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• StasDef pakt door bij oprichting één uniforme employability organisatie

• CDS: krijgsmacht kan grondwettelijke taken nog niet adequaat uitvoeren

• Defensie wil betaald ‘vrijwillig dienjaar’ inzetten bij werving personeel



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 Zeist. 
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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‘Open huis’ bij officiële 
ingebruikneming nieuw 
kantoor ACOM in Zeist. 
Inzegening door 
krijgsmachtaalmoezenier 
Thom van der Woude.
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De bonden en Defensie 
zijn begonnen met overleg 
om afspraken in het 
AV-akkoord 2021-2023 te 
verankeren in wet- en 
regelgeving.

12
09Oud-krijgsmachtpredikant 

Henk Fonteijn bergt zijn 
‘Merkstenen’-pen op. Hij 

groet u allen met 
“kameraadschappelijke 

groet”. 

17‘Helmen Vol Verhalen’. 
(Actieve) veteranen met 

hun verhalen, en 
kunstenaars trekken 

gezamenlijk op in (een 
artistieke) missie.

Jan Kropf

U W  VO O R Z I T T E R

Disclaimer
De meningen en opvattingen vertolkt in 
interviews en columns in dit blad, zijn, met 
uitzondering van ‘Uw voorzitter’, niet per se 
de meningen en opvattingen van de ACOM 
de Bond van Defensiepersoneel. 

Op 27 augustus jl. werden we geconfronteerd met de 
mededeling dat drie Nederlandse militairen gewond waren 
geraakt bij een schietpartij in Indianapolis. Het ging daarbij 
om militairen van het Korps Commandotroepen en de 
daarbij behorende ondersteuning. 

De Nederlandse militairen zijn in de Verenigde Staten op 
oefening in een nagemaakt dorp, waar ze in speciale 
private schiethuizen trainen die we in die vorm in 
Nederland niet hebben. De schietpartij vond overigens 
plaats voor het hotel van de militairen en niet tijdens de 
training. 

Op 29 augustus werd bekend gemaakt dat een van de 
gewonden, de 26-jarige korporaal der eerste klasse 
Simmie Poetsema, de schietpartij niet had overleefd. Hij is 
in het ziekenhuis, in het bijzijn van zijn naasten, overleden. 
Simmie en de twee gewonde militairen bleken, volgens 
de media, het slachtoffer te zijn van een groepje 
amokmakers en zijn in die zin slachtoffer van zinloos 
geweld. 

Een gelauwerde militair die het leven laat is altijd diep 
triest, maar op deze wijze is daadwerkelijk niet te 
bevatten. Ik wens dan ook oprecht alle familie, naasten, 
vrienden en collegae van Simmie alle sterkte toe om dit 
immense verlies een plekje te geven. Daarnaast wens ik 
uiteraard de twee gewonde collegae een voorspoedig en 
volledig herstel van hun verwondingen toe.

Veel mensen dachten dat het voor uw onderhandelaar en 
ondergetekende veel rustiger zou worden na het SOD van 
8 juli jl. waarin de sociale partners in de sector Defensie 
een arbeidsvoorwaardenakkoord mochten ondertekenen 
nadat de achterbannen van alle bonden daarmee hadden 
ingestemd. Niets is echter minder waar. Het reguliere 
overleg is recentelijk weer in volle omvang begonnen en 
daar hoort ook het uitwerken van de afspraken uit het 
voornoemde AV-akkoord bij. 

Ook hebben heel veel mensen nog allerlei vragen over 
wat het AV-akkoord nu precies inhoudt en wat ze daar 
persoonlijk van gaan meekrijgen. Terechte vragen en als 
leden vragen hebben proberen we die altijd zo eerlijk 
mogelijk te beantwoorden. En let wel, een zo eerlijk 
mogelijk antwoord is niet altijd het gewenste antwoord. 

Overigens is het inhalen van het achterstallige overleg al 
een enorme opgave en daar komen uiteraard ook weer 
nieuwe zaken bij. Bovendien hebben we, op basis van het 
afgesloten AV-akkoord, ook nog € 46 miljoen te verdelen 
bij de toelages. Ook daarover zullen vast nog de nodige 
discussies gevoerd moeten worden. En dan heb ik ook 
nog een ‘droom’: wat zou het toch mooi zijn als we de 
ledenraadpleging voor het volgende AV-onderhandelaars-
resultaat, rond de zomer van 2023 kunnen houden. 
Daardoor zouden we geen dingen meer met terugwer-
kende kracht hoeven doen en zou iedereen gewoon ruim 
op tijd weten wat er gaat veranderen.

Overigens moge het ook duidelijk zijn dat de miljarden die 
extra aan de begroting van Defensie worden toegevoegd 
het nodige van onze tijd en flexibiliteit zullen vragen. 
Defensie stond al niet stil op het gebied van reorganisaties 
maar met de wetenschap van nu zou dat weleens de stilte 
voor de storm kunnen zijn. En dat is goed en noodzakelijk 
want Defensie kampt nu al met grote tekorten en is niet in 
staat om alle drie de grondwettelijke hoofdtaken van de 
krijgsmacht uit te voeren. Om dat te verbeteren zal er niet 
alleen gereorganiseerd moeten worden maar zal er ook 
goed gekeken moeten worden of de huidige regelgeving 
nog wel passend is voor de Defensieorganisatie van de 
toekomst. Als we blijven doen wat we deden dan houden 
we wat we hadden; en dat is bij lange na niet goed 
genoeg.

Elders in dit nummer kunt u een stukje lezen over een 
werkbezoek aan Sliac. De CDS, generaal Onno Eichels-
heim (die we voor dit nummer ook geïnterviewd hebben), 
had de voorzitters van de bonden uitgenodigd en daar heb 
ik dankbaar gebruik van gemaakt. 

Overigens zijn zowel uw 
onderhandelaar als ikzelf ‘dol op 
werkbezoeken’. Als u het leuk 
zou vinden als we ook bij u op 
locatie langs komen geef dat 
dan even door via info@acom.nl 
en dan zullen we bezien wat de 
mogelijkheden zijn.

3



N I E U W SN I E U W S
Staatssecretar is  Van der  Maat  vol  op het  orgel  b i j  u i tbreiding wervingsbele id

Defensie wil onder meer betaald 
'dienjaar' inzetten bij werving personeel

Defensie wil een betaald ‘vrijwillig dienjaar’ invoeren om extra aantrekkelijk te worden voor 
aspirant militair personeel. Kandidaten krijgen in het kader hiervan, tegen betaling, een jaar 

lang de krijgsmacht als werkgever ‘op zicht’. Staatssecretaris Christophe van der Maat schrijft 
dit onder meer in zijn “Contourenbrief behouden, binden en inspireren” aan de Tweede Kamer.

De oorlog in Oekraïne heeft Europa 
hard met de neus op de feiten 
gedrukt en de defensie tekortkomin-
gen en manco’s pijnlijk blootgelegd. 
De Nederlandse krijgsmacht is zich 
mede daardoor meer dan ooit ervan 
bewust geworden wat er schort aan 
de organisatie. 

Gegeven de huidige (structurele) 
personele en materiële omvang 
en gereedheid is de krijgsmacht 
onvoldoende in staat te voldoen aan 
zijn grondwettelijke en bondsge-
nootschappelijke taken en verplich-
tingen. (Zie ook het interview met 
de Commandant der Strijdkrachten 
elders in deze editie van ACOM 
Journaal.)

Meer reservisten
“Defensie heeft meer mensen 
nodig, maar heeft deze mensen niet 
altijd nodig”, schrijft Van der Maat. 
“We gaan daarom meer mensen 
flexibel in onze organisatie laten 
werken. Dit in samenwerking met 
andere werkgevers en overheden. 
Hierdoor wordt Defensie meer 
zichtbaar in de maatschappij en in 
de regio. Bestaande maatregelen 
en programma’s, zoals de Maat-

schappelijke Diensttijd en Defensity 
College, gaan we intensiveren. 
Daarnaast gaan we nieuwe 
maatregelen uitproberen, zoals de 
introductie van het dienjaar.” 
De flexibele krijgsmacht die men 
op het oog heeft moet in belang-
rijke mate leunen op reservisten. 
Opnieuw inzetten van de opkomst-
plicht is immers “niet realistisch, 
maar om de veiligheid van Ne-
derland en onze bondgenoten 
te waarborgen kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan gegarandeerde 
beschikbaarheid voor reservisten 
wanneer het echt nodig is”, is Van 
der Maat van opvatting. 

“Voor de komende twee jaar gaan 
we ons eerst inspannen om met 
alle maatregelen een aanvullende 
instroom te realiseren. Defensie 
verwacht 3.200 militairen per jaar 
extra nodig te hebben. (-) Ik zoek 
daarbij naar wegen die ons in de 
toekomst kunnen helpen om te 
groeien en de flexibiliteit te vergro-
ten. De maatregelen moeten nog 
nader worden uitgewerkt. Dat doe 
ik samen met ons personeel. Ook 
ga ik in dialoog met de medezeg-
genschap en de centrales van het 

overheidspersoneel: allebei vanuit 
hun eigen rol en bevoegdheden”, 
aldus de staatssecretaris van Defen-
sie aan de Tweede Kamer. 

Kanttekening 
De ACOM constateert ambitieuze 
ideeën en het is evident dat er “iets 
zal moeten gebeuren” als Defensie 
beter gevuld dient te worden en 
een grotere operationele output 
dient te krijgen. Het moge ech-
ter duidelijk zijn dat voor de door 
Christophe van der Maat genoemde 
“ideeën” de nodige wet- en re-
gelgeving dient te worden opge-
tuigd c.q. aangepast. Aanpassen 
van de regelgeving kan alleen na 
voorafgaande instemming van de 
centrales van overheidspersoneel 
(bonden), en daar zal dus goed naar 
gekeken moeten worden.

Daarnaast is de ACOM zeker niet 
overtuigd van nut en noodzaak van 
het invoeren van een “dienjaar”. De 
ACOM ziet niet in hoe dit de ope-
rationele output van Defensie kan 
vergroten en maakt zich zorgen over 
de capaciteit die hiervoor benodigd 
is waaronder, doch niet beperkt tot, 
instructiecapaciteit.

Inzegening door  kr i jgsmachtaalmoezenier  Thom van der  Woude 

‘Open huis’ bij officiële 
ingebruikneming nieuw kantoor ACOM
‘Gezellig, geanimeerd en druk’, zo kan de ‘housewarming’ ter gelegenheid van de 
officiële ingebruikname van het nieuwe ACOM-kantoor te Zeist, het beste 
omschreven worden. Algemeen voorzitter Jan Kropf hield een ultrakort 
welkomstwoord en knipte behendig, zonder omhaal, het openings-/toegangslint door. 

Daarna volgde de inzegening van het 
uit “holle terracotta tegels” opgetrok-
ken gebouw door krijgsmachtaalmoe-
zenier Thom van der Woude, lid van 
het Pastoraal Team van de bond. Alvo-
rens met wijwateremmer en -kwast 
het modern vormgegeven pand bin-
nen te gaan en de werkkamers in te 
wijden, sprak hij de volgende bede:
“Het is goed dat instrumenten 
waarvan mensen gebruik maken en 
de gebouwen waarin zij hun werk uit-
oefenen, worden gezegend, opdat de 
mensen zélf mogen erkennen dat zij 

in staat zijn om door hun eigen arbeid 
te leven in verbondenheid met hun 
broeders en zusters; dat zij in staat 
zijn om hen te dienen, broederlijke 
liefde te betonen en zo zich samen 
met hen in te zetten voor de voltooi-
ing van Gods schepping.”
“Daarom bidden wij: God, U hebt de 
krachten van de natuur ondergeschikt 
willen maken aan de arbeid van de 
mens. Beziel ons bij al wat wij doen, 
om door ons gezamenlijk werk volop 
bij te dragen aan de voltooiing van 
Uw schepping. Door Christus onze 

Heer.”
Na deze stichtelijke ceremonie mocht 
het gezelschap zich in een wat meer 
‘seculiere’ sfeer vermeien in de 
partytent die op het parkeererf van 
het nieuwe bondsonderkomen was 
opgetuigd. Onnodig te vermelden, 
maar we doen het toch maar, dat het 
daarna, - om het aloude cliché maar 
weer eens van stal te halen -, nog 
lang heel genoeglijk en geanimeerd 
roezemoezig bleef in het Zeisterkwar-
tier van de Utrechtse Heuvelrug. 
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MexicaanseHond
Nederland, ‘ons (niet meer zo) natte landje aan de Noordzee‘, 
strompelt amechtig van crisis naar crisis, - lijkt het wel. Financiële 
crisis, huizencrisis, toeslagen(affaire)crisis, asielcrisis, energiecrisis, 
stikstofcrisis; de rij van miserie is schier eindeloos. Zijn we nog 
aan het bijkomen van de ene rampspoed, schuift de andere doffe 
malaise en malheur pontificaal aan aan de keukentafel. 

En de overheid, althans het kabinet, zit er navelstaarderig bij als 
waren de transcendente dagen van de op luxe goederen beluste 
Bhagwan Sri Rajneesh weergekeerd. Men kijkt en wijst intussen 
naar probleemoplosser Defensie die op aanvraag/in opdracht, moet 
beredderen waar en wat het beredderen kan. En passant, so to 
speak, moeten de collega’s in het Balticum, Slowakije, Polen, ook 
nog de precaire oostgrens van het bondgenootschap beveiligen en 
bewaken mocht de in zijn eigen waanwereld verkerende heerser in 
het Kremlin, ook daar op avontuur uitgaan. 

En dat is niet denkbeeldig. Immers, volgens Ruslandkenner/Krem-
linwatcher Michel Krielaars1 maakt in het Kremlin niet Poetin maar 
Nikolaj Patroesjev, opperhavik onder de haviken, de dienst uit. 
Patroesjev, oud-chef van de geheime dienst FSB (voorheen KGB), 
wil by hook or by crook het oude Sovjetimperium herstellen. Zijn 
kompaan in het kwaad en medeaanjager is Alexander Bortnikov, de 
huidige spionnenchef. Krielaars verwacht dat de Baltische staten 
met hun aanzienlijke Russischtalige minderheden, als de volgende 
‘amuse-bouch’ op het menu van de Kremlinhaviken staan. 

Maar ook Moldavië, ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne, 
moet vrezen voor de landhongerige veelvraat uit het noorden. Die 
heeft zijn begerig oog laten vallen op Transnistrië (waar overigens al 
Russische troepen gelegerd zijn) en Gagaoezië (bent u er nog?), een 
‘autonoom gebied’ in Moldavië ‘gezegend’ met een pro-Russische 
bevolking. 

Sergej Lavrov, de als een frik ogende minister van Buitenlandse 
Zaken, waarschuwde zeer recent Moldavië dat het zich de oorlogs-
toorn van het Kremlin op de hals zou halen als het zou wagen de 
Russofielen in die regio’s een haar te krenken of zou proberen de 
Russische bezettingstroepen in Transnistrië te verjagen. Lavrov 
wees fijntjes op het lot van Georgië dat hardhandig tot de orde (van 
de Pax Sovietica) werd geroepen toen het “onze vredestroepen in 
Zuid-Ossetië aanviel”. 

Wij mogen onze ‘defensie-kippenborstjes’ dan ook alvast (laten) 
beregenen. Over beregenen gesproken: in onze regionen waar 
(nog) geen verbod geldt, beregent de agrariër in deze Saharaanse 
tijden onbekommerd zijn akkers met kostbaar water. Tegelijker-
tijd loopt men te hoop tegen het door de rechter 
afgedwongen anti-stikstofbeleid van de overheid. ‘En 
de boer hij ploegde voort.’ Zou de dichter Werumeus Buning (niet 
geheel koosjer in de oorlog, - maar dit terzijde) vandaag weer ‘de 
boer’, de landman, in een ballade bezingen? De noeste bewerker 
van het land die zich door niets en niemand laat afbrengen van ‘den 
dagelijkschen arbeid’? Dat vraag ik u af!

De boer beklimt vandaag met goesting de trekker: niet om te 
ploegen, zaaien of te oogsten maar om te demonstreren. De 
Nederlandse driekleur onteren. Blokkades opwerpen, het verkeer 
lamleggen, de hermandad naar het leven staan en zo meer. 
Coronaontkenners, anti-vaxers, complottheorie-fanaten en andere 
anti-overheid zeloten, proberen mee te liften op de trekkers van het 
boerenmisnoegen met de (landelijke) overheid. 

Veteranen, actief en postactief, reageren terecht gramstorig op de 
‘ondersteboven’ opgehangen Nederlandse driekleur waarvoor ze 
bloed, zweet en tranen plengden en hun leven veil hebben c.q. had-
den. Overigens, in 1937 werd het ‘rood-wit-blauw’ door het kabinet 
Colijn IV wettelijk vastgelegd “als zijnde de officiële kleuren van 
het Koninkrijk der Nederlanden; een beslissing die door koningin 
Wilhelmina werd bekrachtigd”. 

Maar intussen, bezweken onder de ‘ondragelijke lichtheid’ van de 
kritiek uit de Tweede Kamer en het boerenprotest, zadelde minister 
Staghouwer (CU) van Landbouw de spreekwoordelijke Maarten op 
met zijn pijp. ‘One down’, klonk de jubelkreet vanachter het boe-
renbont. Volgens critici etaleerde de ex-bewindsman een gebrek 
aan panoramische vergezichten nopens de agrarische toekomst 
van ons land. Hoe nu? Dit voorheen agrarische landje wordt al 
sinds jaar en dag bestuurlijk aangevoerd door een man die visie ooit 
definieerde als “een olifant die het zicht belemmert”. En hij peinst 
er vooralsnog niet over rozen te gaan kweken, naar wij dachten.  

En als slotakkoord: tot welke vervaldatum reikt onze solidariteit 
met en steun aan Oekraïne? In Italië, een der wankelmoedige en 
onvaste stemmen in het westerse solidariteitskoor, doen uitgespro-
ken Poetinfans als Lega en Forza Italia mee aan de verkiezingen van 
25 september. Ze hebben volgens kenners de 
verkiezingswinst al in de tas. 

Ja, we trainen Oekraïnse soldaten 
maar als de Forza’s en Lega’s in de EU 
op het schild worden geheven mag 
Maarten ook die pijp in zijn zak steken. 
Wat ik u brom!
 

N I E U W SN I E U W S

De verhuizing van de Defensie installatie in Burum is noodzakelijk in 
verband met de ‘uitrol’ van het 5G netwerk voor onder andere de 
(nieuwe modellen) smartphone. Daarvoor is de 3,5GHz frequentie 
waarvan ook de satellietontvanger van Defensie gebruikmaakt, 
onontbeerlijk. 

AIVD en MIVD
Nederland loopt mede door deze vertraging voor wat betreft het 
landelijk uitrollen van 5G achter op veel andere landen. Ook bij het 
veilen van de frequenties is ons land ver in de achterhoede te vinden. 
De frequentieveiling is al een keer uitgesteld. 

Satelliet-operator Inmarsat Solutions B.V. (verzorgt de infrastructuur 
voor noodcommunicatie met de internationale lucht- en zeevaart), de 
buurman van Defensie in Burum, maakte bezwaren tegen de plannen 
van Defensie en stapte naar de rechter. Inmarsat werd door de 
rechtbank in het gelijk gesteld. Dit leidde opnieuw tot uitstel van de 
werkzaamheden noodzakelijk voor de landelijke uitrol van 5G. 

Vaste ‘grootverbruikers’ van ‘Burum’ zijn de inlichtingendiensten AIVD 
en MIVD. Eind 2018 besloot ‘Den Haag’ dat beide diensten de matten 
in Friesland moesten oprollen en verkassen naar een geheime 
buitenlandse locatie. Die operatie zou uiterlijk september 2022 
moeten zijn afgerond maar loopt door tal van oorzaken vertraging op. 

Defensie haalt deadline 
verhuizing satellietstation 
Burum niet  

Defensie is er niet in geslaagd om vóór de gestelde 
datum van september 2022, de satellietontvanger in 

het Friese Burum elders onder te brengen. Het 
streven is nu dit uiterlijk december 2023 te 

realiseren. Dit valt af te leiden uit het nieuwe voorstel 
om het NFP (Nationaal Frequentieplan) te wijzigen. 

Betaaldata 2022 
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**

September 23 september 22 september 22 september
Oktober 24 oktober 24 oktober 24 oktober

* Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de 
rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.
** Heeft u een buitenlands rekeningnummer? 
Dan kan het wat langer duren voordat het geld op uw rekening staat. Het hangt af 
van het land en uw bank.

1 Zie zijn ‘Oorlog met Rusland’, 
Uitgeverij Pluim, maart 2022.
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N AT R E S

Toezicht op verloop zittingen en/of  
belangen cliënten gediend worden

De eerste helft van het jaar is altijd de periode waarin  
de ACOM ‘structureel’ deelneemt aan de hoorzittingen van  

Defensie bij de Algemene Pensioen Groep NV (APG).  
Dat is de pensioenuitvoeringsorganisatie die werkzaam is voor  

pensioenfonds ABP. Voor ons zit die deelnemersperiode er nu op.

Onze taak in dit verband behelsde 
erop toezien dat het bezwaar (of 
bezwaren) van een cliënt in zijn 
totaliteit besproken wordt bij het 
APG. Dat de cliënt of zijn/haar 
gemachtigde zijn/haar verhaal 
kwijt kan en op zijn/haar vragen 
en of opmerkingen een goed 
antwoord krijgt.

Sinds de aanvang van de 
coronaepidemie kunnen 
hoorzittingen zowel fysiek als 
telefonisch plaatsvinden. De client 
of diens gemachtigde is altijd 
bevoegd om aan te geven wat de 
voorkeur heeft.

Correcte werkwijze 
Ook aanwezig bij de zittingen is 
een verzekerings-/bezwaararts 
vanuit APG. Voor elke hoorzitting 
een andere arts. Deze medicus is 
niet degene die het onderzoek 
heeft gedaan. Dit is een correcte 
werkwijze die wordt toegepast 
om elke schijn van 
belangenverstrengeling te 
voorkomen. Een enkele keer is 
ook een arts van Defensie van het 

bureau Bijzondere 
Medische 
Beoordelingen 
(BMB) aanwezig. 
Dit geschiedt 
bijvoorbeeld als de 
cliënt nog in 
werkelijke dienst 
is. De werkwijze bij 
de hoorzitting blijft 
hetzelfde. 

Het aantal 
hoorzittingen 
wisselt per week/
maand. Een aantal 
hoorzittingen wordt 

c.q. kan worden geannuleerd op 
verzoek van een cliënt en/of zijn/
haar gemachtigde. De redenen 
hiervoor zijn zeer divers:
•  De cliënt kan het geestelijk niet 

aan.
•  Er is overeenstemming bereikt 

over het dossier.
•  De reisafstand is te groot. 

(locatie hoorzittingen: 
Amsterdam).

•  De cliënt is ten tijde van de 
zitting ziek thuis.

•  De cliënt wil er nog eens goed 
over nadenken.

•  De cliënt is met vakantie en 
heeft om uitstel gevraagd.

•  De gemachtigde wil meer tijd 
om de zaak te beoordelen.

En zo zijn er nog vele redenen. 
Uiteraard is e.e.a. een goed recht 
van de betrokken cliënt(en). 

Zorgplicht Defensie
Defensie heeft een zorgplicht die 
wettelijk is vastgelegd. De 
zorgplicht voor onze oorlogs- en 
dienstslachtoffers is vastgelegd in 
diverse regelingen zoals 
bijvoorbeeld:
*  Besluit aanvullende 

arbeidsongeschiktheids- en 
invaliditeitsvoorzieningen, 

*  Suppletieregeling gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten sector 

Defensie, 
*  Besluit bijzondere militaire 

pensioenen, 
*  Verzekeringsgeneeskundige 

protocollen, 
*  Pensioenreglement Stichting 

Pensioenfonds ABP, 
*  Voorzieningenregeling voor 

militaire oorlogs- en 
dienstslachtoffer, 

*  Uitvoeringsregeling volledige 
schadevergoeding.

Het is trouwens ook opvallend dat 
er bijna geen reservisten 
verschijnen op hoorzittingen. Ook 
gezien het groeiend aantal 
reservisten en hun verhoogde 
inzet binnen onze krijgsmacht zou 
het aantal hoorzittingen met een 
reservist als cliënt aanzienlijk 
hoger moeten zijn.

Een reden of redenen hiervan zijn 
niet bekend. 

Op 1 januari 2023 begint de 
volgende periode van 6 maanden 
voor de overeengekomen en 
vastgelegde presentie van de 
ACOM bij de hoorzittingen 
Defensie bij de APG.
 
Wij bewaken uw belangen.

ACOM bi j  hoorz itt ingen Defensie 

pensioenuitvoer ingsorganisat ie  APG
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Schrijf je nu in voor de ACOM Personeelsvoordeelwinkel 
nieuwsbrief!

Heb jij ook al geshopt in de ACOM Personeelsvoordeelwinkel? 
Bekijk nu je voordeel!

In deze webshop bieden we exclusieve kortingen op diverse merkartikelen, gadgets, uitjes en veel meer. 
Profiteer nu geheel vrijblijvend van een steeds wisselend en gevarieerd aanbod 

met kortingen tot wel 70%. 

Scan de QR-Code, schrijf je in en start met shoppen!

Schrijf je nu in voor de ACOM Personeelsvoordeelwinkel 
nieuwsbrief!

Heb jij ook al geshopt in de ACOM Personeelsvoordeelwinkel? 
Bekijk nu je voordeel!

In deze webshop bieden we exclusieve kortingen op diverse merkartikelen, gadgets, uitjes en veel meer. 
Profiteer nu geheel vrijblijvend van een steeds wisselend en gevarieerd aanbod 

met kortingen tot wel 70%. 

Scan de QR-Code, schrijf je in en start met shoppen!
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C O L U M N

Identiteit: 
een uitroepteken of een vraagteken?

De Italiaanse schrijver Luigi Pirandello (1869-1936) won in 1934 de Nobelprijs voor  
de literatuur. En terecht. Zijn werk bestaat uit gedichten, novelles, theaterstukken  

en vooral ook: heel veel korte verhalen. Zijn werk is vaak humoristisch.  
Maar daarnaast kan Pirandello’s werk ook interessant en zelfs belangrijk zijn,  
om na te denken over de militaire identiteit. Pirandello verwerkte in zijn werk  

namelijk ook oorlogservaringen uit de Eerste Wereldoorlog.

Fjodor Dostojewski (1821-1881) 
en Jean Paul Sartre (1905-1980) 
schreven verhaalpassages waarin 
iemand voor een vuurpeloton 
komt staan, maar dan alsnog niet 
wordt neergeschoten. Vrijlating 
volgt. Het personage is dood, 
maar toch niet. Echter: terugkeer 
naar de tijd en ruimte van voor het 
vuurpeloton is onmogelijk. De 
‘niet-dood’ blijkt zowel bij Dos-
tojewski als bij Sartre in zekere zin 
nog tragischer dan wel doodgaan. 

Welnu, in het werk van oorlogsve-
teraan Luigi Pirandello zien we 
precies dit motief in vele novellen 
ook terug. In de roman ‘Wijlen 
Mattia Pascal’ vertelt Pirandello 
bijvoorbeeld het verhaal van een 
man die in de identiteit van een 
zelfmoordenaar stapt nadat diens 
lijk is gevonden. Een parabel over 
het leven direct na de Eerste 
Wereldoorlog. Mattia Pascal lukt 
het deels, en hij komt zowel in 
komische als tragische situaties 
terecht. Dan besluit hij op zijn 
schreden terug te keren en zijn 
oude identiteit weer aan te 
nemen. Daarmee houdt echter de 
tragiek en het komische niet op. 
Hij blijkt ook vervreemd van deze 
inmiddels dode, het lukt hem niet 
om in de gemeenschap van het 
dorp een nieuwe identiteit te 
verwerven. Dit is een metafoor 
voor wat elke veteraan kan 
overkomen: je komt veranderd 
‘thuis’ maar ‘thuis’ is ook veran-
derd. Is jouw sociale identiteit, 
jouw rol, nog beschikbaar? 

Dit is een klassiek thema in door 
veteranen geschreven literatuur. 
Denk aan Wolfgang Borchert’s 
toneelstuk ‘Draußen vor der Tür’ 
- over een Duitse veteraan die na 
de Tweede Wereldoorlog naar zijn 
verwoeste bestaan terugkeert. 
Alles is verwoest, er zit niets 
anders op dan opnieuw te 
beginnen, jezelf herscheppen 

vanuit het niets. Precies dit is het 
hoofdthema geworden in het 
werk van de Franse filosoof 
Sartre, die na de Tweede Wereld-
oorlog moest leren leven met het 
feit dat hij tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, onder het nazisti-
sche Vichy regime, het werk had 
overgenomen van een gedepor-
teerde Joodse docent. 

Ga er maar aan staan om onder 
dit gesternte in een verwoest 
bestaan een identiteit te schep-
pen. Dat lukte Sartre alleen door 
de mens absoluut vrij te verkla-
ren, zonder voorgegeven bindin-
gen. Alleen zo leek Frankrijk na de 
Tweede Wereldoorlog zijn 
collaboratie en het opportunisme 
van Sartre te boven te kunnen 
komen. Bij Pirandello kunnen we 
nu juist leren dat een Sartriaanse 
poging om helemaal opnieuw te 
beginnen evenzeer tot mislukken 
gedoemd is als het herstel van 
het verleden voor de crisis. 
Identiteit vereist veerkracht. Een 
element daarvan is het vermogen 
het verleden onder ogen te zien 
als voorbij - ook de soms pijnlijke 
waarheid ervan. Het tweede 
element is het kunnen weerstaan 
aan de illusie van een maakbare 
toekomst, ook in de privésfeer. 
Maar er is een derde element: 
ook de identiteit die we in het 
heden construeren dienen we van 
een vraagteken te voorzien. Want 
niemand valt helemaal samen 
met het verhaal dat hij over 
zichzelf vertelt. Immers, op het 
moment dat het verhaal wordt 
verteld, schept de verteller een 
personage zoals een schrijver dat 
doet. En wie is dan de ware ik: de 
verteller of de vertelde?
In de filosofie na de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog werden wel 
wegen gezocht en gevonden om 
uit dilemma’s rond naoorlogse 
identiteit te komen. Een ervan is, 
niet het zelfbeeld tot centrum te 

maken, maar de medemens. Dat 
deed de filosoof Emmanuel 
Levinas, joodse Holocaust 
overlevende die populair gezegd 
tegen zijn westerse medefiloso-
fen zei: houd nou eens op jezelf 
tot probleem te maken, je 
identiteit en de ethische waarde 
daarvan blijken wel uit hoe je 
kwetsbare anderen behandelt. 
Een andere uitweg uit het zoeken 
naar identiteit is het personalisme 
dat in jodendom en christendom 
tot bloei kwam: iedere mens 
heeft een spirituele oorsprong en 
bestemming, die onder onze 
functies, rollen en taken ligt; op 
dat niveau is de mens geroepen 
om beeld van God te zijn: vrij ten 
opzichte van opgelegde identitei-
ten, en creatief zijn zonder vrees, 
verbonden zijn in vrijheid, en open 
voor het goede in het leven, 
welke tegenspoed ook optreedt. 
Ook in personalisme wordt de 
mens boven ‘zichzelf’ en zijn 
verhaal over zichzelf uitgetild. 

Wat we aan deze alternatieven 
kunnen hebben in het denken 
over identiteitsontwikkeling bij 
veteranen, is bijvoorbeeld dat we 
de kramp zouden kunnen afhalen 
van het zoeken van sociale 
erkenning en beroepstrots. Want 
sociale erkenning van veteranen 
en beroepstrots zijn wel belang-
rijk, maar toch blijven die afhanke-
lijk van anderen. Blijft erkenning 
achterwege, dan dreigen misken-
ning en 
rancune. Maar 
geven die een 
bodem onder 
het authentiek 
leven na een 
oorlogserva-
ring? 

 
To whom it may concern 

 
I have known Timo Damm since September 2020 in my capacity as Chair for Religion and Ethics in the 
Context of the Armed Forces at Tilburg university, more specifically from my position as an Ilab 
supervisor for Tilburg University’s Outreaching Honors Program. Here I supervised the research project 
“Ethical Challenges in Contemporary Wars”, where Timo was the team leader. Over the course of an 
academic year, Timo demonstrated consistent high motivation and skills, both in the research he was 
doing as well as in his efforts to lead the team.  
 
Timo possesses a wide range of interdisciplinary knowledge, exceptional for his current level of 
education. His ability to apply this knowledge in practical terms was reflected in his contributions to the 
final product of the research product. Passionate about tackling complex issues, he is willing to go above 
and beyond to shed light on a problem from diverse perspectives. He is a creative innovator, capable of 
reinventing himself and his ideas if a changing environment requires it, and has shown himself to be 
resilient in the wake of unstable or changing circumstances such as those induced by the pandemic. His 
rigorous work ethic and strong attention to detail paired with his analytical skills ensure a high quality 
outcome regardless of the task at hand.  
 
In his work, Timo strives for excellence with creativity and attention to detail. The research article Timo 
and his team wrote with input from the Inspector General of the Dutch armed forces I deemed worthy to 
be published in my publication series on religion and security. This is to a large degree attributable to 
Timo’s drive and dedicated work on the project.  
 
Besides his academic skills, Timo stands out with his high interpersonal skills such as leadership and 
mediation, which he strategically employed over the course of the research project to help guide the group 
to the best possible results. In teamwork he is highly dedicated and adaptive, both in the roles of team 
member and team leader. His communication skills and motivation were particularly apparent to me as 
supervisor in his frequent updates on the progress of the project and general consistent communication.  
 
With his international and multidisciplinary experience as well as his diverse skill set, Timo will be a key 
member to any project he partakes in. I therefore strongly recommend him and will gladly respond to any 
questions. 
 
Yours faithfully,  
 
 
Prof. emeritus dr. A.H.M. Fred van Iersel 
Honorary professor at Tilburg School of Catholic Theology; 
CCADD member; co-editor of Ethics and Armed Forces. 
 
Telephone: +31 6 23816815 
Email: fredvaniersel@hotmail.com 

Fred van Iersel
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M E R K S T E N E N

Zelf heb ik dat heel sterk onder-
vonden toen ik – op mijn 46e – be-
sloot om geestelijk verzorger bij 
de krijgsmacht te worden. De 
militaire context waarin ik 
belandde – om te beginnen drie 
maanden in opleiding aan de KMA 
in Breda - was voor mij tot dan 
toe volstrekt onbekend terrein. 

Het bleek een wereld met unieke 
tradities, codes, normen, een 
geheel eigen humor en een 
geheel eigen taal. Behalve de 
rangen leren onderscheiden en 
het opvolgen van (exercitie-) 
bevelen, het dienstwapen uiteen 
nemen, schoonmaken en zelfs 
leren hanteren, was een van de 
grootste uitdagingen voor mij wel 
om de betekenis van een ontel-
bare hoeveelheid meer of minder 
serieuze afkortingen onder de 
knie te krijgen: liboza, GVT, DT, 
helapidaka, nukubu, hepla, en nog 
veel meer. En eens te meer werd 
duidelijk: thuis raak je in een 
bepaalde context pas, wanneer je 
de daarbij behorende woorden en 
begrippen onder de knie hebt. 
Trouwens, zelfs dan valt het nog 
lang niet altijd mee, want het zit 
‘m natuurlijk niet alleen in kennis 
van het jargon, maar ook of je je 
ergens met hart en ziel thuis kunt 
voelen! 

In onze wereld, waar politieke 
leiders met stalen gezichten 
staalharde leugens durven te 
verkopen, waar we bedolven 
worden onder onzinnige reclame 
en een dagelijks overdosis aan 
nutteloze mededelingen, lijken 
woorden vaak het tegendeel te 
bewerken: chaos, verwarring, 
wantrouwen en duisternis. 
Daarentegen wordt in de proloog 
van het evangelie naar Johannes 
over het woord gezegd, dat het bij 
God was, sterker nog: dat het 
goddelijk was, en dat het vlees en 
bloed geworden is in Jezus 
Christus: Gods Woord werd daad. 
En als één ding kenmerkend voor 
dat Woord is, dan wel dat het om 
waarheid, om betrouwbaarheid 
gaat. Niet om sussende, toedek-
kende, tot niets verplichtende, 
leugenachtige of opportunistische 
praatjes, al dan niet met Godtalk 
opgewaardeerd, maar om 
woorden die ontmaskeren, 
ontregelen, inspireren, wakker 
schudden, aansporen, troosten, 
moed geven, in beweging 
brengen. 

In een kerklied heet het: God heeft 
het eerste woord, 
Hij heeft in den beginne het licht 
doen overwinnen, Hij spreekt nog 
altijd voor. 

En ook: God heeft het laatste 
woord. Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden in 
heel zijn rijk gehoord. (Liedboek, 
nr. 513, tekst van Jan Wit). 

Tenslotte:
In de afgelopen paar jaar was het 
mij een voorrecht, op deze pagina 
mijn eigen woorden en gedachten 
met de lezer te mogen delen. Ik 
hoop dat ze – met alle beperkingen 
die mij aankleven – voor u als lezer 
bij tijd en wijle een afspiegeling 
mochten zijn van dat goddelijke 
Woord dat helderheid en hoop 
geeft! Ik draag de pen graag over 
aan een van mijn actief dienende 
collega’s van de Protestantse 
Dienst Geestelijke Verzorging en 
groet u allen met kameraadschap-
pelijke groet. 

Henk Fonteijn
was geestelijk verzorger
bij de KL (CLAS) 

Praatjes voor de vaak of het woord 
dat staat

Bij een nieuwe opleiding, of een nieuwe baan, hoort doorgaans dat we een 
nieuwe taal, nieuwe woorden, nieuwe begrippen moeten leren. Zodra je daar 

vertrouwd mee raakt, krijg je greep op die nieuwe werkelijkheid

Dominee Henk Fonteijn manifes-
teerde zich enkele jaren terug als 
‘schrijvende redder in nood’ (die 
hij ten voeten uit is) voor ACOM 
Journaal. De redactie zat op een 
lastig moment met de handen in het 
danig uitgedunde haar aangezien de 
krijgsmachtpredikant annex lid van 
ons Pastoraal Team van dienst, zijn 
lier aan de wilgen hing. Als reddende 
engel diende zich toen Henk Fonteijn 
aan; gepusht door de toenmalige 
hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas 
Henk Ubels. 

Het schrijven van ‘Merkstenen’ bleek 
voor Henk het spreekwoordelijke 
fluitje van een oortje. Van de Doornse 

auteur-huisarts Simon Vestdijk werd 
indertijd door de dichter Adriaan Rol-
and Holst gezegd: “O gij, die sneller 
schrijft dan God kan lezen!” Zonder 
blasfemisch te willen zijn mag ik zeg-
gen dat Henk Fonteijn qua snelheid 
van onderhoudend schrijven in genen 
dele onderdoet voor de enige decen-
nia geleden veel gelezen auteur, 
zaliger nagedachtenis. 

Henk al enige tijd krijgsmachtpredi-
kant b.d. houdt er nu mee op voor 
wat betreft zijn tweemaandelijkse 
bijdragen aan de rubriek ‘Merkstenen’ 
in ACOM Journaal en met andere 
bondsactiviteiten. Een fiks verlies 
voor de redactie van ons bondsblad 

maar een begrijpelijke stap van Henk 
die altijd bezig was met het beredde-
ren van een volle ransel aan activitei-
ten. Hij reikt het estafettestokje over 
aan zijn collega krijgsmachtpredikant 
in actieve dienst Wim Bos, die wij 
hier alvast van harte welkom heten. 

Het bestuur van de ACOM en de 
redactie van ACOM Journaal (een 
traantje wegpinkend) wensen do-
minee en oud-krijgsmachtpredikant 
Henk Fonteijn alle goeds en plezierige 
voortzetting van zijn vele activiteiten 
toe. Het ga je goed Henk. Vanuit het 
(dagelijks) bestuur van de bond mag 
je een blijk van waardering tegemoet-
zien. 

Bij het afscheid van Henk Fonteijn
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Een medezeggenschapscommissie (MC) zonder leden tijdens 
de zittingstermijn

Als een lid van de medezeggenschapscommissie overgeplaatst wordt naar een 
andere eenheid, mag hij/zij logischer wijs geen lid meer zijn van de MC van zijn oude 
eenheid. Het aantal leden in een MC kan dan ook dalen door overplaatsing van een 
MC-lid en ook als het MC-lid stopt met zijn activiteiten voor de MC (uit de MC gaat). 

Wat  te  doen als  d it  scenar io z ich (onverhoopt)  voordoet :

Het aantal leden in de MC kan op die manier 
zo ver dalen dat het onder het minimum 
aantal MC leden komt dat in het Besluit 
Medezeggenschap Defensie 2008 (BMD) 
wordt genoemd. 

Voor de MC’s zijn dit de aantallen:

BMD: bij een eenheid,
tot 100 werknemers: 3 - 7 leden; 
van 100 tot 500 werknemers: 5 - 11 leden
van 500 tot 2000 werknemers: 9 - 13 leden
met 2000 of meer werknemers: 13 - 19 leden

Wat gebeurt er als het aantal MC-
leden onder het minimum zakt?

Mag een MC nog doorgaan en zijn de 
besluiten van de MC nog geldig? 
Zijn besluiten van MC en het hoofddiensteen-
heid (HDE) ook nog geldig? 

En in het uiterste geval, wat geldt wel en wat 
niet als de MC helemaal geen leden telt? 

Deze vragen zijn nog niet voorgelegd aan het 
College voor Geschillen Medezeggenschap 
Defensie. Dat zijn ze wel buiten Defensie voor 
de Ondernemingsraad die minder leden heeft 
dan voorgeschreven door de Wet op de 
Ondernemingsraden. 

Het uitgangspunt, een MC (OR) is 
verplicht

Het recht op medezeggenschap is in de 
grondwet vastgelegd. Vanwege dat recht is de 
Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 
ingevoerd. Voor Defensie is het Besluit 
Medezeggenschap Defensie 2008 (BMD) 
ingevoerd met uitzonderingssituaties waarop 
en tijdens wanneer medezeggenschap anders 
is.

De verplichting medezeggenschap in te 
richten is er zowel bij bedrijven onder de WOR 
als bij Defensie. 
Bij een bedrijf of organisatie met 50 mede-
werkers of meer moet een ondernemingsraad 
(OR) worden ingericht. De ondernemer/
bestuurder van het bedrijf is verantwoordelijk 
voor het instellen van de OR en de eerste 
verkiezingen.
In het BMD wordt geen grens getrokken bij 
10 of 50 medewerkers. Daar is de instellings-
beschikking het uitgangspunt. De minister 

van Defensie legt vast waar medezeggen-
schapscommissies worden ingesteld. De 
minister doet dat in overleg met de Centrales 
van Overheidspersoneel en de Defensieon-
derdeel Medezeggenschapscommissies 
(DMC). 

Dat zijn (in alfabetische volgorde) de DMC van 
de Bestuursstaf, de DMC van CLAS, de DMC 
van CLSK, de DMC van CZSK, de DMC van 
DMO, de DMC van DOSCO en de DMC van 
de KMar. 
Degene die is aangewezen als Hoofd Dienst-
eenheid (HDE) is verantwoordelijk voor de 
eerste medezeggenschapsverkiezingen bij de 
eenheid.

Wat als zich geen kandidaten melden 
voor OR of MC?

Als zich te weinig kandidaten melden voor de 
OR dan is de bestuurder/ondernemer 
verantwoordelijk voor het nogmaals werven 
van kandidaten. Bij Defensie is het hoofd 
diensteenheid (HDE) dan verantwoordelijk. 

Als de OR of MC al bestond, gevuld was, 
maar door allerlei redenen onder de sterkte is 
gekomen, dan zijn de achterblijvende leden 
van de OR/MC verantwoordelijk voor de 
organisatie van (tussentijdse) verkiezingen en 
de werving van kandidaten. Ook de bestuur-
der en HDE doen mee met het werven van 
kandidaten door bijvoorbeeld informatiebijeen-
komsten te houden voor alle medewerkers 
waarin het belang van medezeggenschap en 
ook specifiek kandidaten voor de medezeg-
genschap wordt aangegeven.

De OR/MC was gevuld maar een meerder-
heid van de leden gaat weg, er zijn nu nog 
maar twee leden over of er is maar 1 lid over. 
Hoe nu verder ?

Zijn er kandidaten van de vorige 
verkiezingen die niet gekozen wa-
ren?

In deze situatie wordt gekeken of er nog 
kandidaten over zijn die bij de vorige verkiezin-
gen niet in de OR zijn gekomen. Aan hen kan 
worden gevraagd of zij zitting willen nemen in 
de OR. Als die kandidaten er zijn en van 
dezelfde bond als van degene die gestopt is 
als OR lid dan kunnen die kandidaten de 
opgevallen plaatsen innemen.
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Een medezeggenschapscommissie (MC) zonder leden tijdens 
de zittingstermijn

Wat te  doen als  d it  scenar io z ich (onverhoopt)  voordoet :

Zijn er afspraken over 
quorum gemaakt in OR/MC?

Als er geen kandidaten zijn van 
dezelfde bond als van degene die 
gestopt is als OR lid, of er waren 
geen kandidaten over na de 
vorige verkiezingen, dan is het 
belangrijk te kijken welke 
afspraken door de OR/MC in een 
reglement zijn vastgelegd voor 
het minimum aantal leden dat 
aanwezig moet zijn om een 
vergadering te kunnen houden en 
besluiten te kunnen nemen. 

Anders gezegd: is er een quorum 
ingesteld en hoe hoog is het? 
OR-en en ook MC’s stellen soms 
dat minimaal de helft of de 
helft+1 van een bepaald aantal 
leden aanwezig moet zijn.
In het geval dat een OR en MC 
zo’n (quorum) bepaling in het OR/
MC-reglement heeft vastgelegd 
dan komt een OR en MC in de 
problemen als het aantal leden 
minder dan de helft of de helft +1 
is. Dan zijn er nooit meer genoeg 
leden aanwezig om een besluit te 
nemen dat voldoet aan de regels 
die in het reglement zijn afge-
sproken.

Situatie bij de OR
Heeft een OR niet zo’n bepaling 
opgenomen in het reglement dan 
zou een OR met 2 leden nog 
besluiten kunnen nemen volgens 
professor mr. dr. M.G. Rood 
(overleden 2001) en professor mr. 
P.F. van der Heijden. Technisch 
gezien kan er namelijk nog 
overleg plaatsvinden tussen 
minimaal 2 personen. Blijft in het 
medezeggenschapsorgaan maar 
1 lid over, dan kan er geen 
overleg meer plaatsvinden.

Volgens de professoren Rood en 
Van der Heijden is 2 dan ook het 
minimum aantal leden waaruit 
een OR (tijdelijk) kan bestaan 
nadat leden tijdens een OR-
zittingsperiode zijn vertrokken.

Deze 2 leden kunnen nog 
besluiten nemen, adviezen geven 
aan de ondernemer/bestuurder 
en ook instemmen of niet 
instemmen met voorstellen van 
diezelfde ondernemer/bestuur-
der.

Wel is het belangrijk dat verkie-
zingen worden georganiseerd om 
weer leden bij de OR te krijgen.

Is er maar 1 OR-lid over, dan kan 
dit lid binnen de OR niet meer 
overleggen en daarom geen 
besluiten meer nemen, adviezen 
geven of instemmen of niet 
instemmen met voorstellen van 
de ondernemer/bestuurder. Dit 
laatste OR-lid kan wel verkiezin-
gen organiseren en dat is dan 
ook de taak van dat laatste OR 
lid. 

Stopt het laatste OR-lid ook, dan 
komt de verantwoordelijkheid 
voor de verkiezingen weer bij de 
ondernemer/bestuurder te liggen. 

Besluiten in OR/MC-loze 
periode

Volgens Van der Heijden en Rood 
mag de bestuurder in de situatie 
dat de OR-leden allemaal zelf zijn 
gestopt wel besluiten nemen in 
deze OR-loze periode (tussen 
stoppen leden en het instellen 
van de nieuwe OR na gehouden 
verkiezingen) zonder deze voor te 
leggen aan de OR, want die is er 
niet. De OR-leden die afgetreden 
zijn hebben zelf de situatie 
veroorzaakt dat er geen OR meer 
is en de bestuurder heeft te 
maken met overmacht.
De ondernemer/bestuurder moet 

er wel voor zorgen dat zo snel 
mogelijk een nieuwe OR gekozen 
wordt.

Toepassen bij Defensie
Als deze redenering ook bij 
Defensie wordt toegepast dan 
moet een HDE van wie de MC 
onder het minimum aantal zetels 
(zoals vermeld in het BMD) is 
gekomen, voorgenomen maatre-
gelen toch aan die overgebleven 
MC-leden voorleggen en over-
eenstemming met hen bereiken 
voordat hij (HDE) die maatregelen 
door mag voeren. Dan moeten er 
wel minimaal 2 MC-leden over 
zijn en er geen quorum bepaling 
in het reglement van de MC 
staan waardoor de 2 overgeble-
ven leden geen besluiten zouden 
mogen nemen.
Die 2 MC-leden kunnen dus wel 
doorgaan maar moeten wel zo 
snel mogelijk verkiezingen 
organiseren voor de vacatures in 
de MC.

Geschil bij het CGMD
Legt het HDE de voorgenomen 
maatregelen in deze situatie niet 
voor aan de overgebleven 
MC-leden dan adviseren wij de 
overgebleven MC-leden een 
geschil aan te gaan met het HDE 
en dat voor te leggen aan het 
College voor Geschillen Mede-
zeggenschap Defensie (CGMD).

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen
M

CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

CLAS Joint ISTAR Commando 13 september Gesloten

BS Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) 22 september Gesloten

BS NLD SOCOM 30 september Gesloten

CLSK Air Combat Command (ACC) 10 oktober Gesloten

DOSCO Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD) 10 oktober Gesloten

DOSCO CEAG 17 t/m 22 oktober Gesloten

DMO JIVC Afd. Bestuur en Overige 

 Organisatie DMO 17 oktober Gesloten

CLSK KMSL 18 oktober Gesloten

CZSK Staf Groepscommandant Groot 

 Bovenwatereenheden 24 oktober Gesloten

CLSK Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) 4 oktober 20 september

DOSCO Afdeling I&C 27 oktober 14 oktober

CZSK 1 Marine Combat Group 31 oktober 12 september

DOSCO Dienstencentrum Personele Zorg 1 november 19 september
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Sectorover leg Defensie :  Eerste nabetal ingen afgerond

Uitwerking AV-akkoord  
De bonden van Defensiepersoneel en werkgever Defensie zijn in overleg om de afspraken neer-

gelegd in het arbeidsvoorwaardenakkoord (AV-akkoord) 2021-2023 in wet- en regelgeving te 
verankeren. Een behoorlijke klus die altijd als noodzakelijk ‘eindschot’ volgt op een AV-akkoord. 

Vooral de afspraken die de nieuwe 
salaristabel en het plaats- en 
tijdonafhankelijk werken (PTOW) 
betreffen kunnen pas worden 
geïmplementeerd na de nodige 
wijzigingen in wet- en regelgeving. 
Bijkomende bijzonderheid is dat 
de gemaakte afspraken ook een 
grote aanpassing binnen de IT-
systemen van Defensie, waaron-
der het NKS en DIDO, vereisen. 

Deze aanpassingen moeten wor-
den aangebracht in een periode 
waarin de eerder genoemde 
IT-systemen al maximaal draaien. 
In de vorige editie van ACOM 
Journaal bent u onder andere 
geïnformeerd over de vooruitbeta-
ling compensatie voor verminderd 
pensioenperspectief (AJ#07-08-
22, p. 12). Deze vooruitbetaling is 
nog een vervolg op de afspraken 
die in het AV-akkoord 2018-2020 
zijn gemaakt en gaat als het goed 
is in de oktober haar beslag krij-
gen. Het implementeren van deze 
systematiek en de uitvoering daar-
van is complex en kost de nodige 
tijd en capaciteit om ordentelijk in 
de systemen te incorporeren. 

Andere inrichting uitruil 
aanvullende kilometerver-
goeding

In september kunt u ook weer 
de aanvullende kilometervergoe-
ding woon- werkverkeer voor 
het afgelopen jaar uitruilen via de 
Cafetariaregeling van Defensie. De 
uitbetaling van de uitruil zal dan 
traditiegetrouw plaatsvinden bij 
het salaris van november. Vanwe-
ge de afspraken omtrent PTOW 
in het AV-akkoord 2021-2023 gaat 
Defensie dat dit jaar anders inrich-
ten dan in de voorgaande jaren. 
Hoe dit er precies gaat uitzien is 
op dit moment nog niet duidelijk. 
Defensie heeft aangegeven hier-
over met nadere informatie te zul-
len komen. De ACOM blijft in deze 
vasthouden aan haar uitgangspunt 
dat het personeel op geen enkele 
wijze nadeel mag ondervinden 
door onvolledige of anderszins 
ondeugdelijke implementatie van 
PTOW in de systemen. Mocht 

u hier tegenaanlopen neem dan 
contact met ons op: info@acom.nl 

Implementeren nieuw woon-
werkverkeer complex

Zoals afgesproken in het AV-
akkoord 2021-2023 gelden de 
afspraken voor PTOW vanaf 1 juli 
2022.
Inmiddels is duidelijk dat het 
implementeren van deze afspra-
ken de nodige tijd gaat kosten. Wij 
voorzagen dit al van meet af aan 
en daarom is in het AV-akkoord 
vastgelegd dat als de invoering 
van PTOW wordt vertraagd 
wegens uitvoeringstechnische 
redenen dat de medewerkers niet 
mag benadelen. Zij behouden 
tot de datum van daadwerkelijke 
invoering hun bestaande reiskos-
tenaanspraken. Mocht u op grond 
van de nieuwe regeling over de 
overgangsperiode een hogere 
aanspraak hebben dan ontvangt 
u alsnog het verschil. Mocht u op 
grond van de nieuwe regeling over 
de overgangsperiode een lagere 
aanspraak hebben dan wordt het 
verschil niet teruggevorderd. 

Voor alle duidelijkheid de over-
gangsperiode beslaat de periode 
vanaf 1 juli 2022 (datum invoering 
volgens het AV-akkoord) tot de 
daadwerkelijk implementatie van 
de nieuwe regeling bij Defensie. 
Het is momenteel nog onduide-
lijk wanneer de nieuwe regeling 
volledig is geïncorporeerd in de 
regelgeving en systemen. De ver-
wachting is dat dit nog enige tijd 
zal duren. De financiële aanspra-
ken voor PTOW zijn per 1 juli 2022 
gekoppeld aan het werkrooster 
in de Selfservice. Het is daarom 
van belang uw werkrooster bij te 
houden middels de Selfservice in 
PeopleSoft.

Eerste betalingen AV-ak-
koord uitbetaald

De actief dienende militairen en 
het burgerpersoneel hebben in 
de maand augustus met terug-
werkende kracht de salarisver-
hogingen van 1,7% per 1 januari 
2021 en 2,95% per 1 januari 2022 

alsmede de eenmalige uitkering 
van €1.750,- ontvangen. Bij deze 
uitbetalingen met terugwerkende 
kracht zag u op uw salarisstrook 
diverse herberekeningen plaats-
vinden. Zo werden bij de militairen 
onder andere de tijdelijke toelage 
loongebouw in verband met de 
salarisverhogingen berekend. Ook 
de overeengekomen verhogin-
gen van de VVHO-toelage en de 
toelage Meerdaagse activiteiten 
die sinds 1 januari 2022 waren 
uitbetaald, werden op grond van 
de afspraken opnieuw berekend. 
Dit alles resulteerde in een zeer 
uitgebreide salarisstrook over de 
maand augustus. Loonsverhogin-
gen met terugwerkende kracht 
kunnen voor meerdere toelages 
gevolgen hebben. Een van deze 
toelagen betreft de toelage Bui-
tenland.

Toelage Buitenland 2021 is 
nog niet herberekend

De toelage Buitenland betreft een 
vergoeding die op grond van het 
Standaard Netto Nederland (SNN) 
salaris wordt toegekend en bere-
kend. Salarisverhogingen hebben 
dus een positief effect op deze 
toelage. De tabel van het SNN is 
in het salarissysteem van Defen-
sie verwerkt maar hier kan door 
Defensie geen loonsverhoging 
aan gekoppeld worden. Daarnaast 
betreft het een fiscale toekenning 
en dit geldt per boekjaar. Voor het 
lopende boekjaar (2022) heeft 
Defensie al wel de herberekening 
kunnen inregelen. Voor het jaar 
2021 dient de herberekening 
handmatig uitgevoerd te worden 
en dat gaat veel tijd kosten. De 
herberekening over 2022 heeft 
volgens Defensie op de juiste 
wijze plaatsgevonden en de nabe-
taling over 2021 ontvangt u later 
dit jaar.

Uitbetaling medewerkers 
met UGM/FLO in september

Daar waar Defensie zelf verant-
woordelijk was voor de uitbetalin-
gen aan het militair en burgerper-
soneel heeft deze uitbetaling in de 
maand augustus plaatsgehad. Dit 
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Staatssecretaris pakt door bij de 
oprichting employability organisatie 

Binnen 4 weken beloofd:  advieswaardig cVRP Opricht ing 

S O D

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 
2017-2018 zijn de bonden met De-
fensie overeengekomen dat er één 
uniforme employabilityorganisatie zou 
worden ingericht. Na vele discus-
sies over deze arbeidsvoorwaarde-
lijke afspraak is in 2020 gezamenlijk 
besloten een bindende arbitrage aan 
te vragen bij de Advies- en arbitra-
gecommissie defensieambtenaren 
(AAC). Op 4 november 2020 is de 
bindende uitspraak van de AAC aan-
geboden aan de bonden. 

De uitspraak van de AAC was vrij 
duidelijk 

“De commissie beantwoordt de 
gestelde vraag aldus dat de werk-
gever, gelet op de hierover in het 
AV-akkoord 2017-2018 gemaakte 
afspraak, gehouden is een nieuwe 
uniforme employabilityorganisatie op 
te richten, waarvan de medewerkers 
rechtspositioneel bindende afspra-
ken kunnen maken met ambtenaren 
van het ministerie van Defensie en 
hiërarchisch niet onder een defensie-
onderdeel ressorteren.”

Ook na deze duidelijke uitspraak van 
de AAC is er meermaals in het SOD 
met Defensie gediscussieerd over 
de voortgang en invulling van deze 
afspraak, Beter gezegd over het 
uitblijven van voortgang in het dos-
sier; zelfs na de bindende uitspraak 
van de AAC. Uiteindelijk werd op 
20 juli 2021 een beleidsvoornemen 
aan de bonden aangeboden. Na 

dit beleidsvoornemen werd vanuit 
Defensie niets meer vernomen. Wel 
werd gemeld dat bij de defensieon-
derdelen medewerkers zijn geplaatst 
of werden vrijgemaakt om invulling te 
geven aan een HR-transitie. Maar dat 
had niets te maken met de oprichting 
van één uniforme employabilityor-
ganisatie. Een vreemde situatie: in 
het beleidsvoornemen van 20 juli 
2021 werd immers aangegeven dat 
er medio november/december 2021 
een concept reorganisatieplan (cVRP) 
voor zou liggen. In januari of februari 
2022 zou dit worden besproken in 
het informele Overleg reorganisaties 
Defensie (ioREODEF). 

Tijdens het SOD van 8 februari jl. 
hebben wij dan ook de staatsecre-
taris om opheldering gevraagd en 
wederom gemaand tot voortvarende 
actie. Om e.e.a. te verduidelijken en 
kracht bij te zetten hebben wij vervol-
gens een brief gestuurd aan het SOD. 
Daarin nogmaals het klemmende 
verzoek om snelle uitwerking van 
het cVRP Oprichting één uniforme 
employabilityorganisatie. Ook werd 
verzocht pas op de plaats te maken 
bij de implementatie van een niet 
besproken HR-transitie. Een HR-tran-
sitie suggereert immers aanpassing 
van aangelegenheden van algemeen 
belang voor de rechtstoestand van de 
medewerkers. Daarover dient eerst 
overeenstemming bereikt te worden 
tussen Defensie en de bonden. 

Defensie reageerde op 27 mei jl. 

schriftelijk op de discussie in het SOD 
van 8 februari jl. In die brief werd an-
dermaal aangegeven dat zo spoedig 
mogelijk een plan zou worden voor-
gelegd betreffende de oprichting van 
de employabilityorganisatie waarin 
invulling zou worden gegeven aan 
de in het beleidsvoornemen opgeno-
men stappen. Vanzelfsprekend zullen 
zowel de bonden als de medezeg-
genschap, ieder vanuit zijn eigen rol 
en verantwoordelijkheid, bij dit traject 
worden betrokken. Dit betekent dat 
er met de bonden zal worden gespro-
ken over de personele consequenties 
en met de medezeggenschap over de 
inrichting van de bedrijfsvoering. 

Maar ook na deze brief bleef het 
opmerkelijk stil van de kant van De-
fensie. Tot het SOD van 29 augustus 
jl. waar dit onderwerp weer op de 
agenda stond. De staatssecretaris 
van Defensie die het SOD weer per-
soonlijk voorzat, gaf aan dat binnen 4 
weken een advieswaardig c-VRP aan 
de ioREODEF wordt aangeboden. 
Hoewel de periode van 4 weken erg 
ambitieus is, zien wij met vertrouwen 
spoedig het cVRP tegemoet. Wij 
merken dat er ook binnen de Defen-
sieorganisatie alsook bij het perso-
neel nog onduidelijkheid heerst over 
het ‘waarom, wat en hoe’ van een 
uniforme employabilityorganisatie. 
We zullen hier in een van de volgende 
edities van ACOM Journaal uitgebreid 
op terugkomen.

Tijdens het laatste SOD van maandag 29 augustus werd eindelijk duidelijkheid 
geboden over de oprichting van één uniforme employability organisatie. Hierdoor lijkt 

er, na lang discussiëren en wachten, schot te komen in een zeer langlopend dossier. 

Sectorover leg Defensie :  Eerste nabetal ingen afgerond

was eerder ook zo gecommuni-
ceerd. Voor de (ex-)medewerkers 
met een UGM/FLO-uitkering die 
door pensioenfonds ABP wordt 
uitbetaald en gepensioneerde 
medewerkers met een aanspraak 
n.a.v. het AV-akkoord 2021-2023, 
heeft ABP de betaling voor de 
maand augustus niet op tijd rond 
gekregen. Inmiddels is duidelijk 

geworden dat deze rechthebben-
den de betalingen in de maand 
september zullen ontvangen.

Uitruil vakbondscontributie
In het AV-akkoord 2021-2023 is 
afgesproken om wederom de 
vakbondscontributie voor 2022 
en 2023 toe te voegen als doel in 
het cafetariamodel. Momenteel 

wordt er hard gewerkt om dit te 
laten landen in de regelgeving en 
te verwerken in de systemen. U 
kunt dan uw vakbondscontributie 
over dit jaar uitruilen. Voor nadere 
informatie en de laatste ontwik-
kelingen zullen wij u op onze 
website en in ACOM Journaal op 
de hoogte houden. 

inmiddels van de kant geduwd
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I N T E R V I E W

‘Onze krijgsmacht is nog niet in staat zijn grondwettelijke taken adequaat uit te voeren’

De Nederlandse krijgsmacht is vooralsnog niet bij machte om adequaat invulling te 
geven aan zijn eerste twee hoofdtaken: bescherming van het eigen grondgebied en dat 
van bondgenoten; bevorderen van de internationale rechtsorde en stabiliteit. Maar dat 

betekent niet dat het ‘land van duizend meningen’1 voor n’importe welke belager als 
het ware voor het oprapen ligt. Welnee, ‘het land wars van betutteling’ weet zich 

immers (mede) beschermd door, in ieder geval, de bondgenootschappelijke paraplu 
van de NAVO en als de nood echt aan de man is, de onderlinge EU-solidariteit. 

Maar de krijgsmacht is, gestuwd 
door broodnodige budgetinjecties, 
‘on track’ om zijn (hoofd)taken 
weer als vanouds uit te voeren. 
“We kunnen nu daadwerkelijk 
invulling geven aan de rol die wij als 
krijgsmacht te vervullen hebben in 
het bondgenootschap”, benadrukt 
de Commandant der Strijdkrachten 
(CDS), generaal Onno Eichelsheim. 

Situatie van run & change
“We zijn op de goede weg, maar 
dat neemt niet weg dat we in deze 
fase voor heel wat uitdagingen 
staan”, verduidelijkt de CDS. “De 
Defensienota2 is het richtsnoer. Ze 
geeft de koers aan waar we heen 
gaan, waar onze tekortkomingen 
zitten en hoe we die repareren.”

Een ‘verstorende variabele’ hierbij 
is evenwel de oorlog van de Rus-
sische Federatie tegen Oekraïne, 
die voor vertraging zorgt. Terwijl er 
niet aflatend wordt gewerkt aan 
het opkrikken van de operationele 
gereedheid van de krijgsmacht, 
slaat de levering van goederen 
aan Kiev daar weer bresjes in; 
het gaat immers om materieel 
en anderszins die node gemist 
kunnen worden. Bovendien zijn 
er de lopende bondgenootschap-
pelijke verplichtingen die linksom 
of rechtsom nagekomen moeten 
worden. Neem de manifeste 
‘defense shortfalls’ (menskracht en 
hardware behoeften) aan de oost-
grens van de NAVO die de inzet 
van man-/vrouwkracht en materieel 
vereisen – met name nu, gegeven 
het onberekenbare gedrag van de 
leiders in het Kremlin. 

“We zitten nu dus in een situatie 

van ‘run & change’ en dat vraagt 
best wat van onze mensen, van 
ons verandervermogen en onze 
absorptiecapaciteit. Dat is inder-
daad een kwestie van lange adem. 
Dat vraagt commitment van mij, 
van ons, van de politiek. En het zal 
misschien wat langer duren dan we 
eerder voor ogen hadden gezien de 
goederenleveranties aan Oekraïne. 
Maar we zullen Oekraïne blijven 
steunen”, is de CDS stellig. 

Eerste CDS met gevechtsin-
signe

Generaal en vlieger (onder meer 
Apache gevechtshelikopter) Onno 
Eichelsheim (66), is sinds 15 april 
2021 Commandant der Strijd-
krachten. Hij volgde in die functie 
luitenant-admiraal Rob Bauer op 
die bij de NAVO in dienst trad als 
voorzitter van het Militair Comité. 

In zijn ‘aanvaardingstoespraak’ 
roerde Eichelsheim, de eerste CDS 
met een gevechtsinsigne (verdiend 
in Afghanistan)3, ferm de trom over 
de deplorabele conditie waarin 
de krijgsmacht al jaren verkeerde 
c.q. verkeert. Hij hield zijn gehoor 
onder meer indringend voor dat 
Nederland op dit moment “zijn 
beloften aan onze bondgenoten 
niet (nakomt). Dat ondermijnt onze 
geloofwaardigheid als collectief 
en schaadt tegelijkertijd ons eigen 
belang. Het Nederlandse ‘nee’ 
betekent dat we ons grondgebied 
en dat van onze bondgenoten niet 
kunnen beschermen… dat we niet 
de missies kunnen uitvoeren die 
noodzakelijk zijn. Het betekent dat 
je niet alle Nederlanders de veilig-
heid kunt bieden die de Grondwet 
voorschrijft. Het betekent dat je de 

oorlog uiteindelijk verliest, omdat je 
de dreiging negeert… en nee zegt 
tegen vrijheid.”

Generaal Eichelsheim was krap 
een jaar CDS toen de Russische 
Federatie Oekraïne binnenviel. Haar 
kennelijke oogmerk: het soevereine 
land in de Sovjet-traditie van het 
recente verleden (weer) horig te 
maken aan het Kremlin. Hoewel on-
verwachts kwam de Russische in-
vasie voor Eichelsheim niet als een 
aangeschoten vogel uit de lucht 
vallen. Als directeur van de Militaire 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
(2016-’19) waarschuwde hij, toen 
nog in de rang van generaal-majoor, 
strijk en zet voor de militaire drei-
ging die uitging van de Russische 
Federatie.4 “De invasie kwam voor 
mij niet als een schok; meer als 
een teleurstelling. Dat het een keer 
zou gebeuren was voor mij wel 
duidelijk. We waren dan ook voor-
bereid op het ergste scenario; in de 
praktijk hebben we dat laten zien 
door bijvoorbeeld onmiddellijk onze 
F-35’s in te zetten in Polen voor de 
verdediging van het luchtruim van 
het bondgenootschap. Ondanks de 
dreiging hebben we ook altijd de 
dialoog gezocht met de Russische 
Federatie om te voorkomen dat er 
een aanval zoals die op Oekraïne 
zou komen.”

Geopolitieke dreigingen
Rijst toch de vraag of Europa zich 
niet geruime tijd in slaap liet sussen 
door Poetin c.s. die al jarenlang 
voorbereidingen troffen voor een 
‘expansieoorlog’ gericht op herstel 
van de Sovjet-Unie? Herhaalde 
waarschuwingen van de Verenigde 
Staten werden in Berlijn, Parijs 

1 Liedje ‘Vijftien miljoen mensen’. Tekst: Frank Pels; muziek: Jochem Fluitsma & Eric van Tijn. 
2 Defensienota 2022: Sterker Nederland, veiliger Europa. Investeren in een krachtige NAVO en EU. 
3 Onno Eichelsheim is twee keer ‘op missie’ geweest in Afghanistan. Daarvoor vijf keer Bosnië. Hij was onder andere van 15 juni 1999 tot 15 september 

1999 als majoor commandant van het ‘Apache-detachement SFOR’ in Tuzla. In 2004 was hij in de rang van luitenant-kolonel commandant van het Apache-

detachement voor ISAF in de Afghaanse hoofdstad Kabul. In 2006 werd hij uitgezonden naar Uruzgan (Tarin Kowt) waar hij als commandant leiding gaf aan de 

Air Taskforce op Kamp Holland.
4 In de MIVD-periode van Eichelsheim werd bijvoorbeeld een Russische cyberspionage-operatie tegen de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens 

(OPCW) in Den Haag, gefrustreerd en openbaar gemaakt.
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Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim:

‘Onze krijgsmacht is nog niet in staat zijn grondwettelijke taken adequaat uit te voeren’
en andere bondgenootschappe-
lijke regeringscentra, niet zelden 
achteloos en spottend terzijde 
geschoven als ‘oorloghitserij’ van 
de Amerikanen. 

“Nee, militair hebben we ons niet 
in slaap laten sussen”, is de stellige 
ontkenning van de CDS. Integen-
deel! Er is al zeker een decennium 
sprake van meer dan normale alert-
heid die met de inval en annexatie 
van de Krim nog eens toenam. “Ik 
heb indertijd gewaarschuwd voor 
naïviteit jegens wat de Russen mi-
litair doen en laten. Natuurlijk moet 
je de dialoog in stand proberen te 
houden maar vergeet niet dat je 
dan praat met een land dat niet 
schroomt de knuppel te gebruiken. 
Ik denk wel dat de bewustwording 
in de Nederlandse samenleving 
dat Rusland tot zo’n actie als nu in 
Oekraïne, niet zo scherp was al die 
jaren”.

Bij zijn aantreden als Commandant 
der Strijdkrachten op 15 april 2021 
hief de generaal andermaal een 
pioenrode vlag bij wat zijn ‘repe-
teerwaarschuwing’ mag heten. 
Hij wees op het “reële dagelijkse 
gevaar” van “terrorisme, cyberspi-
onage en sabotage” die bedrieglijk 
dichtbij zijn. “De naïviteit en overtui-
ging dat het ons niet raakt, moeten 
we echt ver achter ons laten.”

Saamhorigheid in militair 
verband

Als militair zit de CDS volstrekt niet 
te ‘muizenissen’ over de meer of 
minder geharnaste verkondigers 
hier te lande van de uit het Kremlin 
aangereikte eigentijdse Sovjet-agit-
prop-methoden. “Mijn rol is om als 
militair de activiteiten van de Russi-
sche Federatie te volgen, te duiden 
en aan te geven hoe wij ons militair 
moeten (be)wapenen tegen deze 
dreiging”, luidt het beslist. “Wat 
mensen in de politiek of andere 
domeinen over het conflict zeggen 
is aan hen - dat is een politieke 
kwestie en geen militaire kwestie. 
Als CDS zit ik bijna elke maand met 
de NAVO-collega’s te beraadslagen 
hoe we ons kunnen weren tegen 
deze en toekomstige dreigingen. 
Ik denk dat die kracht veel belang-
rijker is. De saamhorigheid binnen 

het militaire verband is zeer wel 
aanwezig. Ik denk dat Europa ook 
heeft laten zien met zijn sancties 
dat het eensgezind en saamhorig 
kan zijn. Er zullen natuurlijk altijd 
wel tegenkrachten zijn maar wij 
zien geen scheuring of wankeling 
van het bondgenootschap. Vanuit 
militair perspectief maak ik mij dus 
geen zorgen.” 

Is dan niet het gevaar aanwezig 
dat de apaiserende, ‘Chamberlain-
houding’ van sommige landen, 
niet de geringste in Europa, jegens 
Rusland, zich sluipenderwijs gaat 
nestelen in het militaire domein?

“Ik heb dat nog niet gemerkt. Kijk, 
evenals in Nederland staat ook in 
de andere bondgenootschappelijke 
landen, de militaire autoriteit los 
van opvattingen en houdingen die 
in het openbare domein worden 
geventileerd en ingenomen. Ik vind 
die tegengeluiden die hier en daar 
gehoord worden op dit moment 
niet storend voor het bondgenoot-
schap zelf.” 

Agressief geopolitiek spel 
China

Een andere geduchte geopolitieke 
(tegen)speler die zijn invloedssfeer 
agressief verruimt is de Volksrepu-
bliek China. Peking is (met name 
financieel, economisch) meer 
of minder pregnant aanwezig in 
Europa, Afrika, Zuid-Amerika, het 
Caribisch gebied en in andere re-
gio’s. En die ‘ingekochte’ presentie 
alsook de invloed die daarmee 
samenhangt, groeit gestaag. 

Ook in dit opzicht is de Comman-
dant der Strijdkrachten al geruime 
tijd ‘waakzaam’. Nog als directeur 
van de MIVD gaf hij geregeld waar-
schuwingssignalen af dat China zich 
in rap tempo aan het bewapenen 
is. Xi Jinping, de huidige president 
(sinds maart 2013) van de Volks-
republiek, maakt er geen geheim 
van dat zijn land in het komende 
decennium de grootste militaire 
macht in de wereld wil zijn. “Dit 
brengt uiteraard consequenties 
met zich mee voor wat betreft de 
machtsverhoudingen in de wereld 
maar zeker ook in de Pacific en in 
de overige regio’s waarin China zich 

wenst te manifesteren. De NAVO 
is zich daar terdege van bewust en 
in de plannen wordt China dan ook 
als zodanig benoemd.”

Maar China is naast een rivaal ook 
een belangrijke economische part-
ner, - wel met een fundamenteel 
andere kijk op de wereldorde waar-
bij het zich weinig tot niets gelegen 
laat liggen aan internationale afspra-
ken. - Regels, overeenkomsten 
etc. waar Nederland zich wel aan 
houdt. “Men staat”, legt de CDS 
uit, “meer achter een multipolaire5 
orde dan dat men een boodschap 
heeft aan een orde die gebaseerd 
is op internationale regels. Van die 
Chinese wereldpolitiek moeten 
wij ons continu rekenschap geven; 
wat zit er precies achter de meer of 
minder sterke economische aanwe-
zigheid van China in diverse landen 
en continenten waar het zijn foot-
print aan het vergroten en verdie-
pen is. Die continue bewustzijn van 
het geopolitieke spel dat gespeeld 
wordt is van levensbelang. Het is 
best lastig gegeven de verschil-
lende rollen van dat land: van rivaal 
tot handelspartner. We moeten hoe 
dan ook daar onze militaire mid-
delen op gaan organiseren.”

Maar heeft het westen niet nu al 
de slag verloren van de Chinezen?

“Nou, dat is wel erg somber 
gesteld want zo ver is het nog lang 
niet. Ik zei al dat we ons con-
tinu bewust moeten zijn van het 
geopolitieke spel van China en dat 
het daarbij alle middelen, finan-
cieel, economisch, technisch en 
nog meer inzet. Maar dat wil niet 
zeggen dat de strijd, als je daarover 
kunt spreken, verloren is. China 
pakt de zaken anders aan als je 
bijvoorbeeld kijkt naar de interactie 
en coöperatie tussen de staat, het 
bedrijfsleven en kennisinstituten en 
hun directe kennisoverdracht aan 
het militaire apparaat. Zij hebben 
een militair-industrieel kenniscom-
plex dusdanig opgetuigd dat het 
voor het westen moeilijk is daarop 
een antwoord te geven omdat wij 
in vrijheid handelen en acteren. Zij 
hebben een veel intensiever en 
directer band tussen de academi-
sche wereld en de industrie om de 

5 Multipolariteit is een term gebruikt in de internationale betrekkingen waarmee men een situatie aanduidt waarin er meerdere machtscentra (landen) bestaan 

die alle ongeveer even sterk zijn of evenveel invloed hebben.
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militaire capaciteit te vergroten. In Nederland 
moeten wij ons er dan ook meer van bewust 
zijn welke veiligheidsrisico’s zo’n ineenstrenge-
ling met zich meebrengt. Wij waarschuwen 
keer op keer voor het weglekken van informatie 
uit de academische wereld richting China. Als 
je je daar niet van bewust bent en daar geen 
maatregelen tegen treft dan ben je onverstan-
dig bezig.” 

Wendbare robuuste krijgsmacht
Bij zijn aantreden als Commandant der Strijd-
krachten ruim een jaar geleden beloofde 
generaal Eichelsheim om met zijn team, zijn 
mensen, de werkvloer van de krijgsmacht, te 
zullen werken “aan een gedigitaliseerde en 
hoogtechnologische krijgsmacht die opgewas-
sen is tegen de diverse dreigingen.”
De CDS staat een krijgsmacht voor ogen die 
onder meer grote hoeveelheden data snel 
kan verwerken en operationeel vertalen. Een 
krijgsmacht die daarvoor state of the art IT voor-
radig heeft en beschikt over goed opgeleid en 
getraind personeel; beroepsmilitairen, reservis-
ten en burgers. Een wendbare en toch robuuste 
krijgsmacht die met name ook beschikt over 
een modern personeelssysteem. De Defen-
sienota 2022 biedt de blauwdruk en leidraad 
voor de omvorming van de huidige krijgsmacht 
tot een moderne, duurzame organisatie die de 
(mondiale) uitdagingen van dit tijdsgewricht op 
doelmatige wijze het hoofd kan bieden. De nota 
voorziet ook in een set maatregelen die vereist 
zijn voor het omvattende transitieproces alsook 
het budget waarzonder de omvorming geen 
kans van slagen heeft. “Nu is het zaak daar 
uitvoering aan te geven binnen alle problema-
tiek waarmee we nu te maken hebben. Dat is 
een forse uitdaging. Nieuw personeel werven; 
de implementatie van een nieuw personeels-
systeem (HR-model); fatsoenlijke legering voor 
het personeel; daar komt bij dat het bouwen 
van nieuwe kazernes door de stikstofproblema-
tiek een voldragen uitdaging is geworden. Maar 
we hebben, zoals gezegd, de zaken nu goed in 
kaart gebracht en we weten wat de prioriteiten 
zijn om de zaak zo snel mogelijk op orde te 
krijgen. Dat betekent, indien mogelijk, versneld 
afspraken maken met onze partners voor de 
versnelde aanschaf en levering van spullen.” 

“Eén van de belangrijkste punten, en dat toont 
de oorlog in Oekraïne elke dag weer overdui-
delijk aan, is informatie-gestuurd optreden, 
een majeur punt in de Defensienota. Dat 
zien we nu ook echt stevig landen binnen de 
krijgsmacht. Maar we staan, toegegeven, voor 
een immense klus waar we met zijn allen de 
schouders onder moeten zetten. De realisatie 
van de krijgsmacht die ons in de nota voor ogen 
staat is een tienjarenplan. Daar komt bij dat 
de wereld om ons heen als het ware dagelijks 
verandert. Maar we hebben de plannen en het 
bijbehorende budget daaraan gekoppeld. Nu is 
het de fase van: ‘Uitvoeren, mars!’”. 

Zijn nu de eerste twee hoofdtaken van de 
krijgsmacht geborgd?

“Geborgd naar de toekomst toe? We heb-
ben nog wat tijd nodig om daar uiteindelijk te 
komen. Nu, zoals al eerder meerdere keren is 
opgemerkt, kunnen wij dat niet: voldoen aan 
onze bondgenootschappelijke verplichtingen 
en bescherming van ons eigen grondgebied. 
Daarvoor moeten we nog forse stappen zetten. 
Maar met de Defensienota zijn we in staat daar 
invulling te geven. We zijn op dit moment ook 
bezig met de aanpassing van de NATO Force 
Structure, - de manier waarop het bondgenoot-
schap zijn afschrikking en verdediging gaat in-
richten komt nu in een heel ander licht te staan. 
De (regionale) plannen daarvoor moeten begin 
volgend jaar worden afgetekend. Dat vraagt het 
nodige van onze krijgsmacht en dat moeten we 
nog met de NAVO uitwerken; dat hoort bij onze 
rol in het kader van hoofdtaak 1. We moeten 
een balans zien te vinden tussen de aan te 
passen taken en de stappen die we nu aan het 
zetten zijn met de nota. Maar duidelijk is dat er 
wel meer van ons wordt verwacht dan waarvan 
we een jaar geleden uitgingen. Niet alleen door 
de NAVO maar ook door de EU en ons eigen 
land. Dat is allemaal van invloed op de stappen 
die wij moeten zetten op basis van de Defen-
sienota.”

Hoe staat straks, afgezet tegen deze achter-
grond, uw nalatenschap erbij? 

“Nou, ik ben daar eigenlijk niet zo mee be-
zig. Maar het belangrijkste is voor mij dat de 
krijgsmacht, als ik weg ben, qua operationele 
gereedheid veel meer groen gekleurd is dan 
de rode kleuren die wij nu in onze rapportages 
zien. Dan spreken we over een organisatie van 
kleinere, gespecialiseerde eenheden. We heb-
ben dan ook veel betere arbeidsvoorwaarden. 
Bovendien hebben we ook een nieuw, goed 
personeelsmodel geïmplementeerd en dat we 
informatie-gestuurd optreden in combinatie met 
robotisering en automatisering een rol hebben 
gegeven in onze organisatie, - dat is best een in-
gewikkeld verhaal. Dat wil ik over 5 jaar hebben 
bereikt. Dan is ook ons bestand aan reservis-
ten verdubbeld want die zijn essentieel voor 
onze flexibele schil. In dat verband zijn er dan 
ook afspraken gemaakt met het bedrijfsleven 
over transfers over en weer van personeel. En 
dan hebben we ook een dienrecht-systeem in 
Nederland. Als dat allemaal voor elkaar is, stop 
ik op een gegeven moment met een gerust 
hart met deze functie. Maar het belangrijkste 
is dat de operationele gereedheid is opgevoerd 
en dat onze mannen en vrouwen niet meer 
misgrijpen bij de munitie die ze nodig hebben 
om te trainen en bij de onderdelen die ze nodig 
hebben om de spullen op orde te houden. En 
als we dan zover zijn dat we begonnen zijn met 
de bouw van onze eerste nieuwe kazernes dan 
hebben we het helemaal goed gedaan”, aldus 
de Commandant der Strijdkrachten, generaal 
Onno Eichelsheim.
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Veteranen en kunstenaars trekken samen op in  (een art ist ieke)  missie 

Jonge veteranen vertellen hun verhaal en 
maken expositie ‘Helmen Vol Verhalen’

EU: ‘Geen terugbetalingsplicht 
noodzakelijke opleidingen voor werk’

‘Jonge’ veteranen worden gekoppeld aan kunstenaars aan wie ze 
hun persoonlijke missieverhaal vertellen. Die verhalen vormen de 

inspiratiebron voor “een kunstwerk met verbeeldingskracht” en de 
‘basis-content’ voor de expositie ‘Helmen Vol Verhalen’.

Op 1 augustus jl. zijn er wijzigingen in het Burgerlijk wetboek doorgevoerd op 
basis van de EU-richtlijn 2019/1152. Deze richtlijn behelst “transparante en 

voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie”. 

De veteraan gaat met zijn verhaal 
als het ware opnieuw op missie 
maar nu samen met de kunstenaar 
die dat artistiek tast- en zichtbaar 
maakt. Dat levert indrukwekkende 
stukken (doeken, tableaus, 
beeldhouwwerken, fotocomposi-
ties etc.) op voor de expositie die 
jongstleden juni officieel werd 
geopend op de voormalige 
Vliegbasis Deelen.

Initiatiefnemer ervaringsdes-
kundige

De bijzondere, elkaar over en weer 
inspirerende, coöperatie tussen 
(actieve) veteranen en kunste-
naars, moet uiteindelijk resulteren 
in “meer begrip, erkenning en 

aandacht” voor missieveteranen. 
Met name ook het thuisfront van 
de veteraan verdient (meer) begrip 
en waardering. 

Initiatiefnemer is veteraan Amy 
van Son. Als ‘ervaringsdeskundige’ 
weet ze als geen ander waar de 
veteraan, terug in de burgermaat-
schappij, tegenaan loopt. “Ik weet 
welke worstelingen je tegenkomt 
als je vanuit Defensie terugkeert in 
de burgermaatschappij. Ik heb het 
zelf ervaren.” 

Langs provincies
Het ligt in de bedoeling dat de 
tentoonstelling, in ieder geval in de 
resterende maanden van dit jaar, 

na Overijssel ook de provincies 
Groningen, Utrecht en Limburg 
aandoet. Wanneer en of de overige 
provincies ‘Helmen Vol Verhalen’ te 
zien krijgen is (nog) onzeker; de 
onderhandelingen met eventuele 
exposanten zijn nog gaande. Maar 
projectleider Amy van Son is ervan 
overtuigd dat dit wel in kannen en 
kruiken komt. 

Aan werknemers mag, krachtens 
deze EU-richtlijn, vanaf 1 augustus 
2022 geen terugbetalingsverplich-
ting meer worden opgelegd voor 
noodzakelijke opleidingen ten 
behoeve van het uitvoeren van 
de werkzaamheden. Bovendien 
dienen deze opleidingen gevolgd te 
worden “tijdens werktijd”.

Defensie: ’Richtlijn niet voor 
militairen’

Defensie huldigt het standpunt dat 
deze regelgeving niet van toepas-
sing zou zijn op militairen omdat 
zij niet vallen onder het Burgerlijk 
wetboek maar onder het AMAR.
Naar onze mening is dat niet 
relevant omdat “Beginsel nr. 5 
van de Europese pijler van sociale 
rechten, die op 17 november 2017 
in Göteborg is afgekondigd, bepaalt 
dat werknemers ongeacht de aard 
en de duur van hun arbeidsrelatie 
recht hebben op een billijke en 
gelijke behandeling wat betreft 
arbeidsvoorwaarden […]”.

Daarnaast is onze opvatting dat 
elke overheidswetgever dient te 
handelen in lijn met een richtlijn 
van de EU; ook als deze nog niet 
in landelijke wet- en regelgeving is 
verwerkt.
Wel blijven er nog de nodige vra-
gen over:

•  Welke opleidingen gaan hier 
al dan niet onder vallen? 
“Verplichte opleidingen” is 
immers een ruim begrip.

•  Als men zelf verzoekt om 
een opleiding (bijvoorbeeld 
een opleiding aan de KMS 
of KMA terwijl men al in 
werkelijke dienst is), is er dan 
wel of geen sprake van een 
verplichte opleiding?

•  De terugbetalingsverplichting 
mag vanaf 1 augustus 2022 
niet meer worden opgelegd. 
Mag dan aan een eerder op-
gelegde verplichting ook geen 
recht meer worden ontleend 
door de werkgever?

•  Als er geen terugbetalingsver-
plichting meer mag worden 
opgelegd, hoe zit het dan met 
een dienverplichting?

Spoedig bespreken in WG AP
Al deze vragen zullen moeten 
worden besproken in het georga-
niseerd overleg van de sector De-
fensie. Onze collegae van de ACOP 
hebben over dit onderwerp een 
brief gestuurd en daar heeft Defen-
sie weer schriftelijk op gereageerd. 
Dit onderwerp zal dan ook, wat 
ons betreft spoedig, aan de orde 
dienen te komen in de WG AP. Bij 
de behandeling van dit onderwerp 
zullen niet alleen de voornoemde 
vragen beantwoord dienen te 
worden maar ook aanpassingen 
aan het AMAR besproken moeten 
worden. Uiteraard zullen wij daarbij 
aandringen op de juiste mate van 
terugwerkende kracht.

Wordt u als lid van de ACOM ge-
raakt door deze materie neem dan 
contact op via info@acom.nl.
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De veteraan gaat met zijn verhaal als het ware 
opnieuw op missie maar nu samen met de 
kunstenaar die dat artistiek tast- en zichtbaar 
maakt. Dat levert indrukwekkende stukken 
(doeken, tableaus, beeldhouwwerken, 
fotocomposities etc.) op voor de expositie die 
jongstleden juni officieel werd geopend op de 
voormalige Vliegbasis Deelen. 

Initiatiefnemer ervaringsdeskundige
De bijzondere, elkaar over en weer inspire-
rende, coöperatie tussen (actieve) veteranen 
en kunstenaars, moet uiteindelijk resulteren 
in “meer begrip, erkenning en aandacht” voor 
missieveteranen. Met name ook het thuis-
front van de veteraan verdient (meer) begrip 
en waardering. 

Initiatiefnemer is veteraan Amy van Son. Als 
‘ervaringsdeskundige’ weet ze als geen ander 
waar de veteraan, terug in de burgermaat-
schappij, tegenaan loopt. “Ik weet welke 
worstelingen je tegenkomt als je vanuit 
Defensie terugkeert in de burgermaatschappij. 
Ik heb het zelf ervaren.” 

Langs provincies
Het ligt in de bedoeling dat de tentoonstel-
ling, in ieder geval in de resterende maanden 
van dit jaar, na Overijssel ook de provincies 
Groningen, Utrecht en Limburg aandoet. 
Wanneer en of de overige provincies ‘Helmen 
Vol Verhalen’ te zien krijgen is (nog) onzeker; 
de onderhandelingen met eventuele exposan-
ten zijn nog gaande. Maar projectleider Amy 
van Son is ervan overtuigd dat dit wel in 
kannen en kruiken komt. 

Meer op: https://linktr.ee/HelmenVolVerhalen 

A L G E M E E N

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 op uitzending of oefening? 
Of gaat u uit dienst? Een woning kopen of 
verhuizen? Krĳ gt u een kind? Een schade? 
Gaat u binnenkort samenwonen of trouwen  
of juist scheiden?
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Dutchbat III veteraan De Bruijne: 
‘Excuses zijn nog maar het begin 
van algehele rehabilitatie’

Remko de Bruijne (48) is Dutchbat III-veteraan die het met zijn kameraden  
stevig voor de kiezen kreeg in Srebrenica. Bij de gewelddadige inname van  
de enclave in de tragisch-gedenkwaardige zomer van 1995, stonden hij en  

zijn buddy’s oog in oog met de Bosnisch-Servische overmacht van de  
meedogenloze generaal Ratko Mladi ́c (‘de slager van Srebrenica’).

‘Nu ook erkenning en excuses van VN als  de facto baas en 

opdrachtgever  van Dutchbat  I I I ’

Koel doortastend, de eigen 
doodsangst verbergend, wist hij 
evenwel tientallen moslims 
(mannen, vrouwen en kinderen) 
die in opdracht van de Serviërs per 
bus werden afgevoerd, van een 
wisse dood te redden. Zo werden 
door slim, tactisch en koen 
optreden van Dutchbat III zo’n 
30.000 mensen uit de handen van 
de Bosnische Serviërs gered. 
“Maar dat blijft altijd onderbelicht”, 
stelt de Srebrenicaveteraan 
gelaten vast. 

Smaad, laster en beschim-
pingen

De Bruijne maakte in die dagen 
“de verschrikkelijkste dingen 
mee” die hem voorgoed in de ziel 
zijn gebrand. Evenals veel van zijn 
lotgenoten worstelt hij nog 
dagelijks, “de ene dag wat meer 
dan de andere” met de mentale 
nasleep van het Bosnië-drama 
voor Dutchbat III. Hoewel hij in het 
Sinai Centrum (Amersfoort) 
hiervoor werd behandeld, spreekt 
de Srebrenicaveteraan zelf niet 
van PTSS maar stelt nuchter vast 
dat hij (en de meesten van zijn 
kameraden) nooit los (zullen) 
komen van hun gemeenschappe-
lijke en diep ingekerfde ‘Srebreni-
caervaring’. Want: “Iedereen die 
de val van de enclave heeft 
meegemaakt, heeft een klap van 
de molen gehad.” 

De excuses van de Nederlandse 
regering aan “alle vrouwen en 
mannen van Dutchbat III”, ook aan 
de mensen die er niet (meer) zijn, 
werden in dank aanvaard. Het 
heeft wel 27 jaar geduurd voor 
‘Den Haag’ bereid was die stap te 
zetten. Zevenentwintig jaar van 
ijveren voor eerherstel. Zeventwin-

tig jaar van “smaad, laster, 
beschimpingen” gevoed door 
soms stuitend aandoend kennis-
gebrek en gemakzucht bij de 
media. 

‘We wandelen verder’
“Niet Gehoord/Niet Gezien/Niet 
Vertrouwd/Niet Erkend/Niet 
Geholpen/Niet Gesteund/Niet 
Beschermd. Dit is wat ons 27 jaar 
heeft dwarsgezeten”, vatte 
voorzitter Olaf Nijeboer van de 
‘Vereniging Dutchbat 3’, bijna drie 
decennia lotgevallen samen van 
‘Srebrenicaveteranen’ bij terug-
keer in eigen land. “Vandaag is 
een eerste stap gezet. We 
wandelen verder. Er is een 
initiatief opgestart dat gaat helpen 
bij het herstel van relaties. Met de 
maatschappij, de media, de 
internationale gemeenschap, de 
nabestaanden en ALLE overleven-
den van de val”, zei Nijeboer 
verder. Hij reageerde hiermee op 
de schuldbekentenis en excuses 
van premier Mark Rutte en 
minister van Defensie Kajsa 
Ollongren op 18 juni jl. tijdens een 
reüniebijeenkomst van Dutchbat 
III-veteranen in Schaarsbergen. 

De Vereniging Dutchbat 3, 
opgericht in 2015, ijvert sindsdien 
onder meer voor “erkenning; 
herkenning; zorg en nazorg; 
waarheidsvinding; decoratie en 
compensatie”. Ze werkt hierbij 
nauw samen met ARQ Nationaal 
Psychotrauma Centrum, dat in 
2020 het onderzoeksrapport 
‘Focus op Dutchbat III’ publiceer-
de. In dat rapport werd verslag 
gedaan van de onderzoeksresulta-
ten “naar het welzijn van Dutchbat 
III-veteranen en de behoefte aan 
zorg, erkenning en waardering”. 

Die erkenning en waardering 
kregen uiteindelijk na bijna drie 
decennia vorm in de uitreiking van 
het Ereteken voor Verdienste in 
Brons door de minister van 
Defensie. “Omdat je in de steek 
gelaten werd”, motiveerde 
minister Ollongren de toekenning 
van de onderscheiding. “Eerst in 
Srebrenica zelf. En daarna thuis 
wéér.” 
(

‘Liever laat dan nooit’
Remko de Bruijne (uit een 
‘defensiefamilie’: “Pa en opa 
dienden in het leger en de 
marine”) is een van de oprichters 
van de Vereniging Dutchbat 3. Hij 
bevond zich ook in het gehoor van 
Ollongren en Rutte en is evenals 
Nijeboer goed te spreken over de 
(verlate) excuses van de regering 
aan de gekwetste en gekrenkte 
Srebrenicaveteranen. “Liever laat 
dan nooit. Maar dit is, zoals 
gezegd, een eerste stap. Neder-
land moet nu met nog meer kracht 
bij de VN aandringen op waar-
heidsvinding. Ook in ons geval 
moet de onderste steen boven 
komen. Wat ging er mis? Waarom 
heeft men ons geen luchtsteun 
gegeven maar ons, ronduit 
gezegd, laten stikken? 
Het hoofdstuk ‘Erkenning en waar-
dering’ kunnen hopelijk de meeste 
Dutchbat-veteranen nu afsluiten 
door de voldoening die ze mogelijk 
kunnen vinden in de toekenning 
van een van hoogste onderschei-
ding die onze krijgsmacht kent. 
Maar we hebben nog een aantal 
dossiers liggen op de bureaus bij 
Defensie. Denk aan zorg, nazorg, 
waarheidsvinding, zoals al eerder 
aangegeven, erkenning van de 
kant van de VN die onze feitelijke 
baas en opdrachtgever is ge-

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 op uitzending of oefening? 
Of gaat u uit dienst? Een woning kopen of 
verhuizen? Krĳ gt u een kind? Een schade? 
Gaat u binnenkort samenwonen of trouwen  
of juist scheiden?
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weest. Erkenning voor de ge-
vechtshandelingen die wel degelijk 
zijn verricht door ons. Na de 
zomervakantie gaan we weer met 
Defensie om de tafel zitten om de 
overige dossiers te bespreken en 
het vervolgtraject te bepalen.”

Voor de ‘Vereniging Dutchbat 3’ is 
er dan ook nog een (lange) weg 
met hindernissen te gaan. De 
stugge trekkers van de vereniging 

hopen evenwel hartgrondig 
dat het niet weer zo’n dertig 
jaar duurt voor daadwerkelijk 
wordt tegemoetgekomen 
aan alle grieven, eisen en 
wensen. Maar kijkend naar 
de lijdensweg en lotgevallen 
van met neme de Indië-
veteranen is men er niet 
helemaal gerust op. Vooral 
niet omdat nog altijd vanuit 
bepaalde hoeken alsook de 
(internationale) pers regel-
matig dezelfde beschuldigin-
gen en verwijten aan het 
adres van Dutchbat III 

opklinken. 

Remko de Bruijne is ook in dit 
opzicht druk in de weer om te 
proberen dit media tij te keren. 
Enige tijd terug werd hij uitgeno-
digd door de Nederlandse 
Vereniging van Journalisten (NVJ) 
om de beroepsgroep te voorzien 
van tips hoe (meer) gebalanceerd 
te berichten over ‘Srebrenica’. En 
eindelijk lijken journalisten hun 

werk, objectief (hoor en 
wederhoor toepassend) in 
het geval van Dutchbat III 
naar behoren te (gaan) doen. 
Het stemt De Bruijne redelijk 
optimistisch. Het al die jaren 
door de media opgeroepen 
en in stand gehouden 
verwrongen beeld over de 
gebeurtenissen in en buiten 
de ‘safe haven’, is langzaam 
aan het wijzigen. “(Er komt) 
eindelijk een goede balans in 
de berichtgeving. Wat eerst 
zwart-wit was, is nu grijs 
geworden. En daar ben ik blij 

om”, constateerde hij in een 
interview in Villamedia, het blad 
van de NVJ (editie 27-08-20)

De Nederlandse regering en 
Defensie erkennen ruiterlijk dat ze 
ernstig in gebreke zijn gebleven en 
in feite hebben meegewerkt aan 
het naar hartenlust schoppen, 
trappen in pers en samenleving 
naar de Dutchtbat III-veteranen. 
Ook de Verenigde Naties bewaar-
de en bewaart als wereldorganisa-

tie die de eindverantwoordelijk-
heid droeg voor ‘Srebrenica’, nog 
immer een onverschillig en kil 
aandoend stilzwijgen. En dat is 
toch een graat in de keel, een 
scherpgerande kiezel in de schoen 
van de Dutchbat III-veteranen. “Al 
die hardnekkige verhalen dat 
Dutchbat bij de val van de enclave 
geen schot gelost heeft en eerloos 
heeft gecapituleerd, zijn pertinent 
onwaar, fake, zoals is aangetoond 
in onder meer het drie dikke 
volumes tellende NIOD-rapport 
dat overigens niet op alle punten 
even volledig en accuraat is”, klinkt 
het fel. “Maar op het moment 
waarop erkend wordt op het 
internationale forum dat Dutchbat 
III zich niet zonder slag of stoot 
heeft overgegeven, zullen ook dit 
soort nepverhalen uitsterven in de 
wereld. Het is nu aan de politiek, 
de regering, het ministerie van De-
fensie om hierin proactief te gaan 
handelen en de druk op te voeren 
op de VN.”

Gezondheidsklachten door 
vervuiling

Belangrijk voor de Vereniging is in 
het bijzonder ook de al veel te lang 
uitgebleven (na)zorg voor gezond-
heidsklachten (“kanker en 
steriliteit”) als gevolg van “de 
vervuiling op de compound”. 
Getriggerd door hulpvragen van in 
eerste instantie Bosniëveteranen 
die (in hun herstelproces) behoef-
te hebben aan begeleiding maar 
meer nog aan kameraadschap van 
medeveteranen, is De Bruijne 
samen met sportschoolhouder 
Patrick Sinke, de ‘Stichting 
Veteranen Sport & Family Care 
Foundation’, begonnen. “Er was 
nog geen vaste plek waar de 
mensen fysiek tot het uiterste 
kunnen gaan maar ook met hun 
thuisfront een luisterend en 
deskundig oor vinden voor sociale 
hulp.”

“Onze missie is het uitzetten van 
12 inloophuizen met sportfacilitei-
ten in 12 provincies. Het opbou-
wen van een community waarin 
de veteraan en de burger samen-
komen om te leren van elkaar, te 
luisteren naar elkaar, elkaar te 
helpen en samen te sporten in 
deze omgeving. Tenslotte het 
realiseren van een zorghotel voor 
acute zorg Voor alle doelgroepen 
in het midden van het land 
(Utrecht)”.

Afgelopen juni opende de stichting 
het eerste “Veteranen Inloophuis 

& Ontmoetingsplaats met 
sportfaciliteiten” in Berkel en 
Rodenrijs. Met de inpandige 
‘InvictusGym’ richt het veteraneni-
nitiatief zich niet alleen op “de 
veteraan, oud en actief dienend” 
maar ook op (burger)personeel 
van KMar, Justitie, Politie, BOA, 
Brandweer en het thuisfront. ”Wij 
willen een nieuw concept op 
sportschoolgebied neerzetten”, 
licht De Bruijne de toekomstplan-
nen toe. “Noem het een ‘samen-
komstplek’ om elkaar te ontmoe-
ten, gesprekken te kunnen voeren 
of gewoon boven in een huiska-
mersetting een kopje koffie of een 
glaasje te kunnen drinken. In de 
toekomst gaan we ook groeps- en 
coaching gesprekken organiseren. 
We kijken naar de behoeften van 
de mensen en passen de hulpver-
lening daarop aan. Daarbij willen 
we werken met ketenpartners als 
het gaat om bijvoorbeeld schuld-
hulpverlening; specialistische 
geestelijke gezondheidszorg, denk 
in dit verband aan bijvoorbeeld het 
Sinai Centrum."

Thuisbases veteranen en 
thuisfront

De ‘Stichting Veteranen Sport & 
Family Care Foundation’ hoopt en 
gaat daarover ook in gesprek met 
de betreffende organisaties en 
instelling, op “ruggensteun van 
organisaties als ACOM, BNMO, 
vFonds, Veteraneninstituut, 
Veteranen Platform, het bedrijfsle-
ven en sympathiserende particu-
lieren.” Met die steun en fondsen 
wil men een landelijk netwerk 
aanleggen en uitbouwen van 
thuisbases waar de veteranen (en 
hun thuisfront) kunnen werken 
aan hun herstel, - zowel fysiek als 
geestelijk 

Voor meer gedetailleerde informa-
tie over de ‘Stichting Veteranen 
Sport & Family Care Foundation’ 
en ‘InvictusGym’: https://veteran-
foundation.nl/ 
 

1  Het Sinai Centrum is gespecialiseerd in de 

behandeling van posttraumatische stress-stoor-

nis. Als behandelcentrum behoort het tot de 

specialistische geestelijke gezondheidszorg 

(sGGz). Door jarenlange ervaring heeft Sinai een 

diepgaande deskundigheid opgebouwd in het 

behandelen van psychotrauma’s die zijn 

veroorzaakt door geweld door anderen, door 

het beroep, en door oorlog. (Bron: https://

sinaicentrum.nl/)

2  ‘Srebrenica, een ‘veilig’ gebied’. Reconstructie, 

achtergronden, gevolgen en analyses van de val 

van een 'Safe Area' (Boom, Amsterdam, 2002).

I N T E R V I E W
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Vragen over o.a. uitzend bescherming, 
kort voortzettingsvermogen betreurd

A L G E M E E N

Op uitnodiging van de Commandant der Strijdkrachten (CDS)  
generaal Onno Eichelsheim, mochten de voorzitters van de  

vakbonden van 7 tot 8 augustus jl. bezoek brengen aan Slowakije, Sliac.
ACOM-voorzitter Jan Kropf en René Schilperoort, vicevoorzitter AFMP/

MARVER, honoreerden de invitatie van de CDS in wiens gezelschap zich 
onder anderen ook krijgsmachtadjudant Rob van Haastrecht bevond. 

Werkbezoek Sliac: over het algemeen positieve geluiden

In de omgeving van de lucht-
machtbasis bij Sliac (Centraal-
Slowakije) zijn, op verzoek van de 
NAVO, Nederlandse en Duitse 
Patriot-luchtverdedigingssyste-
men geplaatst. Dit als versterking 
van de “bondgenootschappelijke 
afschrikking”. Bratislava klopte na 
de inval van de Russische 
Federatie in Oekraïne, een 
buurland van Slowakije, hiervoor 
aan in Brussel bij de NAVO. 

Bij het begin van het werkbezoek 
aan de luchtmachtbasis werd de 
CDS uiteraard met de gebruike-
lijke militaire ceremonies ontvan-
gen. Overigens was het werkbe-
zoek na deze formaliteiten vooral 
informeel en laagdrempelig van 
karakter. Het gezelschap werd 
omstandig geïnformeerd over de 
missie en er waren tal van 
gesprekken met de uitgezonden 
militairen over hoe men alles 
ervaart wat met de missie van 
doen heeft. Soms was dat in 
grote groepsgesprekken maar er 
waren ook heel veel één-op-één 
gesprekken of gedachtewisselin-
gen in kleiner groepsverband.

Aandachtspunten 
Door de gesprekken kregen wij 
een goed beeld van zaken waar 
men mee te maken had. Door de 
bank genomen waren de geluiden 
vooral positief. De collega’s gaven 
vooral aan dat wat nu van hen ver-
wacht wordt precies de taken zijn 
waarvoor ze zijn opgeleid. ‘Het 
verschil maken als het ertoe doet’. 
Of, zoals we later in het ochtend-
blad konden lezen: ‘Als de Patriots 
worden uitgezonden is er echt 
iets mis in de wereld’. Wel kregen 
we regelmatig te horen dat men 
de korte duur van het voortzet-
tingsvermogen betreurde. Dat 

kunnen we uiteraard alleen maar 
beamen. Maar ‘het is wat het is’, 
- gegeven de huidige omvang van 
het personeel en de voorradige 
hoeveelheid materieel. Die 
tekortkomingen waren indertijd al 
overduidelijk bij de Patriot-inzet in 
Turkije en zijn sindsdien niet 
afdoende aangepakt. Wellicht is 
dit wederom een ‘lesson(s) 
learned’ voor de toekomst.

Een van de andere zaken, door 
meer mensen ter sprake ge-
bracht, betrof de uniformen. Los 
van het gegeven dat er militairen 
van meerdere OPCO’s werken, 
was de verscheidenheid aan 
uniformen groot. Bij de uitrol van 
de nieuwe (interim-)uniformen 
staat ook deze eenheid echter 
niet voor in de rij. Dat werd, zowel 
door de mensen alsook de 
delegatie, niet begrepen. Wij 
hopen oprecht dat dit wordt 
opgepakt en dat Defensie ervoor 
zorgt dat mensen in het inzetge-
bied, niet alleen in Slowakije, 
bovenaan de lijst komen bij het 
verstrekken van de nieuwe 
uniformen. 

Al dan niet verlengen van 
de missie

Van begin af aan is benadrukt dat 
de ‘Slowakije-missie’ maximaal 6 
maanden zou duren. Het was 
goed om te horen dat de CDS 
tijdens een lunch voor de gehele 
eenheid duidelijk maakte dat er 
wel een wens is om te verlengen, 
maar dat dit in de huidige omvang 
niet zou gebeuren. Toch wel 
enigermate zorgelijk om te horen 
dat eventuele verlenging niet 
mogelijk is in de huidige (perso-
nele) omvang. Maar wel goed 
uiteraard dat de mensen dit klip 
en klaar uit de mond van de CDS 

zelf hoorden. Wel is aangegeven 
dat in het kader van de samen-
werking met de Duitse Bundes-
wehr enkele (tientallen) van onze 
collega’s kunnen blijven deelne-
men aan de missie, maar dat het 
Patriot-wapensysteem wel in zijn 
gehaal wordt ‘gerepatrieerd’. 

Uitzendbescherming
Door verschillende (groepen van) 
militairen werd gevraagd hoe het 
zit met de uitzendbescherming. 
Niet zozeer omdat men niet op 
uitzending wilde maar vooral 
omdat daarover veel onduidelijk-
heid bestaat.

Er is sprake van vier eventualiteiten 
die men zou kunnen scharen onder 
‘uitzendbescherming’. In deze situatie 
zijn drie daarvan van toepassing. (De 
vierde heeft betrekking op individuele 
uitzendingen). Deze vormen zijn:
•  Uitzendbescherming voor ouders 

met jonge kinderen. (Vrouwen met 
kinderen tot 5 jaar en alleenstaande 
mannen met kinderen tot 5 jaar. Als 
u als niet-alleenstaande man een 
kind heeft tot 5 jaar en hier ook 
gebruik van wilt maken neem dan 
zeker contact op);

•  Uitzendbescherming na een eerdere 
uitzending. Indien men (langer dan 
30 dagen) op uitzending is geweest 
heeft men daarna tweemaal de duur 
van de uitzending uitzendbescher-
ming;

•  Als men door het arbeidsvoorwaar-
denakkoord 2000-2001 geconfron-
teerd is met een verhoging van de 
ontslagleeftijd, heeft men uitzendbe-
scherming vanaf de UGM-leeftijd 
voor de verhoging (geldt niet voor 
CZSK-militairen).

Ben je lid van de ACOM en heb je hier 
vragen over meldt dat dan via info@
ACOM.nl
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A L G E M E E N

DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

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

Als militaire professional wilt u zekerheid en 
duidelijkheid over al uw militaire- en privé- 
risico’s. DFD biedt dit. Zoals u als militair 
wereldwijd onze veiligheid garandeert, zo biedt 
het DFD-abonnement in combinatie met het 
DFD MaatwerkPakket de zekerheid dat uw 
verzekeringen en overige financiële zaken altijd 
en overal in orde zijn. Alles onder één dak!

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

✔	 Advies bij u thuis, ook ‘s avonds 
en in het weekend;

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

✔	 Maatwerk oplossingen voor 
uw beroeps- en privérisico’s;

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

✔	 Geen verrassingen. U weet 
precies hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔	 Een vlotte schadeafwikkeling;
✔	 Gemak. U en uw thuisfront 

hebben er geen omkijken naar.

Inzet Patriot eenheid
Op 8 maart jl. werd bekendge-
maakt dat het kabinet voorne-
mens was om, op verzoek van de 
NAVO, samen met Duitsland, 
Patriot-luchtverdedigingssyste-
men te plaatsen in de omgeving 
van de luchtmachtbasis in Sliac. 
Op 18 maart werd dat voornemen 
omgezet in een besluit en sedert 
medio april zijn de Patriots daar 
operationeel. Overigens werd 
daarbij direct benadrukt dat dit 
voor een periode van maximaal 6 
maanden zou zijn. Dat heeft te 
maken met de beperkte beschik-
baarheid van zowel personeel als 

materieel. Het personeel heeft in 
voorkomend geval recht op 
uitzendbescherming (zie hierbo-
ven) en het materieel dient tijdig 
teruggehaald te worden voor 
onderhoud.
Het Nederlandse deel van de 
missie in Sliac bestaat uit 100 tot 
150 militairen, voornamelijk van 
de Landmacht en de Luchtmacht.

Taak Patriot eenheid
De Patriots zijn bedoeld om de 
bondgenootschappelijke afschrik-
king te versterken en om het 
Slowaaks grondgebied en zijn 
inwoners te beschermen tegen 
eventuele raketdreiging. Slowakije 
grenst aan Oekraïne en hemels-
breed ligt Sliac op maar een paar 
honderd kilometer van de grens 
met Oekraïne. Slowakije is sedert 
2004 lid van de NAVO.

De Patriot is een grond-luchtgelei-
dewapensysteem waarmee 
vliegtuigen, helikopters en snelle 
ballistische en kruisraketten zijn 
uit te schakelen. Dat kan tot op 20 
kilometer hoogte en op een 
afstand van 60 kilometer. De Patri-
ots in Slowakije zijn geïntegreerd 

in de NAVO-commandostructuur.

De Patriot is bij uitstek een 
wapensysteem dat gericht is op 
defensieve inzet. Nederland 
gebruikt PAC-2 en PAC-3 raketten. 
De PAC-2 ontploft in de buurt van 
het doelwit, dat wordt vernietigd 
door de wolk van scherven. De 
PAC-3 heeft geen explosieve 
springkop. De raket schakelt het 
doel uit door er tegenaan te 
vliegen. De PAC-3, zoekt zelf zijn 
doel en is daardoor zeer effectief 
om snelle ballistische raketten en 
kruisraketten uit te schakelen.

Defensie beschikt sinds 1987 over 
de Patriot, die daarna nog is 
gemoderniseerd. De Nederlandse 
Patriots zijn eerder in 1991 ingezet 
tijdens de eerste Golfoorlog, 
vervolgens tijdens de volgende 
Golfoorlog in 2003. De laatste 
keer dat Patriots in het buitenland 
waren gestationeerd was in de 
periode 2013 tot begin 2015. Met 
meer dan 200 militairen stonden 
de luchtverdedigingssystemen in 
Zuid-Turkije om het land te 
beschermen tegen ballistische 
raketten uit Syrië.
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A L G E M E E N
Heibel in de rangen door gewijzigde opzet Indië-herdenking 15 augustus

‘In kleine stappen naar een nationale 
herdenking zoals 4 mei op de Dam’
Heel anders dan anders. Zo kan de Indië-herdenking op 15 augustus 2022, het best getypeerd 

worden. Het herdenkingstijdstip, 19.00 uur in plaats van de ochtend en voormiddag, maar 
met name de prominente rol die de ambassadeur van Indonesië dit jaar kreeg toebedeeld. 

Sinds oud-Kamerlid Thom de Graaf (D66), aantrad als voorzitter van de Stichting Nationale 
Herdenking 15 Augustus 1945, is er sprake van een gewijzigd herdenkingsbeleid.

Ambassadeur Mayerfas van 
Indonesië mocht direct na de 
eerste kranslegging door premier 
Rutte, namens de Republiek 
Indonesië een krans leggen bij het 
Indisch monument. Een wijziging 
in het tot dan toe gehanteerde 
herdenkingsprotocol en tegen het 
zere been van onder andere de 
Federatie Indische Nederlanders 
(FIN)1. Hans Moll, de voorzitter 
van de FIN, legde uit protest, per 
omgaand zijn functie neer. 

‘Geen excuses Indonesië 
voor 'Bersiap-geweld’

De opwaardering van de rol van 
de Indonesische gezant is voor de 
FIN met name niet te verstouwen 
omdat Indonesië tot de huidig dag 
niet genegen is excuses te maken 

voor zijn betrokkenheid in de 
“uiterst gewelddadige” Bersiap-
periode2. 

Het bestuur van de Stichting 
Nationale Herdenking 15 Augus-
tus 1945 is zich intussen van geen 
kwaad bewust. Maar naar verluidt 
is de ‘anders dan anders’ herden-
king van dit jaar onderdeel van 
een stap-voor-stap-beleid om de 
Indië herdenking om te vormen 
tot een plechtigheid á la de 
nationale 4 mei herdenking op de 
Dam.

Herdenking NIM
Bij het Nationaal Indië Monument 
1945-1962 in Roermond werden 
op 3 september jl. de meer dan 
6.200 Nederlandse militairen 

herdacht die in die periode vielen 
in de strijd in voormalig Neder-
lands-Indië en Nieuw-Guinea.

Ook dit jaar gaf de ACOM, dit keer 
vertegenwoordigd door senioren-
vertegenwoordiger H. van Boven 
van Regio Zuid, acte de présence. 
Traditiegetrouw werd namens de 
bond een krans gelegd bij het 
monument in het Nationaal 
Herdenkingspark.

DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

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

Als militaire professional wilt u zekerheid en 
duidelijkheid over al uw militaire- en privé- 
risico’s. DFD biedt dit. Zoals u als militair 
wereldwijd onze veiligheid garandeert, zo biedt 
het DFD-abonnement in combinatie met het 
DFD MaatwerkPakket de zekerheid dat uw 
verzekeringen en overige financiële zaken altijd 
en overal in orde zijn. Alles onder één dak!

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

✔	 Advies bij u thuis, ook ‘s avonds 
en in het weekend;

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

✔	 Maatwerk oplossingen voor 
uw beroeps- en privérisico’s;

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

✔	 Geen verrassingen. U weet 
precies hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔	 Een vlotte schadeafwikkeling;
✔	 Gemak. U en uw thuisfront 

hebben er geen omkijken naar.

1 “Federatie Indische Nederlanders (FIN) is dé onafhankelijke belangen- en nieuwsorganisatie van Indisch Nederland. FIN is in 2017 door derde generatie Indi-

sche Nederlanders opgericht en heeft tot doel het Indisch Zwijgen een stem te geven. FIN doet dit op geheel eigen en vernieuwende wijze, waarbij het motto 

Een andere generatie, een andere aanpak leidend is.” (Zie verder: https://www.federatie-indo.nl/) 
2 Het geweld richtte zich met name “tegen Indische Nederlanders, zowel blanken (Europeanen) als Indo’s (gemengd Europees-Indonesisch), en andere niet-

inlanders zoals Chinezen en Europeanen, maar ook tegen Molukkers en andere Indonesiërs die verdacht werden van collaboratie met het koloniale bestuur van 

Nederlands-Indië.” (Bron: Wikipedia).

Thuisfrontdagen
Hier vindt u alle activiteiten, georganiseerd door de thuisfrontafdelingen van de Konink-
lijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaus-
see. 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   
16 18.00 Jeugdbivak  Vliegbasis Woensdrecht, Hoogerheide DOT
17 06.30 Jeugdbivak  Vliegbasis Woensdrecht, Hoogerheide DOT
17 07.00 Thuisfrontcontactdag  Apenheul, Apeldoorn KMar/Pol
18 07.00 Jeugdbivak  Vliegbasis Woensdrecht, Hoogerheide DOT
24 10.00 Thuisfrontcontactdag CIDW 40 Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
24 10.00 Thuisfrontcontactdag eFP  Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
  Litouwen 2022- 2 (1e) 
25 10.00 Thuisfrontcontactdag eFP  Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
  Litouwen 2022- 2 (1e)

 oktober   
7 10.00 Thuisfrontinformatiedag CIDW 41 Oranjekazerne, Arnhem CLAS
8 10.00 Thuisfrontcontactdag 1(NLD) BGFP Roemenië Burgers' Zoo CLAS
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‘Moral injury’ centrale thema op 
Algemene Vergadering en 
Jaarlijkse Conferentie AMI

Achtenveertig vertegenwoordigers van het Apostolat Militaire International (AMI) 
namen deel aan de jaarlijkse Conferentie en Algemene Vergadering. Dit jaar werd de 

57ste Conferentie-Algemene Vergadering van 21 tot 25 augustus jl. gehouden in Londen. 

Onder de vertegenwoordigers, bijeen in ‘St 
Mary’s University, Twickenham, London’, 
waren de krijgsmachtbisschoppen van Ne-
derland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
en een vertegenwoordiger van de Military 
Ministries International (MMI). De deelne-
mers waren afkomstig uit 12 landen en 4 
continenten.

Moral injury centrale thema
Na twee COVID-jaren toonde men zich zeer 
verheugd persoonlijk aanwezig te zijn op een 
conferentie en de mogelijkheid van individuele 
ontmoetingen. 

De Algemene Vergadering stemde unaniem 
voor volledig lidmaatschap van Slowakije. De 
deelnemers kregen een aantal uitstekende 
lezingen. Over onderwerpen die verband 
hielden met de geschiedenis en de consti-
tutionele positie van de Rooms-Katholieke 
kerk ten opzichte van de Anglicaanse kerk in 
het Verenigd Koninkrijk. Over leiderschap en 
morele verantwoordelijkheid binnen de krijgs-
macht, kerk-staat kwesties als context voor 
het begrijpen van moreel letsel (moral injury). 

Het centrale thema was moral injury. Verschil-
lende hoofdsprekers hielden lezingen over het 
verschil tussen moral injury en post trauma-
tische stress stoornis (PTSS), manieren om 
moral injury te voorkomen, op te sporen en te 
behandelen. Alle lezingen zijn beschikbaar op 
de AMI website. Op basis van ervaringen met 
betrekking tot moral injury binnen de individu-
ele lid-landen, gaven de afgevaardigden AMI 
aan op haar website en in de Catholic Military 
Connect (CMC) app1. meer aandacht te schen-
ken aan de volgende 3 onderwerpen: 

1.  Meer informatie te verzamelen over moral 
distress en het verschil tussen moral injury 
en PTSS te verduidelijken; 

2.  Op de CMC app een toolbox te ontwikke-
len (binnen het onderdeel "spirituele eerste 
hulp") met tools die op het niveau van de 
jonge soldaat gebruikt kunnen worden om 
de effecten van moral injury te verminderen 
- inclusief opties voor het delen van erva-
ringen en getuigenissen tussen alle rangen 
van militairen, inclusief veteranen. 

3.  Assisteren bij het verzamelen en verwer-
ken van gegevens over moral injury-erva-
ringen. 

De Russische invasie in Oekraïne heeft AMI 
ertoe gebracht een verklaring af te leggen in 
samenhang met AMI's Verklaring van Lon-
den. De conferentie bood de afgevaardigden 
dagelijks de gelegenheid deel te nemen aan 
het MMI-gebed voor Oekraïne. 

Tijdens de conferentie werden nog 14 video-
getuigenissen van AMI-deelnemers opgeno-
men, die binnenkort op de website van de 
militaire lekenorganisatie (www.apostolatmili-
taire.com) zijn te zien. Ook zal het Via Crucis-
initiatief in 2023 een vervolg krijgen. 

De Algemene Vergadering nam nieuwe initia-
tieven om de kennis over en bekendheid van 
AMI te vergroten. Vooral bij jonge militairen; 
het organiseren van driemaandelijkse inter-
netsessies rond belangrijke thema's voor 
christelijke militairen; de initiatieven betref-
fende moral injury en het opzetten van een 
databank van vrijwilligers ter ondersteuning 
van AMI's strategisch advies aan internatio-
nale organisaties. 

Gebaseerd op de Verklaring van Londen 2020, 
blijft de AMI-organisatie, geïnspireerd door de 
Heilige Geest, werken aan het versterken van 
het geloof van de militairen over de hele we-
reld en hen inspireren om te groeien in geloof 
en genade in hun landen en organisaties.

1 De Catholic Military Connect (CMC) app is gelanceerd tijdens de Militaire Lourdes Bedevaart afgelopen mei, met een speciale 

boodschap van steun van kardinaal Parolin, staatssecretaris van het Vaticaan. Er werden verschillende initiatieven geformuleerd om 

de bekendheid van deze app en van de AMI-organisatie te vergroten. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cmcami.app 

 In nauwe samenwerking met de Tweeting with God-organisatie heeft jarenlang hard werken geresulteerd in een gratis app in acht 

talen die katholieke militairen ondersteunt in hun geloof, waar zij zich ook bevinden: “Een App voor Katholieke Militairen van Katho-

lieke Militairen”. In Lourdes heeft AMI de Oekraïense delegatie aangeboden om de CMC app te vertalen in het Oekraïens met hulp 

van een externe sponsor.
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Oplossingen kunt u inzenden tot 

26 SEPTEMBER.
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #07/08-22 luidt: ‘Familiebezoek’.

De winnaars: M.A. Sentse en P.G. Lotterman.

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!

P U Z Z E L

KRUISWOORDPUZZEL 

HORIZONTAAL: 1 aanneming, 6 bezorging, 11 fiasco, 12 vod, 13 groef, 14 erfenis, 15 uitstalvenster, 
16 telwoord, 17 betoog, 19 oude munt, 21 internationaal (afk.), 22 tweetal, 23 elektrisch geladen 
deeltje, 24 vernauwing, 27 zieke, 30 werkonderbreking, 34 ridderkasteel, 38 geweldig, 39 gevoel 
van eigenwaarde, 40 papegaai, 41 schade, 42 late herfst, 43 successtuk, 44 pad, 46 zonder 
naamsbekendmaking, 48 in afschrift aan (afk.), 49 Internationaal Olympisch Comité (afk.),  
50 tijdvak, 51 papzak, 52 ontmoeting.

VERTICAAL: 1 kiemvrijheid, 2 onvruchtbaar door droogte, 3 prijsopgave, 4 trilling, 5 narigheid,  
6 kwajongen, 7 explosief, 8 deeltje, 9 tiental, 10 deel, 18 vaccine, 20 junior, 25 top, 26 vreemde 
munt, 28 automatische knipperlicht installatie (afk.), 29 in het algemeen (afk.), 30 leidende 
medewerker, 31 sloop, 32 willoosheid, 33 idiotie, 34 voeling, 35 geografische zonnetijd, 36 luiaard, 
37 boer, 45 streling, 47 lof.

Puzzelservice / Persbelangen / P0475

© Persbelangen P0475
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Mevrouw H.G. Wolfs-van Huizen (26 februari 
1923) mocht op 22 juli jl. haar 70-jarig jubileum 
als ACOM-lid bijschrijven. 

Op 22 juli is het 70-jarig lidmaatschapsjubileum 
van mevrouw H.G. Wolfs-van Huizen gevierd bij 
haar zoon thuis in Eijsden. Eigenlijk bereikte 
mevrouw Wolfs al op 29 februari haar platina 
jubileum maar door omstandigheden kon ze 
toen geen bezoek ontvangen. 

De heer H. van Boven, seniorenvertegenwoordi-
ger Regio Zuid, ging samen met mevrouw N. 
van Ginkel, bij de jubilaresse langs om haar het 
insigne en de oorkonde uit te reiken. 

Op de foto mevrouw Wolfs-van Huizen en haar 
zoon. 

ACOM-lid J. Ridderhof (1935) vierde op 22 juli jl. 
thuis in Eindhoven zijn 70-jarig lidmaatschapsju-
bileum. Daarbij was ook de partner van de 
jubilaris aanwezig. 

Een kleine delegatie bestaande uit de heer W. 
van Mol, bestuurslid Regio Zuid en mevrouw N. 
van Ginkel, belast met seniorenzaken, meldde 
zich bij de jubilaris thuis met het insigne en de 
oorkonde. 

De uitreikingsceremonie werd verricht door de 
heer Van Mol. 

Op de foto rechts jubilaris J. Ridderhof. 

ACOM-lid mevrouw J. van den Nosterum-Rijkers 
bereikte onlangs de respectabele mijlpaal van 70 
jaar lid van onze bond. Na het verscheiden van 
haar echtgenoot twintig jaar geleden, koos 
mevrouw Van den Nosterum ervoor zijn lid-
maatschap van de ACOM te continueren. 

Bondsbestuurslid A.C.J. Smit ging, in gezel-
schap van de secretaris Regio Zuid, de heer 
W.J.R. van Mol, bij de jubilaresse op bezoek 
thuis in Eindhoven. Bij zich uiteraard het ACOM-
insigne, de oorkonde die horen bij het platina 
jubileum alsook de bloemen. 

Op de foto de jubilaresse mevrouw Van den 
Nosterum-Rijkers.

S E N I O R E NS E N I O R E N
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70 jaar ACOM-lid
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S E N I O R E N

Aanvangstijd programma: ‘s-middags 13.30, zaal open 13.00 uur

De bijeenkomsten met *** zijn dagbijeenkomsten. De tijden 
voor deze bijeenkomsten vindt u in de uitnodiging en op de 
website

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 het 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.

Senioren bijeenkomsten
Dag Datum Plaats Locatie 
Wo 14 sept Soesterberg  Voorm. Vliegbasis Soesterberg, Base Chapel (links naast De Brik), Dolderseweg 34, 

3712 BR Huis ter Heide
Do 29 sept Born (Meerssen en Weert)  Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE Born
Wo  5 okt Nieuwdorp (Vlissingen e.o.)  Bevrijdingsmuseum Zeeland, Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp
Do  13 okt Assen Kerkelijk Centrum De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB
Do 20 okt *** Gilze Rijen  Vliegbasis Gilze Rijen, Rijksweg 121, 5121 RD
Do 27 okt ***Regio West, Den Haag Frederikkazerne, gebouw 147, Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag
  locatie en datum gewijzigd 
Di 8 nov Leeuwarden Multifunctioneel centrum Camminghastins-Camminghaburen Lieuwenburg 2, 8925 CK
Do 10 nov  ***Eibergen, Ledendag  Kazerne Kamp Holterhoek, Zwilbroekseweg 46, 7152 CK Eibergen
  Regio Oost (ook voor leden
  in actieve dienst)
Di 15 nov ***Ermelo  Generaal Spoor Kazerne, Leuvenumseweg 88-90 3852 AV
Do 17 nov ***Havelte Joh. Postkazerne, Johannes Postweg 1, 7973 JB Darp, KEK-gebouw

OVER DE SENIORENBIJEENKOMSTEN IN 2022 - BELANGRIJK
Geachte seniorenleden,

In 2021 hebben wij gelukkig weer een groot aantal van u ontmoet 
tijdens de seniorenbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. 
Jammer genoeg kon een aantal bijeenkomsten niet doorgaan. De 
bijeenkomsten van seniorenleden uit Soesterberg en omgeving, uit 
Schaarsbergen en omgeving, van Regio West, seniorenleden uit 
Duitsland en de ledenbijeenkomst van Regio Oost hebben niet 
plaatsgevonden. 

Ook de 64plus dag en een leeftijdsontslagdag hebben niet 
plaatsgevonden. Leden die over hun aanstaande pensionering en 
leeftijdsontslag informatie wilden, hebben ons weten te bereiken. 
Toch hadden wij liever deze bijeenkomsten wel gehouden.

Dit jaar zullen wij weer alle gebruikelijke seniorenbijeenkomsten 
proberen te plannen.
Hieronder ziet u het eerste overzicht van bijeenkomsten die al 
gepland zijn. De lijst met bijeenkomsten wordt elke maand 
bijgewerkt. 

Uitnodigingen voor seniorenbijeenkomsten voortaan DIGITAAL 
wanneer dat kan
Wij zullen vanaf nu de uitnodigingen voor seniorenbijeenkomsten 
zoveel mogelijk digitaal versturen. De leden van wie wij geen 
e-mailadres hebben, zullen de uitnodiging via de post ontvangen. U 
kunt de uitnodiging tot uiterlijk 3 weken voor de bijeenkomst 
verwachten. 
Heeft u 3 weken voor de bijeenkomst geen uitnodiging via de mail 
of post van ons ontvangen, dan vragen wij u contact met ons op te 

nemen. Controleer voor de zekerheid uw spambox op computer, 
tablet of telefoon. Misschien is ons bericht daar beland.

Opgave verplicht!
Ook dit jaar is opgave voor een bijeenkomst verplicht. Zo kunnen wij 
de deelnemers bereiken als dat nodig is. 
Voor bijeenkomsten die op een defensielocatie plaatsvinden moet 
de opgave uiterlijk 14 dagen voor de bijeenkomst bij ons binnen zijn. 
Wij moeten de toegang tot de locatie voor u regelen en hebben 
daar wat tijd voor nodig.

4 manieren van opgeven voor een bijeenkomst
U kunt zich opgeven per mail; op de website van de ACOM www.
acom.nl; telefonisch; of per post.
In de uitnodiging en de tekst op de website zal worden aangegeven 
welke gegevens wij van u nodig hebben voor opgave. Dat kan 
verschillen per bijeenkomst.

Opgeven via de website
Typ de onderstaande link in uw zoekprogramma op computer, tablet 
of telefoon.
Link: https://www.acom.nl/seniorenbijeenkomsten/ 
Zoek de bijeenkomst van uw keuze en klik daarop. U ziet nu een 
digitaal formulier dat u in kunt vullen en versturen.

De mogelijkheid zich via de website voor een bijeenkomst op te 
geven, wordt geopend uiterlijk 3 weken voordat de bijeenkomst 
plaats zal vinden. Indien deze termijn wijzigt zullen wij dit in ACOM 
Journaal laten weten.
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“De levensbron” was “humor en 
gein”, - met de paplepel ingego-
ten. “Voor er werd geplunderd en 
uitgeroeid/Hebben daar jiddische 
Jé-ledjes gestoeid/Men noemde 
hen ras, oh God, oh God/Waarom 
mocht het niet zijn zoals het er 
was?”

Het boek ‘Jong in de oorlog’, 
gebaseerd op persoonlijke 
verhalen, vertelt de geschiedenis 
van de ‘Plantagebuurt’ en dan 
met name de Jodenhoek. Die 
vaak aangrijpende verhalen 
werden opgetekend en bezorgd 
door twee huidige buurtbewo-
ners: Willem Campschreur, 
voormalig uitgever bij Amnesty 
International en het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen, en Ester 
Wouthuysen, kunsthistorica die 
veelvuldig publiceert over de 
hoofdstad en met name de 
Plantagebuurt. 
In de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog neemt de Amster-
damse ‘Jodenhoek’, de Plantage-
Weesperbuurt, een bijzondere 
plaats in. In de buurt stonden de 
Joodse ziekenhuizen die door de 
Duitsers werden ontruimd en de 
berucht geworden Hollandsche 
Schouwburg. Het toenmalige 

theater deed in de oorlogsjaren 
1942 en 1943 dienst als ‘verza-
melplaats’ waarvandaan duizen-
den Joden gedeporteerd werden 
via Kamp Westerbork en Kamp 
Vught naar de vernietigingskam-
pen van nazi-Duitsland.

Eerste razzia 
In de Jodenhoek2 woonden in die 
jaren ruim 25.000 Joden. De 
bezetter isoleerde de buurt met 
versperringen, opgehaalde 
bruggen en wachtposten van de 
Nederlandse en Duitse politie. De 
wijk werd bovendien gemarkeerd 
met borden waarop stond 
‘Judenviertel/Joodsche Wijk’. In 
februari 1941 was de Jodenhoek 
het macabere toneel van de 
eerste razzia. Het was (mede) de 
aanleiding van de Februaristaking 
als protest tegen de nazi’s en de 
bezetting. 

Bij benadering 75% van alle 
Amsterdamse Joden werden 
gedeporteerd en in concentratie- 
en vernietigingskampen: Ausch-
witz, Sobibor, Mauthausen, 
Bergen-Belsen, vermoord. Na 
deze ‘vernietigingsacties’ stierf de 
Jodenhoek met zijn “levensbron 
van humor en gein”. De tramlijn 

die door de buurt reed werd 
opgeheven. In de Hongerwinter 
1944-1945 werd het hout in de 
leegstaande panden gesloopt en 
gebruikt als brandhout. Ook de 
synagogen aan het Jonas Daniel 
Meijerplein ontkwamen hier niet 
aan. “Amsterdam huilt waar het 
eens heeft gelachen”. 

In ’Jong in de oorlog’ zijn de 
persoonlijke verhalen gebundeld 
van twintig overlevenden; Joods 
en niet-Joods. Ze delen voor het 
eerst en public hun verhaal over 
hun ervaringen en belevenissen 
tijdens de oorlogsjaren, hun 
kinderjaren, in de Plantage-
Weesperbuurt. De oorlog met zijn 
ongekende gruwelen veranderde 
hun leven voorgoed. “Wie hun 
verhalen leest, kijkt nooit meer 
met dezelfde ogen naar deze 
bijzondere buurt.”

1  Componisten: Frans C. Frederiks, T. 

Frederiks, K. Manders, C. Godlieb. © 

Intersong Basart Music Publishers
2  Grofweg gesitueerd tussen het Centraal 

Station, de Kloveniersburgwal, Waterloop-

lein, Valkenburgerstraat en Prins 

Hendrikkade. 

V E R L OT I N G

Verloting
‘Jong in de oorlog. Herinneringen aan de Plantage-Weesperbuurt Amsterdam 
1940-1945’ van Willem Campschreur en Ester  
Wouthuysen, is een uitgave van Boom Uitgevers Amsterdam.

De ACOM mag drie exemplaren van dit indringende boek  
(320 pagina’s; € 29,90) verloten onder de leden. 

Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl. Vermeld daarbij  
uw naam, registratienummer en de titel van het boek.  
Reageren kan tot 26 september 2022.
.

‘Jong in de oorlog’: toenmalige 
bewoners van de Jodenhoek over  
de gruwelen van toen 

‘Amsterdam huilt waar het eens heeft gelachen’1, zong ‘Zwarte Riek’, 
de oer-Jordaanse zangeres Rika Jansen, zaliger nagedachtenis. 

‘Amsterdam huilt, nog voelt het de pijn. Amsterdam huilt, want weg is gein.’ 
Het lied, geschreven door Kees Manders, verhaalt in a nutshell over het lot van de 

Amsterdamse Joden ‘van de Weesperstraat en de Jodenhoek’, tijdens de Duitse bezetting.

Hoe het Joodse hart van ‘humor en gein’ werd weggerukt uit de Plantage-Weesperstraat
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Overledenen
 Onlangs kregen onderstaande leden het 

ACOM-insigne behorend bij hun 
lidmaatschapsjubileum uitgereikt. 

25 jaar lid
A.M. van Aartsen (AOO), 
B. van Dijk (SM),
J.W. van Essen (SM), 
R.A. Frigge (AOO), 
A.A. van den Heuvel (SGT-1), 
R.A.J. van Kaam (AOO), 
E.E.J. van Kranen (Burger), 
R.E. Molthoff (KAP), 
M.C. Schoonderbeek (SM), 
M. Schulte (SM), M.A. Stern (SM), 
P.J. Sweep (LKOL), 
R.P.J. Verheijden (SM), R. de Vries (SM).

40 jaar lid 
R.G. Bast (AOObd), 
J. den Boer (ELT), 
B.H.M. Jansen (AOObd), 
J. Lemsom (AOObd), 
P.H.S. van Rotterdam (ELTbd), 

F.W. van Schie (KAP), 
J.H. Stofregen (KAPbd postuum), 
R.H.M. van Velp (LKOLbd), 
W.B.M. Wijgerink (SGT-1bd), 
A.J. Zuidhoff (SMbd), 
J.F.M. van der Zwet (KAPbd).

50 jaar lid
J. Keizer (SMbd), 
C.M. van Veen (AOObd),
J.M.H. Verschuuren (AOObd).

60 jaar lid 
J.A.A. van Amersfoort (AOObd), 
N.C. Fea (SGT-1bd), 
B.W.J. Goedheer (AOObd), 
F.J. Willemsen (AOObd).

70 jaar lid
S.G. Bleijendaal (AOObd), 
Mw. J. van den Nosterum-Rijkers, 
J. Ridderhof (AOObd), 
Mw. H.G. Wolfs-van Huizen.

Lidmaatschap

 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.
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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

 

:
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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

Venlo
P.H.J. Stevens, 79 jaar, op 5 juni.
Correspondentieadres: mevrouw H.C.R.C. Stevens-
van Bavel, A. Cuypstraat 200, 5914 XK Venlo

Brummen
Willem Jacob (Wim) van Dam, 86 jaar, op 9 juni.
Correspondentieadres: Burgemeester de Wijslaan 39, 
6971 CC Brummen. 

Tietjerk
Hendrik Zwart, 85 jaar, op 19 juni. .
Correspondentieadres: Sassingastins 59,  
8925 JJ Leeuwarden. 

Eefde
Johannes Frederik (Hans) Averdijk, 92 jaar, op 26 juni.
Correspondentieadres: Kerklaan 5, 7211 BF Eefde.

Huizen
Roel Gras, 81 jaar, op 29 juni.
Correspondentieadres: Walstro 33, 1273 BH Huizen. 
 

Hoegaarden (België)
C.M.J. (Cees) de Wilde, 87 jaar, op 6 juli.
Correspondentieadres: Tiensestraat 25, 3320 
Hoegaarden, België.

Arnhem
H. van Koeven, 89 jaar op 3 augustus.
Correspondentieadres: Klooster Leuterstraat 49,  
3961 AX Wijk bij Duurstede.

Tilburg
Guus van Dongen, 83 jaar, op 5 augustus.
Correspondentieadres: van Leuvenlaan 1 H,  
5131 GP Alphen.

Rijswijk ZH
Carl August Reiche, 90 jaar op 6 augustus.
Correspondentieadres: Hendersonstraat 256,  
2286 XB Rijswijk ZH. 

Apeldoorn
Leendert Hendrik (Leen) van den Ham, 89 jaar op  
9 augustus.
Correspondentieadres: Boommarter 57,  
7325 AX Apeldoorn. 

Geldrop
Wilhelm Maria Franciscus (Wim) Hogenberg,  
75 jaar, op 10 augustus.
Correspondentieadres: Horizon 21, 5531 XM Bladel.

Winnaars verloting 
AJ#07-08-22

‘Rood noch oranje. De sociale 
strijd van de Nederlandse mari-
nematroos’, van dr. Johan van de 
Worp, is gewonnen door:

• H.J.H. Goetzee
• J.H. Heijmer
• H. Bakker.
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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  

persoons- en postgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw 
uitzending. 

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: N. 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 verantwoordelijk-
heid 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. 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. em. dr. A.H.M. van Iersel

Pastoraal Team:
Aalmoezenier T. van der Woude
Krijgsmachtpredikant W. Bos
Rabbijn D.M. Sebbag 
Pandit K. Bisseswar
Imam (vacant)

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.

M
AAK JE

 B
OND S

TERKER IN
 

DE S
TRIJD

.

HAAL J
E M

ATEN E
RBIJ.
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AAK Z

E LI
D!



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.


