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C-LAS GENERAAL MART DE KRUIF
OVER DRIESPORENBELEID RESERVISTEN:

Een keeper maak je ook geen
spits in een elftal
Bij zijn afzwaaien op 24 maart bekleedde luitenant-generaal Mart de
Kruif ruim 4,5 jaar de functie van Commandant Landstrijdkrachten. De
‘C-LAS’ zoals de commandant van het Nederlandse leger heet in het
jargon. Onder zijn commando vonden ingrijpende ontwikkelingen plaats
rond reservisten. Hoewel financiële perikelen een aantal ambities op
korte termijn tempert, ziet de generaal kansen voor de reservist in de
huidige krijgsmacht. Maar ook die van morgen, vooral omdat de veiligheidssituatie in Nederland er niet ‘rustiger’ op wordt. De C-LAS ontving
November Romeo in de Bevelhebberskamer op de Kromhoutkazerne in
Utrecht. Het werd een openhartig vraaggesprek.
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Is de reservist nog wel belangrijk voor de landmacht?
Ik kan iedereen recht in de ogen kijken en zeggen dat onze reservisten onmisbaar zijn en dat ze dat
ook blijven. En dat de landmacht daarvoor ook de fondsen vrijmaakt. Maar ik besef ook dat we het
nooit iedereen naar de zin kunnen maken, want zolang de bomen niet tot in de hemel groeien moet
ik keuzes maken. Dat heb ik de afgelopen jaren gedaan naar eer en geweten.
Die reactie was te verwachten. Maar waarom dan?
De laatste decennia is de veiligheidssituatie in de wereld erg veranderd. Wij zijn in het Westen
gewend geraakt aan een overlegcultuur met consensus. Okay, je bent het ergens niet mee eens. Maar
er wordt gepraat. Sinds de eeuwwisseling zien we meer buitenlandse bewegingen ontstaan die eerst
geweld inzetten en dan misschien praten. Maar dan wel vanuit een machtspositie. Het is de ouderwetse aanpak met intimiderend geweld als norm. En dat niet alleen, deze tegenstanders verplaatsen
hun geweld ook naar ons grondgebied. Als dat gebeurt, hebben politiediensten en de Marechaussee
hun handenvol. Maar fors opschalen met bewapende krachten kan alleen de landmacht in
Nederland. Die dreiging wordt zeer reëel geacht en ook sinds de Oekraïne crisis klinkt het binnen de
NAVO krachtig ‘zorg dat je militaire menskracht binnen de eigen landsgrenzen op orde hebt of krijgt’.
Juist in dat snel manschappen mobiliseren is het Korps Nationale Reserve een belangrijke component
om te anticiperen bij toenemende dreigingsniveaus in Nederland.
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Eén reservist bestaat niet. Welke hoofdstromingen ziet u?
De eerste stroming is de reservist met militaire taken. Dat zijn in de landmacht de bijna 3.000 militairen van het Korps Nationale Reserve. Dat is een deel van ons reservistenpotentieel dat al goed
op orde is en prima functioneert binnen de gevechtsbrigades. Ik kom daar nog op terug. De tweede
stroming is de reservist met specifieke deskundigheid. Die brengt zijn vak in de burgermaatschappij
bij ons binnen. Dat kan van alles zijn, van artsen, bedrijfskundigen tot ICT specialisten. Voor hen is
1CMI-Commando het thuisbataljon. Puur militair gezien leveren deze functioneel specialisten geen
directe gevechtskracht. Maar ze bieden wel kennis en kunde die wij als landmacht niet of onvoldoende
in huis hebben. Vooral in nieuwe technologieën of opbouwmissies levert 1CMI-Co unieke capaciteiten.
Ook daar kan een modern leger niet zonder. Tot slot is er een derde stroming. En die gebruiken we
helaas nog niet. We hebben een beroepsleger dat gebruik maakt van steeds complexere wapensystemen. Van de een op de andere dag neemt iemand ontslag en raken wij veel ingewerkte expertise
kwijt. Doodzonde. Er wordt nu gekeken hoe we een derde reservistenstroom van ex-beroeps kunnen
ontwikkelen. Ook dat is een bron om snel te kunnen opschalen in noodgevallen.
In de tijd van de dienstplicht (tot 1996) bestond een verplichting tot nadienen na het verlaten van
werkelijke dienst. Tegenwoordig is een beroepsmilitair of reservist die opzegt meteen exit. Niet
meer oproepbaar. Hoe denk u over het herinvoeren van nadienen?
Ja, dat is een sterk punt. Het is iets waar de krijgsmacht opnieuw naar moet kijken. We zijn een organisatie waarin het vaak erg lang duurt voordat de juiste kennis en capaciteiten zijn ontwikkeld. Het
invoeren van een verplichte vorm van nadienen voor een termijn van enkele jaren zou interessant
zijn. Maar ook vrijwillig beschikbaar blijven is een optie. Dat is die genoemde derde reservistenstroom van ex-beroeps. Absoluut een punt van aandacht.
Bij aanvang van uw commando kwam de beslissing om de natresbataljons onder te brengen bij
de gevechtsbrigades. Hoe kijkt u daar op terug?
De inbedding sinds 2011 bracht een positieve dynamiek op gang. In de eerste plaats een modernisering van de uitrusting, ter gelijkschakeling met de brigades. Denk aan de invoering van nieuwe
communicatieapparatuur, het persoonlijk wapen Colt C7 en zeer recent het voertuig Amarok. Wat de
nieuwe organisatie betrof, sneed het mes van twee kanten. De reservist ging opereren binnen een
beroepseenheid, maar omgekeerd leren beroepsmilitairen om gezamenlijk op te treden met reservisten. Voor 2012 waren het op het gebied van militaire taken vrij gescheiden werelden, dat is veranderd. Een heel goede ontwikkeling voor iedereen.
Om te beginnen het zoet. Wat is positief bij de Natres?
De kwaliteit van hun mensen in het algemeen. Ze nemen hun verantwoordelijkheid als militair
bijzonder serieus. Er zijn de laatste jaren ook flinke stappen voorwaarts gemaakt in opleidingen. Denk
aan die voor leidinggevend korporaals en het invoeren voor opleidingstrajecten voor onderofficieren
aan de KMS en officieren aan de KMA. Qua opzet volledig in lijn met de beroepsstructuur. Mooi om
te zien. Ook de vullingsgraad van de natresbataljons is top. De meeste compagnieën zijn uitstekend
gevuld. Voor de operationele paraatheid is dat een belangrijke voorwaarde. En ja, die ongelooflijke
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motivatie. Je merkt dat reservisten genieten van de combinatie tussen burgerleven en het soldaat
zijn. Bij elke oefening of inzet zijn ze gedreven. Ik heb ze de laatste jaren aan het werk gezien. Ook
bij bewakingsopdrachten. Natresmilitairen zijn scherp en strak in hun drills. Ook ik had soms niet de
juiste papieren bij me. Helaas, C-LAS of niet, ik kwam niet binnen. Zo hoort het.
En het zuur. Wat doet pijn?
Op materiaalgebied voor het Korps Nationale Reserve zijn aandachtspunten de onvoldoende
beschikbaarheid van goede nachtzichtapparatuur, ook de verbindingen kunnen beter en ook het
aantal beschikbare voertuigen is in het huidige poolsysteem aan de krappe kant. Dat mag zeker
verbeteren. Maar het meest urgente probleem is natuurlijk het urenbudget. We zijn vanuit 2014
vol gas 2015 ingegaan. Maar de financiële ruimte liep vorig jaar spaak. We moesten in budgetten
bijsturen. Alle delen van de landmacht hebben dat gevoeld, grote oefeningen werden bijvoorbeeld
geannuleerd. Ten aanzien van reservisten heb ik het budget moeten bevriezen op de geplande
begroting van 17,5 miljoen euro. En dat was in de zomer al vrijwel besteed. Hierdoor was er in de
laatste maanden van 2015 nog maar beperkt inzet van reservisten mogelijk. Dat was een heel pijnlijke
maatregel, die ik persoonlijk aan de betrokken commandanten en hun stafadjudanten heb meegedeeld en uitgelegd. De conclusie was duidelijk: ‘wij vinden dit slecht, accepteren echter het besluit,
maar hopen dit niet nog een keer mee te maken’. Daar sloot ik mij volledig bij aan.
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Hoe ziet 2016 er financieel uit?
Helaas passen de beschikbare fondsen niet bij ons ambitieniveau met reservisten in de landmacht.
De focus van de beschikbare uren voor de natresbataljons ligt op een minimale operationele
gereedstelling. In ieder geval tot en met niveau 2 (de individuele soldaat en de groep). Niveau vier
is het compagniesniveau en dat gaan we met de huidige fondsen niet bereiken. Ook de Incidentele
Inzet Reservisten (IIR) staat noodgedwongen op een laag pitje. Datzelfde geldt voor Backfill (het
vervangen van een functie in Nederland van een beroepsmilitair die op uitzending is). Frontfill blijft
echter volledig open voor reservisten. Of een beroeps of reservist op uitzending gaat, maakt voor het
budget niet veel verschil. Die ervaringskans op missie willen we de reservist blijven bieden.
Is er vanuit de politiek verlichting te verwachten?
Op 20 april vond er belangrijk Algemeen Overleg in Den Haag plaats. De Commandant der
Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, voerde overleg met de minister over de toekomstige
Defensiebudgetten. Daarin gaat het ook over de middelen voor reservisten. Voor dit jaar en 2017
liggen de kaders al vast. Dat is passen en meten geblazen. Wij hopen dat Defensie besluit om het
budget voor reservisten te verhogen van 20 naar 30 miljoen in 2018. Als dat besluit positief uitvalt,
kan het ambitieniveau met reservisten worden gehaald.
Kunnen reservisten alle taken overnemen?
Nee. De krijgsmacht heeft zeker reservisten nodig, maar veel functies zijn alleen in beroepsverband
te vullen. Sommige beroepscollega’s vrezen soms voor een vorm van verdringing door reservisten.
Maar dat is niet zo. Militairen van het Korps Nationale Reserve kunnen snel bijspringen. De landmacht extra menskracht geven. Maar ze hebben een training gehad op een bepaald deel van het
militaire spectrum. Veel functies zijn door hun complexiteit en intensiteit niet door reservisten te
vervullen. Laat dat duidelijk zijn. Je maakt een keeper ook geen spits van een elftal. Ieder zijn vak. Dat
besef maakt een team alleen maar sterker.

KORPSCOMMANDANT NAAR
TWEEDE KAMER DEFENSIECOMMISSIE

Inbreng voor
Reservistenoverleg
Het was bijzonder om als Korpscommandant Reservisten, tevens commandant Korps Nationale
Reserve te worden uitgenodigd door de vaste Kamercommissie voor Defensie van de Tweede Kamer.
Op 10 maart vond een zogenoemde ‘Ronde Tafel’ plaats. Dit is een instrument van de Tweede Kamer
om zich nader te informeren over een onderwerp. Er is een Algemeen Overleg met de Minister van
Defensie gepland over het onderwerp Reservistenbeleid.
Gelet op de ontwikkelingen rond reservisten in de Defensie van vandaag en morgen is onze volksvertegenwoordiging zich breed aan het oriënteren. Het is overigens ongebruikelijk om ambtenaren van
het departement uit te nodigen voor zo’n Ronde Tafel. Immers, de minister is verantwoordelijk, de
ambtenaren voeren haar beleid uit. Ook de korpscommandant is een ambtenaar. Maar op aandringen
van de Tweede Kamer heeft de minister onder voorwaarden ingestemd met mijn deelname.
Dit stelde mij in de gelegenheid om vanuit de rol als Commandant Korps Nationale Reserve te pleiten
voor aandacht voor de huidige reservisten bij het ontwikkelen van toekomstplannen en reservistenbeleid. Ik heb daarbij aangegeven dat nieuw beleid gebouwd moet worden op, en gedragen moet
worden door, de huidige reservisten. Wanneer dat niet het geval is, bestaat het risico dat er nieuw
beleid wordt gemaakt voor mensen die inmiddels hebben afgehaakt.
Ik heb daarbij gewezen op het fundament van het ‘reservistengebouw’ van de landmacht. Dat wordt
grotendeels gevormd door het Korps Nationale Reserve. Het is een essentieel fundament dat met zorg
moet worden omringd. Los van de vraag of er voldoende uren zijn voor niveau 1, 2, 3 of vier is het van
het grootste belang om onrust en onduidelijkheid te voorkomen.
De commissie stelde bijvoorbeeld vragen over de grootste pluspunten en knelpunten in het huidige
reservistenbeleid. Daarnaast was men benieuwd naar de effecten van de urenproblematiek. Tot
slot kwamen er vragen of de reservisten zich op dit moment voldoende gewaardeerde voelen. Het
Algemeen Overleg van de Tweede Kamer met de Minister van Defensieheeft plaatsgevonden in april.
Wordt vervolgd.

Kolonel Gerard van der Thiel
Korpscommandant

LANDMACHT ONDERZOEKT UITBREIDING CAPACITEIT

OOCL test natreschauffeurs
op Scania in Duitsland

Onder normale omstandigheden beschikken de transporteenheden
van de landmacht over voldoende chauffeurs. Anders ligt dat als één
complete gevechtsbrigade voor langere tijd wordt ingezet en bevoorraad
moet worden. Dan ontstaat een direct tekort van circa 125 chauffeurs.
Het Kenniscentrum (KC) Logistiek van het OTCLOG onderzoekt de
haalbaarheid van het inzetten van reservisten voor deze optie. Daarbij
valt het oog, onder andere, op viertonnerchauffeurs van het Korps
Nationale Reserve. Een selecte groep is omgeschoold en in maart ingezet
in Duitsland. Een verslag van de praktijktest.
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Majoor Laurens Hendriks van het Kenniscentrum Logistiek is als projectofficier betrokken bij deze
haalbaarheidsstudie: “Ruwweg zijn er drie hoofdwegen. De eerste is internationale samenwerking
binnen de NAVO, oftewel werken met capaciteit uit andere landen. De tweede optie is het vormen
van een pool reservist chauffeurs. En tot slot kunnen we civiele chauffeurs inhuren om onze piekbelasting op te vangen.”
Snel ‘current’ en beschikbaar
Binnen de optie reservisten liep het kenniscentrum tegen de factor tijd aan. Het werven, aanstellen
en opleiden van een ‘spijkerbroek’ tot militair chauffeur vergt al snel anderhalf jaar. Anders ligt dat
bij de ruim 300 actieve viertonnerchauffeurs van het Korps Nationale Reserve. Ze zijn snel ‘current’
te krijgen, omdat ze al in de landmacht functioneren en een groot militair rijbewijs hebben. Alleen
ontbreekt een scholing op de Scania WLS (Wissel Laadbak Systeem) en het ADR-certificaat voor
het rijden met gevaarlijke stoffen. Dit zijn opleidingen van circa negen dagen elk, waardoor een
Natreschauffeur in de kortst mogelijke tijd geschikt is te maken voor inzet binnen het Bevoorradingsen TransportCommando (B&TCo).
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In 2015 werd de praktijktest geformuleerd en een uitvraag gedaan naar de natresbataljons. Er
kwamen 30 reacties binnen, waarvan er 12 werden gehonoreerd. Allen volgden de WLS-opleiding bij
OTCRij in Oirschot en leerden daar de kneepjes van de Scania. Sommigen waren al ADR-gecertificeerd
en wie niet behaalde dat papiertje. Voor de echte test van de nieuwbakken ‘rekruten’ werd het rijden
van munitie tijdens een grote schietoefening rond Bergen op de Noord-Duitse Laagvlakte benoemd.
In het jargon ‘SOB/SOMS’ (Schiet Oefening Bergen/Schiet Oefening Münster Süd).
Rollen wisselen
Voor de praktijktest in Duitsland werden 6 chauffeurs ingeroosterd, allemaal afkomstig uit 10
Natresbataljon. De 7e man was sergeant Harald Darwinkel die als detachementscommandant
fungeerde. De chauffeursgroep vertrok op vrijdag 11 maart vanuit Assen naar Bergen Hohne. Het
detachement wordt opgevangen door tweede luitenant Vincent Prins, pelotonscommandant bij 220
TransportCie. De eenheid verantwoordelijk voor de logistiek tijdens de oefeningen.
Luitenant Prins laat er geen gras over groeien en introduceert de nieuwe chauffeurs in zijn eenheid
en laat op locatie enkele belangrijke punten zien. Op zaterdag en zondag zijn de natreschauffeurs
bijrijder bij de beroepscollega’s. Zo leren zij het inzetgebied kennen en hoe de Scania wordt ingezet.
Op maandag wisselen de rollen. De beroeps zijn bijrijder om te zien hoe de natresmannen het doen
op de Scania. Dan zijn ze er klaar voor. Met ingang van dinsdag 15 maart worden ze individueel
ingezet als zijnde een regulier chauffeur van OOCL.

Leerzame kick
Korporaal1 Dennis Schnoink is één van de zes en heeft een logistiek verleden als beroepsmilitair:
“Maar toen was ik actief in de planningsprocessen en niet als chauffeur. Ik keek dan altijd op tegen
die machtige Scania’s. Nu ben ik Scania chauffeur en mag ermee rijden in een grote oefening. Een
geweldig gevoel en een topervaring.”
Sergeant Darwinkel wordt betrokken bij de ‘WA’ (Werkaansturing). Hij mag zijn chauffeurs inroosteren in de planning: “Het gaat erom vraag en aanbod samen te brengen. Vanaf de centrale munitieopslag naar de dichtstbijzijnde baan is een korte rit, maar er zijn ook schietlocaties die wel 25 tot 30
kilometer verder liggen. Ook in aanvragen loopt de capaciteit niet altijd parallel. Bovendien moet er
ook materiaal, zoals flatracks, teruggebracht worden als de lading is gelost. Heel leerzaam om bij dit
gebeuren in de keuken van OOCL te mogen meedraaien.”
Maatje groter
Vijf volle dagen worden ritten gereden binnen de SOB/SOMS. Op de enorme schietterreinen wordt
met vele wapensystemen geschoten. Van CV90 tot mortieren. Korporaal1 Edwin Dik is in zijn nopjes
die week: “Vroeger heb ik civiel al groot gereden. Bij de Natres al vele jaren op de viertonner. Maar het
leren werken met de haakarm van de Scania geeft een extra kick. We brengen en halen containers en
flatracks met allerlei lading. Ik kreeg ook een rit mortiergranaten. Dat is wel even wat anders dan de
5.56 mm patronen die we bij het natresbataljon hebben.”

Sergeant Darwinkel kijkt terug op een positieve inzet van zijn detachement: “Wij voelden ons heel
betrokken. De mensen van B&TCo behandelen ons als reguliere collega’s. Dat voelde prima. De
sterke en zwakke punten van onze chauffeurs zijn tijdens deze dagen gesignaleerd. Daarmee is naar
mijn gevoel de proef geslaagd. Wat het Operationeel Ondersteuning Commando Land (OOCL) met de
ervaringen verder gaat doen zal de tijd leren.”
Ieder zijn taak
Luitenant Prins: “Het was geweldig om te zien hoe enorm leergierig en gemotiveerd deze reservisten
zijn. Je merkt wel onervarenheid, de souplesse ontbreekt nog. Het vak van militair chauffeur bestaat
uit meer dan alleen het bedienen van de Scania. De finesse om onder crisisomstandigheden te rijden
missen ze. Maar dat geeft niet. Als mijn meest ervaren mensen naar een missiegebied gaan, blijft een
grote transportvraag achter. Die ritten in West-Europa moeten ook gereden worden en dat kunnen
deze natreschauffeurs. Dat hebben ze laten zien.”
De praktijktest wordt meegenomen in de haalbaarheidsstudie van het KC OTCLOG naar het inzetten
van reservist chauffeurs . Majoor Hendriks: “Mocht blijken dat we deze optie verder gaan uitwerken
dan zullen we in totaliteit zullen meer mensen in een eventuele pool nodig hebben dan alleen het
Korps Nationale Reserve kan leveren. Maar door hun snelle beschikbaarheid en de korte omscholingstijd is de doelgroep heel interessant. Dat geldt ook voor het huidig afzwaaiend beroepspersoneel. Die ex-chauffeurs laten we nu gewoon gaan. Ook dat biedt kansen voor vulling van deze flexibele pool. Het wordt waarschijnlijk voeden uit diverse bronnen.”

MANAGERS BEDRIJFSLEVEN DAG OP KMA

“Leiderschap; hoe pakt
Defensie dat aan?”

Op donderdag 7 januari meldden zich elf “burgers” bij de poort van de
KMA in Breda. Het zijn geen nieuwe cadetten, maar managers van TBI.
Een bedrijf dat zich richt op het vernieuwen, inrichten en onderhouden
van onze leefomgeving. De managers uit bouw, infra en techniek nemen
deel aan de opleiding TBI top en worden voorbereid op één van de
topfuncties in hun organisatie. Hiermee bouwen zij mee aan de toekomst
van een nieuw leiderschap in hun bedrijf. Wat doen zij bij Defensie?

TEKST: MAJ LEO HARSKAMP
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Projectleider vorming bij CLAS, luitenant-kolonel Ernst-Jan Ezeman vertelt: “In samenwerking met
de KMA kijken wij met de mensen van TBI naar wat ons bindt en wat wij van elkaar kunnen leren.
Vooral in leiderschap en leiderschapsontwikkeling.” Korpscommandant Reservisten Landmacht,
Kolonel Gerard van der Thiel, licht zijn rol en taken toe en geeft aan blij te zijn met de interactie
tussen Defensie en bedrijfsleven. Hij is degene die de mensen van TBI uitnodigde om eens te komen
kijken naar de manier waarop Defensie vorm en inhoud geeft aan leiderschap. De samenwerking
tussen Defensie en bedrijfsleven is daarnaast van belang om op een juiste wijze reservisten te kunnen
inzetten. ‘Zijn’ reservisten hebben vaak een werkgever en employer support is belangrijk.
Vertaalslag maken
De managers krijgen presentaties over leiderschap bij Defensie en worden bijgepraat over de leiderschap en vorming; de kernwaarden van de Landmacht - moed, toewijding en veerkracht. Ook komt
de Visie Leidinggeven Defensie aan de orde. Wat maakt nu dat Defensie zelfsturende teams en
groepen heeft? Wat is nodig om een medewerker zichzelf te laten ontwikkelen? Hoe kun je dit als
leidinggevende stimuleren en faciliteren?
De lunch vindt plaats tussen de cadetten. In de interactie verbaast het menig manager dat deze jonge
leidinggevenden in spé nu al zo koersvast zijn en weten wat zij willen. ’s Middags wordt in groepen

geprobeerd om de inzichten te vertalen naar de commerciële praktijk van de deelnemers. Het kost
enige moeite om te abstraheren naar het niveau van kernwaarden en niet direct in te zoomen op
gewenst gedrag en competenties. De vertaalslag moet ook zijn vervolg krijgen in de praktijk van de
deelnemers. Hier komt Stafadjudant Rien van Duren om de hoek kijken. Samen met de projectleider
Vorming trekt hij de kar van dit project. Als commando en praktijkman zet hij de deelnemers aan tot
reflectie in een workshop.
Impuls geven
Een andere belangrijke vraag is: hoe zorgen we dat alle medewerkers de kernwaarden kennen en ze
ook uitdragen? In Defensietaal: er moet een norm ontwikkeld worden die werkelijk in de groep leeft
en zelfs overleeft als ook de leider (commandant) wegvalt.
De managers van TBI werken in zelfstandig opererende bedrijven binnen een groot concern. Een
terugkomende vraag is: ‘Willen wij investeren op kernwaarden op TBI niveau, of op het niveau van
de ondernemingen?’ Een KMA rondleiding en gesprekken met cadetten maken de dag voor deze
managers compleet. Overste Ezeman, reservist en bedrijfspsycholoog, zegt over de dag. “Als we de
deelnemers een impuls hebben kunnen geven om met deze onderwerpen bezig te zijn in hun eigen
werkomgeving dan is deze dag meer dan geslaagd.

Korpsconcert 2016
zet de toon

Het grote jaarlijkse korpsconcert trok op zaterdagavond 12 maart bijna
700 bezoekers naar theater De Flint in Amersfoor. De Fanfare Korps
Nationale Reserve (FKNR) opende als vanouds met de Defileersmars
Nationale Reserve. De stemming zat er meteen goed in.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN
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Het programma was gewijd aan de reservist op uitzending. Het eerste muziekstuk was de ‘Bolero’
van Ravel. Analoog aan de muziek van Ravel begint een uitzending klein, maar wordt deze groter en
groter. In ‘Windows of the World’ nam de FKNR de luisteraars mee naar de wereldwijde uitzendingsgebieden. Met de ‘Canterbury Choral’ was er een moment van bezinning in het programma. De ‘Mars
Reservisten’ bracht een eerbetoon aan de uitgezonden reservisten.
Toegift ode aan Amersfoort
Na de pauze opende de fanfare met de ‘Overture to the Gadfly’ van Dmitri Shostakovich. Met daarna
het driedelige muziekstuk ‘Hymn of the Highlands’ van Philip Sparke. Filmmuziek was uiteraard niet
afwezig in het concertprogramma. De FKNR speelde verder de ‘Symphonic Highlights from ‘Frozen’
en ‘The Chronicles of Narnia’. De tamboers sloten het concert af met ‘Planes’ van Mark Mancina.
Nieuw was de toegift met de mars ‘De Stad Amersfoort’ van J.A. Reijnhoudt (muziek) en F. Rouffaer
(tekst). Orkest en publiek zongen samen het trio:
Amersfoort o stad van Jeugd en Eeuwen, eens de
stad van Duits Gericht!
Ben je met je Eregraven ’t Monument, de
trots van heel het Sticht.
Bakermat van burgers en soldaten, Bron van
vrijheid en van recht.
Kruispunt, centrum van historie, moedig,
nimmer geknecht.

KORPORAAL JASPER VERLEENT MEDISCHE HULP
AAN VLUCHTELINGEN

Het is veel meer
dan standaard
huis-tuin-en-keuken EHBO
Door de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog is er
veel behoefte aan noodhulp. Korporaal Jasper is militair bij de
Delta-compagnie van 10 Natresbataljon. Daarnaast zet hij zich in als
vrijwilliger bij het Rode Kruis. Normaliter als hulpverlener bij grote
evenementen, maar sinds kort zet hij zich ook in voor de vluchtelingen.
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Naar aanleiding van een dodelijk ongeval werd korporaal Jasper lid van een EHBO-vereniging. “Ik was
getuige van het ongeval tijdens het parachute springen en ik voelde mij zo machteloos dat ik geen
hulp kon verlenen.” Na meldde zich aan als vrijwilliger bij het Rode Kruis en doet dit nu vijf jaar. Kort
daarop is Jasper ook bij het Korps Nationale Reserve gekomen. “Ik wil mijn steentje bijdragen aan
de veiligheid in Nederland en kunnen ondersteunen bij rampen.” Daarnaast heeft het militaire vak
altijd een aantrekkingskracht op hem uitgeoefend. Zijn grootvader en vader zijn beide veteraan. Bij de
compagnie is zijn functie BHV-er.
Ziekten, (oorlogs)verwondingen en trauma’s
Voor de noodopvang in Heumensoord kreeg Jasper een aanvraag om te komen helpen. In Ter Apel
heeft hij, na bemiddeling, een kijkje genomen om zich een beeld te vormen. Hiervoor heeft hij een
dienst ‘boven de sterkte’ meegedraaid. “Mijn motivatie om te helpen in de noodopvang, is dat ik op
deze manier ervaring op kan doen met oorlogsvluchtelingen. Dit is anders dan de normale ‘huis-tuinen-keuken EHBO’. De ervaringen daar hebben indruk gemaakt. Mijn insteek was om met eigen ogen
te zien waar het nu allemaal om gaat. Er wordt veel over gesproken, zowel ‘op straat’ als in de media.
Iedereen heeft er zijn eigen mening over, zowel positief als minder positief en er vinden ook incidenten
plaats.”

Zaterdag 24 oktober draaide Jasper de eerste dagdienst bij de noodopvang in Heumensoord als hulpverlener medische dienst van het Nederlandse Rode Kruis. Jasper: “Dit is anders dan een hulpverlening
op het zaterdagse sportveld. De meeste hulpvragers hier hebben last van een fikse verkoudheid, maar
ik heb ook een man met scherven in zijn been gezien, een mishandelde vrouw, kinderen met waterpokken. Of een derdegraads brandwond zo groot als een schoenzool door een omgevallen pot thee.
Maar ook zoiets als schurft. Het is zaak om strak te werken volgens het protocol om besmetting te
voorkomen. Er kwam ook een vrouw die kort daarvoor een miskraam had gekregen. Er zit dus ook een
emotionele kant aan, vooral als het jonge kinderen betreft. Je kan niet iedereen altijd helpen, soms
moet je nee verkopen, hoe vervelend het ook is. Bij twijfel en ernstige gevallen verwijs je volgens het
protocol door naar verpleegkundige of arts, het blijft EHBO.”
Beweegredenen
Iedere vrijwilliger heeft zijn motivatie om te helpen in de noodopvang. Op het fotomoment is ook
Natrescollega Nick, die bij Jasper in het peloton zit aan het werk voor het Rode Kruis. Hij is in opleiding
tot basisarts en ziet dit als een kans om praktijkervaring op te doen en iets te betekenen voor de vluchtelingen. “Uiteraard is het voor iedereen beter als er geen vluchtelingenstromen zijn, maar daarvoor
moet men eerst de oorzaak aanpakken. Zolang de Europese regeringen niet eensgezind zijn in het
vinden van een oplossing, zal de vluchtelingenstroom op gang blijven. Volgens de grondbeginselen
van het Rode Kruis, verleent men iedereen (medische) hulp die daarom vraagt, zonder te kijken naar

afkomst of (politieke) voorkeur en staat dit ook los van de oorzaak of situatie. Ik kan mij hierin vinden
en zie naast ellende ook mogelijkheden en leermomenten.”
De vluchtelingen komen onder andere uit Syrië, Iran, Irak, Afghanistan en Eritrea. De hulpvragers
spreken slecht tot geen Engels, komen uit een andere cultuur, hebben een verhaal, trauma’s en stress.
Daardoor hebben de hulpverleners te maken met een taalbarrière. De vertaling loopt via tolken of
apps op de telefoon van de vluchtelingen. Op de hulpposten zijn sheets aanwezig met daarop afbeeldingen, tekst in het Engels met daaronder de Arabische vertaling. Zo kan een hulpvrager aangeven wat
het probleem is.
Interessant, uitdagend, leerzaam en dankbaar
De beweegredenen om uit het land van herkomst te vertrekken verschillen per groep. Mensen zijn
over het algemeen op de vlucht voor oorlogsgeweld, een regiem, hun seksuele geaardheid wordt niet
geaccepteerd of zijn op zoek naar een betere economische toekomst. Er zitten echter ook voormalig
combattanten en criminelen tussen. Daarnaast zorgen de onderlinge cultuurverschillen in combinatie
met stress, onzekerheid en het met veel mensen op een kleine oppervlakte wonen in de opvang regelmatig voor onderlinge spanningen. Dat maakt het werken in een vluchtelingenopvang, interessant,
uitdagend en leerzaam. Het is fijn om iets te kunnen betekenen en daar dankbaarheid voor terug te
krijgen. Het Rode Kruis zoekt vrijwilligers. Kijk op www.rodekruis.nl
Er blijven altijd mensen nodig die zich inzetten en opkomen voor anderen, dit is tevens de reden waarom onze krijgsmacht bestaat.

Jouw verhaal in November Romeo
Ben je ook actief voor een goed doel naast je militair zijn bij het Korps Nationale Reserve?
En wil je daarover vertellen in ons korpsmagazine November Romeo? Stuur een bericht naar:
redactie@natres.nl ? of hstoffer@natres.nl?

BUGELIST FKNR PROMOVEERT CUM LAUDE

Soldaat Doctor
Jeroen Wolbers

Het Korps Nationale Reserve is een doctor rijker. Soldaat der Eerste
Klasse Jeroen Wolbers, bugelist bij de Fanfare Korps Nationale Reserve,
promoveerde in januari aan de Vrije Universiteit van Amsterdam tot
doctor in de sociale wetenschappen. Zijn proefschrift ‘Drawing the line,
cross-boundary coordination processes in emergency management’
geeft een scherpe analyse van hoe crisismanagers hulpverleningsoperaties coördineren over de grenzen van hun organisatie heen.
De promovendus deed ook aanbevelingen voor procesverbeteringen.
Hij blijft aan de VU verbonden en zijn onderzoeksteam verwierf een
nieuw project ‘Smart Disaster Governance’ .
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De promotiecommissie, bestaande uit vijf internationaal vermaarde professoren uit de USA,
Engeland en Nederland (waaronder professor Myriame Bollen van de Nederlandse Defensie
Academie) was unaniem in de beoordeling: Cum Laude. Niet alleen vanwege de kwaliteit van het
onderzoek, maar zeker ook vanwege de wijze waarop Jeroen zijn proefschrift verdedigde. Zijn professionaliteit is voor de Nederlandse Defensie Academie aanleiding om Jeroen te vragen een hoofdstuk te schrijven in de Netherlands Annual Review of Military Studies (NL ARMS) 2016. Hij zal daarin
schrijven over de civiel-militaire samenwerking en het belang van real-time onderhandelen in crisissituaties tussen de hulpverleningsorganisaties.
Nieuwe coördinatie benadering
Uit het onderzoek van Wolbers blijkt dat crisismanagers tijdens rampen niet altijd kunnen terug
vallen op integratie door strikte commandovoering en heldere taakverdelingen. Zo blijken politie,
brandweer en ambulancediensten te coördineren op basis van principes van fragmentatie. Hierbij
gaat het om inspelen op de situatie door spontane aanpassingen, onderhandelingen en het afbakenen van verantwoordelijkheden. Hoewel fragmentatie vaak een negatieve betekenis heeft, laat het
onderzoek zien dat het crisismanagers juist helpt om snelheid in de operatie te houden.
Defensie – en zeker het Korps Nationale Reserve – is vaak betrokken bij hulpverlening tijdens rampen
in Nederland. Jeroen kon de inzet van Defensie van nabij volgen toen het Universitair Medisch
Centrum van zijn universiteit in september 2015 voor een deel onder water kwam te staan door een
breuk in een hoofdwaterleiding. Wolbers: “daar zie je ook dat men coördineert op basis van principes

van fragmentatie. Er is geen vaste taakverdeling en duidelijke commandant, omdat het gaat om een
netwerk van zorgverleners. Daardoor moet er onderhandeld worden tijdens het coördinatieproces.”
Hierbij werd onder andere een militair hospitaal opgezet en hielpen mariniers bij de evacuatie van
het ziekenhuis. Wolbers: “Defensie pakt dan een duidelijke rol.”
Muziek werkt inspirerend
Na zijn VWO volgde Jeroen Wolbers de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de
Universiteit Utrecht. In zijn masterthesis onderzocht hij de implementatie van Netcentrisch Werken
in de veiligheidsregio’s. Deze werkwijze is gebaseerd op de NATO doctrine van Network Enabled
Capabilities. De gedachte is dat wanneer staven van land-, lucht- en zeemacht beschikken over
dezelfde informatie dit een effectiever optreden geeft. Bovendien kunnen ‘friendly fire’ incidenten
beter voorkomen worden. Uit het onderzoek van Jeroen kwam naar voren, dat, hoewel het systeem
was gericht op het slaan van bruggen tussen de organisaties in de 25 Nederlands veiligheidsregio’s,
dit helaas 25 keer anders werd gedaan. Hierdoor bleek de bovenregionale samenwerking potentieel
problematisch.
Na zijn afstuderen werd Jeroen gevraagd om voor de VU te gaan werken als docent en te promoveren. In het vierde jaar van zijn promotie kwam Jeroen als bugelist bij de FKNR en is plaatsvervangend concertmeester. Hij is getrouwd en heeft met zijn vrouw Michele een dochtertje Myrthe.
Ondanks zijn drukke werkzaamheden voor de VU ziet Jeroen zijn vele activiteiten voor de FKNR
vooral als een ontspanning. Het schrijven van publicaties en proefschriften zijn processen van vaak
maanden of jaren. Muziek maken met de FKNR werkt dan, juist omdat het zo direct is, zeer inspirerend voor hem.

NU IN GEBOUW 120 OP DE GENERAAL WINKELMAN KAZERNE
TE HARSKAMP

Vernieuwde
Historische Collectie
Korps Nationale Reserve
Tijdens een feestelijke ceremonie opende korpscommandant Gerard
van der Thiel op 15 april de Historische Collectie Korps Nationale Reserve
(HCKNR) in Harskamp. Zowel de naam als de locatie is nieuw.
Het voormalige Natres museum verhuisde naar het grotere ‘Gebouw
120’ (hier was het Infanteriemuseum gevestigd). De collectiebeheerder,
Willem Groeneveld, ontving uit handen van de korpscommandant een
openingscadeau: de originele Prins Mauritsmedaille.
Deze onderscheiding van de Koninklijke Nederlandse Vereniging
‘Ons Leger’ werd vorig jaar aan het Korps Nationale Reserve toegekend.
Voor de collectie een mooie aanwinst.
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Het museumterrein bij het schietkamp is de afgelopen tijd sterk veranderd. De grootste
bewoner, het Infanteriemuseum, is opgegaan in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.
Hierdoor kwam Gebouw 120 vrij. Luitenant-kolonel b.d. Rob Cohen, vice-voorzitter van de collectiestichting: “Het rommelde vorig jaar rond het huisvestingsbeleid hier en veel was onduidelijk,
maar in november kregen we het groene licht. In januari 2016 hebben we in één keer onze biezen
gepakt en de collectie van het Natres museum overgebracht. Dat was ook een mooi moment om
de verzameling door te lopen en selecties te maken voor de permanente tentoonstelling op de
nieuwe, aanzienlijk grotere, locatie.”
Samenwerking gemeente
Vanaf januari werkten 17 vrijwilligers hard om Gebouw 120 in te richten voor de vernieuwde
Historische Collectie Korps Nationale Reserve. De naam Natres museum is daarmee verleden tijd,
omdat in het nieuwe Defensiebeleid slechts vier officiële musea zijn overgebleven, waaronder
het Marine museum en Marechaussee museum. Alle andere militaire verzamelingen dragen nu
de naam ‘Historische Collectie’. De collectie van de HCKNR toont de geschiedenis van de vrijwilliger bij de landmacht. Van de schutterijen, via de Vrijwillige Landstorm (opgericht in 1914) en
de Nationale Reserve tot het huidige Korps Nationale Reserve’ met ongeveer 3.000 reservisten
binnen de beroepskrijgsmacht.

Mauritsmedaille in collectie
In 2015 ontving het Korps Nationale Reserve de ‘Prins Mauritsmedaille’ van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger.
De draagmedaille wordt incidenteel toegekend aan personen of
organisaties, die zich verdienstelijk maken voor de krijgsmacht.
De originele zilveren Mauritsmedaille bevond zich bij het
Korpsbureau in Utrecht. Aangezien de Mauritsmedaille een
belangrijke onderscheiding vormt binnen de korpstradities is
besloten deze in de historische collectie op te nemen.

Hoewel Gebouw 120 langdurig in bruikleen is gegeven door Defensie, is de toegankelijkheid voor
het publiek nog een aandachtspunt. Voor houders van een Defensiepas is het goed bereikbaar
vanaf de kazerne, maar voor externe bezoekers ligt het gebouw achter slot en grendel. Naast de
HCKNR blijft het smalspoormuseum hier voorlopig gevestigd. De Gemeente Ede werkt graag
mee aan de bereikbaarheid van deze, toeristisch interessante, verzamelingen. Want vooral in de
zomermaanden weten toeristen de weg naar de musea te vinden. Ook Defensie stelt zich welwillend op en de verwachting is dat deze zomer een toegangsmogelijkheid vanaf de openbare weg
tot stand is gekomen. Daarmee komt de vernieuwde HCKNR in beeld voor iedereen.
Levensechte diorama’s
De grotere ruimte maakte het mogelijk om levensechte diorama’s te ontwikkelen. Bijvoorbeeld
een complete commandopost met Nekaf erbij en een Brenschutter in een loopgraaf. De diorama’s laten de uitrusting en taken van de reservisten aansprekend zien. De grotere ruimte biedt

ook mogelijkheden voor thematentoonstellingen. Cohen: “Hopelijk gaat dat in 2017 lukken. Het
eerste onderwerp hebben we al; de reservist op uitzending.” Kolonel Van der Thiel: “Elk korps of
regiment heeft een traditiekamer of historische collectie. Dit is onze plek. Aangezien alle natreseenheden geregeld naar Harskamp komen voor hun schietvaardigheid, zou het mooi zijn als een
moment wordt ingeroosterd om een kijkje te nemen. Hierdoor kunnen ook nieuwe collega’s
kennisnemen van onze rijke tradities. Ze voeden onze korpsgeest.”

Natrespeloton in aantocht
Het gebouw van het voormalige Natres museum in Harskamp blijft behouden voor het korps.
De HCKNR behoudt hier haar depot voor zaken die niet geëxposeerd zijn (ongeveer 60% van
de collectie ligt in depot). Bovendien betrekt eind 2016 een natres peloton het pand. Het gaat
om het 2e peloton van de Echo Compagnie van 10 Natresbataljon dat haar huidige vestigingsplaats op Ede-Driesprong moet verlaten.
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Soldaat Max Houben (30D) overleden
Op oudejaarsavond, een week vóór zijn 25e verjaardag is onze collega Max Houben door een
noodlottig ongeval om het leven gekomen. Op 6 januari 2016 heeft onder grote belangstelling,
waaronder ruim de helft van de Delta Compagnie van 30 Natresbataljon, de afscheidsplechtigheid en de begrafenis plaatsgevonden in zijn woonplaats Sittard. Zijn groepscommandant
was één van de sprekers en zijn groepsgenoten droegen de kist en vormden de erewacht. Een
waardig afscheid.

Nieuwe commandant landmacht

Luitenant-generaal Leo Beulen is sinds 24 maart de nieuwe Commandant Landstrijdkrachten.
Hij is de opvolger van luitenant-generaal Mart de Kruif die met functioneel leeftijdsontslag
is gegaan. Beulen begon zijn loopbaan in 1978 op de Koninklijke Militaire Academie in Breda.
Daarna volgen verschillende operationele en staffuncties. Na militaire opleidingen in onder meer
Amerika vervult Beulen meerdere bevelsfuncties, waaronder commandant van zowel 25 Afdeling
Pantserluchtdoelartillerie als van het Commando Luchtdoelartillerie.
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Veteraan? Wordt lid van korpsvereniging VVKNR

De Vereniging Veteranen Korps Nationale Reserve (VVKNR) is vorig jaar opgericht en met een vliegende start van de grond gekomen. Leden lopen mee als detachement in het jaarlijkse defilé op
Veteranendag in Den Haag. De VVKNR wil graag de gelederen verder versterken met veteranen uit
het korps. Het lidmaatschap maakt het mogelijk om de banden tussen veteranen te onderhouden in
de landmacht en het Korps Nationale Reserve en al zijn geledingen (zoals het OVV KNR). Toetreding
staat open voor nog actief dienend en post-actief. De vereniging voortziet in de behoefte om ook
binnen het korps de onderlinge banden tussen veteranen te kunnen blijven onderhouden en om
elkaar te kunnen opvangen wanneer dat nodig is. Toegang uitsluitend voor leden en donateurs.
Aanmelden via Facebook : Vereniging Veteranen Korps Nationale Reserve
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Nieuwe plv commandant
landmacht
Ook de plaatsvervangend commandant landmacht
wisselde van gezicht. Generaal-majoor Martin Wijnen
is de nieuwe P-CLAS en opvolger van generaal Marc
van Uhm. In die functie is hij tevens Inspecteur van
het Reservepersoneel Koninklijke Landmacht en
daarmee een belangrijk aanspreekpunt voor het
Korps Nationale Reserve. In zijn vorige functie was
Wijnen commandant van 43 Gemechaniseerde
Brigade.

Delfts Blauw voor scheidende landmachtstaf
In het eerste kwartaal van 2016
vertrokken de generaals Mart
de Kruif en Marc van Uhm
wegens het bereiken van hun
pensioenleeftijd (FLO). De landmachtcommandant en zijn
plaatsvervanger ontvingen bij
hun afscheid beiden het Delfts
Blauwe bord Korps Nationale
Reserve uit handen van kolonel
Gerard van der Thiel. Het bord
wordt door de korpscommandant toegekend aan personen en
instanties die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor het Korps
Nationale Reserve. Uitreiking
vindt incidenteel plaats en van de
genummerde borden wordt een
ontvangerslijst bijgehouden.
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Goude medaille adjudant Bosman
Adjudant Henk Bosman van 30 Natresbataljon ontving in januari zijn gouden medaille voor 36
jaar eerlijke en trouwe dienst. De medaille werd uitgereikt door brigadegeneraal Van Keulen
tijdens een bijzondere ceremonie in het oorlogsmuseum te Overloon. Voor Adjudant Bosman is
de medaille met name een teken van erkenning. Hij begon zijn carrière al in 1980 bij de cavalerie.
Na een jaar dienstplicht startte hij met zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School. In zijn
militaire loopbaan is Adjudant Bosman tweemaal uitgezonden geweest naar Bosnië.

COLOFON
Hoofdredactie
Korpscommandant kol Gerard van der Thiel
Communicatiegroep
Korps Nationale Reserve
Kap Fred Warmer (Hoofd)
Elnt Robert Witsen (Korpsmagazine)
Sm Rosanno Sambajon (digitale media)
Sgt Michel Nauta (Fotobeheer)
Sgt Paul Edenburg (digitale technieken)
Bataljonsvertegenwoordigers
10 Natresbataljon (43 Mechbrig):
Sgt1 Heidie Mulder
20 Natresbataljon (11 LMB):
Sm Michel Busch
Kpl1 Dave Heemskerk
30 Natresbatalaljon (13 Lichte Brigade)
Sgt Elke van Doorn
NATOPS maj Leo Harskamp
FKNR sm Bertrand Verbeek
OVV elnt (b.d.) Peter de Leeuw
Drs sm (b.d.) Erik Dirksen (redactie adviseur)
Redactieadres
Kabinet CLAS
Korpsbureau Natres
Postbus 9004
3509 AA Utrecht
E-mail: novrom@natres.nl

