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Een Bittere Pil

De maatregelen die Commandant Landstrijdkrachten voor dit najaar 
heeft moeten nemen laten zich niet beter samenvatten dan 

‘Een bittere pil’ voor ons korps. Vol optimisme aan het begin van 
dit begrotingsjaar gestart, blijkt de aangescherpte financiële 

huishouding van het Ministerie van Defensie spelbreker te worden voor 
het intensiveren van de inzet van reservisten. De vraag naar extra 

capaciteit, zowel in kwaliteit als in kwantiteit bleek al bij de budgetronde 
voor 2015 groter dan het beschikbare reservistenbudget. 

KORPS NATIONALE RESERVE IN TURBULENTIE



n versus 

Op basis van de ervaring uit vorige jaren heeft de Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS) destijds 
20% extra budget toegekend . Met die ruimte zijn we 2015 ingegaan. Naast de intensivering van het 
reservistenbeleid speelt op het ministerie nog een andere ontwikkeling, namelijk de verbetering van 
de financiële huishouding. Halverwege dit jaar bleken beide ontwikkelingen elkaar te kruisen en heeft 
de laatste de overhand gekregen. Als gevolg daarvan is de 20% extra reservistenbudget alsnog inge-
trokken. Het resultaat is dat C-LAS gedwongen is de pijnlijke maatregelen voor dit najaar te nemen 
om toch nog binnen het originele budget uit te komen. Geen bezuiniging op ons oorspronkelijke 
urenbudget dus, al voelt het wel zo. Overigens, heeft de verbetering van de financiële huishouding 
niet alleen gevolgen voor het reservistenbudget. Dit blijkt ook uit de persoonlijke brief van de C-LAS 
die elders in deze November Romeo is geplaatst.

Vraag overtreft budget
De maatregelen op ons gebied houden in dat reservisten alleen nog voor de hoogstnoodzakelijke of 
eerder met derden overeengekomen afspraken mogen worden opgeroepen. Voor de natresbatal-
jons betekent dit een drastische beperking van de oefenkalender voor de laatste maanden van dit 
jaar. Veel steunverleningen worden geschrapt of door de brigades op een andere manier uitgevoerd. 
De beëdigingen en onze landelijke korpsdag met de Landelijke Schiet- en Vaardigheidswedstrijden 
en Bakkers Bluff in oktober gaat helaas niet door. De inzet van onze korpsfanfare wordt ook tot het 
minimum beperkt, waaronder het terugtrekken van deelname aan de Taptoe in Rotterdam. Ook de 
reservisten van 1 CMI-Commando en bij de Natopsgroepen van de brigadehoofdkwartieren zien hun 
inzet tot een minimum beperkt voor de rest van 2015.

TEKST: KOL GERARD VAN DER THIEL



Wat betekent dit voor u? Als reservist weten wij dat we de flexibele schil van de landmacht zijn. Dat 
houdt natuurlijk in dat we meebewegen met de vraag naar onze capaciteiten. Is er veel vraag, dan 
kunnen we veel doen. Is er weinig vraag, of in dit geval, weinig budget, dan hebben we minder te 
doen. Op zich is dat normaal. Wat de pil zo bitter maakt is dat we nu te maken hebben met een grote 
en nog verder toenemende vraag naar onze inzet. Met gelijktijdig een afnemende budgetruimte. 
Daarom was ons oefenprogramma voor dit najaar ook nog vol en hebt u waarschijnlijk met uw werk-
gever en thuisfront afspraken moeten maken om dat allemaal in goede banen te leiden. De maatre-
gelen die dat nu doorkruisen geven het gevoel dat de landmacht als werkgever u in de steek laat. Dat 
gevoel begrijp ik en is niet weg te nemen. 

Uitgaan van kracht
Het enige dat ik momenteel kan doen is mijn waardering aan uw adres uitspreken als u bereid en 
in staat bent om deze tegenslag te verwerken. En het doel trouw te blijven dat wij als reservisten 
hebben: er te zijn als het moet. Ook nu wordt van ons gevraagd om door te gaan, waar stoppen 
misschien meer voor de hand zou liggen. We laten ons niet uit het veld slaan. 

Wat mag u van mij en van het Korpsbureau Nationale Reserve verwachten? De strijd om ons uren-
budget voor 2016 is nog niet beslecht. Want ook daar zijn nog ‘beren op de weg’ die onze normale 
inzet bedreigen. We werken er hard aan om deze beren uit de weg te ruimen. 

Laat ik afsluiten met de opmerking dat de behoefte aan uw inzet onverminderd groot is. Dat is uw 
verdienste. Door uw kwaliteit, motivatie en niet aflatend enthousiasme weten we keer op keer het 
verschil te maken en de collega’s te verbazen. Laten we dat vooral overeind houden, dan keert het tij 
vanzelf. «



Collega’s ,

Sinds augustus is er veel, heel veel, commotie ontstaan over de reservisten die dienen bij de 
Koninklijke Landmacht. U, dus.

In deze brief zal ik uitleggen wat er nu precies aan de hand is en wat de consequenties hiervan voor u 
kunnen zijn. In het jaar 2015 hebben we het reservistenbudget verhoogd en bepaald dat de besteding 
ervan tot een realisatie van 120% van het beschikbare budget kon worden gepland. Omdat er altijd 
activiteiten uitvallen, zouden we dan dicht bij een volledige besteding van het budget komen of er 
iets over heen. Dit zou in lijn zijn met het voornemen van de Minister van Defensie om meer en beter 
gebruik te maken van deze unieke capaciteiten. Maar eensklaps is de wereld voor u anders. Wat is er 
nu precies gebeurd? De beleidsbrief 2011 heeft geleid tot een grote bezuiniging. 

In deze brief zijn ook een aantal aannames gedaan, die nu gaan knellen. In grote lijnen gaat het om 
de berekening van de gemiddelde loonsom van een militair, de gehanteerde gemiddelde leeftijd van 
ons personeel, de te verwachten functieduur en de organisatie van het CLAS. Deze aannames leiden 
allen tot een benodigd hoger budget, wat niet past binnen de huidige totale loonsom. Gevolg van dit 
alles is dat het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) dit jaar bijna 20 miljoen euro overschrijdt op het 
budget voor personeel. In 2016 kan dit tekort oplopen tot meer dan 30 miljoen euro. Dit probleem is 
niet nieuw, we kennen en melden het sinds 2011. Tot dit jaar werd dit vooral opgelost door de onder-
besteding van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) te gebruiken om de extra personeelskosten 
te compenseren. 

Door andere begrotingsregels vanuit het Ministerie van Financiën is dit nu niet meer mogelijk. 
Iedereen moet dit probleem zelf oplossen, ook het CLAS. Alle budgetten staan onder druk. Het 
budget voor dienstreizen wordt overschreden, het budget voor transport is te krap en het budget 
voor reservedelen nog te laag. Daar is nu dus niets te halen. De enige draaiknoppen die ik heb om de 
opdracht van de CDS te kunnen uitvoeren, zijn daarom het budget voor oefeningen en het budget 
voor reservisten. Daarom heb ik dit jaar twee grote oefeningen voor bataljons van de manoeuvre 
moeten schrappen. Daarom oefenen we minder met de genie en logistieke eenheden. En daarom 
kan ik minder reservisten oproepen. 

Allemaal maatregelen die grote invloed hebben op de gereedheid van het CLAS en grote invloed op 
u. Ik ben mij volledig bewust van deze consequenties en aanvaard daarvan ook de volledige verant-
woordelijkheid. Maar het is de enige mogelijkheid om binnen de grenzen te komen. Ik besef ook dat 
we dit niet straffeloos en oneindig kunnen doen. De operationele werkelijkheid leidt juist tot een 
groter beslag op onze gereedstelling. Dit staat haaks op de huidige maatregelen. Maar het is ook 
een aanslag op uw passie, motivatie en betrokkenheid. Een aanslag die eenmalig misschien is te 
verwerken, maar niet kan worden herhaald. 



Daarom ben ik blij met het extra geld dat Defensie er in 2016 bij krijgt. De gekozen richting van 
versterking van onze basiscapaciteiten laat het probleem nog niet verdwijnen, maar maakt het wel 
kleiner. Daarnaast ben ik, in nauwe samenwerking met de Commandant der Strijdkrachten (CDS), 
opties aan het onderzoeken om in 2016 de gereedstelling robuust aan te kunnen lopen en reservisten 
weer hun onmisbare  rol te kunnen laten opeisen. Ik ga er dus vanuit dat we een tijdelijk probleem 
hebben. Nijpend, maar tijdelijk. 

Ik besef dat dit verhaal niet in lijn lijkt met de planmatige intensivering van de  taken, omvang en 
kwaliteit van onze reservisten. Maar nadat het gat is gedicht, gaan we vol door op de door onze 
Minister aangekondigde weg. Laat daar geen enkel misverstand over zijn. Ik besef ook dat genomen 
maatregelen mijn geloofwaardigheid bij u aantasten, dat bewustzijn draag ik met mij mee. Maar ik 
kon nu niet anders dan mijn verantwoordelijkheid nemen en het CLAS in 2015 binnen de gewijzigde 
kaders loodsen. Ik weet dat u door deze brief niet gelijk blij zult zijn. Dat verwacht ik ook niet. Maar ik 
hoop wel dat u meer begrip heeft voor wat ons allen is overkomen en wat ik, samen met de CDS, doe 
om dit volgend jaar te voorkomen. Want u als reservist was, is en blijft onmisbaar voor de Koninklijke 
Landmacht en ik ben trots met u te mogen dienen.

 De Commandant Landstrijdkrachten
 M.C. de Kruif
 Luitenant-generaal



KNVRO te wapen tegen 
besluitvorming

RESERVEOFFICIEREN ONTSTEMD OVER MAATREGELEN

Zoals velen werd ook de KVNRO (Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Reserveofficieren) onaangenaam verrast door de directe bezuinigingen 

op de inzet van reservisten door de landmacht. De KVNRO telt ruim 1200 
betrokken leden, waarvan de helft actief dienend. Dat is 43% van het 

totaal aan reserveofficieren in de krijgsmacht. 



n versus 

De KVNRO maakte bezwaar en stuurde ook een persmededeling naar de Nederlandse media. De 
motivatie voor hun bezwaren is hieronder verwoord. Helaas had de actie weinig effect en is het 
grotendeels stopzetten van reservisteninzet voor de rest van 2015 bekrachtigd. Voor 2016 zijn de 
hazen nog niet gelopen, maar de lucht is allerminst onbewolkt. 

Perstekst van van het hoofdbestuur van de KVNRO:
Het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) heeft 
grote moeite met de maatregelen van de Commandant Landstrijdkrachten, die op 27 augustus 2015 
zijn uitgelekt. Vanwege financiële problemen bij de landmacht zou de inzet van reservisten per begin 
september in feite voor de rest van het jaar nagenoeg worden stopgezet. De KVNRO meent dat de 
landmacht hier verkeerde keuzen maakt.

Al op de saamhorigheidsbijeenkomst van de vereniging op 29 augustus jl. heeft voorzitter Gert Dijk 
de minister opgeroepen om de beperkingen bij het overhevelen van personeelsbudgetten ongedaan 
te maken en daarmee te bewerkstelligen dat deze maatregel zo gauw mogelijk van tafel gaat en ook 
in de komende periode en jaren deze maatregel niet opnieuw wordt ingevoerd. Hij erkende de grote 
financiële problemen van defensie – de KVNRO heeft daar al jaren aandacht voor gevraagd – maar 
noemt het bijzonder zuur om te moeten constateren dat de Commandant Landstrijdkrachten nu 
besloten heeft vooral ook onmiddellijk te gaan bezuinigen op de inzet van reservisten.

Daarbij is het (voorgenomen) besluit van de commandant van de landmacht volledig in strijd met het 
beleid van de minister en de tweede kamer zoals dat is opgenomen in de reservistennota 2014. In die 
nota beschrijft de minister hoe zij meer en beter gebruik wil maken van het reservepersoneel van de 
krijgsmacht.

De besparing die de commandant landstrijdkrachten denkt te behalen is relatief gering. Zeker in 
verhouding tot de schade die wordt aangericht zowel binnen als buiten de organisatie. Zowel ten 
opzichte van het eigen personeel als de instanties die meenden steun van de landmacht te ontvangen 
toont de organisatie zich een onbetrouwbare partner. Dat veroorzaakt aanzienlijke schade, die zo 
snel niet meer is te herstellen. ‘Penny wise, pound foolish’.

De geoefendheid van de reservist leidt schade op: de honderden militairen van het Korps Nationale 
Reserve, die recent bij hun bataljons zijn ingestroomd, kunnen niet voort met de verdere opleiding 
en zijn dus niet volledig inzetbaar. De vele tientallen reserveofficieren die bij 1 CMI Commando een 
najaar vol training en oefeningen wachtte, zullen duimen moeten draaien. Het zal duidelijk zijn dat 
dat afbreuk doet aan de motivatie van de reservist.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN



Van reservisten wordt continue beschikbaarheid en een minimum aantal uren training en oplei-
ding gevraagd. Het motto daarbij is: Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Met één pennenstreek 
wordt dat principe eenzijdig geschonden. En dat treft het personeel met de meest kwetsbare 
arbeidsverhouding.

De KVNRO doet een dringend beroep op de minister om de door de Commandant Landstrijdkrachten 
(voor)genomen maatregelen aangaande de reservisten te verhinderen. De uitvoering van haar beleid 
verdient – bij de landmacht – een betere start. De KVNRO vraagt de leden van de Tweede Kamer de 
nodige druk uit te oefenen om Defensie in staat te stellen de relatief goedkope maar (nog) uiterst 
gemotiveerde reservisten opgeleid, geoefend en getraind te houden. Tenslotte vraagt de KVNRO via 
haar vertegenwoordiging in het Georganiseerd Overleg aandacht voor de negatieve aspecten van de 
(voor)genomen maatregel. «



Onthulling digitaal monument 
op Grebbeberg

GROEIENDE LIJST GESNEUVELDEN VRIJWILLIGE LANDSTORM 1940

Met de tweede nationale herdenking op 4 augustus bij het monu-
ment ‘Als ’t Moet’ op het Ereveld Grebbeberg sloot het Korps Nationale 

Reserve haar 100-jarig jubileum af.  Op die dag werd ook het nieuwe 
‘digitale’ monument onthuld. Via een website is informatie te vinden 

over alle, tot nu toe bekende, gesneuvelden van de Vrijwillige Landstorm. 



TEKST: ELNT ROBERT WITSEN

FOTO’S: KAP FRED WARMER, SM ROSANNO SAMBAJON, SGT1 MICHEL NAUTA

De lijst met namen groeit nog steeds,  omdat in de oorlogsturbulentie diverse gesneuvelde vrij-
willigers ‘verkeerd’ werden geregistreerd. Het eigen monument op de Grebbeberg is de plek waar 
het Korps Nationale Reserve jaarlijks op 4 augustus een herdenking zal houden voor het eren en 
herdenken van haar gevallenen.

Met het live gaan van het digitale monument krijgen de gevallen slachtoffers van de Vrijwillige 
Landstorm uit de Tweede Wereldoorlog een gezicht. Wie waren zij, waar dienden zij, waar zijn ze 
gesneuveld en liggen ze begraven? Via een nieuwe QR code bij het monument opent de bezoeker 
de website www.erelijstvrijwilligelandstorm.nl  Dit bijzondere digitale monument kwam tot stand in 
samenwerking met de Oorlogsgravenstichting (OGS). De informatie wordt continu geactualiseerd en 
laat de Vrijwillige Landstorm en haar gesneuvelden voortleven



Eerbetoon gesneuvelden
Korpscommandant kolonel Gerard van der Thiel: “Nader historisch onderzoek tijdens ons jubile-
umjaar bracht nieuwe informatie naar boven. Het blijkt dat veel meer militairen van de Vrijwillige 
Landstorm zijn gesneuveld dan eerder gedacht. Dit komt omdat zij in de meidagen van 1940 vaak bij 
andere eenheden dienden en op hun graf daardoor niet staat vermeld dat zij Landstormer waren.
De lijst met aan de Vrijwillige Landstorm toe te kennen gesneuvelden wordt daardoor langer. Van 80 
militairen weten we het nu al zeker, maar het zijn er mogelijk circa 300. Vandaar de keuze voor een 
digitale variant, zodat wij de namen kunnen actualiseren aan de werkelijkheid.”

4 augustus 2015 was het de tweede keer dat het Korps Nationale Reserve haar nationale herden-
king hield op de Grebbeberg. De eerste vond plaats in 2014 toen het monument ‘Als ’t moet’ werd 
onthuld. Het is gemaakt ter gelegenheid van 100 jaar Korps Nationale Reserve en is een eerbetoon 
aan de gesneuvelden van de Vrijwillige Landstorm bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog. Het 
beeld toont symbolisch de bereidheid van de burger (man met spade in de grond en geweer op de 
rug) om bij dreiging de overheid hulp te bieden. De Vrijwillige Landstorm werd opgericht bij het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914. In de meidagen van 1940 vochten vele landstormers 
mee en waren vele gesneuvelden te betreuren. Vrijwel direct na de Nederlandse capitulatie werd de 
Nederlandse krijgsmacht door de Duitsers opgeheven, inclusief de Vrijwillige Landstormkorpsen. In 
1948, bij het oplaaien van de Koude Oorlog, vond oprichting plaats van de Nationale Reserve. «



Commandowisselingen 
bij 10 en 30 Natresbataljon

VINK EN VAN ESSEN NIEUWE COMMANDANTEN

Van de drie natresbataljons hebben er twee deze zomer een nieuwe 
commandant gekregen. Luitenant-kolonel Wanno Vink gaat 

10 Natresbataljon aanvoeren en luitenant-kolonel Arno van Essen is 
de nieuwe commandant bij 30 Natresbataljon.



De periodieke bataljonsbeëdiging van nieuw toegetreden militairen is door 30 Natresbataljon tevens 
benut voor een commandowisseling. Op 13 juni legden op de Parade in Den Bosch 41 nieuw aange-
stelde collega’s van 30 Natresbataljon de eed of belofte af. Zij werden beëdigd door de scheidende 
commandant van het bataljon, luitenant-kolonel Rob Müller. Voor de overste was dit zijn laatste 
ceremoniële taak, want aansluitend droeg hij het bataljonscommando over aan zijn opvolger luite-
nant-kolonel Arno van Essen. 

In zijn toespraak memoreerde overste Müller, dat hij terugkeek op een mooie, intensieve en lange 
periode als commandant van 30 Natresbataljon: “Ik ben trots op de geleverde prestaties in deze 
periode en de enorme betrokkenheid van al mijn collega’s”. Tot zijn opvolger sprak hij: “Ik kan zeggen 
dat je een ‘kei mooie’ en bijzonder unieke eenheid overneemt. Succes en voor al veel krijgsmans-
geluk.” De nieuwe commandant van het bataljon, luitenant-kolonel Arno van Essen, is een bekend 
gezicht voor 30 Natresbataljon. Hij was recent gedurende een jaar Hoofd Algemene Zaken van 
het stafdetachement. In zijn vorige functie was Van Essen Hoofdofficier Toegevoegd (HOT) bij het 
Korpsbureau Nationale Reserve in Utrecht.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN

FOTO’S: KAP FRED WARMER, SM ROSANNO SAMBAJON EN SGT HEIDIE MULDER

Voor de overste was dit zijn laatste ceremoniële taak, want aansluitend droeg hij het 
bataljonscommando over aan zijn opvolger luitenant-kolonel Arno van Essen (links op de foto).



Nieuwe commandant 10 Natresbataljon
10 Natresbataljon organiseerde de commandowisseling op een maandagavond onder de sfeervolle 
verlichting van een rugbyveld in Havelte. Driehonderd manschappen marcheerden over de Brink 
in Havelte, geen alledaags verschijnsel. Zij waren op weg naar het terrein van de rugby club The Big 
Stones voor de commando-overdracht van 10 Natresbataljon. 

Na ruim zes jaar droeg overste Hans Berding het commando over aan overste Wanno Vink. Dit 
gebeurde tijdens een sobere plechtigheid. Overste Hans Berding stond tijdens zijn toespraak stil bij 
één van de belangrijkste en meest onderschatte voorwaarden voor het uitvoeren van een functie als 
reservist: de onvoorwaardelijke steun van het thuisfront. Burgemeester Rikus Jager van de gemeente 
Westerveld was een van de sprekers. Hij onderstreepte het belang van samenwerking van civiele 
en militaire autoriteiten, en benadrukte blij te zijn met de aanwezigheid van een kazerne in zijn 
gemeente. 

Afzwaaiend commandant Berding is aangesteld als stafofficier reservistenaangelegenheid bij de 
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Majoor Vink werd bij tijdens de overdrachtceremonie bevor-
derd tot luitenant-kolonel, de rang die hoort bij zijn nieuwe functie als bataljonscommandant. Vink 
was in zijn vorige functie stafofficier bedrijfsvoering bij het stafdetachement van 20 Natresbataljon. 
Daarvoor was hij geruime tijd commandant van de Bravo Compagnie van dat bataljon in Bergen. «

Na ruim zes jaar droeg overste Hans Berding het commando over aan overste Wanno Vink (links op de foto).



Oefening ‘Bison Unexpected’ 
vol leermomenten

BRAVO VAN 10 NATRESBATALJON IN ACTIE

Totaal onverwachte, levensechte, scenario’s waarbij alle kennis en 
vaardigheden op de proef worden gesteld.  Momenten waarop de 

eenheid alles uit de kast moest halen. Dat is de beste samenvatting van 
de oefening “Bison Unexpected” van de Bravo Compagnie van 

10 Natresbataljon.



Op 5 en 6 juni werd de oefening gehouden op de Johannes Postkazerne in Havelte. Ruim honderd 
mannen en vrouwen kregen op het kazerneterrein aantrekkelijke scenario’s voorgeschoteld. In één 
van die scenario’s verplaatst een peloton per viertonner over de kazerne, om onderweg geconfron-
teerd te worden met een brand in een gebouw. De gealarmeerde brandweer komt ter plaatse, en het 
peloton moet in afwachting van ambulances de eerste zorg voor de gewonden op zich te nemen. 
Rook, explosies en gewonden die door de brandweerlieden, voorzien van persluchtmaskers, uit het 
gebouw worden gehaald. Met daarbij de kanttekening dat diverse ‘gewonde’ role-players voor een 
Oscar gingen en het geheel een realistisch karakter gaven.

TEKST & FOTO’S: SM BERT BRUINS



Pittige moeilijkheidsgraad
Het kostte de compagniesstaf in de voorbereiding de nodige hoofdbrekens, maar het resultaat was er 
naar. Een spectaculaire, multidisciplinaire oefening met vele leermomenten. Tel daarbij op de inzet van 
brandweer en ambulance uit Meppel en er staat een dijk van een oefening. Compagniescommandant 
Henk Middendorp: “De compagniesstaf heeft diverse avonden besteed aan de voorbereiding. Maar 
het resultaat is er naar. Niet alleen de uitvoering, maar ook de uitgebreide voorbereiding met de staf is 
zeer positief ervaren.”

Zelfhulp Kameradenhulp ( ZHKH) was tijdens de oefening een belangrijk onderwerp. Het toevoegen 
van tactische elementen en et verrassingseffect van de realistische praktijksituaties verhoogde de 
moeilijkheidsgraad van de ZHKH. Immers, compleet omgehangen met uitrusting en in een onover-
zichtelijke, stressverhogende situatie is het moeilijker dan in een leslokaal. Naast ZHKH werden ook 
andere, voor het Korps Nationale Reserve belangrijke, vaardigheden beoefend. Bijvoorbeeld het 
inrichten van een verkeerssluis, tactisch verplaatsen met de groep en het peloton en het uitvoeren van 
een sweep, het ‘schoonvegen’ van een terreingedeelte. Van Dreumel: “De Bravo Compagnie heeft op 
niveau drie getraind en echt iets laten zien, fantastisch. De professionele evaluatie van de diverse situ-
aties leverde de oefening een enorme hoeveelheid leerwinst op en daar gaat het om!”«



20 Natresbataljon onder 
het vergrootglas

MEETOEFENING ENTRE NOUS

De zes compagnieën van 20 Natresbataljon zijn in het voorjaar 
onderworpen aan de meetoefening Entre Nous. Verdeeld over drie 

weekenden mochten de militairen op de niveau’s 1, 2 en 3 laten zien wat 
ze waard zijn: zowel enkele man, groep als peloton werd getest. 

De collega’s van 10 en 30 ondersteunden de meetoefening die zich 
afspeelde op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.



Ieder weekend werden twee compagnieën de maat genomen. De Charlie- en Delta-compagnie uit 
respectievelijk Amsterdam en Den Haag kregen de eer om af te trappen eind mei. Alpha en Foxtrot 
uit Den Haag en Amersfoort volgden op 12 en 13 juni. Het slotakkoord was voor Bravo uit Bergen en 
Echo uit Amersfoort een week later. 

De eenheden krijgen tijdens de oefening met diverse onderdelen te maken. Zo moet er worden 
geschoten met de Colt C7. Uiteraard telt het resultaat. Minimaal zo belangrijk is een juiste uitvoe-
ring van de handelingen aan het wapen. Bijvoorbeeld: Voor alles wordt punten toegekend. Het 
juist uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen levert 40 punten op, er zijn 51 punten nodig om een 
voldoende te scoren op een onderdeel. Boven de 74 punten scoren levert een ‘goed’ op. 

Stop stop stop!
De schietinstructeurs bleken tijdens Entre Nous streng maar rechtvaardig. Laten zien is niet 
voldoende, om een betrouwbaar oordeel te krijgen moeten de militairen ook vertellen wat ze doen 
– een instructeur mist ook wel eens iets. Tussen de bedrijven door stelt de SI de schutter ook theore-
tische zaken aan de orde. Want wil je net lekker de trekker overhalen, klinkt bijvoorbeeld ineens ‘Stop 
stop stop!’ en mag je uitleggen wat te doen.

Met het vaststellen van het niveau binnen het bataljon wordt duidelijk hoe inzetbaar de eenheid is 
en waar verbeteringen nodig zijn. Bovendien wordt verder gebouwd aan de operationele integratie 
binnen 11 Luchtmobiele Brigade.

TEKST & FOTO’S: KPL1 DAVE HEEMSKERK



Fanatiek gewerkt
Dat het ergens om gaat is de reservisten duidelijk, zo bleek ieder weekeinde. Er wordt steeds fana-
tiek gewerkt. De ambitie om een GOED te scoren was merkbaar aanwezig. Het mooie programma 
zal ook hebben bijdragen. Het onderdeel Leiderschap Training Vorming is een prima voorbeeld. 
Groepscommandanten kregen bij dit onderdeel met hun mensen een uitdagende praktijkopdracht: 
op een touw- hindernisbaan onder tijdsdruk van maximaal 30 minuten samen een klus klaren.

Op de survivalbaan Groot Heidekamp van de Oranjekazerne, heeft het hele bataljon een ‘besmet 
gebied’ moeten oversteken met alle bijbehorende beperkingen. Binnen 5 minuten moet de groeps-
commandant de opdracht analyseren en dan komt het aan op communiceren, motiveren, activeren, 
stimuleren, maar vooral op samenwerken binnen de groep. Passie en drive leveren gedurende de 
weekenden verschillende praktische oplossingen op, zo is gebleken.«



Na de Nederlandse capitulatie in mei 1940 hief de Duitse bezetter 
de Nederlandse krijgsmacht op. Ook de  Vrijwillige Landstorm en de 

Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL) ging daarmee ter ziele.
Toen het einde van de Tweede wereldoorlog in zicht was,  ontstonden 

er plannen om de Vrijwillige Landstorm en de BVL weer te activeren om 
deze te gaan gebruiken ter handhaving van de openbare orde in de 

overgangsfase rond de bevrijding. Maar door diverse politieke 
gevoeligheden wilde men deze organisaties niet meer heroprichten. 

‘Nationale Reserve’

HET ONTSTAAN VAN DE NAAM



In de loop van 1944, toen de val van het Derde Rijk nabij kwam, liet de secretaris van de BVL, G.F 
Boulogne, een schrijven uitgaan naar alle functionarissen van de  voormalige BVL,  de OD (Orde 
Dienst) en de Binnenlandse strijdkrachten. Hij stelde hiervoor het volledige adressen- en ledenbe-
stand van de BVL ter beschikking. Deze namenlijst was bedoeld voor reactivering  van de BVL om de 
openbare orde te handhaven rond de bevrijdingsperiode. Men vreesde namelijk, terecht, dat dit met 
de nodige turbulentie gepaard zou gaan.

Roep om heroprichting
Men wilde de BVL oprichten als onafhankelijke organisatie. Dat de BVL snel mobiliseerbaar was 
bewees OD commandant Van Dijk. Hij had eind 1944, in het al bevrijdde Zuiden van Nederland, in 
zeer korte tijd duizend BVL stoottroepers en 700 grensbewakers bijeengebracht. Andere afdelingen 
volgden en in 1945 stonden er 30.000 gewapende leden van de voormalige BVL gereed. Maar door 
aandringen vanuit sociaaldemocratische hoek in de regering in ballingschap, mochten die na een 
bevel van regeringswege in begin 1945 niet als organisatie optreden. Niet overal kwam dit verbod 
door. In Utrecht functioneerde de BVL geruime tijd als gewapende hulppolitie en ordetroepen , net 
zoals in Leiden en Groningen. 

De initiatiefnemer tot de heroprichting was het ARP Tweede-Kamerlid majoor titulair L.F. Duymaer 
van Twist. Hij werd voorzitter van de Nationale Landstorm Commissie, die als hoofdtaak had de 
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instandhouding van de BVL. Duymaer van Twist richtte eind 1945 opnieuw een verzoek aan de rege-
ring om de in 1940 ontbonden BVL opnieuw toe te laten als weerkorps. Met het recht om wapens 
te dragen. De heroprichting van de Vrijwillige Landstorm kwam ook ter sprake, maar dat stuitte op 
grote bezwaren omdat de Duitse bezetter in 1944 de SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade ‘Landstorm 
Nederland’ oprichtte. En de Duitsers daarmee de naam Vrijwillige Landstorm misbruikten voor 
eigen doeleinden. Daarmee was de naam helaas besmet geraakt, hoewel ze niets met de Koninklijke 
Landmacht te maken had.
 
Koude Oorlog aanjager
Op het moment dat de crisissituatie net na de oorlog in Nederland enigszins begon te stabiliseren 
begon de kwestie Nederlands-Indië. Op dit punt bestonden grote meningsverschillen tussen de rege-
ring en weerbaarheidorganisaties, waaronder de voormalige OD en BVL. Naar hun mening verkwan-
selde de regering de kolonie met het akkoord van Linggadjati (hierin werd deels het gezag erkend 
door de nieuw uitgeroepen  Republiek Indonesië). Wel besloot de regering om alle militaire inspan-
ningen te richten op Indonesië. Het grootste deel van de landmacht vertrok naar de Oost en dat ging 
ten koste van de territoriale verdediging en de binnenlandse veiligheid. 

De noodzaak voor een sterkere territoriale verdediging en  zorgen over de binnenlandse veiligheid 
werd steeds sterker gevoeld omdat de ‘Koude Oorlog’ in Europa begon aan te wakkeren. De regering 
begon zich zorgen te maken. In de discussie kwam heroprichting van de BVL ook ter sprake. Maar 
men wilde geen onafhankelijke weerbaarheidorganisaties, omdat deze de neiging hadden zich juist 
aan het wettelijk gezag te ontrekken. De ordehandhaving moest volledig in handen van de overheid 
blijven. Toch kon de regering niet om de aandrang vanuit rechtspolitieke hoek heen. Daarom besloot 
zij in april 1947 een commissie in het leven te roepen om het vraagstuk van de vrijwillige hulpor-
ganisaties op te lossen. De communistische machtsovername in Tsjechoslowakije in februari 1948 

L.F. Duymaer van Twist





bracht het vraagstuk van de reserveformaties in een stroomversnelling. Het gevaar uit het oosten en 
de kans op, door communisten aangewakkerde, binnenlandse onlusten leken naar het oordeel van 
velen steeds groter te worden. Studenten boden zich aan om het regeringsgezag gewapenderhand te 
steunen. Weerbaarheidorganisaties sloegen groot alarm. 

Neutrale naamstelling
Het meest urgente probleem was volgens het kabinet de aankondiging van Duymaer van Twist 
(inmiddels luitenant-generaal titulair)  dat de BVL weer was opgericht en dat vele plaatselijke 
commissies actief waren. In de eerste weken van maart 1948 vergaderde de ministerraad over het 
formeren van reserve-eenheden. Over de oprichting van een reserve-Gemeentepolitie en een reser-
ve-Rijkspolitie waren de bewindslieden het snel eens. Meer tijd vroeg de instelling van een reser-
ve-grensbewaking en een reserve-militie. Het probleem bleef of en hoe met name de BVL hierbij kon 
of moest worden betrokken. De beste remedie was volgens Drees als de BVL zichzelf zou opheffen. 
De regering bleef gekant tegen het opnieuw inschakelen van de BVL. Met het mes op de keel stemde 
de BVL (Duymaer van Twist) in met de vorming van het Nationaal Instituut “Steun Wettig Gezag”. 
Daarmee viel definitief het doek voor de Bijzondere Vrijwillige Landstorm.

Minister Willem Drees had geen bezwaar tegen aanvulling van het leger met een reserve, maar deze 
mocht volgens hem geen afzonderlijke organisatie worden. De benaming ‘Nationale Garde’ keurde 
hij af. Volgens Drees: “Laat men niet vergeten dat er bij de arbeiders een grote achterdocht bestaat 
tegen de BVL en ook tegen een Nationale Garde.” Drees wees er ook op dat er nog steeds grote 
gevoeligheden leefden onder veel socialisten door de inzet van de BVL bij het beteugelen van de 
revolutiepoging in 1918. Er mocht wel een legerreserve komen, maar de naam moest anders. Er werd 
gekozen voor een naam die neutraal was en voor alle partijen acceptabel: Nationale Reserve. «

De eerste eenheden van de Nationale Reserve werden in 1948 voornamelijk
voorzien van Britse legeruitrusting.



Reservist Marine Officier 
Peter Popma

RESERVISTEN BIJ DE KRIJGSMACHT

De RMT laat zich het best vergelijken met het Korps Nationale Reserve. 
Kleine verschillen zijn dat we geen eigen materieel of voertuigen hebben 

en dat er geen spijkerbroeken zijn. Bij de marine zijn het nagenoeg 
allemaal reservisten die ooit beroeps zijn geweest.



Wie is Peter Popma?
Ik ben 39 en woon in Arnhem. Mijn roots liggen in Friesland, maar daar ben ik alweer heel wat jaren 
weg. Als je goed luistert hoor je het nog een beetje aan de tongval. 

Wat doe je voor werk?
Ik werk bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) als software-ontwikkelaar. Daar 
ben ik bezig met domeinregistratie, de software en database die daarmee werken. Eigenlijk alles van 
internet eindigend op .nl

Wat is je militaire carriere?
Na HTS elektrotechniek ben ik bij de wapentechnische dienst van de Marine begonnen als Luitenant 
ter Zee der 2e klasse (LTZ2). Inmiddels ben ik Tweede Klasse van de Oudste Categorie (LTZ2OC), wat 
gelijk staat aan Kapitein bij de landmacht. Mijn aanspreektitel is “meneer”; dat geldt voor alle offi-
cieren in de rangen t/m LTZ1 (majoor bij de landmacht).
In actieve dienst werkte ik voornamelijk aan de wapensystemen op de LCF-schepen 
(Luchtverdedigings- en Commando Fregat). Het was mijn taak om de gegevens van de diverse 
wapen- en radarsystemen aan boord bij elkaar te laten komen in de commandocentrale. 

Wat ging je doen na de marine?
Na enige omzwervingen in het onderwijs ben ik na een jaar weer in de techniek gegaan. Ik begon bij 
een klein startend bedrijfje als software-ontwikkelaar. Het geeft mij altijd een goed gevoel om zelf 
iets te bouwen en aan de praat te krijgen. Dat gevoel werkt verslavend. En als je er dan ook nog eind-
gebruikers blij mee kunt maken, is het helemaal leuk! Maar lange tijd zitten achter een beeldscherm 
kan ook saai zijn. Dat is een keerzijde.

Je kwam terug als reservist?
Bij mijn dienstverlating werd gevraagd of ik reservist wilde worden. Daarop heb ik positief gerea-
geerd, maar kreeg lange tijd niets te horen. In 2007 werd ik ineens benaderd of ik wilde ondersteunen 
bij de Veteranendag. Toen ging het vrij snel: voor ik het wist was ik gekleed en kon ik aan de slag. 

In welke functie?
Na de Veteranendag was er een beperkte reservisten-organisatie bij de marine met militaire taken. 
Maar in 2008 werd die opgezet.  De reservisten militaire taken van de Marine zijn opgedeeld in drie 
detachementen. In Den Helder, in Rotterdam en in Doorn. In deze plaatsen staan de marinekazernes, 
waarbij de reservisten uit die regio zijn ondergebracht. Ik ben zelf in Den Helder begonnen als plaats-
vervangend groepscommandant. 
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Wat is je huidige taak?
Ik ben plaatsvervangend detachementscommandant in Doorn. Dat is voor de regio Gelderland, 
Utrecht, Brabant en Limburg. In totaal zijn er 132 functie-plaatsen in ons detachement. De vulling is 
nu ongeveer 80%.

Wat doen reservisten bij de Marine?
De 250 reservisten militaire taken houden zich bezig met front- en backfill, het organiseren van 
evenementen, zoals Veteranendag en de Marinedagen, het optreden als oefenvijand en het uitvoeren 
van bewakingstaken. Zo doen we bijvoorbeeld jaarlijks mee met een jaarlijkse oefening die tot doel 
heeft de beveiliging van marinecomplexen te testen. 
Daarnaast zijn er nog ongeveer 230 reservisten specifieke deskundigheid (RSD). Zij hebben in het 
verleden als beroeps een specialistische taak uitgevoerd en zijn als reservist waardevol voor de 
marine. Hoewel zij een aparte organisatie vormen, is er regelmatig inzet waarbij zowel RMT- als 
RSD reservisten actief zijn. De derde groep is van de verkeersorganisatie. Deze groep zorgt voor de 
afstemming tussen de Marine en de Koopvaardij.

Blijft dat nog lang zo denk je?
Er is sinds een jaar een wervings- en selectieteam in functie en die richten zich initieel nog steeds 
primair op beroeps die gaan uitstromen. Echter zien we hier en daar al wel mensen zonder militaire 
ervaring instromen, met name op specialistische functies. 

Wat zijn de hoogtepunten van je reservistenbestaan?
In 2013 heb ik de Middelbare Defensie Vorming mogen doen. De Vierdaagse is erg mooi, maar ook 
Veteranendag vind ik altijd bijzonder om aan mee te werken. Als marinereservist zie je niet veel 
andere krijgsmachtdelen en in deze activiteiten kom je die juist wel tegen. Dat vergroot je wereld! «



Het Schietteam van de Koninklijke Landmacht nam, na een afwezigheid van vijf jaar, deel aan 
de 41ste combat schietwedstrijden in Bloemfontein, Zuid-Afrika.  In dit KL team van vijf waren 
twee deelnemers afkomstig uit 20 Natresbataljon ( korporaals Bakker en Brouwer). Het schiet-
team van de landmacht wist de tweede plaats te bemachtigen. Reservist kpl1 Bakker bleek een 
topscoorder te zijn. Hij pakte vier gouden, drie zilveren en een bronzen medaille in het indivi-
duele klassement. «

KORTE BERICHTEN

Kpl1 Bakker pakt 4x goud in Afrika

Veteranendag detachement

Kapitein Mirjam Meindertsma voerde het detachement aan van veteranen binnen het 
Korps Nationale Reserve. Tijdens de Veteranendag 2015 was een bijzondere rol weggelegd 
voor Kpl1 Jeffrey Kloek van 30 Natresbataljon. Als drager van het Kruis van Verdienste was 
hij de vaandeldrager van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidonderscheidingen. 
Hij vertegenwoordigde daarmee ook het Korps Nationale Reserve op opvallende wijze.



De Charlie Compagnie van 10 Natresbataljon oefende van 2 t/m 4 juli samen met het 12e Raiding 
Squadron van het Korps Mariniers. Doel van deze samenwerking was het bijstaan van de mariniers 
bij hun certificering in de omgeving van het oefendorp Marnehuizen. Tijdens deze opdracht pasten de 
mariniers alles toe wat zij in het afgelopen jaar tijdens hun opleiding hebben geleerd. Bij het slagen 
voor deze opdracht ronden zij de opleiding tot marinier af.

Kapitein Pascal Zemering: “De taak van de Charlie Compagnie is het verkrijgen van Situational 
Awareness in het operatiegebied. Dit gebeurt door bijzonderheden in kaart te brengen en waar nodig 
de bewaking en beveiliging op aan te passen.” Bijkomende leerdoelen voor de Charlie Compagnie 
waren het compagnies breed ingezet kunnen worden en operationeel samenwerken met andere 
eenheden. Ook de onderwerpen Crowd Control ( het in goede banen leiden van een groep mensen) 
en het omgaan met weinig slaap kwamen aan bod. «

KORTE BERICHTEN

Eendracht maakt macht



Op 2 oktober werd op traditionele wijze de Initiële Vorming Onderofficieren (IVO) afgesloten aan de 
Koninklijke Militaire School (KMS) in Ermelo. De Passing-Out is een traditie, waarbij de aspirant-on-
derofficier het opleidingstraject afsluit en zijn of haar onderofficiersdiploma/certificaat ontvangt 
en symbolisch uit marcheert uit de KMS- gemeenschap naar de operationele onderdelen van de 
Koninklijke Landmacht. Hiertoe behoren ook de eenheden van het Korps Nationale Reserve. 

Ook de School Verdere Vorming Onderofficieren van de KMS participeerde in de ceremonie, waarbij 
aan de geslaagden van de carrièreopleidingen Secundaire Vorming (SV) hun certificaten werden 
uitgereikt. «

Het regende pijpenstelen op Prinsjesdag 15 september. Als gebruikelijk opende Koning Willem-
Alexander het nieuwe parlementsjaar met het uitspreken van de Troonrede. Langs de route van de 
Gouden Koets staan militairen van de krijgsmacht aangetreden. Het weer leek de militairen van het 
Korps Nationale Reserve niet te deren. Evenals voorgaande jaren stonden zij strak in het gelid.«

‘Passing out‘ KMS Ermelo

Prinsjesdag

KORTE BERICHTEN



Het was een thuiswedstrijd voor 10 militairen van de Charlie compagnie van 20 Natresbataljon. Toch 
vinden ze dat ze met de ondersteuning van de SAIL Amsterdam in augustus 2015een bijzondere erva-
ring rijker zijn. Ongeveer 2,3 miljoen mensen genoten van de Tall Ships en de vele activiteiten in de 
hoofdstad. Om in de organisatie te mogen participeren was voor de militairen een belevenis.
De militairen maakten lange dagen. De groep verzorgde het wegtransport voor de SAIL-organisatie. 
Ze vervoerden VIP’s en vrijwilligers, distribueerden goederen en promotiemateriaal, reden de post 
uit voor de steunpunten en deden hand- en spandiensten. Voor hun taken beschikten zij over 15 
Volvo XC 60’s van de organisatie en militaire voertuigenm zoals de MB en DAF viertonner. De Volvo’s 
werden gebruikt voor het VIP vervoer, maar ook nuttig waren de militaire voertuigen. Een korporaal: 
“We zijn de koning te rijk met de MB. In voetgangersgebied voor het centraal station kom je er met de 
Volvo burgerauto’s echt niet doorheen. Voor onze militaire voertuigen hebben ze echter wel respect 
en maakt men pas op de plaats.”

Voor de gelegenheid droegen de militairen  een aangepast tenue. Ze moesten zowel als militair 
herkenbaar zijn, maar ook als lid van de SAIL-organisatie. Daarom droegen ze hun Woodlandbroek 
met rood SAIL T-shirt. Dit tenue is, bij hoge uitzondering, afgesproken tussen SAIL en Defensie. 
Op vrijdag liepen ruim duizend bemanningsleden van de schepen mee in een Crew Parade om 
Amsterdam te bedanken. Is er geen bezemwagen vroeg de organisatie. De Charlie-collega’s kwamen 
met een creatieve oplossing: een viertonner voorzien van bezems. «

Charlies onder ’SAIL’
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Luitenant-kolonel Douglas Broman is in augustus 
begonnen als Hoofd Korpsbureau Reservisten. Hij 
is de opvolger van overste Peter Maarse. Als Hoofd 
Korpsbureau Reservisten houdt Broman zich bezig 
met de ondersteuning van de Korpscommandant  in 
zijn functie als reservistenautoriteit van de landmacht, 
adviseur van de commandant landstrijdkrachten, 
plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel KL 
(IRPKL) en ombudsfunctie voor het reservepersoneel. 
Bovendien functioneert Broman als eerste aanspreek-
punt voor zaken aangaande het Korps Reservisten. 
Tot de prioriteiten de komende tijd behoren onder 
meer het waarborgen van de randvoorwaarden in de 
komende jaren en de verdere intensivering van het 
reservistenbeleid binnen de Koninklijke Landmacht. «

Sinds 1 september is majoor Rob Sommers de 
nieuwe Hoofdofficier Toegevoegd (HOT) bij het 
Korpsbureau Nationale Reserve in Utrecht. Majoor 
Sommers is afkomstig van 30 Natresbataljon, waar 
hij compagniescommandant was van de Echo 
Compagnie. Sommers is de opvolger van Arno van 
Essen. Binnen het Korpsbureau is de HOT verant-
woordelijk voor diverse korpsbrede projecten, draagt 
bij aan de onderlinge samenhang en eenheid binnen 
het Korps, brengt adviezen uit om de verschillen 
in kwaliteit van het Natres-optreden bij de diverse 
bataljons te verminderen. Ook ondersteunt hij de 
Korpscommandant bij het signaleren van problemen 
en bemiddelt bij de oplossingen ervan. Rob Sommers 
dient al 18 jaar bij het Korps Nationale Reserve. «

Majoor Sommers nieuwe 
HOT Korpsbureau 
Nationale Reserve

Overste Broman Hoofd 
Korpsbureau Reservisten

KORTE BERICHTEN



De Vierdaagse van Nijmegen heeft van oorsprong een militair karakter. Nog altijd lopen vele 
militairen mee. Vanuit het Korps Nationale Reserve waren diverse detachementen afgevaar-
digd. Het waren vier dagen afzien, maar ook genieten. De beelden spreken voor zich. «

KORTE BERICHTEN

Vierdaagse

Korps ondersteunt Tour de France

Deze zomer startte de Tour de France in de stad Utrecht. Een samengestelde groep militairen van 
10 Natresbataljon verrichte diverse werkzaamheden vanaf de Kromhoutkazerne. De eerste etappe 
van de Tour was een individuele tijdrit van 13,7 kilometer door Utrecht, waarvan de route ook 
langs de kazerne liep. Commandant Landstrijdkrachten( C-LAS) Generaal de Kruif, een wielerlief-
hebber, had voor genodigden een tribune voor de Kromhoutkazerne laten neerzetten om de Tour 
te volgen. De hoofdtaak van de natresmilitairen was het bewaken en beveiligen van de toegang tot 
het terrein waar deze tribune stond. Dit soort ‘krenten in de pap’ maken het dienen bij het Korps 
Nationale Reserve extra bijzonder. «
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