
                 

 

Geacht KNV ONS LEGER- lid en – sponsor en - sympathisant, 

 
Het bestuur van de KNV Ons Leger wil u graag met dit bericht een hart onder de riem steken. 

U steunt ons als lid en sponsor en wij willen met dit bescheiden gebaar proberen u te steunen. 

Het Corona- virus zet de wereld op zijn kop, veel, heel erg veel zal anders ingericht gaan worden. 

We maken geen makkelijke tijd door, zoals het was zal het voorlopig niet meer worden. Contact met 
dierbaren, heeft een heel andere dimensie gekregen, ook mantelzorg voor ouders of een ouder is 
voorlopig niet meer zoals het zou moeten en wij het eigenlijk zouden willen. Ook voor alleenstaanden 
is het er zeker niet gemakkelijker op geworden. 

Gelukkig werkt de wetenschap keihard aan een medicijn en een vaccin maar dat is er niet morgen of 
overmorgen, volgende week of maand, het ontwikkelen kost tijd. Geduld ! 

De Corona- maatregelen die de regering neemt, lijken te werken gezien de afname in de getallen van 
besmettingen, IC- opnames en doden. Laten we ons dus vooral laten leiden door die maatregelen, 
Onze regering wordt goed geadviseerd en heeft, gezien alle genomen steunmaatregelen echt het beste 
met ons voor. 

Het gedrag van het Corona- virus is vooralsnog onvoorspelbaar en maakt het enorm lastig de juiste 
beslissingen te nemen en beleid te bepalen.  

Begrijpelijk lag de aandacht eerst vooral bij de volksgezondheid. Nu de crisis beheersbaarder is 
geworden komen de andere aspecten als economie, onderwijs en maatschappelijke stabiliteit aan de 
orde. Daar ligt ook een taak voor onze vereniging, om ervoor te zorgen dat we een geloofwaardige 
Krijgsmacht houden.  

Het belang daarvan is ook in deze crisis weer gebleken door de enorme inzet van de Geneeskundige 
Troepen. Er is niet alleen bijgedragen in de primaire zorg, maar er is ook gebruik gemaakt van de 
expertise om grote groepen patiënten over diverse ziekenhuizen te verspreiden.  

Daarnaast moet de primaire hoofdtaak van de Krijgsmacht in stand worden gehouden. Er zijn alweer 
geluiden dat Defensie niet de toegezegde middelen daarvoor krijgt. Daar ligt weer werk voor de 
vereniging. 

Door de omstandigheden kan de vereniging helaas voorlopig geen bijeenkomsten en excursies 
organiseren. Activiteiten die wel kunnen doorgaan zijn de publicatie van Armex, via onze website, de 
bijzondere leerstoel en dergelijke. Daar zet het bestuur zich voor in. 

Tot slot wensen wij u veel uithoudingsvermogen, geduld, wijsheid en creativiteit toe om de impact van 
het Corona- virus het hoofd te kunnen bieden, 

Met respectvolle groet,  

Namens het bestuur van de KNV ONS LEGER, 

 

Peter Striek, Luitenant - generaal der Artillerie BD 


