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Dames en heren, 
 
Bent u vandaag langs een weiland gereden? Dan heeft u ze vast wel gezien. Grazende ganzen. Ieder 
najaar strijken er weer ruim twee miljoen neer in ons land om te overwinteren. In groten getale 
weten ze vanuit het koude Noorden de beste Hollandse weilanden uit te pikken. Ik kijk altijd met 
ontzag naar die precieze V-formaties hoog in de lucht. Een vorm die u ook vast wel kunt waarderen.  
 
Maar bij ganzen denk ik niet alleen aan hun nauwkeurige navigatie. Of aan foie gras, maar dat kan ik 
geloof ik beter niet hardop zeggen. Nee, bij ganzen denk ik ook aan Rome. De stad die ooit gered zou 
zijn door een stel gakkende ganzen.  
 
Het was het jaar 387 voor Christus toen de Galliërs de stad Rome veroverden. De bewoners van de 
stad vluchtten naar het Capitool, de belangrijkste heuvel van Rome. De Galliërs beklommen midden 
in de nacht de Capitolijnse rotsen om ook de laatste vesting te overmeesteren.  
Dit deden ze zo stilletjes dat zelfs de waakhonden niet aansloegen. Maar de ganzen begonnen 
onrustig te gakken en wekten daarmee de Romeinen. En de Galliërs? Die werden op hun beurt 
verdreven.  
 
Of Rome haar huidige bestaansrecht echt aan een stel ganzen te danken heeft, laat ik even in het 
midden. Maar het verhaal illustreert wel de belangrijke rol van vroegtijdige signalering van een 
dreiging en de mogelijkheid om maatregelen te treffen.  
Vandaag de dag zijn ganzen niet meer de aangewezen beveiligers. Je loopt al snel tegen de nodige 
logistieke problemen aan. Ik hoef denk ik alleen maar Schiphol te noemen …  
Vandaag de dag heeft Nederland behoefte aan beveiligers die de dreigingen van onze steeds 
complexer wordende samenleving zien, begrijpen en aankunnen. 
Vandaag de dag is veiligheid, net als in de tijd van de Romeinen, basisbehoefte nummer één. Een 
rechtsstaat kan alleen functioneren als we ons daar met z’n allen voor inzetten. 
Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. U mag naar mij - als eindverantwoordelijke – 
wijzen als de veiligheid in het geding komt, maar samen met burgers, bedrijven en overheid hebben 
we stuk voor stuk de taak om Nederland leefbaar te houden. En die taak wordt bemoeilijkt door de 
grote dreigingen die we alleen al in het afgelopen jaar hebben gezien. Ik noem de moord op Derk 
Wiersum, de tramaanslag in Utrecht en de recente cyberaanval op de Universiteit Maastricht. Ook in 
2020 blijven dit soort dreigingen reëel.  
U zet zich dag in, dag uit in voor een veiliger Nederland. Bij festiviteiten, bij bedrijven, op vliegvelden 
en in havens en niet te vergeten tijdens voetbalwedstrijden. Uw V staat voor veilig en vertrouwd. 
Maar ook voor vakkundig. Vanuit de brancheverenigingen bent u continu bezig met een verdere 
professionalisering. U anticipeert op digitale vraagstukken, op mogelijkheden om techniek beter in te 
zetten en op de bredere rol die opdrachtgevers steeds meer van u verlangen. Hiervoor heb ik grote 
waardering.  
 
Waar een gans wegvliegt, kunt u een robot terugzetten. Want dankzij technologische ontwikkelingen 
kan de waakzaamheid van ganzen worden vervangen door processorkracht, videoresolutie en 
software. Autonome beveiligingsrobots en andere technische hoogstandjes kunnen sommige 
beveiligingstaken overnemen.  
 
Ik zeg nadrukkelijk sommige, want beveiligers zijn niet te vervangen. Op het gebied van 
veelzijdigheid, vindingrijkheid en flexibiliteit wint u het met grote afstand van een robot.  
U zorgt voor verbinding. Tussen taken onderling en tussen het publieke en private domein. Zo treedt 
een goede beveiliger bij een incident de-escalerend op totdat de politie of een andere hulpdienst het 
overneemt. Ik zie een robot dat niet 1,2,3 doen. 
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Als beveiliger bent u de ogen en oren van de politie. Een mooi voorbeeld hiervan zie ik vele zondagen 
in het jaar bij de Johan Cruijff ArenA. Beveiligers voeren daar hun taken in nauwe samenwerking met 
de politie en andere handhavers uit.  
Als ik weer eens luidkeels vanaf de tribune Dapp’re strijders fier en koen zing, denk ik niet alleen aan 
de spelers op het veld, maar ook aan alle mannen en vrouwen die ervoor zorgen dat de fans na de 
wedstrijd weer veilig naar huis kunnen.  
 
U voert uw werk midden in de samenleving uit. Waar mogelijk help ik u graag om uw 
werkzaamheden nog beter uit te kunnen voeren. Wat heeft u hiervoor nodig?  
 
Zou het u bijvoorbeeld kunnen helpen als we kritischer kijken naar de openings- en sluitingstijden 
binnen risicogebieden? Of als we kritischer kijken naar festivalvergunningen? Zo kunnen we ordenen, 
handhaven en toezicht nog beter op elkaar laten aansluiten. Als in een V-formatie zouden deze 
elkaar kunnen versterken. Het lijkt mij een goed idee om hier eens samen in de toekomst over na te 
denken. 
 
Laat mij hiermee mijn betoog afsluiten. Zodat u samen, met een drankje en misschien wel een 
toastje foie gras, kunt toosten op een mooi 2020. Een jaar met gakkende ganzen, rijdende robots en 
onmisbare beveiligers. Een jaar waarin u samen de dreigingen van onze steeds complexer wordende 
samenleving ziet, begrijpt en aankunt. 


