europese buitengrenzen, tot persoonsbeveiligers in landen ver 

daarbuiten. 

 

Vele generaties marechaussees hebben met hun hand op de standaard trouw gezworen aan het 

Koningshuis, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht.  

Toekomstige generaties marechaussees doen dat vanaf vandaag op deze nieuwe standaard. Zij 

maken daarmee een keuze die ze -in dienst van de veiligheid van de Staat- in situaties en op plaatsen 

brengt waar het er écht opaan komt: voor Nederland en voor henzelf. Want ons werk brengt grote 

verantwoordelijkheden met zich mee. Elke man en vrouw bij de Koninklijke Marechaussee beseft dat 

als geen ander. Die betrokkenheid van onze mensen is altijd onze kracht geweest. Dat zal altijd zo 

blijven.  

Mijn verre voorganger kolonel Bauduin ontving de eerste standaard in 1931 bij Paleis Het Loo. Hij zei 

toen het volgende:  

Mogen wij in de uitreiking van deze standaard een bewijs zien dat wij in het verleden tot tevredenheid 

van Uwe Majesteit werkzaam zijn geweest, dan zal dit ons in de toekomst tot nog grootere dienstijver 

aansporen.  

Ik sluit me van harte bij zijn woorden aan: de lat bij de marechaussee ligt hoog en onze mensen zijn 

de eersten om hem nog hoger te leggen. Wat wij vandaag goed deden, willen we morgen beter 

doen. Dat kenmerkt de Koninklijke Marechaussee, dat kenmerkt onze mensen.  

Dat was zo toen de latere Koning Willem I ons in 1814 oprichtte, 

Dat was zo toen Koningin Wilhelmina ons in 1931 de standaard gunde, 

En dat is hier, vandaag, nog steeds zo.  

 

Ik sta hier namens alle mannen en vrouwen van de Koninklijke Marechaussee en ik dank u voor het 

vertrouwen dat u in ons uitspreekt.  

U kunt er van op aan, dat wij alles in onze macht doen om er ook in de toekomst te stáán als het erop 

aankomt. Zonder vrees en zonder blaam. 


