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Reservist bij Defensie: je moet het maar kunnen!

 
OMSLAGFOTO 
 
In 2020 wordt in heel de wereld stil gestaan bij het einde van de 2e Wereldoorlog zowel in Europa als in Azië. Vrijheid
is niet vanzelfsprekend, daar moet elke dag opnieuw aan gewerkt worden. Defensie beschermt wat ons dierbaar
is en het is fantastisch om daar als reserveofficier aan bij te dragen. 
 
De foto is afkomstig van www.kb.nl.



VAN DE VOORZITTER
 
Geachte collega,
 
2019 was een roerig jaar waarin de KVNRO werd geconfronteerd met een
existentiële crisis. Die crisis is nog niet over maar wij zijn op de goede weg.
 
In 2020 hebben wij u allen hard nodig om de crisis te bezweren. Wij vragen u
daarom dit jaar zoveel mogelijk daadwerkelijk aanwezig te zijn bij onze verga-
deringen en zoveel mogelijk te participeren in de oplossing van de problemen.
Laten wij de rijen sluiten.
 
Resultaten
Het goede nieuws is dat significante resultaten zijn geboekt met het herstellen
van de interne communicatie en de bijbehorende transparantie, in het herstel
van relaties en vertrouwen, en het weer aan tafel komen als geloofwaardige
gesprekspartner bij de besprekingen met onze belangrijkste stakeholders.
 
Om dat op een integrale toekomstbestendige manier te doen en daarbij goed
aan te sluiten op de  gedeelde belangen met Defensie zijn, in nauwe samen-
werking met onze belangrijkste partners, de missie, visie en strategie van de
KVNRO opnieuw gedefinieerd in de “KVNRO 3.0”. In 2020 vragen wij uw parti-
cipatie in het gezamenlijk vaststellen van de nieuwe koers.
 
Op dit moment zijn er bovendien allerlei positieve ontwikkelingen op het gebied
van nationale en internationale samenwerking(sverbanden), in de besprekingen
in het georganiseerd overleg en in de (strategische) samenwerking met onze
zusterverenigingen. Ik hoop u daar in 2020 meer over te vertellen.
 
Samengevat: de afgelopen maanden heeft uw bestuur alles op alles gezet om
op een positieve en constructieve manier de blik naar de toekomst te richten
en onze KVNRO, ook na 102 jaar, bestaansrecht te geven. Dat gebeurt op een
moment dat onze krijgsmacht zich voor grote uitdagingen gesteld ziet. U hoeft
de media maar te volgen om deze uitdagingen uitgespeld te zien worden.
 
Kansen
Gelukkig dienen zich allerlei kansen aan zoals de Adaptieve Krijgsmacht. Deze 
ontwikkeling betekent dat reservisten aan de vooravond staan van een nieuwe
rolinvulling, met een gloednieuw élan. De verwachting is dat reservisten, in
tegenstelling tot de gemarginaliseerde positie in de afgelopen 20 jaar, een
belangrijk deel van het antwoord vormen op de uitdagingen waar onze krijgs-
macht zich voor gesteld ziet.
 
De reservist is uniek! Staat met één been in de burgermaatschappij en met het
andere been in de militaire organisatie. Dat betekent dat de reservist civiele
competenties, (specialistische) kennis, ervaring en een netwerk meebrengt die
vaak niet aanwezig zijn in de defensieorganisatie.  Daarmee levert de reservist
échte kwalitatieve meerwaarde aan Defensie die het vaak wat eendimensionaal
behandelde onderwerp ‘vullingsproblematiek’ vér overstijgt. Feit is dat reservis-
ten op dit moment al een aanzienlijk deel uitmaken van de “work force” van de
krijgsmacht en dat dat aandeel de komende jaren zal moeten toenemen om een
geloofwaardige en professionele krijgsmacht goede invulling te kunnen geven.
 
Dat vergt enerzijds een totaal andere positionering van de reservist, zoals bij-
voorbeeld volledige gelijkschakeling in rechtspositie, emolumenten, collegialiteit
en interne verhoudingen, anderzijds vereist het borging van de kwaliteit en
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professionaliteit van de reservist en maatwerk om het mogelijk te maken dat
een civiele werkgever niet wordt geconfronteerd met onmogelijke eisen die aan
een reservist worden gesteld. Ook een civiele werkgever dient meerwaarde te
ondervinden van het feit dat hij of zij reservisten als werknemer heeft.
 
Alles beschouwend wat nu speelt lijkt het er op dat het aantal (jonge) reservis-
ten de komende tien jaren sterk gaat toenemen, in een nieuwe, meer profes-
sionele en gelijkwaardige rolinvulling dan tot op heden.
 
Nieuw beleid
Defensie en de vakbonden bereikten op 30 juli 2019 een nieuw CAO-akkoord.
Opvallend is dat het woord “reservist” volledig ontbreekt in dit CAO-akkoord, in
onze ogen een omissie.
 
In 2020 zullen op diverse fronten ontwikkelingen starten die met reservisten te
maken hebben. Ter illustratie is te vermelden dat de KVNRO sinds enkele
maanden weer volop betrokken wordt bij de inrichting van het nieuwe reservis-
tenbeleid en de bijbehorende inrichting van het personeelsbeleid van Defensie.
De KVNRO is daarmee ‘terug van weggeweest’.
 
Dit interim bestuur gaat deze enorme omwenteling in het denken en opereren
van reservisten zeker niet in ‘splendid isolation’ voor de KVNRO bedenken en
uitvoeren. Een en ander betekent dat wij input en nieuwe betrokkenheid van
de leden nodig hebben. En misschien juist ook van de leden die altijd gedacht
hebben: “er verandert toch niets”.
 
Het zal u duidelijk zijn: er is heel veel te doen en wij  vragen daarom uw actie-
ve participatie en constructieve steun. Tot alle leden richten wij dan ook de
oproep om hun expertise in te brengen en actief te participeren in de dooront-
wikkeling van onze vereniging. Het mag klinken als een open deur, maar onze
vereniging is van, voor en zeker ook door onze leden. Onze leden zijn de KVNRO
en zonder uw steun gaat het ons niet lukken.
 
Nieuw Hoofdbestuur
2020 wordt het jaar voor een gloednieuw Hoofdbestuur. Een HB dat hopelijk
bestaat uit een mix van jonge en oudere collega’s, veteranen, actieven en
post-actieven en bij voorkeur afkomstig uit alle vier de operationele commando’s.
Met geïnteresseerde collega`s willen wij zo spoedig mogelijk in gesprek om de
bestuursfuncties te verkennen. Een functie in het HB van de KVNRO opent een
wereld van kennis en netwerken. Nationaal en internationaal. Meldt u zich aan?
 
75 jaar bevrijding
Van een geheel andere orde is dat 2020 in het teken staat van 75 jaar bevrijding
van Nederland. Deze context onderstreept bijvoorbeeld het belang van het
programma “Kansrijke Bergingen”, waarbij in ons land gecrashte vliegtuigen uit
de Tweede Wereldoorlog worden opgegraven en geborgen zodat aan de ge-
sneuvelde bemanningen op gepaste wijze de laatste eer kan worden betoond
en aan de nabestaanden eindelijk uitsluitsel kan worden verleend.
 
Uw HB heeft al acte de présence gegeven bij diverse plechtigheden en zal ook
in 2020 prioriteit geven aan het bijwonen van plechtigheden rondom 75 jaar
bevrijding. Het is van het grootste belang dat wij ons respect en onze dank-
baarheid betuigen aan degenen die het hoogste offer brachten voor onze vrijheid.
 
Namens mijn medebestuursleden wens ik u een uitermate voorspoe-
dig verenigingsjaar toe!



 
 VAN DE REDACTIE
(op persoonlijke titel)
 
 
Beste collegae,
 
met het verschijnen van De Reserveofficier van januari 2020 eindigt mijn taak als redacteur van uw verenigingsblad.
 
In 2018 heb ik de keuze gemaakt om, in plaats van mijn lidmaatschap van de KVNRO op te zeggen, te kijken of ik wat
in beweging kon krijgen binnen onze vereniging. Het maken van de RO leek mij daar een prima middel voor. Je bereikt
immers alle leden en ook nog vele anderen buiten onze vereniging. 
 
Het is ook mij niet gelukt voldoende bij te dragen aan de broodnodige verandering binnen de KVNRO. Uitnodigingen aan
de afdelingen kopij aan te leveren werden niet gehonoreerd. Sterker nog, in vrijwel alle gevallen (een enkele positieve
uitzondering daargelaten) werden de mails aan de afdelingen niet eens beantwoord. En zelfs het bezoek van de IGK,
toch de Inspecteur der Reservisten, leidde niet tot een bijdrage van de afdeling waar de Generaal van Griensven een
bezoek aan bracht. 
 
Ik heb zelf velen benaderd voor een bijdrage en dat leidde slechts deels tot succes. Daar moet je dan tijd, heel veel tijd,
in steken en als dan de respons op de artikelen nihil is dan moet de vraag worden gesteld of je wel op de juiste weg
bent. Of de vereniging heeft geen behoefte aan het blad of het blad heeft behoefte aan een andere redacteur. En in
beide gevallen heb ik dan niks extra's meer te bieden.
 
Daarnaast zijn er individuen binnen de vereniging die hun eigen belang boven het belang van de vereniging stellen. Dat
past volgens mij op geen enkele wijze bij de doelstellingen, niet die van Defensie en niet die van de KVNRO. Geen enkel
individu is groter dan de groep! Ik heb de opstelling van die mensen niet begrepen maar weet wel dat ik daar niet meer
mee wil worden geassocieerd. Om die reden heb ik dan ook mijn lidmaatschap van de KVNRO met ingang van 1 janu-
ari 2020 beëindigd.
 
De KVNRO heeft een hektische periode achter de rug en 2020 zal voor de toekomst van de vereniging van doorslagge-
vend belang worden. De voorzitter heeft in zijn inleiding daar belangrijke woorden aan gewijd. Misschien heb ik als
oud-lid niet zoveel recht van spreken meer maar ik roep u toch op de voorzitter te volgen, de rijen te sluiten en actief
mee te werken aan de toekomst van de vereniging en deze een relevante plaats te geven binnen Defensie.
 
Dank aan degenen die de afgelopen edities hebben bijgedragen aan de inhoud!
 
Ik wens de KVNRO en haar leden heel veel wijsheid en besluitvaardigheid toe de komende maanden!
 
 
Met collegiale groet,
 
 
Coen Brouwer
Luitenant-kolonel der Infanterie

ADRESWIJZIGINGEN
Mocht u verhuizen of verhuisd zijn vergeet dan niet de ledenadmi
nistratie van de KVNRO op de hoogte te stellen van uw nieuwe
adres. Alleen dan kan De Reserveofficier op het juiste adres worden
bezorgd. Meld uw adreswijzigingen aan secretaris@kvnro.nl. 
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HET HOOFDBESTUUR VAN DE KVNRO (AD INTERIM)

De voorzitter ad interim is Luitenant-kolo-
nel Robert Adrian, 61 jaar oud en vader van
2 zonen. Robert is werkzaam bij het Agent-
schap Telecom (onderdeel van het Minis-
terie van Economische Zaken) en als reser-
vist actief als Regionaal Militair Beleidsad-
viseur (RMBA) in de Veiligheidsregio Noord
& Oost Gelderland, een regio die valt onder
11LMBRIG. Robert is opgeleid aan de SRO
Infanterie in Ermelo en in 1980 uitgezonden
naar Libanon. 

De vice-voorzitter en tevens bestuurslid
internationale betrekkingen is luitenant-ko-
lonel Hennie Verkerk. Hennie is 61 jaar en
werkzaam als directeur - grootaandeelhou-
der bij VIPD een bedrijf dat zich richt op de
ondersteuning en implementatie van be-
stuurlijke en organisatie inrichtingen, be-
leid en competenties vanuit gedragingen.
Hennie heeft de KMA doorlopen en diverse
militaire functies doorlopen als beroepsmi-
litair bij de artillerie. Als reservist is Hennie
Chief of Current Office bij de G3 Nationale
Inzet van 43 MECHBRIG.

Luitenant-kolonel Werner Kieftenbeld heeft
in het interim bestuur de verantwoordelijk-
heid over de informatietechniek, zoals bij-
voorbeeld de website. Werner is sinds 2010
werkzaam bij Achmea als programmama-
nager Office 365. Werner is van de Verbin-
dingsdienst en heeft tot zijn dienstverlating
in 2008 diverse functies vervult bij onder
meer het CIS bataljon en als C2 ontwikke-
laar/ondersteuner. Als reservist is Werner
sinds 2010 actief, zijn huidige functie is
Chief of Current Office bij de G3 Nationale
Inzet van 43 MECHBRIG.

De secretaris a.i. is luitenant-kolonel (b.d.)
Jan Kreuger. Jan is 62 en werkzaam bij de
gemeente Katwijk. In juli 1979 startte Jan
zijn militaire carriere op de SRO Artillerie
op de legerplaats bij Oldebroek. Na zijn
parate plaatsing in Seedorf volgde uitein-
delijk een vervolg als reservist bij 11 LM-
BRIG waar Jan, na werkzaam te zijn ge-
weest in de Veiligheidsregio's Haaglanden
en Hollands Midden, op 1 augustus 2017
zijn actieve rol als militair beëindigde. 

BESTUUR IN DE TOEKOMST
Het huidige interim bestuur heeft mandaat tot eind 2020 en dan moet een nieuwe generatie het stokje overnemen. Voor
alle functies binnen het bestuur worden opvolgers gezocht. Wie interesse heeft kan zich melden bij een van de huidige
bestuursleden voor meer informatie en het nemen van een kijkje in de KVNRO - keuken. 

EN: 
 
Lid
kolonel (b.d.) Peter Kok
 
Ledenadministratie
majoor Jan Haitsma 

Penningmeester is Maj (Cav) mr R. (Richar-
d) D.E. van Eekelen. In het dagelijks leven
fiscaal-advocaat in Amsterdam met een mix
van nationale en internationale cliënten.
Zijn eerste ervaringen bij Defensie zijn uit
de jaren 80 bij de studentenweerbaarheid
in Leiden. De afgelopen jaren zijn verschil-
lende soorten functies en werkzaamheden
voor Defensie verricht waaronder uitzen-
ding naar Uruzgan (PRT 8), Officier Int.
Operaties bij J3 DOPS, Project Officier bij
de Bestuursstaf en sinds 2016 projectleider
en coördinator Reservisten Pool NAVO/D-
OPS. Op dit moment is hij geplaatst bij 1
CMI Co, Netwerk Politics, Rule of Law.

6 www.kvnro.nl



LUITENANT
Het woord luitenant is afgeleid van de
Franse woorden Lieu en tenir met als
betekenis schild of plaats en houden.
De lieutenant is daarmee de schild-
houder of plaatshouder van de com-
mandant. nu zouden wij zeggen de
plaatsvervangend commandant. Net
als in de meeste krijgsmachten kent
Nederland de rang van Tweede Luite-
nant en die van Eerste Luitenant. In
het voormalig Koninklijk Nederlands
Indisch Leger kende men ook de rang
van onderluitenant, feitelijk de hoogste
onderofficiersrang en aangeduid met
2 stippen.
 
Bijzonder is dat bij de Koninklijke Ma-
rine de (officieel) hoogste rang die van
Luitenant-admiraal is, duidend op een
plaatsvervanger. Dit komt omdat bin-
nen de Marine de rang van Admiraal
(alhoewel niet officieel) is toegekend
aan de Koning of de Erfprins. Aange-
zien de Koning in het Nederlandse
bestel geen militaire functcie heeft,
heeft de Koning deze rang niet.

 De Vaandrig X. Turkenburg schrijft oppersoonlijke titel. Reacties op de bijdragezijn van harte welkom op vaandrigturken-
burg@kvnro.nl. De redactie van de Reser-
veofficier streeft ernaar zoveel mogelijk
reacties te plaatsen maar behoudt zich het
recht voor bepaalde reacties niet op te
nemen.

 MET STIP! 
(Column door Vaandrig X. Turkenburg)
 
 
 
Binnen Defensie kennen wij het begrip functioneel leeftijdsontslag (FLO). De
werkgever heeft een grens getrokken en gezegd: "het is niet wenselijk dat
militairen ouder dan die leeftijd nog actief zijn binnen het bedrijf als militair".
En als wij kijken naar Kapitein Mainwaring, soldaat Godfrey en Korporaal Jones
van Dad's Army begrijpen wij allemaal wat bedoeld wordt met zo'n grens.
 
Vanzelfsprekend is de grens de afgelopen decennia opgetrokken. Wij leven
inmiddels veel gezonder en binnen het militaire bedrijf is veel meer aandacht
voor veiligheid, gezond werken en het voorkomen van problemen. De doorstro-
ming van gevechtsfuncties naar staffuncties draagt ook bij aan een langere
employability van de Nederlandse militair. En na het leven als militair is er nog
voldoende tijd en ruimte voor ander werk en ook onze eigen organisatie maakt
daar dankbaar gebruik van. Het aantal oud militairen dat na hun FLO terugkeert,
al dan niet in deeltijd, als burgercollega is groot. Gelukkig maar, hierdoor blijft
een belangrijk stuk kennis en ervaring behouden voor de organisatie en in tijden
van onderbezetting is elke bijdrage er een die telt!
 
Maar terug naar de FLO - grens. Er zijn goede redenen iemand op een bepaal-
de leeftijd uit de actieve militaire dienst te halen. De flexibiliteit neemt toch
iets af, de lichamelijke belasting moet worden verminderd. We lopen niet meer
zo heel hard, kunnen net wat minder zwaar tillen en het draven over de hinder-
nisbaan willen wij toch liever voorkomen, ook al mag ja na je 45e een aantal
hindernissen overslaan.
 
De jeugd is onsterfelijk en onoverwinnelijk. Als oudere collega kijk je daar met
gepaste jaloezie naar en mijmert nog wat over toen jezelf die leeftijd had en
ook de hele wereld aan kon. Nu 'hoeft' het allemaal niet meer zo hard of zo
veel. Iets meer rust op zijn tijd en iets minder ambitie, 'rustig aan dan breekt
het lijntje niet, we moeten nog langer mee dan vandaag'. 
 
De FLO leeftijd is er niet voor niks, er moet ruimte komen voor de kracht van
de jeugd. Voor de frisse ideeën die de jongere generaties inbrengen. Nieuwe
technieken, nieuwe manieren van werken en leiding geven. Vers bloed door de
aderen van de krijgsmacht. 
 
 
En als ik dat alles zo overdenk dan bekruipt mij het gevoel dat een
102 - jarige niet meer in actieve dienst hoort te zijn en met functioneel
leeftijdsontslag moet worden gestuurd. 
 
 
Met vriendelijke collegiale groet van een oude aspirant!
X. Turkenburg
(vaandrig)
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 BOOGSCHIETEN IN BRABANT: JAARLIJKS SUCCES! 
Door kapitein Thijs Merz

 
Eén van de vele jaarlijkse activiteiten van de afdeling Brabant Oost is het boogschie-
ten. Zoals eerdere jaren werd ook in 2019 een enthousiaste groep deelnemers
gastvrije onthaald door een team van deskundige leden van Handboogvereniging
Sint Sebastiaan in Goirle. De handboogvereniging is in 1819 opgericht als traditioneel
Gilde en vierde dus haar 200-jarig bestaan.
 
Een traktatie van koffie met gebak was de passende hartelijke ontvangst van de
gasten. Naast de vele vertrouwde leden waren zoals gebruikelijk ook weer diverse
dames van de partij, dus als vanouds een gezellig gemengd gezelschap. Na het
vriendelijke welkom volgde een boeiende clinic met uitleg over de verschillende
soorten handbogen, het boogschieten als Olympische wedstrijdsport en een demon-
stratie van het schieten zelf. Daarmee warm gemaakt was het de beurt aan de
deelnemers om onder begeleiding van de instructeurs zelf een aantal pijlen te ver-
schieten, als oefening op de daaropvolgende wedstrijd. Daarbij werden in goepjes
met opperste concentratie en met nuttige aanwijzingen en welgemeende aanmoe-
digingen hoe langer hoe meer punten gescoord binnen de ringen van de doelwitten.

Dit afgewisseld met het nuttigen van een hapje en een drankje, uitstekend verzorgd door de gastheren. Slotonderdeel
was de uitdaging voor de deelnemers om een groot aantal balonnen kapot te schieten, wat voor de nodige hilariteit
zorgde.

Na het uiteindelijk optellen van ieders punten bleken de prestaties zeer dicht bij elkaar te liggen, met maar 1 punt on-
derling verschil tussen elk van de 5 hoogst geëindigden. Helaas kon Ton Holleboom als titelverdediger de trofee dit keer
niet in de wacht slepen, deze werd met veel geluk en wijsheid behaald door de schrijver van deze bijdrage.

Een gemoedelijke nazit besloot dit wederom succesvolle evenement, dat inmiddels een vast programmapunt op de
kalender is.
 

EN ONDERTUSSEN IN DE AFDELINGEN!
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@ stelt dat de inzet en inspanning van uit het nieuwe hoofdbestuur werkt in de richting van 

de adaptieve krijgsmacht c.q. ‘totalforce concept’. 

@ dient vervolgens een motie in, met de strekking van bovengenoemde opsomming

Opmerkingen vanuit de vergadering zijn;

Inhoudelijk erg veel en procedureel (Dijk). Tijd is  te kort om nu te reageren (Albregts). Eens met 

de inhoud van het betoog maar nu is er inmiddels meer voortschrijdend inzicht. Niet 

achteromkijken en z.s.m. een interimbestuur aanstellen wat voldoende vertrouwen krijgt. 

(Roodenburg). Te complex en te veel gericht op het verleden. Ideeën mee nemen in het nieuwe 

interimbestuur en niet (te veel) naar het verleden kijken. (De Jong) 

De voorzitter stelt voor om de motie te behandelen bij agenda punt 7. De vergadering stemt 

hiermee

3. Notulen van afgelopen vergaderingen

� de 101
e

algemene vergadering. Ter vaststelling. De vergadering stelt het verslag vast.

� de BAV van 21 januari 2019 .Ter vaststelling. De vergadering stelt het verslag vast.

� de BAV van 8 april jl. Ter vaststelling. Opgemerkt wordt dat ongeldige stemmen niet 

mee geteld mogen worden. Overigens wijzigt de uitslag niet. De vergadering stelt het 

verslag met deze aantekening vast.

4. Jaarverslag 2018

� De vergadering stelt het tekstuele gedeelte van het verslag vast

� De commissie conform art. 17 lid 3 van de statuten (kascommissie bestaande uit de heren 

Droppert en J.Reijnen) doen verslag van haar bevindingen.

5.  Décharge

Verlenen van décharge van het hoofdbestuur voor het gevoerde beleid en het financiële beheer 

in 2018. 

� De vergadering dechargeert het bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid en de 

penningmeester voor het financiële beheer van de middelen

De voorzitter dankt de kascommissie voor de bewezen diensten

6. Benoeming van de leden van de in punt 4. genoemde commissie voor het jaar 2019 

Het lid Droppert treedt af. Droppert wordt reserve lid.

Het lid J.Reijnen wordt de nieuwe voorzitter van de commissie. De vergadering stemt in met het 

toetreden van Haitsma als lid van de commissie. De kascontrole commissie voor het jaar 2019 

bestaat dan uit J.Reijnen en Haitsma met als reserve lid Droppert.

7. Benoemingen hoofdbestuur

In de afgelopen periode zijn vier HB leden afgetreden (Gijzen, Huiberts, Hesse en Lampers) en zijn 

er vacatures in het HB ontstaan. Het hoofdbestuur bestaat uit de Algemeen secretaris (Schimmel) 

en de Algemeen penningmeester (Haasjes). Beiden hebben aangegeven hun functies op heden 

(11 mei) ter beschikking te stellen.

Inmiddels heeft zich een interimbestuur aangemeld. De leden van de vereniging zijn hiervan 

middels een nieuwsbrief, tijdig op de hoogte gebracht.

De voorzitter geeft aan dat de inbreng van Krijtenburg uit twee hoofddelen bestaat nl het 

verleden en de toekomst. Ofschoon de strekking van het verhaal duidelijk is, moet toch meer naar 

de toekomst gekeken worden. De voorzitter geeft de vergadering de gelegenheid om vragen te 

stellen.

� Van Eijk geeft aan het stuk prijzenwaardig te vinden maar geeft aan lering te willen 

trekken uit datgenen wat achter ons ligt.
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� Van Katwijk Stelt voor om voor integriteitsvragen een vertrouwenspersoon aan te stellen.

� Roodenburg vraagt of er aanwijzingen zijn of dat er een integriteitsprobleem speelt en 

vraagt aan het interimbestuur om dit op te pakken.

� Dijk maakt een opmerking over de rechtstreekse aanval op de beoogde interimvoorzitter

en boogde interim vicevoorzitter. De voorzitter geeft aan dat de aanbevelingen in de 

bijdrage van Krijtenburg achterhaald en op punten onjuist zijn en dat we nu vooral vooruit 

moeten kijken.

� Verwoerd beschouwt het ingezonden stuk als een persoonlijke mening die naar zijn 

mening is gebaseerd op verkeerde feiten. In de opdracht aan het interimbestuur mee te 

geven.

� Adrian en Verkerk staan voor een eerlijke en oprechte inzet voor de vereniging en vinden 

het vervelend dat onterecht ‘op de man gespeeld’ wordt. Het gehele selectieproces is 

zorgvuldig doorlopen. Veel tijd en energie is erin gestoken.

De voorzitter stelt vast dat er draagvlak is voor een interimbestuur die de gemaakte 

opmerkingen als opdracht mee krijgt. 

Voorts krijgt de beoogd interimvoorzitter (Adrian) de gelegenheid om zijn plan toe te lichten en 

de samenstelling van het interimbestuur te presenteren.

Daarbij geeft hij aan dat geen van de oude HB leden en de kandidaten voorzitters deel uit gaan 

maken van het interimbestuur.

Het is een zogenaamde ‘packagedeal’ en stelt voor om het interimbestuur in zijn geheel en in één 

keer te kiezen. Het interimbestuur bestaat vooralsnog uit de volgende personen;

Lkol Adrian (Algemeen voorzitter) met als aandachtspunt de contacten met Defensie, Lkol 

Verkerk (vicevoorzitter) met als opdracht de externe (buitenlandse) contacten, Lkol (bd) Kreuger

(algemeen secretaris), maj Van Eekelen (algemeen penningmeester), Kol (bd) Kok (algemeen lid),  

Lkol Kieftenbeld (algemeen lid).

Men is nog doende met een paar potentiele kandidaten. Adrian verzoekt de vergadering er mee 

in te stemmen dat deze personen mee kunnen draaien in het interimbestuur en voorts in een 

eerste volgende vergadering benoemd kunnen worden.

Roodenburg herkent zich nu weer in de KVNRO met betrekking tot de voortvarendheid en 

oplossingsgerichtheid van het voorgestelde interimbestuur. Gigengack stipuleert het verzorgen 

van de goede relatie met defensie. De Waal stelt voor om in de eerstvolgende BAV het interim

bestuur te laten rapporteren over de voortgang. Het interimbestuur krijgt wat hem betreft tot 

die vergadering een mandaat.

Krijtenbug geeft aan zijn ingediende motie van treurnis uit het begin van de vergadering in te 

willen trekken. Hij hecht er belang aan dit te willen doen onder de motivatie van op dit moment 

vertrouwen te hebben in de keuze van het huidige interimbestuur. Maar houdt zich ook het recht 

voor om de motie op een later stadium alsnog in te willen dienen indien het interimbestuur haar 

beloftes niet effectueert.

De voorzitter stelt voor om het interimbestuur bij acclamatie te kiezen, hetgeen geschiedt.

De vergadering wordt voortgezet nadat het ad interim bestuur bij acclamatie door de vergadering 

is benoemd en de waarnemend voorzitter in de vergadering, de maj Henk van de Kraats,  de 

voorzittershamer symbolisch heeft overhandigd aan de nieuwe voorzitter, lkol Robert Adrian.

8. Jaarplan 2019

Zonder opmerkingen wordt het Jaarplan 2019 vastgesteld.

9. Benoeming (plv) leden van de Commissie van Beroep (COMBER)
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De commissie bestaat uit de leden Groenendijk, Paris en Kok. Omdat kol b.d. P.T.Kok is benoemd 

in het interimbestuur van de KVNRO zal hij gedurende zijn interim functie in het bestuur 

vervangen worden door een plv. lid van de Commissie.

Elnt b.d. Groendijk is reglementair aftredend en niet herkiesbaar. Maj. mr. J.A.H.M. Janssen (plv. 

lid) is reglementair aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt in met de benoeming van maj. 

mr. J.A.H.M. Janssen als lid van de CvB voor een periode van 3 jaren.

De vergadering stemt in met de benoeming van maj. b.d. Rommert Krijtenbug als plv. lid van de 

COMBER voor een periode van 3 jaren en met de benoeming van lkol Cor Aalbregts als plv lid van 

de CvB voor de periode dat Kol b.d. Kok lid is van het bestuur van de KVNRO.

10. Verenigingsorgaan De Reserveofficier

In verband met privéomstandigheden is de redactie tijdelijk beperkt inzetbaar. De vergadering 

spreekt haar complimenten uit voor de inhoud en de vorm van de RO.

11. Rondvraag en Sluiting

Reijnen (J): complimenten voor de keuze van de locatie en de goed verzorgde lunch en 

vergadering.

Voorzitter: Dankt het zojuist afgetreden bestuur (Schimmel en Haasjes) voor de inspanningen die 

zij tot het laatste moment hebben geleverd en roept de vergadering op om de rijen te sluiten en 

gezamenlijk te gaan werken aan een nieuwe toekomst, een nieuw hoofdstuk voor onze 

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren en sluit de vergadering.

ooooooooooo
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IN(GE)ZET
 
In de rubriek IN(GE)ZET vertellen reserveofficieren over wat zij voor de Nederlandse krijgsmacht doen of deden.
 
In deze Reserveofficier een bijdrage van ons lid Luitenant-kolonel Jan Komen die op uitzending is in het Midden-Oosten.
Het artikel is in ingekorte vorm eerder verschenen in het veteranen magazine Checkpoint maar op verzoek van Jan wordt
het gehele artikel, onverkort, opgenomen in De Reserveofficier.

NEDERLANDSE RESERVEOFFICIER IN SYRIË
 

 
Sinds 2013 neemt Nederland met twee stafofficieren deel aan de United Nations
Disengagement Observer Force, de VN-missie die toeziet op de naleving van het
staak-het-vuren op de Golan, op de grens van Israël en Syrië. Van april 2019 tot april
2020 is luitenant-kolonel dr. Jan Komen uitgezonden als Chief Liaison Officer (CLO),
tevens Senior National Representative (SNR), met als standplaats Camp Faouar in
Syrië.
 
 

 
Dag 13
Het is vandaag zondag en bovendien eerste paasdag. Tijdens de weekeinden is ‘low ops’ van toepassing, wat voor mij
inhoudt dat ik doorgaans op zaterdag en zondag kan uitslapen tot 6 uur, de ochtend tijd voor mezelf heb en ’s middags
rustig op kantoor kan werken. Doordat ik in en rond Damascus betrekkelijk vrij in beweking ben, kan ik ook de Oude
Stad bezoeken. Vandaag ga ik daar niet naartoe om te dwalen in de ‘souk’, waar ik soms noten en gedroogde abrikozen
koop, maar om de hoogmis van Pasen bij te wonen in de Grieks-katholieke kerk al-Zeitoun, toegewijd aan Maria Ten-
hemelopneming. Hoewel de dienst in het Arabisch en Grieks is, met Byzantijns gezang, zijn de meeste onderdelen van
de liturgie voor mij toch herkenbaar en kan ik het feest dus echt meevieren. Ik vind ’t heel bijzonder. Bij het uitgaan van
de kerk reiken misdienaars uit grote gevlochten manden stukjes zoet brood en gekleurde paaseieren uit aan de kerk-
gangers. Hoewel de islam in Syrië dominant is en de ranke minaretten van de moskeeën veelal het straatbeeld bepalen,
is in Damascus aan christelijke kerkgenootschappen overigens geen gebrek; als ik wil, kan ik op andere zondagen nog
kiezen tussen de rooms-katholieke, Syrisch-orthodoxe, Grieks-orthodoxe en Armeens-apostolische erediensten.
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Dag 20
Het is weliswaar ook nu weer zondag, maar ditmaal geen ‘low ops’, want vandaag vindt een overdracht plaats van twee
Syrische staatsburgers, die jarenlang gevangen hebben gezeten in Israël, waarbij UNDOF ondersteuning biedt als een
vorm van humanitaire hulpverlening. Omdat het door Israël bezet gebied (Alpha-zijde) met een hekwerk volledig is af-
gegrendeld van Syrië (Bravo-zijde), is een dergelijke ‘crossing’ slechts op één plek mogelijk, waar poorten in het hek zijn
aangebracht. Aangezien ik als Chief Liaison Officer met mijn team verantwoordelijk ben voor de contacten tussen beide
partijen, hebben wij een actieve rol in de voorbereiding en uitvoering van de ‘humanitarian crossing’. Zo zorgen we
ervoor dat er met zowel de Israëlische als de Syrische autoriteiten duidelijke afspraken worden gemaakt over de dag en
het tijdstip, en de wijze waarop de overdracht plaatsvindt. Bovendien betrekken we vertegenwoordigers van het Rode
Kruis erbij, die erop moeten toezien dat de procedures correct worden toegepast, vooral om te waarborgen dat betrok-
kenen niet tegen hun zin worden vrijgelaten en naar Syrië terugkeren. Aan de Israëlische zijde wordt dit gecoördineerd
door landgenoot luitenant-kolonel (Koninklijke Luchtmacht) Alex Raggers (tezamen vormen wij het Nederlandse contin-
gent op de Golan). Daar in de media berichten zijn verschenen dat aan de laatste voorwaarde niet zou zijn voldaan, blijft
de afloop tot ’t laatst onzeker. Maar uiteindelijk worden de twee vrijgelaten gevangenen aan de Syrische zijde uitbundig
ontvangen door familieleden, diverse hoogwaardigheidsbekleders en tal van cameraploegen en andere vertegenwoor-
digers van de media. Het geeft mij en mijn collega’s een gevoel van voldoening dat we hieraan een bijdrage hebben
kunnen leveren.

 
 

Dag 29
Vanochtend ben ik met een konvooi vertrokken van mijn legeringsplaats, op een beveiligd terrein, iets ten oosten van
Damascus, naar Camp Faouar op de Golanhoogvlakte, waar het hoofdkwartier van UNDOF is gevestigd. Omdat mijn
voertuig (een witte Toyota Landcruiser) niet gepantserd is, draag ik tijdens de rit van ruim een uur een scherfwerend
vest. Het gebied is weliswaar sinds vorig jaar weer onder controle van het Syrische regime, maar de sporen van de
burgeroorlog zijn op sommige plekken goed zichtbaar. De route gaat langs een dorp dat in de zomer van 2018 volledig
in puin is geschoten en dan ook niet meer bewoond is. Boven deze plek cirkelen tientallen ooievaars op de termiek. We
moeten even stoppen voor een herder, met een rode ‘Palestijnse sjaal’ om zijn hoofd gewikkeld, die met een kudde
geiten de weg oversteekt. Op de weg zijn verder opvallend veel kadavers te zien van doodgereden honden. Onderweg
komt het konvooi langs veertien 'checkpoints' van het Syrische leger en talrijke militaire kampementen (bij een basis
wapperen demonstratief twee Russische vlaggen). Groepen Syrische militairen zijn langs de weg met bezwete gezichten
bezig met hun dagelijkse ‘physical training’. In de dorpen waar we doorheen rijden, komen vrouwen met lange gewaden
en hoofddoeken van de bakker met stapels platte broden op hun hoofd. Aangekomen op het kamp ga ik eerst snel naar
de Nepalese ‘barber shop’ om mijn haar te laten knippen, maar ik ben ruim op tijd om de dagelijkse ‘morning briefing’
bij te wonen in het hoofdkwartier (het Pentagon). Daarna maak ik met mijn auto nog een rondje over het kamp, om
achtereenvolgens mijn wekelijkse rantsoen aan drinkwater (12 flessen van 1,5 liter) op te halen bij de bevoorradingsloods
van het logistieke bataljon, en diesel te tanken bij de brandstofpomp, die door een Indiase korporaal wordt bediend. De
rest van de dag besteed ik voornamelijk met besprekingen met andere stafofficieren en met telefonisch overleg met
collega’s aan de A-zijde en de verbindingsofficieren van beide partijen.
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Dag 37
Na het avondeten spreek ik telefonisch (via WhatsApp) met Lonneke, mijn verloofde, die ook mijn eerdere uitzendingen,
naar Afghanistan en Mali, als thuisfront heeft meebeleefd. Voor communicatie met het thuisfront ben ik vooral aange-
wezen op WhatsApp - niet alleen om korte berichtjes, foto's en filmpjes uit te wisselen, maar ook om te telefoneren.
Vanuit Syrië is het namelijk niet mogelijk om mobiel naar het buitenland te bellen. Ook de postvoorziening is buitenge-
woon gebrekkig; in Syrië kan ik geen post ontvangen en versturen. Post die naar het adres van de missie wordt gestuurd,
wordt afgeleverd bij mijn Nederlandse collega aan de A-zijde, waar ik hooguit eenmaal per maand zal zijn. ’t Kan dus
zeker weken en veelal zelfs enkele maanden duren voordat brieven en pakketjes die voor mij zijn bestemd, daadwerke-
lijk bij mij aankomen.
 
Dag 46
Vanochtend ben ik vanuit Camp Faouar vertrokken met een patrouille, die langs zes verschillende VN-posities aan de
B-zijde van de bestandslijn voert. Het konvooi bestaat uit twee gepantserde terreinwagens, met een escorte van vijf
pantserwielvoertuigen van het Ierse contingent, waarvan één gewondentransportvoertuig. Op één positie na zijn alle
VN-posities aan de B-zijde in 2014 door UNDOF verlaten, als gevolg van het oorlogsgeweld, waarvan UNDOF zelf ook
slachtoffer werd (militairen werden gegijzeld, posities omsingeld en beschoten). Nadat het gebied in 2018 weer onder
controle is gebracht van het Syrische regime, is eerst het hoofdkwartier teruggekeerd naar Camp Faouar, en sinds begin
dit jaar worden de posities stapsgewijs weer heringenomen door de UNDOF-troepen uit Nepal en Fiji, die er onder nogal
primitieve omstandigheden verblijven. Het uitzicht over de ruige, onherbergzame hoogvlakte wordt in het westen begrensd
door een bergketen (Mount Hermon), waarvan de toppen eind mei nog met sneeuw bedekt zijn. De grauwheid van de
kale omgeving wordt hier en daar afgewisseld met de helder rode kleuren van bloeiende klaprozen. We passeren enke-
le verlaten VN-observatieposten, die tijdens de Syrische burgeroorlog zwaar zijn beschadigd en nog niet opnieuw door
de VN in gebruik zijn genomen; de verwoeste waarnemingstorens liggen op hun kop langs de kant. Onderweg worden
we geestdriftig toegewuifd door de kinderen, die op weg zijn naar school, wat me doet denken aan Mali. Een van de
VN-posities, die kort geleden door een Nepalees peloton is herbezet, bevindt zich vlakbij de ‘crossing gates’, in het
spookstadje al-Quneitra, dat tijdens de Jom Kipoeroorlog in 1974 vrijwel geheel is verwoest; alleen de voormalige
christelijke kerk en moskee zijn nog als zodanig herkenbaar.

 
 
Dagelijks merk ik hier dat zich aan beide zijden van de be-
standslijn twee volstrekt verschillende werelden bevinden,
met verschillende waarheden en werkelijkheden. Wij staan
er als onpartijdige partij tussen. We moeten ons bewust zijn
van de wederzijdse gevoeligheden, en er ook begrip voor
ontwikkelen, zonder ons ermee te vereenzelvigen. We zijn
er per slot van rekening niet om de een of de andere partij
te dienen, maar om de vrede te dienen, door wrijvingen en
botsingen zo mogelijk te voorkomen of te deconflicteren. ’t
Kan wel lastig zijn om daarbij de goede balans te vinden en
het evenwicht te bewaren. Ik heb in elk geval de overtui-
ging, misschien meer dan eerder tijdens mijn uitzendingen
naar Afghanistan en Mali, dat ik hier een bijdrage lever die

er echt toe doet, aan een vredesmissie die weliswaar al heel lang duurt, maar toch effectief is. Dat geeft me nu al een
gevoel van voldoening.
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in Echos Home Base “baan Zulu” in Harskamp om in de briefings

k

v

Echo’s home “baan Zulu” 
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e touringcars aangekomen bij restaurant “
Oost” 

zo’n 

z

“life & cooking” ronde in te gaan.
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“we meet and compete”. 
“ we eat”

– –

“internati receptie” 

Luitenant-generaal der Mariniers Frank van Sprang is sinds 28 november 2019 de In-
specteur Generaal van de Krijgsmacht, tevens inspecteur van het reservepersoneel.
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COLOFON 
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) is de vereniging voor alle reserveofficieren van
de Nederlandse krijgsmacht.
 
De vereniging is opgericht te Utrecht op 22 december 1917 en aangesloten bij de Confédération Interalliée des Officiers
de Réserve (CIOR) en de Confédération Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve (CIOMR).
 
De Reserveofficier is het magazine van de KVNRO.
 
Beschermheer
Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven
 
Verenigingsbureau
Genm Kootkazerne
Gebouw 55 kamer 35
Wolweg 100
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KVNRO
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2224 DD Katwijk
 
Redactie
Lkol Coen Brouwer
Lkol Jos Oostdam
Maj (b.d.) Hans Weber
Kap Evert-Jan Daniëls (beeldadviseur)
 
Vormgeving
Lkol Coen Brouwer
 
Productie
Editoo B.V.
 
E-mail
ro-redactie@kvnro.nl
 
Internet
www.kvnro.nl
 
De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden aangeboden kopij in te korten, aan te passen of
te weigeren. Aanlevering van kopij geschiedt uitsluitend via e-mail. Instructies voor auteurs zijn beschikbaar. Beeldma-
teriaal is van harte welkom mits van voldoende resolutie (minimaal 1Mb).

DISCLAIMER 
De in De Reserveofficier geplaatste foto's zijn door de auteurs en anderen aan de redactie ter beschikking gesteld.
Hiermee wordt door de redactie verondersteld dat het gebruik van de foto is toegestaan. Mocht in enerlei vorm een
belanghebbende van mening zijn dat een foto ten onrechte is gebruikt dan wordt hij of zij verzocht met de redactie
contact op te nemen.
 
Ten behoeve van de vormgeving wordt gebruik gemaakt van een opmaaktool die door Editoo B.V. ter beschikking wordt
gesteld. Deze tool heeft enige beperkingen in de opmaak en de redactie behoudt zich het recht voor artikelen zodanig
aan te passen dat deze binnen de opmaaktool kunnen worden gebruikt.
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