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Hooggeachte Luitenant-Generaal Tak,  

 
Begin van dit jaar zijn u en uw collega’s van de DAOG door leden van de KVNRO 

op onheuse wijze aangesproken over ontwikkelingen binnen CIOR. Met deze brief 

biedt de KVNRO daarvoor excuses aan. Dat aanspreken had niet en zeker niet op 

deze wijze mogen gebeuren. De gevolgen van de verstoorde verhouding worden 

breed in de KVNRO en ook in de AVRM gevoeld. Het is te betreuren dat de KVNRO 

daardoor nu niet die samenwerkingspartner namens de Nederlandse 

reserveofficieren kan zijn die het wil zijn. De ingrijpende geopolitieke en militaire 
ontwikkelingen in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië drukken ons allen met de neus 

op de feiten en laten zien hoe belangrijk het is de rijen gesloten te houden en 

vastberaden schouder-aan-schouder de tegenstander tegemoet te treden. Binnen 

de KVNRO zijn de betreffende leden aangesproken op hun gedrag en zijn 

maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De KVNRO laat met deze 

excuses zien in staat te zijn tot zelfreflectie en te beschikken over zelfreinigend 
vermogen.  De KVNRO beoogt hiermee de onderlinge verhouding te herstellen, zo 

mogelijk te versterken en in constructieve gezamenlijkheid een bijdrage te leveren 

aan een sterkere krijgsmacht. Deze excuses zijn gepubliceerd op de website van 

de KVNRO en in afschrift gedeeld met de D-DAOG en de AVRM.  
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Hoogachtend,   
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