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MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

• Commandanten mogen geen vaccinatie informatie van militairen (op)vragen

• Onafhankelijk onderzoek vanwege parlement vereist naar echec ‘Afghanistan’. 

• Speciaal zingeving en coping-programma nodig voor Afghanistan-veteranen 



DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEELLid worden, zijn en blijven…  
de voordelen van het lidmaatschap:
1.  De ACOM behartigt uw belangen in de eerste plaats door via onderhandelingen met de werkgever goede  

arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Bovendien staan gespecialiseerde juristen klaar voor individuele  
belangenbehartiging en rechtshulp.

2.  Post-actieve militairen kunnen rekenen op actieve belangenbehartiging door de ACOM inzake:
 - pensioenen, 
 - sociale zekerheid en 
 - ziektekosten. 
3.  Onze juristen zijn elke werkdag tussen 08.45 en 12.30 uur te bellen voor eerstelijns advies  

of het maken van een afspraak op ons secretariaat te Leusden. 
4.  Vertegenwoordigers van de CCOOP, de ambtenarencentrale waarbij de ACOM is aangesloten, zitten in het 

verantwoordings orgaan van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Zo oefent uw bond invloed uit op het beleid 
van het pensioenfonds. 

5.  Maar de ACOM helpt u ook bij het doen van uw belastingaangifte zodat u geen cent teveel betaalt aan de 
fiscus.

6.  Voor advies en bijstand kunt u in uw regio aankloppen bij het regiobestuur.  
Indien gewenst komen wij daarvoor bij u thuis. 

7.   De ACOM organiseert ook ‘seniorenbijeenkomsten’ overal in het land.

Maar uw bond biedt u nog meer:
Voor wie, buiten zijn/haar schuld om, financieel in moeilijkheden is geraakt, 
reikt ACOM een vangnet aan in de vorm van het Fonds Maatschappelijke 
Bijstand.

Boot assurantie adviseurs werkt al bijna 40 jaar samen met de ACOM als dé 
specialist op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Of 
het nu gaat om uw legeringskamer, auto, woning of vakanties, wij bieden u 
een compleet servicepakket met zeer scherpe premies en uitstekende 
voorwaarden. Ook voor uw hypotheek en andere financiële zaken bent u bij 
Boot assurantie adviseurs aan het juiste adres! 

ACOM-leden kunnen voor juridische bijstand terecht bij de advocaten van 
Delissen Martens in Den Haag. Al vele lange jaren staan wij ACOM-leden bij in 
militaire strafzaken, zaken op het gebied van het familierecht en erfrecht, in zaken 
van huurrecht, bouwrecht en burengeschillen. Bel gerust voor een gratis advies. 
Als verdere bijstand nodig is, dan hanteren wij gereduceerde tarieven. U bent ook 
welkom als u in aanmerking komt voor ‘toevoeging’ (pro deo). Contact: tel. 
070-3115411, www.delissenmartens.nl

DFD is al 25 jaar de specialist op het gebied van verzekeringen die volledig zijn 
afgestemd op de risico's die u als militair loopt en waar uw thuisfront mee te 
maken kan krijgen. DFD spreekt de taal van militairen en is de schrijver van 
het boekje Wegwijzer bij Opkomst. DFD biedt u de zekerheid van: #Maatwerk 
verzekeringen en hypotheken. #Onafhankelijk advies bij u thuis, ook ’s avonds 
en in het weekend. #Provisieloze verzekeringen. #Het DFD-abonnement biedt 
u financiële helderheid. #Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar. #Snelle en 
klantvriendelijke schadeafwikkeling. #Zekerheid en gemak, u en uw thuisfront 
hebben er geen omkijken naar.

Zorgzaam is opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en  
de vakbonden voor Defensiepersoneel. 
Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De 
doelstelling van Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide collec-
tieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Zorgzaam 
is er voor iedereen die een (arbeids)relatie heeft of heeft gehad met Defensie. 
Ook partners en gezinsleden en medewerkers van vakbonden voor Defensie-
personeel, NATRES en Home-Base Support kunnen een zorgverzekering bij 
Zorgzaam afsluiten. 

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf 
maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Na deze periode kan 
het lidmaatschap worden opgezegd. De opzegtermijn is 3 maanden. De opzeg-
ging dient u schriftelijk of per e-mail (info@acom.nl) aan ons te zenden, met 
vermelding van naam, adres en militair registratienummer. Tevens graag de reden 
van opzegging vermelden. Na ontvangst van de opzegging ontvangt u van ons 
altijd een ontvangstbevestiging.
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Jan Kropf

Mijn vorige voorwoord eindigde ik met het toewensen 
van een fijn verlof voor degenen die dat aanging en de 
wens dat men vooral gezond en veilig zou blijven. Op 
dat moment konden we uiteraard niet verwachten dat 
de verlofperiode voor velen zo hectisch zou gaan 
verlopen en dat er veel van Defensie gevraagd zou 
gaan worden. 

Over de noodhulp in het Caribisch gebied hebben we 
niet al te veel gehoord maar daar kan ook ik vrij kort 
over zijn: Bravo Zulu. Alle betrokkenen hebben hun 
beste beentje voorgezet en het verschil gemaakt. 
Hoewel dat zo hoort en een hoofdtaak van de 
krijgsmacht is, wil ik in ieder geval daar mijn respect en 
waardering voor uitspreken. 

Ik vind vrede en veiligheid nooit vanzelfsprekend. En 
dat geldt uiteraard ook voor de inzet van alle betrokke-
nen rondom de evacuaties van mensen uit Afghani-
stan. Ik zal mij niet uitlaten over de besluitvorming en 
de daaraan gerelateerde momenten, maar wil mijn 
waardering uitspreken voor alle mensen die, direct of 
indirect, betrokken zijn geweest bij de uitvoering 
hiervan. 

Die waardering en het bijbehorende respect gaan 
ditmaal verder dan de betrokken militairen en 
burgermedewerkers van Defensie. Ook vele andere 
ambtenaren en met name het (opgepluste en 
aangepaste) ambassadepersoneel hebben onder zeer 
moeilijke omstandigheden een uitzonderlijke prestatie 
geleverd. 

Maar ook de vele mensen die op de achtergrond (en 
sommigen op de voorgrond) zich op basis van 
vrijwilligheid en persoonlijk commitment hebben 
ingezet, verdienen alle lof. En dan moeten we ook niet 
vergeten dat de ‘rest van Defensie’ voor een deel ‘just 
another day at the office’ had. Zoals altijd staat, 
Defensie nooit stil en er worden vele taken uitgevoerd. 
Elke dag weer en overal ter wereld.

Zoals ik al zei zijn vrede en veiligheid nooit vanzelfspre-
kend, maar daar hoort ook bij dat ze nooit gratis 
kunnen zijn. De laatste maanden bekroop mij toch 
weer veelvuldig het gevoel dat de politiek meent dat 
Defensie als water uit de kraan is: het moet er zijn als 
je erom vraagt en mag eigenlijk niks kosten.

Zo kwam ook het ‘gerucht’ dat er voor Defensie op 
Prinsjesdag “maar liefst € 100 miljoen” bij zou komen. 
Wauw! Hoewel het nu nog maar een (vrij concreet) 
gerucht betreft is het wel tekenend. Defensie moet er 
zijn als er vraag naar is maar als er “geld te verdelen” 
is komt Defensie weer op de laatste plaats. Ook in die 
zin zou het goed zijn als er ook bij de budgetteringen 
meer respect en waardering zou zijn en komen.

In die zin is het dan ook te hopen dat er snel gefor-
meerd gaat worden in Den Haag. Alleen dan kan er 
immers op de juiste wijze geprioriteerd worden en is 
er een kans dat Defensie eindelijk stappen kan zetten 
in de juiste richting. Want laten we eerlijk zijn, € 100 
miljoen voor Defensie lijkt veel maar is feitelijk 
wisselgeld. 

Om op het Europees gemiddelde te komen is ca. € 4 
miljard nodig. Om op de overeengekomen 2% BBP (in 
2024) te komen is ca. € 7 miljard nodig en om de 
plannen uit de Defensievisie 2035 in te vullen is zelfs 
structureel € 17 miljard nodig. Allemaal serieus geld, 
maar het gaat dan ook om serieuze en essentiële 
zaken. 

Als het goed is wordt er tijdens de formatiegesprekken 
‘opnieuw’ gesproken over de begroting voor 2022 in 
het algemeen en Defensie in het bijzonder. Hoewel 
‘hoop’ geen militair woord is 
hoop ik toch oprecht dat er nu 
dan eens wordt doorgepakt in 
het formeren. Nederland heeft 
daar recht op, en Defensie 
zeker. Net zo goed als 
Nederland recht heeft op een 
goed gevulde, goed getrainde 
en goed geoutilleerde 
Defensie.

U W  VO O R Z I T T E R
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H e r d e n k i n g  N a t i o n a a l  I n d i ë - m o n u m e n t : 

‘ N o o d g e d w o n g e n  s o b e r e ,  w a a r d i g e  c e r e m o n i e ’

‘Nu tijd om het lange zwijgen 
van een haast vergeten generatie 

definitief te doorbreken’
“(Laat) de onvermijdelijke grenzen van jouw tijd niet de drempel zijn 
tot eeuwig zwijgen en laat je stem dan ook niet stokken. Blijf geschou-
derd met elke stem die nu nog rest, spreken over de last die ooit op 
jullie schouders is gelegd. (-) Zeg wat je voelde, deel je angsten, vertel 
je vrees je twijfels. Leg je woorden neer in het collectieve geweten van 
deze wereld (-)” Indringende woorden in de declamatie van Roermonds 
stadsdichter Hans van Bergen, tijdens de herdenking bij het Nationaal 
Indië-monument in het Herdenkingspark op 4 september jl.  

De 34e herdenking kende ook dit jaar “noodge-
dwongen” een aangepast karakter. Evenals 
vorig jaar was het, door de coronamaatregelen, 
een “ingetogen, sobere, waardige” ceremonie 
zonder publiek in het Herdenkingspark Hattem. 

Jaarlijks, op 4 september, worden daar de 
militairen herdacht die in de periode 1945-1962 
omkwamen bij het conflict in Nederlands-Indië 
en Nieuw-Guinea. Elders in het park, bij het 
Nationaal Monument voor Vredesoperaties, 
worden de collega’s herdacht die het leven 
lieten tijdens meer recente internationale 
(vredes)missies.  

Kernthema’s ‘vrijheid’ en 
‘zwijgzaamheid’

In de pas, als het ware, met de Indië-herden-
king op 15 augustus jl. in Den Haag (zie 
daarvoor pagina 21), werd de toon in de 
toespraken en voordrachten in ‘Roermond’, 
gezet door de kernthema’s ‘vrijheid’ en 
‘zwijgzaamheid’. Indië- en andere veteranen, 
het is vaker gezegd, verkozen/verkiezen te 
zwijgen over hun wederwaardigheden in 
(toenmalige) oorlogs- en conflictgebieden. 
“De verhalen en herinneringen werden 
gedeeld met wapenbroeders, maar niet met 
de omgeving. Zij wilden niet luisteren. Dus 
men zweeg”, vertolkte minister Ank Bijleveld 
van Defensie de gevoelens van veel veteranen 
in haar herdenkingstoespraak. 

Maar, wist Bijleveld ook: “Een oorlog gaat 
nooit uit je hoofd.  Je kunt zwijgen, het 
wegstoppen en meegaan met de waan van de 
dag, maar de ervaringen verlaten je lichaam 
niet. Dat geldt ook voor de veteranen in de 
strijd in het voormalig Nederlands-Indië. Wie er 
niet bij was, kent de beelden niet die op hun 
netvlies staan gebrand. (-) de gevoelens die 
hen overmanden voor, tijdens en na ieder 
gevecht. Dag in, dag uit, vaak meer dan een 

jaar lang. Voor wie die oorlog niet heeft 
gekend, is het moeilijk te bevatten.”

De duffelse deken van die naar binnen 
gekeerde zwijgzaamheid dreigt weer neer te 
dalen over de (Indië-)veteranen nu de publicatie 
van het onderzoek “Onafhankelijkheid, 
dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 
1945-1950’1, aanstaande is. 

Die angst en vrees deelt ook stadsdichter Van 
Bergen: “De echte waarheid achter jouw eigen 
verhaal is nooit spannend of avontuurlijk. De 
enige waarheid, hoe zij straks op papier ook 
luidt, schrijnt en pijnigt onopgesmukt. Jouw 
strijd in de Oost wordt langzaamaan een strijd 
tegen de tijd. Want wie geven straks nog 
weerwoord als de ware getuigen moeten 
zwijgen? Hoever draagt het geluid van een 
stem die nooit meer spreken kan? Hoe sterk is 
het tegenwicht van woorden die nooit meer 
uitgesproken kunnen worden? Dus veteraan, 
hoe zwaar weegt jouw vrees voor een 
uitgesteld rapport waarop straks jouw ant-
woord niet meer mogelijk is? Maar oordelen 
staan uiteindelijk niet voor altijd gebeiteld in 
dossiers of geschiedenisboeken. Ze worden 
gewikt en gewogen, gedeeld en gedragen 
door ons collectieve geweten. Datzelfde 
collectieve geweten dat ooit aan de bron stond 
van jouw democratisch aangestuurde missie.”

‘Mekaar weer omhelzen en 
vasthouden’

Dit jaar werd de herdenking bij het Nationaal 
Indië-monument in weerwil van de pandemie, 
bezocht door een grotere groep Indië- en 
Nieuw-Guinea-veteranen dan in coronapiekjaar 
2020. Een vaccinatiebewijs c.q. een negatieve 
testuitslag volstond namelijk om het Herden-
kingspark te betreden. 
“Natuurlijk kun je in gedachten alleen herden-
ken maar dat is toch anders dan met je 

1 Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.
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MexicaanseHond
“Is this the end of the American Empire?” Een prangende 
vraag die insnijdt en schuurt als een kiezel van obsidiaan in de 
brogues van het Amerikaanse politieke spectrum, - van rechts 
tot ‘links’, (politieke) opinion leaders en commentatoren. 

Betekent de chaotische maar bovenal smadelijke aftocht met 
de staart tussen de benen van Amerika (lees: het westen) uit 
Afghanistan, het einde van de Pax Americana, de Pax Demo-
cratica? Een retorische vraag, naar wij vrezen!

Wat een diepe, onthutsende schande. Wat een mensonwaar-
dige taferelen op ‘Hamid Karzai Airport’ onder het gewapend 
toeziend oog van het militair machtigste land ter wereld. Een 
onderontwikkeld ‘shithole country’, in de woorden van de 
vorige Amerikaanse president, zou het er niet slechter van af 
hebben kunnen brengen. 

En wij, Nederland, zijn mede verantwoordelijk voor het echec, - 
zo betoogt, in dit nummer, een opperofficier b.d. die het weten 
kan als ISAF-commandant die in 2008-2009 actief was in het 
zuiden van Afghanistan. 

In hoge Haagse Defensiekringen heet het: “Een pijnlijke 
afsluiting van onze inzet in Afghanistan”. Op mijn beurt zeg ik: 
‘Smadelijk en de schande voorbij, - een debacle met talloos 
veel gezichten.’  

De ‘kleine generaal’ en haar CDS, lieten in een brief aan mili-
tairen en burgerpersoneel weten, ten prooi te zijn gevallen aan 
een “achtbaan aan emoties” door het onder de voet lopen van 
de door ons opgeleide, bewapende en geschoeide Afghaanse 
krijgsmacht (ANA) door de ‘sandalistas’ van de Taliban. Het 
betreurenswaardige duo voelde “ongeloof, moedeloosheid, 
maar ook woede en verdriet”.

En zich direct richtend tot onze militairen:  “Jullie hebben ge-
vochten en gebouwd, getraind en geadviseerd. Er zijn collega’s 
gesneuveld en gewond geraakt. Het nieuws over de verovering 
kan dan ook schokkend zijn voor veteranen en nabestaanden. 
(-) 'Hebben we daarvoor gevochten, mensen opgeleid en 
getraind?' De een zal volmondig 'ja' zeggen, terwijl een ander 
nog altijd de meerwaarde van zijn of haar missie 
ziet. Het is dan ook een vraag die ieder voor zich-
zelf moet beantwoorden.” 

Tja, daar wordt de bal ongegeneerd gedeponeerd op het erf 
van de collega’s die maanden aaneen, dag in dag uit hun eigen 
leven ervoor over hadden om de Afghanen een meer vredig, 
veilig leven te laten lijden. Collega’s die dagelijks moesten 
leven met en onder vijandelijk vuur, verraderlijke ‘geïmpro-
viseerde explosieven’, de eeuwigdurende khak, de grijze 
stofwolk die over het land hangt en overal doordringt, en nog 
meer (natuurlijk en in de quala geknutseld) ongerief. En ach, de 
televisiebeelden, foto’s en artikelen in de krant, social media en 
andere ongevraagde/ongewenste informatie-opdringers, kun-
nen oude fysieke en mentale wonden openrijten. In dat geval 
zoeke men hulp. Zo is 't maar net! Of niet soms?!

En daar zit je dan nu op de bank ‘Afghanistan’ buiten je wil om, 
te herbeleven. Daar sta je dan met je lichamelijke beperking 
als aandenken aan Kunduz, Uruzgan of andere buitenplaatsen 
in dat onherbergzame land, op aanraden van de minister en de 
CDS worstelend met de vraag of je militaire aanwezigheid daar 
wel zin heeft gehad. Of het al die offers (aan mensenlevens) 
wel waard is geweest. 
Wat? Exit strategie? Wie heeft het nu weer over exit strategie? 
Voor wie? Voor het Afghaanse ondersteunend personeel? Houd 
toch op!

Maar cynisme en grimmigheid even terzijde geschoven. Ik heb, 
voor zover het werk het even toeliet, met immer klimmende 
bewondering, respect en ontzag, gekeken naar de Paralympi-
sche Spelen. Stuk voor stuk sportlieden met een ijzeren wil om 
beperkingen hun leven niet te laten beknotten en kortwieken. 
Mensen die mogelijkheden en kansen (hebben leren) zien waar 
anderen ‘paal en perk’ in de mist van 
hun malheur zien opdoemen. 

Uit hetzelfde ‘paralympische’ 
hout zijn ook de deelnemers 
aan de Invictus Games gesne-
den. Ik neem daar diep mijn 
baret voor af! In deze editie van 
ACOM Journaal meer over de 
Invictus Games. 

N I E U W SN I E U W S

Betaaldata 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW
September 24 sept. 23 sept. 23 sept.
Oktober 22 okt. 21 okt. 21 okt.

* Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de 
rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.

vrienden en maten”, bracht een veteraan het “algemene gevoelen” bij zijn 
KNIL-kameraden onder woorden. “Je wilt mekaar weer omhelzen, weer 
vasthouden. Wat we toen ook deden in moeilijke situaties bij beschietin-
gen bijvoorbeeld. Dat je mekaar stevig vasthoudt. Je weet wat je met 
mekaar hebt meegemaakt.”   

“De Indië-veteranen deden wat van hen werd verlangd. Zij werden 
gestuurd door ons land, en dienden ons land. Iedere veteraan kent de 
emoties van het weggaan, en de blijde spanning in de ogenblikken vlak 
voor je thuis weer voet aan land zet. (-) Maar toen deze jongelingen 
terugkeerden op Hollandse bodem, wachtte hen niet altijd een warm 
onthaal. (-) De dankbaarheid maakte bij velen plaats voor ongenoegen 
over het optreden in een verloren oorlog en een gebrek aan steun. In 
plaats daarvan overheerste bij veteranen het gevoel dat zij voor de 
leeuwen werden gegooid. Wederom. De verhalen en herinneringen 
werden gedeeld met wapenbroeders, maar niet met de omgeving. Zij 
wilden niet luisteren. Dus men zweeg”, klonk het in de herdenkingstoe-
spraak van de minister van Defensie. 

‘Deel je angsten, vertel je vrees en twijfels’
In haar openingsgebed wees krijgsmachtaalmoezenier Sanne Brouwers 
onder meer op de speciale verbondenheid met Afghanistan die we deze 
dagen nog meer voelen dan anders. Ze vroeg om gebed voor “veteranen 
die wel thuis zijn maar in gedachten nog in strijd. (-) Iedere oorlog stelt 
ons voor grote vragen. Naar het waarom en de zin van geweld. Antwoor-
den die kunnen veranderen door de tijd. Publieke opinie bijgesteld, de 
geschiedenis herschreven. Sta ons bij God in deze worsteling wanneer 
wij vragen en onderzoeken maar ook wanneer wij zoals nu zwijgen en 
herdenken.”

Voor stadsdichter Hans van Bergen is het hoogtijd om het decennialang 
zwijgen van “een haast vergeten generatie” eindelijk definitief te doorbre-
ken. “Zeg wat je voelde, deel je angsten, vertel je vrees, je twijfels. Leg je 
woorden neer in het collectieve geweten van deze wereld zodat ook 
straks en later als de koperen zomerzon strijklicht plooit over deze wonde 
plek van herdenken en herfstwinden razen rond zuilen en stenen tafels 
van namen in dit park van gemis (-) jouw onopgesmukte woorden de 
waarheid torenhoog verheffen boven fictie en mythe.”

Krans ACOM
Traditiegetrouw werd ook dit jaar een krans gelegd namens de ACOM de 
vakbond van Defensiepersoneel. Dat gebeurde door Gerard Dijkers, thans 
waarnemend voorzitter van Regio Zuid, die deze eervolle, ceremoniële 
activiteit elk jaar weer voor zijn rekening neemt.
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N AT R E S

Nu hebben wij na dit schrijven van 4 augustus 
jongstleden weer aan de bel getrokken bij 
Defensie. Wij hebben in de brief een krachtige 
boodschap afgegeven aan CLAS voor wat 
betreft genoemde pilot.

Vaak aan de orde in GO
De ACOM heeft in het GO te Den Haag 
veelvuldig gesproken over lopende en 
toekomstige pilots en proeftuinen en dat 
Defensie zich dient te houden aan de gelden-
de wet- en regelgeving. Uiteraard heeft 
Defensie ons schriftelijk medegedeeld dat er 
op dit soort dossiers niets nieuws wordt 
georganiseerd en/of wordt uitgebreid.  

Dit voornemen/deze pilot heeft er echter alle 
schijn van dat bestaande wet- en regelgeving 
niet op de juiste wijze wordt gehanteerd/
uitgevoerd. De ACOM is hier geen voorstan-
der van. Het mag duidelijk zijn, maar laten wij 
het nogmaals onderstrepen, dat er niets 
gebeurt voordat de overlegpartners in het GO 
hierover afspraken hebben gemaakt. Boven-
dien, het is een open deur maar het zij 
nogmaals gezegd: regelgeving mag niet 
worden overtreden en/of genegeerd. Logisch 
voor ons, wellicht wat minder logisch voor 
Defensie, in dit geval CLAS. 

Pilot BB-TIN Natres
Alvast enkele zaken die CLAS behandelt in 
zijn schrijven aangaande de pilot BB-TIN 
Natres aan het Georganiseerd Overleg:

•  Natres eenheden als basiscapaciteit 6 uur 
NTM (notice to move) met opleidingstraject 
en een alarmeringssysteem, 

•  De pilot duurt 3 jaar (1 oktober 2021 tot 1 
oktober 2024),

•  Ondersteuning van de politie en/of de KMar 
in het statisch bewaken en beveiligen van 
objecten bij terrorisme in Nederland, 

• Er is een uitwerking met deelvragen zoals: 
- is opkomst afdwingbaar, 
- hoe wordt beschikbaarheid gewaarborgd, 
- past dit alles binnen de bepalingen van 
arbeidstijden etc.
Er is tevens uitgelegd hoe de doelgroep van 
de pilot wordt gevormd.

Opleiden doelgroep BB-TIN
Hierna wordt uitgelegd hoe de doelgroep 
wordt opgeleid in het kader van BB-TIN.
Uitermate interessant is de uitleg of de 
opkomst afdwingbaar is. Hier zullen we wat 
dieper op ingaan omdat dit (heel) belangrijk is 
in het kader van de rechtspositie van de 
(CLAS)-reservist.

In dit kader wordt duidelijk medegedeeld dat 
de beschikbaarheids-/bereikbaarheidsdiensten 
vrijwillig zijn en niet afdwingbaar. Het geen 
gehoor geven aan de oproep heeft geen 
juridische consequenties. Wel kan worden 
besloten om de desbetreffende persoon niet 
meer in te roosteren voor de pilot 6NTM. 
Uiteraard wordt er ook gesproken over een 
financieel vergoedingsregime voor de 
beperking bewegingsvrijheid.

Er wordt ook geschreven over hoe de 
communicatie zal plaatsvinden richting de 
burgerwerkgever/opleidingsinstituut van de bij 
de pilot betrokken Natres-reservist. Tevens is 
er een folder ontwikkeld waarin beschreven is 
welke specifieke afspraken er gelden rondom 
de pilot en wat er met de werkgever/oplei-
dingsinstituut moet worden afgestemd als 
men zich opgeeft voor de pilot 6NTM. 
Uiteraard wordt er ook geschreven hoe men 
de afstemming ziet met de MC van de 
desbetreffende eenheid en het GO. Die 
afstemming is als volgt:

•  Overleg MC en HDE (BC Natres-bataljon) 
minimaal 1x per jaar.

•  Op dezelfde manier wordt ook de DMC 
geïnformeerd.

ACOM trekt aan de bel bij Defensie  over Natres en pilot ‘BB TIN Natres’

CLAS heeft op 4 augustus jongstleden een schrijven gestuurd 
aan het Georganiseerd Overleg (GO) met betrekking tot de 
pilot BB-TIN Natres. In oktober 2018 maakten wij in ACOM 

Journaal al melding van dit project. In dat nummer hebben wij 
aangekondigd nadrukkelijk en indringend in beeld te zullen 

komen als zaken niet naar behoren liepen.

P i l o t s  e n  ‘ p r o e f t u i n e n ’  b i j  D e f e n s i e   b i n n e n  g e l d e n d e  w e t -  e n  r e g e l g e v i n g
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ACOM trekt aan de bel bij Defensie  over Natres en pilot ‘BB TIN Natres’
P i l o t s  e n  ‘ p r o e f t u i n e n ’  b i j  D e f e n s i e   b i n n e n  g e l d e n d e  w e t -  e n  r e g e l g e v i n g

•  Het Georganiseerd Overleg krijgt ook 1 x 
per jaar een evaluatie.

Eindevaluatie in 2024
In de evaluatie worden de navolgende 
aspecten betrokken:

-  De ervaringen met: opkomst en eventuele 
inzet, kwantiteit en kwaliteit van de 
betrokken personeelsleden, 

-  communicatie en informatievoorziening 
naar de doelgroep en (externe) werkgevers,

-  ervaringen met het rooster in relatie tot 
arbeidstijden, 

-  financiële compensatie voor deze pilot.

De eindevaluatie wil men plannen voor 2024. 
Ze zal worden besproken met de desbetref-
fende MC’en en de eindresultaten van de 
eindevaluatie met het GO.

Vanuit de ACOM hebben wij natuurlijk direct 
gereageerd op dit voornemen van CLAS en in 
die reactie duidelijk gemaakt dat er geen 

veranderingen mogelijk zijn voordat hierover 
goede afspraken zijn gemaakt in het GO. Wij 
hebben tevens aangegeven dat wij willen dat 
alle hierover beschikbare documenten aan 
ons worden overgelegd en dat deze pilot niet 
wordt opgestart voordat hierover overeen-
stemming is bereikt in het GO.

Wij wachten af wat er nu gaat gebeuren 
aangaande dit project. Zodra hierover meer 
nieuws is zullen wij u direct informeren.
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Ben Groen, ‘onze man’ in het Verantwoordingsorgaan (VO) van pensioenfonds ABP, bekijkt en 
bespreekt in ACOM Journaal telkens een aantal zaken die van belang zijn voor uw pensioen

Het gedoe in eigen land
Het zijn me wel een paar enerverende maanden geweest. Zeker augustus 
had een rauw randje. Afghanistan heeft wel wat beroering gebracht. Het is 
voor mij moeilijk om bij deze zich nog steeds voltrekkende ramp de blik te 
richten op het gedoe in ons eigen land.

De zomer is alweer (bijna) voorbij

 Met de nieuwe en frisse aanpak 
van mevrouw Kaag, die het echt 
heel anders doet, lukt het ook niet 
om te komen tot een coalitie. Het 
heeft haar wel afgeleid van haar 
functioneren als minister van 
Buitenlandse Zaken. Ook onze 
minister van Defensie heeft het in 
mijn ogen af laten weten. Ik heb 
nu wel een goede indruk wat voor 
effect het heeft als zij haar 
‘stinkende best’ voor iets doet. 
Helaas.

Vervliegende hoop
Op pensioen gebied is er natuurlijk 
ook niets concreets gebeurd. Wel 
wordt er langzaam maar zeker 
doorgedrukt. De hoop dat er nog 
een ‘point of no return’ zou zijn is 
aan het vervliegen. Komt ook door 
onze beschermers, de vakbonden, 
die het voor hun achterban(nen) 

behoorlijk hebben laten afweten 
en nu nog steeds het gevoel 
hebben niet terug te kunnen 
komen. 
Dat terwijl het akkoord zich nog 
steeds aanpast aan de politieke 
plannen die ten grondslag hebben 
gelegen aan de vermeende 
noodzakelijke veranderingen. Jullie 
weten dat dit vooral voortkomt uit 
de drang tot privatiseren die vooral 
bij de rechterflank nog steeds als 
maatstaf voor het overheidsoptre-
den moet gelden. Alle mislukkin-
gen op dit gebied hebben niet 
geleid tot een heroverweging van 
die drang. 

Onder verantwoordelijkheid van de 
demissionaire bewindslieden zijn 
er nog wat gevolgen van keihard 
overheidsoptreden, de Belasting-
dienst is niet de enige. En vergis je 

niet D66 is ook 
een liberale en 
dus rechtse partij 
en heeft er de 
afgelopen vier jaar 
met de minister van 
Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid behoorlijk aan 
mee gedaan.

Wat nu verder om de tijd met het 
geroezemoes uit de achterkamers 
te vullen. Houd je op de hoogte, 
trek aan de bel bij meepraters en 
beslissers.
Interessante site is daarbij 
Redhetpensioenstelsel.nl
 
Ik ga toch maar op vakantie, 
bewaken jullie het land?
 
Vriendelijke groet,
Ben Groen

P E N S I O E N

Inloggen:
Gebruikersnaam: ACOM
Wachtwoord: ledenvoordeel

paar
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M E R K S T E N E NM E R K S T E N E NM E R K S T E N E NM E R K S T E N E N

Ik kwam er in mijn vakantie pas aan toe, aan het Boekenweek-
geschenk dat Roxane van Iperen, in juli boeiende gespreks-
partner van Janine Abbring in Zomergasten, afgelopen voor-
jaar schreef, ‘De genocidefax’.

Een boekje dat inzoomt op de gruwelijke 
genocide in Rwanda in 1994 en met name 
op de rol van de VN, van de ‘wereld’, van ‘de 
politiek’, maar ook van individuele mensen op 
allerlei niveaus. Ze koppelt dat aan het verhaal 
van luitenant-generaal b.d. Roméo Dallaire, 
destijds commandant van de VN-troepen in 
Rwanda, die de verschrikkelijke moordpartijen 
zag aankomen en vergeefs bij zijn VN-bazen 
om een ruimer mandaat en steun smeekte, 
maar nul op het rekest kreeg en vervolgens 
machteloos moest toezien hoe buiten zijn 
compound door haat, bloed en drugs bezeten 
bendes moord en verminking zaaiden. 

Dallaire, Canadees met Nederlandse voorou-
ders en geboren in Denekamp, belandde, 
eenmaal terug in eigen land in een gitzwarte 
depressie, leed aan PTSS en vluchtte in de 
alcohol, tot hij dankzij goede hulpverlening het 
stuur van zijn leven weer in handen wist te 
krijgen. Ik heb jaren geleden het voorrecht 
gehad, hem tijdens mijn werk bij Defensie 
persoonlijk te ontmoeten en was diep onder 
de indruk van zijn persoonlijkheid. 

Hij schreef over zijn ervaringen het 
boek ‘Shake hands with the 
devil’, geen lectuur voor het 
slapen gaan. 

Roxane van Iperen, bij velen 
inmiddels bekend als schrijfster 
van ‘t Hooge Nest’ (ook een 
aanrader!), stelt in haar essay 

de ongemakkelijke vraag ‘Wat doe 
jij/wat doe ik als het erop aankomt?’ en 
constateert, dat de praktijk leert dat ‘wij’ maar 
al te snel berusten in onrecht, zolang het zich 
ver van ons bed afspeelt en geen hinderlijke 
invloed op het ritme van ons alledaagse leven 
heeft. 

Cynisch bewijs van deze conclusie is het feit, 
dat zich in enkele vakantielanden op amper 
twee uur vliegen van hier vluchtelingenkam-
pen bevinden, waar mensen onder bescha-
mende omstandigheden in volstrekte 
onzekerheid hun lot afwachten. Om maar te 
zwijgen van het feit dat de Middellandse Zee 
in de afgelopen decennia een immens 
massagraf voor drenkelingen is geworden. 

Maar Van Iperen wijst ook op mensen als 
Dallaire en vele anderen, die hun morele 
integriteit bewaren en niet zelden ten koste 
van eigen risico’s en offers zich het lot van 
anderen aantrekken. Zeker voor militairen 
geen vreemd concept, maar niettemin voor 
‘ons soort mensen’ een even moeilijke missie 
als voor ieder ander mens. Maar niet onmo-
gelijk!

Henk Fonteijn 
was geestelijk verzorger bij de KL.

‘Wat doe jij/wat 
doe ik als het 
erop aankomt?’

Inloggen:
Gebruikersnaam: ACOM
Wachtwoord: ledenvoordeel
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Een vergelijking tussen  de MC uit het BMD en de PVT uit de WOR
Je zult maar bij een kleine eenheid zitten, met 10 of 20 personen de eenheid draaiende 

moeten houden en dan vindt Defensie samen met de bonden dat er ook tijd besteed 
moet worden aan medezeggenschap, want zij zijn overeengekomen dat er bij jouw 

eenheid een MC (medezeggenschapscommissie) moet zijn.

Bij een eenheid tot 100 personen 
moeten er tussen de 3 en 7 
MC-leden zijn om de MC officieel 
te kunnen starten. Stel je voor je 
bent maar met 10 personen en 
daarvan moeten er minimaal 3 in 
de MC? Let op: lidmaatschap van 
de MC is vrijwillig, de leidingge-
vende mag niemand aanwijzen.

Wij (de bond) krijgen wel te horen 
dat medezeggenschap in derge-
lijke kleinere eenheden (ook als de 
eenheid iets groter is, bv tot 50 
personen) helemaal niet nodig is. 
Binnen de eenheid hebben de 
medewerkers bijna elke dag 
werkoverleg met de leidinggeven-
de die ook het hoofd diensteen-
heid (HDE) is en als er iets is, zijn 
de lijnen kort. Eigenlijk is het 
werkoverleg al genoeg wordt er 
gezegd. 

Maar ja in werkoverleg sta je niet 
gelijk met het HDE, als je in de MC 
zit wel. Dat is toch anders en 
beter. Laten we dan een andere 
oplossing zoeken, wordt er 
gezegd. Laten we een personeels-
vertegenwoordiging (PVT) starten, 
daar zitten maar 3 personen in en 
die hoeven minder te doen. 

Echter dat kan niet. De PVT als 
vorm van medezeggenschap is 
namelijk niet in het Besluit 
Medezeggenschap Defensie 
(BMD) opgenomen. De PVT is een 
medezeggenschapsvorm die 
voorkomt in de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR). 
Waarom hebben defensie en de 
centrales ervoor gekozen de 
personeelsvertegenwoordiging 
niet op te nemen in het BMD? 
Omdat de PVT minder rechten 
heeft.

PVT-rechten uit WOR en 
MC-rechten uit BMD

Als we een vergelijking maken van 
de rechten van de PVT onder de 
WOR en de MC onder het BMD 
dan heeft de PVT minder rechten. 
Voordat de rechten van de PVT 
met die van de MC worden 
vergeleken, vertellen we eerst 

wanneer een PVT wordt ingesteld 
buiten defensie.

Wanneer een PVT wordt 
ingesteld 
(Let op: het BMD dus Defen-
sie, kent geen PVT) 

In de Wet op de Ondernemingsra-
den (WOR) worden 3 medezeg-
genschapsvormen genoemd. De 
Ondernemingsraad (OR), de 
personeelsvertegenwoordiging 
(PVT) en de personeelsvergadering 
(PV). Een bedrijf of organisatie met 
50 of meer medewerkers in dienst 
moet een OR hebben. Zodra een 
bedrijf/organisatie minder dan 50 
medewerkers in dienst heeft, 
komen de medezeggenschapsvor-
men PV en PVT in beeld. Een OR 
is dan niet verplicht. Als de 
ondernemer en de medewerkers 
niets met elkaar afspreken over 
medezeggenschap, is het houden 
van een PV verplicht. Bij een 
personeelsvergadering vergadert 
de ondernemer minimaal 2x per 
jaar met al het personeel over 
onderwerpen waar de ondernemer 
en/of de in de onderneming 
werkzame personen over willen 
praten. Die onderwerpen moeten 
wel over de onderneming en het 
werk bij de onderneming gaan, 
natuurlijk. 

Wil de ondernemer met minder 
dan 50 medewerkers personeel 
toch een OR instellen, dan mag 
dat. Wil de ondernemer geen OR 
voor zijn onderneming/organisatie 
van minder dan 50 personen, maar 
de medewerkers willen wel meer 
medezeggenschapsrechten dan de 
PV dan kunnen de medewerkers 
vragen om een PVT. De onderne-
mer is verplicht een PVT in te 
stellen als meer dan de helft van 
de medewerkers een PVT wil.

Adviesrecht en instem-
mingsrecht in de WOR 
(Let op: Defensie valt niet 
onder de WOR)

Met een personeelsvertegenwoor-
diging (PVT) hebben de medewer-
kers meer medezeggenschaps-
rechten dan in de 

personeelsvergadering (PV), maar 
minder dan de ondernemingsraad 
(OR). De PV heeft alleen advies-
recht, de PVT heeft adviesrecht en 
op enkele onderwerpen instem-
mingsrecht. De OR heeft advies-
recht en op meerdere onderwer-
pen instemmingsrecht.
Adviesrecht betekent dat de 
ondernemer advies moet vragen 
aan de medezeggenschap 
(personeelsvergadering, de PVT of 
de OR) voordat een maatregel 
wordt uitgevoerd. Als het advies er 
eenmaal is, kan de ondernemer de 
maatregel uitvoeren. Het maakt 
niet uit of de personeelsvergade-
ring, PVT of OR een positief of 
negatief advies heeft gegeven. 
Instemmingsrecht betekent dat de 
ondernemer een maatregel alleen 
kan uitvoeren als de medezeggen-
schap daarmee instemt. Stemt de 
medezeggenschap niet in dan kan 
de ondernemer vervangende 
toestemming vragen aan de 
kantonrechter. Krijgt de onderne-
mer vervangende toestemming 
van de kantonrechter dan kan de 
maatregel uitgevoerd worden, 
anders niet. 

Verschil rechten PVT uit WOR en 
MC uit het BMD: MC geschillenre-
geling/rechtsgang over meer 
onderwerpen. De PVT heeft alleen 
instemmingsrecht over werk- en 
rusttijden, arbeidsomstandighe-
den, ziekteverzuim en re-integra-
tiebeleid.
De MC bij defensie heeft overeen-
stemmingsvereiste. Overeenstem-
mingsvereiste en instemmings-
recht zijn niet hetzelfde maar bij 
beiden is het zo dat wanneer het 
hoofd diensteenheid (HDE) geen 
overeenstemming met de MC 
bereikt, het HDE net als de 
ondernemer met het instem-
mingsrecht de voorgenomen 
maatregel niet mag uitvoeren. De 
ondernemer moet naar de rechter, 
het HDE moet naar het college 
voor geschillen medezeggenschap 
defensie (CGMD). Het CGMD 
brengt advies uit aan het hoofd 
defensieonderdeel. Deze neemt 
het advies over of, bij hoge 
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K l e i n e  e e n h e i d :  h e e l  v e e l  w e r k  e n  d a n  o o k  n o g  m e d e z e g g e n s ch a p ?

Een vergelijking tussen  de MC uit het BMD en de PVT uit de WOR
uitzondering, niet. Als het CGMD 
het HDE gelijk geeft en het hoofd 
defensieonderdeel gaat daarin 
mee, dan kan het HDE de maatre-
gel doorvoeren. Dat kan ook als 
het CGMD de MC gelijk geeft 
maar het hoofd defensieonderdeel 
neemt dat advies niet over. In 
beide gevallen mag de MC naar de 
rechter. Belangrijkst is echter dat 
de MC op meer onderwerpen 
overeenstemmingsvereiste heeft 
dan waarop de PVT instemmings-
recht heeft. De MC heeft overeen-
stemmingsvereiste op werk- en 
rusttijden, arbeidsomstandighe-
den, ziekteverzuim en re-integra-
tiebeleid, de onderwerpen waarop 
de PVT instemmingsrecht heeft. 

Daarnaast heeft de MC ook 
overeenstemmingsvereiste op:
- de wijze waarop de arbeids- en 
dienstvoorwaarden bij de dienst-
eenheid worden toegepast;
- de wijze waarop het algemeen 
personeelsbeleid bij de diensteen-
heid wordt uitgevoerd;
- aangelegenheden met betrekking 
tot het woon- en leefklimaat bij de 
diensteenheid (niet alleen zijnde 
de arbeidsomstandigheden);
- de organisatie en werkwijze 
binnen de diensteenheid; én
- de technische en economische 
dienstuitvoering bij de diensteen-
heid.
Dat betekent dat een MC meer 
rechten heeft dan een PVT.  

Keuze voor MC voor alle 
eenheden

Samen met de mogelijkheid die de 
WOR biedt om voor bedrijven/
organisaties met minder dan 50 
medewerkers een OR in te richten, 
hebben defensie en de centrales 
van overheidspersoneel besloten 
in het BMD de medezeggen-
schapsrechten binnen elke 
eenheid hetzelfde te laten zijn. Dat 
zorgt ervoor dat de vorm van de 
medezeggenschap en de rechten 
duidelijk zijn. Dat maakt scholing 
eenvoudiger en ook voor degenen 
die na (enkele) jaren bij een andere 
eenheid gaan werken is de 
overgang naar de medezeggen-
schap daar makkelijker. 
Ook is het (minimaal) aantal leden 
van de MC voor een kleine 
eenheid gelijk aan het aantal leden 
in de PVT. De MC mag ook groter 
zijn (tot 100 personen mag de MC 

bestaan uit 3 tot 7 personen). Dat 
biedt de mogelijkheid het MC-
werk over meer leden te verdelen. 
Ook betekent dat, dat de PVT niet 
met minder leden werkt dan een 
MC.

Kortom een MC binnen defensie 
heeft meer rechten dan de PVT 
buiten defensie. Dat is wat ons 
betreft positief. Maar dit betekent 
niet dat zich automatisch genoeg 
kandidaten melden voor het 
lidmaatschap van de MC bij een 
kleine eenheid. Het komt voor (zie 
inleiding) dat de MC niet gevuld is. 

Hoe organiseer en vul je MC 
bij kleine eenheid

Hoe vul je de medezeggenschap 
van een kleine eenheid? 
Door het laten samenvallen van 
het overleg van de MC met HDE 
met het werkoverleg kan tijd 
gespaard worden. Verder is het 
goed te zorgen voor reservekandi-
daten. De eenheid krijgt reserve-
kandidaten als bijvoorbeeld 
iedereen zich kandidaat stelt. 
Degenen die echt in de medezeg-
genschap willen, komen op de 
eerste plaatsen op de kandidaten-
lijsten. Degenen die liever reserve 
zijn staan lager op de lijst. Kandida-
ten die niet gekozen worden, 
kunnen meteen door de nieuwe 
MC worden opgenomen in een 
werkgroep van de MC. Een lid van 
een werkgroep van de MC heeft 
ook recht op tijd voor de MC en 
voor scholing. Zo kunnen de 
onderwerpen voor de MC over 
meer mensen verdeeld worden. In 

het geval dat een MC-lid overge-
plaatst wordt, zijn er kandidaten 
om die persoon op te volgen in de 
MC en hoeven geen verkiezingen 
gehouden te worden voor de 
vacature die ontstaan is. Dat 
scheelt ook weer tijd.

Wij zijn benieuwd of er kleine 
eenheden zijn waar de medewer-
kers deze manier van vullen van de 
MC aandurven. Je hebt meer 
invloed op de werkzaamheden en 
andere zaken binnen de eenheid 
door het hebben van een gevulde 
MC.

Rectificatie 
In ACOM Journaal van juli/
augustus 2021 staat in het 
Medezeggenschap-artikel Werk- 
en rusttijdenregels bij Defensie 
strenger dan de Arbeidstijdenwet 
aangeeft een fout.

Op blz. 11 onder de kop Arbeids-
voorwaarden is aangegeven: Is er 
sprake van 40 uur per week, de 
zogenaamde verlengde arbeids-
duur, dan wordt de medewerker 
41 uur uitbetaald.

Dit is onjuist. Conform afspraak uit 
het Arbeidsvoorwaardenakkoord 
van 2012-2013 is de uitbetaling van 
41 uur teruggebracht tot 40 uur. 
Het ‘bonusuur’ is toen uitgeruild 
voor een hogere eindejaarsuitke-
ring voor iedereen.

U kunt de geldende tekst van de 
vergoeding terugvinden in AMAR, 
artikel 54d lid 6.

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen

M
CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

DOSCO EGB 13 – 24 september Gesloten

DOSCO DBBO Regio Zuid 13 – 27 september Gesloten

CZSK Afdeling Maritieme Instandhouding (AMI) 20 september Gesloten

CLAS HQ OOCL 28 september Gesloten

BS Directoraat Generaal Beleid 1 oktober Gesloten

DMO Dir. en stafdiensten JIVC 1 oktober Gesloten

DOSCO Defensie Vastgoed Management 1 oktober Gesloten

DOSCO MGGZ 1 oktober Gesloten

CLAS MMO 7 oktober Gesloten

CZSK Marinierskapel (MARKAP) 14 oktober Gesloten

DMO DMO/JIVC/KIXS 26 oktober Gesloten

DOSCO CMH 1 – 5 november 11 september

KMar LTC 1 – 7 november 20 september

CLAS OTC Genie 4 november 23 september
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Als een vaccinatieplicht van kracht 
wordt is daar een procedure voor 
en wordt dat formeel vastgesteld. 
In alle andere gevallen is het niet 
alleen niet verplicht maar mag er 
niet eens aan mensen gevraagd 
worden of ze gevaccineerd zijn. 
Sterker nog, dat mag zelfs niet 
worden gevraagd als men wél 
wordt ingezet in gebieden 
waarvoor een vaccinatieplicht 
geldt. Deze informatie valt immers 
onder het medisch geheim en het 
recht op privacy.

Vaccinatieplicht bij borgen 
inzetbaarheid

Een eventuele vaccinatieplicht 
wordt opgelegd door de minister. 
Dit wordt vervolgens bekend 
gesteld en duidelijk als zodanig 
aangegeven. Ook als andere 
landen vaccinatie verplicht zouden 
stellen is het aan de minister om 
te bezien of deze verplichting 
moet worden opgelegd aan onze 
militairen. Overigens is dat, voor 
zover ons bekend, op dit moment 
niet aan de orde. Wel zijn er 
landen die overlegging van een 
‘coronabewijs’ eisen. Of ze 
hanteren een quarantaine 
verplichting indien men niet 
volledig is gevaccineerd. 
Een coronabewijs is evenwel 
geen vaccinatieverplichting. Zo’n 
bewijs is ook beschikbaar als men 
kan aantonen in de afgelopen 
periode hersteld te zijn van corona 
of een test heeft ondergaan. 

Defensie mag alleen een vaccina-
tieplicht opleggen voor het borgen 

van de inzetbaarheid van de 
krijgsmacht, maar níet voor het 
vereenvoudigen van de bedrijfs-
voering. Alleen het gegeven dat 
niet volledig gevaccineerde 
militairen eventueel in quarantaine 
zouden moeten is dus geen reden 
on een vaccinatieplicht op te 
leggen. En nogmaals, als dat wel 
verplicht is voor een bepaald land 
of gebied, moet dit op de juiste 
wijze gebeuren.

Wens ‘vaccinatiedruk’ bij 
commandanten

In alle eerdere artikelen over dit 
onderwerp werd vooral gekeken 
naar het juridische kader. Maar 
ook werd het verschil benadrukt 
tussen de vrijwillige vaccinatie en 
de verplichte vaccinatie voor 
bepaalde groepen militairen. 
Daarnaast hebben wij de wens 
gesignaleerd van kennelijk nogal 
wat commandanten om ‘vaccina-
tiedruk’ te kunnen leggen op 
militairen die onder hun com-
mando staan. Ook wil men weten 
of militairen al of niet gevacci-
neerd zijn. Beide situaties zijn uit 
den boze maar doen zich vrijwel 
dagelijks voor. En dat is het geval 
bij leidinggevenden en comman-
danten op vele niveaus! 
We moeten dan ook nogmaals 
benadrukken dat, voor zover het 
militairen betreft die niet aange-
merkt zijn voor de eerder ge-
noemde inzetten, het volgende 
van toepassing is:

• Vaccinatie tegen COVID-19 voor 
militairen is volstrekt vrijwillig;
• Leidinggevenden mogen geen 
enkele druk uitoefenen op 
militairen om zich te laten 
vaccineren;
• Leidinggevenden mogen niet 
vragen of personeel al dan niet 
gevaccineerd is of gevaccineerd 
wil worden. Deze informatie valt 
onder het medisch geheim;
• Het niet (willen) laten vaccine-

ren mag op geen enkele wijze 
rechtspositionele gevolgen 
hebben voor betrokkenen.
Mocht u hiermee geconfronteerd 
worden neem dan als lid van de 
ACOM contact op via info@acom.
nl en wij zullen u graag adviseren. 

Het wel of niet verplicht kunnen 
opleggen van een vaccinatieplicht 
is inmiddels een aardig dossier 
geworden. Op onze website 
www.acom.nl vindt u alle 
relevante informatie over eerdere 
berichtgeving, regelgeving en 
brieven van uw bond aan Defen-
sie.

Combat Support Ship (CSS) 
Zr.Ms. Den Helder

In de ioREO CZSK van 14 juli jl. is 
het concept-reorganisatieplan 
basisbemanningslijst van het 
nieuwe CSS Zr.Ms. Den Helder 
besproken. Normaal gesproken 
heeft een schip een (voldoende 
gevulde) bemanningslijst waar-
mee alle taken die aan de eenheid 
kunnen worden opgedragen 
uitgevoerd kunnen worden. Bij 
het CSS Den Helder gaat CZSK uit 
van een ander concept. 

Door te gaan werken met een 
basisbemanning kunnen niet alle 
taken meer worden uitgevoerd. 
Tijdens de behandeling van het 
concept Voorlopig Reorganisatie-
plan (c-VRP) werd duidelijk dat de 
taken met de basisbemanning van 
het CSS Den Helder beperkt 
zouden blijven tot zelfverdediging, 
Damage Control/Fire Fighting en 
het bevoorraden van andere 
eenheden van brandstof en water. 
Het CSS is met deze basisbeman-
ning dan gereed voor het vervoer 
en afgeven van brandstof en 
water. Op het moment dat er 
andere taken worden gevraagd 
van het CSS zoals bijvoorbeeld 
het vervoeren en afgeven van 
munitie en onderdelen, wordt de 

S O D

Va c c i n a t i e  i n f o r m a t i e  v a l t  o n d e r  m e d i s ch  g e h e i m  e n  r e ch t  o p  p r i v a c y

Commandanten mogen geen vaccinatie 
informatie van militairen (op)vragen

De laatste weken krijgen wij weer vragen en opmerkingen van de werkvloer of comman-
danten militairen kunnen verplichten zich te laten vaccineren. Ook als ze niet zullen 

worden ingezet in een van de gebieden waarvoor deze verplichting door de minister van 
Defensie is opgelegd. Wat de ACOM betreft kan daar geen sprake van zijn!
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Er zal in toenemende mate een 
beroep gedaan worden op 
Defensie voor steunverlening aan 
de civiele autoriteiten. Een recent 
voorbeeld is de relatief grootscha-
lige inzet van Defensie bij de 
watersnoodramp in het zuiden 
van Limburg. Wateroverlast en 
perioden van langdurige droogte 
zullen zich in de toekomst 
regelmatig voordoen. Zo luidt 
althans de verwachting. 

Derde hoofdtaak Defensie 
verder professionaliseren

Generaal b.d. Middendorp is, in 
zijn hoedanigheid van voorzitter 
van de Internationale Militaire 
Commissie voor Klimaat en 
Veiligheid (IMCCS), dagelijks 
betrokken bij en actief bezig met 
het reilen en zeilen van ons 
klimaat.

De voormalige CDS gaat ervanuit 
dat de extreme weersveranderin-
gen ook in internationaal opzicht 
consequenties meebrengen voor 
Defensie. “De omstandigheden 
worden alleen maar extremer. 
Sommige delen van de wereld 
drogen uit, andere delen hebben 
juist meer last van overstromin-
gen”, constateert hij. Defensie 
moet haar derde hoofdtaak, 
ondersteunen van de overheid bij 
rechtshandhaving, rampenbestrij-
ding en humanitaire hulp, snel 
“verder professionaliseren”. 

'Droogte leidt tot onrust'
Conflicten om (toegang tot) water 
zullen in de toekomst alleen maar 
toenemen, verwacht Middendorp. 
“Droogte leidt tot onrust. Stam-
men zien hun oogst verloren gaan 
en moeten op een andere manier 

hun boterham verdienen. Zij 
worden daardoor ontvankelijker 
voor criminelen en extremisten. 
Hoe minder perspectief deze 
mensen hebben, hoe groter de 
kans op spanning.”

Daarnaast, en niet minder 
belangrijk, is daar het vluchtelin-
genprobleem waarmee dit soort 
gewapende conflicten doorgaans 
gepaard gaat. Miljoenen raken op 
drift en zoeken een veilig heenko-
men. Met alle (internationale) 
spanningen en conflicten van 
dien. “Het is nu zaak voor 
Defensie om te blijven anticiperen 
en te professionaliseren.”

‘Door extreme weersverandering vaker en grotere inzet krijgsmacht noodzakelijk’

De consequenties van de klimaatverandering zullen ook binnen Defensie duide-
lijk merkbaar zijn. Nu en in de toekomst. Dat is althans de verwachting van de 

voormalig Commandant der Strijdkrachten generaal b.d. Tom Middendorp.

‘Oud-CDS Middendorp: ‘Defensie 
voorbereiden op gevolgen klimaatverandering’

basisbemanning aangevuld met 
medewerkers van andere 
eenheden. Hier zit voor ons een 
groot punt van zorg want waar 
deze medewerkers dan vandaan 
moeten komen is nog niet geheel 
duidelijk. In eerste instantie is 
door CZSK aangegeven dat het 
medewerkers betreft die werk-
zaam zijn bij Groot Bovenwater 
(GBW). 

Click-on teams nieuw con-
cept

Veelal zijn deze medewerkers dus 
geplaatst op andere schepen. Om 
welke medewerkers of functiona-
rissen het mogelijk gaat zal de 
komende tijd door middel van een 

separaat plan (nu nog in de studie-
fase), duidelijk worden. Tijdens de 
bespreking werd verder duidelijk 
dat hierbij gekeken zal worden 
naar zgn. ‘click-on-teams’ die dan 
naar gelang de opdracht van het 
CSS worden ‘aangeklikt’. CZSK 
gaf daarbij aan dat er ook bij de 
vervanging van de mijnenbestrij-
dingsvaartuigen naar het concept 
van click-on-teams gekeken 
wordt. Het heeft er naar onze 
mening alle schijn van dat hier 
mogelijk weer sprake is van het 
‘rondpompen’ van personeel van 
het ene schip naar het andere. 
Het verleden heeft al uitgewezen 
dat door op deze manier te 
werken de balans tussen werk en 
privé ernstig verstoord kan raken 
en medewerkers op ad hoc-basis 
ongepland en soms langdurig van 
huis zijn. Ook is nog niet duidelijk 
of alle aanvullende functionalitei-
ten wel binnen GBW aanwezig 
zijn en er derhalve ook een 

beroep gedaan dient te worden 
op medewerkers die geplaatst zijn 
buiten GBW. Als dit aan de orde is 
dan is het voor de ACOM evident 
dat dit op de juiste wijze en met 
de juiste medezeggenschap 
besproken dient te worden. CZSK 
heeft toegezegd de vakbonden te 
blijven betrekken en informeren 
bij de verdere uitwerking van de 
click-on-teams.

S O D
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“Wij willen de Invictus Games in 
Den Haag organiseren in de vorm 
en op de manier waarop ze 
bedoeld zijn”, benadrukt De Kruif. 
Dus wordt er niet meer gepiekerd 
over alternatieve opzetopties waar 
enige tijd nog sprake van was. De 
definitieve ‘stip aan de horizon’ is 
16-22 april 2022, dan is het 
Zuiderpark in Den Haag het 
kolkende epicentrum (the center 
point) van het internationale 
sportevenement voor fysiek en 
mentaal gekwetste (actief 
dienende) veteranen. 

Nederland krijgt uniek 
evenement

De organisatie belooft op 16 april 
2022 een openingsceremonie die 
men zich nog lang in positieve zin 
zal heugen. “Wereldwijd zullen er 
zeker zo’n 100 miljoen mensen 
naar kijken”, voorspelt luitenant-
generaal b.d. Mart de Kruif. “Dat is 
‘niet niks’, om het zo te zeggen. 
We gaan het niet ‘exotisch’ doen 
maar wel heel mooi en indrukwek-
kend. Dat doen we met militaire 
muziek, met speciale gasten, met 
een heel apart decor dat we in het 
stadion gaan bouwen. Ik kan nu al 
zeggen dat het er fantastisch 
uitziet. Nederland krijgt een uniek 
evenement als we het kunnen 
uitvoeren zoals gepland”, licht een 
enthousiaste organisatievoorzitter 
een tipje van de locatiesluier op.  

Het voornemen is met name om 
de samenleving een ‘aandenken’ 

aan de Invictus Gamers na te laten. 
Te denken valt aan een nalaten-
schap in de vorm van faciliteiten 
om “de gehandicaptensport in 
Nederland beter toegankelijk te 
maken en houden”, legt De Kruif 
uit. “We (laten) onderzoeken wat 
voor methodes er zijn om PTSS te 
behandelen en te genezen, - daar 
gaan we ook een congres over 
houden. We gaan alle 6.000 
basisscholen in ons land een 
pakket aanbieden waarbij vetera-
nen hun verhalen delen met de 
leerlingen. Vervolgens willen we 
scholen naar de Games halen. We 
koppelen dus een educatief aspect 
aan het geheel.”

Uitstel geen pretje
Het door de pandemiemaatregelen 
afgedwongen uitstel tot twee keer 
toe van de ‘Haagse’ Invictus 
Games, was niet bepaald een 
pretje. Niet voor de deelnemers 
maar wis en waarachtig ook niet 
voor de organisatie. Maar noch de 
deelnemers noch de organisatie 
lieten zich door die opstuwing van 
teleurstellingen uit het veld slaan. 
Nee, de schouders eronder en 
opnieuw de noodzakelijke traject-
processen in gang zetten. Organi-
satiecomitévoorzitter Mart de Kruif 
licht toe dat er al fikse kosten zijn 
gemaakt, kosten die met name de 
eerste keer konden oplopen omdat 
vrij laat tot uitstel van het evene-
ment werd besloten. 
Nog een geluk dat de organisatie 
indertijd een goed dekkende 
evenementenverzekering afsloot 
die het volle schadebedrag 
uitkeerde, - daar kan men nu mee 
vooruit. En met een donatie van 5 
miljoen euro van Defensie voor de 
Stichting Power of Freedom, ziet 
het er qua financiën een stuk 
florissanter uit voor de aanstaande 
Invictus Games in de hofstad. Tel 
daarbij op de verwachte bijdragen 
van het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport en de 
gemeente Den Haag, en in 
financieel opzicht is er sprake van 
een gespreid rozenbedje voor de 
organisatie. “Daar zijn we heel 

dankbaar voor. We moeten zo’n 25 
miljoen euro financieren en dat 
geld hebben we gelukkig. Ook 
omdat geen enkele sponsor of 
partner ons heeft verlaten van-
wege het uitstel. Ze zijn allemaal 
nog aan boord en dat is best wel 
uniek. Onze dankbaarheid is dan 
ook groot.” 
Toch is er “de pijn” van het uitstel. 
Niet zozeer voor de organisatie als 
wel voor “de deelnemers, hun 
familie en vrienden, voor wie we 
dit allemaal doen. Mensen die 
bezig zijn met een heel trainings-
traject gefocust op de Invictus 
Games aan wie je tot twee keer 
toe moet zeggen dat het niet 
doorgaat.”

Schrijnende teleurstelling
Overall is de situatie met betrek-
king tot de Games goed te 
noemen. Qua organisatie liggen de 
zaken er prima bij. De grootste, en 
uit de aard der zaak ongrijpbare, 
uitdaging blijft toch wel de 
onvoorspelbaarheid van het 
COVID-virus en of men dat goed 
onder controle krijgt. 
“Wij willen graag alle aangesloten 
landen in Den Haag hebben”, 
benadrukt De Kruif nog eens. “We 
willen ook een festival hebben en 
geen anderhalve meter in acht 
hoeven te nemen maar, nogmaals 
gezegd, de Invictus Games maken 
zoals ze echt bedoeld zijn. Met 
mensen onder elkaar, met veel 
interactie zodat je ook de sfeer 
krijgt waarin je de mensen kunt 
helpen maar dat ook de toeschou-
wers een beeld krijgen van de 
unieke sfeer en wat de Games 
precies inhouden.” 

Komt april 2022 dan toch niet wat 
te vroeg gezien de verwachte 
besmettingspieken in het najaar en 
de winter? 

“Dat zou kunnen ja. Maar een 
voorganger van mij bij Defensie zei 
altijd: ‘Een slechte voorbereiding is 
de sleutel tot falen’. We maken 
natuurlijk wel alternatieve plannen 
voor als we toch met de ander-

‘ M e t  f r i e n d s  &  f a m i l y ,  p u b l i e k ,  i n t e r a c t i e  e n  s p e k t a k e l  z o n d e r  C OV I D - 19  b e p e r k i n g e n ’

‘Den Haag 2020’: ‘Krijgt de opzet zoals de  Invictus Games oorspronkelijk bedoeld zijn’ 
“We doen het nú, of we doen het níet”, stelt Mart de Kruif, voorzitter van de Stichting 

Power of Freedom, belast met de organisatie van de Invictus Games, gedecideerd vast. Een 
derde keer ‘Den Haag 2020’ uitstellen komt bovendien volstrekt niet ‘im Frage’, - in 2023 is 

namelijk onherroepelijk Duitsland aan de beurt om de Invictus Games te organiseren. 

I N T E R V I E W
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‘ M e t  f r i e n d s  &  f a m i l y ,  p u b l i e k ,  i n t e r a c t i e  e n  s p e k t a k e l  z o n d e r  C OV I D - 19  b e p e r k i n g e n ’

‘Den Haag 2020’: ‘Krijgt de opzet zoals de  Invictus Games oorspronkelijk bedoeld zijn’ 

I N T E R V I E W

halve meter maatregel komen te 
zitten. Dat zit een beetje in de 
militaire genen natuurlijk, - denken 
in alternatieven. Maar andermaal: 
laat heel duidelijk zijn dat wij maar 
een ding willen en dat is de 
Games organiseren zoals ze 
bedoeld zijn, - met mensen -, en 
we gaan er alles aan doen om dat 
zo te organiseren. 

Qua organisatie hoeft er toch niet 
zoveel te gebeuren, de blauwdruk-
ken van 2020 lagen, neem ik aan, 
al lichtelijk te verstoffen in de lade?

“Ja, dat is allemaal waar maar 
vergeet niet dat er toch stevig wat 
werk aan de winkel is. Een simpel 
voorbeeld: we moeten opnieuw 
een vergunning aanvragen om 
gebruik te kunnen maken van het 
Zuiderpark. Die moeten we elke 
keer weer opnieuw aanvragen. 
Een andere onzekerheid is dat we 
niet weten op hoeveel hoogwaar-
dige en andere bezoekers we 
mogen rekenen. Daar moeten 
allemaal regelingen voor worden 
getroffen maar we kunnen nu nog 
niet inschatten hoeveel en van 
welke omvang. Dus de plannen 
liggen er wel maar zoals ooit de 
Duitse generaal Von Moltke1 zei: 
‘Geen enkel plan overleeft contact 
met de vijand’. Dus; goed naden-
ken wat er gebeuren kan als 
dingen onverhoopt fout gaan. Al 
die opties zijn we nu aan het 
doorrekenen om snel te kunnen 
reageren als er wat is, maar 
organisatorisch zijn we goed on 
track en dat is verbazingwekkend.”

Operationele commandovoe-
ring

De voorzitter van het organisatie-
comité ‘Den Haag 2020’ en zijn 
team kunnen c.q. mogen niette-

min niet lekker achteroverleunend 
in de gerieflijke armstoelen 
plaatsnemen en al duttend de 
dingen die komen gaan afwach-
ten. Integendeel, De Kruif moet, 
indachtig de les van generaal-
veldmaarschalk Von Moltke ‘de 
Oude’, zich dagelijks ervan 
vergewissen of de organisatieplan-
nen de confrontatie met wat zich 
zoal aandient kunnen overleven. 
Maar het is ook weer niet zo dat 
de voorzitter overal bovenop zit. 
“Want ook hier gelden de 
principes van de operationele 
commandovoering”, verduidelijkt 
De Kruif.

De taken van de voorzitter 
behelzen onder meer het voeren 
van gesprekken over bijvoorbeeld 
het protocol bij de ontvangst van 
hoge gasten. Daarnaast liggen 
heel veel presentaties, “het 
worden er steeds meer”, op het 
bord van de voorzitter die ook de 
begeleiding van nieuwe bestuurs-
leden in zijn portefeuille heeft. 
Kortom: “Er is altijd werk maar 
niet van dien aard dat je er 
overspannen van hoeft te raken. In 
september wordt de druk wel 
opgevoerd en wordt het fulltime 
aanpoten als de ‘what to do list’ 
wordt aangevuld. Dan beginnen 
we met het opnieuw werven van 
vrijwilligers, aanvragen van 
vergunningen en we krijgen dan 
tal van gasten uit de participe-
rende landen over de vloer.”

‘Warming up’ evenementen
Het organisatiecomité maakt zich 
op voor de ontvangst in april 2022 
van twintig landen. Daaronder ook 
de landen die in eerste instantie 
vanwege corona hadden laten 
weten dit keer te passen voor de 
Invictus Games. “We gaan 
ervanuit dat alle landen die door 
de Invictus Foundation in Londen 
zijn aangewezen, ook daadwerke-
lijk naar Den Haag komen. We 
praten over bijna 550 sporters en 
1100 friends & family. Tel daarbij 
op de begeleidende coaches, 
psychologen en andere hulpverle-
ners en je zit al gauw op ruim 

2000 mensen”, verwacht de 
voorzitter.  

Intussen zet de organisaties 
activiteiten en evenementen op 
touw die online gevolgd kunnen 
worden en waar sporters van alle 
participerende landen aan kunnen 
deelnemen. Hier in Nederland 
werd de ‘Invictus Games tulp’ ten 
doop gehouden door prinses 
Margriet. Een half jaar voor de 
openingsceremonie van de spelen 
richt de organisatie een “6 months 
to go event” aan. De populaire 
streamingdienst en contentplat-
form Netflix gaat een documentai-
reserie2 van zo’n 8 afleveringen 
over deelnemers aan de Games 
uitzenden. De productie daarvan is 
in handen van de productiemaat-
schappij van de hertog en hertogin 
van Sussex (prins Harry en zijn 
vrouw Meghan). Harry, zelf 
Afghanistan veteraan, is, zoals 
bekend, de bedenker van de 
Invictus Games. 
“Dat zijn allemaal zaken die heel 
veel aandacht gaan genereren. 
Daarnaast zie je dat het ministerie 
van Defensie ook evenementen 
e.d. organiseert voor de sporters. 
Maar, let wel, wij doen als 
organiserend comité geen dingen 
specifiek voor het Nederlands 
team”, benadrukt de oud-comman-
dant van de Landstrijdkrachten 
nog eens.  

Kortom: het organisatiecomité, de 
Stichting Power of Freedom, is on 
track om van de Invictus Games 
‘Den Haag 2020’ van 16 -22 april 
2022 een acht dagen durend 
sportfestijn te maken waarover 
nog lang enthousiast zal worden 
nagepraat. 

1 Helmuth Karl Bernhard (sinds 1870 Graf) von Moltke (Parchim (Mecklenburg-Schwerin), 26 oktober 1800 – Berlijn, 24 april 1891) was een Duitse generaal-
veldmaarschalk (Generalfeldmarschall). Von Moltke was dertig jaar lang de stafchef van het Pruisische leger, en wordt algemeen gezien als een van de grootste 
strategen van de tweede helft van de 19e eeuw. Hij is de schepper van een nieuwere, modernere methode om legers in het veld aan te sturen. 
2  De reeks documentaires krijgt als titel ‘Heart of Invictus’. De hertog van Sussex zal zelf ook te zien zijn in de serie.
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Veranderingen?
Contact DFD

T  (040) 20 73 100   E  dfd@dfd.nl   I  www.dfd.nl

Bĳ  veranderingen in uw leven is het belangrĳ k om tĳ dig na 
te gaan of uw verzekeringen en hypotheek nog wel bĳ  de 
nieuwe situatie passen. Neem daarom altĳ d contact op met 
DFD. Ook wanneer er niets lĳ kt te veranderen, is het slim 
om uw verzekeringen jaarlĳ ks na te lopen. Wĳ  helpen en 
adviseren u graag. Zodat u goed verzekerd blĳ ft.

SCHADE
DFD is bij noodsituaties 24/7 bereikbaar. 

Bij schade is dit belangrijk. Samen met 
onze partners helpen wij u bij het beperken 

en herstel van uw schade. Download de 
DFD-app, dan heeft u altijd de belangrijke 

informatie en telefoonnummers binnen 
handbereik.

WONEN
Een huis kopen of verhuizen? 

Een hypotheek afsluiten of aanpassen? 
Een belangrijke � nanciële stap. Voorkom 

bij de aankoop, of juist later, � nanciële 
tegenvallers. Laat u persoonlijk 

adviseren en begeleiden door de 
DFD-adviseur.

UIT DIENST
Eindigt uw aanstelling bij Defensie? 

Kiest u voor een loopbaan buiten Defensie
 of gaat u met functioneel leeftijdsontslag? 

U blijft gewoon relatie bij DFD, maar uw 
verzekeringen moeten worden 

aangepast aan de nieuwe situatie.

GEZIN
Samenwonen, trouwen of juist scheiden? 
Uw verzekeringen moeten worden 
aangepast. Hetzelfde geldt wanneer u 
een kind krijgt of een kind meerderjarig 
wordt. Geef de wijzigingen in uw 
gezinssituatie daarom altijd door.

UITZENDING
De DFD ongevallen- en reisverzekering 
biedt tijdens meer risicovolle uitzendingen 
standaard dekking. Toch is het belangrijk om 
al uw verzekeringen te controleren. 
Contact DFD tijdig zodat u en uw 
gezinsleden tijdens de uitzending hier 
geen omkijken naar hebben. 

Gaat u binnenkort met pensioen?
Baby op komst? Een woning kopen of 
verhuizen? Gaat u samenwonen of trouwen? 
Gaat u binnenkort op uitzending of uit dienst?
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nieuwe situatie passen. Neem daarom altĳ d contact op met 
DFD. Ook wanneer er niets lĳ kt te veranderen, is het slim 
om uw verzekeringen jaarlĳ ks na te lopen. Wĳ  helpen en 
adviseren u graag. Zodat u goed verzekerd blĳ ft.

SCHADE
DFD is bij noodsituaties 24/7 bereikbaar. 

Bij schade is dit belangrijk. Samen met 
onze partners helpen wij u bij het beperken 

en herstel van uw schade. Download de 
DFD-app, dan heeft u altijd de belangrijke 

informatie en telefoonnummers binnen 
handbereik.

WONEN
Een huis kopen of verhuizen? 

Een hypotheek afsluiten of aanpassen? 
Een belangrijke � nanciële stap. Voorkom 

bij de aankoop, of juist later, � nanciële 
tegenvallers. Laat u persoonlijk 

adviseren en begeleiden door de 
DFD-adviseur.

UIT DIENST
Eindigt uw aanstelling bij Defensie? 

Kiest u voor een loopbaan buiten Defensie
 of gaat u met functioneel leeftijdsontslag? 

U blijft gewoon relatie bij DFD, maar uw 
verzekeringen moeten worden 

aangepast aan de nieuwe situatie.

GEZIN
Samenwonen, trouwen of juist scheiden? 
Uw verzekeringen moeten worden 
aangepast. Hetzelfde geldt wanneer u 
een kind krijgt of een kind meerderjarig 
wordt. Geef de wijzigingen in uw 
gezinssituatie daarom altijd door.

UITZENDING
De DFD ongevallen- en reisverzekering 
biedt tijdens meer risicovolle uitzendingen 
standaard dekking. Toch is het belangrijk om 
al uw verzekeringen te controleren. 
Contact DFD tijdig zodat u en uw 
gezinsleden tijdens de uitzending hier 
geen omkijken naar hebben. 

Gaat u binnenkort met pensioen?
Baby op komst? Een woning kopen of 
verhuizen? Gaat u samenwonen of trouwen? 
Gaat u binnenkort op uitzending of uit dienst?

Een van die fysiek en geestelijk 
gewonde (actief dienende) 
veteranen is Bart van der Burg, 
sergeantmajoor der mariniers en 
sinds 1996 in dienst van Defensie. 
Nu ‘paars’ actief bij het Mobile 
Combat Training Centre op de 
Bernhardkazerne in Amersfoort. 
Daar werkt hij samen met collega’s 
van de Landmacht (MCTC), 
ressorterend onder het Land 
Training Centre (LTC). 

Angst om je baan te verlie-
zen

Van der Burg, een “zwaar PTSS 
geval”, hoopt in april 2022 voor de 
tweede keer deel te nemen aan de 
Invictus Games. Hij gaat er vanuit 
dat volgend voorjaar corona 
dusdanig onder controle is dat de 
spelen op “de wijze zoals ze 
bedoeld zijn” voortgang vinden in 
het Zuiderpark in Den Haag. 

De Haagse editie van de Invictus 
Games stond oorspronkelijk op de 
agenda voor 9 tot 16 mei 2020 
maar door de maatregelen 
ingevolge de coronapandemie was 
uitstel tot twee keer toe geboden. 
Voor de organisatie een sof en een 
fikse uitdaging om de internatio-
nale Invictus Games Foundation te 
overreden mee te gaan met het 
gedwongen uitstel. Voor de 
deelnemers een teleurstelling 
maar ook een uitdaging om 
gefocust te blijven nu die stip aan 
de horizon even aan het zicht werd 
onttrokken. 

Een vermoedelijk in 2006, tijdens 
een oefening in Noorwegen, 
opgelopen nekwervelfractuur en 
de effecten daarvan, negeerde Van 

der Burg jaren achtereen. Hoewel 
hij tijdens een uitzending merkte 
dat “een aantal dingen niet 
helemaal jofel” waren, ging de 
marinier die qua fysieke ongemak-
ken wel het een en ander velen 
kan, stug door. Verlammingsver-
schijnselen die manifest werden bij 
een touwbaanoefening in 2010 
maakten echter röntgenfoto’s 
noodzakelijk. Op die negatieven 
bleek een nekwervelfractuur de 
boosdoener. 

Nee, het was niet de “stoerheid” 
die ‘de marinier’ te allen tijde zou 
kenmerken die Van der Burg ervan 
weerhield zijn fysieke en mentale 
problemen onder ogen te zien. 
“Meer de angst om je baan te 
verliezen, niet meer dat te kunnen 
en mogen doen wat je graag doet. 
Daar houd je met alle macht aan 
vast. Maar op gegeven moment 
moet je de feiten onder ogen zien 
en concessies doen: dingen toch 
loslaten voor je eigen welzijn. Dat 
is een heel ingrijpend proces.”

Zware vorm van PTSS
In 2018 werden de door de 
nekwervelfractuur veroorzaakte 
klachten heftiger. Na de Invictus 
Games van dat jaar besloot de 
sergeantmajoor toch maar de 
dokter te consulteren. Die 
verwees hem door naar de 
neurochirurg. “Na een MRI-scan is 
toen besloten te opereren. Daarbij 
zijn twee nekwervels vervangen 
door een prothese.”

De diagnose ‘PTSS’ betekent, zo 
ervoer en ervaart Bart van der 
Burg, “een stempel op je voor-
hoofd”. Maar indachtig het devies 
‘Herpakken, niet bij de pakken 
gaan neerzitten’, meende hij “dit 
varkentje wel even te gaan 
wassen”. De praktijk bleek, zoals zo 
vaak, veel weerbarstiger dan het 
heilige voornemen. “Dat was vrij 
intensief en confronterend. Je 
probeert met hulp van de behande-
laars je ouwe leventje weer op te 

pakken maar dan blijkt toch heel 
gauw dat je je ouwe leventje niet 
meer kan oppakken en dat is wel 
een heftig gewaarwordingspro-
ces.” 

Negatieve reacties collega’s
“Er zijn collega’s die niet met me 
praten of mij volstrekt negeren. 
Anderzijds zijn er collega’s die wel 
naar me toekomen en vragen hoe 
het nu met mij gaat. Van de directe 
collega’s met wie ik de uitzendin-
gen heb gedraaid krijg ik het 
meeste begrip. Met hen heb ik 
nog het meeste contact. Andere 
collega’s negeren je, - lopen je 
straal voorbij. 

Op het werk, als analist niveau 5 
bij het Mobile Combat Training 
Centre, gaat het daarentegen 
“heel goed. We hebben een goed 
team en ik heb het goed naar mijn 
zin.” Vanachter zijn computer-
scherm observeert de analist het 
gevechtsveld. Op basis van zijn 
waarnemingen, analyses en 
feedback is de eenheid in staat 
haar (tactische) optreden te 
optimaliseren. “Zo kan ik nog mijn 
steentje bijdragen aan de operatio-
nele eenheden krijgsmachtbreed. 
Met ons werk ondersteunen wij 
namelijk alle defensieonderdelen.” 

Enthousiaste verhalen over 
Invictus Games 

Bart van der Burg was voor zijn 
dienstongeval een fervent militair-
sporter. Hindernisbaan, klimtoren, 
touwbaan, speedmarsen waren 
(en zijn deels nog) een kolfje naar 
de hand van de marinier voor het 
onheil hem bezocht. ‘Ouderwets’ 
beoefenen van militaire sporten 
bleek in een (gering) aantal 
opzichten niet meer voor de hand 
te liggen. “Ja, qua sport ben ik 
redelijk ‘multidisciplinair’, maar 
helaas de sporten die ik echt leuk 
vind kan ik niet meer doen. De 
echt militaire sporten: speedmar-
sen, touwbaan, hindernisbaan 
bijvoorbeeld zijn voor mij niet meer 

B a r t  v a n  d e r  B u r g  m e t  P T S S  v o o r  d e  t w e e d e 

k e e r  i n  m e e r  d i s c i p l i n e s  a a n  d e  m e e t

Krachtige herstelprikkels en stimulansen 
van het collectief bij de Invictus Games
‘Herpakken en niet bij de pakken gaan neerzitten!’, is het devies van de (aspirant) deelnemers van de 

Invictus Games. Mannen en vrouwen, fysiek en/of geestelijk gewond geraakt in dienst van de 
krijgsmacht, die, the hard way, geleerd hebben uitdagingen op hun pad naar herstel, niet uit de weg 

te gaan. Elke uitdaging is er weer een om kordaat ‘bij de hoorns’ te vatten.  

THE HAGUE 2020
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weggelegd”, is de 
realistische vaststelling. 

Uitkomst bood in eerste 
instantie de Marine 
Corps Trials (MCT)1 van 
2017 in San Diego, 
Californië, waaraan hij 
kon meedoen. In de 
Nederlandse delegatie 
zaten ook oud- en 

aspirant deelnemers aan de 
Invictus Games. Door hun 
enthousiaste verhalen werd Van 
der Burg in feite op het ‘Invictus 
spoor’ gezet. Hij schreef zich in en 
werd geselecteerd voor deelname 
aan de IG van 2018 in Sydney, 
Australië. In 2019 onderging de 
sergeant der mariniers de operatie 
die de trigger bleek voor het 
‘zichtbaar’ worden van zijn “zware 
PTSS aandoening”. Geselecteerd 
voor de games van 2020 in Den 
Haag ging de veteraan gefocust 
aan de slag om welgetraind aan de 
meet te verschijnen in het 
Zuiderpark tot COVID-19 een rem 
zette op alle (sport)evenementen.

De Invictus Games behelzen voor 
de nog altijd veelzijdige sporter 
(onder meer wielrennen, hand-
boogschieten, zitvolleybal) niet 
louter en alleen maar de spelen 
sec. “Invictus Games is voor mij 
het hele aanlooptraject met 
opwerking en al naar de games 
toe. En na de week van de spelen 
zelf de terugkoppeling waarbij je 
helder op een rij krijgt wat voor 
indrukken je allemaal hebt opge-
daan en wat dat betekent voor het 
helingsproces.”  

Prikkels en stimulansen die te 
halen zijn uit samen sport beoefe-
nen, zijn van onschatbare waarde, 
is de overtuiging van onderofficier 
Van der Burg. “Je kunt zoveel van 
elkaar leren over bijvoorbeeld de 
aanpak van opspelende PTSS 
problemen, over do’s en don’ts, 
wat werkt en wat niet of minder. Ik 
hoop dan ook dat we in september 
de centrale trainingen kunnen 
hervatten: ‘Samen sterk’, daar gaat 
het om. Online oefeningen en 
events zijn voor mij niet helemaal 
het Invictusgevoel, - het komt bij 
mij niet over. Het is een goed 
alternatief als je niet fysiek samen 
kunt zijn maar dat fysiek samen 
trainen is toch wel het leukste.”

Friends & family essentieel
Voor Bart van der Burg zijn de 

drijfveren om zich te meten met 
zijn (internationale) “bond- en 
lotgenoten”, onder meer die 
sportieve manier van ‘samenzijn’. 
Van essentieel belang daarbij is de 
aanwezigheid van friends & family 
en dat “je jezelf kunt zijn als je 
PTSS weer even erg opspeelt. Je 
hoeft dat dan niet, zeg maar, opzij 
te schuiven zoals je normaliter 
geneigd bent te doen met als 
gevolg dat je het later dubbel en 
dwars weer op je bord krijgt. 

Een vitaal aspect van het samen-
zijn, in competitie gaan en praten 
met lotgenoten is het kopiëren van 
‘herstelgedrag’. “Je ziet een ander 
dingen doen waarvan je denkt 
‘wow dat moet ik ook gaan doen’ 
en dan blijkt het ook voor jou prima 
te werken.”Herstel en balans 
bevorderende “dingen”, ondervond 
Van der Burg, die je gedurende de 
Invictus Games opdoet en te eigen 
bate kunt gaan praktiseren. 
Daarom ook zijn voor hem de 
centrale trainingen, oefenen en 
optrekken in teamverband, in feite 
onontbeerlijk. 

Trekken jullie als team met elkaar 
op of leggen jullie ook contacten 
met andere teams, andere 
sporters?

Beide. Maar natuurlijk zijn er 
contacten met de andere sporters, 
- de andere lotgenoten. Dat is ook 
de bedoeling van de Invictus 
Games. De buitenwacht denkt 
misschien dat het om het winnen 
van medailles gaat maar dat is het 
niet. Nee, deelname is belangrijk 
en dat samen in aanwezigheid van 
je friends & family, dat is het 
belangrijkste.”

Triggers en terugval PTSS 
De contacten die gelegd worden 
met buitenlandse sporters, “lot- en 
bondgenoten”, zijn doorgaans van 
het duurzame soort. Met name als 
het gaat om de contacten met 
‘gelijkgestemde geesten’. Zo heeft 
Bart van der Burg een “Invictus 
Games vriend” in Australië met 
wie hij om de maand contact 
heeft. Contacten zijn er ook, 
hoewel niet zo frequent, met 
‘Games-vrienden’ in Denemarken 
en het Verenigd Koninkrijk.  

Hoe passen de Invictus Games in 
jouw eigen herstelproces en lange 
termijn trajectplanning?

“Ik heb na de operatie in 2019 een 
jaar lang gerevalideerd op het 
Militair Revalidatie Centrum in 
Doorn. Af en toe heb ik nog een 
terugval. Ik moet in ieder geval 
blijven trainen en oefenen anders 
gaat alles vastzitten en pijn doen. 
Het korte termijn traject nu is weer 
‘opwerken’ naar april 2022. Ik ga 
nu langzaamaan weer meer 
fietsen zodat ik straks in het 
peloton kan meedraaien. Hopelijk 
zit er nog wat meer in, maar ik zie 
wel.”

“Hoe het nu met me gaat? 
Afgelopen september kreeg ik een 
serieuze terugval in mijn PTSS. Ik 
kreeg een paniekaanval, het leek 
ook op een hartaanval met 
tinteling in de armen, moeilijk 
ademhalen en zo. In het zieken-
huis werd vastgesteld dat PTSS de 
veroorzaker was. Men heeft mij 
toen weer doorverwezen naar de 
MGGZ. Overigens zijn de momen-
ten waarop mijn PTSS wordt 
getriggerd heel verschillend. Dat 
kan zijn tijdens een fietstocht in 
het bos of op de hei als ik bijvoor-
beeld langs een dood dier rijd dan 
kan ik out of the blue zo’n flashbac-
kaanval krijgen. Maar dat kan ook 
zijn op een rustmoment na een 
heel drukke periode. In een keer 
komt dan alles weer op je af. En 
dan voornamelijk ’s nachts, - bij mij 
in ieder geval. Na zo’n nachtmerrie 
schik je wakker badend in het 
zweet, je bent compleet je 
oriëntatie kwijt en dat maakt je 
nog angstiger. Stress, drukte, ja, 
dat zijn triggers. Voornamelijk 
tijdens oud en nieuw: het ‘boemen 
en knallen’. Daar kan ik steeds 
slechter tegen. Als ik bijvoorbeeld 
kerosinelucht ruik sta ik weer op 
Kandahar Airfield, zeg maar.” 

Zonder de 
onvoorwaar-
delijke steun 
van het 
thuisfront, 
echtgenote en 
twee doch-
ters, 17 en 13, 
zou de wereld 
van Bart van 
der Burg een 
stuk minder 
dragelijk en 
leefbaar zijn. 
“Ja, als ik hen 
niet had lag ik 
nu vermoede-
lijk in de goot.”

1 The Marine Corps Trials (MCT) is een internationaal sport- en trainingsevenement voor fysiek, mentaal gewonde en (anderszins) gekwetste mariniers, 
vlootpersoneel, veteranen. De deelnemers treden tegen elkaar aan in 12 takken van sport. De MCT van 2021 is als gevolg van COVID-19 afgelast.
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De Taliban hebben Afghanistan overgenomen in reactie op de 
terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het land. In deze 

bijdrage probeer ik op vier vragen te antwoorden. 

De zin van ‘Afghanistan missies’ onder druk, 

wat doet Defensie voor haar veteranen? 

‘Defensie moet programma van 
zingeving en coping opzetten 
voor Afghanistan veteranen’

A F G H A N I S TA N

*  wat is de ethische betekenis van de terug-
trekking van de Amerikaanse troepen? 

*  wat betekent de wijze van terugtrekking? 
*  wat kan de internationale alliantie nu doen? 
*  wat betekent de huidige situatie in Afghani-

stan voor de vele Afghanistan veteranen? 
(het belangrijkste onderwerp in deze 
bijdrage). 

1. Een moedig besluit 
Ten aanzien van de eerste vraag neem ik een 
positie in die misschien niet iedereen deelt: de 
moed van president Biden om militaire 
presentie in Afghanistan te beëindigen mag 
best wat meer gewaardeerd worden. Natuurlijk 
had hij de terugtrekking kunnen uitsmeren over 
zijn ambtstermijn, maar hij pakt door. Het 
getuigt van moed om de eindeloosheid van 
militaire presentie te beëindigen en daarmee 
het risico te lopen de president te worden die 
de oorlog in Afghanistan verloor. 

Biden betaalt nu uiteraard met zijn imago de 
prijs voor het Amerikaanse neorealisme, de 
exclusieve focus op nationale veiligheid. Het 
zou volgens Biden alleen om Amerikaanse 
veiligheid gaan, en niet om 'nation building'. 
De VS investeerde overigens wel in infrastruc-
tuur, maar alleen uit veiligheidsoverwegingen: 
om het draagvlak voor terreur te ondermijnen. 
Het commitment aan nation building in NAVO 
verband was een concessie aan Europese 
bondgenoten. Een concessie die niet zwaar 
viel omdat veel acties die nodig zijn voor het 
garanderen van veiligheid erg lijken op nation 
building. Denk daarbij aan opbouw van centrale 
sectoren in de civil society. 

Al decennia denken bondgenoten van de VS 
ruimer over nation building. Nederland ook, en 
ons land heeft wel in de opbouw van instituties 
en de civil society geïnvesteerd.

Conflictpreventie stelt eisen aan instituties 
(regering, parlement, leger, politie, recht-
spraak), maar ook aan de cultuur. De internatio-
nale gemeenschap komt er nu achter dat 

cultuur een krachtige factor is: Afghanistan 
bestaat niet als natiestaat, wat wel bestaat zijn 
plaatselijke en regionale gemeenschappen die 
intern problemen oplossen. Dat is eigenlijk niet 
eens zo'n gek model: een samenleving en 
cultuur van onderop opbouwen. 

2. Wat betekent de wijze van terug-
trekking? 

President Biden heeft, for better or for worse, 
zijn planning van de eenzijdige terugtrekking 
steeds openbaar gemaakt. Daarmee loochen-
de hij het militaire principe ‘Feind hört mit’: hij 
bood de Taliban daardoor alle kans om in te 
spelen op de terugtrekking. Ze hoorden hun 
timing van opperbevelhebber Biden zelf, en 
schoten uiteraard in de lach bij de haastige en 
rommelige uitvoering van zijn besluit. Onge-
twijfeld wordt Biden hierover aangesproken in 
de VS. Maar hopelijk wordt Biden, hoe 
omfloerst ook, door de bondgenoten aange-
sproken: hoezo herlevend multeralisme: was 
een beetje meer overleg niet zorgvuldig 
geweest? 

Daarnaast is er in de afgelopen decennia 
blijkbaar ook veel fout gegaan bij de ontwikke-
ling van moreel in de Afghaanse manschappen. 
Je moet troepen toch leren dat ze niet bij de 
eerste confrontatie met de tegenstander 
opgeven, en checken hoe dit zit als je vertrekt. 
Dit is een ongelooflijke lacune in opleiding en 
training die zeker aan de chaos heeft bijgedra-
gen die in de eerste dagen na de machtsover-
name heerste. 

En: hoe komt het dat de inlichtingendiensten 
van de internationale alliantie de hierbij 
behorende mechanismes niet onderkend 
hebben, en de Taliban wel? Het antwoord 
moet zijn dat de Taliban in tegenstelling tot de 
inlichtingendiensten lokaal ingebed zijn en dat 
zij bovendien ondanks militaire verzwakking 
wel over probleemoplossend vermogen voor 
gemeenschappen blijken te beschikken. Dit 
vertoont enige overeenkomst met de vroegere 
rol van ELN en FARC in Colombia, en nog 
steeds van Hamas in de Palestijnse gebieden: 
ze hebben probleemoplossend vermogen voor 
de gemeenschappen waarin ze zijn ingebed.

3. Wat kan de internationale alliantie 
nu doen? 

Het is dat probleemoplossend vermogen dat 
de kracht van de Taliban als politieke factor 
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bepaalt. Daarom had de internatio-
nale alliantie veel meer moeten 
inzetten op politisering van de 
Taliban, dus integratie in een 
pluralistisch politiek systeem, zoals 
dat ook met ETA in Baskenland en 
IRA in Noord-Ierland is gebeurd.
Wellicht zijn hier nog kansen voor, 
als de Taliban gaan streven naar 
internationale erkenning. Dan 
kunnen de schijnonderhandelingen 
die president Trump in zijn ambts-
periode voerde met de Taliban, 
wellicht worden omgezet in echte, 
brede, onderhandelingen. Voor-
waarde daarvoor is wel dat de 
internationale gemeenschap meer 
doet dan alleen afwachten en 
teruggrijpen op het VN sanctiesys-
teem, want het denken in straffen 
lost politieke problemen niet op. 
Het VN sanctiesysteem kan 
overigens wel worden ingepast in 
een bredere politieke benadering. 

Overigens ligt het voor de hand dat 
niet de Amerikanen hier de 
exclusieve leiding in hebben, maar 
daarentegen wel de VN Veiligheids-
raad, waarin ook Rusland en China 
zitten. De internationale alliantie 
wordt zo in zekere zin onder 
auspiciën van de Veiligheidsraad 
geplaatst, verwacht ik. Hoe dan 
ook zijn China en Rusland voorlo-
pig beter in staat in Afghanistan de 
Taliban te matigen dan de VS, en 
wel door in te spelen op de 
behoefte aan economische ontwik-
keling die zich ook bij de Taliban zal 
voordoen. De noodzaak tot 
economische samenwerking zal de 
Taliban ook politiek en diplomatiek 
uit het isolement halen. En het is 
belangrijk dat de Taliban zich daarbij 
niet alleen op fundamentalistische 
oliestaten oriënteren. Daarom 
moet het westen, desnoods 
knarsetandend, inzetten op samen-
werking met Rusland en China. 

4. Een bittere pil voor de 
veteranen

Veel Afghanistan veteranen slikken 
nu een bittere pil. Zij hebben zich 
jarenlang, en met gevaar voor 

eigen leven, ingespannen om 
zowel veiligheid als ontwikkeling 
van Afghanistan mogelijk te 
maken. Hun werk lijkt verloren te 
gaan. Daarop kan men verschillend 
reageren. Bij militaire acties is het 
verschil tussen succes en falen 
zelden loepzuiver. Maar zelfs 
zichtbare militaire successen zijn 
zelden voor lange tijd effectief, als 
ze niet gesteund worden door 
ontwikkeling in de burgersamenle-
ving en lokale overheden. Boven-
dien kantelt het perspectief op 
militaire missies bijna altijd na een 
aantal generaties: kijk naar de 
veranderde waardering voor de 
politionele acties in Indonesië. Ook 
die missies veranderden in een 
generatie van politieke betekenis. 
En de Indië veteranen moesten die 
veranderde waardering verwerken 
en toch respect en waardering 
overeind houden.
Toch houden de professionele 
successen van Afghanistan 
veteranen los van de politieke 
ontwikkeling mijns inziens hun mo-
rele betekenis. Er is een bekend 
Joods gezegde: ‘Wie een mens 
redt, redt de hele mensheid’. Ook 
al blijken de opgebouwde institu-
ties en het betere beleid voor 
meisjes en vrouwen in Afghani-
stan onder de Taliban geen stand 
te houden, een aantal schoolgaan-
de kinderen, meisjes en vrouwen 
zijn zeker geholpen door Neder-
landse militairen. 

Mij valt uit ethisch oogpunt echter 
juist hierdoor nog iets anders op. 
Iets heel positiefs. Nederlandse 
militairen hebben in Afghanistan 
blijkbaar een zeer sterke morele 
betrokkenheid ontwikkeld met 
degenen met wie zij samenwerk-
ten (samengevat: de tolken), maar 
ook in bredere zin is er een moreel 
commitment ontstaan met de 
Afghaanse bevolking. Het is 
precies om die reden dat zij nu in 
actie willen komen. Het is een 
betrokkenheid die we ook zien bij 
Bosnië veteranen die projecten in 
hun missiegebied opzetten voor de 
lokale bevolking. Als Nederlandse 
burger vind ik precies deze 
betrokkenheid vooral geruststel-
lend. Het is namelijk een zichtbaar 
bewijs dat Nederlandse militairen 
weliswaar instrumenteel dienst-
baar aan de overheid zijn, maar 
geen robots. Nog scherper 
gezegd: de betroken Afghanistan 

veteranen zijn beroepsmilitairen 
die niet, zoals gevreesd werd bij 
de opschorting van de dienstplicht 
in Nederland, huurlingen zijn - over-
al professioneel inzetbaar, nergens 
van binnenuit betrokken - , maar 
het zijn juist moreel bewogen, 
moreel gemotiveerde en moreel 
betrokken mensen die over de 
grenzen van hun compound en de 
eigen manschappen heen kunnen 
en willen kijken. Overigens is het 
hier onderliggend patroon van 
moreel commitment ook internati-
onaal zichtbaar. Zo raken Israëli-
sche militairen die in Palestijnse 
gebieden worden ingezet, ook 
betrokken bij de Palestijnen en hun 
‘zaak’ - en ontwikkelen zich vaker 
tot critici van het overheidsbeleid. 

Militairen zijn gewend om onder 
alle omstandigheden, en juist in 
crisistijd, op te treden. Daarom 
verwachten velen dit nu ook van 
de politiek. Ook daarin lijken 
veteranen in Nederland op die in 
andere landen; morele betrokken-
heid leidt ook tot morele kritiek op 
het Nederlandse overheidsbeleid, 
bijvoorbeeld rond de human 
security van tolken. 
Naar mijn mening vereist de 
ontstane situatie een extra 
investering in de nazorg aan 
Afghanistan veteranen, om hun 
zingeving te koppelen aan de 
‘coping’ met de teloorgang van 
verrichte arbeid. Daarbij gaat het 
uitdrukkelijk niet alleen om ‘moral 
injury’ - de beschadiging van je 
morele identiteit met gevolgen 
voor je geestelijk welzijn -, maar 
het gaat om moral distress, 
kortweg: de gezonde, niet op 
stoornis berustende, noodzaak tot 
verwerking. 

Defensie moet zich wat mij betreft 
verplichten aan een extra program-
ma voor Afghanistan op het gebied 
van zingeving en coping. Dat is ze 
aan goede personeelszorg 
verplicht. Die stap kan alleen gezet 
worden als de Nederlandse 
politiek de politieke plichtplegingen 
naar bondgenoot VS scheidt van 
de zorgplicht voor personeel. 

Prof dr. Fred van Iersel is emeritus 
hoogleraar vraagstukken geeste-
lijke verzorging in Tilburg. Hij is 
adviseur ethiek bij ACOM de Bond 
voor Defensiepersoneel.
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O v e r  ‘ v r i j h e i d ’  e n  ‘ z w i j g z a a m h e i d ’ :  h e r d e n k i n g  ‘ I n d i ë  15  a u g u s t u s  19 4 5 ’

‘Take it from me. Someday we’ll all be free’. ‘Geloof me. Ooit 
zullen wij allen vrij zijn’, zong zangeres Debrah Jade met 

gitaarbegeleiding van Mark de Groot, op de ‘Indië herden-
king’ in Den Haag, Scheveningse Bosjes, op Zondag 15 

augustus jl. 

‘De oorlog sprak in wat er in al die 
jaren in ons gezin niet werd gezegd’

‘Vrijheid’ en ‘zwijgzaamheid’ 
voerden de boventoon in de 
toespraken bij het markante 
‘Indisch Monument’ van beeld-
houwster Jaroslawa van den 
Broek-Dankowa.

Vrijheid, kostbaar en broos. Waard 
om daar, indien nodig, je laatste 
druppel bloed voor te geven. 

Schrijnend inkijkje
Dr. Loek Middel (96), oud-KNIL-
militair: “Ik ben een kind van twee 
culturen. Groningse vader en 
Soendanese moeder”, benadrukte 
in zijn “voordracht’ nog eens het 
“grote goed” dat vrijheid is. Hij 
bond de jonge(re) generatie dan 
ook op het hart alert te zijn in een 
wereld die steeds meer politiek 
instabiel wordt.

De krasse KNIL veteraan gaf zijn 
toehoorders onder meer een 
schrijnend inkijkje in zijn veelbe-
wogen leven als “Indo jongeling” 
in Indië onder de Japanse 
bezetting en in de Bersiap 
periode. Hij kon zich een tijd 
schuilhouden voor de “Kempetai, 
de Japanse beruchte militaire 
politie”, maar werd toch opgepakt, 
opgesloten en gemarteld. De 
veteraan (her)vond “de veerkracht 
om verder te gaan” en hij ging 
onder meer vrijwilligerswerk doen 
in een gaarkeuken die voorzag in 

maaltijden voor behoeftige 
gezinnen. 

Permanente honger
‘Vrijheid’, waarop we heel zuinig 
moeten zijn, en ‘zwijgzaamheid’, 
waren ook de hoofdthema’s in de 
‘persoonlijke getuigenis’ van 
Franklin Ernest (Frank) van 
Kappen, generaal-majoor der mari-
niers b.d. en oud-senator voor de 
VVD. 

In het toenmalige Nederlands-
Indië beleefde, of beter nog 
‘onderging’ hij weinig benijdens-
waardige jeugdjaren. Jaren die 
onder meer werden beheerst 
door “permanente honger”. Er 
was immers simpelweg geen 
eten, althans je kreeg niet of heel 
slecht te eten in de kampen. “Ja, 
als ik zo terugkijk had mijn 
generatie een slechte start van 
het leven; geen vaccinaties, maar 
alle kinder- en tropische ziekten 
die je maar kunt bedenken; geen 
voedzame babyvoeding uit glazen 
potjes, maar een handje droge 
rijst.”

De vader van Frank van Kappen 
“toentertijd officier-vlieger bij de 
afdeling luchtvaart van het KNIL”, 
werd als krijgsgevangene 
afgevoerd naar Birma waar hij 
“voor de duur van de oorlog 
dwangarbeid (verrichte) aan de 
Birmaspoorweg. Hij overleefde 
het, maar sprak zelden over wat 
hij had meegemaakt.”

Van Kappen’s schoonvader werd 
als krijgsgevangene tewerkge-
steld als dwangarbeider aan de 
‘Pakan Baru’, - de andere doden-
spoorweg. Ook hij sprak zelden 
over het doorstane leed in de 

“hel” van ‘Pakan Baru’ of de 
ondergang van de ‘Junyo Maru’, 
het door de Britten getorpedeerde 
Japanse vrachtschip waarvan hij 
een van de weinige overlevenden 
was. “Mijn vader en schoonvader 
zwegen dus hardnekkig over hun 
ervaringen in de oorlog en zij 
waren niet de enigen. Niet 
allemaal, maar velen van de 
eerste generatie wilden of konden 
niet spreken over de verschrikkin-
gen die zij hadden meegemaakt. 
De tweede generatie, waar ik toe 
behoor, kan dat wel. Daarom sta 
ik hier.”

Hoe verder weg in de tijd die 
verschrikkingen raken, hoe groter 
het risico dat we het besef 
kwijtraken “dat de vrijheid en 
welvaart die we nu genieten 
allerminst gratis en vanzelfspre-
kend zijn. Er zijn pijnlijke offers 
voor gebracht, er is veel voor gele-
den, er is hard voor gevochten. 
We mogen dan ook nooit de wil 
verliezen om pal te staan voor 
onze vrije samenleving. Daarom is 
het belangrijk dat we dit besef 
niet verzwijgen maar doorgeven 
aan de generaties die na ons 
komen. Zeker nu de instabiliteit 
en de onzekerheid in de wereld 
weer toenemen, is het meer dan 
ooit noodzakelijk dat wij blijven 
herdenken, opdat we niet zullen 
vergeten.”

De oorlog sprak in zwijg-
zaamheid

Ook Thom de Graaf, de nieuwe 
voorzitter van de ‘Stichting 
Nationale Herdenking 15 augustus 
1945’1, kreeg in zijn jeugd thuis 
die ‘zwijgzaamheid’ van zijn 
ouders voorgeschoteld.
“(Ouders) die voor de oorlog naar 

1 Thom de Graaf, vicevoorzitter van de Raad van State (2018-heden) nam op 1 oktober 2020 de 
voorzittershamer over van Erry Stoové die na vijf jaar terugtrad. 

A L G E M E E N
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Indië verhuisden, vader geïnterneerd als 
reserveofficier op Midden-Java, moeder eerst 
buiten het kamp, toen er in, maar ook in de 
Kempetai-gevangenis en maanden doodziek 
van dysenterie in ziekenhuizen (-). Meer nog 
dan in de Maleise woorden die ik later af en 
toe hoorde, sprak de oorlog in wat er in al die 
jaren in ons gezin niet werd gezegd.”

Traditiegetrouw (sinds 1997) deelde ook een 
leerling van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum 
(VCL) in Den Haag2 zijn/haar persoonlijke 
familieverhaal. Dit jaar viel die eer te beurt aan 
de 17-jarige Friso Balt “zoon van een Hol-
landse vader en een Indische moeder. Ik ben 
één van de twee miljoen Nederlanders met 
een Indische familiegeschiedenis.” In die 
familiegeschiedenis was een cruciale rol 
weggelegd voor zijn Javaanse overgrootmoe-

der Dien die, na de oorlog naar Nederland 
gemigreerd, stierf toen Friso nog maar net 12 
was. 

Vrijheid is kwetsbaar
“Eigenlijk vertelde in mijn familie niemand 
over wat er tijdens de oorlog is gebeurd. Ik 
begrijp het wel, dat ze daar liever niet meer 
aan wilden denken. (-) Ik ben van ver na de 
oorlog, maar ben door de oorlogsverhalen van 
mijn familie na gaan denken over het woord 
‘vrijheid’… Want wat is vrijheid? Vrijheid houdt 
in dat je niet gehinderd wordt om te doen en 
te zeggen wat je wilt. Vrijheid is het kunnen 
gaan en staan waar je wilt. Vandaag is ook 
een dag om opnieuw na te denken over het 
belang van vrijheid en om ons te realiseren 
dat vrijheid kwetsbaar is”, gaf VCL-leerling Friso 
Balt zijn gehoor mee ter overdenking. 

2 In het kader van het ‘Adoptieplan Monumenten’ heeft het Vrijzinnig Christelijk Lyceum aan de van Stolkweg in Den Haag zowel het 
Indisch Monument als de Plaquette op het Binnenhof geadopteerd.

A L G E M E E N

Moeder Moll en zoon Hans maken deel uit 
van de groep van ruim een kwart miljoen 
‘repatrianten’ die vanuit het ‘verloren’ 
Nederlands-Indië, in Nederland, arriveren. 
Maar het geboorteland van tenminste één 
van hun ouders, doorgaans de vader, laat zich 
van zijn afwijzend vijandige, scherpe kant 
zien. 

Ongewisse afslag Nusantara
Desondanks waren de ‘Indo’s’ maar wat blij 
dat ze in Nederland een nieuw en (relatief) 
veilig onderkomen vonden. Want, ‘Indïë’, het 
‘verloren paradijs’, bleek voor hen in de 
oorlogsjaren en de jaren direct na het 
verjagen van de Japanse bezetter, niet meer 
de ‘hof van Eden’ van weleer. Nederlands-
Indië had immers de voor de ‘Indischen’ 
ongewisse afslag ‘Nusantara’ genomen en 
het land toonde zich “wreed en meedogen-
loos” jegens de kolonialen. 

Met name de Bersiap-periode had bij de 
moeder van de auteur de pijnlijke littekens 
van diepe wonden achtergelaten. Die 
beangstigende PTSS-herinneringen gingen 
haar leven in Den Haag steeds meer 
beheersen.

Indische inkijkjes
Onder meer daarover en over de “scherpe 
kantjes van het ‘Indo’ zijn” in Nederland 
bericht Hans Moll in ‘Sluipschutters in de tuin. 
Een Indische geschiedenis’.

Het boek is deels gebaseerd op de ‘Indische 
inkijkjes’, - stukjes die Moll, toen nog journa-
list bij NRC Handelsblad, op de achterpagina 
van die krant schreef. 

Verloting
Wij mogen van de uitgever twee exemplaren 
van ‘Sluipschutters in de tuin. Een Indische 
geschiedenis’, verloten onder onze leden.

Stuur een briefkaart of mail naar 
info@acom.nl. Vermeld daarbij uw naam, 
registratienummer en de titel van het boek. 
Reageren kan tot en met 24 september.

‘Sluipschutters in de tuin’ van Hans Moll is een 
uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg 
Pers. Paperback, 184 pagina’s, 
€ 17,99.

V E R L OT I N G
O v e r  d e  ‘ s ch e r p e  k a n t j e s  v a n  h e t  ‘ I n d o - z i j n ’  i n  N e d e r l a n d

Sluipschutters in de tuin - 
Een Indische geschiedenis

‘Er zitten scherpe kantjes aan het ‘Indo-zijn’ in een blanke, onwetende wereld.’ De 
moeder van journalist/auteur Hans Moll, wordt daar, in de naoorlogse jaren in 

Nederland, op schrijnende wijze mee geconfronteerd. Na Borneo en Nieuw-Guinea 
is Nederland, het nieuwe vaderland en moederland ineen, de zoveelste halteplaats.

Zie ook pagina 28
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De beelden doen denken aan de 
terugtocht van de Verenigde 
Staten uit Vietnam, maar wel met 
het verschil dat Nederland nu 
mede verantwoordelijk is voor het 
debacle. Ons land wordt een 
meedogenloze spiegel voorge-
houden, waarin diepe groeven en 
rimpels zich afwisselen met 
zichtbare wonden. Natuurlijk 
kunnen we naar onze bondgeno-
ten kijken en wijzen, maar ik heb 
geleerd dat evaluatie altijd begint 
bij jezelf. En niet bij een ander. 
Dus dat eerst.  

Verantwoordelijkheid 
parlement 

Laat ik beginnen met mijzelf. Ik 
ben immers deel van het falen. 
Wat wij deden in Kandahar is door 
onze historicus annex dagboek-
schrijver vastgelegd in 12.000 
pagina’s, keurig opgesloten in een 
kluis in Den Haag. Van mij mag 
die kluis open en mag iedereen 
ernaar kijken. Kunnen we er 
allemaal van leren. Of ons weer 
realiseren dat militaire operaties 
altijd zijn gelardeerd met chaos, 
geluk, fouten en frictie. En ik was 
daar uiteindelijk verantwoordelijk 
voor. 

Maar dat is maar deel van de 
puzzel. De analyse begint 
natuurlijk met het gewenste beeld 
dat we als land wilden scheppen 
en de plaatjes die we nu zien. Dat 
gewenste beeld is niet verzonnen 
door militairen, maar door ons 
parlement. Niet alleen de rege-
ring, want als een besluit met 
meerderheid is genomen is het 
gehele parlement daarvoor 

verantwoordelijk. Ook als je als 
politieke partij tegen de missie 
hebt gestemd. Niemand van ons 
parlement kan zich dus onttrekken 
aan verantwoordelijkheid. Zeker 
nu een groot deel van de missie is 
gefaald kan dit maar tot één 
primaire actie leiden: 
een door het parlement ingesto-
ken of opgedragen onafhankelijk 
onderzoek naar de missie. 
Startend met de eerste plannen 
om militairen naar Afghanistan te 
sturen, tot bijna 20 jaar later het 
drama in Kabul. Alles moet hierbij 
de revue passeren, van aanlei-
ding, planning, instemming, 
opdracht naar randvoorwaarden, 
aansturing, uitvoering en resul-
taat. En binnen dat kader uiteraard 
het optreden van de militairen en 
de andere collega’s van overheids-
diensten. Maar ook welke rol 
Nederland binnen Europa en de 
NAVO heeft gespeeld om de 
missie te doen slagen. 

Dergelijke onderzoeken zijn op 
zich overigens niet zo vreemd. We 
kennen allemaal de parlementaire 
enquête naar de gebeurtenissen 
in en rond Srebrenica. En in 
februari volgend jaar verschijnt de 
studie naar het Nederlandse 
(vooral militaire) optreden tijdens 
de dekolonisatieoorlog in Neder-
lands-Indië. Maar als we lessen 
willen leren uit het echec in 
Afghanistan, dan kunnen we geen 
jaren (Srebrenica) of generaties 
(Nederlands-Indië) wachten. Dan 
moet het nu. En rap ook. Onge-
acht welke regering we hebben 
want, en nogmaals, dit is een 
verantwoordelijkheid van het 

gehele parlement. Nu weet ik dat 
het parlement ook andere affaires 
op het bordje heeft en waarschijn-
lijk niemand zit te wachten op nog 
meer ellende, maar dat vind ik 
volstrekt onbelangrijk. Een 
parlement dat zijn mensen een 
opdracht geeft die het meest 
ultieme offer kan inhouden, heeft 
niet alleen de grondwettelijke, 
maar ook de politieke, ethische en 
morele plicht zichzelf te onderzoe-
ken. Als ons parlement dat niet 
doet, of de weg van uitstel gaat 
bewandelen, vind ik dat niet 
alleen democratisch zeer zorg-
wekkend, maar opper ik dan ook 
om te stoppen met Veteranendag. 
Want als je niet meent wat je 
zegt, wordt alles een leeg ritueel.

Opdracht naar eer en 
geweten uitgevoerd

Was het dan een waardeloze en 
zinloze missie? Daar zal ieder een 
eigen oordeel over vellen. Voor mij 
persoonlijk is dat niet het geval, 
omdat we naar eer en geweten 
hebben uitgevoerd wat ons is 
opgedragen. Maar ik ben ook 
trots op wat wij daar hebben 
gedaan. We kunnen allemaal thuis 
op de bank blijven liggen, maar 
daar wordt de wereld niet beter 
van. Soms moet je doen waar je 
voor staat, ook al leidt dat niet of 
slechts tot beperkt succes. Dat is 
van alle eeuwen, vraag het de 
geesten van de gesneuvelden op 
de Grebbeberg. Kortom: welk 
onderzoek er ook komt, ik hoop 
dat de lezer zich nooit de trots laat 
ontnemen gedaan te hebben wat 
is opgedragen en anderen niet 
konden.

' A f g h a n i s t a n '  h o u d t  N e d e r l a n d  e e n  m e e d o g e n l o z e  s p i e g e l  v o o r 

Onafhankelijk onderzoek namens het 
parlement naar echec missie ‘Afghanistan’

We hebben het allemaal gezien, gehoord en gevoeld, het drama dat zich de afgelopen 
weken heeft voltrokken in Afghanistan. Culminerend in een inferno bij de luchthaven. 
De media, oververhit, vervuld van de zoektocht naar waarheid, oorzaak en gevolgen. 

Het drama in Kabul:
wat ging er mis in 20 jaar strijd en opbouw? 

Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif, voormalig Commandant Landstrijdkrachten (2011-
2016), was van 2008-2009, in de rang van generaal-majoor, commandant van International 

Security Assistance Force (ISAF) voor Zuid-Afghanistan (Regional Command South). 
Als zodanig voerde hij het bevel over 45.000 militairen. 

Op verzoek van ACOM Journaal schreef hij bovenstaande analyse en kritiek op 20 jaar westerse militaire 
aanwezigheid in Afghanistan met als slotakkoord “het drama in Kabul”.
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T  (040) 20 73 100   E  dfd@dfd.nl   I  www.dfd.nl

GRATIS bloedgroep patch
Vraag hem aan via: www.dfd.nl 

✔	 ALLE bloedgroep varianten

✔	 Niet alleen voor DFD-relaties, 
     maar voor IEDERE militair

✔		Ook GRATIS verzending

✔	 Bestel via ACTIEBUTTON op www.DFD.nl

Militair zijn is topsport. Je traint en bereidt je voor. Je stelt hoge eisen aan jouw uitrusting. 
Soms schaf je zelf speciale spullen aan. DFD staat al 25 jaar voor maatwerk en het 
ontzorgen van militairen. Wij zien het als onze taak om jou te ondersteunen.

Daarom kun je bij DFD nu twee GRATIS bloedgroep-patches bestellen! 
De patches zijn ontworpen zodat ze perfect bij jouw uitrusting passen. Ze zijn beschikbaar 
in alle bloedgroep-varianten, voorzien van stevig klittenband en gemaakt in de juiste kleur. 

Ga naar www.dfd.nl en bestel via de speciale actiebutton BLOEDGROEP-PATCH

We sturen hem gratis naar je toe.

A L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E N

Thuisfrontdagen
Activiteiten, georganiseerd door de thuisfrontafdelingen van de Koninklijke Marine, 
Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee. De 
militair en/of het thuisfront krijgt een uitnodiging voor de activiteit thuisgestuurd. 
Bezoekt u een militaire locatie? Dat kan alleen met rijbewijs, paspoort of id-kaart.

CZSK = Koninklijke Marine KMar = Koninklijke Marechaussee
CLAS = Koninklijke Landmacht  DOT = Defensie Organisatie Thuisfront
CLSK = Koninklijke Luchtmacht  Pol = Nationale Politie

Datum Tijd Activiteit/locatie
september 
10-12 - Jeugdbivak  Oranjekazerne, Schaarsbergen DOT
  GEANNULEERD
11 10.00 Thuisfrontcontactdag  Attractie-& Vakantiepark, Slagharen CLAS
  CidW 37
18 09.00 Thuisfrontcontactdag   Apenheul, Apeldoorn KMar/Po
l
oktober   
1 10.00 Thuisfrontinformatiedag CidW 38 Johan Willem Frisokazerne, Assen CLAS
5 - Thuisfrontinformatiedag RS CONTCO/NSE-21 Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
  GEANNULEERD
16 10.00 Thuisfrontcontactdag CBMI-21 (1e)  Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
  en overige missies 
17 10.00 Thuisfrontcontactdag CBMI-21 (1e) Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
29 10.00 Thuisfrontcontactdag eFP 2021-2 Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
30 10.00 Thuisfrontcontactdag eFP 2021-2 Burgers' Zoo, Arnhem CLAS

november   
27 10.00 Thuisfrontcontactdag CBMI-21 (2e)  Van der Valk, Eindhoven CLAS
27 - Thuisfrontcontactdag   Volgt KMar/Pol
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B E P B A A N L O O S S A L P
L T B U T A E E O O P D P R U
A S S E N P D L D R E M P E L
A Y H O E K L IJ N I C R M G P
M C D T C L E U B B U W O A A
R E E M E T D R I E L Z R R S
E F N O R S E E L S A A T V C
S E I R N E R K J A A M R L H
S I A E O Y E E R T S I E V E
E R R E A M V Z G S O L P R E
N G K L H Y M N E N I L P D N
C R E T N A G E L E A U A R N
E D O N Y S S A L T O H R A A
T E E O R I Ë N T E R I N G P
I P T T H C I Z T A A L L E S

In deze woordzoeker staan woorden verborgen. Sommige letters worden vaker 
gebruikt. De overgebleven letters vormen een woord. Hoe luidt dit woord?

ANODE - ASSEN - BAANLOOS - BEAMER - BEELD - BLAAM - CYSTE - DELAY - DREMPEL - EERBIED 
- EGARD - ELEGANT - ESSENCE - ETENSTAS - GRENS - GRIEF - GRUIS - HANGER - HOEKLIJN - 
HOORN - HYMNE - KLEUR - LARVE - LASSO - LELIE - LOTJE - MOREEL - OEKRAINE - ORIËNTERING 
- PANNE - PARAAT - PENNY - PLUIS - PUNKER - RAPPER - RECENT - RIBES - ROMMEL - SALTO - 
SCHEEN - SPECULAAS - SYNODE - TAALLES - TEMEER - TEPEL - TROMP - VEREDELD - VRAGER 
- WCROL - ZEKER - ZICHT - ZUIDEN

WOORDZOEKER

Oplossingen kunt u inzenden tot 

24 september
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #07/08-21 luidt: ‘Kruisverhoor’.
De winnaars: H.H.M.J. Schunselaar en J.C. Schoon-Meijer

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!
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GRATIS bloedgroep patch
Vraag hem aan via: www.dfd.nl 

✔	 ALLE bloedgroep varianten

✔	 Niet alleen voor DFD-relaties, 
     maar voor IEDERE militair

✔		Ook GRATIS verzending

✔	 Bestel via ACTIEBUTTON op www.DFD.nl

Militair zijn is topsport. Je traint en bereidt je voor. Je stelt hoge eisen aan jouw uitrusting. 
Soms schaf je zelf speciale spullen aan. DFD staat al 25 jaar voor maatwerk en het 
ontzorgen van militairen. Wij zien het als onze taak om jou te ondersteunen.

Daarom kun je bij DFD nu twee GRATIS bloedgroep-patches bestellen! 
De patches zijn ontworpen zodat ze perfect bij jouw uitrusting passen. Ze zijn beschikbaar 
in alle bloedgroep-varianten, voorzien van stevig klittenband en gemaakt in de juiste kleur. 

Ga naar www.dfd.nl en bestel via de speciale actiebutton BLOEDGROEP-PATCH

We sturen hem gratis naar je toe.



S E N I O R E NS E N I O R E N
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ACOM-lid J. van Kalsbeek uit Arnhem mag, sinds 1 juli jl., met 
trots melden dat hij 70 jaar lid van bond is. Dit platina jubileum 
werd gevierd bij de jubilaris thuis in aanwezigheid van zijn 
echtgenote. 

Een ACOM-afvaardiging bestaande uit de heer G. van Engelen-
burg (lid Bondsbestuur) en regiobestuurslid de heer M. Heidstra, 
meldde zich op 19 juli jl. met het insigne en de oorkonde ten 
huize van de jubilaris.

De heer Van Kalsbeek mag terugzien op een lange staat van 
dienst bij de krijgsmacht. Opgekomen in 1947 bij de Garde 
Grenadiers Arnhem, gelegerd op de Saxen Weimar Kazerne 
(‘Saks’), was hij voor oefeningen vaak in (West-)Duitsland en 
Frankrijk. In zijn vrijetijd maakte hij zich onder meer verdienste-
lijk als trainer van voetbalclub ESA (Excelsior Sport Arnhem).

Betaaldata Defensie 2022
Maand Salaris Defensie*

Maandag  24 januari
Donderdag  24 februari
Donderdag  24 maart
Vrijdag  22 april
Dinsdag  24 mei (incl. vakantiegeld)
Vrijdag  24 juni
Vrijdag  22 juli
Woensdag  24 augustus
Vrijdag  23 september
Maandag  24 oktober
Donderdag  24 november (incl. eindejaarsuitkering)
Donderdag  27 december

*  Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de rekening van de militair of 
burgerambtenaar bijgeschreven

Oproep Regio Zuid
Het bestuur van de Regio Zuid is op zoek naar actief-dienende ACOM-leden 
die mee willen praten over zaken die spelen in het overleg maar ook zaken 
die in de lokale medezeggenschap en op uw werkplek spelen. 

Het regiobestuur wil met meer actief-dienende leden ervoor zorgen dat het bestuur een goede afspiegeling is van de 
leden van de regio.

Wij vragen u niet direct om zich te ‘melden’ als kandidaat-regiobestuurslid. Het wordt zeer op prijs gesteld, indien het 
mogelijk zou zijn, om met u te spreken over zaken die u van belang acht, bijvoorbeeld zaken die spelen in de lokale 
medezeggenschap.
Regiobestuurders zijn vrijwilligers. Natuurlijk kunnen zij dit werk niet doen zonder informatie vanuit de achterban. Een 
achterban waarvoor wij vanzelfsprekend opkomen.

Wilt u uw geluid laten horen binnen de regio, neem dan contact met ons op. U kunt reageren via www.acom.nl/
contactformulier of mail rechtstreeks naar info@acom.nl. Liever per post, dan kunt u gebruik maken van dit adres: 
ACOM-secretariaat Regio Zuid, de heer W.J.R. van Mol, Kloostertuin 55, 5741 BW  Beek en Donk.
Na uw aanmelding neemt Regio Zuid zelf contact met u op.
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Dag Datum Plaats Locatie 
do 23 sept Boekel (Volkel en Uden) Vergadercentrum NIA DOMO, St Agathaplein 6, 5427 AB  Boekel               
wo 6 okt Venlo Witte kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE  Venlo
do 7 okt Hoogerheide  MFC Kloosterhof Huijbergseweg 3b, 4631 GC Hoogerheide
do 14 okt Assen Kerkelijk Centrum De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB  Assen
do 21 okt Born (Meerssen en Weert) Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE  Born
di 2 nov Leeuwarden Multifunctioneel centrum Camminghastins-Camminghaburen Lieuwenburg 2, 
   8925 CK  Leeuwarden
do 4 nov Nieuwdorp (Vlissingen e.o.) Bevrijdingsmuseum Zeeland, Coudorp 41, 4455 AH  Nieuwdorp 
wo 10 nov Ede Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
do 11 nov *** Gilze Rijen  Vliegbasis Gilze Rijen, Rijksweg 121, 5121 RD  Rijen
di 16 nov *** Schaarsbergen  Schaarsbergen, Oranjekazerne, Fly-inn, Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW  
  (Arnhem en Nijmegen)  Schaarsbergen
wo 17 nov ***Regio Oost Eibergen Kazerne Kamp Holterhoek, Zwilbroekseweg 46,  7152 CK  Eibergen
do 18 nov Steenwijk Rabo theater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM  Steenwijk
di 23 nov Ermelo Echos Home de Schakel, Leuvenumseweg 68, 3852 AS  Ermelo

Eerste data seniorenbijeenkomsten bekend, wel 
onder voorbehoud, lees de informatie hieronder:

Voor de volgende bijeenkomsten worden nog 
data/locaties gezocht:

Melle, Duitsland; Soesterberg e.o.; en voor de leden van Regio 
West. 64plus dag.

Leeftijdsontslagdag: zelf aangeven wens deelname
Graag organiseren wij ook een voorlichtingsdag voor degenen 
die binnen een jaar met leeftijdsontslag gaan, de zogenaamde 
leeftijdsontslagdag. Echter omdat wij niet weten wanneer u met 
leeftijdsontslag gaat, kunnen wij u niet gericht uitnodigen. Heeft 
u interesse, laat dat ons weten via de mail senioren@acom.nl 

onder vermelding van: voorlichting leeftijdsontslag, datum 
leeftijdsontslag en graag uw contactgegevens, zodat wij contact 
met u op kunnen nemen. Wij zullen na ontvangst van uw mail 
kijken of wij een individuele voorlichting voor u zullen verzorgen 
of een bijeenkomst voor meerdere deelnemers zullen 
organiseren. Wij nemen daarover contact met u op.
 

Aanvangstijden bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten zijn middagbijeenkomsten die om 13.30 uur 
beginnen. Zaal open om 13.00 uur. Behalve de bijeenkomsten 
met ***, dit zijn dagbijeenkomsten. 

S E N I O R E N

Geachte seniorenleden,
De uitnodigingen voor de eerste seniorenbijeenkomsten zijn 
verstuurd. In afwijking van wat wij eerder schreven, zijn en 
worden de uitnodigingen met de reguliere post verstuurd. Vanaf 
2022 zullen wij de uitnodigingen zoveel mogelijk per mail 
verzenden. 

Voor alle bijeenkomsten geldt een aanmeldplicht. Dit in verband 
met de coronamaatregelen van de overheid. Afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen kan/moet nog eventueel geschoven 
worden tussen zalen voor de bijeenkomsten door de 1,5 meter 
afstand die gehouden moet worden. Ook hebben wij de 
gegevens van de deelnemers nodig, mocht zich onverhoopt 
toch een besmetting voordoen.

Mocht u te zijner tijd geen uitnodiging hebben ontvangen, of u 
wilt naar een andere bijeenkomst dan die waarvoor u de 
uitnodiging heeft ontvangen, dan kunt u zich tot uiterlijk 2 
weken voor de bijeenkomst van uw keuze bij de ACOM melden. 
Dat kan door een mail te sturen naar senioren@acom.nl of per 
telefoon op 030-2020320 en vragen naar Netty van Ginkel.

Alle data blijven onder voorbehoud van overheidsmaatregelen 
i.v.m. het coronavirus. Wij zullen het laatste nieuws op onze 
website publiceren. 

Wij hopen dat het goed met u gaat en hopen u op één van de 
bijeenkomsten te kunnen begroeten.

Het komt wel eens voor dat (senior)leden of hun partner langdurig ziek zijn en dat uw bond daarvan pas na verloop van tijd op 
de hoogte wordt gesteld. Helaas heeft dat dan ook als gevolg dat wij pas heel laat onze belangstelling kunnen tonen. 

Mede hierom verzoeken wij u om, mocht u (onverhoopt) hiermee geconfronteerd worden, onverwijld uw  
regiobestuur en/of het secretariaat van de bond in Leusden te informeren over (langdurige) ziektegevallen.  
Dat kan telefonisch: 030 - 202 03 20 of per e-mail: info@acom.nl

Langdurig ziek? Laat het de ACOM weten!

De rsv’ers van uw bond hebben dringend versterking en verversing nodig!
Als postactief ACOM-lid krijgt u nu de gelegenheid om ook dat (ene) gaatje in uw agenda zinvol te besteden.

Postactief actief voor de bond, uw regio, maar vooral voor uw kameraden en (soms) hun nabestaanden.  
Meld u aan bij uw regio onder het motto: Ik word regioseniorenvertegenwoordiger!

Uw regio wil ú als rsv’er



V E R L OT I N G

Veteranen uit Vijfheerenlanden 
vertellen hun verhaal

“De verhalen van onze veteranen kunnen we beschouwen als authentieke getui-
genissen van een deel van onze militaire geschiedenis. Het is heel belangrijk dat 
niet alleen het grote verhaal, maar ook het kleine verhaal verteld wordt”, schreef 
historicus Jan Pieter Lokker onder meer in zijn uitvoerige inleiding bij het boek 

‘Verhalen van veteranen uit Vijfheerenlanden. Over oorlog, vrede en verwerking’.  

In het boek zijn de verhalen 
gebundeld van 33 (post)actieve 
veteranen uit de gemeente. Ze 
deden dienst in c.q. werden 
uitgezonden naar Nederlands-
Indië, Nieuw-Guinea, Libanon, 
voormalig Joegoslavië (Bosnië), 
Afghanistan en Mali. 

Met trots terugkijken
Jan Bruning, marinier b.d., is de 
aanstichter van de verhalenbun-
del. Hij deed ook de coördinatie 
en de eindredactie. Aalmoezenier 
b.d. Eric van Rosmalen en 
journalist Astrid Pel namen de 
interviews af terwijl fotograaf 
Hennie Marks tekende voor de 
“prachtige portretten” van de 
geïnterviewde veteranen. 
Bruning was in 1979 tot 1980 
gelegerd in het Midden-Oosten 
(Golanhoogten). Hij was één van 
de VN-waarnemers die moesten 
controleren of de demarcatiezone 
tussen Syrië en Israël werd 
gehandhaafd. 

‘Blauwhelm’ Bruning kwam 
relatief ongeschonden naar lijf, 
leden en geest, terug van ‘de 
Golan’. Dat gold helaas niet voor 

zijn jongere collega Mark Boss 
(1968), als marinier ingezet bij de 
opbouwmissie in Pol-e Chomri 
(hoofdplaats in de provincie 
Baghlan) in het noorden van 
Afghanistan. Boss hield daar een 
PTSS aan over. Terug in Nederland 
moest hij knokken voor erkenning. 
Pas na veel soebatten, vijven en 
zessen, kreeg hij de hulp en zorg 
die hij nodig had. Maar hij behield 
desondanks zijn positieve kijk op 
zijn inzet in het Aziatische land. 
“Ik kijk trots terug op een periode 
waarin ik me heb ingezet om de 
wereld een stukje beter te 
maken.”

Aangrijpende emotionele 
verhalen

“Koude rillingen” liepen burgerva-
der Frölich van Vijfheerenlanden 
geregeld over de rug bij het lezen 
van de veteranenverhalen uit zijn 
jonge, omvangrijke gemeente. 
Aangrijpende verhalen die veel 
emoties oproepen. “Weinig 
mensen zullen zich kunnen 
voorstellen wat deze veteranen 
hebben meegemaakt. En dat het 
niet stopt als je weer terug bent 
in Nederland.”

Historicus Lokker stak de vetera-
nen die vaak nog, in woord en 
geschrift, aangesproken worden 
op hun inzet en acties in oorlogs- 
en conflictgebieden, een hart 
onder de riem. Ze hebben, 
benadrukte de voormalige 
gemeentebestuurder, alle reden 
om trots te zijn. Die trots “mag 
geen plaatsmaken voor schaamte. 

Eerbetoon en respect mogen niet 
wijken voor verguizing. Ook 
daarom zijn deze verhalen 
belangrijk, omdat zij gaan over 
mensen die hun leven hebben 
geriskeerd voor dat van anderen, 
ze geloofden in de idealen van 
democratie, zelfbeschikking en 
recht.”

Verloting
De ACOM mag drie exempla-
ren van ‘Verhalen van vetera-
nen uit Vijfheerenlanden’ 
(oplage 500 stuks), verloten 
onder haar leden (met dank 
aan krijgsmachtaalmoezenier 
b.d. Eric van Rosmalen). 

Stuur een briefkaart of mail 
naar info@acom.nl. Vermeld 
daarbij uw naam, registratie-
nummer en de titel van het 
boek. Reageren kan tot en met 
24 september.

Winnaars verlotingen

‘ O v e r  o o r l o g ,  v r e d e  e n  v e r w e r k i n g ’

‘First Responder. De mens achter het uniform’, 
Renaldo Ishaak, Kompas Uitgeverij, gaat naar:
•  A. Post
• J.M.H. Verschuuren
• J.H. Regoort

‘Veteranen’, Paul de Graaff, 20/10 Uitgevers, 
Rotterdam, gaat naar:
•  J.H. Kraak
•  P.J. van Winsen
•  W.P. de Bont
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 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertificaat.

Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties
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Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief
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Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties

25 jaar lid
Recent hebben de volgende leden het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
ontvangen: 
A.F.C. Bakker (ELT), R. Berkers-de Groot 
(LKOL),
A.P.J.M. Derksen (SM), A.G. Elizabeth 
(SGT-1),
M.A. Gaakeer (MAJ), N. Hendriks (AOO), 
J.H.C. van der Lee (SGT-1), E. Mastenbroek 
(SM),
W.M. van Melis (LKOL), P.C.B. Mertens 
(AOO),
W. Rijkers (SM), P.J.H. Visser (AOO),
M.B. van der Vlerk (Sld-3bd).

40 jaar lid 
Het ACOM insigne voor 40-jarig 
lidmaatschap 
is onlangs uitgereikt aan:
G.J.M. Hartman (AOObd), H. Koevoet 
(AOObd), 
A.C. Quartel (AOO), F.H.J. Rijnbout 
(KAPbd), 
G.P. van de Staaij (Burger).

50 jaar lid
Onderstaande leden kregen het
ACOM-insigne voor 50-jarig lidmaatschap
opgespeld: 
T. Adema (SMbd), J.A.M. van Hees 
(ELTbd), R. van Riet (AOObd), 
E.S.L. van der Velde (AOObd), F.J.J. 
Vienerius (AOObd).

60 jaar lid 
Voor 60-jarig lidmaatschap is door de 
volgende leden het bijbehorende 
ACOM-insigne ontvangen: 
W. van Dasselaar (AOObd), C. Portier 
(AOObd).

70 jaar lid
Het ACOM-insigne voor 70-jarig 
lidmaatschap
is onlangs opgespeld bij: 
J. van Kalsbeek (Sgt-1bd).

Bevordering
Onlangs is T.L. van Rooijen bevorderd tot 
Soldaat-1.

LidmaatschapOverledenen
Loosdrecht

Durk Hofman, 97 jaar, op 8 juli.
Correspondentieadres: Larixlaan 23, 
1231 BL Loosdrecht.

Eindhoven
Christiaan (Chris) Wolff, 87 jaar, op 15 
juli.
Correspondentieadres: Gen. van 
Merlenstraat 65, 5623 GC Eindhoven. 

Arnhem
Tom (Thomas Willem) van Doorn, 91 
jaar, op 25 juli.
Correspondentieadres: Heggerankstraat 
15, 6833 DD Arnhem.

Steenwijk
Elly van der Meer-Stoffers, 78 jaar, op 26 
juli.
Correspondentieadres: H.E.A. van der 
Meer, Herrenslagen 88, 8332 AT 
Steenwijk. 

Geldermalsen
Ron van Leeuwen, 70 jaar, op 29 juli.
Correspondentieadres: Prinsenhof 88, 
4191 ER Geldermalsen. 

Hichtum
Jan Pieter Bosch, 83 jaar, op 5 augustus. 
Correspondentieadres: Adamsdreef 159, 
6716 ML Ede. 

Eindhoven
Jan van Hout, 91 jaar, op 5 augustus.
Correspondentieadres: Adriaan Boutlaan 
4, 5737 CD Lieshout. 

Regiosecretarissen
Noord

S.G. Meijer
Sminiastate 32, 8926 MH Leeuwarden
Privé: 058-2669403

Oost
C.R. Evers
Esweg 12, 7441 GD Nijverdal
Privé: 06-10831708

Midden
T. Boersma 
De Cotelaer 6, 3772 BN Barneveld
Email: 9maarttjitze@gmail.com

West
Ö. Köse
Lisdoddekreek 7, 2353 JP Leiderdorp
Mobiel: 06-24242889

Zuid
Waarnemend: W.J.R. van Mol
Kloostertuin 55, 5741 BW Beek en Donk
Mobiel: 06-46154093

Suriname
P.H. Woerdings (correspondent)
Sakasiristraat 40, Paramaribo - Suriname
Privé: 00-597-431-637

 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertificaat.

Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties

 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertificaat.

Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties

29



SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

Als lid van de ACOM krijgt u voor de duur van uw uitzending een gratis  
ongevallendekking. Voorwaarde is dat u uw uitzending meldt. Dit doet u door  
uw uitzendcertificaat aan te vragen!

Het ACOM Uitzendcertificaat biedt de volgende dekking:
• € 2.500,- bij overlijden als gevolg van een ongeval;
• € 5.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval;
In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig  
percentage van € 5.000,-. 

DFD-Uitzendcheck
Bieden uw huidige verzekeringen de gewenste dekking, ook bij een uitzending?  
U wilt dat uw zaken goed geregeld zijn. Als lid van de ACOM kunt u gebruik maken van de 
DFD-uitzendcheck. Bij de check worden uw verzekeringen gecontroleerd en ontvangt u 
advies. Zo bent u goed voorbereid en hebben u, uw partner of andere gezinsleden er geen 
omkijken meer naar. De uitzendcheck is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Waar vraagt u uw uitzendcertificaat en uitzendcheck aan?
•  Ga voor het aanvragen van uw uitzendcertificaat en uitzendcheck naar  

url: http://fd7.formdesk.com/dfd/ACOMuitzendcertificaat of,
• Bel met 040 20 73 100 (kies 4) of,
•  Stuur een e-mail naar info@acom.nl o.v.v. ‘Ik word uitgezonden’. Geef hierin uw per-

soons- en postgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzen-
ding. 

Informatie over dekking en dekkingsvoorwaarden
Chubb European Group SE (Chubb)  
DFD treedt op als uw aanspreekpunt; zal u verder informeren en het bewijs van  
dekking toesturen. Bewaar dit goed! 

Goed verzekerd
Heeft u behoefte aan hogere verzekerde bedragen? Wenst u ook andere risico’s, zoals 
repatriëring of schade aan uw privéspullen te verzekeren? Het DFD MaatwerkPakket in 
combinatie met het DFD-abonnement biedt de oplossing.  
Voor meer informatie bel met DFD of bezoek www.dfd.nl.

Plaatsing in de West
Ook voor een plaatsing in de West kunt u het ACOM-uitzendcertificaat en de  
DFD-uitzendcheck aanvragen

Bezoekadres: Johannes Postlaan 2a, Zeist.
Postadres: Postbus 240, 3700 AE Zeist

Voor alle onderstaande diensten is het 
ACOM Secretariaat te bereiken onder 
T: 030-2020320
F: 030-2020080
E: info@acom.nl 
W: acom.nl, acom-carib.nl

Buiten kantooruren kunt u een  
boodschap inspreken. U wordt de eerstvol-
gende werkdag teruggebeld.

Afdeling Georganiseerd Overleg,  
Medezeggenschap en Beleidsvorming:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
Medezeggenschap: drs B.R.C. van Ginkel

Afdeling Juridische Ondersteuning:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
De afdeling is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 08.45 uur - 11.45 uur.
Telefonisch spreekuur senioren:  
elke dinsdag en donderdag van  
10.30 uur - 12.30 uur.

Al enige jaren kunnen ACOM-leden zich bij de ACOM aanmelden voor de 
gratis aanvullende Reis- en Ongevallenverzekering bij uitzending.  
Zij kunnen daarvoor bellen met telefoonnummer: 030-2020320.  
Samen met u wordt dan bekeken of deze verzekering ook op u  
van toepassing is.

ACOM Journaal is een uitgave van de 
ACOM de Bond van Defensiepersoneel en 
wordt uitgegeven door en onder verantwoor-
delijkheid van het Bondsbestuur. De redactie 
behoudt zich het recht voor bijdragen te 
weigeren of te redigeren. Overname van 
artikelen of delen daarvan is uitsluitend 
toegestaan na toestemming van het 
Bondsbestuur.

Hoofdredacteur:
J.Kropf

Redactie:
H. Biervliet  
S. Hop
R. van Santvoord

Postadres:
Postbus 240, 3700 AE Zeist
T: 030-2020320
E: info@acom.nl
W: acom.nl, acom-carib.nl

Foto’s:
Mediacentrum Defensie, 
ACOM Audiovisueel Archief

Vormgeving & Druk:
WS Media Groep
Waardenburg
www.wsmediagroep.nl

Advertentie acquisitie
H.A. Biervliet
Postbus 240, 3700 AE Zeist
T: 06 51 21 82 60

De Algemeen Christelijke Organisatie van 
Militairen (ACOM) is aangesloten bij de 
Christelijke Centrale van Overheids- en 
Onderwijspersoneel (CCOOP), de Europese 
Federatie van het Overheidspersoneel  
(EUROFEDOP) en de Stichting Werknemers- 
en vrijwilligersbelangen Vrede en Veiligheid 
(SWVV).

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

Algemeen Secretariaat,  
Ledenadministratie:
Algemeen Secretaris: S.A. Hop

Adviseur Ethische Aangelegenheden:
Prof. dr. A.H.M. van Iersel

Pastoraal Team:
Aalmoezenier T. van der Woude
Krijgsmachtpredikant: (vacant)
Rabbijn D.M. Sebbag 
Pandit D. Djwalapersad
Imam G. Yalcin

Vertrouwenspersonen:
M. Bal, J. Talman-Klijnsma
A. Zwanenburg 
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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

Elk nieuw lid krijgt niet alleen een krachtige, gedreven bond  
maar ook een mooie binnenkomer: een mooi cadeau en, het  
kan niet op, als extraatje een cadeaubon van € 10.

En voor elk nieuw lid krijg jij als aanmelder ook een leuk geschenk.
Aanmelden van je maten als lid van de ACOM doe je op onze site www.acom.nl  
of met de bon op pagina 29.

Maak de ACOM een nog stérkere bond  
met een nog kráchtiger geluid in jouw éigen belang!

JOUW BELANG: 
ONS WERK! JUIST NU!
Als nieuw lid en als aanmelder kun je kiezen  
uit een van deze welkomstcadeaus.
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Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen

(0162) 45 48 25
(0162) 43 41 71
info@boot-verzekeringen.nl

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

ACOM-Boot al meer dan 40 jaar 
partners in verzekeringen.

ACOM-leden hebben een streepje voor bij Boot 
assurantie adviseurs. En dat al ruim 40 jaar met 
tal van bijzondere voor delen. Zoals het aantrek-
kelijke verzekeringspakket van ACOM-Boot. Op 
maat gesneden voor u en uw thuisfront! Scherpe 
premies en voordelige voorwaarden maar toch 
een complete dekking voor:

> aansprakelijkheid 

> inboedel legeringskamer

> doorlopende reisverzekering

> persoonlijke ongevallen

> molestdekking

> uitvaartkosten

Ook voor geldzaken bent u als ACOM-lid 
bij ons aan het voordeligste loket met 
onder meer aanlokkelijke voorwaarden 
en uitgekiende regelingen voor lenen, 
sparen. Of een hypotheek.

Vraag een offerte aan en u weet 
direct hoe hoog uw voordeel kan 
oplopen.


