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Abonnement  
November Romeo
Veel reservisten krijgen November Romeo in 
‘de lijn’ doorgestuurd. Maar dit gebeurt niet 
altijd. Voor iedereen bestaat de mogelijkheid 
om zich gratis te abonneren. Niet alleen 
reservisten, maar ook andere geïnteresseerden 
zoals beroepsmilitairen, familieleden of 
werkgevers. Aanmelding is simpel. Op 
onderstaande link kan iedereen zich inschrijven 
met een e-mailadres. Bij verschijning van 
November Romeo komt direct een bericht 
om de nieuwste editie online te openen. 
Abonnement stopzetten? Onder iedere 
mail van November Romeo staat de functie 
‘uitschrijven’. In- of uitschrijven voor het 
abonnement is eenvoudig:  
inschrijven.reservistenlandmacht.nl

Ook op intranet landmacht
In Mulan, het intranet van het Ministerie  
van Defensie, is November Romeo ook te 
vinden in het intranet portal reservisten  
CLAS. November Romeo heeft een  
opvallende button op deze pagina:  
intranet.mindef.nl/kl/staf_clas/organisatie/
eenheden_directies/kabinet/Landingspagina_
Reservisten_KL/index.aspx
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VOORWOORD

De 25e jaargang van November Romeo is 

een feit. Of het nu het ‘Landstormblad’ uit 

1924 of latere regionale publicaties betreft, 

de wens voor een juiste beeldvorming en de 

behoefte aan informatie over vrijwillig dienende 

militairen is van alle tijden. Dat November 

Romeo nu verschijnt als E-Magazine, vol 

verhalen en foto’s over ALLE reservisten in de 

Koninklijke Landmacht, maakt in de kern niet 

uit, de doelstellingen en boodschappen blijven 

vergelijkbaar. 

Het zijn publicaties die aansluiten op de 

saamhorigheid, eenheids- of korpsgeest, 

behoefte aan informatie en de trots van alle 

reservisten. Als camouflagespecialisten bij 

uitstek, zijn we bij Defensie meer getraind in 

het voorkomen van gezien worden, dan om op 

te vallen. Reservisten staan momenteel onder 

een gunstig gesternte, met als gevolg dat zij de 

nodige aandacht trekken. Deze toenemende 

exposure is iets waar we niet omheen kunnen. 

Het betekent dat we, nog meer dan voorheen, 

rekening moeten houden met de kansen rond 

communicatie en beeldvorming.

In dit nummer is er veel aandacht voor tradities 

en gebruiken, waaronder de nieuwe Leidraad 

Tradities Korps Nationale Reserve, de Historische 

werkgroep Ereschuld Vrijwillige Landstorm, de 

lange tradities van het Regiment Genietroepen 

en meer wetenswaardigs voor geïnteresseerden. 

November Romeo maakt in de vorm van een 

tijdschrift ook deel uit van die tradities.

Interessant is het dubbelinterview met de 

kolonels Robbert van der Ven en Ernst Lobbezoo 

van het Bureau Reservisten en Samenleving 

van het Ministerie van Defensie. Zij geven 

een update over de gang van zaken rond 

het reservistendomein en wat de adaptieve 

krijgsmacht hiervoor betekent.

De vakantieperiode levert doorgaans 

weinig nieuws van het oefen- of inzetfront. 

Uitzondering is de Vierdaagse, waarin reservisten 

een grote rol spelen in de organisatie. Onder de 

militaire lopers wist een detachement van 30 

Natresbataljon het begeerde Landmachtvaantje 

te winnen.

De redactie blijft de actuele ontwikkelingen op 

de voet volgen. Er komt dit jaar berichtgeving 

over de nieuwe Reservist Operationele 

Capaciteiten (ex-beroeps die geplaatst worden 

op schaduwfuncties in hun voormalige eenheid) 

en het uitbouwen van de natresbataljons van 

steun- naar basiscapaciteit van de landmacht 

voor bewakings- en beveiligingsopdrachten in 

Nederland. Om over het volle oefenprogramma 

maar te zwijgen.

Er blijft volop werk aan de winkel: op naar het 

gouden jubileum!

Kapitein Fred Warmer

Hoofd Sectie Communicatie  

Bureau Reservisten CLAS

ZILVEREN EDITIE
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Het Bureau Reservisten en Samenleving (BReS) is in 2013 opgericht om het 
reservistenbeleid te moderniseren en Defensie nauwer te laten samenwerken 

met civiele partners, zodat de reservisteninzet een meer structureel karakter kan 
krijgen. Het bouwen van een adaptieve krijgsmacht is er nauw mee verbonden. De 
kolonels Robbert van der Ven en Ernst Lobbezoo zetten zich op het hoogste niveau 

in om de juiste kaders te scheppen. Een update. 

WIJ GELOVEN NIET IN  
LOSSTAAND RESERVISTENBELEID

D
EFEN

SIE
BUREAU RESERVIST EN SAMENLEVING:
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BReS onderzocht hoe andere landen reservisten 

inzetten. Hieruit bleek dat veel landen werken 

volgens een Total Force concept, waarbij 

reservisten structureel geïntegreerd zijn in de 

defensieorganisatie en dat samenwerking met 

externe partijen van groot belang is. In 2016 heeft 

Defensie, samen met externe partners, onderzocht 

hoe een Total Force concept in de Nederlandse 

krijgsmacht is te implementeren. In januari 2017 

verscheen de Kamerbrief waarin de contouren 

van het concept, dat in Nederland de adaptieve 

krijgsmacht is gaan heten, voor Defensie zijn 

vastgelegd.  

Mobiliseren van capaciteiten

De vormgeving van een adaptieve krijgsmacht 

werkt als een katalysator van de kijk op 

reservisten. Voor de goede orde: de ontwikkeling 

naar een zo flexibel mogelijke krijgsmacht, die 

zich aanpast aan elke denkbaar scenario, is geen 

primaire reservistenaangelegenheid. BReS is er 

nauw betrokken bij geweest, maar de reservist is 

slechts een deel van het concept. De adaptieve 

krijgsmacht betreft het mobiliseren van alle 

beschikbare capaciteiten. Niet alleen vanuit 

Defensie, maar ook van het bedrijfsleven en 

de samenleving. Hoe maak je Nederland in zijn 

geheel weerbaarder, waarbij Defensie optreedt 

als regisseur. Recent is BReS gegroeid van één 

naar twee kolonels. Kolonel Dick Scherjon, die 

deze rol sinds 2013 vervulde, is opgevolgd door 

Robbert van der Ven en Ernst Lobbezoo. “Het 

was een verzoek van onze kant om dit te doen. 

Ik werk als reservist twee dagen per week in deze 

functie, en de rest van de week ben ik directeur 

van een eigen bedrijf. Gezien de groeiende 

werkdruk is het goed om een beroepsmilitair 

in het bureau te hebben die er alle weekdagen 

is. Met deze invulling is de slagkracht van BReS 

toegenomen”, aldus Van der Ven. Lobbezoo: 

Twee kolonels op één stoel, het klinkt als twee 

kapiteins op één schip. Beroepscollega’s zie ik 

wel eens de wenkbrauwen fronsen. Hoe kan dat, 

twee poppetjes op één stoel? Maar wij pakken 

de taken in duo-vorm op, niet hiërarchisch, maar 

praktisch en doelgericht. In een gevechtseenheid 

is een hiërarchische bevelsstructuur noodzakelijk, 

maar in onze adviesrol binnen Defensie blijkt dat 

ons duo-verband heel goed uitpakt.” Daarnaast 

bestaat BReS uit majoor Joeren Saat als voltijds en 

zijn er diverse reservisten in deeltijd werkzaam.

Bottom-up aan de slag

Alle krijgsmachtonderdelen zijn momenteel 

aan de slag met de mogelijkheden rond 

reservistencapaciteiten. Van der Ven: “De 

landmacht had, in vergelijking met de marine 

en luchtmacht, al veel reservisten in haar 

gelederen en heeft daardoor te maken met de 

wet van de remmende voorsprong. De andere 

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: KAP FRED WARMER en ELNT ROBERT WITSEN
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krijgsmachtonderdelen hadden maar weinig 

reservisten en dan is het eenvoudiger om compleet 

nieuwe kaders te scheppen. Maar we zien overal 

dat er met reservisten nu veel gebeurt. Men 

begrijpt dat een adaptieve krijgsmacht, met een 

doordachte reservistencomponent, de flexibiliteit 

en het voortzettingsvermogen van de organisatie 

vergroot.”  Van der Ven: “Het ministerie en BReS 

dienen de randvoorwaarden te scheppen om de 

capaciteiten van reservisten te benutten. Maar het 

is niet zo dat ‘Den Haag’ iets oplegt en dictaten 

uit een ivoren toren over de schutting gooit bij 

de onderdelen. Alle Operationele Commando’s 

(OPCO) zijn betrokken bij de beleidsvorming. Deze 

bottom-up benadering is logisch, want de OPCO’s 

voeren hun plannen met reservisten zelf uit. Wij 

borgen de strategische kant en geven hen de 

munitie om resultaten te behalen.” 

Meer contractvormen

De VS, Australië en Canada zijn met het Total Force 

concept en de inbedding van reservisten al ver. 

Het zal ook in Nederland gaan om verandering 

en Defensie zit nu volop in dat transitieproces. 

“Er zijn beroeps die drie dagen per week parttime 

werken. Er zijn ook reservisten die gedurende een 

aantal maanden voltijds werken. Maar waarom 

noem je de één beroeps en de ander reservist? 

Dat is rechtspositioneel zo ontstaan, maar met het 

functioneren als militair in de krijgsmacht heeft 

het niets te maken”, zegt Van der Ven.  Waarop 

Lobbezoo aansluit met: “De gewenste flexibiliteit 

vraagt om een mensgerichte benadering, terwijl 

Defensie worstelt met een van oudsher nogal star 

rechtspositioneel keurslijf. Het besef groeit dat er 

meer contractvormen nodig zijn die recht doen 

aan verschillende arbeidsrelaties en inzetvormen 

binnen Defensie. We kennen nu vooral het 0-uren 

contract voor reservisten, maar dat voldoet lang 

niet altijd. Bij een uitzending of een detachering 

voor langere tijd horen echt andere afspraken. Er 

zijn reservisten die beroeps worden. Er zijn beroeps 

die reservist worden. Er ontstaan mixvormen. Voor 

die verschillende arbeidsrelaties gaan aangepaste 

contractvormen komen, het past ook bij de 

tijdsgeest.”

Denken in teamverband

BReS ervaart nog te vaak een gedachtegang 

in twee kampen. Beroeps versus reservist of 

andersom. Dat moet veranderen. Samen Defensie 

zo sterk mogelijk te maken, daar draait het om. 

Een reservist verdrijft een beroeps niet. Zeker 

niet in expertisegebieden, waarvan Defensie de 

capaciteiten nooit compleet in eigen huis kan 

hebben. Beroeps en reservisten dienen in te zien 

dat zij als collega’s elkaar hard nodig hebben om 

de operationele inzet te waarborgen. 

Kolonel Robbert van der 
Ven (links) en kolonel Ernst 
Lobbezoo.
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Van der Ven benadrukt dat ook onder reservisten 

een mentaliteitsverandering dient plaats te 

vinden. Nog te vaak wordt gedacht in termen 

als wij versus de beroeps. Of wij zijn als reservist 

anders. Flauwekul, je bent parttime militair. En 

op sommige momenten voltijds. Of Defensie 

tijdens een inzetmoment nu beroeps, reservisten 

of een mix levert is voor de buitenwereld een 

non-issue. Het zijn allemaal militairen. De 

reservist moet beseffen dat hij gewoon militair is, 

niets meer en niets minder. Daarom geloof ik niet 

in een losstaand reservistenbeleid. Het gaat om 

operationele inzet waar reservisten een integraal 

onderdeel van dienen te zijn.”

Toekomstgedachten

De reservist van nu is tegenwoordig een militair 

die niet op een reservebankje zit, maar op een 

actieve functie. Is de naam ‘reservist’ dan nog 

wel van deze tijd? Lobbezoo: “Die discussie blijft 

nog wel even, maar de naam parttime militair 

is ook niet ideaal. Freelancer zou kunnen, want 

die naam stamt af van het begrip ‘vrije lansier’. 

Dat waren vroeger militairen die je kon inhuren 

om je strijdmacht snel te versterken. Maar 

eerlijk gezegd verwacht ik dat de term reservist 

blijft bestaan, al moeten we er wel voor ijveren 

dat zowel de krijgsmacht als de Nederlandse 

samenleving inziet dat dit actief dienende 

personeelsleden betreft die volledig ‘current’  

zijn binnen Defensie.”

De adaptieve krijgsmacht gaat over verandering. 

Nieuwe kaders wekken altijd argwaan of 

tegenwerking. Van der Ven: “Commandanten 

dienen objectief na te denken over wat ze echt 

aan militaire middelen in huis moeten hebben. 

En over de capaciteiten die je beschikbaar wilt 

hebben. Dat laatste is een component die je 

kunt toevoegen naar gelang de situatie. Daar 

komen reservisten of samenwerkingen met de 

maatschappij om de hoek kijken. Want moet een 

eenheid bijvoorbeeld 100% transportcapaciteit 

in huis hebben? Waarom niet minder en vul je op 

piekmomenten de gewenste capaciteit aan via 

partnerships. Want één ding is zeker: niemand 

weet wat de toekomst brengt en op welke 

manier een nieuwe dreiging zich ontwikkelt. 

We dienen rekening te houden met grote 

onzekerheidsfactoren. Om die slagvaardig op te 

vangen is het beter om samen sterker te zijn, dan 

zwak los van elkaar.”

Doelstelling BReS

BReS zet zich in voor de verdere optimalisatie 

van het reservistenbeleid en is daarnaast 

nauw betrokken bij de bredere transitie 

naar een adaptieve krijgsmacht.  Het Bureau 

inventariseert, signaleert (en initieert) 

ontwikkelingen op deze aandachtsgebieden 

en adviseert gevraagd en ongevraagd de 

gehele defensieorganisatie. Samen met 

partners buiten Defensie, werkt BReS aan het 

verbeteren van de relatie van Defensie met 

de externe omgeving, zodat het delen van 

mensen, middelen en kennis eenvoudiger 

wordt.

Mailcontact: bres@mindef.nl

Internet: www.facebook.com/

bureaureservistenensamenleving 
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Tradities zijn als het ware souvenirs uit het verleden: brokjes geschiedenis die 
voortleven in het heden. Sinds de oprichting verzamelde het (Korps) Nationale 

Reserve al heel wat van dit soort souvenirs. Sommige tradities zijn heel belangrijk; 
ze geven het korps een eigen identiteit. Dat zijn bijvoorbeeld het vaandel, het 

korpsembleem en het monument op de Grebbeberg, maar ook, korpsdiners en 
herdenkingen, onderscheidingen, het ceremonieel tenue, en gebruiken. Maar er is 
veel meer binnen de beleving van de korpstradities. De nieuwe ‘Leidraad Tradities 

KNR’ biedt daarvoor de basisinformatie.

LANCERING DIGITALE  
LEIDRAAD TRADITIES KNR  

KO
RPS N

ATIO
N

ALE RESERVE
NIET OMDAT ’T MOET, MAAR OMDAT HET HOORT
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Het werd de hoogste tijd om al deze zaken 

die te maken te hebben met de korpstraditie 

samen te brengen in een voor iedereen 

beschikbaar en toegankelijke publicatie. Al 

in 2004 was er een begin gemaakt met het 

Traditie Handboek Korps Nationale Reserve 

door voormalig korpscommandant kolonel Ger 

Pastoor. Maar het kwam nooit tot een eindfase. 

Er is nu een uitgebreide leidraad samengesteld 

door kapitein Fred Warmer. 

Interactieve reis

De leidraad neemt de lezer mee op een 

boeiende reis door het land van traditie, 

historie en korpsgeschiedenis. Warmer werkte 

nauw samen met de Korps Traditieraad en 

het Korpsbureau Nationale Reserve. De 

korpscommandant is immers verantwoordelijk 

voor de traditiehandhaving en hij wordt hierin 

bijgestaan door de  korpsadjudant en de 

hoofdofficier toegevoegd. 

De inhoud bestaat uit een moderne interactieve 

presentatie. Binnenkort wordt de vorm en 

inhoud van de leidraad verder besproken in de 

Korps Traditieraad. De verwachting is dat het 

in haar huidige vorm zal worden vastgesteld. 

Tevens wordt gekeken of er behoefte bestaat aan 

een gedrukte versie.

Verleden, heden en toekomst

Geen organisatie in Nederland is zo rijk aan 

tradities als Defensie. Tradities geven een 

eenheid eigen identiteit en versterken de 

kameraadschap. Maar over de invulling hiervan 

ontstaan vaak misverstanden. Zo is geschiedenis 

niet hetzelfde als traditie. Geschiedenis (historie) 

vertelt wat er in het verleden precies is gebeurd. 

Geschiedenis (historie) is de discussie over ‘wat is 

er gebeurd en wat betekent het?’ 

Traditie (identiteit) kan bijvoorbeeld zijn: 

‘wie vinden wij dat wij zijn of moeten zijn of 

TEKST & FOTO’S: KAP FRED WARMER
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uitdragen en wat vinden wij waard om door te 

geven? Bij (militair) erfgoed kan het gaan om 

voorwerpen, objecten, gebouwen, landschap, 

maar ook om gebruiken en tradities. Het 

zogenaamde ‘immaterieel erfgoed’. Het begrip 

‘erfgoed’ werd ooit als heel statisch gezien, 

maar is gelukkig dynamischer geworden. Het 

ontwikkelt zich en blijft aansluiting vinden bij 

de tijdsgeest.

Hulp bij aanleren en doorgeven tradities

De Leidraad Tradities Korps Nationale Reserve 

is bestemd voor kaderleden die hun eenheid 

willen informeren over het belang van en 

het handhaven van traditie. En waarom 

tradities de eenheid een eigen identiteit geven 

en bovendien ook nog bijdragen aan het 

versterken van de kameraadschap. Dit alles 

onder het motto : Niet omdat ‘t MOET, maar 

omdat het hoort!

De leidraad is voor het gehele korps 

beschikbaar via Sharepoint en intranet KL.

1010



Traditiehandhaving 

Alle krijgsmachtonderdelen, regimenten en 

korpsen hebben hun eigen geschiedenis. Elk 

korps en regiment heeft zijn eigen geschiedenis 

en gebruiken. Dat zijn de tradities. De algemene 

regelgeving hierover is vastgelegd in de 

‘Regeling Traditiehandhaving bij de Koninklijke 

Landmacht KL-ORDER 91.1/1:

De regimenten en korpsen van de Koninklijke 

Landmacht zijn traditionele verbanden. Aan de traditie 

hebben alle tot het betrokken regiment of korps 

behorende eenheden deel. Eenheden zijn bataljons/

afdelingen, maar ook eenheden van een lager niveau, 

ongeacht het bevelsressort waartoe deze eenheden 

behoren. Het militair personeel dat registratief is 

ingedeeld bij een regiment of korps, draagt de voor dat 

regiment of korps vastgestelde onderscheidingstekens 

(o.a. kraagspiegels en baretemblemen).De regiments- 

of korpscommandant kan voor de traditiehandhaving 

worden bijgestaan door een regiments- of 

korpsadjudant en een regiments- of korpstraditieraad. 

Indien een wapen uit meerdere regimenten of 

korpsen bestaat, kan voor de coördinatie van de 

traditiehandhaving een wapentraditieraad worden 

ingesteld. De wapentraditieraden en de regiments- 

of korpstraditieraden adviseren de regiments- 

of korpscommandant(en) op het gebied van 

traditiehandhaving.

Leidraad Traditie Korps Nationale Reserve

REDACTIE 

Dit een uitgave van het Korpsbureau Nationale 

Reserve, onder redactie van de Korps Traditie Raad.

Vragen, opmerkingen of aanvullingen, neem contact 

met de hoofdredacteur, kapitein Fred Warmer.

FAJ.Warmer@mindef.nl
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Tradities vormen een krachtig element in militaire binding en kameraadschap. 
Voor sommige natresmilitairen is het soms verwarrend. We zitten toch bij een 

brigade en hoe zit het dan met de korpstradities van de Nationale Reserve 
denkt men dan. Om te beginnen: regiments- of korpstradities staan los van 

brigades. Een schoolvoorbeeld is het Wapen der Genie. Dit is één van de oudste 
landmachtonderdelen en het kent een bijzonder sterke regimentstraditie. Dit 

wordt op allerlei manieren gebruikt om genisten de paraplu te bieden waaronder 
zij zich thuis voelen. 

DE PARAPLU WAARONDER  
JE JE THUIS VOELT

ACH
TERG

RO
N

D
TRADITIES GENIE VERSUS KNR
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Tegenwoordig zetten de infanteriebataljons in 

de brigades de tradities voort van voormalige 

infanterieregimenten. Een regiment is een veel 

grotere militaire eenheid dan een bataljon, maar 

dit is zo gegroeid door de sterk ingekrompen 

landmacht. Op het niveau van een bataljon is het 

voortzetten van tradities relatief eenvoudig. De 

Genietroepen en het Korps Nationale Reserve (KNR) 

hebben nog altijd de grotere ‘regimentsomvang’ 

van 2.000 tot 3.000 militairen. En dat niet alleen, 

hun diverse operationele bataljons en compagnieën 

zijn te vinden in verschillende brigades. 

De genie en het KNR hebben nog een gezamenlijk 

kenmerk: de eenheden staan onder bevel 

van brigadecommandanten. Hun regiments- 

of korpscommandant is geen operationeel 

commandant, maar heeft een overkoepelende, 

ceremoniële en verbindende functie. Bij de genie 

is dat een kolonel (Burg Valk), bij het KNR een 

luitenant-kolonel (Hans Berding). Bataljons en 

eenheden van de genie zijn te vinden bij alle 

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: REGIMENT GENIETROEPEN

gevechtsbrigades en OOCL. Genisten dragen 

daar hun eigen baretembleem, afhankelijk van 

hun functie is dat het algemene genie-embleem, 

pontonniersembleem, pioniersembleem of 

het fortificatie-embleem. Altijd op een bruine 

ondergrond. Uitzondering is de genie-eenheid 

binnen 11LMB, zij dragen hun genie-embleem 

rechtstreeks op de rode baret (zonder bruin 

geniepatje).

Bakermat Vught

Naast traditie is teamgeest een andere onmisbare 

bouwsteen. Er is geen klus die een genist 

individueel kan volbrengen. Genisten hebben 

elkaar nodig, waar zij ook organisatorisch zijn 

ondergebracht. Het is bij uitstek de taak van het 

Regiment Genietroepen om hieraan invulling 

te geven. Het regiment draagt zijn bouwsteen 

bij aan het vakmanschap van genisten door de 

verbondenheid vorm te geven. Bij alle activiteiten 

staan saamhorigheid en kameraadschap op de 

voorgrond.
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Het opleidingscentrum van de genie is te vinden 

op de Van Brederode- en Lunettenkazerne 

in Vught. Het is ook de plek waar gewaakt 

wordt over de tradities. Hier sprak November 

Romeo met regimentsadjudant Pim van Gurp. 

Hij begint met: “Bij het voor de eerste keer 

zien van de Marketentster, weten mensen 

haar vaak niet te plaatsen. Maar voor genisten 

is zij een ijkpunt, passend bij eeuwenoude 

tradities. De Marketenster leverde vroeger 

vooral horecadiensten aan de genietroepen in 

het veld. Tegenwoordig staat zij symbool voor 

het thuisfront. Als een genist de Marketenster 

ziet, moet die denken: wanneer heb ik voor 

het laatst mijn thuisfront op geniewaardige 

wijze bedankt voor de steun die zij geven. 

Zonder steun van het thuisfront is het voor 

ons onmogelijk om optimaal te functioneren. 

Tijdens een missie moet thuis alles geregeld 

zijn. Als daar iets aan de hand is, kan dat invloed 

hebben op het functioneren; in een missiegebied 

onaanvaardbaar. De Marketenster verbindt ons.”

Uit volle borst

Het ‘Mineurslied’ is de genistensong. De tekst 

is als instructiekaart beschikbaar voor derden, 

maar genisten kennen ‘m natuurlijk uit het 

hoofd. Passend bij het genistenkarakter wordt 

de tekst vooral luid en uit het hart gezongen. 

Vrijwel altijd wordt het lied gevolgd door het 

uitbrengen van een toost op het Regiment en het 

drinken van een brandewijn. Het KNR heeft geen 

eigen song, maar wel de Natres Defileermars 

(dat is een officieel militair muziekstuk). Met 

de Fanfare Korps Nationale Reserve is in 

traditiehandhaving een verschil ontstaan t.o.v. 

de genie. In het verleden had de genie een orkest 

met dienstplichtig muzikanten; het Fanfarekorps 

der Genie. In de bezuinigingsrondes die Defensie 

kenmerkten ging dit op in het Fanfarekorps 

Koninklijke Landmacht Bereden Wapens. De 

genie vindt muziek een belangrijk element 

voor haar tradities en heeft de situatie nu 

opgelost met een vrijwillig orkest: Het Vrijwillig 

Fanfarekorps der Genie (VFKG).

In Vught staat ook het ‘Geniemuseum’ met 

een grote historische collectie en buiten een 

verzameling materieel. Naast het gebouw staat 

het geniemonument ‘Zij baanden de weg’. Van 

Gurp: “Nieuwe collega’s krijgen hun opleiding 

via de reguliere kanalen en stromen vrijwel 

altijd binnen bij één van onze eenheden in de 

brigades. Hun inwijding krijgen ze daar, en daarin 

verschillen de gebruiken per genie-eenheid. Maar 

elke militair dient beëdigd te worden. Een genist 

wordt vrijwel altijd in Vught beëdigd op ons 

vaandel. Het is één van de eerste stappen in de 

bewustwording van hun regimentstradities.”

Landelijk treffen op Wapendag 

Elk regiment heeft een geboortedag. Voor het 

Korps Nationale Reserve is dat 4 augustus 1914, 

het moment waarop de Vrijwillige Landstorm 
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werd opgericht. Voor de genietroepen is de 

datum 15 mei 1748. Het was geen oorlogsdag, 

maar het moment dat het leger besloot om 

diverse eenheden samen te voegen tot het 

nieuwe Wapen der Genie. Veel genie-onderdelen 

gaan nog verder terug in tijd en bestonden al 

tijdens de Tachtig Jarige Oorlog. 

Jaarlijks organiseert de genie rond haar 

geboortedag de ‘Wapendag’. Waar mogelijk 

komen alle actief dienende militairen naar Vught, 

evenals veteranen en voormalig genisten. Het 

is een afwisselende dag, met als ceremonieel 

moment de herdenking bij het geniemonument. 

Een bord bij het monument verklaart de 

symboliek: genisten baanden de weg voor 

anderen. Vandaar de lange weg die tussen 

restanten van obstakels doorgaat. Een weg die 

leidt door een massieve muur, die verder gaat 

door de openingen in die muur. De openingen 

vormen samen het internationaal bekende 

genieteken. De losstaande wanden bij de muur, 

symboliseren enerzijds de bescherming die de 

genie zelf nodig heeft, maar door hun optreden 

ook biedt aan anderen, en anderzijds de 

hindernissen die zijn te omtrekken.

Warm houden

Op de Lunettenkazerne is de 

Regimentskamer te vinden. Hier overlegt 

de regimentscommandant geregeld met de 

commandanten van alle genie-eenheden. Het 

is vergelijkbaar met het Korpsberaad bij de 

KNR. Hier wordt op centraal niveau gesproken 

over onderwerpen die de genie betreffen. Van 

Gurp: “We houden daarbij altijd het belang en 

de zienswijze van de brigadecommandanten 

in het oog, want dat zijn de operationele 

commandanten van onze eenheden. We willen 

geen vreemde eend in de bijt worden, maar 

het in de juiste richting krijgen en houden van 

onze neuzen is heel belangrijk. Ook werving en 

aanstelling van personeel komt aan de orde. 

Het doel is altijd om de genie optimaal te laten 

presteren. Een goed functionerende genie is 

voor de hele krijgsmacht van essentieel belang.”
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Ook voormalige collega’s, veteranen en andere 

betrokken vormen samen de familie van 

genisten. Het bijeenbrengen van hun gegevens 

is, vooral met nieuwe AVG-wetgeving, niet 

eenvoudig. Van Gurp: “We hebben ervoor 

gekozen om niet allerlei bestandjes in de lucht 

te houden, maar één centrale database op te 

zetten. Hierin proberen we zo goed mogelijk 

contactgegevens bij te behouden. Peoplesoft, 

het human resources systeem van de 

landmacht, informeert ons niet over genisten 

die de dienst verlaten. Wij moeten proactief 

voormalig collega’s benaderen of zij een band 

willen behouden. Het bestand is gegroeid 

tot circa 6.000 actieve en ex-genisten. Zij zijn 

familie en onze ambassadeurs.” 

Werken aan tradities

Tradities zijn niet in beton gegoten. Er kunnen 

ook nieuwe ontstaan. Bij de genie is de ‘Rode 

Roos’ een goed voorbeeld. Dit is een door de 

eerste regimentsadjudant in de jaren ‘80 in het 

leven geroepen regimentsboeket. De bloem 

symboliseert kracht en doorzettingsvermogen. 

Het boeket wordt op bijzondere momenten 

namens het regiment uitgereikt, bijvoorbeeld 

bij het vertrek van een genist op uitzending, 

een medaille-uitreiking of op een moment van 

medeleven. 

Ook de ‘Eregalerij’ hoort bij de nieuwe tradities. 

Bij een receptie na een medaille-uitreiking of 

pensionering mag de betreffende persoon 

een rij vormen van zes mensen die voor hem 

belangrijk waren om de mijlpaal te behalen. 

Van Gurp: “Tijdens de ceremonie moet hij of zij 

dan ook uitleggen waarom deze mensen in de 

galerij staan. Eén persoon mag hij niet kiezen, 

in de rij staat altijd de regimentscommandant. 

Als die niet aanwezig is wordt zijn plek 

ingenomen door de aanwezige genist met 

de hoogste rang. De genie blijft je bakermat. 

Alles wat we doen met tradities gaat om die 

sterke paraplu waaronder je je thuis voelt. Het 

geldt voor iedereen die werkzaam is bij het 

regiment.”

www.regimentgenietroepen.nl
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Overzicht tradities:

Omvang   

Zet tradities voort sinds  

Eigen vaandel   

Eigen baretembleem  

Regimentscommandant 

Regimentsadjudant  

Centraal overleg  

 

Historische collectie  

Landelijke dag 

   

Nationale herdenking 

Regimentsmuziek  

Regimentsmagazine  

Fanfarekorps   

Jaarlijks korpsconcert 

Veteranenvereniging  

Eigen monument  

Herinneringsspeld  

Marketenster   

Drankje   

Eregalerij speciale 

momenten 

Regimentsboeket  

Waardering prestatie  

 

 

Veteranenvereniging 

Regiment Genietroepen

2.000 functies  

15 mei 1748  

ja   

4 op bruine ondergrond

kol Burg Valk  

aooi Pim van Gurp 

Genieraad  

ja, Vught  

Wapendag rond 15 mei 

 

Wapendag rond 15 mei 

Mineurslied   

Genist   

VFKG   

nee   

ja   

ja, Vught  

‘Zij baanden de weg’ 

ja   

ja   

brandewijn  

ja   

 

1 rode roos  

Regimentslegpenning 

Bronzen Genist  

Sappeursbeul

ja

Korps Nationale Reserve

2.800 functies

4 augustus 1914

ja

1 op rode ondergrond

lkol Hans Berding

aooi Frans van der Grift

Korpsberaad

Korps Traditie Raad

ja, Harskamp

Landelijks Schiet-      

Vaardigheidswedstrijden

ja, 4 augustus

Natres Defileermars

November Romeo

FKNR

ja

ja

ja, Grebbeberg

‘Als ’t moet’

nee

nee

kruidenbitter

nee

 

nee

Korpslegpenning (zilver en 

brons)

Blauwe bord

ja

Regimentsembleem
Het Regimentsembleem is een samenvoeging van de 
emblemen, dan wel delen hiervan, die voor de Genie waren 
vastgesteld bij Legerorder no. 57 uit 1947. Het embleem 

bestaat uit een sappeurshelm op het snijpunt van schop en 
houweel, bevestigd op de steel van een anker, of staat op de 
contouren van een vestingwerk.
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De aan de NAVO gelieerde organisatie CIOR organiseert jaarlijks een militaire 
teamcompetitie voor  reservisten en militairen in opleiding uit vele landen. De 

2018-editie vond plaats in Canada. Nederland verscheen in augustus aan de start 
met drie nationale teams en twee deelnemers aan samengestelde internationale 

teams. De Nederlandse reservisten lieten van zich horen. Het noviceteam, de 
nieuwkomers, scoorde hoge ogen.

NEDERLANDSE DEELNEMERS  
SCOREN HOOG IN CANADA

CIO
R

NOVICETEAM CIOR UIT NEDERLAND KWAM, ZAG EN OVERWON
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Korporaal Marijke Klaassen is al jarenlang lid 

van de Militaire Competitie (MILCOMP) ploeg. 

Dit jaar ging zij als coach mee naar Canada. 

Over deelname zegt zij: “Tijdens de trainingen 

in het najaar kunnen nieuwkomers vrijblijvend 

meetrainen. Daarna kunnen ze besluiten om 

zich te binden aan de ploeg, maar ook vanuit 

de leiding zal bekeken worden of er voldoende 

potentie is. De organisatie stelt de teams 

vervolgens samen. Mensen die niet tot de 

MILCOMP-ploeg worden toegelaten, kunnen 

later in het jaar wel meetrainen voor de Militaire 

Vijfkamp in Nederland en het volgende seizoen 

weer een poging wagen.” 

Pittige onderdelen

De jaarlijkse MILCOMP bestaat uit drie 

competities. De MILCOMP met de onderdelen 

schieten (pistool 25 m en geweer 200 m), 

internationale hindernisbaan, zwemhindernisbaan 

en oriëntering. Dit laatste onderdeel omvat een 

loop van 13 km in militair tenue met wapen, 

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: CIOR

Soldaten David van Dijk, Jurgen 
Tesselaar en Stephan Woude van het 
uitstekend presterende team NLD1.

waarbij kaartlezen, schatten van afstanden en 

handgranaatwerpen aan de orde komen. Ten 

tweede een Combat Casualty Care (CCC); eerste 

hulp te velde in een tactische setting. Ten derde 

een LOAC: Law of Armed Conflict competitie 

(schriftelijk test over kennis van het oorlogsrecht).

Eerder dit jaar werden voor deelname aan 

de wedstrijden in Canada 11 deelnemers 

geselecteerd. Hieruit werden drie teams (van 

elk drie personen) gevormd, plus twee reserve 

deelnemers (die in Canada werden ingedeeld in 

twee internationale teams). De soldaten David 

van Dijk (20 Natres), Jurgen Tesselaar (10 Natres) 
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en Stephan Woude (30 Natres) vormden team 

NLD1. Dat nummer 1 was puur administratief 

bepaald in Nederland, maar het zou in Canada 

hun competitieresultaat worden. 

Zelfdiscipline 

Over de voorbereiding zegt soldaat Jurgen 

Tesselaar: “Gezamenlijk trainen deden we één 

keer per maand op de kazerne in Oirschot. Daar 

zijn alle faciliteiten aanwezig, waaronder de 

militaire zwemhindernisbaan. Maar de meeste 

voorbereiding komt op jezelf neer. Ons team 

woont ver van elkaar, en je bent daardoor veel 

individueel bezig om de juiste conditie te behalen. 

Voor ons in de minimale DCP-afstand 3.000 

meter, militairen weten wel dat je stevig moet 

doorrennen om boven die meters te komen. 

Fysiek is CIOR-deelname een flinke kluif.”

In augustus 2018 vlogen de teams met hun 

Wat is CIOR?

Confédération Interalliée des Officiers 

de Réserve (CIOR) is een internationaal 

verband van reserveofficieren. Het is 

een NAVO-orgaan, aangevuld met een 

aantal gastlanden, zoals Zuid-Afrika. 

CIOR onderneemt een breed scala aan 

activiteiten die het reservepersoneel 

betreffen. Er vindt  een wintermeeting 

plaats in Brussel en een zomercongres 

in een van de deelnemende landen. 

Tijdens het zomercongres wordt ook 

de internationale militaire competitie 

gehouden in één van de deelnemende 

landen. De financiële middelen voor 

deelname aan CIOR-activiteiten komen uit 

het budget voor het activiteitenprogramma 

Nederlandse Reservisten Federatie 

Krijgsmacht (NRFK), zoals is vastgesteld 

door de Directie Aansturen Operatie 

Gereedheid (DAOG).

Aanmelding selectie 2019

De CIOR-teams trainen in Oirschot het 

hele jaar maandelijks van vrijdagavond tot 

einde zaterdagmiddag. Geïnteresseerde 

reservisten en militairen in opleiding 

melden zich aan via www.cior.nl/contact 

begeleiders o.l.v. luitenant-kolonel Mark de Jong 

naar Quebec in Canada. Dat de Nederlanders 

zich goed hadden voorbereid bleek uit dit 

eindklassement:

• 1e plaats categorie internationaal, team INT5.

•  1e plaats combined obstacle (hindernisbaan land 

en water), team NLD1.

• 2e plaats categorie novice, team NLD1.

• 3e plaats categorie experienced, team NLD2.

• 1e plaats CCC, team NLD3.

• 3e plaats CCC, team INT2.

• 3e plaats LOAC (oorlogsrecht), team INT2.

Tesselaar: “Dat wij als noviceteam een 1e en 2e 

plaats behaalden, in meerdere categorieën, was 

de bekroning op onze intensieve voorbereiding. 

Winnen is natuurlijk leuk, maar meedoen vooral 

de moeite waard en leerzaam. Ik ga me dit najaar 

opnieuw aanmelden voor de 2019-deelname.”
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Met deze editie viert November Romeo haar 25-jarig jubileum. Het eerste 
nummer verscheen in 1993 als opvolger van November Hotel (het periodiek van 

natresmilitairen binnen het voormalige PMC Noord-Holland). Met inzet van pionier 
kapitein Fred Warmer kwam een volwaardig korpsblad tot leven. In deze 25 jaar 
maakte het magazine diverse fases door. De meest recente is de transformatie 
per 1 januari 2017 tot magazine over en voor ALLE reservisten in de Koninklijke 
Landmacht (KL). De titel groeide uit tot veel meer dan een natresperiodiek. De 

NAVO-letters November Romeo betekenen nu ‘Nederlandse Reservisten’.

25 JAAR MAGAZINE  
NOVEMBER ROMEO

D
EFEN

SIEM
ED

IA
ONMISBAAR VOOR BINDING EN WERVING RESERVISTEN
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Het blad moest bij aanvang de interne en externe 

communicatie verbeteren en, het was een 

dwingende budgeteis, de werving ondersteunen. 

Met een goed businessplan had men voormalig 

korpscommandant luitenant-kolonel Moolenaar 

en de Nationaal Commandant, generaal-majoor 

Dijcks, overtuigd dat een tijdschrift noodzakelijk 

was voor de saamhorigheid in het Korps 

Nationale Reserve (KNR). Dat November Romeo 

zoveel jaargangen wist vol te maken is te danken 

aan haar volhardende redactie. De titel verwierf 

zich in de loop der tijd als een gevestigde naam 

tussen de defensietitels. De formule is nog altijd 

eigentijds; een informatief magazine voor en door 

reservisten.

Startfase 

Na enige hindernissen rolde de eerste November 

Romeo in februari 1993 van de persen. De eerste 

nummers van het nieuwe blad schoten sommigen 

in het verkeerde keelgat, met name vanwege 

het gebruik van krijgshaftig beeldmateriaal en 

een te academische schrijfstijl. De redactie nam 

de kritiek ter harte en vormde het blad om tot 

een gewaardeerd tijdschrift. De redactionele 

werkzaamheden werden naast de organieke 

functie verricht, wat meteen een nieuw fenomeen 

bracht: ‘militaire verslaggevers’ bij het KNR. 

In 1994 werd het Korpsbureau Nationale Reserve 

uitgebreid om de redactie van het in 1993 

opgerichte korpsblad November Romeo een vaste 

plaats te geven. Het was tevens de geboorte van 

de sectie Communicatie van het KNR. Het idee 

om een periodiek uit te geven voor de reservisten 

van het korps, de oud-vrijwilligers aangesloten 

bij de Oud Vrijwilligers Vereniging en de aspirant-

leden van het korps, bleek een schot in de roos. 

De formule sloeg aan en later werd November 

Romeo erkend als één van de officiële publicaties 

van de landmacht. 

Hobbels onderweg

Wegens reorganisaties, onbegrip over de 

positie van de reservist en interne weerstand 

werden de communicanten in 1997 weggehaald 

bij het Korpsbureau en geplaatst bij de sectie 

communicatie van het toenmalige NATCO 

(Nationaal Commando). Al na één week was het 

blad November Romeo ter ziele, vanwege de 

kosten en omdat het niet meer zou passen in de 

bladenstructuur van de KL. Na een jaar te zijn 

TEKST: KAP FRED WARMER, ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: BEELDARCHIEF KORPS NATIONALE RESERVE
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verstoken geweest van korpsinformatie, vond de 

korpsleiding dat er een verkeerde beslissing was 

genomen. Ondanks gemaakte afspraken bleek 

namelijk dat de reservist geen aandacht kreeg 

in ‘De Legerkoerier’, het toenmalige tijdschrift 

van de landmacht. Na tussenkomst van de 

Commandant NatCo kregen de communicanten 

hun taken terug en al snel lag November Romeo 

weer op de mat.

In 2002 volgde adjudant Joost Danvers 

adjudant Marcel Parson op als bladenmaker 

en communicatieadviseur. Met inhoudelijk 

steeds sterkere verhalen zette November 

Romeo de opgaande lijn voort. In 2004 volgde 

verhuizing naar Apeldoorn als onderdeel de 

staf Operationeel Commando 7 december. 

Helaas volgde daar dezelfde exercitie, de 

communicatieafdeling werd losgekoppeld van 

het Korpsbureau en ondergebracht bij de sectie 

communicatie OPCO. De geschiedenis herhaalde 

zich, het magazine was binnen twee maanden 

verdwenen en de communicatiemedewerkers 

werden voor allerlei taken ingezet, behalve voor 

het korps. Door inspanningen van de toenmalige 

korpscommandant, kolonel Ger Pastoor, 

kenterde het tij. Hij was ervan overtuigd dat 

een eigen communicatieafdeling en magazine 

noodzakelijk was. Zijn aanpak had succes en de 

communicanten keerden voorgoed terug op het 

vertrouwde nest van het Korpsbureau.

Er werd in die jaren door derden veel gesproken 

over het KNR, maar helaas vaak zonder kennis van 

zaken. Journalisten hadden moeite om het korps 

te vinden en er verschenen nogal eens verhalen in 

de media die in niets leken op wat er werkelijk bij 

de eenheden gebeurde. De Nationale Reserve en 

zijn communicatieafdeling wilde grip krijgen op 

deze onjuiste beeldvorming. Men redeneerde dat 

als de informatie wel zou kloppen, zowel Defensie 

als de media daarbij gebaat waren. November 

Romeo, met zijn correspondenten in het veld, 

speelde daarin een belangrijke rol. Het korpsblad 

en de website waren onderdeel van het door de  

communicatiegroep ontwikkelde beleid om tot 

een correcte beeldvorming te komen. Het motto 

werd: ‘Uitdragen waar je trots op bent en eerlijk 

zijn over wat je gaat verbeteren.’ 

Van druk naar digitaal

Eerste luitenant Robert Witsen volgde in de 

Op regionaal niveau gaven sommige
eenheden hun eigen periodiek uit.
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zomer van 2011 adjudant Danvers op in de 

communicatiegroep van het Korpsbureau. 

Witsen is zelfstandig ondernemer met een 

communicatiebureau en was bovendien binnen 

het korps al langer als redacteur verbonden aan 

November Romeo. Een halfjaar na het aantreden 

van Witsen kwam de beslissing van Defensie om 

als bezuinigingsmaatregel te stoppen met gedrukte 

magazines. Net als Landmacht kon ook November 

Romeo niet meer in druk verschijnen en de laatste 

editie in hard copy verscheen in december 2011. De 

communicatiegroep startte hierop een onderzoek 

of het korpsmagazine toch gedrukt kon blijven, 

maar het bleek financieel niet haalbaar. 

Wel wist het Korpsbureau binnen eigen gelederen 

de expertise te vinden om als digitaal magazine 

verder te gaan. Sinds 2012 verschijnt November 

Romeo digitaal. De lezers weten de weg te vinden, 

want bij publicatie wordt het magazine duizenden 

malen online bekeken. Hoewel de natresbataljons 

nu onderdeel vormen van de brigades, zijn ze 

daarin maar een klein onderdeel. Het gevaar van 

‘ondersneeuwen’ is groot en bovendien blijft de 

dubbelfunctie van militair reservist en burger één 

die interessante verhalen oplevert en een eigen 

invalshoek rechtvaardigt. 

Blijvend actueel

Een grote verandering is de opkomst van social 

media en mobiele telefoons. Waar nog niet zo 

lang geleden alleen redacties iets publiceerden, 

maken mensen nu met hun telefoon ter plekke 

foto’s en plaatsen die op online kanalen, waarop 

ze zichtbaar zijn voor miljarden wereldburgers. 

Elke militair is zender geworden met Facebook, 

Twitter en Instagram voor korte berichtjes. Maar 

November Romeo blijft als ‘overkoepelend’ 

korpsmagazine waken over de rode draad, met 

ruimte voor meer diepgravende artikelen, een 

breder opiniërend karakter en de achtergronden 

van ontwikkelingen. 

Het magazine is nog altijd een belangrijk 

communicatiemiddel over de rol van reservisten 

in de Koninklijke Landmacht. Hoewel het in de 25e 

jaargang nu uitkomt als E-Magazine, is er in de 

basisdoelstelling weinig veranderd sinds het begin. 

De bladformule is begin 2017 aangepast naar één 

voor alle reservisten in de Koninklijke Landmacht. 

De sectie communicatie, waarin de redactie zetelt, 

is nu ondergebracht in Bureau Reservisten CLAS 

op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Het magazine 

blijft een breed pallet aan verhalen en foto’s 

publiceren over alles wat met reservisten te  

maken heeft. 

Kap Fred Warmer (links) en elnt Robert Witsen
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Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse springen de militaire detachementen in het oog.  
Met volle bepakking leggen zij de afstanden af. De natresbataljons wisten in juli 

2018 maar liefst de 1e en 2e plaats in de competitie voor het ‘Landmachtvaantje’ te 
behalen. Mooie marsprestaties, maar wat weinigen weten is dat in de organisatie, 

van het grootste wandelevenement ter wereld, ook veel reservisten zijn betrokken. 
Bij de voorbereiding, het reilen en zeilen van Kamp Heumersoord (inclusief 

bewaking), de dagelijks gang van zaken, ceremonieel en protocol, communicatie en 
media (met eigen radioprogramma), geneeskundige verzorging tot de afbouw. 

RESERVISTEN OOK VOL BETROKKEN 
BIJ ORGANISATIE VIERDAAGSE

IN
ZET

30 NATRESBATALJON WINT LANDMACHTVAANTJE 
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Gooooodmorning Camp Heumensoord! Zo 

klonk het vier ochtenden rond 03:30 door de 

luidsprekers, bij monde van de ‘Ladyspeaker’. 

Althans, zo stond majoor Vik Franke (1 CMO Co) 

beschreven in het draaiboek van de Vierdaagse. 

Maar volgens eigen zeggen zou ‘kletsmajoor’ een 

juistere functieomschrijving zijn.

 

Franke: “Na het aankondigen van saluting officers 

en het op weg praten van de militairen begon voor 

ons het echte werk: 4 Walker Radio. Met een ploeg 

van drie reservisten en een vast-bestander hebben 

we een week lang een radiozender in de lucht 

gebracht. Zeven dagen live online en in de ether 

met muziek, reportages op locatie en interviews 

in de studio. Commandant der Strijdkrachten 

Rob Bauer heeft een bemoedigende yell voor 

de lopers ingesproken en Minister van Defensie 

Ank Bijleveld nam de tijd voor een interview.” 

De ‘kletsmajoor’ vervolgt met: “Radio DJ Dennis 

Ruyer (Veronica) kwam langs en was dermate 

onder de indruk, dat hij beloofde volgend jaar 

een sessie te doen met zijn ‘collega Giel’. I got my 

kicks on the 92.6 dankzij topcollega’s sergeant-

majoor Remco Poelman (30 Natresbataljon ), 

techniek en DJ, SM Dick van der Leeden, DJ en 

razende reporter soldaat1 Michel van Dinteren (20 

Natresbataljon): Thanks Guys!”

Van hoogtepunt naar hoogtepunt

De Vierdaagse: één van de topmomenten 

binnen het Operationeel Ondersteunings 

Commando Land (OOCL). In een week tijd laat 

OOCL zien waar ze overal goed in is: organiseren 

en ‘Make it happen!’. Majoor Aarnout Mijling 

(1 CMI Co): “Ik ben nu vijf jaar betrokken bij 

de militaire organisatie van de Vierdaagse op 

Kamp Heumensoord. Samen met enthousiaste 

beroepscollega’s en een collega reservist van de 

marine zorgen wij onder leiding van een hoofd 

protocol ervoor dat de klus wordt geklaard. Denk 

aan de organisatie van het militaire ceremonieel 

en het verzorgen van de toespraken iedere 

ochtend, begeleiding van VIP’s, vlagofficieren en 

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN, KAP FRED WARMER FOTO’S: KAP FRED WARMER, SGT1 MICHEL NAUTA
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hoogwaardigheidsbekleders en defensieattachés, 

organisatie van de centrale receptie, rondleidingen, 

representatie bij herdenkingen, kransleggingen, 

begeleiding kerkdienst en organisatie van 

verschillende Battle Field Tours voor de 

buitenlandse gasten. Met veel plezier verzorgen 

wij voor de militairen het onderdak en ‘natje en 

droogje’ tijdens het evenement.” 

Mijling: “Als je vraagt hoe ik het ervaar? Het is een 

superklus, waarin je van alles achter de schermen 

meemaakt van hoogtepunt naar hoogtepunt. 

Het is voor ons allen keihard werken, met weinig 

slaap, maar het team van beroeps en reservisten 

tezamen klaart deze megaklus. Het bruist daar 

van de energie. Hoe adaptief wil je de krijgsmacht 

hebben?”

Veel meer dan vier dagen 

Vier dagen? Welnee, voor de sectie communicatie 

van OOCL gaat het om veel meer dagen inzet. 

Maanden van tevoren plant de sectie hoe de 

communicatie rond de Vierdaags wordt opgepakt. 

Contact zoeken met de Public Affairs Officers van 

de verschillende landen, gemeentes, politie en 

noem maar op. Er is ook veel te organiseren en 

te regelen rond in- en externe pers. En de eigen 

media uitingen: Facebook, Instagram, intranet, 

Defensiekrant.

Kapitein Evert-Jan Daniels (1 CMI Co) werd ingezet 

in de sectie communicatie van OOCL: “Ook dit 

jaar was het druk. Het begon al twee weken voor 

de start, toen De Gelderlander vernam dat de 

politie een UAV (een ‘drone’) van de landmacht 

ter beschikking had gekregen. Goed journalistiek 

speurwerk, maar je bent druk om uit te leggen 

waarom onze UAV daar vliegt. Dat was om verkeer 

en verkeersstromen te monitoren en een UAV is 

veel goedkoper dan een heli. De woensdag voor 

het evenement ben je reeds aanwezig en slaap je 

daar, dan begint het echte werk. De Commandant 

der Strijdkrachten en de minister die een bezoekje 

komen afleggen. “Jullie zorgen er maar voor dat 
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het goed verloopt en oh ja we willen ook dat er 

teksten en beelden komen”. Of wat te denken 

van Mali? De majoor die normaal onze sectie 

aanstuurt, is op uitzending in Mali. Leuk detail: 

ook daar wordt de Vierdaagse gelopen. Dat willen 

wij natuurlijk laten zien. Het is dan mooi om te 

ervaren als de landelijke pers het oppikt met ‘Onze 

jongens in Mali lopen ook de Vierdaagse’.”

Aanrukken versterking

Tweede-luitenant Deborah Roffel vervult 

momenteel een IIR-functie bij het Defensie Cyber 

Commando (DCC). Zij werd voor de Vierdaagse 

‘uitgeleend’ aan de sectie communicatie van 

OOCL: “Tijdens het evenement hollen sommige 

media over Kamp Heumensoord van hot naar 

her. Steeds moeten we daarbij aanwezig zijn 

om aan te sturen of te regelen. Hoe wij de 

Vierdaagse beleven? Tja, we zien er maar weinig 

van. We zien de start om 0400u en soms groepen 

binnenkomen. Maar we worden geleefd. 

Iedereen wil wat. Problemen die moeten worden 

aangepakt, gebeurtenissen die verslagen moeten 

worden.”

Collega kapitein Daniels vult aan: “We zijn 

ook betrokken bij de `Sunset March’ van 

Amerikanen, Duitsers, Canadezen, Nederlanders 

en andere nationaliteiten. Een kippenvel 

momentje. De Canadese herdenking op hun 

begraafplaats maar ook de Duitse. Het zijn lange 

dagen die van 0400u tot middernacht. Maar 

wat is het leuk om te doen. Aan het eind, als alle 

lopers binnen zijn, gaan we met z’n allen uit eten. 

Maar dan hebben we het na twee biertjes wel 

gehad. Moe, maar voldaan hangen we dan in de 

restaurantstoel.” 

Geneeskundige verzorging 

De 6.000 deelnemende militairen kunnen 

rekenen op militair geneeskundige 

verzorging. Naast een groot internationaal 

gezondheidscentrum op kamp Heumensoord, 

zijn er elke dag militaire mobiele teams die 

aansluiten bij de verzorgingsposten van het 

Nederlandse Rode Kruis. De Reservisten 

Specifieke Deskundigheid (RSD) van 400 

Geneeskundigbataljon zijn volledig geïntegreerd 

in de militaire gezondheidszorg en dat bleek goed 
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tijdens de Vierdaagse. Kapitein Michel Huiberts, 

reservist bij het bataljon, was hier ingezet: ”Een 

groot deel van het werk op de hulppost bestaat 

uit het behandelen van wandelletsel, zoals blaren 

en overbelasting van het bewegingsapparaat. 

Minder voorkomend zijn bedreigingen van 

vitale lichaamsfuncties door bijvoorbeeld een 

allergische reactie, hartklachten of hitteberoerte.”

De 12-koppige bezetting van deze hulpposten 

bestaan uit Algemeen Militair Verpleegkundigen, 

een Algemeen Militair Arts en ondersteunend 

geneeskundig personeel. Kapitein Huiberts, die 

in zijn burgerbaan ambulanceverpleegkundige 

is, zegt over zijn inzet: “Hoewel de militaire en 

civiele zorg in de Vierdaagse weinig van elkaar 

verschillen, brengt mijn achtergrond een voordeel 

mee. Ik kan de overdracht van een patiënt vanuit 

de militaire zorg naar de civiele ambulance 

perfect voorbereid. De overdracht verloopt dan 

naadloos.”  

30 Natresbataljon winnaar Landmachtvaantje 

De Nijmeegse Vierdaagse loop je niet ‘even’. 

Hier gaan maanden trainen aan vooraf, om dan 

vier dagen lang kracht en doorzettingsvermogen 

te laten zien. Met als beloning die begeerde 

medaille! Twee detachementen namen dit jaar 

deel vanuit 30 Natresbataljon. Eén daarvan 

werd verkozen tot beste detachement van de 

landmacht en won het ‘Landmachtvaantje’. 

Het detachement van 20 Natresbataljon onder 

leiding van luitenant Merien van der Velden 

haalde een tweede plek, 11 Bevo de derde.

Militaire deelnemers mogen kiezen voor 

4x40 km mét bepakking, of 4x50 km zonder 

bepakking. In detachement is het altijd 

met bepakking. “Het was zeker zwaar, niet 

alleen fysiek, maar ook mentaal”, zegt 

detachementscommandant  sergeant Hans 

Reicharz, die voor de eerste keer die rol vervulde: 

“Iedereen krijgt zijn ‘dipmoment’, ook ik. Als 

commandant heb je een doel voor ogen en 

in mijn geval was dat als groep gezamenlijk 

de eindstreep halen. Traditioneel strijdt 30 

Natresbataljon mee om het landmachtvaantje. 

Hoewel voorgaande jaren hier sterk op werd 

ingezet, lag de focus er nu minder op. We deden 

Commandant 
Landstrijdkrachten in gesprek 
met het winnende detachement 
van 30 Natresbataljon.
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ons ding, professioneel en met trots. Dat heeft 

denk ik de doorslag gegeven om de eerste prijs te 

verdienen.”

Detachementen die voor het vaantje gaan, 

worden vanaf aankomst op Kamp Heumensoord 

onder een vergrootglas gelegd. Aspecten als 

netheid van de slaapplekken, of gedrag op het 

kamp spelen een rol. Ook dienen de strijdende 

detachementen de hele route in de maat te 

lopen, moet er sprake zijn van uniformiteit 

conform kledingvoorschrift Koninklijke 

Landmacht. Men mag alleen pauzeren op de 

militaire rustposten. Deze eisen worden door 

‘verdekt’ opgestelde landmacht-waarnemers 

getoetst tijdens de marsdagen. 

De Vierdaagse is alleen vol te houden met een 

goed getraind team, dat elkaar door dik en dun 

steunt. Hierin ligt de voornaamste taak van een 

detachementscommandant. Reicharz: “Het 

mentale aspect is om door te blijven lopen, 

ondanks blaren, pijn, slaaptekort en weinig 

privacy. Als commandant ben je continu bezig 

met je personeel: drinkt iedereen genoeg, heeft 

iedereen gegeten, loopt iedereen nog in de 

maat, kunnen we het tempo verhogen of moet 

ik gaan vertragen, hoe kan ik de sfeer positief 

beïnvloeden, hoe is iedereen er fysiek aan toe?”

De verzorger is voor de commandant een 

steunpilaar. Vragen als: is het verantwoord 

om door te gaan? Is het iets met spieren 

of gewrichten? En kunnen we er (snel) 

iets aan doen? Antwoorden die meestal 

niet behoren tot het specialisme van een 

detachementscommandant. Een goede verzorger 

is medisch onderlegd en als een soort moeder 

of vader voor het detachement. Ook hierin had 

30 Natresbataljon toppers in de gelederen met 

korporaal Jeroen van Vessem als veteraan-

verzorger (dit was zijn vierde jaar als verzorger) 

en tweedejaars soldaat Danique van Drunen. 

Reicharz: “Het is geweldig dat het vaantje naar 

ons bataljon is gegaan, maar we zijn ook trots 

op al onze militaire collega’s die de Vierdaagse 

uitliepen. En de vele collega’s die aan het werk 

waren om de organisatie mogelijk te maken.”

Eén van de taken binnen de 
Vierdaagse die volledig door 
reservisten worden uitgevoerd is 
de toegangscontrole en bewaking 
van Kamp Heumersoord, het 
bivakkamp van de deelnemende 
militairen.

Luitenant-generaal Leo Beulen, 
commandant landstrijdkrachten, 
reikt het Landmachtvaantje uit 
aan sergeant Hans Reicharz, 
commandant van het 
winnende detachement uit 30 
Natresbataljon.
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De sjako is een typisch militair ceremonieel hoofddeksel met een lange geschiedenis. 
Het Korps Nationale Reserve kreeg haar versie in 2012. Het korps had al eerder een 
sjako moeten krijgen, maar de inhuldiging van Koning Willem Alexander werkte als 

een katalysator. Hoe zit het nu precies met de huidige sjako M.65?   

SJAKO M.65
CEREMONIEEL HOOFDDEKSEL 

TRAD
ITIE

TRADITIES UNIFORM
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Vanaf 1948, het moment van de inhuldiging van 

Koning Juliana, kent de Koninklijke Landmacht 

de ceremoniële tenues. Allereerst werden de 

Garderegimenten en het Ere-escorte van de 

Cavalerie voorzien, in de loop der jaren kwamen 

daarbij de tenues van de Limburgse Jagers, Johan 

Willem Friso, de Genie en de Technische troepen. 

De laatsten waren ceremoniële uniformen voor 

de tamboerkorpsen; voor het  overgrote deel 

bemant met dienstplichtig militairen. 

Weerspiegeling tradities

Toen de oproep voor dienstplichtigen werd 

opgeschort in 1996, werd de landmacht een 

beroepsleger. Alle Wapens en Regimenten 

moeten sindsdien ook ceremoniële diensten 

verrichten. De eenheden die op dat moment nog 

niet over een ceremonieel tenue (CT) beschikten, 

kregen een aan hun tradities gerelateerd uniform. 

De uniformcommissie KL besloot om een 

standaard CT te ontwikkelen. Als basis daarvoor 

dient het in 1952 ontworpen geklede tenue 

door (oud korporaal van de Luchtwachtdienst 

1940) F.J.H.Th.Smits, esthetisch adviseur van 

de Minister van Defensie. Hij greep terug op de 

zwarte geklede tenue (GT) van 1912. De diep 

donkerblauwe (ook wel zwart genoemd) tenue 

met staande kraag, waarop het regiments 

embleem prijkte, een pantalon met brede bies 

in de regimentskleur. Hierbij werd een platte 

pet gedragen. De jas en de broek van het GT uit 

1952 werd de basis voor het huidige CT.  

Model 1865 als basis

De koninklijke begrafenissen van Prins Claus, 

Prinses Juliana en Prins Bernhard, maar ook 

een ophanden zijnde abdicatie van Koningin 

Beatrix en de inhuldiging van Koning Willem 

Alexander versnelden de invoer van deze 

CT’n. Daarbij kwam dat Koningin Beatrix na 

haar inhuldiging in 1980 meer ceremonieel 

wenste bij koninklijke en staatsrechtelijke 

gebeurtenissen. 

TEKST: FRANS SMITS (conservator HC KNR en lid Uniformcommissie KL) FOTO’S: KAP FRED WARMER
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De Johan Willem Friso kapel droeg als eerste 

massaal de sjako bij het CT. Dit hoofddeksel 

voor regimenten van de KL werd in 1865 

ingevoerd voor het dagelijks tenue, het 

veldtenue en het ceremonieel tenue. De sjako 

is een militair hoofddeksel met een ietwat 

spits toelopende textiele of vilten cilinder met 

lederen klep en lederen bovenzijde. 

Hongaarse afkomst

Eind 18e eeuw werd de van oorsprong 

Hongaarse sjako als hoofddeksel 

geïntroduceerd en dit vooral bij het Franse 

revolutionaire leger. Het hoge cilindrische 

hoofddeksel, met een kokarde en pluim aan de 

zijkant, werd ook in de loop van de tijd voorzien 

van een zonneklep; een zogenaamde visiere 

of vizier. Snel evolueerde dit hoofddeksel en 

verving al gauw de driekante steek; ofschoon 

Napoleon en zijn maarschalken en generaals 

deze laatsten bleven dragen. 

De enorme aantallen van dit hoofddeksel werden 

door hoedenateliers vervaardigd. Vanaf 1813 

werden sjako’s bij de KL gedragen. Het hoofddeksel 

was onderhevig aan de mode. Ons CT-model 

werd in 1865 ingevoerd en staat bekend als de 

sjako M.65. Na meer dan 30 jaar in 1898 door de 

infanterie vervangen door de kepi. De schutterij 

droeg de sjako door tot de opheffing in 1907. 

Kenmerken

De sjako bestaat uit diep donkerblauw laken 

met zwart (kunst) lakleer en witmetaal beslag. 

Witmetaal, ook wel zilver, is een van de traditionele 

kleuren van het Korps Nationale Reserve naast 

het rood, gedragen door de schutterij (1813-1907). 

Leeuwenkop haken, kinketting, sjako plaat of zon, 

knoop, lis en bol pompon; alles is in vernikkeld 

koper uitgevoerd. Het rijkswapen is in geel metaal 

of goud uitgevoerd. Dit hoort traditioneel zo te zijn 

om het embleem goed zichtbaar te laten zijn. 

Vanaf de rang van adjudant-onderofficier en hoger 

draagt men de zwarte afhangende hanenveren 

pluim. Deze laatste is gestoken in een kokertje de 

z.g. ‘tulp’. Aan de voorzijde onder de lis met de 

lisknoop prijkt de Oranje kokarde. Hierbij wordt 

sinds 1813 de verbondenheid met het Huis van 

Oranje en het staatshoofd getoond.  

 

Hoe de sjako te dragen?  

De sjako dient recht op het hoofd gezet te worden. 

Het midden van de zon met embleem precies in 

een lijn met de neus van de drager. De klep dient 

horizontaal te staan wanneer de kin naar voren 

wijst. Men kijkt onder de klep door. De sjako 

wordt boven de oren gedragen te worden. Het 

binnenwerk is instelbaar. De kinketting dient zo 

ingesteld te worden dat deze op de kin  

gedragen wordt. 

De Historische Collectie KNR beschikt over een uniform met sjako M.65  
van de legerschutterij, zoals gedragen werd in de periode 1865 tot 1907. 
Het donkerblauwe uniform is wit gebiesd en voorzien van witmetalen 
knopen. Deze kleurtraditie is terug te vinden in de huidige korpskleuren.  
Het huidige ceremoniële tenue van het Korps Nationale Reserve is afgeleid 
van dit schutterijenuniform.
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Belangrijk voor de instandhouding van tradities zijn herinneringen. Een goede 
plaats voor het oproepen van herinneringen is de Historische Collectie van het Korps 
Nationale Reserve (HCKNR), gesitueerd bij de Generaal Winkelmankazerne. Bij velen 
beter bekend als ‘de Harskamp’. De collectie toont de geschiedenis en tradities van 
het Korps Nationale Reserve en haar voorgangers, waaronder de Schutterij van 1813 

tot 1907 en de Vrijwillige Landstorm tussen 1914-1940

HISTORISCHE COLLECTIE 
KNR EERBETOON AAN VERLEDEN 

EN HEDEN KO
RPS N

ATIO
N

ALE RESERVE
LKOL B.D. ROB COHEN MEDE-MOTIVATOR
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De collectie is te bezoeken van mei t/m 

september, toegang is gratis. Te zien zijn 

uniformen, documenten, foto’s en uitrusting, 

waaronder bewapening en vaandels van 

de Schutterij, de Vrijwillige Landstorm, de 

Bijzondere Vrijwillige Landstorm en het 

Korps Nationale Reserve. De collectie wordt 

onderhouden door een vrijwilligersgroep. Zo 

waren op de dag dat de correspondent van 

November Romeo de collectie bezocht, Fred van 

de Rijn en Bert Corton, aanwezig om bezoekers 

te ontvangen en rond te leiden. Dat deden ze 

met grote kennis van zaken.

Voortzetting in groter gebouw

Velen kennen nog het Natresmuseum op de 

vorige Harskamp-locatie, nabij de centrale 

parkeerplaats. Met de opening van het 

Nationaal Militair Museum in Soesterberg werd 

besloten alle kleinere regimentsmusea op te 

heffen, zo ook het Natresmuseum. Gelukkig 

kon worden bedacht dat, door de aanpak 

als museum te veranderen in het tonen van 

een Historische Collectie, het in zijn geheel 

behouden kon worden. Dat ging gepaard 

met een verhuizing naar het voormalige 

Infanteriemuseum, het grotere gebouw 120, een 

stukje verder op het terrein.

Een grote rol bij de vernieuwde opzet van de 

collectie is gespeeld door luitenant-kolonel b.d. 

Rob Cohen, die tot 1 januari 2018 vicevoorzitter 

was van de HCKNR. Zijn naam mag in het 

kader van de redding van de collectie zeker niet 

onvermeld blijven. Rob heeft een prachtige 

carrière in het korps doorlopen en kon vanuit 

die rijke ervaring een zinvolle bijdrage leveren 

aan het bewaren van de tradities. 

Op de bres voor behoud

In 1978 begonnen als soldaat1 bij Peloton 404 

in Utrecht, eindigde hij op 1 september 2009 

zijn loopbaan als bataljonscommandant van 10 

Natresbataljon in Assen. 

TEKST: SM B.D. ERIK DIRKSEN  FOTO’S: SM B.D. ERIK DIRKSEN, SGT1 MICHEL NAUTA
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Velen van de oudgedienden van ons korps 

kennen hem nog als sergeant-majoor of 

adjudant bij Peloton 462 in Amersfoort. 

In 1990 werd hij als vakofficier bevorderd 

tot eerste luitenant, waarna hij diende als 

pelotonscommandant bij Peloton 402 in Utrecht 

en compagniescommandant van de Alpha Cie 

50 Natresbataljon. Na ook nog een staffunctie 

bij de Afdeling Reservisten Aangelegenheden 

(ARA) in de Knoopkazerne in Utrecht, werd hij in 

2007 bevorderd tot bataljonscommandant.

In het dagelijks leven is Rob belastingadviseur 

en daardoor op fiscaal-juridisch gebied 

goed onderlegd. Ook deed hij daarnaast 

veel bestuurservaring op. Dat maakte hem 

uitermate geschikt om in 2010 tot het bestuur 

van de toenmalige Stichting Natresmuseum 

toe te treden. De uitdaging, die de dreigende 

opheffing van het museum was, is mede 

door Rob Cohen effectief gepareerd. Iedereen 

kan blijven genieten van deze interessante 

Historische Collectie.
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Met de herdenking bij het monument ‘Als ’t Moet’ op het Ereveld Grebbeberg 
eert het Korps Nationale Reserve (KNR), als traditievoortzetter van de Vrijwillige 

Landstorm, jaarlijks de gesneuvelde vrijwilligers van de landmacht. Op 4 augustus 
2018 was het precies 104 jaar geleden dat de Nederlandse regering in 1914 besloot tot 

oprichting van de Vrijwillige Landstorm om het land te helpen beschermen tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. Ook daarna bleven deze eenheden bestaan en tijdens 
de meidagen van 1940 waren ruim 45.000 militairen van hen onder de wapenen 
geroepen. Ruim 300 van hen brachten bij de landsverdediging het hoogste offer. 

CEREMONIE MET DODENAPPEL 
EERT GESNEUVELDE VRIJWILLIGERS 

KO
RPS N

ATIO
N

ALE RESERVE
TRADITIE: 104 JAAR SINDS OPRICHTING
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Luitenant-kolonel Hans Berding, 

korpscommandant, opende de ceremonie. Hij gaf 

daarna het woord aan dominee Henk Jan Ubels, 

hoofdkrijgsmachtpredikant. Tijdens de ceremonie 

werden twee verhalen verteld van twee 

gesneuvelde Vrijwillige Landstormers: soldaat 

Hendrik van der Horst en soldaat Teunis van Wijk. 

Hiermee kregen de toehoorders een indruk van 

hun achtergronden en rollen in de strijd. Het hoort 

bij de traditie van deze herdenkingsceremonie 

om een dodenappel te houden. Een selectie van 

50 namen werd voorgelezen. Bij elke naam klonk 

als antwoord een ‘PRESENT’ uit het aangetreden 

ere-peloton van militairen uit 10, 20 en 30 

Natresbataljon. Dit als signaal om aan te geven 

dat de gesneuvelden voor altijd herinnerd blijven 

en in de tradities van het korps voortleven. 

Kransen werden gelegd namens de Koninklijke 

Landmacht, de Stichting de Nationale Landstorm 

Commissie, de gemeente Rhenen en de 

Oorlogsgravenstichting. 

Toename herbegrafenissen

De laatste jaren neemt het aantal 

herbegrafenissen toe op de Erebegraafplaats. De 

reden is dat families van gesneuvelde militairen 

uit de Tweede Wereldoorlog vaak niet meer voor 

een lokaal graf kunnen zorgen. Veel gesneuvelde 

militairen werden begraven in hun woonplaats 

en door de tand des tijds worden graven 

verwaarloosd of geruimd. Er zijn nabestaanden 

die daarom de Oorlogsgravenstichting 

verzoeken om een herbegrafenis op het 

militaire Ereveld in Rhenen. Als het inderdaad 

een gesneuvelde militair betreft, wordt aan 

dat verzoek doorgaans gehoor gegeven. Het 

eren van haar gesneuvelden behoort tot de 

kernwaarden van de landmacht. 

Een recent voorbeeld was de herbegrafenis van 

soldaat Teunis van Wijk. Hij sneuvelde in de 

meidagen van 1940 bij Dordrecht. Zijn stoffelijk 

overschot is op 14 juni 2018 herbegraven op de 

Grebbeberg.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: KAP FRED WARMER, SGT1 MICHEL NAUTA
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Dit gebeurde met militaire eer 

door een detachement van het 44e 

Pantserinfanteriebataljon ‘Johan Willem Friso’. 

De nog enig levende zoon van Teunis, maakte zich 

zorgen dat, na zijn dood, het graf van zijn vader 

niet meer zou worden onderhouden: “Hier op de 

Grebbeberg ligt mijn vader op zijn plek tussen zijn 

oude kameraden. Goed en voorgoed.”

Wie meer wil weten over de gesneuvelden kan terecht 

op de digitale monument Vrijwillige Landstorm: 

www.erelijstvrijwilligelandstorm.nl 

Soldaat Teunis van Wijk

Teunis van Wijk is geboren op 15 juni 1904. 

Hij is landbouwer in het Drentse plaatsje 

Vries. Het militaire leven trekt hem. Op 

18-jarige leeftijd treedt hij in dienst bij de 

Vrijwillige Landstorm, Verband Zwolle, 

Afdeling Assen. Zijn kameraden ervaren 

hem als een loyaal en goed militair. Teunis 

dromt ervan om beroepsmilitair te worden 

en de Vrijwillige Landstorm is daarop een 

goede voorbereiding. Als 20-jarige moet 

hij zijn dienstplicht vervullen. Hij wordt als 

dienstplichtig soldaat in 1924 geplaatst bij 

het 18e Regiment Infanterie. 

Tijdens de Nederlandse mobilisatie in 

augustus 1939 wordt Teunis opgeroepen 

en ingedeeld bij de 1e compagnie van het 

1e bataljon, 34e Regiment Infanterie. Dit 

bataljon maakt deel uit van het Zuidfront 

van de Vesting Holland en staat onder 

bevel van majoor Ravelli. Op 10 mei 1940 

bevindt het bataljon zich bij Amstelwijk. 

In deze omgeving vinden al op de eerste 

oorlogsdag Duitse luchtlandingen plaats. In 

de nacht van 10 op 11 mei krijgt het bataljon 

opdracht voor verplaatsing naar Dordrecht 

om aan de zuidgrens van de stad stelling 

in te nemen en de Nederlandse troepen 

daar te versterken. De 1e compagnie 

van Teunis van Wijk vormt de kopgroep. 

Als de duisternis valt, trekken Teunis en 

zijn kameraden richting Dordrecht. In 

de vroege ochtend worden zij aan de 

Mijlweg verrast door mitrailleurvuur van 

Duitse parachutisten. Er is geen enkele 

dekking. Er vallen negen doden en drie 

zwaargewonden. Teunis bevindt zich  

onder de dodelijke slachtoffers. 
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Vanuit het Korps Nationale Reserve (KNR) is een historische werkgroep aan de slag 
gegaan voor het achterhalen van de namen van mensen, die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog zijn omgekomen of gesneuveld als lid of militair van de Vrijwillige 
Landstorm. Dit is de vooroorlogse voorganger van het KNR.

OP ZOEK NAAR GESNEUVELDEN 
VRIJWILLIGE LANDSTORM 1940-1945 

TRAD
ITIES

ERE WIE ERE TOEKOMT
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De werkgroep heeft als doel op basis van 

historisch onderzoek en onweerlegbare feiten 

te bepalen welke Nederlanders kunnen gelden 

als gevallenen van de Vrijwillige Landstorm. 

Omdat de Vrijwillige Landstorm door de Duitse 

bezetter al in juli 1940 werd opgeheven, gaat 

de werkgroep naast de gesneuvelden tijdens 

de Meidagen van 1940 ook op zoek naar alle 

voormalige landstormers die als verzetsstrijder of 

oorlogsgetroffene zijn omgekomen.

Korpstraditie

In het Koninklijke Besluit van 1 juli 2016 staat dat het KNR 

de voortzetting is van de in 1914 opgerichte Vrijwillige 

Landstorm. Het eren van de gevallenen van de Vrijwillige 

Landstorm is daarmee een taak van het KNR.

Het credo van de Koninklijke Landmacht is: 

“Wij eren onze gesneuvelden, zorgen voor 

onze gewonden en zijn verbonden met onze 

voorgangers”. Herdenken maakt onderdeel uit van 

eren, zorg en verbinding. De korpscommandant 

is de formeel verantwoordelijke voor handhaving 

van de korpstraditie. Hij laat zich daarvoor 

adviseren door de Korps Traditieraad (KTR). De 

leden van de KTR zijn afkomstig uit alle geledingen 

van het korps, aangevuld met vertegenwoordigers 

van aan het korps gelieerde verenigingen of 

organisaties. 

Fundament van het onderzoek

Wat betreft onderzoek en doel bouwt de 

werkgroep verder op het fundament dat de 

afgelopen jaren al door kapitein Warmer 

is gelegd. Hij deed de afgelopen decennia 

diepgaand onderzoek naar de gesneuvelden en 

de geschiedenis van de VL. Zijn onderzoek en 

inspanningen leidden op 4 augustus 2014 tot de 

onthulling van het monument ‘Als ’t moet’ op 

het Ereveld Grebbeberg en de digitale erelijst 

gesneuvelden VL, allebei in het kader van het 

100-jarig korpsjubileum. Inmiddels is de ceremonie 

op 4 augustus op de Grebbeberg een vast 

onderdeel binnen de korpstradities. Ook wordt 

jaarlijks een ceremonie gehouden voorafgaand aan 

het Officiers- en Onderofficiersdiner.

TEKST: KAP FRED WARMER en WIM DE NATRIS FOTO’S: ARCHIEF KNR
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Resultaat zichtbaar maken

De werkgroep ijvert verder voor de oprichting van 

een nieuw monument met hierop de namen van 

de gevallenen van de VL op het Militair Ereveld 

Grebbeberg. Het bestaande oudere monument 

van geruimde graven op het ereveld dient daarbij 

als voorbeeld. Dit monument eert de namen van 

militairen, waarvan de graflocatie onbekend is 

of waarvan het graf werd geruimd. Het kon door 

inspanningen van een aantal particulieren in 2005 

worden onthuld.

Waarom uitgebreid onderzoek?

Bestaat een complete erelijst dan nog niet? Nee, 

er is meer onderzoek nodig om de namen van 

álle gevallenen van de VL bij elkaar te brengen. 

De bestaande deellijsten zijn onvolledig en 

bevatten fouten. Uitgangspunt voor het onderzoek 

zijn vier lijsten met 173 gesneuvelden in ‘Het 

Landstormblad‘ (het toenmalige VL-tijdschrift). 

De publicatie hield op met de opheffing van de VL 

door de Duitse bezetter in juli 1940. Dit abrupte 

einde betekende dat hoogstwaarschijnlijk niet 

alle gesneuveldenlijsten werden gepubliceerd. 

Ruim één op de vijf gemobiliseerde Nederlandse 

militairen was lid van de Vrijwillige Landstorm en 

statistisch gezien is te verwachten dat van de 2.300 

omgekomen Nederlandse militairen ongeveer 450 

afkomstig waren uit de VL. Voor de meidagen 1940 

gaat het hoogstwaarschijnlijk om 250 namen die 

nog gevonden moeten worden.

Het vinden van de namen van landstormers 

(gesneuveld of niet) is gemakkelijker gezegd dan 

gedaan. Een probleem is dat het soms lastig is vast 

te stellen of iemand tot de VL heeft behoord. De 

eigenaardige organisatiestructuur van de VL en 

de vele opeenvolgende categorieën vrijwilligers 

zijn daarvan de oorzaak. Behalve de mobilisabele 

vrijwilligers had het grootste deel van de 

landstormers geen verbintenis bij de krijgsmacht. 

Door ondertekening van een verklaring zegden 

zij hun dienst toe in geval van binnenlandse 

onlusten. Daarbij komt dat de oorspronkelijke 

persoonsadministratie van de meer dan 85.000 

‘bijzondere vrijwilligers’ verloren is gegaan.

Aanpak werkgroep

De werkgroep gaat bronmateriaal verzamelen 

en opslaan in een database. Hiermee poogt men 
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nieuwe aspecten uit het verleden boven tafel 

te krijgen of bestaande geschiedenissen vanuit 

een ander perspectief te bekijken. Behalve het 

verzamelen van gegevens wil de werkgroep 

gesneuvelden een gezicht geven en daarmee 

hun verhalen levend houden. Wie waren deze 

Vrijwillige Landstormers? Waar hebben zij 

gediend en hoe zijn zij gesneuveld? En waar zijn zij 

begraven? De werkgroep van de KNR krijgt voor 

haar onderzoek de welwillende medewerking 

en ondersteuning van het Semi-Statisch 

Informatiebeheer (SIB) van het ministerie van 

Defensie, dat in Kerkrade alle persoonsgegevens 

van voormalige militairen beheert. Ook het 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), 

de Oorlogsgravenstichting en het NIOD leveren 

hun bijdrage

Wij overwegen om op termijn de 

werkgroep uit te breiden met meerdere 

onderzoekvrijwilligers afkomstig uit het 

korps. Heeft u belangstelling om een bijdrage 

te leveren aan deze historische werkgroep? 

Stuur een email met motivatie naar Kapitein 

Fred Warmer : Faj.Warmer@mindef.nl 

Een interview zal deel uitmaken van de 

procedure.

Vrouwelijke vrijwilligers

De werkgroep hoopt ook de namen van 

enkele vrouwelijke vrijwilligers te vinden. De 

Vrijwillige Landstorm stond namelijk open 

voor vrouwen met vaardigheden die voor 

het Leger van belang konden zijn. Gedacht 

werd aan traditionele verzorgende functies 

zoals arts, ziekenverpleegster, chauffeur, kok, 

administrateur en dergelijke. Een rang konden 

zij niet bereiken. Mogelijk kan het KNR met 

recht claimen dat haar voorganger het eerste 

krijgsmachtonderdeel was waar vrouwen al 

voor de Tweede Wereldoorlog dienst konden 

doen. Dat was nog voor de oprichting van de 

militaire vrouwenkorpsen Marva en Milva.

Samenstelling werkgroep

De kern van de werkgroep bestaat uit 

luitenant-kolonel Roeland de Hollander, 

kapitein Kim Blok en kapitein Fred Warmer. 

Zij gaan in het gehele land lokaal onderzoek 

doen. De werkgroep wordt bijgestaan door 

Wim de Natris, militair-historicus en auteur 

van het jubileumboek van de KVNRO. Hij is 

specialist op het gebied van vrijwilligheid op 

de grens van krijgsmacht en samenleving.

Mobilisatie 1939-1940

Vier militaire landstormkorpsen met een 

bijzondere taak werden in de loop van 

1939 samen met de rest van de krijgsmacht 

gemobiliseerd. Het gaat om de Vrijwillige 

Landstormkorpsen Vaartuigendienst, 

Motordienst, Luchtwachtdienst en 

Luchtafweerdienst. De ‘bijzondere vrijwilligers’ 

van de BVL waren dienstplichtigen of 

voormalige dienstplichtigen. Bijna de helft 

van hen kwam in 1939 op als reservist bij 

een mobilisabele eenheid. Op 1 januari 1940 

telde de Vrijwillige Landstorm in totaal 

97.965 vrijwilligers. Van de 85.728 bijzondere 

vrijwilligers van de BVL waren op dat moment 

42.338 leden gemobiliseerd.
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Al sinds de middeleeuwen vertrouwt de Nederlandse overheid op vrijwillig 
bewapende burgers. Dit om huis en haard te verdedigen en de openbare orde te 

handhaven. Hiervoor gebruikte de overheid eerst de schuttersgilden en schutterijen 
(13e tot 19e eeuw). In 1914 ontstond de Vrijwillige Landstorm en na de Tweede 

Wereldoorlog de voortzetting ervan in de vorm van de Nationale Reserve. Opgericht 
op 15 april 1948 als onderdeel van de Koninklijke Landmacht. 

VOLKSWEERBAARHEID 
DOOR DE EEUWEN HEEN

D
EFEN

SIE
‘ALLEN WEERBAAR’ 

44



De banden van de Landstorm met 

weerbaarheidsorganisaties gaan terug tot 

voor het KB (Koninklijk Besluit), waarmee de 

Vrijwillige Landstorm werd opgericht. Tot aan de 

mobilisatie in 1914 vormde het KB van 12 mei 1867 

de wettelijke grondslag waarop de verschillende 

particuliere schiet- en weerbaarheidsverenigingen 

hun bestaan baseerden. In oktober 1866 werd een 

Nederlandsche Weerbaarheidsbond opgericht. 

Deze bestond in 1871 uit 81 verenigingen met 

5.662 leden. In 1890 en 1891 werden vervolgens 

twee nieuwe verenigingen opgericht die een 

grote rol zouden spelen in de totstandkoming 

van de Vrijwillige Landstorm; de Vereeniging 

van Nederlandsche Scherpschutters en de 

Nederlandsche Weerbaarheidsvereeniging. 

Een vierde invloedrijke organisatie was de in 

1900 opgerichte Vereeniging Volksweerbaarheid. 

Deze bestond in 1910 uit 130 verenigingen met 

11.295 leden. Zij streefde ernaar om de gehele 

mannelijke bevolking te oefenen in het hanteren 

van wapens in plaats van alleen met de, door 

oneerlijke loting op te komen, militieplichtigen 

in de landmacht. In kringen van de Vrijwillige 

Landstorm en de Vereeniging Volksweerbaarheid 

vormde zich gedurende de Eerste Wereldoorlog 

ideeën over andere stelsels van militaire opleiding 

en legervorming. Hierbij stonden hen varianten 

voor ogen naar het gedecentraliseerde Zwitserse 

model. Dit hield een korte eerste oefentijd in met 

veel plaatselijk uitgevoerde herhalingsoefeningen, 

onder andere bij particuliere schietverenigingen.

Algemene weerbaarheid

Vanaf eind 19e eeuw ontstaat er een conglomeraat 

van verschillende organisaties die een innige 

relatie tussen krijgsmacht en de samenleving 

belangrijk vinden. De oprichting van deze 

weerbaarheidsorganisaties waren het gevolg van 

het wantrouwen van de ‘gegoede burgerij’ in de 

overheid en of deze wel op zijn militaire taak was 

berekend.

Men vond dat naast een goed geoefend leger 

van voldoende sterkte, er ook weerbare 

TEKST: KAP FRED WARMER FOTO’S: HISTORISCH ARCHIEF KNR
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burgers moesten komen. Men meende dat 

Volksweerbaarheid de oplossing was. Het was 

aan de burgerij om zich voor te bereiden op een 

mogelijk gewapend conflict. Deze gedachte was 

vooral in liberale kringen populair. Het doel was 

om de bevolking tot een eenheid te smeden door 

versterking van nationale gevoelens en fysieke 

kracht. Daar hoorden eigenschappen bij als 

tucht, schietvaardigheid, gemeenschapsgevoel, 

lichamelijke- en morele opvoeding. Volgens de 

grondleggers waren dit de garanties voor het 

voortbestaan van de Nederlandse staat.

De Vereeniging Volksweerbaarheid

De Vereniging Volksweerbaarheid ontstond 

op 30 januari 1900. Oprichters waren de 

oud-minister van Oorlog en oud-commandant 

van de Hollandse Waterlinie A.L.W. Seyffardt 

en de Utrechtse hoogleraar Nederlandse taal- 

en letterkunde Gerrit Kalff. Het centrale doel 

van deze vereniging was het Nederlandse volk 

weerbaar maken en de  burgerij voorbereiden op 

een mogelijk gewapend conflict. De leden ervan 

steunden de (Nederlandse) boeren die tijdens de 

Tweede Boerenoorlog (1899-1902) in Transvaal 

en Oranje Vrijstaat tegen de Britten vochten.

Tegen tuchteloosheid

Veel Nederlanders maakten zich eind 19e eeuw 

zorgen over het moreel verval en het gedrag 

van de ‘stadse’ jeugd. Rond 1900 ijverden 

meerdere organisaties voor het bestrijden van 

‘tuchteloosheid’. Zij werden in 1908 gebundeld 

in de Tucht-Unie. Dit was een Nederlandse 

federatie van verenigingen ter bestrijding van 

tuchteloosheid en versterking van zedelijke 

volkskracht. Leden van de Tucht-Unie waren de 

ANWB (1885), de Padvinderij (1911), verenigingen 

voor drankbestrijding en organisaties die de 

prostitutie tegengingen, de Volksweerbaarheid 

de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en 

verenigingen voor volkszang. Ook de Oranjebond 

van Orde was aangesloten bij de unie. Vanaf 1900 

werden er vele schietverenigingen opgericht. 

De leden werden geschoold in militaire zaken 

als discipline, exercitie en de leer van rangen 

en uniformen. Deze verenigingen werden van 

rijkswege financieel ondersteund.
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Vanaf 1900 werden er veel schietverenigingen 

opgericht. De leden werden daarbij militair 

geschoold met discipline, exercitie en de 

leer van rangen en uniformen. Leden van 

schietverenigingen dienden eveneens lid te 

worden van de Vereeniging Volksweerbaarheid. 

Militaire oefening en gymnastiek werden gezien 

als middel om uniformiteit en loyaliteit aan te 

kweken. In ‘Allen Weerbaar’, het tijdschrift van de 

Vereeniging Volksweerbaarheid werd de Tucht-

Unie opgeroepen tot een beschavingsoffensief. 

Op 3 april 1908 vindt de oprichting plaats 

van de Nederlandse Bond voor Lichamelijke 

Opvoeding (NBvLO), later KNBLO, de 

Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke 

Opvoeding, en nog later de KNBLO-NL, KNBLO 

Wandelsportorganisatie Nederland.

Grondleggers Vierdaagse

Aan de oprichting van de NBvLO gingen in 1906 

en 1907 Nationale Militaire Sportwedstrijden 

vooraf. De officieren die het initiatief hadden 

genomen, zagen het als hun opdracht ‘de 

lichamelijke opvoeding van het volk in al zijne 

lagen te helpen bevorderen’ en richtten op 3 april 

1908 in Den Haag de Nederlandsche Bond voor 

Lichamelijke Opvoeding op. Eerste wapenfeit van 

de nieuwe organisatie was de, voornamelijk voor 

militairen georganiseerde, wandelvierdaagse. 

Op 1 september 1909 ging de eerste Vierdaagse 

van start. Het is de bakermat van de huidige 

‘Nijmeegse’.

Eerste Wereldoorlog

Er bestonden begin 20e eeuw grote zorgen 

over de veiligheid van Nederland. Ondanks de 

neutraliteitspolitiek werd gevreesd dat Nederland 

bij een oorlog betrokken zou raken en het leger 

alleen onvoldoende weerstand kon bieden 

tegen de vijand. Vooral door de opheffing van 

de schutterijen eind 19e eeuw maakte men zich 

steeds meer zorgen over de weerbaarheid van 

het volk. Het kleine Nederland zou makkelijk 

het slachtoffer kunnen worden in een nieuwe 

Europese oorlog. 

Vanwege de oorlogsdreiging, die voorafging 

aan de Eerste Wereldoorlog, vaardigde de 
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minister van oorlog H. Colijn op 7 maart 1913 

een nieuwe Legerwet uit. De wet kwam op het 

juiste moment, want een jaar later zou de Eerste 

Wereldoorlog uitbreken. Op 4 augustus 1914 werd 

bij Koninklijk Besluit de Vrijwillige Landstorm 

opgericht. Dit om de grote stroom vrijwilligers 

(circa 20.000), die Nederland wilden helpen 

beschermen, in goede banen te leiden en een 

plek te geven in de krijgsmacht.

Revolutiedreiging

In 1918 bloeide de weerbaarheidsgedachte 

weer op, nadat de socialist P.J. Troelstra op 

12 november de revolutie in Nederland had 

uitgeroepen. Nu werden de leden van de 

Volksweerbaarheid wel gemobiliseerd en naar 

Den Haag gedirigeerd om de ‘revolutiepoging’ te 

beteugelen. Naar aanleiding van deze vermeende 

‘staatsgreep’ richtte Tweede Kamerlid voor 

de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), luitenant-

generaal L.F. Duymaer van Twist, op 13 november 

1918 de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL) 

op. Hij deed een beroep ‘op de betrouwbare 

dienstplichtigen met groot verlof uit de 

noordelijke en zuidelijke provincies van het rijk 

om vrijwillig onder de wapenen te komen en zich 

beschikbaar te stellen tot steun van het wettig 

gezag’. Dit alles onder het credo ‘Als ’t Moet’.

Nadat Troelstra van het toneel was verdwenen, 

kwamen de weerbaarheidsorganisaties

in het interbellum in rustiger vaarwater 

terecht. De vereniging leidde een kwijnend 

bestaan, mede door de  opkomst van de 

Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL) en de 

Vrijwillige Burgerwachten.  Het is uiteindelijk 

de neergang van de volksweerbaarheid, 

waarbij de Volksweerbaarheid verenigingen 

het idee van volksweerbaarheid loslieten en 

zich voornamelijk toelegden op de schiet- en 

sportverenigingen. Er zijn tegenwoordig nog vele 

schiet en sportverenigingen die de oude naam 

dragen van Vereniging  Volksweerbaarheid, 

bijvoorbeeld korfbalclub ‘Allen Weerbaar’ en de 

‘Schietvereniging Volksweerbaarheid’ in Zwolle.

Ordedienst

Na de capitulatie van Nederland 

verboden de Duitsers in mei 1940 alle 

weerbaarheidsorganisaties (incl. de Vrijwillige 

Burgerwachten). De leden van de BVL, de 

Vereniging Volksweerbaarheid en de Vrijwillige 

burgerwachten stopten vanaf dat moment met 

hun activiteiten. Velen van hen, traden vanaf 1940 

toe tot een nieuwe weerbaarheidsorganisatie, 

genaamd de Ordedienst (OD). Dit 

was een logische voortzetting van de 

weerbaarheidsgedachte. Prioriteit had het bieden 

van weerstand aan de Duitse bezetter. 

De Ordedienst nam zich bovendien voor de 

openbare orde, na het vertrek van de Duitsers, 

te herstellen en te bewaren. Zo zou na de 

capitulatie van Duitsland niet opnieuw een 

revolutionaire situatie ontstaan, zoals in 1918 

het geval was geweest. De OD werd met andere 

verzetsgroepen in november 1944 opgenomen 

in de Binnenlandse Strijdkrachten, die onder 

leiding van prins Bernhard kwamen te staan. De 

zelfstandige rol van de OD was uitgespeeld. De 

regering zorgde er opnieuw voor dat het streven 

van weerbare burgers voor ordehandhaving in 

goede banen werd geleid. 
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Prinsjesdag is een dag vol tradities. Ook de 

krijgsmacht luistert traditiegetrouw de ‘Derde 

dinsdag van september’ op met het nodige 

militaire ceremonieel. Daarbij zijn ook reservisten 

betrokken, zowel binnen de erewachten, maar 

ook binnen de organisatie. Alles met elkaar zijn 

ruim 2.000 Defensiemedewerkers betrokken. 

In dit artikel een fotografische impressie van 

Prinsjesdag 18 september 2018.

De Koninklijke Stoet passeerde een 

ere-afzetting van militairen van de verschillende 

krijgsmachtdelen, waaronder ook militairen van 

10, 20 en 30 Natresbataljon. In de omgeving van 

het Binnenhof stonden leden van Onze Vrijwilligers 

Vereniging Korps Nationale Reserve in de 

ere-afzetting. De Fanfare Korps Nationale Reserve 

(FKNR) marcheerde vanaf het Malieveld naar hun 

plaats in de ereafzetting. Het Cavalerie Ere escorte 

behoort tot de blikvangers in de Koninklijke Stoet. 

De eerste Prinsjesdag in de huidige betekenis 

vond plaats op 2 mei 1814. Het is de dag waarop 

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: KAP FRED WARMER

de Koning(in) voor het parlement de Troonrede 

uitspreekt. Dat het een dinsdag is, had een 

praktische reden. De betrokkenen, afkomstig uit 

het hele land, hadden in een tijd van paarden een 

volle reisdag nodig. Reizen op zondag was op 

religieuze gronden niet toegestaan, zodat maandag 

de reisdag werd. De militaire aanwezigheid 

symboliseert de bescherming die Defensie biedt 

aan de monarchie en democratie van het Koninkrijk 

der Nederlanden. In de Troonrede sprak de koning 

over de militairen als vakmensen, die samen met 

andere beroepsgroepen de basis vormen onder een 

sterk land. 

‘PRINSJESDAG 2018’  
VOL MILITAIRE TRADITIES

D
EFEN

SIE
BREDE INZET RESERVISTEN
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IRO: Nieuwe lichting officieren

De Koninklijke Militaire Academie (KMA) 

in Breda was op 13 juli het decor van 

een bijzondere ceremonie. Negentien 

toekomstige officieren van het Korps 

Nationale Reserve en 1 CMI Commando 

ontvingen uit handen van plv. inspecteur 

reservepersoneel KL, kolonel Fulco 

Stalmann, het certificaat van de Initiële 

Opleiding Reserve Officieren (IRO). Stalmann: 

“Opleidingen als de ARB, KTO en IRO 

geven het belang aan dat de landmacht 

stelt aan haar militairen. Een officier 

is commandant, diplomaat, adviseur, 

teamlid, coach én militair. Om deze rollen 

naar behoren te vervullen is een goede 

basisvorming essentieel.” Maar liefst 12 

van de 19 kandidaten volgden eerder de 

KTO (Klas Toekomstige Officieren) van 

het Korps Nationale Reserve. Dit is een 

belangrijke voorbereiding op de KMA, 

omdat deze officieren een leidinggevende 

militaire functie in de landmacht krijgen. 

Zeven officieren volgden alleen de IRO, 

omdat zij als vakspecialist (doorgaans hun 

civiele beroep) gaan functioneren en in die 

rol weinig te maken hebben met militaire 

bevelvoering. 

Flitsen

Korpsbord voor majoor Aartsen

Voor ruim 16 jaar inzet voor het Korps 

Nationale Reserve ontving majoor Ian 

Aartsen, werkzaam bij het stafdetachement 

van 30 Natresbataljon, op zaterdag 14 juli het 

Delftsblauwe Korpsbord. Korpscommandant 

Hans Berding overhandigde het bord en 

memoreerde diverse zaken waarin Aartsen 

zich inzette voor de vele (ceremoniële) 

activiteiten in het zuiden van Nederland. 

Zowel voor het korps als zijn bataljon. De 

majoor gaat na bijna 30 jaar landmacht, 

waarvan bijna de helft als beroepsmilitair, met 

functioneel leeftijdsontslag. 

Bevordering chef-dirigent FKNR 

De nieuwe chef-dirigent van de Fanfare 

Korps Nationale Reserve is bevorderd tot 

kapitein. Alfred Willering rondde recent zijn 

reserveofficiersopleiding af en werd daarna 

bevorderd in het bijzijn van adjudant Van 

Loveren en majoor Van Deelen.
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ARB

Vrijdag 20 juli is in Oirschot weer een ARB 

(AMO Reservisten Basis) afgesloten met de 

gebruikelijke certificaatuitreiking. Elke nieuwe 

reservist in de Koninklijke Landmacht dient 

deze te volgen, voordat hij of zij naar haar 

eenheid gaat. Jaarlijks organiseren diverse 

opleidingseenheden de ARB’s voor de 

instromers. 

OVV: Battlefield Tour Normandië 2018 

Samen met de AVRM en de Dienst Vervoer & 

Ondersteuning van het Ministerie van Justitie 

en Veiligheid (DV&O DJI), organiseerde het 

OVV-KNR een battlefieldtour (BFT) naar 

Normandië. De 52 deelnemers van het BFT 

Normandië-detachement reisden van 4 

t/m 7 juni, zodat ook de gedenkwaardige 

dag van D-Day, 6 juni, erin viel. De groep 

bezocht de stranden, maar ook plekken waar 

luchtlandingen plaatsvonden. In het kader 

van ‘We will remember them’ stond ook 

veel eerbetoon aan de gesneuvelden op het 

programma. Met bezoeken aan Amerikaanse, 

Britse en Duitse begraafplaatsen en aandacht 

voor verhalen achter diverse graven. Ook 

kwam men bij het monument voor de Prinses 

Irene Brigade (deze kwam in augustus 1944 

aan land). Eén van de hoogtepunten was 

op 6 juni de deelname aan de Nederlandse 

herdenkingsceremonie in Arromanches. Dit 

samen met 17 Pantserinfanteriebataljon Garde 

Fuseliers Prinses Irene en een delegatie uit 

Hamburg van de gecombineerde Duits-Franse 

officiersopleiding. Onder marsmuziek van 

de Fanfare Korps Nationale Reserve liepen 

de detachementen op. Hierbij waren ook 

veteranen, de Nederlandse ambassadeur en 

de burgermeester van Arromanches aanwezig. 

De ceremonie omvatte toespraken, een 

minuut stilte en kransleggingen. Namens het 

BFT-detachement legden majoor b.d. Ronald 

Roos (voorzitter OVV-KNR) en Erik de Borst 

(directeur DV&O DJI) een krans.

Grebbeberg Masters

Een korpsteam nam op 5 juli deel aan de 6e 

editie van de Grebbeberg Masters (GM). Doel 

van de GM is om geld op te halen voor de 

gewonde militair. Het gaat om een veldloop 

team-estafette, een toertocht per fiets in 

teamverband en een individuele MTB-route. 

Het team van militairen samengesteld uit 

10 en 30 Natresbataljon, de FKNR en het 

Korpsbureau reed de toertocht van 70 

km. De opbrengsten van 2018 gaan naar 

de deelnemers van de Invictus-Games in 

Australië.

Flitsen
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Toekomstige officieren voorbereid

Op de Bernardkazerne in Amersfoort vond 

op 29 juni de certificaatuitreiking plaats aan 

de deelnemers van de Klas Toekomstige 

Officieren (KTO) Korps Nationale Reserve. 

Na intensieve maanden van lessen, training 

en zelfstudie was dit moment de bekroning. 

Kolonel Fulco Stallmann, plv. inspecteur 

reservepersoneel KL, reikte de certificaten 

uit. Maar voordat het zover was, moesten 

de deelnemers zich nog 1 minuut van hun 

beste kant laten zien met een ‘pitch’, waarin 

zij hun gehoor bondig moesten overtuigen 

waarom zijn geschikt zijn om een officiersrol 

te vervullen. Korpscommandant lkol Hans 

Bedring heette de nieuwe lichting officieren 

welkom en wees hen op de verplichtingen 

die horen bij het officier zijn. De avond 

werd afgesloten met een presentatie door 

kapitein Fred Warmer over de rijke tradities 

en korpsgeschiedenis. Hij lanceerde de 

gloednieuwe digitale Leidraad Tradities KNR. 

Warmer benadrukte in zijn betoog het belang 

van het handhaven van tradities, waarom 

tradities de eenheid een eigen identiteit 

geven en bovendien ook bijdragen aan het 

versterken van de kameraadschap. Dit alles 

onder het motto : ‘Niet omdat ‘t MOET, maar 

omdat het hoort!’

Tropische Veteranendag 2018

Tropische omstandigheden en veel enthousiaste 

toeschouwers waren de ingrediënten voor een 

geslaagde Nationale Veteranendag in Den Haag. 

Een nationaal evenement waar Nederland 

haar ruim 115.000 veteranen bedankt voor hun 

inzet in dienst van de vrede. Binnen het Korps 

Nationale Reserve dienen vele veteranen en 

ieder jaar loopt er ook een detachement van 

korps mee in het defilé. Het detachement van 

Veteranen Korps Nationale Reserve stond 

onder leiding CSM John Groenewoud en 

voorop het detachement liep lkol b.d. Rob 

Cohen. Traditioneel opende de FKNR het 

defilé ter gelegenheid van de 14e Nationale 

Veteranendag. Hierna marcheerde het orkest, 

gevolgd door de Interservice Vaandelgroep 

langs de tribune waar, onder andere, aanwezig 

waren: koning Willem Alexander, premier Mark 

Rutte en minister van Defensie Ank Bijleveld. 

Tijdens het defilé langs de koning speelde de 

FKNR de Defileermars Nationale Reserve. 20 

Natresbataljon levert jaarlijks steevast een 

groep militairen om de voorbereidingen en de 

organisatie van deze feestelijke happening in 

goede banen te leiden.

Flitsen
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Vorming aan Ecole Militaire Parijs

Jaarlijks organiseert de Ecole Militaire in 

Parijs de ‘Cours Superieur des Officiers 

de Reserve Specialistes d’Etat-Major’ 

(CSORSEM). Deze cursus is bedoeld voor 

militaire vorming op hogere stafniveaus. 

Vanwege de duur (3,5 weken) geeft de 

militaire academie de opleiding tijdens de 

vakantiemaand augustus, zodat reservisten 

gemakkelijker deze periode kunnen 

afstemmen met hun werkgever. Aan de 

131e editie, met als naam ‘Henri Tourtel’, 

namen 40 cursisten deel, waaronder 16 

buitenlandse officieren. Voor Nederland 

volgden luitenant-kolonel Vincent van 

Ophem (1 CMI Co, netwerkvoorzitter Social 

Cultural en Humanitarian Affairs) en kapitein 

Robin de Rooij (Natops 43 Gemechaniseerde 

Brigade, regionaal militair operationeel 

adviseur Gooi- en Vechtstreek) het intensieve 

traject. Zij werden door de Koninklijke 

Landmacht geselecteerd vanwege hun goede 

Franse taalvaardigheid. Om met succes 

te kunnen deelnemen is vloeiend Frans 

spreken een voorwaarde. Tijdens de cursus 

werkten de officieren aan een operatieplan 

volgens het Tactisch Besluitvormingsmodel 

(TBM), in het Frans MEDOT geheten. In de 

laatste week werd elk plan operationeel 

getoetst met computersimulaties in een 

‘war room’ op een Franse cavaleriekazerne 

te Saumur. Onderdeel van de cursus was 

ook het bijwonen van de indrukwekkende 

ceremonie die sinds 1923 dagelijks bij de 

‘Arc de Triomphe’ wordt gehouden ter 

nagedachtenis aan de gevallenen uit WO1. 

Op 24 augustus ontvingen Vincent van 

Ophem en Robin de Rooij hun certificaat 

Flitsen

in Parijs. Kolonel Fulco Stallmann, plv 

inspecteur reservepersoneel KL, feliciteerde 

de mannen namens de landmacht.

30 Natresbataljon

Militairen van de Delta Compagnie 30 

Natresbataljon gaven op 1 september een 

eervolle invulling aan de jaarlijkse herdenking 

te Roermond. Zo werd, onder andere, het 

leggen van kransen begeleid en ondersteund. 

Dit gebeurde bij het Nationaal Monument 

voor Vredesoperaties en het Nationaal 

Indië monument in Roermond. Dit is een 

gedenkplek voor de ruim 6200 militairen 

die tussen 1945 en 1962 omkwamen tijdens 

missies in de toenmalige kolonies Nederlands-

Indië en Nieuw-Guinea. Het Nationaal 

Monument voor Vredesoperaties is een 

eerbetoon aan Nederlandse militairen, die 

sinds de oorlog in Korea tot heden het leven 

lieten bij hun inzet.
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Sterren ingedronken bij bevordering

Defensie en tradities horen bij elkaar. Een 

sterke verbondenheid geeft kracht en spirit 

om elke taak uit te voeren. Tradities kennen 

in de landmacht vele verschijningsvormen. 

De Delta Compagnie van 20 Natresbataljon 

bevorderde op 23 juni op het 5 Mei-Plein in 

Wageningen vaandrig Naomi van Valderen tot 

tweede luitenant.  Geheel in stijl werden haar 

‘sterren’ ingedronken ‘zoals het heurt’. Naomi 

begon haar militaire carrière als soldaat bij de 

Delta Compagnie. Via detectie/selectie werd zij 

geplaatst in de ‘Klas Toekomstige Officieren’ 

(KTO) en daarna geschikt bevonden om haar 

pitch te mogen doen bij de Aanname- en Advies 

Commissie (AAC) voor de Koninklijke Militaire 

Academie (KMA). Met de afronding van de 

Initiële opleiding Reserve Officier aan de KMA 

is zij voorbereid om als pelotonscommandant  

het eerste peloton aan te voeren. ‘Officieren 

uit eigen kweek’ en gekweekt in de beste 

korpstradities, tweede luitenant Naomi is 

daarvan een prima voorbeeld. 

van apotheker op apotheker. Alleen die 

kent de receptuur! Het enige wat de huidige 

militairen van 400 Geneeskundigbataljon 

weten is dat het uit minimaal 80 

verschillenden geneeskrachtige kruiden 

bestaat en het in beginsel geen alcoholisch 

drankje is (hoewel er 30% alcohol inzit), 

maar een MEDICIJN! Genezerikken drinken 

het regimentsdrankje op feestelijke- en 

regimentsmomenten als borrels, diners, 

uitzwaaien personeel voor missie, medaille-

uitreikingen, recepties en diploma-

uitreikingen. Maar ook tijdens de Vierdaagse 

of de ‘Groene Dagen’ van de reservisten 

in het bataljon komt het Akkefietje aan 

bod. De traditie: het Akkefietje wordt 

geschonken in een medicijnbekertje. Om 

volgens deze stappen te worden gedronken: 

aannemen van de houding, ruiken aan de 

inhoud, nippen, een toost op het regiment 

uitbrengen en tot slot het opdrinken in één 

teug. Het aannemen van de houding gebeurt 

uit respect voor alle regimentsleden die door 

een inzet zijn overleden en niet meer fysiek 

aanwezig kunnen zijn.

Flitsen

Akkefietje: 150 jaar traditie 400 GNK

Het ‘Akkefietje’ bestaat al bijna 150 

jaar. Dat is net zo lang als het Regiment 

Geneeskundige troepen. Het drankje wordt 

gebrouwen door de apotheker van de 

landmacht. Het geheime recept gaat over  
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Gecombineerde oefening in 

Veiligheidsregio Flevoland

Veiligheidsregio’s oefenen elk jaar grootschalig. 

Het accent ligt daarbij op samenwerking 

tussen de diverse hulpdiensten. Bij het 

scenario dat zaterdag 10 juni bij Biddinghuizen 

in Flevoland werd beoefend, leverden ook 

eenheden vanuit Defensie hun bijdrage. In de 

oefening is een militair vliegtuig neergestort 

op een evenemententerrein. Daarbij raken 

bemanning en evenementbezoekers gewond. 

Omdat het een militair toestel betreft werd 

de crashsite tot tijdelijk militair gebied 

verklaard en werden militaire eenheden 

ingezet voor de beveiliging. Halverwege de 

reddings- en bluswerkzaamheden arriveerde 

de Foxtrot Compagnie van 10 Natresbataljon; 

ongevraagd en nog onverwacht voor de 

civiele hulpdiensten. Aansluiting vinden bij de 

al lopende acties is dan waar het om draait. 

Dat was een essentiële taak voor de militaire 

adviseurs van het bureau Nationale Operaties 

(Natops). Zij coördineerden vanuit het veld en 

in het Regionaal Operationeel Team de inzet 

van militaire capaciteiten. Tegelijkertijd was op 

het hoofdkwartier van de 43 Gemechaniseerde 

Brigade het Operationeel Centrum geactiveerd 

om op afstand een beeld van de situatie te 

krijgen, met name voor de Commandant 

Militaire Middelen. Vrijwel alle functies in dit 

scenario werden vervuld door reservisten. 

Nadat natresmilitairen het gebied veilig hadden 

gesteld, kreeg de eenheid ook opdracht te 

zoeken naar twee vermiste personen.

Flitsen

Aansluiting bij Military Press Association

Het magazine November Romeo is aangesloten 

bij EMPA (European Military Press Association). 

EMPA is een vakvereniging voor de (hoofd) 

redacteur, militaire journalisten of de 

organisatie van militaire tijdschriften die 

werkzaam zijn op het gebied van veiligheids- 

en defensiebeleid. De leden zijn afkomstig uit 

20 Europese landen (NAVO, EU, neutraal), en 

publiceren artikelen, foto’s of audiovisuele 

producten. Doelstelling is het delen van 

informatie, foto’s, artikelen in militaire 

vaktijdschriften , alsmede  het delen van 

ervaringen en kennis in het militaire domein of 

de defensie-gerelateerde industrie. Er is ook 

ruim aandacht voor reservisten.

Overlijden kapitein Ruud van Opstal

In augustus is afscheid genomen van de 

boomlange, talentvolle, prettige en positieve 

collega kapitein Ruud van Opstal van 30 

Natresbataljon. Hij werd slechts 53 jaar. 

Korpsadjudant Frans van der Grift: “Voor het 

goed functioneren van de logistiek binnen 30 

Natresbataljon was hij bijzonder actief. Maar 

Ruud deed veel meer binnen het korps. Met 

hem verliezen we een geweldige collega en 

vooral een warm mens. Je laat ons achter 

met veel vragen, maar ook met een dankbaar 

gevoel. Rust zacht. Lest we forget!”
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Reservisten in de 
Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht heeft circa 4.000 reservistenfuncties. Er zijn reservisten die militaire 

taken uitvoeren (een andere rol dan zij in het dagelijks leven hebben) en  reservisten met specifieke 

deskundigheid. Een vakspecialist brengt expertise binnen die vergelijkbaar is met zijn of haar civiele 

baan. De reservisten met militaire taken zijn ondergebracht in de drie brigades van de landmacht. 

Met dit brede palet reservisten kan de landmacht optimaal inspelen op sterk wisselende scenario’s en 

missies in het kader van vechten voor vrede en veiligheid. Nationaal en internationaal. 

Staf Commando Landstrijdkrachten
In het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht 
in Utrecht bestaan diverse functies voor de uitvoering 
van beleidstaken rond het optimaal inzetten 
van reservisten. In het Kabinet Commandant 
Landstrijdkrachten is het Bureau Reservisten CLAS 
te vinden. Tot de taken behoren advies, werving, 
communicatie en coördinatie van IIR-uitvragen 
of opdrachten (Individuele Inzet Reservisten). 
Naast enkele beroepsmilitairen is een groot deel 
van de bureaustaf reservist, waaronder ook de 
plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel 
Koninklijke Landmacht (plv IRPKL).

10 Natresbataljon 
ingedeeld bij 43 Gemechaniseerde Brigade 
met gezagsgebied Noord-Nederland.
Nationale Inzet*

20 Natresbataljon 
ingedeeld bij 11 Luchtmobiele Brigade 
met gezagsgebied Midden-Nederland.
Nationale Inzet*

30 Natresbataljon 
ingedeeld bij 13 Lichte Brigade 
met gezagsgebied Zuid-Nederland.
Nationale Inzet*

* In de hoofdkwartieren van de brigades zijn reservisten ingedeeld bij de bureaus Nationale Inzet (G3). 
 Het betreft o.a. de Regionaal Militair Operationeel Adviseurs (RMOA’s), waarvan er bij elke Veiligheidsregio 
 één als liaison werkt.
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1 Civiel en Militair Interactie Commando 
(1 CMI Commando)
Militairen krijgen tijdens missies met vele civiele spelers 
te maken, zoals burgerbevolking, lokale bestuurders, 
politie-eenheden en (inter)nationale hulporganisaties. 
Voor de uitvoering van taken in deze context beschikt 
Defensie over het 1 Civiel en Militair Interactie 
Commando. Dit bataljon, ondergebracht in OOCL, staat 
ten dienste van alle defensieonderdelen. Reservisten 
van 1 CMI Commando brengen kennis/kunde uit hun 
burgerberoep binnen. 

De 350 reservisten zijn te vinden in deze specialisaties:
• Network Politics (openbaar bestuur en verkiezingen)
• Network Military (operationeel analisten)
• Network Economy (voorheen IDEA: ontwikkeling van 

het midden- en kleinbedrijf) 
• Network SCUHA (Social, Cultural and Humanitarian 

Affairs) 
• Network Infrastructure (herstel van wegen/bruggen 

en nutsvoorzieningen als water en elektriciteit)
• Network Information (Cyber, actoren- en 
 doelgroepenanalyse & -interactie) 

RSD 400 Geneeskundig Bataljon
400 Geneeskundig Bataljon (400 Gnkbat) levert 
medische zorg aan de gehele krijgsmacht wereldwijd. 
Van eerste hulp tot chirurgische capaciteit en intensive 
care in hoogwaardige mobiele hospitalen. Binnen 400 
Gnkbat zijn Reservisten Specifieke Deskundigheid (RSD) 
actief, welke in het dagelijks leven werken in de 
civiele gezondheidszorg. Variërend van chirurg tot 
(gespecialiseerd) verpleegkundige. Deze reservisten 
leveren een belangrijke bijdrage in het opleidings- 
en trainingstraject om het militair geneeskundig perso-
neel goed voor te bereiden op diverse geneeskundige 
missies.
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Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) 
Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) is één 
van de militaire muziekkorpsen van de land-
macht. Organisatorisch ondergebracht in OOCL 
(Operationeel Ondersteunings Commando Land). 

Cavalerie Ere-Escorte
Klein maar fijn in reservistenland. De Huzaren van 
het Cavalerie Ere-Escorte (CEE) zijn een bijzondere 
eenheid. De landmacht heeft sinds de Tweede 
Wereldoorlog geen paarden meer. Het huidige CEE 
vervult diverse ceremoniële taken, waarvan inzet 
tijdens Prinsjesdag de bekendste is. De paarden zijn 
niet van de landmacht, maar van de escorteurs of 
particulieren die hun dieren ter beschikking stellen. 
Het CEE bestaat uit een mix van beroepsmilitairen 
en reservisten.

Opleidings- en Trainingscommando
Binnen het OTCo zijn 15 sportinstructeurs als 
reservist werkzaam. Zij verzorgen met name het 
sportprogramma voor en afname van de Defensie 
Conditie Proef bij de natresbataljons.

Alle 2.800 natresmilitairen zijn met elkaar verbonden 
in het Korps Nationale Reserve. Dit is de verzamelnaam 
voor elke militair die behoort tot de Natres of die is 
ingedeeld bij een natreseenheid. Daartoe behoren ook 
de oudgedienden van de (OVV KNR) Onze Vrijwilligers 
Vereniging van het Korps Nationale Reserve. 
Het Korps Nationale Reserve beschikt over een eigen 
vaandel dat in 1983 door Koningin Beatrix werd 
uitgereikt.

Korps Nationale Reserve

Reservist Operationele Capaciteit (ROC)
Een nieuwe categorie reservisten wordt gevormd door 
voormalige beroepsmilitairen, die na hun afzwaaien 
toch verbonden blijven aan hun eenheid. Zij kiezen 
ervoor beschikbaar te blijven als reservist. Hierdoor blijft 
opgebouwde kennis en ervaring langer behouden en is de 
eenheid beter in staat om pieken op te vangen. Een ROC is 
te vinden op veel plekken binnen de landmacht.
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