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REDACTIONEEL

De reservist is ‘alive and kicking’. Wie de media volgt, merkt dat het 

begrip reservist momenteel in de belangstelling staat. Intern is dat  

op verschillende fronten al langer te merken en de start van het  

Korpsbureau Reservisten binnen de landmacht is nog maar één  

van de nieuwe ontwikkelingen.

In mei 2013 heeft de minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, 

een brief naar de Tweede Kamer gezonden waarin zij uiteenzet hoe 

haar departement in grote lijnen met reservisten aan de slag wil 

richting 2020. De wil is er om meer reservisten optimaal te benutten 

en nadere beleidsmaatregelen zijn te verwachten de komende tijd. 

Dat is een hoopvol vooruitzicht voor ons toekomstig functioneren. In 

een krijgsmacht die momenteel het aantal beroepsfuncties aan het 

verminderen is, kan de hernieuwde belangstelling voor reservisten als 

bedreigend overkomen. Maar wie denkt dat reservisten onze beroeps-

collega’s kunnen vervangen of menen dat zij minder kosten, zit ernaast. 

Recent mocht ik het VVD-Tweede Kamerlid Ybeltje Berckmoes spreken 

tijdens haar werkbezoek aan de Harskamp. Ook aan haar heb ik kunnen 

uitleggen wat onze kracht is, of eigenlijk, heb ik dat kunnen duiden en 

heeft zij dat die dag zelf kunnen ervaren door gesprekken met collega’s 

van 10 Natresbataljon. Tevens heb ik haar uitgelegd dat reservisten 

geen goedkope oplossing zijn voor een professionele beroepskrijgs-

macht. Onze kracht schuilt in dien extra flexibele schil voor Defensie. 

De laatste jaren bleek dat de behoefte tijdens missies en inzetmomen-

ten sterk kan wisselen. Niet alleen qua omvang, geografie of tijdsduur, 

maar ook qua kennis en vaardigheden van de militairen die invulling 

moeten geven aan toenemende eisen tijdens missies.

In deze snelbewegende wereld, ook nationaal, moet Defensie vlot 

kunnen accelereren. Flexibel zijn om exact in te spelen op de geboden 

uitdaging. De slankere krijgsmacht van de komende jaren wil een 

volwaardig partner blijven. Adaptief zijn. Effectief kunnen vechten 

voor vrede en veiligheid waar dat wordt verwacht. In die permanente 

ambitie speelt de reservist zijn rol. Het ene moment voor een vak matig 

specialisme, waarvan de kennis niet of onvoldoende aanwezig is in  

de landmacht. Denk aan medici, technici of CIMIC-specialisten.  

En op de andere momenten als er extra militaire mankracht 

nodig is. Daar zorgen de drie natresbataljons voor.  

De gevechtsbrigades ervaren die enthousiaste  

capaciteit nu al als plezierig en nuttig.

Kortom, de reservist is geen vervanger van onze 

beroepscollega’s. Reservisten zijn binnen Defensie 

vooral aanvullend in de breedte en in de diepte.  

Uw korpscommandant, 

Kolonel Gerard van der Thiel

AANvUlleNd
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Nieuw Ceremonieel tenue  
primeur op 30 april

Bij de inhuldiging van Koning Willem 
Alexander op 30 april 2013 was het Korps 
Nationale Reserve volop betrokken. De 
korpscommandant was met het korps-
vaandel aanwezig in de Nieuwe Kerk en op 
de Dam stond een groot eredetachement 
en de Fanfare Korps Nationale Reserve in 
het splinternieuwe Ceremonieel Tenue (CT) 
anderhalf uur wereldwijd in de spotlights.

de omvang van de erewacht van het Korps 

Nationale Reserve werd gesteld op 68 per-

sonen. In een korps met bijna drieduizend 

enthousiaste militairen een lastige selectie. 

Uit de natresbataljons mocht elke compag-

nie vier kandidaten afvaardigen vanuit de 

algemene briefing: ‘gevoel voor exercitie, 

representatief, gedreven en enthousiast’. 

velen voelden zich geroepen voor het be-

perkte aantal plaatsen. Sergeant-majoor 

André van der Bend van de F-Cie van 20 

Natresbataljon: “Wij hadden teveel goede 

mensen en om geen scheve gezichten te 

krijgen, hebben we de namen op briefjes in 

een baret gedaan. enkelen hadden geluk.”

G E W A P E N D E  E x E R C I T I E
Hoe de selectie bij de compagnieën ook 

plaatsvond, het leverde een prachtige dwars-

doorsnede op van alle natreseenheden. 

Kapitein Hans van der linden, commandant 

van de erewacht op 30 april: “dit was met 

recht een samengesteld optreden. We had-

den slechts enkele voorbereidingsmomen-

ten en er bleken behoorlijke verschillen te 

zitten in het ervaringsniveau met gewapende 

exercitie. Maar de motivatie was enorm en de 

onderlinge teamgeest geweldig. We boekten 

vooruitgang met zevenmijlslaarzen, prachtig 

om te ervaren.”

een complicerende factor was het feit dat het 

CT voor het Korps Nationale Reserve tijdens 

deze oefenmomenten nog in productie was. 

Omdat het CT niet persoonlijk wordt verstrekt 

(ze worden centraal beheerd en opgeslagen), 

worden deze uniformen geproduceerd binnen 

enkele gangbare confectiematen. Alle leden 

van de erewacht moesten hun uniform gaan 

passen bij het centrale depot ceremoniële 

tenues in Soesterberg. Noodgedwongen 

moesten zij dat doen met uniformen van 

andere landmachteenheden, waarvan het CT 

uit dezelfde basiskledingstukken bestaat als 

die van het Korps Nationale Reserve.

I N C H E C K E N  V O O R  C T
Op 30 april vertrokken leden van de ere-

wacht en de FKNR al even na twee uur ’s 

nachts uit Amersfoort naar de Marineka-

zerne in Amsterdam. daar wachtte hen 

een bijzondere ervaring. van der Bend: “We 

moesten door een veiligheidssluis van de 

Marechaussee. Met dezelfde soort scanap-

paratuur als je ook op Schiphol ziet. Het leek 

wel op een incheckprocedure voor een vlieg-

tuig. Hierna kwamen wij in een grote tent en 

kregen hier ons uniformpakket uitgereikt. 

dat was de eerste keer dat wij het nieuwe CT 

voor de Natres zagen.”

Onwennig worstelde de erewacht zich in het 

splinternieuwe tenue en zetten de Sjako’s 

op het hoofd. Maar het eindresultaat mocht 

er zijn. Soldaat der eerste klasse Heleen 

van der Sluys van 10 Natresbataljon was 

één van de vrouwelijke deelnemers: “Ons 

vertrouwen was gegroeid tijdens het voor-

oefenen, want het exerceren ging op het 

laatst echt strak. Op 30 april was het mooi 

om te zien hoe alles in elkaar viel en tot in 

de puntjes was voorbereid. We voelden ons 

trots om als eerste lichting in het nieuwe CT 

ons korps te mogen presenteren.”
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VISITEKAARTJE 
AFGEGEVEN IN 

AMSTERDAM

dOOR
ELNT ROBERT WITSEN
FOTOGRAFIe
AVDD EN KORPS NATIONALE RESERVE



Nieuw Ceremonieel tenue  
primeur op 30 april

T O P S P O R T
de erewacht en de 

Fanfare Korps Natio-

nale Reserve moesten 

verzamelen bij het 

Spui om te wachten 

op de order om naar de 

dam te mogen marche-

ren. van der linden: “Om elf 

kwam het bevel en mar-

cheerden we naar onze loca-

tie. We hebben voor het Pa-

leis op de dam tot half één 

in de eerste rust gestaan. 

Topsport qua uithoudings-

vermogen, waarbij het nieuwe CT voor enkele 

leden letterlijk een afknijper was.” 

Het vaandel van het Korps Nationale Reser-

ve bevond zich op dat moment in de Nieuwe 

Kerk. Het is een lange traditie waarop de 

vaandels van de krijgsmacht aanwezig zijn 

bij de inhuldiging van een nieuwe vorst 

of vorstin. de korpscommandant, kolonel 

Gerard van der Thiel, stond urenlang bij het 

vaandel om de plechtigheden namens het 

Korps Nationale Reserve te ondersteunen: 

“Het was lastig om naar mijn locatie, hele-

maal achter in de kerk bij het orgel, te ko-

men zonder vlekken op het tenue te krijgen. 

Op dit hoge Triforium heb ik samen met 29 

andere commandanten uit de krijgsmacht 

namens u, getuige mogen zijn van dit unieke 

moment in onze vaderlandse geschiedenis. 

een ‘once in a lifetime-event’!”
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Met 68 natresmilitairen prominent aanwezig tijdens de inhuldiging.
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T O E K O M S T B E S T E N D I G  C T

Al in 2006 gingen de eerste stemmen op om een erecompagnie en de FKNR van het 

Korps Nationale Reserve te voorzien van een Ceremonieel Tenue (CT), maar door een 

nog te ontwikkelen basismodel Bijzonder Ceremonieel Tenue en budgettaire over-

wegingen is dit pas in een stroomversnelling gekomen door de troonswisseling op 

30 april 2013. een project team van het legermuseum en het Bureau Ceremonieel 

& Protocol van de landmachtstaf ClAS ontwierpen het CT. In totaal zijn 250 unifor-

men vervaardigd. dit nieuwe CT is geen eendagsvlieg dat alleen voor de abdicatie is 

gemaakt. dit gelegenheidsuniform wordt ook gedragen bij officiële momenten 

waarbij het dragen van het CT door de commandant landstrijdkrachten of de 

korpscommandant wordt opgedragen en toegestaan.

Korps Nationale Reserve komt aan op de dam

enkele malen werd de gewapende  

exercitie tot in detail voorgeoefend.
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Ook de Fanfare Korps Nationale Reserve was aanwezig in nieuw CT. Alle militaire vaandels pronkten in de Nieuwe Kerk. 
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Amsterdamse compagnie 
actief achter de schermen

Bij de organisatie van de inhuldiging van 
de nieuwe koning op 30 april werden veel 
instanties betrokken. Ook het Ministerie 
van Defensie leverde een stevige bijdrage 
met ruim 1400 militairen in ceremoniële 
 taken en achter de schermen in de  
organisatie. De Charlie Compagnie van  
20 Natresbataljon, met als thuisbasis 
de Marinekazerne in Amsterdam, onder-
steunde op verschillende fronten.

de Amsterdamse compagnie leverde diverse 

BHv’ers (bedrijfshulpverleners) en militairen 

voor allerlei hand en spandiensten.  

daarnaast verleende de Charlie Compagnie 

 steun aan 105 brugcompagnie van 101  

Geniebataljon. de genie had als taak om  

het IJ af te sluiten voor de koningsvaart.  

er moest twee kilometer afzetting over water 

worden gebouwd. Hiervoor verkreeg defensie 

medewerking van het grondstoffenbedrijf 

ROTIM. vanaf deze bedrijfslocatie kon de 

genie haar boten te water laten en de  

blokkades bouwen. 

DIVERSE 
STEUNVERLENINGEN 

ROND 30 APRIL

dOOR
SGT JEROEN LAPPENSCHAAR  S P E C I A L I S M E  N A T R E S  B E N U T

de genisten werkten een volle week om alles 

op te bouwen. ’s Nachts lag het werk stil en 

overnachtten de genisten op de Marine-

kazerne. dan is het specialisme bewaken en 

beveiligen van het Korps Nationale Reserve 

ideaal. verschillende nachten waken  

militairen van de Charlie Compagnie over  

het terrein en het geniematerieel. 

de bewakingsopdracht wordt serieus uit-

gevoerd. er worden patrouilles uitgezet met 

voertuigen, op de fiets en te voet. een eerste 

inventarisatie om het terrein liet zien dat 

het hekwerk van ROTIM weinig bescherming 

biedt. Sommige poorten hebben geen sloten, 

er zitten gaten in het hekwerk en op plekken 

sluit het hekwerk niet eens op elkaar aan. 

deze risicoplekken werden in kaart gebracht 

en waar mogelijk alvast creatief gedicht.

M O O I  O E F E N M O M E N T
Tijdens de wachtperioden werd gewerkt 

met PRR’s (Personal Role Radio), die door 

de brigade zijn uitgeleend voor gebruik door 

de Natres. Interessant om mee te werken 

en een prima gelegenheid om de portofoon-

procedures flink te oefenen. daarnaast is 

het nachtelijk wachtlopen een mooie kans 

om collega’s beter te leren kennen. In de 

donkere uren komen de mooie verhalen los. 

Als de zon ’s ochtendsvroeg opkomt wordt 

het terrein, dat vol staat met de Scania’s die 

de pontons en duwboten hebben geleverd, 

langzaam belicht, het is een indrukwekkend 

gezicht. 

Wanneer de diensten erop zitten voor de na-

tresmilitairen zijn alle gaten in het hekwerk 

gedicht en zijn de plekken waar de boog-

tenten van de Charlie-Cie hebben gestaan 

waarschijnlijk de schoonste plek op het hele 

industrieterrein. Het past bij het credo van 

de eenheid: ‘Het Korps Nationale Reserve 

laat het beter achter dan het aantrof’.
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Militairen van de Charlie Compagnie 

van 20 Natresbataljon helpen  

defensie in de Amsterdamse haven.



Alle reservisten krijgen thuis 
toegang tot intranet
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Kaderleden hebben tijdens een proefperi-
ode al eerder kennisgemaakt met de ‘Teles-
tick’. Een handig hulpmiddel om vanuit een 
thuiscomputer veilig in te loggen op het in-
tranet van Defensie. Uitrol vindt momenteel 
plaats naar alle reservisten ongeacht hun 
rang. Een andere ontwikkeling is de komst 
van R-Matching; een vacaturebank op het 
Defensie intranet met actuele functies 
voor reservisten in het kader van Frontfill, 
Backfill en Incidentele Inzet Reservisten 
(FF/BF/IIR). 

deze stappen sluiten aan bij de toenemende 

inzet van reservisten binnen defensie en de 

maatschappelijke trend van digitalisering. 

Met de Telestick krijgt de reservist toegang 

tot het besloten intranet waar veel docu-

menten staan en zaken te regelen zijn. ver-

der biedt intranet op termijn de mogelijkheid 

om bepaalde zaken te digitaliseren waar 

deze nu nog schriftelijk gaan, zoals het regi-

streren van gewerkte uren en het vervangen 

van persoonlijke uitrustingsstukken. 

S U C C E S V O L L E  P R O E F P E R I O D E
Begin 2012 onderzochten de reservisten  

Peter velthuijsen, Myra Theunissen, Peter 

van der Wens en Rosanno Sambajon in 

opdracht van de Afdeling Reservisten Aan-

gelegenheden (ARA) bij Commando land-

strijdkrachten hoe reservisten het beste 

geïnformeerd kunnen worden over tijdelijke 

functies in het kader van FF/BF/IIR. In 2012 

is het door hen ontworpen uitvraagproces 

voor deze tijdelijke reservistenfuncties onder 

de naam R-Matching getest bij 20 Natres-

bataljon en een aantal netwerken van 1 Civiel 

Militair Interactie Commando (1 CMICdo). Na 

deze succesvolle testperiode is het R-Mat-

ching proces vastgesteld en wordt dit nu aan 

alle reservisten ter beschikking gesteld.

T I J D E L I J K E  F U N C T I E S 
Tijdens de testfase bleek al snel dat het voor 

eenheden lastig was het aanvraagproces 

van de Telestick te doorlopen, omdat de tijd 

tijdens opkomsten beperkt is. Nu toegang 

tot het intranet vereist is voor het vinden van 

en opteren voor de tijdelijke FF/BR/IIR func-

ties en gezien de te verwachten digitalise-

ring van andere voor de reservist relevante 

procedures biedt de Telestick uitkomst.

R-MATCHING EN 
TELESTICK

dOOR
TLNT KOOS VAN DER TANG

R - M A T C H I N G
In het verleden konden reservisten hun interesse voor het vervullen van een FF/BF/

IIR functie kenbaar maken via de lijn. Met R-Matching is dit veranderd en wordt het 

verschijnen van tijdelijke reservistenfuncties bekend gesteld via de linkedIn groep 

‘R-Matching’ en het Yammer netwerk ‘R-Matching. de volledige vacatures zijn  

vervolgens op intranet te vinden onder dezelfde naam.  

Mail vragen aan: Rmatching@mindef.nl 

de Telestick wordt in een thuiscomputer 

of laptop gestoken. de computer start op 

vanaf een besturingsysteem op de Teles-

tick. Onderdeel van het autorisatieproces 

is ook een kaartlezer voor de defensie-

pas. deze kaartlezer wordt samen met de 

Telestick aangeleverd.
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Om iedereen snel te voorzien van deze mid-

delen wordt aan alle landmachtreservisten 

(voor zover zij er nog geen hebben) een 

Telestick uitgereikt. de reservisten Remco 

Poelman, dion Bremmer en Koos van der 

Tang maken deze Telesticks klaar voor 

gebruik en bieden deze met een presentatie 

aan bij alle eenheden. de mannen komen 

uit een natresbataljon en doen dit project in 

het kader van een tijdelijke functie die valt 

onder de noemer Incidentele Inzet Reser-

visten (IIR). vacatures voor tijdelijke functies 

zijn nu met de Telestick voor iedereen zicht-

baar. doel is om vraag en aanbod zo sneller 

bij elkaar te brengen.

 

A L L E  R E S E R V I S T E N  V O O R z I E N 
Met deze eenmalige uitrol van de Telestick 

en uitleg van het R-Matching proces zijn 

alle reservisten binnenkort voorzien van de 

Telestick. Reservisten die nieuw instromen 

worden door hun eenheid geïnformeerd 

over R-Matching en hoe zij hun Telestick 

kunnen aanvragen. de eenheden ontvangen 

daarvoor binnenkort de benodigde docu-

mentatie. Het staat de eenheden vervolgens 

vrij om de Telestick centraal bestellen en 

deze kant-en-klaar aan nieuw ingestroom-

de reservisten uit te reiken. dit is al de 

praktijk bij 10 Natresbataljon waar nieuwe 

reservisten de Telestick direct ontvangen 

na het doorlopen van de Algemene Militaire 

Opleiding. 

T E L E S T I C K
Sinds de Telestick intrede heeft gedaan bij de defensieorganisatie is het een groot  

succes. Was de faciliteit eerst een voorzet van IveNT en beschikbaar voor een select 

aantal mensen nu is de Telestick beschikbaar voor iedere defensiemedewerker en 

kent deze inmiddels 13.000 gebruikers. Het pakket dat iedere Telestick gebruiker 

ontvangt bevat een uitgebreide handleiding waarin op de meeste vragen antwoord 

gegeven wordt. Compatibiliteit met Apple computers blijft echter een punt van  

zorg waaraan gewerkt wordt. de Service desk defensie biedt telefonisch hulp op 

0800-2255733.



Nationale veiligheid vraagt om 
duidelijk gezicht Defensie
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dOOR
MAJ LEO HARSKAMP

Het Korps Nationale Reserve vormt met 
bijna 3.000 functies de grootste groep 
reservisten in de Koninklijke Landmacht. 
Maar er zijn nog ruim duizend andere  
reservisten actief in allerhande functies. 
In November Romeo volgt geregeld een 
portret van een reservist of groep reser-
visten van buiten de natresbataljons.  
De aftrap is met luitenant-kolonel Gert-
Jan Ludden (55). Hij houdt zich met diverse 
collegae bezig met de crisisbeheersing op 
landelijk niveau.

U  B E N T  E E N  R E S E R V I S T  I N  D E 
R A N G  V A N  O V E R S T E ,  W A T  I S 
U W  M I L I T A I R E  L O O P B A A N ?
In 1980 ben ik van de KMA gekomen en tot 

1998 heb ik diverse operationele functies 

doorlopen binnen de logistiek, gevolgd door 

een aantal P&O staffuncties. Mijn laatste 

functie was G1 van de Operationele Staf 

BlS. Net in functie werd ik ingezet als  

liaison bij de Hercules ramp in eindhoven. 

dat was een ramp met veel impact.

W A T  B E N T  U  N A  D E F E N S I E 
G A A N  D O E N ?
Mijn affiniteit lag bij crisisbeheersing en 

integrale veiligheid en ik ben gaan werken 

bij een organisatie en adviesbureau dat zich 

bezighoudt met deze thematiek. eén van de 

activiteiten was het organiseren van mas-

terclasses crisisbeheersing. In die periode 

heb ik ook diverse projecten gedaan binnen 

RESERVISTEN IN DE 
LANDMACHT

veiligheidsregio’s, gemeenten, brandweer en 

de zorgsector. Ik ben nog steeds in dezelfde 

branche actief, maar nu als zelfstandig 

adviseur. 

K E N N E L I J K  M I S T E  U  D E 
K R I J G S M A C H T ,  W A N T  U  B E N T 
W E E R  A C T I E F  G E W O R D E N ?
Nee, dat viel wel mee. Maar na een paar jaar 

afstand te hebben genomen, vond ik in 2001 

de tijd rijp om actief reservist te worden. dat 

kwam goed uit, omdat ik toen leiding gaf aan 

een project van generaal Termont om 200 

reservisten te werven, te selecteren en op 

te leiden voor inzet in de nationale crisisbe-

heersing en rampenbestrijding. dit was de 

voorloper van de huidige reservistenpoule bij 

de veiligheidsregio’s en de reservisten die een 

bovenregionale taak hebben en ingedeeld zijn 

bij staf ClAS. deze laatste categorie houdt 

contact met de landelijke Operationele Staf 

(lOS), koepelorganisaties van politie, brand-

weer, GHOR, het openbaar bestuur en het 

bedrijfsleven. Bovendien was het reservist 

zijn een prima gelegenheid een bijdrage te 

kunnen leveren aan de civiel-militaire samen-

werking in de nationale veiligheid.luitenant-kolonel 
Gert-Jan ludden werkt als reservist 
binnen Nationale Operaties.
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U  N O E M T O R G A N I S AT I E S  W A A R VA N 
S O M M I G E N  N O O I T G E H O O R D  
H E B B E N . W AT D O E N  z E ?
de landelijke Operationele Staf te driebergen 

is een civiel-militair geïntegreerde staf die 

wordt ingezet bij nationale crisissituaties. de 

vitale infrastructuur is voor ongeveer 70% in 

handen van het bedrijfsleven. Te denken valt 

hierbij aan nutsbedrijven, havens, logistiek, 

telecommunicatie e.d. Het is van essenti-

eel belang dat er sprake is van een goede 

publiek-private samenwerking bij rampen 

en crisissituaties en dat defensie daaraan 

als professioneel partner een bijdrage levert. 

denk aan het maken van risicoanalyses, het 

opstellen van crisisplannen en het gezamen-

lijk uitvoeren van opleidingen, trainingen en 

oefeningen.

I S  E R  E L K E  D A G  E E N  ( R E S E R V E ) 
M I L I T A I R  B I J  D A T  S O O R T  
O R G A N I S A T I E S  D A N ?
Nee, de bijdrage van defensie liaisons is nu 

nog vooral in de zogenaamde ‘warme fase’. 

Als er een calamiteit is opgetreden. de be-

doeling is echter dat vooral ook in de koude 

fase, de voorbereidingsfase, meegekeken 

en meegedacht zou worden vanuit defensie. 

Nu is dit binnen de lOS en bij de 25 veilig-

heidsregio’s gerealiseerd. Op andere niveaus 

binnen het civiele veiligheidsdomein kan dat 

nog aanzienlijk beter.

I S  H E T  T R A J E C T  G E L O P E N  A L S 
W A S  V O O R z I E N ?
In potentie kan defensie veel betekenen. Wat 

je echter ziet is dat de ideale samenwerking 

nog niet is bereikt. vraag en aanbod komen 

nog onvoldoende tot elkaar, terwijl defen-

sie al sinds 2004 ‘structureel veiligheids-

partner’ is. In dat kader zou defensie meer 

rendement kunnen halen uit de inzet van 

reservisten die veel kennis van en kennissen 

binnen het civiele veiligheidsdomein hebben. 

dat vereist echter dat zowel defensie als de 

civiele instanties daarvoor open staan. 

O V E R  R E S E R V I S T E N  G E S P R O K E N , 
W AT  V O O R  C O L L E G A’ S  
H E B B E N  W I J  E I G E N L I J K  I N  
D E  B O V E N R E G I O N A L E  
L I A I S O N G R O E P E N ?
dat zijn er ongeveer 25 en ze verschillen 

nogal van elkaar. Sommigen werken bij 

overheidsinstanties (ministeries, ge-

meenten) en kenniscentra (TNO, IFv, Hoge 

Scholen e.d.). Anderen werken bij private 

instanties, veelal grotere bedrijven. de 

reservisten zijn binnen staf ClAS ingedeeld 

in enkele sectoren als Nutsvoorzieningen, 

Water, logistiek & Transport en Openbare 

Orde en veiligheid. Wat hen bindt is de 

passie om vanuit civiel-militaire optiek als 

reservist een bijdrage te leveren aan de 

nationale veiligheid, crisisbeheersing en 

rampenbestrijding.

z I J N  C I V I E L E  A U T O R I T E I T 
K L A A R  V O O R  E E N  S T E R K E R E 
R O L  V A N  D E F E N S I E ?
Je ziet dat er in de afgelopen jaren veel 

is veranderd. Wij als krijgsmacht, treden 

steeds vaker op in de ondersteuning. We 

kennen de voorbeelden allemaal: de inzet 

bij hoogwater, de hulp aan de politie en de 

inzet van natres eenheden. Wat nog beter 

kan, is het meedoen in de voorbereidings-

fase. Je ziet dat men moet wennen aan die 

rol van defensie. Het beeld is veelal dat de 

militair expeditionair een belangrijke rol 

speelt en dat nationaal de politie en overige 

hulpdiensten het wel aan kunnen. dat vind 

ik een onderwaardering, die we misschien 

wel aan onszelf te danken hebben doordat 

we ons niet goed genoeg als veiligheids-

partner profileren. verder is de sense  

of urgency nog onvoldoende, omdat  

Nederland sinds 1953 geen nationale  

ramp meer meemaakte.

E N  D E F E N S I E  z E L F ?
Het oprichten van bovenregionale liaison-

groepen en de officieren veiligheidsregio 
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ruim tien jaar geleden was een veelbelo-

vende gebeurtenis. Wat beter kan, is het 

aanschuiven bij de diverse overheden en 

instanties. Ik vind dat we op bestuurlijk 

niveau te weinig betrokken zijn en daar 

wordt het beleid bepaalt. Binnen defensie 

staat nationale veiligheid nog onvoldoende 

op de bestuurlijke agenda en is het nog niet 

ingebed in de opleidingen en trainingen 

binnen de eigen organisatie. Misschien is de 

tijd aangebroken voor een ‘Projectgeneraal 

Nationale veiligheid’. dat zou een enorme 

boost kunnen geven. Zoals het nu georgani-

seerd is binnen onze organisatie is het  

te veel versnipperd. de aanpak binnen  

defensie dient meer ‘een gezicht’ te krijgen.

W AT  z O U  U  W I L L E N  V E R A N D E R E N ?
er moet een duidelijke visie en beleidsuit-

gangspunten komen op de rol van defensie 

binnen de nationale veiligheid (de termino-

logie van NATOPS snel loslaten!). Geef in de 

opleiding en hogere vorming meer aandacht 

aan dit thema en zorg voor een betere  

afstemming tussen de krijgsmachtdelen. 

Investeer in de kennis van nationale veilig-

heid van het topkader binnen defensie, 

omdat zij nog onvoldoende het belang en  

de kansen hiervan inzien. Sterker nog, het 

levert geld op in deze krappe tijden. Ook zou 

ik de reservisten inzet meer op moderne 

leest schoeien. Natresmilitairen zijn bij-

voorbeeld uitermate geschikt om de politie 

bij grootschalige bijeenkomsten te onder-

steunen in crowdmanagement.

z I J N  E R  S U C C E S V E R H A L E N ? 
V O O R B E E L D E N  V A N  E E N  
G E S L A A G D E  S A M E N W E R K I N G ?
Ja, ik vind de dSI (dienst Speciale Inter-

venties) een prima voorbeeld. Politie en 

defensie hebben in de voorbereiding samen 

gekeken naar de te bereiken resultaten 

en vormen gezamenlijk de eenheid die het 

werk moet doen. In de voorbereiding en in 

de uitvoering is de dSI een geïntegreerde 

eenheid, blauw en groen ineen. Ook de 

samenwerking tussen politie en de Kmar en 

de inzet van de eOd zijn goede voorbeelden. 

verder voorzie ik de komende jaren een be-

langrijke rol van defensie op het terrein van 

CBRN (kennisinstituut), Netcentrisch wer-

ken, het ondersteunen van civiele instanties 

bij oefeningen en het verder professionali-

seren van leiderschap in crisissituaties.
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defensie kan civiele autoriteiten op vele 
terreinen ondersteuning bieden.



BakermansWitjes

Natres kweekvijver voor  
officiersopleiding mariniers
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Iedereen heeft zo zijn eigen reden om lid 
van het Korps Nationale Reserve te zijn. 
Voor de een is het de kameraadschap, 
voor de ander nostalgie naar een verleden 
als dienstplichtige. Ook kan het de wens 
zijn om zo een opstap te maken naar een 
militaire beroepscarrière. In deze bijdrage 
staan vier jonge militairen centraal, die 
overstapten en nu de opleiding volgen tot 
officieren bij het Korps Mariniers.  
Van korps naar korps.

In de Rotterdamse van Ghent marinierska-

zerne volgen de vier voormalig natresmili-

tairen nu de POTOM (Praktische Opleiding 

tot Officier der Mariniers). dit is een deel 

van de tweejarige opleiding tot Officier  

bij de Mariniers. Momenteel duurt het 

POTOM gedeelte elf maanden, gevolgd door 

een theoriejaar, gedeeltelijk samen met 

adelborsten bestemd voor de vloot, en een 

gedeelte met specifieke vakken voor een 

marinier. Bij voltooiing krijgt men een con-

tract van vier jaar en wordt men pelotons-

commandant bij een infanteriepeloton van 

het Mariniers Trainingscommando in de van 

Braam Houckgeest-kazerne in doorn.

M I L I T A I R E  V O N K  S L A A T  O V E R
Patrick Witjes kwam als achttienjarige in 

2008 in dienst als geweerschutter bij de 

A-Cie van 20 Natresbataljon en werd later 

plaatsvervangend groepscommandant bij 

de d-Cie. Hij volgde een Hbo-opleiding In-

tegrale veiligheidskunde, maar wilde in zijn 

hart graag beroepsmilitair worden. Hij ging 

op zoek naar mogelijkheden en kwam uit bij 

het Korps Mariniers. In 2012 meldde hij zich 

aan, werd goedgekeurd en is sinds septem-

ber 2012 marinier, met inmiddels de rang 

van Kpl-Adelborst. een goede vriend van 

VAN KORPS
NAAR KORPS

hem, Koen evers, was al een jaar eerder bij 

de mariniers gekomen. evers begon in 2008 

bij het Korps Nationale Reserve; als geweer-

schutter bij de A-Cie van 40 Natresbataljon 

(nu 10 Natresbataljon). Ook hij volgde de 

Hbo-opleiding integrale veiligheidskunde.

eveneens in 2011 toegetreden is Thomas 

Bakermans. Hij wilde in 2006 al marinier 

worden, maar hij kreeg het advies om nog 

even te wachten en zich eerst verder te 

ontwikkelen. Tijdens zijn studie aan de 

Hbo-opleiding logistiek & economie kwam 

Thomas in contact met een klasgenoot die 

al reservist was. Zo trad Bakermans in 2009 

TeKST 
SM BD ERIK DIRKSEN



evers

 JUNI 2013 - 17

vier voormalig natresmilitairen in opleiding tot officier der mariniers. van links naar 

rechts: Bakermans, van vlokhoven, Witjes en evers.

aan bij de B-Cie van 30 Natresbataljon. een 

periode die hij volop benutte om zijn vaar-

digheden te ontwikkelen, ook door deelna-

me een Parcours Militair tijdens de oefening 

‘Iberlynx’ in Spanje. Twee jaar later, klaar 

met zijn studie, werd hij alsnog aangeno-

men bij het Korps Mariniers en volgt nu, na 

zijn theoriejaar, de POTOM. de vierde man 

is Heinric van vlokhoven. Na een studie Ge-

schiedenis en Internationale Betrekkingen 

aan de Universiteit van Amsterdam maakte 

hij deel uit van C-Cie van 20 Natresbataljon. 

Hij solliciteerde en werd in 2012 eveneens 

toegelaten.

G O E D E  B A S I S
Tijdens de POTOM valt circa 60% van de 

deelnemers af. de eerste fase van acht 

weken is gericht op de opleiding enkele man 

en is ook de ‘afmattingsperiode’. de tweede 

fase, eveneens acht weken lang, is gericht 

op de opleiding op groepsniveau. dan volgt 

de derde fase van 24 weken opleiding op 

pelotonsniveau. In die eerste fase met bivak 

op de edense hei, is er weinig tijd voor slaap 

en wordt aan de basisvaardigheden gewerkt.

Unaniem zijn de vier mannen van mening 

dat hun achtergrond bij de Natres een 

prima uitgangspositie opleverde. Militaire 

basisvaardigheden, skills & drills, schie-

ten, wapenonderhoud en exercitie waren 

al bekend terrein. Het persoonlijk wapen, 

de Colt C7 Nld is een verbeterde diemaco 

C7A1 met uitschuifbare kolf en een ander 

type handbeschermer. Hier waren de man-

nen al op geoefend. Maar deze voorsprong 

is geen garantie voor het halen van de 

eindstreep. Op dit moment zitten zij nog 

volledig in de POTOM en ook op het fysieke 

vlak moet alles uit de kast worden gehaald. 

Patrick Witje deed in zijn natrestijd mee 

aan de Nederlandse Militaire kampioen-

schappen‘Speedmars’ in 2011. Hij rekende 

erop nu sterk te zijn op dat onderdeel, 

maar haalde tijdens de POTOM maar net de 

speedmars eis van 10 km in een uur. dit was 

nog maar de training voor het afsluitende 

speedmarsonderdeel van de opleiding: 48 

km in 7 uur, met 11 kilo bepakking, exclusief 

wapen! locatie van deze beproeving: het 

Commando Training Centre Royale Marines 

in lympstone, Groot Brittannië.

Op het moment van publiceren van deze 

November Romeo is voor het viertal de PO-

TOM nog in volle gang. Ze hebben nog heel 

wat metertjes te gaan. duidelijk is dat hun 

verleden bij het Korps Nationale Reserve 

hen een prima basis gaf richting de oplei-

ding tot Officier der Mariniers. Namens hun 

oude korps een welgemeend ‘good luck’ voor 

de finale oefening in lympstone!



van schuttersmaaltijd 
tot korpsdiner
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Het korpsdiner voor officieren van het 
Korps Nationale Reserve is sinds 1985 
een jaarlijks terugkerend fenomeen. De 
onderofficieren hebben hun editie sinds 
1995. Maar waar komt deze dinertraditie 
vandaan, wat zijn de historische achter-
gronden, hoe zag het er vroeger uit bij 
de voorgangers van het Korps Nationale 
Reserve en wat was de doelstelling? 

de eerste vermeldingen van broeder-

schapsmaaltijden komen voor bij de schut-

tersgilden rond 1450. de schuttersgilden 

hadden het privilege om op de naamdag van 

hun schutspatroon en van de door hem ver-

eerde heiligen, een feestmaal aan te rich-

ten. Hierbij werden ook vertegenwoordigers 

uit het stedelijke en het kerkelijke leven 

uitgenodigd. voorafgaande aan de maaltijd 

woonden de schutters een kerkdienst bij. 

Strakke reglementering van deze bijeen-

komsten moest voorkomen dat men elkaar 

onheus bejegende of zich onbeschaafd 

gedroeg. de doelstelling was immers om 

‘verzoenende en verbroederende gezamen-

lijke maaltijden’ te houden. daarbij moesten 

zij voor de gewone schutters als voorbeeld 

dienen.

I N  T E K E N  V A N  V E R B R O E D E R I N G
Het schuttersleven was een combinatie van 

militaire deugden en gezelligheid. Ook na 

diverse reorganisaties bleven de schutters 

gek op vertoon en vermaak. Maaltijden en 

optochten vormden een belangrijk onder-

deel. dat de schutters tijdens hun openbare 

optredens regelmatig voor wanordelijk-

heden zorgden had vooral met het pittige 

drankgebruik te maken. Het karikaturale 

KORPSTRADITIES
AAN TAFEL

dOOR
KAP FRED WARMER

beeld van de schutter als brassende zuiplap 

bevatte wel degelijk een kern van waarheid. 

eens per jaar kwamen de schutters bijeen 

voor een groot meerdaags schuttersfeest 

en daar ging het zo wild aan toe dat de 

stadsbestuurders moesten ingrijpen. de 

jaarlijkse kapiteinsmaaltijd (duur twee da-

gen) werd logischerwijs de ‘vrolijke maaltijd’ 

genoemd. de schutters zagen hun feesten 

en maaltijden als gezonde compensatie 

voor hun militaire en politiële verplichtin-

gen. Zij waren het die bij nacht en ontij op 

de stadswal stonden en bij onlusten konden 

opdraven. daar mocht best een verzetje te-

gen overstaan. de schuttersmaaltijden zijn 

vooral tot de verbeelding gaan spreken door 

de beroemde schilderijen van onder andere 

Frans Hals.

D R A N K  E N  K O E K
Na de Tachtigjarige Oorlog raakten de 

schutterijen in verval en daarmee de feest-

maaltijden ook. de officieren van de schut-

terijen stonden tot dan toe bekend om hun 

grote belangstelling voor eten en drinken 

met daaruit volgende vaak ongeregeldhe-

den tijdens de maaltijden. Om dit aange-

taste imago te herstellen werd het aantal 
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feesten en maaltijden beperkt tot één 

saamhorigheidsmaaltijd per jaar. vrouwen 

en kinderen werden voortaan geweerd.

Na het opheffen van de schutterijen heeft 

de huidige Koninklijke landmacht de tradi-

tie overgenomen om eenmaal per jaar de of-

ficieren te verenigen tijdens een ‘dINeR de 

CORPS’. een traditie die tot 1940 in ere bleef. 

Tientallen jaren leidde deze dinertraditie 

een sluimerend bestaan. Pas eind jaren ‘70 

van de vorige eeuw is deze eeuwenoude tra-

ditie weer nieuw leven ingeblazen. de reden 

daarvoor was het besef dat een korpsdiner 

een belangrijke factor is binnen de tradities 

en saamhorigheid van een militaire eenheid.

O N D E R D E E L  K O R P S T R A D I T I E
Op initiatief van de toenmalige korpscom-

mandant, luitenant-kolonel Nico van Baten-

burg, werd op 15 maart 1985 in Schaars-

bergen het eerste korpsdiner voor officieren 

van het Korps Nationale Reserve gehouden. 

Bij deze eerste editie waren 68 personen 

aanwezig. Tien jaar later, op 10 november 

1995, vond voor het eerst een Korpsdiner 

voor Onderofficieren plaats. Initiatiefnemer 

was de toenmalige korpsadjudant Nico 

Frerichs. 

de belangstelling voor de korpsdiners is de 

laatste jaren gestaag groeiende. Tijdens de 

meest recente editie voor onderofficieren 

schoven bijna 200 deelnemers aan tafel. 

Bij het korpsdiner voor officieren waren dat 

ruim 130 personen. Naast gezelligheid en 

saamhorigheid worden tijdens de diners 

ook de laatste ontwikkelingen toegelicht en 

diverse mensen in het zonnetje gezet voor 

bijzondere prestaties. Het Infanterie Schiet-

kamp de Harskamp is tegenwoordig de 

vaste locatie voor de diners van het Korps 

Nationale Reserve. de burgemeester hoeft 

voor orde niet meer in te grijpen zoals bij 

de schutterijen. Wanneer iemand al iets te 

diep in het glaasje heeft gekeken kan er na 

afloop van het koprsdiner worden overnacht 

op de Generaal Winkelmankazerne
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‘Dubbele’ korpscommandant

Al eerder was aan overste Gerard van der Thiel de nieuwe functie toege-

kend van korpscommandant reservisten. de hierbij behorende bevordering 

tot kolonel liet echter nog een aantal weken op zich wachten. Generaal-

majoor Marc van Uhm, plaatsvervangend commandant landstrijdkrachten, 

gebruikte het korpsdiner officieren op 19 april als een mooi moment voor 

deze bevordering. Kolonel van der Thiel behoudt zijn functie als comman-

dant van het Korps Nationale Reserve. daarnaast wordt hij, ondersteund 

door het nieuwe Korpsbureau Reservisten, als korpscommandant reser-

visten verantwoordelijk voor alle reservisten binnen de landmacht. In zijn 

nieuwe functie is hij als reservistenautoriteit topadviseur van de com-

mandant landstrijdkrachten en plaatsvervangend Inspecteur Reservisten 

landmacht. Totdat volledig duidelijk is hoe het Korps Reservisten eruit gaat 

zien, is hij korpscommandant in twee functies.

Bewaking tijdens ziekenhuisverhuizing

een groot aantal militairen van 30 Natresbataljon was tijdens Pasen 2013 

niet thuis. Zij leverden ondersteuning bij de verplaatsing van het ziekenhuis 

Bernhoven van locaties in Oss en veghel naar Uden. Tijdens deze grote ver-

huisoperatie zorgden de militairen voorvoor bewaking van de locaties. In- en 

uitgaand verkeer werd gecontroleerd om te voorkomen dat er onbevoegden 

binnenkomen. Twee pelotons van de C-Cie installeerden zich vrijdagavond 

om klaar te zijn voor de start van de verhuisoperatie op zaterdag. Kapitein 

Jurgen Scheenstra, compagniescommandant: “Zaterdagochtend en middag 

zijn alle patiënten verhuisd, dat was sneller dan verwacht. Het is een prima 

moment om onze hoofdtaak bewaken en beveiligen te oefenen. We slaan 

hier twee vliegen in één klap: de directie van het ziekenhuis is blij dat de 

locaties in veilige handen zijn en het natresbataljon dat zij onder realistische 

omstandigheden kan oefenen.”

Korte
berichten
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Natresmilitairen openbaar ‘voor het vaandel’ 

Alle nieuw toegetreden militairen tot het Korps Nationale Reserve dienen de eed of de belofte 

af te leggen op het korpsvaandel. enkele keren per jaar vinden deze beëdigingen plaats. dit 

voorjaar organiseerden alle drie natresbataljons een grote plechtigheid op een openbare 

locatie. Op 20 april gingen 53 militairen van 10 Natresbataljon ‘voor het vaandel’ in het cen-

trum van Steenwijk. de historische binnenstad van Alkmaar was op 13 april het decor voor 

de beëdiging van 60 militairen van 20 Natresbataljon. de burgemeester stak de militairen 

tijdens zijn speech een hart onder de riem en memoreerde dat Alkmaar de stad was waar 

de victorie tegen de Spanjaarden begon. Het schouwburgplein in venray was de locatie voor 

de beëdiging van 26 militairen van 30 Natresbataljon. Als gebruikelijk verzorgde de Fanfare 

van het Korps Nationale Reserve de muzikale omlijsting van de ceremonieën. Het aanwezige 

publiek kon de muziek waarderen, want geregeld klonk er applaus van de toehoorders.

Beëdiging 10 Natresbataljon in Steenwijk.     Beëdiging 30 Natresbataljon in venray.

Beëdiging 20 Natresbataljon in Alkmaar.

Van soldaat naar  
tweede luitenant

Op 18 april vond een bijzondere bevorde-

ring plaats bij 10 Natresbataljon. Compag-

niescommandant majoor Andre Olde engberink van de F-Cie bevorderde soldaat david de 

Jong tot tweede luitenant. de Jong heeft zijn officierschap verworven via een uniek traject. 

de Jong begon als lid van de Studenten Weerbaarheid, vervolgens stapte hij over naar het 

Korps Nationale Reserve en werd hier na twee jaar tijd aangenomen voor het ‘officieren-

klasje’ van 10 Natresbataljon. Na toelating door de Aanname en Adviescommissie volgde 

de Initiële Reserve Officiersopleiding (IRO) aan de KMA in Breda. de natresbataljons zijn 

alert op het ontwikkelen van kader uit ‘eigen kweek’. voor geschikte kandidaten bestaat de 

mogelijkheid om onderofficier te worden via opleiding aan de KMS of officier aan de KMA. 

los van bevonden geschiktheid door hun eenheid, dient de kandidaat over de juiste voor-

opleidingseisen te beschikken die gelden voor reguliere toelating tot de KMS of KMA.

Herdenkingen 4 mei

Traditiegetrouw zijn natresmilitairen aanwezig bij vele herdenkingslocaties op 4 mei in 

het gehele land, waaronder het Nationaal Monument op de dam in Amsterdam en de 

landmachtherdenking op de Grebberg. de erebraafplaats Overveen, waar vele bekende 

verzetstrijders begraven liggen, wordt al 65 jaar ondersteund. Sinds 1948 staan militai-

ren van de huidige B-Cie van 20 Natresbataljon in een ceremoniële rol bij deze indruk-

wekkende herdenkingsplek. Ook helpt de compagnie jaarlijks met enkele manschappen 

de herdenkingsstichting met de organisatie van 4 mei. Beroepsfotograaf Roger Cremers 

was erbij en legde de natresmilitairen vast. 
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Bison Challenge

Jaarlijks organiseert 43 Gemechaniseerde Brigade een sport-

dag voor haar eenheden. de ‘Bison Challenge’. 10 Natresbatal-

jon was op zaterdag 25 mei als laatste eenheid aan de beurt. 

Om 8.45 uur startte de dag met een gezamenlijk appel. daarna 

was er voor kaderleden een lezing over leiderschap en vorming 

waarvan brigadegeneraal Hans van der louw het onderwerp 

leiderschap besprak. Tijdens de Bison Challenge wordt er door 

de deelnemers een parcours met diverse onderdelen afgelegd, 

zoals een brancardrace, til opdrachten, een oefening op de 

hindernisbaan en touwhindernisbaan en granaat werpen. Ook 

kon er voor de meesten voor het eerst geschoten worden met de 

Colt. een sportieve, goed gevulde en nuttige dag.

FKNR in CT te Lourdes

Het nieuwe Ceremonieel Tenue (CT) was net op tijd gereed voor 

de inhuldiging van ZM Koning Willem Alexander op 30 april 

2013. enkele weken later konden de leden van de Fanfare 

Korps Nationale Reserve alweer het nieuwe Ceremonieel Tenue 

(CT) aantrekken. de FKNR droeg het speciale uniform tijdens de 

55e Internationale Militaire Bedevaart van 24 t/tm 26 mei in het 

Franse lourdes. de muzikanten verzorgden diverse optredens 

in deze heilige plaats, waaronder één in de grot waar Maria 

aan Bernadette voor het eerst verschenen zou zijn. Tijdens een 

rondgang door lourdes kwam het orkest onverwacht Prinses 

Caroline van Monaco tegen. de leden van de FKNR gaven haar 

spontaan een aubade. de prinses vond het prachtig.
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