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 “
Of ik er nog even aan wil denken om 
op tijd een blog in te leveren voor de 
nieuwe Interventie. Na wat gestaar 
naar een cursor op een wit scherm lukt 
het mij vaak om precies op de deadline 
wat in te leveren. Vaak zijn er wel één of 
twee onderwerpen waarover ik het wil 
hebben en vervolgens ga ik dan op zoek 

naar de juiste woorden. Er is altijd wel wat belang-
wekkends uit de actualiteit of iets waarover ik mij 
verwonder.  
Dit keer is dat echter anders. Kijkend naar de huidige 
actualiteit zijn er 1000 dingen waaraan ik aan-
dacht zou willen besteden. Er zijn wel 1000 dingen 
waarover ik mij verwonder. De kunst is natuurlijk 
om er eerst afstand van te nemen en dan te kijken 
naar wat écht belangrijk is. Dat is niet gemakke-
lijk, want alles schreeuwt letterlijk om aandacht. 
Mensen buitelen met hun uiteenlopende meningen 
over elkaar heen. Iedereen is expert, zo lijkt het. De 
aandacht per individueel onderwerp is kort. Soms 
duurt dit nog geen dagdeel, zo ‘belangrijk’ is het. 

In al het geweld van de maatschappelijke me- 
ningenmachine wordt van ons als vakbond 
verwacht dat we aandacht vragen voor onze 
standpunten. Het is immers van belang dat we de 
publieke opinie positief beïnvloeden. Al is het maar 
om aandacht te vragen voor de situatie bij Defensie. 
Dit is geen gemakkelijk onderwerp om de aandacht 
op te vestigen. Als het er al over gaat, dan is het 
meestal geen goed nieuws. Dit was bijvoorbeeld 
het geval bij de terugtrekking van de internationale 
troepen uit Afghanistan. Iedereen vond natuurlijk 
terecht wel dat onze militairen daar uitstekend 
werk verrichten, maar het politieke geklungel 
haalde alle krantenkoppen. Helaas bleef hierdoor 
onderbelicht dat de militairen, waaronder onze BSB, 
goed werk hebben afgeleverd, ondanks alle (mate-
riële) uitdagingen. Politiek gezien werd er bloed 
geroken, dus dat was even veel belangrijker.

Het afgelopen jaar leverden marechaussees en 
andere militairen een belangrijke bijdrage aan de 
bestrijding van de coronapandemie. Zij verleenden 
hulp na de overstromingen in Limburg en vingen 
letterlijk de klappen op bij diverse demonstraties. 
Door bestuurlijk falen van de politiek wankelt onze 
democratie, maar het huis ervan wordt steevast 
goed beschermd door de Koninklijke Marechaussee. 
De KMar is een essentiële beroepsgroep, die beter 
beloond zou mogen worden dan nu het geval is. 
Maar echte aandacht voor deze beroepsgroep? Nee, 
daarvoor lijkt het niet belangrijk genoeg. De salaris-
sen van zorgmedewerkers krijgen elke maand wél 
aandacht. Niet onterecht overigens, maar er zijn 
meer essentiële beroepen. Het is logisch dat de zorg 
qua aandacht de wind mee heeft. We zitten immers 
in een medische crisis. Dat geeft alleen wel te den-
ken welke crisis Defensie nodig heeft 
om de volle aandacht te krijgen die zij 
verdient. Helaas komt die aandacht dan 
wel te laat! ”2
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VETERANEN VERBOLGEN 
OVER AFGHANISTENBELEID 
NEDERLANDSE REGERING 
→ In deze uitgave spreken we met veteranen die geschokt 
zijn over de trage manier waarop de Nederlandse regering 
reageerde op de recente ontwikkelingen in Afghanistan, 
waaronder de snelle herovering door de Taliban. Hierdoor 
zijn volgens hen talloze medewerkers van de Nederlandse 
militaire eenheden die in Afghanistan actief waren, over-
geleverd aan de wraakzucht van de Taliban.

14

VAN INCIDENT 
MET F-16 TOT HET 
AFTREDEN VAN ANK 
BIJLEVELD 
→ Interventie blikt uitgebreid terug op 
het meest opvallende defensienieuws 
in het afgelopen kwartaal. Van een 
incident met een Belgische F-16 tot 
en met het aftreden van Ank Bijleveld 
als minister van Defensie na het 
Afghanistandebat. 

08
TERUGKEERREIZEN VETERANEN 
VOLOP IN DE BELANGSTELLING 

24

ALLES OVER 
TERUGBETALINGS-
VERPLICHTING 
OPLEIDINGEN 
→ In een interview vertelt Nikki van 
Nieuwamerongen, juridisch medewerker 
voor de MARVER, welke regels gelden in het 
kader van de terugbetalingsverplichting 
voor opleidingen. “Voor iedere terugbe-
talingsverplichting geldt dat sprake dient 
te zijn van een evenwichtige verdeling van 
risico’s tussen werkgever en werknemer.”

→ Nu het Nederlands Veteraneninstituut van Defensie de opdracht 
heeft gekregen om voor Dutchbat 3-veteranen terugkeerreizen 
te organiseren, staat dit fenomeen volop in de belangstelling. Er 

liep al een onderzoeksambitie naar de betekenis die dergelijke 
terugkeerreizen voor veteranen kunnen hebben en hoe deze kunnen 

helpen om hun oorlogservaringen te verwerken.
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De MARVER stelde onlangs schrif-
telijk vragen aan de Functionaris 

Gegevensbescherming van het ministerie 
van Defensie. De belangrijkste aanleiding 
voor onze vragen zijn de kritische opmer-
kingen die wij van leden ontvingen over het 
gebruik van hun persoonlijke gegevens ten 
behoeve van het gezondheidsmonitorings-
systeem van Defensie. De toekomstige ant-
woorden van het ministerie kunnen de basis 
vormen voor een eventuele klachtenpro-
cedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Vooralsnog heeft de MARVER echter alleen 
een ontvangstbevestiging van haar vragen 
gekregen en geen antwoorden. 

In de week van 14 tot 18 juni 2021 werd er 
een brief verstuurd aan alle actief dienende 
beroepsmilitairen. In deze brief staat de 
aanzegging dat medische gegevens en data 
over plaatsingen en uitzendingen van mili-
tairen zullen worden gebruikt voor onder-
zoeken ten behoeve van gezondheidsmoni-
toring. Als zij hiervoor geen toestemming 
wilden verlenen, moesten zij dit binnen vier 
weken aangeven.

Goede bedoelingen
Een aantal leden stelde hierover vragen 
aan ons, waarna wij ermee aan de slag zijn 
gegaan. Als vakbond komen we op voor 
de belangen van onze leden. Wij trekken 
de goede bedoelingen achter het gezond-
heidsmonitoringssysteem niet in twijfel, 
maar hebben ernstige bezwaren tegen de 

wijze waarop de procedure van toestem-
mingsverlening is ingeregeld. Bijzondere 
persoonsgegevens, waar medische gege-
vens onder vallen, kunnen alleen worden 
gedeeld als er een vrije keuze voorafgaand 
aan de verwerking heeft plaatsgevon-
den. Zeker wanneer er sprake is van een 
werknemer-werkgeverrelatie moet extra 
terughoudend worden opgetreden. Met de 
huidige opt-outmethode wordt naar onze 
overtuiging niet voldaan aan de juiste wijze 
van toestemmingsverlening.

Bijstand
We zijn benieuwd naar de antwoorden van 
Defensie op onze vragen en zullen niet 
schromen om een klacht bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens in te dienen als deze 
onvoldoende aan onze bezwaren tege-
moetkomen. Vanzelfsprekend informeren 
wij jou als lid als we deze stap gaan zetten. 
Je kunt rekenen op onze bijstand als je een 
individuele klacht wilt indienen.

Belangrijk
Voor nu is het volgende belangrijk. Ben 
je niet blij met het feit dat Defensie jouw 
medische informatie en plaatsingsgege-
vens zo verwerkt? Weet dan dat je jouw 
toestemming altijd kunt intrekken. Dat kan 
door te mailen naar: CEAG.gezondheids-
monitoring@mindef.nl. Ook heb je altijd 
het recht op inzage in jouw gegevens. Je 
kunt hiervoor een verzoek indienen bij de 
gegevensverwerker. ←

Heeft ABP jou een nabetaling 
gedaan, omdat er sprake is 

van een samenvallende diensttijd? 
Dan kan jouw inkomen in dat jaar 
fors gaan stijgen. Hierdoor is het 
mogelijk dat je in een hogere tarief-
groep terechtkomt en dat je een 
aanslag inkomstenbelasting van de 
Belastingdienst ontvangt. Om dit 
te voorkomen, raden we jou aan om 
een zogeheten middelingsverzoek 
in te dienen bij de Belastingdienst.

‘Middelen’ betekent dat jouw totale 
inkomen over drie jaar evenredig 
wordt verdeeld over die periode. 
Hierdoor kun je voorkomen dat je 
in die drie jaar niet in een hogere 
tariefgroep valt en dus geld van de 
Belastingdienst terugkrijgt. 

Drempelbedrag
De Belastingdienst hanteert een 
drempelbedrag van € 545,- bij 
middelen. Dit drempelbedrag en 
eventueel de in de jaren daarvoor 
geleden schade kunnen voor een 
vergoeding in aanmerking komen. 
Word jij geconfronteerd met fiscale 
schade na de uitbetaling van de 
samenvallende diensttijd? Neem 
dan via e-mail (info@marver.nl) of 
telefoon (085-8900480) contact op 
met de MARVER, zodat wij jou kun-
nen helpen. ←

VERGOEDING 
BIJ FISCALE 
SCHADE DOOR 
NABETALING 
SAMENVALLENDE 
DIENSTTIJD

Op zaterdag 11 september 
is de aanvraagperiode 

opengesteld voor de uitruil 
aanvullende kilometerver-
goeding 2021, die deel uit-
maakt van het Cafetariamodel 
Defensie. Dien daarom snel 
jouw aanvraag in! Een zoge-
heten transactieafhandelaar 
beoordeelt jouw aanvraag en 
moet deze goedkeuren voordat 
de uitruil wordt toegekend. 
Niet tijdig goedgekeurde aan-
vragen neemt hij niet in behan-
deling. Je hebt nog tot en met 
31 oktober de tijd. Wij drukken 
jou als lid op het hart om de 
aanvraag voor uitruil tijdig in te 
dienen en voor de zekerheid een 
afschrift of een schermafbeel-
ding hiervan te bewaren. ←

DIEN JE 
AANVRAAG IN 
VOOR UITRUIL 
AANVULLENDE 
KILOMETER-
VERGOEDING

 Met hulp van onze vereniging tekende 
een MARVER-lid onlangs bij de 

Rechtbank Den Haag succesvol beroep aan 
tegen de halsstarrige weigering van haar 
werkgever om haar een tegemoetkoming 
in de verhuiskosten te verstrekken. Zij 
kreeg aanvankelijk geen tegemoetkoming 
toen zij van haar woonplaats naar een 
andere plaats verhuisde, op 26 kilometer 
afstand van de plek waar zij een nieuwe 
KMar-functie kreeg toegewezen. 
Bij de weigering beriep haar werkgever 
zich op het Verplaatsingskostenbesluit 
Defensie (VKBD), waarin staat dat de 
afstand tussen de woning en de werk-
plek hiervoor niet langer mag zijn dan 25 
kilometer. Na de eerste afwijzing van haar 
verzoek om een tegemoetkoming  hand-
haafde Defensie haar weigering. Hiertegen 
is het lid dus met succes opgekomen.

Betaalbare huurwoning
Nadat zij bij de KMar een nieuwe func-
tie kreeg toegewezen, probeerde zij een 
woning te huren binnen een straal van 25 
kilometer van deze vestigingsplaats, zodat 
zij op grond van het VKBD kon rekenen 
op een tegemoetkoming in de verhuis-
kosten. Omdat zij er niet in slaagde tijdig 
een voor haar betaalbare huurwoning te 
vinden, besloot zij alsnog naar de andere 
specifieke plaats te verhuizen. Deze plaats 
bevindt zich op 26 kilometer afstand van 

haar nieuwe werkplek.
Haar werkgever merkte haar vraag om een 
tegemoetkoming aan als een verzoek om 
de hardheidsclausule van artikel 31 van het 
VKBD toe te passen. Defensie zag echter 
geen reden om dit ook daadwerkelijk te 
doen, omdat de vrouw te hoge eisen zou 
stellen aan een nieuwe woning en hierdoor 
het huisaanbod binnen een straal van 
25 kilometer beperkt bleef. Dit laatste 
argument verwees de rechtbank in zijn 
uitspraak naar de prullenbak. 
Volgens de rechtbank is niet gebleken 
dat er binnen het woongebied voldoende 
aanbod was van huurwoningen met een 
betaalbare maximale huurprijs in de perio-
de dat zij naar een huis zocht. Gelet hierop 
en gezien het feit dat de woning slechts 1 
kilometer buiten de grens van het vereiste 
woongebied ligt, moet de werkgever op 
basis van de hardheidsclausule van artikel 
31 van het VKBD een tegemoetkoming in 
de verhuiskosten toekennen, zo oordeelde 
de rechtbank. 

Hoger beroep
De KMar legt zich niet bij de uitspraak neer 
en tekende hoger beroep aan. Natuurlijk 
zorgt de MARVER ervoor dat het lid ook in 
de hogerberoepsprocedure goed wordt 
bijgestaan en begeleid. Te zijner tijd zullen 
wij jou berichten over de definitieve afloop 
van deze zaak.  ←

VRAAGTEKENS
BIJ PRIVACYGEVOELIGE GEZONDHEIDSMONITORINGALSNOG TEGEMOETKOMING  

IN VERHUISKOSTEN VOOR MARVER-LID

→
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Onlangs is het Beleidsvoornemen employabilityorganisatie 
formeel aangeboden aan het Sectoroverleg Defensie (SOD). 

Hiermee komt een einde aan een lange periode waarin Defensie 
de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 niet 
wilde uitvoeren. Onder druk van onder andere de MARVER en 
een arbitrale uitspraak is er eindelijk een start gemaakt met 
het proces. Het streven is om de eenheid in 2023 te hebben 
opgericht.
Met de nieuwe uniforme employabilityorganisatie kunnen 
medewerkers van het ministerie van Defensie die hiërarchisch 
niet onder een defensieonderdeel ressorteren, bindende 
loopbaanafspraken maken. Het doel is om de defensiemede-
werker eenduidig en optimaal te ondersteunen tijdens zijn of 
haar loopbaan. Deze loopbaan kan zich geheel binnen Defensie 
afspelen, maar ook uit bewegingen van binnen naar buiten en 
vice versa bestaan.
Met de nieuwe employabilityorganisatie worden de synergie, 
de kwaliteit en de defensiebrede gelijkwaardigheid van de 
employabilitybegeleiding geborgd. Verder wordt defensie-
breed dezelfde kwaliteit van de P&O-dienstverlening gegaran-
deerd. De MARVER is blij dat eindelijk kan worden gestart met 
dit traject en zal het bijbehorende proces op de voet volgen. ←

PROCES 
EMPLOYABILITY-
ORGANISATIE 
DEFENSIE GESTART

GESPREKKEN OVER MEERDERE  
REORGANISATIES EN EVALUATIES 

ARBEIDSVOORWAARDEN 
HOE STAAT HET ERMEE?

Vanaf juli hebben de onderhandelaars verder overlegd 
over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Zij stelden 

onlangs vast dat zij op dit moment niet tot een resultaat kun-
nen komen. Daarom legden zij de stand van zaken voor aan 
het SOD en bespraken zij het daar verder. Dit SOD vond plaats 
op 14 oktober 2021. 

Voor de zomer lieten de onderhandelaars weten dat zij jou 
in september zouden vertellen wat de gesprekken over een 
nieuw akkoord hebben opgeleverd. De afgelopen tijd is uitge-
breid gesproken over alle onderwerpen uit de verschillende 
inzetbrieven. Na de zomer richtten de gesprekken zich vooral 
op de volgende onderwerpen: 

→ Loonsverhoging;
→ Tijdelijke toelage loongebouw;
→ Woon-werkverkeer en thuiswerken;
→ Pensioenakkoord;
→ Verlengen Sociaal Beleidskader 2012;
→ Cafetariamodel;
→ Opleidingsbudget bij overgang van militair naar burger  
 en omgekeerd. 

Tijdens deze gesprekken zijn partijen op een aantal onder-
werpen dicht tot elkaar gekomen. De onderhandelaars 
stelden vast dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om aan 
de wensen van alle partijen tegemoet te komen. Vooral de 
gewenste loonsverhoging en de maatregelen voor het woon- 
werkverkeer leggen een groot beslag op het beschikbare 
arbeidsvoorwaardengeld. Daarom informeerden de onder-
handelaars het SOD over de stand van zaken en bespraken zij 
daar de lastige keuzes verder. ←

SALARIS-
BETAALDATA 
DEFENSIE- 
MEDEWERKERS 
IN 2022

Onlangs zijn de salaris-
betaaldata voor defen-

siemedewerkers in 2022 
bekendgemaakt. Deze data 
zijn bepaald in overleg met 
het ministerie van Financiën. 
Uiterlijk de volgende werkdag 
na de betaaldatum wordt 
het salaris op jouw rekening 
gestort. 

→ maandag 24 januari
→ donderdag 24 februari
→ donderdag 24 maart
→ vrijdag 22 april
→ dinsdag 24 mei (inclusief 
vakantiegeld)
→ vrijdag 24 juni
→ vrijdag 22 juli 
→ woensdag 24 augustus
→ vrijdag 23 september
→ maandag 24 oktober
→ donderdag 24 november
→ donderdag 22 december 

Ondanks het feit dat het formele overleg 
met Defensie vanwege de stroef verlo-

pende arbeidsvoorwaardenonderhandelin-
gen al een lange periode is opgeschort, vindt 
op OPCO-niveau nog wel overleg plaats over 
de reorganisaties die daar spelen. Dat geldt 
ook voor de KMar. De afgelopen maanden is 
in het informele overleg reorganisaties KMar 
(ioREO KMar) over meerdere reorganisaties 
en evaluaties gesproken.

Reorganisatie BOTOC
De reorganisatie BOTOC houdt verband met 
de versterking van de opsporing in het kader 
van het tegengaan van de ondermijning van 
de Nederlandse samenleving door de georga-
niseerde misdaad. BOTOC is verdeeld in drie 
thema’s: 
→ Bewaken en beveiligen;
→ Multidisciplinair Interventie Team (MIT); 
→ Preventie.

De KMar krijgt alleen te maken met thema 
1 en 2. In de ioREO KMar zijn de personele 
aspecten van de concept-reorganisatieplan-
nen besproken voor organisatie-aanpassin-
gen die te maken hebben met bewaken en 
beveiligen en het MIT. Met de centrales zijn 
onder andere afspraken gemaakt hoe om te 
gaan met enkele tijdelijke functies die eerder 
al zijn aangemaakt en waarvoor destijds 
eigenlijk al een reorganisatie had moeten 
plaatsvinden. Ook is gesproken over hoe er 
moet worden omgesprongen met mensen 
die de KMar vooruitlopend op de reorganisa-
tie op bepaalde functies heeft gezet of met 
personen die specifieke werkzaamheden al 
verrichten. Op dat gebied gaat het volgen 
van de juiste spelregels nog wel eens mis bij 
de KMar. Voor de MARVER is het daarbij vooral 
van belang dat bij het inrichten van de orga-
nisatie de bedrijfsvoering, de zogenoemde 
‘O’, niet vermengd raakt met de personele 
kant, de zogeheten ‘P’. Eventuele knelpunten 
die daardoor kunnen of zijn ontstaan, lossen 
de bonden namelijk altijd zoveel mogelijk 

op in de Begeleidingscommissie personele 
implementatie (BCO PI), die als sluitstuk van 
elke reorganisatie plaatsvindt.

Reorganisatie LTC stap 4
In ioREO KMar is de afgelopen maanden veel 
gesproken over de aankomende reorgani-
satie LTC stap 4. In fase 1 tot en met 3 zijn 
bijvoorbeeld de staf van het LTC en de HRB 
ingericht. Tijdens stap 4 zijn straks ook de 
brigades aan de beurt. Die waren in de eerste 
drie fases buiten schot gebleven. Deze 
vierde fase van de reorganisatie bevindt zich 
nu nog in de voorbereidende fase. Naar ver-
wachting zijn er veel personele knelpunten. 
Dit komt bijvoorbeeld door werkorganisaties 
die al veel langer bestaan dan op grond van 
de spelregels is toegestaan en doordat men-
sen soms al jarenlang andere werkzaamhe-
den en taken uitvoeren dan hun eigenlijke 
functie. Daarom wordt nu al besproken 
welke gevolgen dit kan hebben voor hun 
rechtspositie en hoe we dat straks in de BCO 
PI kunnen oplossen. We noemen dit de ‘IST 
op orde’. In de ioREO KMar van september 
heeft de werkgever hierover afspraken met 
de bonden gemaakt.   

Afhandeling evaluaties eerdere 
reorganisaties
De afgelopen jaren hebben reorganisaties 
plaatsgevonden van het LTC (stap 1 tot en 
met 3), de staf CKMar en het OTCKMar. Deze 
reorganisaties zijn ondertussen geëvalueerd, 
maar nog niet besproken met de bonden. 
In de ioREO KMar hebben wij de werkgever 
laten weten dat wij deze evaluaties inhou-
delijk willen bespreken, vooral de besluiten 
die CKMar naar aanleiding van die evaluaties 
nam. De MARVER heeft al eerder aangegeven 
het belangrijk te vinden dat als er functies 
als gevolg van die evaluaties worden of zijn 
aangepast, dit met terugwerkende kracht 
gebeurt tot de startdatum van de nieuwe 
eenheid. In een volgend overleg worden deze 
evaluaties verder besproken. ←
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Dat het ministerie van Defensie naar aan-
leiding van een onderzoek onder Dutchbat 
3-veteranen heeft besloten om terugkeer-
reizen te faciliteren, komt als geroepen. 
Vermetten: “Nu heb je een kans om ons 
onderzoek hierbij te laten aansluiten. Het 
mooiste zou zijn als ons onderzoek paral-
lel loopt aan deze terugkeerreizen, zodat 
we steeds kunnen monitoren en zo nodig 
aanpassingen kunnen doorvoeren. Op die 
manier kun je zo’n concept steeds verder 
ontwikkelen op grond van voortschrijdend 
inzicht.” 

Pilot
Als de coronamaatregelen het toestaan, 
vindt in het kader van het onderzoek medio 
oktober een pilot plaats met een groep 
Bosniëveteranen. “Het gaat om een organie-
ke groep die destijds in Bucavaca zat bij het 
transportbataljon. Ze kennen elkaar al en 
hadden al aangegeven dat zij terugwilden. 
Ze hoorden van ons onderzoeksproject en 
zo hebben we daar een gesprek over gehad 
om het aan elkaar te koppelen. Door corona 
hebben we het al drie keer moeten uitstel-
len.” De groep wordt begeleid door ‘Going 
back with a mission’. “Zonder partners, 
maar die worden wel nauw erbij betrokken, 
ook vooraf en bij de terugkomst. Het haalt 
natuurlijk veel naar boven, want destijds 
maakten zij het vaak ook al mee.” 
Het uitstel heeft op zich al effect. “Een van 
de deelnemers is ondertussen door alle 
voorbereidingen al meer gaan praten met 
zijn partner. Die partner zegt: ‘Ik heb die ver-
halen nooit eerder gehoord’. Dat is heel mooi 
om te zien.” Volgens Vermetten raakt dat 
precies de kern van het onderzoek. “Het gaat 
erom te zoeken naar welke verhalen kunnen 
worden gecorrigeerd, afgesloten of op een 
andere manier van nieuwe betekenis kunnen 
worden voorzien. Zo kan het mogelijk een 
plaats krijgen in de afronding van PTSS.”       

Ontmoetingen
Vermetten wijst op nog een ander belangrijk 
aspect van ‘Back with a mission’. “We orga-
niseren ontmoetingen met locals. We gaan 

op bezoek bij initiatieven van stichtingen en 
organisaties die mensen daar steunen. Dus 
er zit een stuk wederkerigheid in. Voor de 
mensen daar biedt dat ook een kans om een 
gesprek aan te gaan met Dutchbatters, wat 
destijds niet mogelijk was.”  
Zo is er ook een belangrijke rol weggelegd 
voor rituelen. “Het weer staan op de plek 
waar je beschoten bent of geslapen hebt, is 
al een soort ritueel. Maar ook het gedenken 
van degenen die destijds gesneuveld zijn.” 
Het betreft een korte rondreis met verblijf 
op een viertal locaties, waarbij wat betreft 
de keuze van te bezoeken plekken zoveel 
mogelijk aan individuele wensen van deel-
nemers tegemoet wordt gekomen. 
Na ‘Going back with a mission’ worden vanaf 
volgend jaar de Dutchbat 3-reizen georga-
niseerd. Het Nederlands Veteraneninstituut 
voert die reizen uit. Kolonel Vermetten is 
betrokken bij de groep die deze terugkeer-
reizen organiseert. “In de brief van de minis-
ter over de reizen wordt een link gelegd 
met ons onderzoek. Ik zie dit als een uniek, 
kwetsbaar, maar ook bijzonder belangrijk 
project op het gebied van het verwerken van 
een uitzending die dramatisch is geëindigd. 
Voor internationale partners zou dit ook een 
gelegenheid kunnen zijn om dit te verken-
nen en er wordt dan ook met belangstelling 
meegekeken.”  ←
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Nu het Nederlands Veteraneninstituut van 
het ministerie van Defensie de opdracht heeft 
gekregen om voor Dutchbat 3-veteranen 
terugkeerreizen te organiseren, staat dit 
fenomeen volop in de belangstelling. Er liep al 
een onderzoeksambitie van twee universiteiten 
naar de betekenis die dit soort terugkeerreizen 
voor veteranen kan hebben en in hoeverre 
deze kunnen helpen om hun oorlogservaringen 
te verwerken. “Het kan mogelijk een plaats 
krijgen in de afronding van PTSS,” zegt kolonel 
Eric Vermetten, die projectleider is. TEKST FRED 

LARDENOYE

← Kolonel Eric Vermetten: 
“Hoe mooi zou het zijn om 

weer contact te maken 
met de plek waar een 

trauma ontstaat?” 
FOTO: MINISTERIE VAN DEFENSIE    

 ‘Als de corona-
maatregelen het 
toestaan, vindt 
in het kader van 
het onderzoek 
medio oktober 
een pilot plaats 
met een groep 
Bosnieveteranen’

 “We willen onderzoeken 
of wat er stuk is gegaan tijdens de uitzen-
ding op deze wijze weer te repareren is of 
dat de cirkel weer rond wordt voor degenen 
die daar iets hebben achtergelaten,”  bena-
drukt kolonel Eric Vermetten. De psychiater 
en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit 
van Leiden is projectleider van een onder-
zoek naar de betekenis van terugkeerreizen, 
dat wordt uitgevoerd door wetenschappers 
van zijn universiteit en de Universiteit voor 
Humanistiek. 
‘Going back with a mission’ is de toepasse-
lijke naam van het project. “De doelstelling 
is om te onderzoeken op welke manier de 
terugkeerreizen bijdragen aan het afsluiten 
van de missie. Dus zowel voor veteranen 
die een trauma hebben opgelopen als voor 
veteranen met andere vormen van verwer-
kingsproblemen. We willen dat als het ware 
ook weer herstellen door zo’n reis te facili-
teren. Of dat het een betekenisvolle reis kan 

worden en dingen op hun plek kunnen vallen 
en er ruimte voor afsluiting mogelijk is.”  

Vietnamveteraan
Vermetten kreeg het idee voor het onder-
zoek in de tijd dat hij voor de Yale University 
in Amerika actief was. “Ik weet nog dat een 
Vietnamveteraan mij vertelde dat hij 25 
jaar na de oorlog weer naar het land was 
teruggekeerd. Wat hem bij was gebleven, 
was dat hij daar kinderen had zien lachen. 
Van zijn uitzending kon hij zich alleen maar 
kinderen zonder lach herinneren. Dat beeld 
was bevroren in zijn geheugen en werd nu 
geconfronteerd met hoe het werkelijk was. 
Zijn verhaal maakte indruk op mij.” 
Vermetten realiseerde zich dat dit ook voor 
Nederlandse veteranen geldt. “Wat we van 
hen vaak te horen krijgen, zijn ‘bevroren 
verhalen’. We proberen dat dan met allerlei 
vormen van therapie vertelbaar te maken, 
ook om ze te ‘ontdooien’ en verhalen weer 
levend te maken. We doen dat met onze ver-
beeldingskracht in de behandelkamer, soms 
met hulp van virtual reality om er beeld en 
geluid aan te geven.” Langzaam kreeg een 
ander idee vorm. “Hoe mooi zou het zijn om 
weer contact te maken met de plek waar een 
trauma ontstaat? Zoals we dat vaak doen 
met mensen die ergens bang voor zijn. Als zij 
pleinvrees hebben, dan gaan we daar ook op 
staan om te laten zien dat het anders is. Zo 
kun je dus ook teruggaan naar de plek van de 
uitzending die betekenisvol is, omdat daar 
het licht is uitgegaan.”  

Aantal randvoorwaarden 
Volgens de hoogleraar moet dan wel aan een 
aantal randvoorwaarden worden voldaan: 
het moet veilig zijn en er moet een deskun-
dige begeleiding zijn. “Vaak kan het niet, 
omdat er nog mijnen liggen of omdat je niet 
welkom bent.” Vermetten raadpleegde des-
kundigen die zich al met verwant onderzoek 
bezighielden. “Het zou aanvankelijk een klein 
onderzoek worden met een paar groepen. 
Dat was  namelijk ook een randvoorwaarde: 
dat je met een groep gaat, net zoals destijds 
op de missie.”  

GOING BACK 
WITH A MISSION

Kolonel en psychiater Eric 
Vermetten over onderzoek 
naar betekenis terugkeerreizen 

BLIKOPENER
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als Technisch Specialist bij de Landmacht. 
Een jaar later stapte hij over naar de KMar 
en hij werkte vervolgens onder meer bij de 
Brigade Amersfoort en de Wachtbrigade 
Soestdijk. In 1981 kwam Libanon op zijn 
pad. “Ik ging vooral voor het avontuur. 
Administratief werd ik ingedeeld bij het 44 
Pantserinfanteriebataljon dat de hoofd-
macht vormde van het Unifilbataljon. Ik 
moest dat thuis natuurlijk nog wel even 
overleggen, maar mijn vrouw maakte geluk-
kig geen bezwaar.” 
Van Ingen was de eerste vier maanden van 
zijn uitzending commandant van de MP in 
Herzeliya, net over de grens van Israël. De 
marechaussees hielden zich daar voorname-
lijk bezig met de Nederlandse verlofgangers 
in Tel Aviv. “Die vierden vakantie en dat liep 
weleens uit de hand. We probeerden het 
meestal in den minne te schikken. Ik heb 
maar één keer een proces-verbaal uitge-
schreven voor twee jongens die er een 
bende van hadden gemaakt in het hotel.” 
De laatste twee maanden werd Van Ingen 
gestationeerd bij de MP-Coy op het hoofd-

kwartier in Naqoura. “Daar moest ik onder 
meer onderzoek doen naar schietinciden-
ten. Ook toen per ongeluk een huis in Haris 
beschoten was, met gelukkig alleen maar 
materiële schade.”  

Kapotte vliegtuigen
Matthijssen werd na zijn opleiding tot tirail-
leur als 18-jarige uitgezonden naar Libanon. 
“Op het vliegveld van Beiroet zag je al de 
tekenen van de oorlog. Allemaal kapotte 
vliegtuigen.” De reis naar het zuiden, met 
onderweg verwoeste huizen, roadblocks, 
gewapende burgers en zwaarbewapende 
pick-up trucs, beloofde niet veel goeds. 
“Toen we ergens stopten, zag ik twee kinde-
ren met kalashnikovs rondlopen. Ik dacht: 
‘Jezus, wat gaat hier gebeuren?”’ 
In Libanon kwam hij terecht op post 7-16 bij 
Al Yatun. Hij maakte deel uit van de Force 
Mobile Reserve (FMR), de bijstandseenheid 
die werd ingezet ‘als er stront aan de knikker 
was’. Zo maakte hij eind 1980 het zogehe-
ten ‘lijkenincident’ mee, waarbij Israëlische 
militairen Palestijnse strijders eerst hadden 

geëxecuteerd en vervolgens probeerden de 
lijken op te blazen. “Tijdens de kerstviering 
kregen we groot alarm. We keken naar bui-
ten en zagen dat het overal oplichtte door 
beschietingen. We moesten met de FMR uit-
rukken, toen kneep ik hem wel.” Matthijssen 
maakte ook de ongelukkige dood mee van 
de Nederlandse Unifiller Gerrit-Jan van 
Barneveld, die uit een elektriciteitspaal viel. 
“Hij werd herdacht met een minuut stilte 
op de binnenplaats. Tragisch, maar je moet 
door.”  

Terug naar Libanon 
Oud-marechaussee Cees van Ingen pakte na 
Libanon zijn carrière weer op in de KMar en 
schopte het tot opperwachtmeester. Nadat 
hij in 1987 al gedetacheerd werd bij de dienst 
Vreemdelingenzaken stapte hij in 1989 over 
naar het ministerie van Justitie, waar hij tot 
aan zijn flexibele pensioenuittreding in 2005 
bleef werken. In hetzelfde jaar begonnen de 
terugkeerreizen van stichting Weerzien met 
Libanon (WML). “Ik dacht direct: ‘Dat wil ik’. 
Mijn vrouw was ook enthousiast. Zij had het 

 ‘JE WORDT 
DAAR ZÓ WARM 
ONTVANGEN’

Terugkeerreizen naar Libanon werken 
louterend voor veteranen  

Sinds 2005 maakten zo’n 450 Libanonveteranen 
met stichting Weerzien met Libanon een 
terugkeerreis naar het land waar zij in het 
kader van Unifil actief waren. Zowel oud-
opperwachtmeester Cees van Ingen als 
dienstplichtig militair André Matthijssen zijn 
overtuigd van het positieve effect hiervan. 

→ Oud-opperwachtmeester 
Cees van Ingen met de zoon 

van de burgemeester van 
Haris in 2005. 

FOTO: PRIVÉCOLLECTIE  

CEES VAN INGEN

↑ Tijdens hun tweede 
terugkeerreis in 2017 
ontmoetten André 
Matthijssen (l) en 
Henny van Broekhoven 
kennissen van destijds. 
FOTO: MIRAL DE BRUIJNE

 ‘Tijdens de 
kerstviering 
kregen we 
groot alarm’

Oud-dienstplichtig 

militair André Matthijssen (59) werd voor 
zijn uitzending naar Libanon bij het 43 
Pantserinfanteriebataljon op de JWF-
kazerne in Assen opgeleid door Elze Mulder, 
het huidige sectorhoofd Landmacht van 
onze collega-bond AFMP. “Hij was mijn pelo-
tonssergeant,” zegt Matthijssen. “Later heb 
ik hem nog opgezocht en heeft hij me nog 
lid gemaakt van de bond.” Matthijssen was 
het liefst beroepsmilitair geworden, maar hij 
verzuimde om na zijn terugkeer uit Libanon 
bij te tekenen. “Daar heb ik mijn hele leven 
spijt van gehad.”   

MP-detachement
Cees van Ingen (74) maakte wel een beroeps-
carrière in de krijgsmacht. Die begon in 1966 10

BLIKOPENERBLIKOPENER
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Herdenkingen
In de terugkeerreizen naar Libanon nemen 
herdenkingen een belangrijke plaats in. 
Matthijssen: “Dat zijn emotionele momen-
ten, we leggen dan allemaal een steen op 
zo’n plek. Bij die elektriciteitspaal waar Van 
Barneveld uit is gevallen, maar ook op de 
plek waar Philip de Koning omkwam door 
een antitankmijn. De politieman die hem 
destijds vond, woont daar nog steeds vlak-
bij en vertelt dan zijn verhaal. Dan staat de 
wereld even stil.”  
Van Ingen bekent dat hij emotioneel 
werd tijdens de herdenking bij het monu-
ment voor gevallenen op het Unifil-
hoofdkwartier dat nog steeds in Naqoura 
is. De laatste jaren worden de reizen zo 
gepland dat op 4 mei in Tyre bij het monu-
ment voor alle gevallen Unifilmilitairen 
een officiële herdenking plaatsvindt. 
Matthijssen: “Dan wordt ook menig traantje 
gelaten.” Dat Defensie terugkeerreizen 
voor Dutchbat 3 organiseert, juicht hij toe. 
“Dat hebben die veteranen verdiend na alle 
ellende die zij over zich heen hebben gekre-
gen. Maar Defensie zou er goed aan doen 
om ook voor andere veteranen terugkeer-
reizen te faciliteren. Er zijn genoeg vetera-
nen die het niet kunnen betalen, terwijl zij 
er ook veel baat bij zouden hebben.” ←

Warme ontmoeting
Matthijssen merkte dat de inzet van 
Nederlandse militairen in het gebied 
destijds gewaardeerd werd. “Een Libanees 
zei tegen mij: ‘We hadden jullie voertuigen 
moeten blokkeren toen jullie vertrokken’.” 
Van Ingen beaamt dat: “Je was zo welkom 
daar, dat voelde je gewoon. Zo had ik een 
warme ontmoeting met de zoon van de 
burgemeester in Haris, met wie ik destijds te 
maken had vanwege ons onderzoek naar dat 
schietincident.” 
Matthijssen is door zijn bestuurswerk voor 
WML vaker teruggeweest. “Er komen altijd 
veel emoties los, met name bij jongens die 
een trauma of andere verwerkingsproble-
men hebben. Sommigen vertellen dan hun 
verhaal en komen los. Laat dat maar gebeu-
ren, dat is positief.” Van Ingen maakte het 
tijdens zijn reis mee. “Een van de veteranen 
was Hans van Putten die zijn beide handen 
heeft verloren op zijn post. Hij vertelde op 
de locatie zelf zijn verhaal, dat was heel 
indrukwekkend.” De oud-marechaussee is 
nu als vrijwilliger op verschillende ter-
reinen actief, onder meer als nuldelijnson-
dersteuner voor veteranen. “Ik heb gezien 
wat zo’n terugkeerreis kan doen, dus ik raad 
het iedereen aan die nog last heeft van zijn 
uitzending.”  

alleen van horen zeggen en wilde Libanon 
zelf wel eens zien.”  
Matthijssen had via social media zijn pelo-
tonsgenoten teruggevonden en daardoor 
ontstond weer contact met zijn dienstmaat 
Henny van Broekhoven. Beiden hadden het 
vaak over Libanon en kregen in 2012 van hun 
echtgenotes een terugkeerreis naar het land 
cadeau. Matthijssen: “Het was een fantasti-
sche reis, de dagen zijn voorbij gevlogen. Ik 
had foto’s meegenomen en wilde weten hoe 
het met de mensen daar ging. We werden 
zó warm ontvangen overal. Daar was ik blij 
verrast over. We zijn nog een tweede keer 
teruggegaan en ik raakte daardoor actief 
betrokken bij stichting WML.”

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. La
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Gaat u samenwonen of trouwen? 
Of gaat u juist scheiden? Een woning kopen 
of verhuizen? Krĳ gt u een kind? Een schade? 
Gaat u binnenkort op uitzending of uit 
dienst?

 ‘Het was een 
fantastische 
reis, de dagen 
zijn voorbij 
gevlogen’
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het IDR werkt in de zogeheten relatiezie-
kenhuizen als zij niet op uitzending zijn. 
Hierdoor houden zij dagelijks in de praktijk 
hun vaardigheden op peil. Ook worden zij op 
de hoogte gebracht van de meest actuele 
medische ontwikkelingen. De relatiezie-
kenhuizen stellen medisch specialistisch 
personeel ter beschikking aan Defensie. Een 
relatieziekenhuis levert twee eigen teams 
tegenover één defensieteam. Deze ‘weder-
kerige’ medewerkers worden reservist. 

de avondklokrellen begin dit jaar. Zij aan zij 
met de politie leverde de eenheid een grote 
bijdrage aan het handhaven van de openbare 
orde en veiligheid.

Nieuwe helm voor motorrijders

 Motorrijders van de KMar ontvangen 
binnen twee jaar een nieuwe motor-

helm. De eerste exemplaren worden eind 
dit jaar uitgereikt. Eind juni ondertekent 
kolonel Dave van Noort, commandant 
van het KPU-bedrijf, een 7-jarig contract 
met Richa in samenwerking met het 
MotorKledingCenter (MKC). De nieuwe kleur-
stelling van de motorhelm is High Visability. 
Daarnaast wijkt deze ook qua pasvorm af 
van de oude variant. Het nieuwe exemplaar 

is namelijk personal fitting. Dat wil zeggen 
dat elke helm individueel wordt toegespitst 
op een persoon. 

Incident met Belgische F-16 in 
Leeuwarden

 En Belgische F-16-vlieger moet zich op 1 
juli op Vliegbasis Leeuwarden met zijn 

schietstoel in veiligheid brengen. Deze vlie-
ger landt net buiten deze vliegbasis. Samen 
met een ook uit België afkomstige crewchief 
wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. Het 
lijkt erop dat de F-16 bij het opstarten uit 
zichzelf is gaan accelereren. De crewchief 
is op dat moment nog druk doende met het 
toestel. Dat rijdt het een gebouw in. Hierbij 
loopt gelukkig niemand verwondingen op. 
De Belgen nemen vanaf de Friese basis deel 
aan een internationale opleiding. Die wordt 
na het ongeval stilgelegd.

Samenwerking Defensie en 
relatieziekenhuizen bekrachtigd 

 Defensie tekent op 9 juli gloednieuwe 
contracten met de universitaire 

medische centra van Amsterdam, Leiden, 
Maastricht en Utrecht. De contractonder-
tekeningen vinden plaats in het kader van 
een vernieuwing van de samenwerking 
tussen Defensie en civiele ziekenhuizen. 
Daarnaast wordt de bestaande samenwer-
king met het Erasmus Medisch Centrum, 
het Radboud Universitair Medisch Centrum 
en het Haaglanden Medisch Centrum 
bekrachtigd. Het Instituut samenwerking 
Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR) coör-
dineert de samenwerking. Volgens de direct 
betrokkenen is deze voor alle deelnemers 
van belang. Militair medisch personeel van 

Ze gaan mee op uitzending of oefening en 
ondersteunen zo Defensie bij de uitvoering 
van haar operationele taken.

Vervanging van  
KMar-voertuigen 

 De KMar vervangt de komende tijd 
een deel van haar operationele 

‘striping’ voertuigen, zo wordt eind juli 
bekendgemaakt. De nieuwe Seat Ateca en 
de Volkswagen Transporter gaan binnen-
kort gefaseerd instromen. De bestaande 
‘striping’ personenvoertuigen van de 
Koninklijke Marechaussee - de Opel Astra 
SW en de Volkswagen Golf- variant - zijn 
aan het einde van hun levensduur en 
worden daarom vervangen. Daarnaast is 
ook een deel van de ‘striping’ bussen toe 
aan vervanging. In plaats hiervan komt de 
Volkswagen Transporter 6.1-uitvoering. In 
totaal worden 74 stuks van de Seat Ateca 
uitgeleverd: 64 exemplaren voor opera-

tionele doeleinden en 10 exemplaren bij 
het OTCRijden voor de rijopleiding. Van het 
nieuwe model Volkswagen Transporter 
vindt een uitlevering plaats van 71 stuks 
voor operationele doeleinden.

Bonden: Haal alle Afghaanse 
medewerkers naar hier

 De Marechausseevereniging, de AFMP, 
collega-defensiebond VBM en de poli-

tiebonden NPB en ACP roepen het kabinet 
op 15 augustus in een gezamenlijke brief 
op om alle Afghaanse medewerkers die de 
Nederlandse missie hebben geholpen naar 
ons land te halen. “We hebben niet alleen 
een zorgplicht voor Afghaanse tolken, 
maar ook voor mensen met andere func-
ties,” benadrukt MARVER-voorzitter Sven 
Schuitema. “Ik maak me druk om iedereen 
die ons daar geholpen heeft.” 

300e militaire bescherming 
tegen piraterij  

 Zwaarbewapende militairen van de 
Marine beschermen medio augustus 

voor de 300e maal in successie een koop-
vaardijschip tegen piraterij. Dat doen zij 
op de route tussen de Sri Lankaanse haven 
Hambantota en het Egyptisch Safaga. Het 
marineschip Rolldock Storm gaat door de 
Golf van Aden die berucht is door de aan-
wezigheid van piraten. Reders kunnen sinds 
2011 rekenen op de hulp van de zogeheten 
vessel protection detachements (VPD’s). 
Deze speciale beveiligingsteams van mari-
niers beschermen Nederlandse schepen die 

De Marechausseevereniging volgt nauwlettend het 
belangrijkste defensienieuws in de (inter-)nationale 
media. Nieuws waarbij het ministerie van Defensie vaak 
een prominente rol speelt en onze vereniging als ‘luis 
in de pels’ namens jou als lid regelmatig aan het woord 
komt. Sinds vorig jaar bieden we je in elke uitgave van 
Interventie onder de titel ‘Defensie in de media’ een 
bloemlezing van relevante ontwikkelingen binnen jouw 
werkveld in de afgelopen tijd. 

DEFENSIE 
IN DE MEDIA

MILITAIREN BINDEN STRIJD AAN 
MET WATER IN ZUID-LIMBURG

 ↘e Koninklijke Landmacht schiet vanaf 14 juli Zuid-Limburg te hulp, 
nadat deze provincie te kampen krijgt met overstromingen. De 

militaire steunverlening van de Landmacht vindt plaats op verzoek van de 
Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De eerste militairen gaan aan de slag in de 
omgeving van Sittard. De militairen worden voor diverse activiteiten inge-
zet, zoals het vullen van zandzakken, het begaanbaar maken van straten 
en het verrichten van herstelwerkzaamheden. Viertonners zorgen voor 
transportmogelijkheden op plekken waar civiele voertuigen door het hoge 
water niet meer konden komen. De militairen voeren ook evacuaties uit. 
Gedurende de eerste 24 uur zet Defensie bijna 70 militairen van de 13 Lichte 
Brigade uit Oirschot in. 

Mark Rutte bezoekt Koninklijke 
Marechaussee

 Demissionair minister-president Mark 
Rutte brengt op 31 mei een bezoek aan 

de Koninklijke Marechaussee. Daar bedankt 
hij de Landelijke Bijstand Organisatie (LBO) 
en het eskadron Hoog Risico Beveiliging 
(HRB) persoonlijk voor hun inzet tijdens 
de rellen uit protest tegen de avondklok. 
Commandant Koninklijke Marechaussee 
luitenant-generaal Hans Leijtens ontvangt 
de premier op de Koningin Beatrixkazerne 
in Den Haag. Rutte praat met een kleine 
afvaardiging van het LBO-personeel. Deze 
bijstandseenheid werd op verzoek van de 
politie op een aantal Nederlandse plaat-
sen ingezet. Aanleiding daarvoor waren →
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het land binnenkomen. Die uitspraak doet 
de rechtbank in Den Haag op 22 septem-
ber. Volgens de rechtbank is het letten op 
etniciteit bij controles niet in strijd met het 
verbod op discriminatie. De KMar hoeft dan 
ook niets aan de controles te veranderen. De 
KMar voert controles uit om illegaal verblijf 
in ons land tegen te gaan. Daarvoor is het 
kunnen vaststellen van iemands verblijfs-
status, identiteit en nationaliteit belangrijk. 
De rechter benadrukt dat etniciteit een rol 
kan spelen bij de beslissing om iemand te 
controleren. “Het hoeft niet, maar kan wel 
een objectieve aanwijzing zijn voor iemands 
identiteit,” zegt deze. “Een logische en 
terechte uitspraak,” zo reageert MARVER-
voorzitter Sven Schuitema dezelfde dag nog 
op Twitter. “Er is geen sprake van etnisch 
profileren als er een objectieve recht-
vaardiging voor bestaat. In het geval van 
grenscontroles is deze er logischerwijs. 
Goed dat de Koninklijke Marechaussee naar 
behoren haar werk kan blijven doen.” Enkele 
Nederlanders en maatschappelijke organisa-
ties zoals Amnesty International en RADAR 
spanden de rechtszaak aan. ←

Marechaussee biedt steun 
tijdens aangepaste Prinsjesdag

 T ijdens Prinsjesdag, die op 21 september 
in aangepaste vorm plaatsvindt van-

wege het coronavirus, draagt de Koninklijke 
Marechaussee haar steentje bij. Net als bij 
Prinsjesdag in 2020 begeleidt een ere-escor-
te van 8 motoren koning Willem-Alexander 
van Paleis Noordeinde naar de Grote Kerk, 
waar hij de troonrede uitspreekt. Na afloop 
begeleidt de Koninklijke Marechaussee 
de koning terug naar het paleis. Buiten 
coronatijd voeren ruiters en amazones van 
de Bereden Brigade KMar deze ceremo-
niële taak uit. Prinsjesdag 2021 ziet er door 
COVID-19 wederom anders uit. Er is geen 
publiek, geen rijtoer en geen balkonscène. 

KMar niet schuldig aan etnische 
profilering 

 De Koninklijke Marechaussee maakt 
zich niet schuldig aan etnisch profi-

leren bij het controleren van mensen die 

fly past tijdens de Formule 1-race in 
Zandvoort te annuleren. Defensie zou 
deze fly past aanvankelijk verzorgen met 
jachtvliegtuigen over de start-finish van 
het racecircuit op zondag 5 september. 
Het orkest van de Koninklijke Luchtmacht 
speelt voorafgaand aan de Formule 1 in 
Zandvoort uiteindelijk wel het Wilhelmus. 
Het volkslied wordt gezongen door zange-
res Davina Michelle. 

ten van het type FRISC en met de NH90-
boordhelikopter. Het patrouillevoertuig 
scheept hiervoor 2 pallets aan noodrantsoe-
nen en 35 pallets met flesjes water in, goed 
voor in totaal 23.220 liter. Met het afmeren 
van de Zr.Ms. Holland wordt de militaire 
noodhulpoperatie op Haïti uiteindelijk op 3 
september afgerond. 

Oud-voorzitter & voorzitter 
AFMP kraken kritische noten

 V ia Tweets en media-optredens op 
radio en televisie maakt Anne-Marie 

Snels zich als oud-voorzitter van onze 
collega-bond AFMP in augustus sterk voor 
een vlugge evacuatie met versnelde pro-
cedure van de Afghaanse tolken die voor 
de Nederlandse troepen werkten. Vooral 
na de herovering van Afghanistan door de 
Taliban worden de tolken en hun families 
met hun leven bedreigd, omdat zij als 
landverraders worden beschouwd. Ook de 
huidige AFMP-voorzitter Ton van den Berg 
spreekt in de media meermaals zijn zorgen 
hierover uit en kraakt kritische noten over 
de trage handelswijze van het kabinet bij 
de evacuatie van de Afghaanse tolken. 

Fly past in Zandvoort geschrapt 
door moeilijke situatie 
Afghanistan

 Vanwege de heftige ontwikkelingen 
in Afghanistan na de herovering van 

dit land door de Taliban neemt Defensie op 
24 augustus het besluit om de geplande 

door gevaarlijke gebieden varen, zoals de 
Golf van Aden en een deel van de Indische 
Oceaan en Arabische Zee. Vooral lang-
zaam varende schepen zijn kwetsbaar voor 
piraterij. Als reders een VPD inschakelen, 
dan geven zij de beveiliging van het schip 
uit handen. De zwaarbewapende militairen 
plaatsen prikkeldraad, staan op de uitkijk 
en grijpen in wanneer nodig. Er is nog nooit 
een schip gekaapt onder bescherming van 
Nederlandse militairen.

Hulpverlening aan Haïti  
van start

 Defensie start op 21 augustus met de 
hulpverlening op het door een zware 

aardbeving getroffen Haïti. Het patrouil-
levaartuig Zr.Ms. Holland arriveert die dag 
om de broodnodige hulp te bieden na de 
ramp van 14 augustus. Allereerst wor-
den verkenningen op en boven het eiland 
uitgevoerd. Militairen zien met eigen ogen 
dat de nood hoog is op het Caribische eiland. 
Vanaf de Zr.Ms. Holland delen militairen 
vervolgens op diverse plaatsen voedsel en 
water uit. Dat gebeurt met snelle rubberbo-

KWARTAALOVERZICHTKWARTAALOVERZICHT

BARBARA VISSER VERTREKT  
EN ANK BIJLEVELD TREEDT AF 

 ↘Op 31 augustus wordt bekendgemaakt dat Barbara Visser per direct 
stopt als staatssecretaris van Defensie en aan de slag gaat als demis-

sionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zij vervult deze kabi-
netspost totdat er een nieuw kabinet komt. Tijdens het Afghanistandebat 
op 16 september volgt een door de meerderheid van de Tweede Kamer 
gesteunde motie van afkeuring tegen demissionair minister Kaag van 
Buitenlandse Zaken en demissionair minister Bijleveld van Defensie. Deze 
motie houdt verband met de chaotische evacuatie uit Afghanistan. Naar 
aanleiding hiervan treedt Kaag dezelfde dag nog af als minister, een dag 
later gevolgd door het vertrek van Bijleveld als minister van Defensie.  

EXTRA 
MILITAIREN  
NAAR KABUL 
 ↘Op 22 augustus vertrekken extra 

Nederlandse militairen naar de 
Afghaanse hoofdstad Kabul. Zij verster-
ken de 62 al aanwezige militairen bij de 
lopende operatie om zoveel mogelijk 
mensen te evacueren uit Afghanistan, 
waar de Taliban nu de scepter zwaaien. 
De extra militairen verzorgen de bevei-
liging van vliegtuigen, van evacués 
en van het consulair noodteam, dat 
zich onder leiding van de ambassadeur 
inspant om evacuaties te realiseren. 
Daarnaast staan vanaf 22 augustus een 
compagnie van het Korps Mariniers en 
een compagnie van de Luchtmobiele 
Brigade op afroep beschikbaar bij het 
evacuatieproces.
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Hechte samenwerking bij  
de Koninklijke Marechaussee

19

REPORTAGE

In de op 21 september verschenen uitgave van FNV Magazine werd uitgebreid aandacht 
besteed aan de Koninklijke Marechaussee. De bijna 1 miljoen leden van de FNV konden hierin 
een reportage lezen over het werk van Wachtmeester Algemeen Opsporingsambtenaar 
Maurice (26). Wij willen jou als Interventie-lezer deze reportage van de hand van Mike Raanhuis 
niet onthouden. De foto heeft Mike gemaakt tijdens een oefening en de namen Niels en 
Tom zijn gefingeerd. Samen met zijn collega’s bestrijdt Maurice criminaliteit aan de grens. 
“Samenwerking is het meest belangrijk, je weet nooit hoe iemand reageert bij een aanhouding.” 

‘IN ONS VAK  
 STA JE ÁLTIJD AAN’

REPORTAGE

Wat is jullie voornaamste taak? 
“De specialiteit van onze brigade is Mobiel 
Toezicht Veiligheid (MTV, red.) aan de bin-
nengrens van ons land. Ons team bestaat uit 
wachtmeesters. Samen bestrijden we crimina-
liteit die de grens van Nederland met Duitsland 
(en soms België, red.) overschrijdt. Dit kan 
van alles zijn: van de Vreemdelingenwet, de 
Wet wapens en Munitie, de Opiumwet en de 
Wegenverkeerswet. Zo scannen wij onder 
meer inreizend verkeer op bijvoorbeeld de A67 
en zo nodig verrichten wij aanhoudingen. Dit 
scannen gaat steekproefsgewijs en op basis 
van kennis en ervaring, maar ook wel op onder-
buikgevoel, op intuïtie. Al blijft het ontzet-
tend lastig, hoor. Want ja, moeder en dochter 
die lekker op vakantie gaan in een doorsnee 
gezinsauto kunnen net zo goed tientallen 
kilo’s cocaïne in hun kofferbak hebben. Dit 
gebeurt niet vaak, maar het komt zeker voor.” 
 
Hoe belangrijk is samenwerking? 
‘Wij werken altijd in koppels bij onze Brigade 
Venlo. Als wij auto’s controleren en staande 
houden, dan spreekt steevast één van ons de 
bestuurder aan en de andere bewaakt. Degene 
die aanspreekt, wil altijd weten wat de iden-
titeit en de nationaliteit is én de verblijfrech-
telijke positie, oftewel: mag diegene hier wel 
zijn? De ander checkt vooral: kan ik de handen 
goed zien, liggen er verdachte spullen in de 
auto, zijn bestuurder en passagiers zenuw-
achtig, zweten ze, kijken ze veel om zich heen, 
werken ze mee? Wij werken voor een geplande 
aanhouding met verschillende scenario’s die 
we kunnen aantreffen, van best case tot worst 
case scenario. We gaan altijd uit van de slecht-
ste situatie zodat we zo scherp mogelijk zijn. Je 
weet immers nooit hoe iemand reageert; geeft 
hij zich zomaar over of vliegt hij je ineens aan 
met een getrokken mes? Ik tref vaker messen 
aan die niet in een kofferbak liggen of in een tas 
zijn weggestopt, maar in het portiervakje of 
onder de stoel. Hier kan iemand snel naar grij-
pen tijdens de aanhouding, dat noemen we een 
‘voor gebruik gereed zijnd wapen’. In ons vak 
ben je altijd dienstbaar, ook privé. Dat komt; wij 
staan áltijd aan, zijn altijd scherp. Waar ik ook 
ben, ik scan altijd alles. Ik zeg weleens: ik leef 
mijn werk.” ←
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NIELS, BEVEILIGER (LINKS): 

‘Je moet elkaar kunnen 
vertrouwen en op elkaar 

kunnen bouwen.’

MAURICE, WACHTMEESTER (MIDDEN): 

‘Wij werken altijd in 
koppels en de taken 
zijn helder verdeeld. 

Wij weten altijd 
precies wat we aan 

elkaar hebben.’

TOM, WACHTMEESTER (RECHTS): 

‘Eén man is geen man. 
Je staat er in ons 

werk nooit alleen voor, 
omdat je het niet in je 

eentje af kunt.’
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die in Afghanistan actief waren, overgele-
verd aan de wraakzucht van de Taliban. 
Luitenant Michael Nijs (51), zelf twee keer 
uitgezonden naar Afghanistan: “AFMP-
voorzitter Ton van den Berg en oud-voorzit-
ter Anne-Marie Snels zijn al maanden bezig 
om aandacht te vragen voor de tolken die in 
dienst waren van de Nederlandse krijgs-
macht. Het is een farce hoe men politiek 
hiermee is omgegaan. De VS kondigden al 
maanden geleden aan dat zij eind augustus 
zouden gaan. Hoe haal je het in je hoofd om 
dan te denken dat het niet zo’n vaart zal 
lopen? Je kon op je vingers natellen dat het 
een chaos zou worden.”     

Uruzgan
Nijs werd in juni 2006 als ‘techneut’ toe-
gevoegd aan het herstelpeloton van de 
Luchtmobiele Brigade die is uitgezonden 
naar de Afghaanse provincie Uruzgan. Hij 
hield zich in het kamp in Tarin Kowt voorna-
melijk bezig met de communicatieappara-
tuur, maar had al snel door dat er van een 

opbouwmissie geen sprake was. 
Nijs: “Vanaf dag één was het een vecht-
missie. Een groot deel van onze eenheid 
werd al in juli en augustus ingezet om de 
Amerikanen steun te bieden bij gevech-
ten in Helmand.” In september namen de 
Nederlanders de basis Martello over van de 
Canadezen. “Die basis werd aangevallen en 
er is keihard gevochten. Ik was er zelf nog in 
de periode dat de granaten over het kamp 
vlogen.”  
In 2011 werd Nijs als onderofficier nogmaals 
uitgezonden, nu naar Kunduz. “Dat was een 
heel andere uitzending, want die richtte zich 
op het trainen van politiemensen. We had-
den ook wel een beveiligingstaak, maar die 
lag voor een groot deel in Duitse handen.” 
Nijs had destijds al  zijn twijfels over deze 
missie. “We leidden die mensen teveel op 
voor technische politietaken, terwijl zij 
eigenlijk te maken kregen met oorlogsge-
weld. Ik bedoel: die politietaken moesten ze 
natuurlijk ook leren, maar daar had het niet 
bij moeten blijven.”

Kabul
Ook luchtmachtmilitair Cees Folmer (60) 
keek in augustus met verbazing toe hoe de 
Taliban in een vloek en een zucht Kabul ver-
overden, de stad die hij zo goed kent. Hij ver-
trok in 2005 naar Afghanistan als crewchief 
van de F-16’s die vanaf het vliegveld van 
Kabul werden ingezet. “In principe was het 
werk op de vliegbasis Kabul niet anders dan 
het werken op de vliegbasis Leeuwarden, 
met dien verstande dat we F-16’s moesten 
voorzien van live-bombs en dat ze ook wel 
eens leeg terugkwamen. We zaten op het 
vliegveld van Kabul met de toestellen buiten 
het hek, dus in een soort niemandsland. Dat 
werd wel bewaakt, maar we zaten dus niet 
in het kampgedeelte.” 
Folmer en zijn collega’s kregen ook regelma-
tig te maken met het oorlogsgeweld. “We 
hebben daar ook aanslagen gehad en aanval-
len van 120 mm raketten meegemaakt, die 
voorbijvlogen. Dus er was wel een dreiging. 
Maar desondanks voelde je je relatief veilig. 
Op den duur raak je er ook aan gewend.“

AFGHANISTAN AFGHANISTAN

 Afghaanse tolk:  
 ‘80% KANS 
DAT HET NIET GOED AFLOOPT MET ACHTERBLIJVERS’

 ↘De Afghaanse tolk Mohammed - 
vanzelfsprekend gebruiken we 

uit veiligheidsoverwegingen niet zijn 
echte naam - is in tegenstelling tot de 
Aghanistanveteranen positief over het 
optreden van de Nederlandse regering.  
“Ik vind dat de Nederlandse regering het 
goed gedaan heeft. Tenslotte zijn meer dan 
2000 Afghanen hier naartoe gekomen.” Wel 
maakt hij zich zorgen over de achterblij-
vers. “De Taliban zullen de achterblijvers 
vermoedelijk opsporen en iedereen die met 
de buitenlandse troepen heeft samenge-
werkt, zal ‘hem dan ook knijpen’. Ik denk 
dat de kans 80 procent is dat het slecht met 
hen afloopt. Maar het kan ook zijn dat de 

Nederlandse regering er toch nog in slaagt 
om afspraken te maken met de Taliban om 
ze alsnog te repatriëren.”

Zelf heeft hij, nadat hij moest vluchten 
vanwege zijn werk voor westerse militai-
ren, al eerder succesvol asiel aangevraagd 
en gekregen in Nederland. Sinds kort 
is hij ook weer herenigd met zijn gezin. 
“Uiteraard ben ik gelukkig dat zij nu veilig 
in Nederland zijn. Ik weet zeker dat zij op 
dit moment in Afghanistan groot gevaar 
zouden hebben gelopen.”

Bijna dagelijks heeft hij contact met zijn 
ouders en andere familieleden die nog in 

Afghanistan zijn. “Ik maak me grote zorgen 
over mijn ouders. Het is niet veilig voor 
hen. Ik ben doodsbenauwd dat de Taliban 
hen op een dag vinden en dan vragen: ‘Bel 
eens met je zoon, want hij heeft voor de 
bezetters gewerkt’.” Volgens Mohammed 
is vluchten voor hen onmogelijk. “Hoe 
moeten zij dat doen, zonder geld en zonder 
middelen? En dan nog, de buurlanden van 
Afghanistan zitten echt niet te wachten 
op zulke vluchtelingen. Zij zijn vaak ook 
anti-westers. Dus ja, ik maak met grote 
zorgen voor de toekomst van mijn ouders 
en die van alle Afghanen. Want zolang de 
Taliban het voor het zeggen hebben, ziet 
het er heel slecht uit.”

Veteranen kritisch over 
beleid Nederlandse regering 
na val van Kabul

 ‘DIE AFGHANEN KUNNEN 
WE GEMAKKELIJK 
HERBERGEN’
Ook veteranen hebben de recente 
gebeurtenissen in Afghanistan, zoals de 
razendsnelle verovering van de hoofdstad 
Kabul door de Taliban, met argusogen gevolgd. 
Interventie sprak met twee van hen en met 
een Afghaanse tolk die nog wél de dans wist te 
ontspringen. “Ik zie de toekomst voor mijn ouders 
in Afghanistan heel somber in.” TEKST FRED LARDENOYE

 ‘Ongeloof, 
moedeloosheid, maar ook woede en 
verdriet,” zo benadrukte de (inmid-
dels voormalige) demissionaire minister 
van Defensie Bijleveld in een brief aan 
Afghanistanveteranen over het gevoel dat 
heerst na de val van Kabul op 15 augustus. 
Interventie sprak met veteranen die vooral 
geschokt zijn over de trage manier waarop 
de Nederlandse regering heeft gereageerd. 
Hierdoor zijn volgens hen talloze medewer-
kers van de Nederlandse militaire eenheden →
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jaar is een twintigjarige veertig en weet hij 
niet beter dan dat er buitenlandse troepen 
zijn die komen om te assisteren en advise-
ren. Wanneer is het kantelpunt dat ze je als 
een bezetter gaan zien?” Over het nut van 
de missie heeft hij een dubbel gevoel. “Ik 
denk zeker dat we daar verschil gemaakt 
hebben. Kijk maar naar die protesten van 
vrouwen, die opkomen voor hun rechten.” 

Srebrenica
Beide veteranen zijn niet te spreken over 
gevolgen van de trage reactie van de 
Nederlandse regering. “Dat die mensen 
daar angst hebben, begrijp ik volkomen,” 
benadrukt Folmer. “Onze schoonmaker 
zat op de compound pikante blaadjes te 
lezen. Het zijn ook gewone mensen. Maar 
als de Taliban dat zouden weten, knopen 
ze hem op.” Hij ergert zich aan de tegenge-
luiden over het opnemen van de gevluchte 
Afghanen. “Ik begrijp niet dat mensen 
zeggen dat we 21.000 mensen niet kunnen 
herbergen in Nederland. We kunnen dat 
gemakkelijk, want we hebben een schreeu-
wend tekort op de arbeidsmarkt. Het zijn 
veelal jonge mensen over wie je het hebt, 
die kunnen we prima gebruiken.”
Nijs neemt het de Nederlandse overheid 
‘ronduit kwalijk’ dat veel tolken, bevei-
ligers en andere medewerkers niet tijdig 
geëvacueerd zijn. Hij heeft weinig illu-
sies over wat er met de achterblijvers zal 
gebeuren. “Die Taliban 2.0, daar geloof ik 
niks van. Ik ben bang dat iedereen die met 
het westen heeft samengewerkt op een of 
andere manier onder druk gezet, vernederd 
en gemarteld wordt.” 
Ook Folmer is weinig hoopvol over de 
toekomst: “Ik heb het idee dat de Taliban 
het beleid uit het verleden weer oppak-
ken en dan wordt het al dan niet weer een 
broeinest van terrorisme. Maar als dat zo 
is en de olie in gevaar komt of er wordt 
weer een aanslag gepleegd, dan moet de 
wereld weer reageren en begint alles weer 
opnieuw. Hopelijk wordt er dan wel eerst 
over een langetermijnstrategie nage-
dacht.” ←

Twijfel en boosheid
Folmer betwijfelt of de snelle val van 
Kabul niet te voorspellen is geweest. “De 
inlichtingendiensten zouden dit geweten 
moeten hebben. En als dat zo is, dan hadden 
we zelf op tijd onze zaken moeten regelen. 
We kunnen ons dan niet verschuilen achter 
‘het ging zo snel, dat hadden we niet kun-
nen voorzien’. Alsof je die tienduizenden 
Talibanstrijders zomaar ergens verstopt 
kunt houden in de woestijn.”
Nijs, die als veteraan ook meedraait in het 
project ‘Veteraan voor de klas’, reali-
seerde zich bij het zien van de beelden 
van de razendsnel oprukkende Taliban dat 
zijn verhaal gaat veranderen. “Daardoor 
werd ik ook echt in die ontwikkelingen 
meegezogen. Dan ga je weer terug naar 
wat wij daar hebben gedaan. Dat zal voor 
veel veteranen gelden. Aan de ene kant 
grijpt het me aan, want je weet dat wat 
je gedaan hebt meerwaarde heeft. Maar 
er is ook boosheid, als je ziet dat direct de 
wapens worden neergegooid als je na 20 
jaar weggaat en de Taliban het zo kunnen 
overnemen. Er zit nu een regering die geen 
donder geeft om hun mensen. Er is ook 
geen samenhang tussen al die verschil-
lende stammen in het land.”  

Lange termijn
Over de vraag of de missie in Afghanistan 
nut heeft gehad, denken Folmer en Nijs 
genuanceerd. Folmer: “Die vraag moet 
je vooraf stellen en daar ook de duur van 
de missie door laten bepalen. Dat land 
heeft vanaf 450 voor Christus alleen maar 
ellende gekend, van oorlogen tot bezet-
tingen. Dan moet je niet verwachten dat je 
dat even in twintig jaar kunt oplossen. Dat 
duurt drie generaties, daarom hadden we 
een langetermijnstrategie moeten hebben. 
We zijn veel te vroeg weggegaan. Dat komt 
ook omdat onze besluitvormers voor de 
korte termijn gaan, want over vier jaar zijn 
er weer verkiezingen.” 
Ook Nijs vindt dat het westen de missie 
te abrupt heeft afgebroken: “Maar ik snap 
ook dat het een keer ophoudt, want na 20 
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HORIZONTAAL
1. Goudland, paradijs  8. Breedbandtechnologie  
12. Later, daarachter  13. Oorlogsschip  15. Schuil-
naam  17. Cuba ..., cocktail  19. ... Maria, muziek-
stuk van Bach en Gounod  21. Kegelvormig   
22. Illegale activiteit gericht op de uitbuiting 
van personen  25. ... Office, kantoor van Joe 
Biden  26. Apenstaart  27. Evander ..., Nederlands 
voetballer  28. ... Airlines, Amerikaanse lucht-
vaartmaatschappij  31. ... Melkert, PvdA-politicus  
32. Soort antilope  34. Willekeurig  37. Edelsteen  
38. Helder, klaar  40. Richard ..., Amerikaans 
acteur  41. ... Duck, fictieve eend, aka Dora Duck-
Prul  43. Vleesgerecht  45. Vruchtbare plek in 
een woestijn  47. ... Munnik, Nederlands cartoo-
nist  48. Onzuiver  50. Vleesrooster  52. ... fly, 
luchtvaart-maatschappij, voorheen ArkeFly  
54. Betrekking, werk  55. Slotopener  58. Ezel-
geluid  60. Een honderdste deel van een 
roebel  61. ... Elias, journalist en VVD-politicus  
63. Muzieknoot  64. Batterij  67. Terugkeer in 
het arbeidsproces 69. Kriebel  71. Voorwaarde  
72. Vierde maand  73. Marie en Pierre ..., natuur-
kundigen  74. Stad

VERTICAAL
2. Stad in Duitsland  3. Doorweekt  4. Honderd 
gram  5. Egyptische zonnegod  6. Dal in een kust-
landschap 7. Lichte mitrailleur  8. Soort kwarts  
9. Vasco ... Gama, Portugees ontdekkingsreizi-
ger  10. Verzameling wijken en buurten  11. Aard  
13. Teer, broos  14. Espoirs, jonge wielrenners 
zonder profcontract  16. ... donna è mobile, aria 
uit Rigoletto  17. ... Blokhuis, muziekjournalist en 
presentator  18. Motormerk van Tinus in Oerend 
Hard  20. Bosmeer  23. Onder tijdsdruk geschre-
ven tekst  24. Plaats in Noord-Gelderland  
29. Graffitihandtekening  30. Volksmisleiding  
31. Wier  33. ..., ..., ..., we zijn zo blij, kinderboek 
van Carry Slee  34. Noorse popgroep van Take 
On Me  35. Bemanning  36. Islamitische geeste-
lijke  39. Gezamenlijk  41. Hoes  42. Vrouwelijke 
bergsporter  44. Oplosmiddel   46. Bijeenkomst 
van Europese leiders  49. Bladgroente  
51. Briefaanhef  53. Olm  56. Produceren, ver-
schaffen  57. Smakelijk  59. ... Marx, een van The 
Marx Brothers  62. ..., ..., lied van Jan Boezeroen  
63. Loopstok  65. A Street... Named Desire, film 
van Elia Kazan  66. ... van Minerva, vogel uit de 
Romeinse mythologie  68. Wederhelft, eega  
69. Zesde maand  70. Bol-gewas  73. The Final ..., 
album van Pink Floyd  75. Kruis ... munt, lotings-
procedure 76. ... land, ter zee en in de lucht, 
tv-programma
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KRUISWOORDRAADSEL

OPLOSSING

AFGHANISTAN

 ‘Alsof je 
tienduizenden 
Talibanstrijders 
zomaar ergens 
verstopt kunt 
houden in de 
woestijn’

↑ Michael Nijs: “Je kon op je vingers 
natellen dat het een chaos zou worden.” 
FOTO: PRIVÉCOLLECTIE MICHAEL NIJS

↓ Cees Folmer: “We moeten ons niet 
verschuilen achter het ‘het ging zo snel’.” 
FOTO: PRIVÉCOLLECTIE CEES FOLMER
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INTERVIEWINTERVIEW

 ‘BIJ HET OPLEGGEN VAN OPLEIDINGEN 
MOET DEFENSIE AANGEVEN WAT DE 

 VERWACHTE KOSTEN ZIJN’
De afdeling individuele belangenbehartiging van de MARVER krijgt regelmatig 

vragen en problemen van leden voorgelegd op het gebied van opleidingen. 
Een veelvoorkomende vraag is of er onder bepaalde omstandigheden al 

dan niet een terugbetalingsverplichting van toepassing is voor de kosten 
van opleidingen. In een interview met Nikki van Nieuwamerongen, juridisch 
medewerker voor zowel de Marechausseevereniging als de AFMP, zoomen 

we daarom in op deze terugbetalingsverplichting. “Het is geen verplichting, 
maar een bevoegdheid van Defensie om die verplichting op te leggen en deze 

moet van tevoren - dus direct bij het besluit dat de opleiding mag worden 
gevolgd - aan de medewerker bekend zijn gemaakt.” TEKST BART MANDERS

Nikki van Nieuwamerongen, 
juridisch medewerker voor MARVER:

Wat vind je de mooiste aspecten 
van je werk?
Door de verscheidenheid aan onderwerpen 
waarmee ik te maken heb, is mijn werk nooit 
saai. In mijn functie houd ik me bezig met 
het militaire ambtenarenrecht, dat heel 
uitgebreid en aan verandering onderhevig is. 
Ik beschouw mezelf als een ‘mensen-mens’ 
met een groot rechtvaardigheidsgevoel. 
Buiten al het juridische getouwtrek vind ik 
het daarom ontzettend mooi om te mogen 
strijden voor de belangen van onze leden, 
zodat zij hun recht kunnen halen bij hun 
werkgever. 
Ik hecht waarde aan persoonlijk contact met 
iedereen die ik hulp bied. Zo mail ik en bel ik 
veel met leden. Vóór de coronacrisis nodigde 
ik leden met een complexe hulpvraag wel 
eens uit op ons kantoor in Utrecht, zodat zij 
persoonlijk hun verhaal bij mij konden doen. 
Door corona heeft dat helaas een lange 
periode niet meer gekund. De hoorzittin-
gen waarbij ik als kwestiebehandelaar de 
afgelopen tijd leden vertegenwoordigde, 
vonden veelal telefonisch of via MS Teams 

Kun je allereerst vertellen 
waaruit jouw dagelijks 
werk bestaat als juridisch 
medewerker voor de MARVER 
en de AFMP? 
Mijn dagelijkse werk loopt uiteen van het 
beantwoorden van algemene vragen van 
leden over bijvoorbeeld toelagen en ziekte, 
tot het voeren van juridische procedures 
over meer complexe onderwerpen, zoals 
ontslagkwesties en functiewaarderin-

gen. Als gemachtigde sta ik leden bij vanaf 
het moment dat zij zich melden met een 
juridisch probleem tot en met het moment 
dat er een beslissing wordt genomen op 
het bezwaar. Tijdens een dergelijke juri-
dische procedure houd ik mij bezig met 
het beoordelen en toetsen van juridische 
vraagstukken en besluiten en het opstellen 
en indienen van juridische stukken, zoals 
verzoeken, bezwaarschriften en aanspra-
kelijkstellingen. Daar horen natuurlijk ook 
het managen van dossiers, het bewaken van 
termijnen en het vertegenwoordigen van 
leden tijdens hoorzittingen bij.
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succes geboekt. De rechter vond namelijk 
dat er van tevoren te weinig tekst en uitleg 
aan de militair was gegeven. Neem bij twijfel 
over het terug te betalen bedrag vooral 
contact met ons op.

Bij de aanvraag van diverse 
opleidingen bij Defensie wordt 
een Persoonlijk Ontwikkel 
Plan meegestuurd. Wat is de 
meerwaarde van zo’n POP? 
Een lid dat een opleiding wil volgen, voert 
eerst een loopbaangesprek met zijn of haar 
loopbaanbegeleider. Deze loopbaanbegelei-
der legt na dit gesprek de belangrijkste zaken 
vast in een POP, die wordt meegestuurd met 
de uiteindelijke opleidingsaanvraag. Het 
is daarom van belang dat je alle gemaakte 
afspraken hierin goed laat vastleggen. Soms 
wordt ook de terugbetalingsverplichting van 
de opleidingskosten hierin vermeld. Als er 
discussies of problemen ontstaan rond een 
opleiding, dan kun je altijd terugvallen op de 
in het POP vastgelegde afspraken. 

Welke opleidingsadviezen heb je 
tenslotte voor leden?
Let er zoals gezegd goed op of de terugbe-
talingsverplichting van de opleidingskosten 
al dan niet in jouw POP of aanwijzingsbesluit 
is vermeld. Voordat je jouw militaire ontslag 
indient, is het verstandig bij P&O na te gaan 
om welke bedrag het gaat dat je eventueel 
zou moeten terugbetalen. Als het bedrag op 
dat moment in jouw ogen erg hoog is, kun 
je alsnog het besluit nemen om de dienst 
niet of pas later te verlaten. Daarnaast kun 
je ervoor kiezen een betalingsregeling te 
treffen. Ik raad je sowieso aan om eerder 
met vragen en problemen op het gebied 
van opleidingen bij ons op de lijn te komen. 
Vaak melden leden zich helaas pas bij ons 
als de moeilijkheden met hun werkgever al 
zijn geëscaleerd en er daarom een juridische 
strijd moet worden gevoerd. Je kunt beter 
wat vroeg en te vaak met vragen bij ons 
aankloppen, dan dat je door te laat handelen 
met grotere problemen wordt geconfron-
teerd. ←

Hoeveel geld moet je eigenlijk 
terugbetalen?  
De opleidingskosten worden berekend 
aan de hand van vaste bedragen, waarbij 
er verschil is al naar gelang de opleiding 
binnen Defensie of bij een externe oplei-
dingsinstelling is gevolgd. Als de totale 
opleidingskosten minder dan € 4.000 
bedragen, hoeft er geen terugbetaling 
plaats te vinden. Verder geldt voor iedere 
terugbetalingsverplichting dat sprake 
dient te zijn van een evenwichtige verde-
ling van risico’s tussen werkgever en werk-
nemer. Van belang is vooral de mate van 
verwijtbaarheid. Het komt geregeld voor 
dat Defensie het terug te betalen bedrag 
met 25% of 50% verlaagt, bijvoorbeeld als 
de betrokken militair maar beperkt schuld 
heeft aan het mislukken van de opleiding. 
Onlangs hebben we bij de rechter ook een 

moeten betalen dan wanneer je pas 1,5 jaar 
later vertrekt bij Defensie. Jouw werkgever 
heeft dan namelijk gedurende deze langere 
periode kunnen profiteren van de kennis 
en kunde die je tijdens jouw opleiding hebt 
opgedaan. 

zes maanden na de ontslagdatum sprake is 
van een nieuwe aanstelling bij het ministe-
rie van Defensie. Wij voeren op dit moment 
een procedure over de vraag of dit ook een 
aanstelling als reservist kan zijn. Wij zijn van 
mening dat er in zo’n geval geen terugbe-
talingsverplichting van toepassing is, maar 
Defensie ziet dit anders.
Het is trouwens geen verplichting, maar een 
bevoegdheid van Defensie om een terug-
betalingsverplichting op te leggen en deze 
moet van tevoren - dus direct bij het besluit 
dat de opleiding mag worden gevolgd - aan 
de medewerker bekend zijn gemaakt. Dit kan 
achteraf niet worden gerepareerd. Krijg je in 
later stadium een terugbetalingsverplich-
ting opgelegd? Dan kun je bij ons terecht 
voor het maken van bezwaar. Wij vinden dat 
Defensie bij het opleggen van de opleiding 
ook moet aangeven hoeveel de verwachte 
opleidingskosten zullen bedragen. Op die 
manier weten medewerkers op voorhand 
beter waar zij aan toe zijn. 
De terugbetalingsverplichting van oplei-
dingen van burgermedewerkers steekt ove-
rigens heel anders in elkaar. Neem contact 
met ons op als je hierover vragen hebt. 

Welke termijnen gelden bij deze 
verplichting? 
Op basis van artikel 3:6 van de Voorlopige 
Voorziening Uitvoeringsregeling AMAR 
geldt deze verplichting in elk geval tijdens 
de studie en minimaal 2 jaar en maximaal 
6 jaar na het afronden van een opleiding, 
afhankelijk van de specifieke studie. Deze 
periode vangt aan op de eerste dag na de 
beëindiging hiervan. Dit houdt dus in dat je 
kan worden verplicht tot terugbetaling van 
de studiekosten als je voor het einde van 
deze termijn vanwege een van de eerder 
genoemde gronden wordt ontheven van 
je opleiding of functie of als je vlak na het 
volgen van een opleiding uit eigen beweging 
ontslag neemt uit de militaire dienst. Het 
terug te betalen bedrag wordt naar even-
redigheid verminderd naarmate de termijn 
is verstreken. Als je direct na afronding van 
de opleiding opstapt, zul je dus meer terug 

verplichting van de kosten van bepaalde 
opleidingen. Bij hun uitdiensttreding weten 
onze leden vaak niet of zij deze plicht hebben 
en in welke mate hiervan sprake is. Zo zijn 
er collega’s die FPS-fase 1 hebben doorlo-
pen en die willen terugkeren naar de civiele 
arbeidsmarkt. Zij vragen zich op dat moment 
af of zij de kosten van een recent afgeronde 
opleiding moeten terugbetalen. 
Verder kloppen bijvoorbeeld leden bij mij 
aan die een studie moeten volgen op een dag 
waarop zij eigenlijk dienst hebben. De vraag 
is dan of er sprake is van een juiste vrijstel-
ling van hun dienst of dat het dienstbelang 
zwaarder weegt. 
Eerder dit jaar heb ik enkele juridische 
procedures op opleidingsgebied tegen 
de KMar als werkgever gevoerd. Diverse 
potentiële wachtmeesters ontvingen 
namelijk een afwijzing voor de wachtmees-
teropleiding, maar deze afwijzing strookte 
niet met de opleidingsvoorwaarden die 
in een eerder gepubliceerd bulletin ston-
den vermeld. Uiteindelijk wonnen we als 
Marechausseevereniging vijf zaken op dit 
terrein.  

Er heerst dus veel 
onduidelijkheid over de 
verplichte terugbetaling van 
opleidingskosten. Wat is er 
wettelijk allemaal vastgelegd in 
het kader van deze verplichting?
De terugbetalingsverplichting van oplei-
dingskosten is wettelijk geregeld in artikel 
16e van het algemeen militair ambte-
narenreglement (AMAR, red) en verder 
uitgewerkt in de Voorlopige Voorziening 
Uitvoeringsregeling AMAR. Een militair 
kan bij de aanwijzing voor de opleiding de 
verplichting worden opgelegd om de oplei-
dingskosten volledig of gedeeltelijk terug 
te betalen als hij of zij door verwijtbare 
omstandigheden wordt ontheven van diens 
opleiding of bestaande functie óf wordt 
ontslagen op een van de andere in de wetge-
ving genoemde gronden. 
De terugbetalingsverplichting geldt ook als 
iemand zelf ontslag neemt, tenzij er binnen 

plaats, dus dat was voor mij even schakelen. 
Persoonlijk hoop ik van harte dat de corona-
crisis binnen afzienbare tijd tot een einde 
komt en dat ik weer meer live contact met 
leden kan hebben.

Sinds wanneer ben je actief  
in je huidige functie? 
In het kader van een praktijkoriënterende 
stage voor mijn studie Rechten aan de 
Hogeschool Leiden liep ik vanaf augustus 
2016 een jaar lang in de functie van jurist 
stage bij FNV Veiligheid, de werkorganisatie 
van toen nog de Marechausseevereniging, 
de AFMP én de Nederlandse Politiebond. 
Weliswaar onder begeleiding verrichte ik in 
feite toen al werk als kwestiebehandelaar. 
Ik maakte kennis met het militair ambtena-
renrecht en kon mijn opgedane kennis op het 
gebied van bestuursrecht toepassen in de 
praktijk. Na mijn stage ging ik mijn afstu-
deerscriptie schrijven en ben ik uiteindelijk 
weer bij FNV Veiligheid terechtgekomen. 
Ik werd gevraagd of ik er definitief wilde 
komen werken en op deze vraag heb ik ‘ja’ 
gezegd. Sinds het vertrek van de NPB vorig 
jaar uit de werkorganisatie ben ik dus juri-
disch medewerker voor onze defensiebon-
den MARVER en AFMP. 

Krijg je vaak vragen binnen van 
leden over opleidingen?
Ik krijg geregeld vragen hierover, maar dit 
gebeurt zeker niet aan de lopende band. De 
meeste vragen gaan over de terugbetalings-

INTERVIEW

 ‘Bij hun uitdienst-
treding weten 
onze leden vaak 
niet of zij een 
terugbetalings-
verplichting bij 
opleidingen 
hebben’

 ‘Kom eerder 
met vragen en 
problemen op 
opleidings-
gebied bij ons 
op de lijn’

INTERVIEW



2928

BONDIG - VERENIGING BONDIG - VERENIGING

zijn vader als ‘een succesvol 
en sportief mens’. Ook maakte 
hij een goede carrière door 
en werd hij onderscheiden 
met een medaille van de 
Olympische Spelen. Ook deed 
hij veel vrijwilligerswerk voor 
het Rode Kruis. Hij was iemand 
met een goede inborst, ‘Een 
man een man, een woord een 
woord’. Graag was hij onder de 
mensen. Hij was een gelovig en 
actief lid van de Protestantse 

Gemeenschap Leusden. Van 
hieruit leidde hij samen met 
zijn vrouw Jenny de gebeds-
kring op de Bernhardkazerne 
te Amersfoort. Jenny uitte 
zich met de woorden: “Wie was 
Hans.” Zij leerde hem kennen bij 
de Evangelische Gemeente en 
was het niet altijd met zijn hob-
by eens. Toch kon hij haar over-
halen om ook lid te worden van 
de schietvereniging. Hans zong 
graag en speelde trompet. Hij 

Wij wensen de familie heel 
veel sterkte in deze moeilijke 
periode. 
 
Correspondentieadres: 
Fazantenkamp 140
3607 CG Maarssen

 Na 71 jaar samen met zijn 
lieve vrouw Lida is op dins-
dag 6 juli 2021 op 91-jarige 
leeftijd te Workum overle-
den, adjudant-onderofficier 
Koninklijke Marechaussee b.d. 
Anne de Boer. Anne begon zijn 
defensieloopbaan bij de Marine 
en werkte vervolgens bij de 
Koninklijke Marechaussee. 
Hij werkte bijna zijn gehele 
diensttijd op Districts- en 
Divisiestaven en voorzag 
daarbij vele commandanten 
van informatie. Anne was een 
bijzonder fijne en sociale col-
lega. Anne is op vrijdag 9 juli 
2021 begraven bij het kerkje in 
Gaastmeer, nabij zijn ouderlijk 
huis. De begrafenis vond in 
besloten kring plaats. Door 
tussenkomst van de ledenbe-
zoeker Ab Blaauw werd namens 
de Marechausseevereniging 
op verzoek van de overledene 
een rouwarrangement met de 
linten bezorgd voorafgaand 
aan de begrafenis.

Correspondentieadres: 
Familie de Boer
Aldewei 20
8711 BT Workum

 Op 1 augustus 2021 is op 
65-jarige leeftijd overleden 

C.H.R.J. (Kees) Selsig. Kees is 
overleden aan prostaat- en 
blaaskanker en was werkzaam 
op de Brigades Vlissingen en 
Scheldestromen. Op 9 augus-
tus 2021 is hij in besloten kring 
gecremeerd. 
 
Correspondentieadres: 
Klaproosstraat 27
4341 JW Arnemuiden

 ‘Met al zijn levenslust en 
wilskracht heeft hij deze strijd 
niet kunnen winnen. Na alle 
fijne jaren die wij met hem 
mochten beleven, hebben wij 
met veel verdriet afscheid 
moeten nemen van mijn lieve 
man, onze vader, schoonvader 
en trotse opa Jacob (Sjaak) 
Helderop’. Deze tekst kwam 
tot uiting in de vele toe-
spraken van zijn kinderen en 
familie. De familie stond bij 
Sjaak op de eerste plaats. Hij 
was trots op zijn familie. Sjaak 
volgde de normale opleiding 
en wachtbrigade om daarna bij 
de Brigade Hoek van Holland 
te worden geplaatst. Daar 
bleef hij zijn hele diensttijd. 
Sjaak was actief in verschil-
lende sporten, zoals wielren-
nen, judo, voetbal en schaken. 
Schaken was zijn grootste 
passie. Hij organiseerde veel 
schaakwedstrijden. Met het 
schaken won hij veel prijzen. 
Sjaak was enige jaren ledenbe-
zoeker in Zuid-Holland. Hij had 
aandacht voor vele oude mare-
chaussees. Tijdens de uitvaart-
dienst voerde zijn kleindochter 
Megan een klassieke dans uit 
op het liedje Imagine van John 

Lennon. Sjaak had aan haar 
gevraagd of zij een laatste dans 
voor hem wou doen. Veel oud-
collega’s woonden de uitvaart 
bij. Namens het FSZ woonde de 
ledenbezoeker Zuid-Holland 
de dienst bij, wenste hij de 
nabestaanden van Sjaak veel 
sterkte toe in de komende 
moeilijke tijd en verzorgde hij 
een bloemengroet. 
 
Correspondentieadres: 
Mevrouw M. Helderop
De Maroc 53
2291 JX Wateringen

 Op 4 september 2021 is op 
86-jarige leeftijd overleden, 
oud marechaussee der 1e 
klasse J.G. Daams. Hans was 
van de li 55-1 en opgekomen te 
Apeldoorn op 24 januari 1955. 
Na zijn opleiding diende hij op 
diverse brigades, Soestdijk-
’s-Gravenhage, Staf KMar en 
Brigade Hoek van Holland. 
Veelal was hij belast met 
chauffeursdiensten. Na 7 jaren 
bij de KMar ging hij op 1 sep-
tember 1962 met eervol ont-
slag. Hij aanvaardde een meer 
technische dienstbetrekking 
bij de NOS, vervulde die ruim 
22 jaar en ging later aan de slag 
bij de gemeente Amersfoort. 
Ook bij de NOS vergat hij het 
wapen niet en richtte daar 
een schietvereniging op. Op 
13 september 2021 vond in 
de Marcuskerk te Leusden 
onder grote belangstelling de 
afscheidsdienst plaats. Hier 
heette zoon Joost iedereen 
welkom en verzorgde hij het 
afscheidswoord. Hij beschreef 

hielp eenieder die dat nodig had 
met hand- en spandiensten. 
Hierna werd Hans in besloten 
kring naar het crematorium 
te Amersfoort gebracht. Hans 
Daams was sinds 1 januari 1955 
lid van de MARVER. Hij stond in 
de administratie als 'Volmar', 
ofwel AVV-Lid. Vereniging voor 
oud leden en nabestaanden 
van de MARVER. Wij wensen 
hen en de overige familieleden 
veel sterkte toe bij de verwer-

king van dit verlies. Namens de 
MARVER en het FSZ verzorgde 
ledenbezoeker Jos van der Veer 
een bloemstuk en de bekende 
‘laatste groet’.

 Op 12 september 2021 
overleed Elisabeth Nuis-Kanis. 
Zij werd op 21 januari 1925 
geboren in Barendrecht. Zij 
was sinds 2016 weduwe van 

 Op 22 juni 2021 overleed 
op 60-jarige leeftijd de 1e luite-
nant b.d. Cornelis Thomas Jelle 
(Cor) Dalemans. Cor werkte 
tijdens zijn KMar-loopbaan op 
diverse brigades. Zijn laatste 
brigade was Brigade Kmar 
Soestdijk/Utrecht als team-
leider. In januari 2019 ging Cor 
met FLO. Midden 2019 werd bij 
Cor een agressieve vorm van de 
spierziekte ALS geconstateerd. 
Vanaf dat moment ging het 
zienderogen slechter met Cor. 
In december 2020 overleed Cor 
zijn vrouw Marianne aan een 
andere gevreesde ziekte. Op 28 
juni 2021 is Cor bij zijn vrouw 
begraven op de Algemene 
Begraafplaats te Maarssen. 
Voorafgaand aan de begrafenis 
was er een dankdienst in beslo-
ten kring. Na de dankdienst 
werd de rouwstoet begeleid 
door twee KMar-motorrijders 
van Cor zijn laatste brigade 
naar de begraafplaats. Voor 
vrienden, collega’s en andere 
bekenden van Cor was er 
gelegenheid om op de begraaf-
plaats een erehaag te vormen 
voor Cor en zijn familie. Op de 
begraafplaats waren er aan het 
begin van deze erehaag geüni-
formeerde collega’s, eveneens 
van zijn laatste brigade, die bij 
het passeren van Cor en zijn 
familie de eregroet brach-
ten. Alle aanwezigen stelden 
dit zeer op prijs. Tijdens deze 
laatste plechtigheid - het naar 
zijn laatste rustplaats brengen 
van Cor waar hij weer herenigd 
werd met zijn vrouw Marianne 
- waren diverse oud-collega’s 
van Cor aanwezig. De MARVER 
werd vertegenwoordigd door 
ledenbezoeker Aad Zonnevijlle. →

IN MEMORIAM In Memoriam

TON VRIEZEN
Op 23 augustus 2021 overleed oud-
brigadegeneraal Ton Vriezen. Hij werd 

94 jaar. Ton werd geboren in de Achterhoek. 
Op 21-jarige leeftijd trad Ton toe tot de KMar. 
Binnen Het Wapen vervulde hij diverse func-
ties. Hij startte als luitenant bij de toenmalige 
districten Groningen, Enschede en Breda. 
Daarna was hij o.a. werkzaam op het Depot 
KMar, waar Ton commandant was van de 
Motor-, Auto- en Radioschool en commandant 
Wapenschool. In de periode 1963-1965 volgde 
Ton de opleiding Hogere Juridische Vorming 
aan de UvA. Ook was hij Hoofd Operationele 
Zaken en commandant van de 2e Divisie. De 
laatste functie was die van Chef-Staf, tevens 
PCKMar.  
In 1985 ging Ton met FLO. Hij stond aan de 
wieg van de toelating van officieren bij de 
MARVER. Hij was voorzitter van de voorlo-
pige afdeling van officieren, die later opging 
in de diverse afdelingen van de MARVER. In 
1954 trouwde Ton met Mientje Ansink. Zij 
werden de gelukkige ouders van drie kinde-
ren. Het gezin, met later de schoonzonen en 
-dochter en kleinkinderen, had een speciale 
plaats in zijn hart. Tot het einde toe was hij 
oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van 
het gezin. Hoogtepunt voor hem waren de 
jaarlijkse uitstapjes naar Schiermonnikoog. 
Zijn gehele diensttijd en daarna is Ton blijven 
wonen in Wenum Wiesel. Het deerde hem niet 

dat hij veel moest reizen. Het gezin leed hier 
niet onder. Zijn sterke echtgenote hield het 
gezin draaiende. Na zijn FLO was Ton Vriezen 
ambtenarenrechter en klachtrechter. Zo kon 
hij een bemiddelende rol spelen in menig 
rechtszaak. Zo lang hij kon, bezocht Ton aan 
de KMar gerelateerde bijeenkomsten. Tot 
het laatste toe voelde hij zich betrokken bij 
de KMar. Hij ontving regelmatig oud-KMar-
collega’s bij hem thuis. Ton was een sportieve 
man: hij tenniste, schaatste en zwom tot op 
hoge leeftijd in openbare wateren. Ook was 
hij muzikaal, luisterde hij veel naar muziek 
en danste hij graag met zijn vrouw Mientje. 
Zelf speelde hij viool en gitaar. Ton maakte 
zich verdienstelijk binnen de Rotaryclub in 
Apeldoorn. Hij zette zich in voor de minder 
bevoorrechten. Ook had Ton een groot schrijf-
talent. Zo was hij hoofdredacteur van Ons 
Wapen en Marechaussee Contact en schreef 
hij brochures voor het museum van de KMar. 
Ton was altijd zeer belangstellend naar de 
mensen om hem heen. Hij had een vrije geest. 
Hij was een man met het hart op de goede 
plaats, een uniek mens. Ton was Koninklijk 
onderscheiden als Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau met de Zwaarden. Op 30 
augustus is Vriezen gecremeerd in een kleine, 
intieme kring. Een paar oudgedienden van de 
KMar waren hierbij aanwezig. Vanuit het FSZ 
is een bloemengroet gebracht.
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Aoo bd. der KMar Gerrit Nuis, 
met wie zij ruim 65 jaar was 
getrouwd. Beiden woonden 
het grootste gedeelte van hun 
leven in Apeldoorn en kregen 
twee zonen. De laatste jaren 
namen haar gezichtsvermogen 
en geheugen sterk af. Hierdoor 
woonde ze nog enige jaren in 
een zorgcentrum in Apeldoorn. 
Op zaterdag 18 september 2021 
is zij begraven op begraafplaats 
Heidehof te Ugchelen, waarbij 
Gerrie en Rinus Kamphuis 
namens het FSZ aanwezig 
waren. 
 
Correspondentieadres: 
Valkenweg 107
7331 HG Apeldoorn

 Op 16 september 2021 
overleed te Nuenen na een 
lange periode van afnemende 
gezondheid in de leeftijd van 75 
jaar Sjoerd Slaaf, echtgenoot 
van Hanneke Koster-Slaaf. Op 
22 september nam een groot 
aantal mensen afscheid van 
Sjoerd. De afscheidsviering 
vond plaats in een sfeervolle 
ruimte van Het Ketelhuis op 
landgoed de Grote Beek te 
Eindhoven. Aan het verzoek 
van de familie om een kleurrijke 
viering te houden, werd vol-
daan met de aanwezige bloe-
menpracht die Sjoerd aldaar 
omgaf. Zijn vrouw Hanneke en 
de kinderen verwelkomden de 
familieleden, vrienden en ken-
nissen, onder wie een aantal 
oud-collega’s van de KMar die 
destijds op diverse locaties 
met Sjoerd samenwerkten. Hij 
werd geboren in het Groningse 

Eenrum op 7 maart 1946 en 
groeide in zijn jeugdjaren te 
Pieterburen uit tot de persoon 
zoals mensen hem kenden. Als 
collega maakte hij gemakkelijk 
contact en vriendschappen en 
er zijn voor anderen stonden 
hoog bij hem in het vaandel. 
Jan Gaasbeek, een vriend van 
Sjoerd, nam de aanwezigen 
mee in de KMar-carrière van 
Sjoerd. Een veel gebruikte 
uitdrukking van hem was: ‘Als 
het niet gaat zoals het moet, 
dan moet het maar gaan zoals 
het kan’. In de toenmalige 
Bondsrepubliek Duitsland waar 
hij gestationeerd was bij de 
aldaar gelegerde Nederlandse 
eenheden zette hij zich als 
IMME/ROIMM opgeleide 
verkeersdeskundige in om 
de verkeersveiligheid bij de 
onderdelen te bevorderen. 
Deze werkzaamheden golden 
ook voor de gezinsleden van de 
militairen en specifiek voor de 
daar schoolgaande kinderen. 
Het lukte Sjoerd om de ver-
keersveiligheid op een hoger 
plan te brengen. Hij ontving 
voor dit werk diverse onder-
scheidingen en waarderingen. 
Op een school werd vanwege 
zijn inzet zelfs een plein naar 
hem vernoemd. Terug in 
Nederland werd hij belast 
met een voor de Nederlandse 
krijgsmacht nieuw fenomeen, 
het hoofdstuk ‘Arbo en Milieu’. 
Het had heel wat voeten in de 
aarde om iedereen ervan te 
overtuigen om de regels op 
de marechausseebrigades toe 
te passen. Zijn vasthoudend-
heid, overtuigingskracht en 
mensenkennis hielpen hem om 
de Koninklijke Marechaussee 

als eerste krijgsmachtdeel 
gecertificeerd te krijgen voor 
de hiervoor genoemde onder-
werpen. Verscheidene sprekers 
kwamen aan bod en er werden 
liederen gezongen voor Sjoerd. 
Uit alles bleek dat hij een 
geliefd man was voor zijn gezin 
en dat er voor veel mensen 
een plaats was in zijn hart. Als 
afsluiting van de herdenkings-
dienst is een toast uitgebracht 
op het leven van Sjoerd. Zijn 
naaste familie deed hem om 
16.30 uur uitgeleide. Met een 
erehaag, die werd begeleid 
door applaus van de aanwezi-
gen, is afscheid genomen van 
levensgenieter, verbinder en 
familieman Sjoerd Slaaf. Wij 
wensen Hanneke en verdere 
familieleden veel sterkte met 
dit verlies. 
 
Correspondentieadres: 
Familie Hanneke Koster-Slaaf
Tongerhof 31
5673 PG Nuenen  

 Op 25 september 2021 is 
in de leeftijd van 86 jaar te 
Hardenberg overleden aoo b.d. 
Willem (Wim) Renkema, echt-
genoot van Anneke Gerritsma. 
Wim diende vooral op brigades 
in het noorden van het land, 
met uitzondering van twee 
plaatsingen bij de Brigade 
Oldenzaal. Vervolgens werkte 
hij vele jaren bij het toenma-
lige OCKMar. Na zijn dienst-
tijd was hij nog 10 jaar als 
bloemenbezorger werkzaam 
bij bloemenhandel Margriet 
in Apeldoorn. In 2020 werd 
Willem in Hardenberg, de 

plaats waarnaar zijn familie 
ondertussen was verhuisd, 
door een niet oplettende 
automobiliste van zijn fiets 
gereden. Hij belandde met 
meerdere kwetsuren in het 
ziekenhuis. Na thuiskomst 
bleek dat zijn genezing een 
moeilijk proces werd. Zijn 
gezondheid ging langzaam 
achteruit en veel dingen 
kon hij niet meer. Vooral het 
inleveren van zijn mobiliteit 
vond hij erg, hij voelde zich 
een vogel in een gouden kooi. 
Willem was een man van 
weinig woorden, maar zong 
wel graag. In alle acht plaat-
sen waar de familie woonde, 
was hij lid van het zangkoor. 
Als er geen koor was, richtte 
hij er zelf één op, zoals in 
Apeldoorn. Ook bij de kinderen 
neemt zingen een belangrijke 
plaats in, zoals bleek tijdens 
de dankdienst in de Petrakerk 
te Hardenberg, waarbij het 
‘familiekoor Renkema’ mooi 
zong. Aansluitend vond 
zijn begrafenis plaats op de 
algemene begraafplaats De 
Larinkshof te Hardenberg. 
De FSZ-medewerkers Anne 
Marie en Gerrit Germes boden 
namens de MARVER een 
rouwarrangement met het 
traditionele Nassau blauwe 
lint aan. Wij wensen Anneke en 
de kinderen veel sterkte met 
dit verlies.
 
Correspondentieadres: 
Bisschopshof 10
7772 WG Hardenberg

Gerard Boeijen
Secretaris Kring NAD

Karel Bode
plaats Zoetermeer
datum jubileum 1 feb 

Gerard Brandts
plaats Apeldoorn
datum jubileum 1 aug 

Peter Coppens
plaats Breskens
datum jubileum 1 apr 

De heer C. Diekman
plaats Doetinchem
datum jubileum 1 dec 

Harm Dijkstra
plaats Zevenaar
datum jubileum 1 okt 

Jannes Douma
plaats Harderwijk
datum jubileum 1 nov 

Frans Driessens
plaats IJzendijke
datum jubileum 1 aug 

Henri van Gelder
plaats Harderwijk
datum jubileum 1 aug 

De heer W.G. Hins
plaats Elst (Gld)
datum jubileum 1 okt 

Leo Hoesen
plaats Gennep
datum jubileum 1 dec 

Jan Honing
plaats Hoorn (N-H)
datum jubileum 1 jun
 
Ruud Horbach
plaats Landgraaf
datum jubileum 1 okt 

Harry de Jong
plaats Zaandam
datum jubileum 1 dec 

Johan Kroes
plaats Wezep
datum jubileum 1 dec 

Hans Kuiper
plaats Arnhem
datum jubileum 1 dec 

Bert de Lange
plaats Enschede
datum jubileum 1 okt 

Klaas Maaijen
plaats Goirle
datum jubileum 1 mei 

Piet Machiela
plaats Hurdegaryp
datum jubileum 1 dec 

Lucien Moest
plaats Roermond
datum jubileum 1 aug 

Ben Ortsen
plaats Heerlen
datum jubileum 1 dec 

Michel Oude Veldhuis
plaats Lisse
datum jubileum 1 nov 

Johan van Pommeren
plaats Valburg
datum jubileum 1 jun 

Ad van der Snoek
plaats Benschop
datum jubileum 1 apr 

Frits Soons
plaats Bocholtz
datum jubileum 1 okt 

Allert Steltman
plaats Lelystad
datum jubileum 1 dec 

Klaas Tigchelaar
plaats Stiens
datum jubileum 1 feb 

Caesar Toorn
plaats Groningen
datum jubileum 1 dec 

Bert Tuenter
plaats Doetinchem
datum jubileum 1 apr 

Cor Vogelaar
plaats Zwijndrecht
datum jubileum 1 feb 

Dick Wiegman
plaats Gieten
datum jubileum 1 apr 

Jan Wijkmans
plaats Willemstad
datum jubileum 1 feb 

Fred Willemsen
plaats Apeldoorn
datum jubileum 1 apr 

Hans van der Wilt
plaats Apeldoorn
datum jubileum 1 apr 

Ton van Zanten
plaats Waddinxveen
datum jubileum 1 mei 

Cees Zuidema
plaats Zuidhorn
datum jubileum 1 jan 

60 JAAR
Nico van Bakel
plaats Rietmolen
datum jubileum 1 nov 

De heer D. Bleeker
plaats Haaren
datum jubileum 1 okt 

Danny Dennekamp
plaats Amsterdam
datum jubileum 1 sept 

Henk van Dijken
plaats Coevorden
datum jubileum 1 mei 

Henk Griffioen
plaats Vreeland
datum jubileum 1 sept 

De heer F.H.H. Hassels
plaats Meppel
datum jubileum 1 nov 

Hans Keen
plaats Coevorden
datum jubileum 1 mei 

De heer J.A. van Megen
plaats Mook
datum jubileum 1 okt 

Theo Verkerk
plaats Ede
datum jubileum 1 okt 

De heer A.H. Vissers
plaats’s-Hertogenbosch
datum jubileum 1 nov 

De heer H. van der Vliet
plaats Utrecht
datum jubileum 1 mei 

De heer W. Welleman
plaats Soest
datum jubileum 1 juli 

Joop van Wilpe
plaats Joure 
datum jubileum 1 mei 

70 JAAR
Leo Brummans
plaats Neede
datum jubileum 1 jun 

De heer P.J. Heijmans
plaats Waalre
datum jubileum 1 jun 

Jan van Poortvliet
plaats Naarden
datum jubileum 1 jun 

De heer C.J. van Tilborg
plaats Bergeijk
datum jubileum 1 jun

Het is een indrukwekkende erelijst: talloze leden van de 
Marechausseevereniging, die dit jaar precies 50, 60 of 
zelfs 70 jaar bij ons zijn aangesloten. In deze uitgave van 
Interventie zetten wij deze jubilarissen in het zonnetje om 
hen te bedanken voor hun decennialange trouw aan onze 
vereniging. In dit overzicht staan alleen de leden die van 
tevoren nadrukkelijk toestemming hebben gegeven voor 
de vermelding van hun jubileum in Interventie. Van harte 
gefeliciteerd met jullie jubilea. Wij wensen jullie nog vele 
jaren in goede gezondheid! Wij feliciteren natuurlijk ook onze 
trouwe jubilarissen die hieronder niet zijn vernoemd. 

50 JAAR

ONZE TROUWSTE 
JUBILARISSEN IN HET 
ZONNETJE
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COLOFON
Uitgave van FNV Veiligheid onder verantwoor-
delijkheid van de Marechausseevereniging
De Marechausseevereniging is toegelaten als 
collectief lid van de Algemene Federatie van 
Militair Personeel (/FNV)

De inhoud van MARECHAUSSEEvereniging 
valt onder de verantwoordelijkheid van het 
Hoofdbestuur van de Marechausseevereniging, 
behoudens artikelen op naam en de inhoud van 
de opgenomen advertenties.
De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden artikelen te weigeren of te redige-
ren. Niets uit deze uitgave mag worden overge-
nomen zonder voorafgaande toestemming van 
de redactie.

redactie Bart Manders, René Schilperoort,  
Sven Schuitema, Fred Lardenoye
Postbus 9124, 3506 GC Utrecht; 085 - 8900 460; 
redactie@marver.nl 
ontwerp & vormgeving MW concept & design, 
Amsterdam
oplage 6.500
verschijning Vier keer per jaar
website www.marver.nl
e-mail redactie@marver.nl
druk Senefelder Misset
advertenties 085 – 8900 460

KRINGVOORZITTERS

FONDS SOCIALE ZORG (FSZ)
Voorzitter
Theo Wielens
053 - 572 10 60, 
06 - 42 16 94 43
voorzitter@fondssocialezorg.nl

Secretaris
Hans Walvius
0577 - 41 16 42
06 - 10 76 93 00
secretaris@fondssocialezorg.nl

Penningmeester
Breunis van de Pol
06 - 41 73 73 54
b.vandepol@marver.nl 

Coördinator Zorg en Nazorg 
(ledenbezoekers)
Bert Tuenter
06 - 10 12 06 97
zorgennazorg@fondssocialezorg.nl

 

Coördinator verjaardagsactie
Gerrit Sels
0299 - 47 12 42
06 - 22 44 49 26 
verjaardagsactie@fondssocialezorg.nl

Coördinator inkoop 
Tom Werkhoven
06 - 36 48 50 83
inkoop@fondssocialezorg.nl

Coördinatoren (web)winkel
Frits Aalbers 
06-10911065
Wim Schouten 
06-23114724
webwinkel@fondssocialezorg.nl

Kring Schiphol
Robert Tacx
schiphol@marver.nl

Kring Midden
Harry Dijk
midden@marver.nl

Kring NAD
Peter Rutten
nad@marver.nl

Kring Noord
Johan Bruinsma
noord@marver.nl

Kring West
Richard Sluik
west@marver.nl

Kring Zuid
Ed Weber
zuid@marver.nl

Kring LTC
Marcel van der Stap
ltc@marver.nl

CONTACT
Algemene adresgegevens
Hertogswetering 159
3543 AS Utrecht
Postbus 9124
3506 GC Utrecht
085 - 8900 480
fax 085 - 8900 411
info@marver.nl
www.marver.nl
NL49INGB0000513044
open op ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur

Afdeling Individuele 
Belangenbehartiging (IB)
U kunt bij onze IB-afdeling terecht met al uw 
juridisch en rechtspositionele vraagstukken.
085 - 8900 430
fax 085 - 8900 411
ibb@marver.nl

Ledenadministratie
De ledenadministratie helpt u met alle vragen 
over uw lidmaatschap, ledenbenefits en 
verzekeringen.
085 - 8900 410
la@marver.nl

Leden worden vriendelijk verzocht de afdeling 
ledenadministratie tijdig te informeren over: 
• Veranderingen in hun persoonsgegevens 

(naam, adres)
• Het verlaten van de dienst om elders te gaan 

werken
• Ambtsjubilea, leeftijdsontslag, opname in 

het ziekenhuis en uitzendingen
Adreswijzigingen kunnen per brief, e-mail (la@
marver.nl), telefoon of via de website worden 
doorgegeven. 
Opzegging van het lidmaatschap kan door 
een brief te sturen naar postbus 9124, 
3506 GC Utrecht, t.a.v. Ledenadministratie. 
Opzeggingen kunnen ook per mail worden 
doorgegeven bij onze ledenadministratie. 

Sluitingsdatum kopij
Interventie nummer 4, 2021 sluit 1 november 
2021. Blad bij de leden: 11 december 2021. 

SERVICEPAGINASERVICEPAGINA Uw hypotheek, onze zorg!

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

DFD is ruim 25 jaar dé specialist op het gebied 
van verzekeringen en onafhankelijk hypotheek-
advies voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. U wilt 
verhuizen of droomt van een eigen huis. Wordt het 
kopen of past huren beter bij u? Wat zijn uw moge-
lijkheden? Of u nu voor het eerst een woning koopt, 
verbouwt, of u verhuist naar een nieuwe woning. 
DFD biedt u het beste advies en de hypotheek die 
bij u past. Wenst u advies of bent u geïnteresseerd? 
Neem dan contact op voor meer informatie.

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

militairen met een FPS 
fase-1 en -2 contract;

✔  Echt onafhankelijk en 
persoonlijk advies door 
de DFD-regioadviseur;

✔  Duidelijkheid en transparantie, 
u weet hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.
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XXXDAAROM

 ↘ De 27-jarige Bryan de Baar is sinds maart 2019 
algemeen opsporingsambtenaar Koninklijke 

Marechaussee bij de Brigade Limburg-Zuid. Een jaar daar-
voor sloot hij zich tijdens zijn opleiding als lid aan bij de 
Marechausseevereniging. 

Wat is jouw huidige functie?
Ik ben sinds maart 2019 algemeen opsporingsambtenaar 
Koninklijke Marechaussee bij de Brigade Limburg-Zuid. 
Mijn huidige werk loopt tot maart volgend jaar en dan 
moet ik opnieuw solliciteren. Ik hoop dat ik dan weer bij 
de Brigade Limburg-Zuid terecht kom. Deze vormt name-
lijk een goede mix tussen ervaren collega’s en nieuwe 
mensen.

Waaruit bestaat je dagelijks werk?
Mijn werk is heel divers. Dit komt omdat mijn brigade zich 
zowel bezighoudt met de militaire politietaak als met 
Mobiel Toezicht Veiligheid en de controles op Maastricht-
Aachen Airport. De ene dag verricht ik luchthavencon-
troles, de andere dag bied ik noodhulp in het kader van de 
militaire politietaak van onze brigade en weer een andere 
dag verricht ik samen met collega’s MTV-controles. Af en 
toe werk ik een weekje voor de Bijstandseenheid. Deze 
eenheid werd onlangs bijvoorbeeld ingezet na de rellen 
die ontstonden tegen het instellen van de avondklok 
tijdens de coronacrisis. Dit laatste was best heftig, maar 
onze aanwezigheid daar maakte dusdanig veel indruk dat 
de rellen uiteindelijk stopten.  

Waarom werd je MARVER-lid? 
Tijdens mijn opleiding in 2018 sloot ik me als lid aan bij de 
Marechausseevereniging. We kregen destijds voorlichtin-
gen van verschillende bonden en uiteindelijk koos ik dus 
voor de MARVER. Het leek me namelijk goed om als KMar-
medewerker specifiek lid te zijn van een vereniging van én 
voor marechaussees. Ik had toen eerlijk gezegd nog niet 
zo’n duidelijk idee van wat de vereniging allemaal voor mij 
kon betekenen.

Had je ons ooit nodig voor hulp?
Nee, ik heb nog nooit een moeilijke persoonlijke zaak op 
het gebied van mijn werk en inkomen hoeven voorleggen 
aan de Marechausseevereniging. Maar ik weet inmiddels 
zeker dat ik aan het juiste adres ben, mocht ik in de nabije 
of verdere toekomst hulp nodig hebben. Ondertussen 
waardeer ik alle inspanningen die de vereniging doet om 
in overleg met Defensie de arbeidsvoorwaarden voor al 
haar leden te verbeteren. ←  

BRYAN DE BAAR (27)
   LID SINDS 2018

TEKST BART MANDERS

‘Bij de MARVER ben ik aan 
het juiste adres voor hulp’


