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De Charlie Compagnie van 20 Natresbataljon verhuist dit jaar van
Amsterdam naar een kazerne in Badhoevedorp. Om dit moment te
markeren is in het Rijksmuseum een unieke foto gemaakt met een link
en knipoog naar de historische voorgangers van het Korps Nationale
Reserve; de schutterijen. In Amsterdam vastgelegd door Rembrandt in de
Nachtwacht.
FOTO: BRENDAN DE CLERQ

2

Het Commando Landstrijdkrachten heeft op
intranet een speciale landingspagina voor
en over reservisten. Deze portal wijst snel de
weg naar alle zaken die met reservisten te
maken hebben. Met grote buttons in heldere
iconen is alles overzichtelijk gepresenteerd.
Alle landmachteenheden met reservisten
hebben een button, evenals clustervragen
als ‘Ik wil een reservist inzetten’ of ‘Hoe
zit het met P&O/arbeidsvoorwaarden’. De
portal helpt iedereen binnen CLAS om direct
het juiste antwoord te krijgen over de inzet
van, het omgaan met en de regelgeving rond
reservisten. Ook actief dienende reservisten
vinden er veel broninformatie.

VOORWOORD

STEEDS MEER SMAKEN
Beste lezers,

reservebankje’. Het overgrote deel van de
Nederlandse bevolking is zich niet bewust dat
de reservist anno 2019 een actieve deeltijdmilitair is. Iemand die op een ‘echte’ functie zit.
Vrijwel maandelijks, en soms zelfs wekelijks,
op de kazerne te vinden is. Deze reservist
doorloopt jaarlijks zijn of haar opleidings- en
trainingsprogramma, dient aan de fysieke en
medische militaire eisen te voldoen. Kortom, de
reservist van nu is volledig ‘current’, net als de
voltijd-collega’s.

In verband met de wens om meer reservisten
aan ons te binden, komt er dit najaar een
grote wervings- en publiciteitscampagne
in Nederland. Omdat we dit samen willen
aanpakken zal de wervingscampagne voor
alle krijgsmachtonderdelen zijn. Daar waar de
‘veteraan’ het laatste decennium extra aandacht
kreeg vanuit Defensie, zal dit de komende
jaren reservisten betreffen. De achterliggende
gedachte en de doelstelling is dat er aan de
beeldvorming rond de reservist nog meer
positieve lading wordt gegeven.

Van oudsher zijn binnen de landmacht
vooral het Korps Nationale Reserve en
de vakspecialisten van 1 CMI Co en 400
Geneeskundig Bataljon relatief bekend.
Maar het aantal smaken aan reservisten in
de landmacht groeit snel. Er komen nieuwe
eenheden bij met veel reservisten, zoals
het nieuwe Defensie Cyber Commando.
Maar ook uitstromend beroepspersoneel
dat aan hun eenheid verbonden blijft als
‘Reservist Operationele Capaciteit’ begint
uit de startblokken te komen. Het zal in de
naaste toekomst om vele duizenden nieuwe
reservisten gaan.

Veel Nederlanders kennen nog de goede oude
dienstplichttijd met krijgsmachtonderdelen
die voor grote delen uit reservisten bestonden.
Honderdduizenden opgeleide dienstplichtigen
zaten in de kaartenbakken. Klaar om bij onheil
gemobiliseerd te worden. Die voormalige
reservist zat letterlijk en figuurlijk op de
reservebank. Velen zagen na hun diensttijd
geen kazerne meer van binnen. Ook functioneel
specialisten waren vaak ‘papieren tijgers’.
Het beeld van die enorme aantallen ‘slapende’
reservisten bestaat nog steeds bij de
buitenwereld. Wie nu vertelt reservist te zijn
bij de landmacht, krijgt nog altijd reacties
van ‘bestaat dat nog wel?’ en ‘dat is toch een

Kolonel Fulco H. Stallmann
Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel
Koninklijke Landmacht
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INTENSIEF TRAININGSPROGRAMMA

NIEUWE MILITAIREN OPGELEID DOOR
‘DEDICATED’ ARB-TEAM
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OPLEIDINGEN

Op donderdag 11 april rond lunchtijd zijn de drie ARB-groepen in hun bivak bezig met
Klasse 1. Ze hebben op het oefenterrein Arnhemse Heide een kort nachtje achter de
rug, met een aanval op hun bivak. Dit is de laatste dag van het twee weken durende
trainingsprogramma. Morgen is het afronden en opruimen, waarna vrijdagmiddag
de ARB-certificaatuitreiking volgt. De landmacht is dan 48 nieuwe militairen rijker,
die zijn opgeleid door een nieuw instructieteam dat volledig bestaat uit reservisten.

Nuttigen van Klasse I

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

De ARB (Algemene militaire opleiding
Reservisten Basis) valt onder verantwoording
van de KMS (Koninklijke Militaire School).
Om het aantal ARB-opleidingsplaatsen te
vergroten is een nieuw team van instructeurs
aangetrokken op basis van een Individuele
Inzet Reservisten (IIR). Commandant van
het instructieteam is eerste luitenant Lizzy:
“Toen eind 2018 de sollicitatieronde startte
reageerden er instructeurs uit diverse
eenheden met reservisten. Bovendien ook
twee voormalige beroepsinstructeurs. We
hebben hierdoor een gevarieerd en ervaren
team kunnen vormen van acht instructeurs.
Na een inwerktraject hebben we van de KMS
het kwaliteitsstempel gekregen. Sinds februari
draaien we de ARB’s zelfstandig”.

het vrijwel een voltijds-job. Dat is geen
reservistenfunctie om ‘even’ naast je reguliere
bezigheden te doen. Van de drie instructeurs
zegden er drie hun baan op om deze functie
te kunnen oppakken. Eén ervan is sgt1
Erik. Hij verliet als beroeps de landmacht
twaalf jaar geleden: “Het groene gevoel
begon weer te kriebelen. Instructiewerk
deed ik als onderofficier altijd graag en de
IIR-functie leek mij op het lijf geschreven. Het
betekende wel dat ik minder tijd aan mijn
zzp-werkzaamheden kan besteden om aan
dit contract van 32-uur per week te kunnen
voldoen.”
Het enthousiasme straalt van de instructeurs
af. Sgt1 Dolf: “Het verzorgen van de
basisopleiding aan reservisten is erg leuk om te
doen. De cursisten hebben heel verschillende
achtergronden, zijn vaak wat ouder, leren
allemaal op een andere manier en nemen niet
alles meteen voor zoete koek aan. Je krijgt

Mooie groepen om mee te werken
Vrijwel elke maand komt een lichting
op en met de voorbereidings- en
afrondingswerkzaamheden erbij betreft
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In de rondom

echt feedback en ze zijn heel gedreven. Voor
een instructeur zijn dat mooie en uitdagende
groepen om mee te werken.”

eenheid van hun plaatsing. Militaire vorming is
belangrijk tijdens de ARB. Sm Zwier: “Afspraak
is afspraak, tijd is tijd en niet goed is opnieuw.
Vooral het belang daarachter is belangrijk, de
nieuwe militairen moet het besef krijgen dat
ze onderdeel zijn van een team. Ook is het
belangrijk dat ze begrijpen dat hun werk een
klein radertje is in het grotere geheel. Om die
processen later ook goed te laten lopen, is
het belangrijk dat tijden gehaald worden en
afspraken worden nagekomen.”

Militaire vorming
Adjudant Raymond coördineert het
instructeurswerk: “De primaire opleidingseis
is dat we militairen afleveren die basisschutter
zijn. Daarom wordt er veel aandacht besteed
aan het leren omgaan met de Colt C7. In
de eerste week de elementaire zaken en de
voorbereidingen in de KKW SIM. In de tweede
week gaan ze drie dagen naar de schietbaan
om alle modules te doorlopen die horen bij de
eisen van basisschutter. Hiervoor zijn alle 48
deelnemers geslaagd en daar zijn wij trots op.”

Continu verbeteren
Naast de avonduren, probeert het ARB-team
ook de wachtmomenten te gebruiken om
zoveel mogelijk leerrendement te halen.
Bijvoorbeeld tijdens de schietdagen ontstaan
er momenten waarop een groep niet op de
baan ligt. Die worden benut om lessen te geven
of indien nodig ‘bijles’. Sm Aad: “Tijdens het
ARB-programma zien we dat de ene groep
verder komt in de stof dan een andere, of dat

Ondanks dat tijdens de ARB ook de avonden
worden benut, is het onmogelijk om alles aan te
leren in twee weken. Verdere vorming/training,
zoals oefenen met het CBRN in de MOR (Masker
Oefen Ruimte), komt in een later stadium bij de
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Op patrouille

een individuele cursist wat achterblijft. Wij
trekken dat zoveel mogelijk bij door ook de
verloren uurtjes te benutten om optimaal kennis
over te brengen.”

Meer capaciteit door ARB KMS team
Elke nieuwe reservist dient de ARB
(Algemene militaire opleiding Reservisten
Basis) te volgen.

Adjudant Raymond: “De beroepsinstructeurs
bij de KMS verzorgen hun ARB’s aan reservisten
op roulatiebasis. Dat betekent dat ze af en toe
met het opleiden van deze groepen te maken
hebben. Wij zijn het enige instructieteam aan
de KMS dat uitsluitend reservisten-ARB’s
geeft. Omdat we vrijwel maandelijks een
cyclus draaien, kunnen we continue bijsturen,
bijschaven en het programma steeds beter
maken.” Elnt Lizzy voegt daaraan toe: “Onze
instructeurs komen voort uit eenheden met
reservisten. Zij weten daardoor in welke
militaire omgeving deze cursisten straks
moeten functioneren. Dit team weet als geen
ander waarvoor ze opleiden en wat deze
nieuwe militairen straks in de praktijk kunnen
verwachten.”

Voorheen bekend als AMO (Algemene
Militaire Opleiding). Tijdens de ARB wordt de
nieuwkomer bij de landmacht opgeleid in de
meest elementaire militaire vaardigheden.
Deze opleiding valt onder auspiciën van de
KMS en werd tot dit jaar uitsluitend verzorgd
door beroepsinstructeurs.
Door verschillende omstandigheden is
de vraag naar opleidingsplaatsen groter
dan normaal, terwijl de capaciteit aan
de KMS gelijk bleef. Om de situatie te
verbeteren is begin 2019 een nieuw team
ARB-instructeurs toegevoegd aan de KMS
dat uit reservisten bestaat. Zij geven de
doorstroming een extra impuls.

7

KORPSADJUDANT WISSELING NA BIJNA 10 JAAR

AOO BRAUN
NIEUWE KORPSADJUDANT
NATIONALE RESERVE
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De stokoverdracht

Het Korps Nationale Reserve (KNR) heeft een
nieuwe korpsadjudant (KA). Op 28 maart droeg
KA Frans van de Grift tijdens een militaire
ceremonie op de Kromhoutkazerne in Utrecht
zijn functie over aan adjudant Duco Braun.
De nieuwe KA is een bekend gezicht binnen
het KNR. Duco vervulde in 24 jaar diverse
functies bij 20 Natresbataljon, waarvan als
laatste die van bataljonsadjudant. Duco bij
zijn aantreden op 28 maart: “Eén van mijn
hoofdtaken is het zorgen voor binding tussen
alle onderdelen van het KNR. Dat gaat van het
delen van onze korpstradities tot en met de
huidige doorontwikkeling van de Natres naar
de toekomst. Er is genoeg te doen.” Aoo Duco
Braun is de zesde KA in de geschiedenis van
het KNR.

In 1983 verkreeg de Nationale Reserve de
korpsstatus met daarbij horend een eigen
vaandel. De functie van korpsadjudant bestaat
sinds 1993. Overzicht van de korpsadjudanten:
Aoo N.C. Frerichs,
1 maart 1993 – 1 januari 1999
Aoo R. Lindsen,
1 september 1999 – 1 april 2001
Aoo R. van der Sluis,
1 oktober 2001 – 1 november 2004
Aoo W.R. Strikwerda,
1 november 2004 – 31 juli 2009
Aoo F. van de Grift,
1 augustus 2009 – 28 maart 2019
Aoo D. Braun,
28 maart 2019 - heden
9

ERETEKEN VAN VERDIENSTE IN BRONS VOOR KA

ADJUDANT FRANS VAN DE GRIFT
ZAG KORPS GROEIEN
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INTERVIEW

Sinds kort is hij voormalig korpsadjudant (KA). Frans van de Grift is één van de
bekendste gezichten uit het Korps Nationale Reserve (KNR). Frans was ruim 9,5 jaar
KA en stond in die rol bijvoorbeeld als vaandeldrager bij circa 50 beëdigingen, waarbij
zeker 2.500 nieuwe reservist-militairen hun eed of belofte aflegden. Op 28 maart
droeg hij zijn functie over aan adjudant Duco Braun. Frans kijkt terug op 30 jaar bij de
landmacht. Voor zijn 14 jaar verdiensten in stafadjudant-functies ontving hij bij de
functieoverdracht uit handen van generaal-majoor Kees Matthijssen het Ereteken van
Verdienste in brons. Alle reden voor een interview in retroperspectief.

Vaandelgroet aan
Koning Willem Alexander

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: MAJ FRED WARMER EN ARCHIEF KNR

voortzetten en levendig houden. Met daarin een
hele belangrijke taak voor de onderlinge binding,
met vanuit de KA-functie extra aandacht voor
de onderofficieren. Je hebt een centrale rol om
met de BA’s bijvoorbeeld centrale afspraken te
maken over opleidingen aan de KMS. We dienen
met elkaar de neuzen in één richting te houden.
Als KA ben je ook het visitekaartje van het korps
en vertegenwoordig je het op vele plaatsen.
Dat verlangt ook dat je goed bekend bent met
ceremoniële aangelegenheden.

Waarom solliciteerde je in 2009 als KA?
Toenmalig KA Wietse Strikwerda ging met
leeftijdsontslag. Er waren toen nog vijf
natresbataljons met elk een bataljonsadjudant
(BA). Het was een traditie dat de nieuwe KA
voortkwam uit één van hen. De meeste waren
al op leeftijd en ik kwam uit 50 Natresbataljon
bovendrijven als ‘jongste’ BA.
Wat verwachtte je ervan?
Heel lastig in te schatten, omdat ik geen idee
had wat inhoudelijk de functie van KA met zich
meebracht. Ook was het KNR en de positie
van de natresbataljons anders dan nu. In mijn
KA-periode is deze functie gelijkgesteld aan die
van de andere korps- of regimentsadjudanten
binnen de landmacht. Dat ik nu het Ereteken
van Verdienste in brons mocht ontvangen,
onderstreept dat ook, ik waardeer het enorm.

Wat zijn de grootste veranderingen geweest in
deze periode?
Het KNR heeft een stevige inhaalslag gemaakt,
niet alleen intern maar ook in de samenwerking
met beroepseenheden. De natresbataljons zijn in
2011 onder commando gekomen van de brigades.
Na een wat schoorvoetend begin, zien we de
integratie van natresmilitairen in de landmacht
steeds verder gaan. Dit jaar bijvoorbeeld een
eenheid naar Jordanië en een gevechtsgroep ter

Wat vindt je de belangrijkste functie van de KA?
In de eerste plaats de tradities van ons korps
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aanvulling van een compagnie bij de Defensietaken in Curaçao. Op die verbeterstappen en
gelijkwaardiger optreden ben ik het meest trots
in deze KA-periode. Dat was bij mijn aantreden in
2009 echt minder.
Zijn er bijzonderheden te benoemen?
Te veel om op te noemen! Je bent aanwezig bij
speciale bijeenkomsten. Bijvoorbeeld begeleiding
tijdens het bezoek van, toen nog prins, Willem
Alexander tijdens zijn bezoek aan het korps op
de Harskamp. Niet veel later de Vaandelgroet in
Den Haag aan Koning Willem Alexander met alle
krijgsmachtonderdelen. In 2014 de onthulling
van ons monument op de Grebberg. Met hieraan
gekoppeld de introductie van ons stormbitterdrankje ALS’T MOET. Dit om de slogan van de
Vrijwillige Landstorm, waarvan het korps de
tradities voortzet, te onderstrepen. Tijdens het
100-jarig KNR-jubileum op Veteranendag op
kop van het defilé lopen langs de koning met het
vaandel namens de landmacht. Met daarna een
bezoek Ridderzaal en ontmoeting met de koning,
die mij nog herkende van zijn Harskamp-bezoek.
Ook een diner met premier Mark Rutte in het
Catshuis is een mooie herinnering.

met arendsogen de traditie en het ceremonieel
wat ons korps rijk is. Daar is de KA centraal de
aanjager in, op lokaal niveau blijft het anders
onterecht ondergeschoven liggen.

Delftsblauwe bord KNR
Korpscommandant lkol Hans
Berding sprak Frans toe tijdens de
functieoverdracht: “In 1989 kwam je
binnen bij ons korps als plaatsvervangend
groepscommandant bij peloton
405, toen hier gelegen op de oude
Kromhoutkazerne. Hierna volgden
diverse functies. Jij hebt de rol van KA
succesvol uitgebouwd. Zowel onder
beroeps- als reservist-stafonderofficieren
heb je aangetoond over veel kennis en
ervaring te beschikken. Ook ik heb van jou
geleerd. Het Delftsblauwe bord, een blijk
van waardering in ons korps, heb je aan
diverse mensen uitgereikt. Nu ben jij aan
de beurt.”

Wat was je meest bijzondere ervaring?
Voor mij was dat net voor de KA-periode. Ik
ben in 2002 als eerste reservist van het Korps
Nationale Reserve zes maanden op uitzending
geweest naar Macedonië ‘Operatie Amber Fox’.
Daar vervulde ik de functie van hoofd inwendige
dienst (HID).
Wat geef je opvolger Braun mee?
Blijf je zelf. Oefen deze functie uit, zoals jij
denkt dat het beste uit de verf komt. Probeer
mij in ieder geval niet te kopiëren. Neem de
tips die ik heb gegeven ter lering, maar geef er
verder je eigen draai aan. Bovendien: bewaak
12

SOLO’S BRENGEN VERDIEPING KORPSCONCERT

Het Korpsconcert van de Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) op 30 maart
2019 was de 11e editie, maar de eerste onder leiding van chef-dirigent kapitein
Alfred Willering. Zijn invloed op de programmering was merkbaar, meer dan in
voorgaande jaren bestonden diverse muziekstukken uit solo’s van verschillende
muzikanten uit de FKNR.
13

FKNR

FOCUS FANFARE KORPS NATIONALE
RESERVE OP EIGEN TALENT

Ook de tamboers lieten van
zich horen

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

Het was met 600 bezoekers een gevulde
zaal op zaterdagavond in De Flint,
Amersfoort. Tot de aanwezigen behoorden
170 genodigden van het Korps Nationale
Reserve (KNR) en de FKNR. Militairen uit
diverse krijgsmachtonderdelen waren, vaak
met partner, aanwezig om de muzikale
happening bij te wonen. Ook generaalmajoor Kees Matthijssen, inspecteur van het
reservepersoneel Koninklijke Landmacht,
behoorde tot de aanwezigen. Luitenantkolonel Hans Berding, korpscommandant
KNR, heette de genodigden welkom. Hierna
startte een afwisselend concert bestaande uit
zeven muziekstukken voor, en zeven
na de pauze.

en harpiste Wendy Rijken bij de uitvoering
van de ‘The Lost Labyrint’. Een afwisselend
muziekstuk van maar liefst 18 minuten.
Hierin kwamen alle kwaliteiten van de FKNR
optimaal naar voren, aangevuld met een
prachtige sopraanstem.
In plaats van diverse gastoptredens
was tijdens dit concert veel ruimte voor
muziekstukken, waarin individuele
muzikanten van de FKNR een hoofdrol kregen
in de vorm van solo-optredens. Hiermee
werden diverse instrumenten, zoals de
trombone (solo Alex van Abeelen), hoorn
(solo Lindy Karreman), trompet (solo Willem
Pluk) en tuba (solo Gerrit Dijkstra), extra
voor het voetlicht gebracht. Dit in harmonie
met het gehele orkest. Hiermee liet de FKNR
‘oor-duidelijk’ horen welke individuele
kwaliteiten er in huis zijn. De solisten zijn van
conservatoriumniveau en vervullen vaak ook
in het dagelijks leven een muzikaal beroep.

Muzikanten in solo-hoofdrollen
Traditiegetrouw is er in het jaarlijkse
Korpsconcert altijd ruimte voor één of
meerdere gastoptredens. Bij deze editie
was dit beperkt tot sopraan Lies Vandewege
14

tamboers stonden gekleed in de gala-tenuen
van diverse eenheden met een militaire
muziektraditie.

Trots op ‘defileermars’
Altijd op de rol staat de ‘Defileermars Korps
Nationale Reserve’. Het behoort tot de
officiële defileermarsen van de landmacht
en de spreker verduidelijkte het belang
daarvan aan de zaal met: “Een defileermars
is te beschouwen als ‘Het volkslied van een
militaire eenheid’”. Bij het spelen van de mars
stonden militairen uit het korps in de houding.
In het concert brachten de drumsessies van
de tamboers ook een militaire noot. De

Afwisseling in de programmering was het
credo, waarbij de FKNR overgangen van
klassiek naar modern niet schuwde. Als
afsluiting werden previews gegeven met
delen uit de werken Startrek en Invicible.
Deze behoren tot nieuwe werken waarmee de
FKNR het jaarprogramma 2019 ingaat.
15

RESERVISTEN HALF JAAR FULL TIME INFANTERIST

Op dit moment levert 11 Luchtmobiele Brigade (11LMB) op rotatiebasis een
Compagnie in de West (CidW). De compagnie fungeert als militaire aanwezigheid
op de benedenwindse eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao) en ondersteunt
tevens de civiele autoriteiten. Rotatie 29, van 5 november t/m 4 maart 2019 had
een primeur. Er werd een aanvullende gevechtsgroep van tien militairen uit 20
Natresbataljon aan de CidW toegevoegd in het kader van de mogelijkheden met
de adaptieve krijgsmacht.
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ADAPTIEVE KRIJGSMACHT

GEVECHTSGROEP UIT NATRES
MET 11LMB NAAR ‘DE WEST’

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: DEELNEMERS ROTATIE 29

De bescherming van de voormalige Nederlandse
Antillen is altijd een taak van Defensie geweest.
Dit is nog altijd zo. Waar voorheen uitsluitend
de Koninklijke Marine de gevechtskracht
leverde, is tegenwoordig ook de Koninklijke
Landmacht betrokken middels het leveren van een
Compagnie in de West (CidW). De 120 militairen
van de CidW oefenen hun skills en drills met
een intensief oefenprogramma onder tropische
omstandigheden.

de marinecommandant in de West. In 20
Natresbataljon werden de vacatures voor deze
groep uitgezet. De eisen waren fysiek hoog, omdat
de groep ingebed ging worden in een operationele
compagnie met luchtmobiele infanteristen.
De uitvraag leverde voldoende geschikte
kandidaten op, die bovendien hun normale
agenda voor een half jaar moesten vrijmaken. De
reservisten werden voor deze periode full time
infanterist. Sergeant1 Victor werd aangewezen als
groepscommandant: “Eén van mijn kinderen is
meervoudig gehandicapt en mijn afwezigheid legt
een zwaardere taak op het gezin. Maar iedereen
reageerde positief, ‘moet je vooral doen’. Ook
mijn werkgever was enthousiast en roosterde me
uit.” De andere groepsleden waren grotendeels
studenten, die hun studie al hadden afgerond of
een half jaar konden opschorten. Ook was er een
reservist die zijn baan als sportmanager even kon
onderbreken.

Agenda vrijmaken voor half jaar
Bij een grootschalige dreiging is de kans groot dat
de landmacht-brigades de handen vol hebben aan
inzet buiten de landsgrenzen. Hierdoor kan het
Korps Nationale Reserve een grotere taak krijgen
in het Nederlandse veiligheidsdomein. Diverse
natrespelotons doorlopen nu al een grote pilot
(het Operationele Concept) voor het vervullen
van die rol. 11LMB heeft al ervaring met haar 20
Natresbataljon en beschouwt de inzet in de West
ook als een ‘eigen’ grondgebied gebonden taak.
Kunnen deze reservisten, net als in Nederland, ook
in de West ingezet worden? Hierop formuleerde
11LMB een pilot, die werd goedgekeurd door

Extra infanterietaken aanleren
Nadat de groep was geselecteerd, werd gewerkt
aan de uitbreiding van hun militaire vaardigheden.
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De natresgevechtsgroep actief
onder de tropenzon.

Zo moest de groep het luchtmobiele optreden
aanleren, waaronder het werken in ‘fire teams’
en het uitvoeren van een hinderlaag, overval,
wateroversteken etc. Dit hoort niet tot de training
van het Korps Nationale Reserve. Dat gold ook
voor de opleiding tot Glock-schutter, een pistool
dat niet tot de standaard natresbewapening
behoort. Omdat de compagnie onder bevel van
de Koninklijke Marine valt, moest men ook leren
omgaan met andere protocollen en uitrusting.
Twee reservisten kregen bij het Korps Mariniers
les in het omgaan met de New Integrated Marines
Communications & Information System (NIMCIS).

aanhoudtechnieken), waaronder een week
in Duitsland waar diverse scenario’s werden
beoefend en waar ook iedereen examen moest
doen. Het BvW-peloton in de West bestond uit
vier groepen van tien personen. De deelnemende
reservisten werden hiervoor verdeeld over deze
vier groepen, zodat deze ook snel geïntrigeerd
raakten in de Alfa (‘Madju’) Compagnie 13
Infanteriebataljon 11LMB.
Wekelijks Fort Nassau bestormen
De CidW begon haar rotatie in Curaçao met
een vol oefenprogramma tot het Kerstreces.
Aansluitend vertrokken alle militairen in
januari 2019 naar Aruba , het laatste eiland
dat zij zouden bezoeken gedurende de rotatie.
Tijdens de oefening op Aruba werden tactische
scenario’s beoefend, zoals een hinderlaag en een
groepsaanval.

Ook nieuw was de opleiding ‘Beteugelen van
Woelingen’ (BvW). Dit is één van de taken van
de CidW. Het omvat een breed spectrum: van
een training tot ‘voeter’ (groepslid), brand- en
traangasspecialist tot cameraman. Daarbij kregen
de groepscommandant en zijn plaatsvervanger
een kaderopleiding in het leidinggeven
tijdens BvW-optreden. Een opleiding van drie
weken in Apeldoorn met veel praktijk (o.a.

De weken die volgden werden besteed aan
het opfrissen van de BvW kennis, kleinschalige
inzetten en het fysiek in conditie blijven. Bij dat
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laatste is het hardlopen naar Fort Nassau berucht.
Deze wekelijkse veldloop bestaat uit ongeveer zes
kilometer met steile heuvels en dalen. Samen met
het warme klimaat zorgde dit vaak voor verhitte
hoofden en voor sommigen was het ontbijt van
kort daarvoor teveel.

maar positieve afsluiter van hun prachtige tijd
in de West. Met veel nieuwe kennis en ervaring
keerden de reservisten terug naar hun pelotons
binnen 20 Natresbataljon.
Smaakt naar vervolg
Volgens sergeant-majoor Brian, CSM van de
A-‘Madju’ compagnie 13 Infanteriebataljon:
“Er is met veel plezier samengewerkt met
de natresgroep. Door hun enthousiasme en
gedrevenheid sloten zij naadloos aan op ons eigen
opleidings- en trainingsprogramma. Ze hebben
een sterke leercurve laten zien in de drills en skills
van de infanterie.”

Test tijdens Madju Patrol
Als eindoefening wachtte de groepen de
‘Madju Patrol’, een meerdaagse competitie. De
natresgroep had zich toen al voldoende bewezen
en mocht aan de startlijn verschijnen. Tijdens deze
competitie werd gekeken wie niveau 1 en 2 het
beste onder de knie had. Victor: “Voor onze groep
begon de eerste dag goed. We begonnen met de
beklimming en afdaling van de 56 meter hoge
Julianabrug.”

Ook brigadegeneraal R. Smits was positief: “De
reservisten toonden aan dat zij kon meedraaien
met een parate eenheid van luchtmobiele brigade.
Wat een fanatieke lui, die op geen enkel vlak
onder (willen) doen voor onze luchtmobiele
militairen. Daarmee laten zij zien dat deze
natresmilitairen over een uitstekende instelling
en fitheid beschikken. Met de conclusie dat, als
hen voldoende voorbereidingstijd wordt gegeven,
ze ook dit soort taken prima aankunnen.” De
ervaringen met deze eerste pilot natresmilitairen
is reden voor 11LMB om eind juni 2019 een half
peloton (circa 15 reservisten) een maand lang
wachtdiensten te laten draaien in de West.

De andere dagen volgde een intensief programma,
inclusief verkenning en aanval op een vijandelijk
doel. De vierde en laatste dag begon met een
verplaatsing over een moeilijk begaanbaar pad
naar een gijzelingslocatie. Na de tocht, bereidde
de groep zich voor om huizen te zuiveren. De
vijand werd uitgeschakeld en de gijzelaar bevrijd.
Hiermee sloten de reservisten, moe maar voldaan,
de Madju Patrol succesvol af. Deze prestatie
leverde respect op bij de beroepscollega’s. De
eindoefening was voor de reservisten een zware,
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SUCCESVOLLE EERSTE VRIENDENDAG

De eerste ‘vriendendag’ van de Historische Collectie Korps Nationale Reserve
(HC-KNR) in De Harskamp was een groot succes. Het bestuur en de vrijwilligers
boden de paar honderd bezoekers op zaterdag 13 april een vol programma aan.
Vanzelfsprekend was het collectiegebouw geopend. In het park eromheen was
flink uitgepakt met historische voertuigen en klassieke wapens.
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HISTORISCHE COLLECTIE KNR

HISTORISCHE COLLECTIE
KNR UITGEBREID

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

Een extra accent gaf de op de kazerne
oefenende Echo Compagnie van 20
Natresbataljon. Zij liepen patrouilles in
de omgeving en hadden een verkeerssluis
ingericht op de toegangsweg naar het gebouw.
Zo kregen de bezoekers naast het verleden
ook een actueel beeld van het korpsheden.

Openingstijden seizoen 2019
De Historische Collectie Korps Nationale
Reserve is klaar voor de vaste openstelling in
het seizoen. Van 1 mei 2019 tot 31 augustus
2019 is het gebouw geopend op woensdag- en
zaterdagmiddag van 13.00-17.00 uur. Op afspraak
is de collectie ook voor groepen te bezoeken.

Vice-voorzitter HC-KNR Sjaak Vinke begon
de dag met een speech: “Het museum zit nu
twee jaar op deze plek. Vooral het afgelopen
half jaar is er veel extra werk verricht. Het
interieur is opgefrist en de collectie beter
gepresenteerd en bovendien uitgebreid.
Vanmorgen nog bracht een bezoeker een
mooi nieuw item mee voor de collectie.
Kortom, we groeien. Natuurlijk spelen onze
vrijwilligers hierin de hoofdrol, maar we
hebben een grote schare donateurs. Zij zijn
voor ons ook heel belangrijk, met deze eerste
vriendendag hebben we iets voor hen terug
willen doen.”

De HC-KNR geeft een breed beeld van de
vrijwillige militaire inzet van burgers ter
bescherming van Nederland. De collectie is te
bezoeken op de Generaal Winkelmankazerne
te Harskamp. Het adres: Otterloseweg 5, 6732
BR te Harskamp. Wanneer u bij de kazerne
aankomt is de ingang naast het witte gebouw
(gebouwnummer 101) aan de Otterloseweg. Daar
kunt u zich melden (graag het telefoonnummer
bellen dat is aangegeven op het bord). Hierna
wordt u opgehaald.
Vragen of verzoeken, mailadres:
historischecollectie@natres.nl
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WEDERKERIGHEID IN DEFENSIESAMENWERKING

BAM BOUWT AAN
RESERVISTENBELEID
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WERKGEVERS

De Koninklijke BAM Groep is de grootste bouwer van Nederland. Het bedrijf heeft
ook medewerkers die als reservist dienen. Bovendien is het bedrijf via haar Human
Resources actief in de reservistenbeleidsvorming van Defensie voor werkgevers
(Employer Support). De ontwikkelingen waren reden voor de Inspecteur-Generaal
der Krijgsmacht om op 2 mei een werkbezoek te brengen.

Binnen BAM zijn diverse
medewerkers reservist.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: BAM

BAM heeft, naar nu bekend, 14 reservisten en
veteranen in dienst (een reservist kan gelijktijdig
veteraan zijn, red.). Een aantal daarvan is actief
binnen het Korps Nationale Reserve. Bijvoorbeeld
soldaat1 Michiel Brink en soldaat2 Wilbert
Diepenhorst van 30 Natresbataljon. De mannen
zijn exemplarisch voor de grote verscheidenheid
aan achtergronden binnen de Natres. Michiel is
dokter-ingenieur en Wilbert ingenieur. Ze hebben
beide een hoogwaardige technische functie
binnen BAM, maar zijn in de krijgsmacht ‘gewoon’
soldaat. Zij vervullen nu een militaire functie bij
de landmacht, maar kunnen vanuit hun civiele
expertise op momenten ook interessant zijn voor
defensieprojecten.

Wilbert: “Je vraagt dan aan je leidinggevende
en de personeelsfunctionaris van de
werkmaatschappij of er bezwaren zijn. Ik
kreeg meteen groen licht om bij de landmacht
te dienen, maar er is binnen BAM nog geen
centrale regeling voor.”
Michiel: “Toen ik acht jaar geleden als
reservist solliciteerde, vulde ik binnen BAM
het formulier ‘Nevenactiviteiten’ in. Dat is
bedoeld voor betaalde werkzaamheden naast
je werk hier. Ik kreeg al snel goedkeuring.
Men ziet Defensie niet als conflicterend.
Integendeel, het bedrijf is er trots op dat zij een
bijdrage kunnen leveren aan het Nederlandse
veiligheidsplaatje.”

Groen licht
Wilbert komt uit een ‘brandweerfamilie’,
maar zijn werklocatie bij BAM is te ver weg om
oproepbaar te zijn als spuitgast. De dertiger
met gezin zag in 2018 een mooi alternatief voor
de brandweer in het Korps Nationale Reserve.

Meerwaarde en wederkerigheid
BAM is ook betrokken bij de beleidsvorming
voor werkgevers rond het reservistenbeleid.
Marjolein Kerklaan, adjunct-directeur Human
Resources BAM Bouw en Vastgoed Nederland,
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De IGK op werkbezoek bij BAM,
waarbij ook alle reservisten
en veteranen uit het bedrijf
aanwezig waren.

werd in het verleden gevraagd om mee te gaan
naar een grote bijeenkomst voor werkgevers
van reservisten. Marjolein: “Wat ik daar zag,
sprak me aan. Ik maakte ook kennis met de
leden van Overleg Orgaan Employer Support
Reservisten (OOESR). Een interessant netwerk,
waaraan ik wellicht een bijdrage zou kunnen
leveren vanuit de bouwwereld. Het viel me op
dat er alleen mannen in zaten. Ik maakte daar
een opmerking over. De reactie laat zich raden,
ik werd uitgenodigd toe te treden.”

Nieuwe reservistencontracten
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid levert
BAM een bijdrage aan Defensie, maar er is
ook eigenbelang. Marjolein: “Defensie heeft
een grote verscheidenheid aan medewerkers.
BAM gaat niet trekken aan defensiepersoneel,
maar mensen die de dienst willen verlaten
als militair of burger, kunnen interessant
zijn voor ons. Dan heb ik als HR-manager
graag een eerste keus in de uitstroom. Vanuit
mijn HR-functie ben ik goed bekend met
managementopleidingen, maar Defensie
is echt goed in het vormen en trainen van
leidinggevenden. Ik heb bij de Marechaussee
zo’n traject gevolgd en daar veel geleerd.”

Inmiddels is Marjolein co-voorzitter OOESR en
al vijf jaar actief, inclusief voorzitterschap van
de jury Award Reservisten Werkgevers: “In de
eerste twee jaar was het vooral zenden vanuit
de krijgsmacht. Ze hadden reservistenbeleid
en wilden dat uitdragen naar de werkgevers.
Maar ik ben kritisch en vraag steeds ‘Wat is
de meerwaarde voor ons?’ en ‘Wat is ons
gemeenschappelijk belang?’. Het moet van
twee kanten komen en die omslag vond plaats.”

Binnen het OOESR heeft Marjolein de houding
van Defensie zien veranderen: “Het zenden is
veranderd in luisteren en samen naar dingen
kijken. Een mooi voorbeeld zijn de nieuwe
reservistencontracten. Dat is nu nog vrijwel
altijd een 0-urencontract, maar het voldoet
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niet als je reservisten voor langere tijd op
een functie plaatst of naar een missiegebied
stuurt. Of als er civiele medewerkers
worden aangetrokken om kennisprojecten
uit te voeren. Defensie heeft nieuwe
contractvarianten laten uitwerken. Die zijn niet
gedicteerd, maar ook aan diverse bedrijven
voorgelegd. Ook BAM, inclusief de juridische
afdeling, heeft naar de concepten gekeken. Als
binnenkort de nieuwe contractvormen ‘live’
gaan, is er samen met het bedrijfsleven aan
gebouwd.”
Bezoek IGK
Op 2 mei bezocht de Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht (IGK), luitenant-generaal Hans
van Griensven, een BAM-locatie (Boijmans van
Beuningen) in Rotterdam. Daarbij waren ook
de 14 reservisten en veteranen aanwezig. Van
Griensven: “Jaarlijks bezoek ik bedrijven voor
de beeldvorming. Vaak hebben werkgevers,
ook BAM, geen idee hoeveel reservisten en
veteranen er bij hen werken. Vooruitlopend
op het bezoek plaatsten ze een interne oproep
en meldden de mensen zich. Ik kon hierdoor
met een gevarieerde en leuke groep spreken.
Bijkomend voordeel is dat deze reservisten nu
bekend zijn en BAM ze in beeld heeft.”
Terugkijkend zegt de IGK: “BAM is een
professioneel bedrijf met een positieve
houding richting samenwerking met Defensie.
Er gebeurt al veel, maar er zit meer aan te
komen. Bijvoorbeeld een intensivering van de
samenwerking met de Genie, het aanhaken
op een nieuw HR eco-systeem dat binnen de
OOESR wordt ontwikkeld en mogelijk een
eigen BAM-reservistenbeleid.”

IGK Hans van Griensven
op werkbezoek.

BAM-agenda te zetten. Marjolein: “Eén
van de grotere bedrijven in de OOESR
komt binnenkort met een plan voor hun
reservistenbeleid. Dat omvat een compleet
HR-ecosysteem en het dient als voorbeeld
voor andere werkgevers. De insteek is om veel
gemakkelijker werkperioden uit te wisselen
tussen een civiele baan en Defensie. Het is ook
bedoeld voor defensiepersoneel dat ingezet
kan worden in tijdelijke projecten in een civiele
omgeving. Alle reden voor ons om nauw
betrokken te blijven.”

Vervolgstappen
Het bezoek van de IGK was een goed
moment om reservistenbeleid op de interne
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LANDMACHT BENUT SINDS 1815 CIVIELE KENNIS

GENEESKUNDIGE DIENST HAD
ALS EERSTE RESERVEOFFICIEREN
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HISTORIE

In de medische wereld gaat het om kennis van het menselijk lichaam. Het is niet
specifiek een militair vak, waardoor er altijd veel wisselwerking was en is tussen civiele
geneeskunde en Defensie. De medisch ‘vakman’ (nu ook vakvrouw) die als reservist de
medische eenheden kwam versterken heeft een achtergrond die teruggaat tot aan de
slag bij Waterloo! Sterker nog, de eerste Reservisten Specifieke Deskundigheid bij de
landmacht werden bij wet aangesteld in 1880 bij de Geneeskundige Dienst. Nog altijd
zijn reservisten een belangrijke component in het opleidings- en trainingsproces van
400 Geneeskundig Bataljon (400 Gnkbat).

TEKST: MAJ FRED WARMER FOTO’S: NIMH

Voor 1800 was van geneeskundige verzorging
te velde nauwelijks sprake. Met bescheiden
middelen poogde men te doen wat men kon.
De realiteit was dat de gewonde of zieke militair
geregeld aan zijn lot werd overgelaten, mits
de gewonde niet door zijn kameraden van de
eigen eenheid werd geholpen, tijdens of na
het gevecht. De invoering van de dienstplicht
in 1814 is te beschouwen als het startpunt van
de militairgeneeskundige dienst. Mede omdat
Koning Willem I vond dat de geneeskundige
verzorging van militairen meer aandacht moest
krijgen, werd de geneeskundige dienst van
het leger opgericht. De reorganisatie van de
geneeskundige eenheden wierp meteen haar
vruchten af bij de slag bij Quatre-Bras en Waterloo
(1815). De Militair Geneeskundige Dienst (MGD)
heeft bij die gevechten een opmerkelijke rol
gespeeld. Het in organisatorisch, humanitair en
wetenschappelijk opzicht uitstekend functioneren
van de Nederlandse Militair Geneeskundige
Dienst tijdens deze veldslagen baarde opzien.

Voor de eenheden werden reserveofficieren van
gezondheid gerekruteerd. Daarnaast was het
nemen van preventieve maatregelen een grote
stap voorwaarts. De nieuwe maatregelen op
hygiënisch gebied verkleinden de kans op het
‘overwaaien’ van besmettelijke ziekten op en rond
de slagvelden. Met de ‘lessons learned’ bij Waterloo
is de Kweekschool voor Officieren van Gezondheid
in 1822 in Utrecht opgericht. Zo beschikte men over
voldoende opgeleide militaire artsen en reservisten.
De wetenschappelijke en maatschappelijke
bijdragen van docenten en oud-leerlingen waren
opvallend goed. Hierdoor zijn legerartsen blijvend
de geschiedenis ingegaan, bijvoorbeeld Anton
Mathijsen (het voormalige Militair Hospitaal
Utrecht werd naar hem genoemd) die de toepassing
van het gipsverband als wereldprimeur/uitvinding
op zijn naam heeft staan.
Eerste reserveofficieren
De geschiedenis van de MGD is nauw verbonden
met de oprichting van het Internationale Rode
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Kruis in 1864. Deze organisatie moest verbetering
brengen in het lot van gewonden. In Nederland
werd op 7 april 1869 het Regiment Geneeskundige
Troepen opgericht. “Het wapen der infanterie
wordt vermeerderd met twee Compagnieën
Hospitaalsoldaten”, luidt de tekst van het
betreffende Koninklijke Besluit (KB). De eerste
Geneeskundige Compagnie werd gestationeerd in
Amsterdam en de tweede in Utrecht. Rond 1900
werd dit aantal verdubbeld.

militaire apothekers. Daarmee waren zij de eerste
reserveofficieren in de Koninklijke Landmacht.
Daarnaast werden nadere regels gesteld voor
de toelating aan universiteiten van studenten
geneeskunde. Voor de toelating van militieplichtige studenten geneeskunde zat onlosmakelijk
verbonden een contract als reserveofficier bij de
Geneeskundige Dienst.
Eerste Wereldoorlog
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918
ontstond het inzicht dat de MGD onvoldoende
was toegerust om grote aantallen troepen te
verzorgen. Zo werd tijdens de mobilisatie in 1914
de dienst uitgebreid met tandartsen, vanwege
de vele gebitsproblemen onder dienstplichtigen.
Over de situatie van de dienst in 1918 zijn enkele
conclusies te trekken. In de eerste plaats het
tekort aan vakbekwame dienstplichtigen en
reservepersoneel. Het tekortschieten van de MGD

In de nieuwe ‘Wet van 2 Augustus 1880 (Staatsblad
No. 145)’ worden de posities van reserveofficier
van gezondheid en van reserve-militaire apotheker
ingesteld. ‘Gewone actieve off, van gez. en
apothekers, miliciens, alsmede burgers die dezen
graad van geneesheer of apotheker bezaten konden
zich verbinden als res. off. v. Gezondheid of res.
mil. apotheker.’ Bij mobilisatie zouden zij dienen
als tijdelijke officieren van gezondheid en tijdelijke
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was deels te verklaren door de legerstrategie van
die tijd. De landmacht vertrouwde op de Hollandse
Waterlinie en dat betekende een stellingenoorlog.
Door de korte lijnen met het achterland, zou er niet
zo veel geneeskundig personeel nodig zijn als in
andere landen. Men verwachtte dat gewonden in
nabijgelegen burgerziekenhuizen konden worden
verpleegd.

naar de militaire hospitalen. Dit leidde op de
eerste mobilisatiedagen tot een toestroom van
duizend op te vangen militairen bij het militair
hospitaal in Utrecht! Men moest direct reservisten,
burgerspecialisten en hulppersoneel aantrekken. Bij
het afkondigen van de mobilisatie functioneerde de
DGP ondoelmatig door een gebrek aan personeel
en de voorgaande bezuinigingen. Zo constateerde
de Inspecteur(-Generaal) van de Geneeskundige
Dienst in februari 1940 dat het personeel veel
tekortkomingen vertoont: “Ze gedragen zich
als EHBO’ers in burger”. De reserveofficieren,
bestemd voor de militaire hospitalen, waren vaak
niet in staat op te komen aangezien zij tijdens de
mobilisatie ook onmisbaar waren in hun civiele
betrekking bij ziekenhuizen.

De nieuwe inzichten hadden ertoe kunnen
leiden dat de MGD zich in de jaren ’20 en ’30
zou voorbereiden op een volgende oorlog. In
werkelijkheid werd de MGD niet versterkt in het
interbellum, maar juist verzwakt. De oprichting
van de Volkenbond (voorloper van de VN) moest
nieuwe oorlogen voorkomen. Het bracht een gevoel
van schijnveiligheid, waardoor de Nederlandse
politiek maar al te graag grote bezuinigingen
doorvoerde op het militaire apparaat. Ook de
MGD had hieronder te lijden. Het aantal op te
leiden medische reserveofficieren halveerde. Pas
na 1936, toen de nieuwe oorlogsdreiging tot de
politiek doordrong, kwam er weer bereidheid om te
investeren in de krijgsmacht.

Actuele situatie
Na de Tweede Wereldoorlog werden de medische
eenheden verankerd in de nieuwe legerorganisatie.
Eind 1993 werden de Geneeskundige Dienst en
Geneeskundige Troepen samengebracht in het
‘Dienstvak Geneeskundige Dienst Koninklijke
Landmacht’. Dit nam de traditie en het vaandel
over van het Regiment Geneeskundige Troepen.
In 2001 ging het ‘Dienstvak Geneeskundige Dienst
Koninklijke Landmacht’ op in het ‘Dienstvak van de
Logistiek’. Na de opschorting van de dienstplicht in
1997 droogde de aanwas van reservisten op. Door
de zware bezuinigingen op Defensie verdwenen
vele operationele geneeskundige eenheden.
Wat restte is gebundeld in 400 Gnkbat. Dit
bataljon uit Ermelo heeft als taak om wereldwijd
geneeskundige zorg te leveren aan militaire
eenheden. Het is onderdeel van het Operationeel
Ondersteuningscommando Land (OOCL).

School voor Reserve-Officieren van den
Geneeskundigen Dienst
Dienstplichtige reserveofficieren werden al
opgeleid sinds de Militiewet van 1901. Vanaf 1907
werden hiertoe ‘Scholen voor Reserveofficieren’
(SRO) ingericht, maar het duurde tot 1930 voordat
de School voor Reserve-Officieren van den
Geneeskundigen Dienst (SROG) het leven zag. In
1936 werd de naam hospitaalsoldaten vervangen
door dat van Bataljon Geneeskundige Troepen.
De naam was een kort leven beschoren, want met
de afkondiging van de mobilisatie in 1939 werd
de school omgedoopt tot Depot Geneeskundige
Troepen (DGT).
Alle gemobiliseerde mannen werden in 1939
gekeurd. De twijfelgevallen werden doorgestuurd

Toen de krijgsmacht na de eeuwwisseling meer
expeditionair ging optreden (Afghanistan etc.),
werd de pijn gevoeld bij de gedecimeerde
geneeskundige eenheden. Men had de voormalige
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reservisten nodig om het eigen personeel op te
leiden, up-to-date te houden en te ondersteunen
tijdens oefeningen. Er was na 1997 vrijwel
geen kennisoverdracht meer van reservisten
die in hun civiele baan werkzaam waren in
ziekenhuizen. Daarom besloot de landmacht dat
het geneeskundig reservepersoneel in 2005 wordt
ondergebracht bij een nieuw 400 Geneeskundig
Bataljon. Deze reserve-eenheid bestaat uit artsen,
medisch specialisten, apothekers en een diversiteit
aan paramedisch personeel. Reservisten uit
deze pool worden ingezet om het personeel op
te leiden, te trainen en te ondersteunen in hun
opwerkprogramma’s voor uitzendingen. Hiermee
was 400 Gnkbat zijn tijd vooruit en werkt het
in feite al langer dan andere eenheden met het
principe dat nu ‘adaptieve krijgsmacht’ heet.

Instituut Relatieziekenhuizen
Naast de RSD 400 Gnkbat is er nog een
andere medische reserve eenheid; het
Instituut samenwerking Defensie en
Relatieziekenhuizen (IDR)]. Verschillende
Nederlandse ziekenhuizen hebben met
Defensie een overeenkomst om medisch
specialisten als reservisten op te roepen voor
uitzending naar het buitenland. Om hen voor
te bereiden voor een uitzending krijgen de
medici een korte militaire opleiding.
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EXPEDITIE NIEUW GUINEA

ZOEKEN NAAR VERMISTE
VLIEGTUIGEN EN PILOTEN WOII
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ONDERZOEK

Bloedheet, klam, bloedzuigers, vlijmscherpe doornen en vrijwel geen vooruitgang
te boeken. Dat is je een weg banen door het dichte Sagomoeras in West Papua,
het voormalig Nederlands Nieuw Guinea (NNG). Een team van Air War New
Guinea (Nederlandse specialisten op het gebied van luchtvaarthistorie) reisden
in januari 2019 af naar de Vogelkop. Eén van de laatste ongerepte plekken op
aarde. Deze unieke expeditie zocht in voormalig NNG naar vermiste vliegtuigen en
bemanningsleden uit WOII. Met succes.

De jungle van Nieuw Guinea
is zeer lastig toegankelijk.

TEKST & FOTO’S: MAJ FRED WARMER

Het team deed jarenlang diepgravend militair
historisch onderzoek naar de verliezen van
vliegtuigen boven het voormalige NNG. Tijdens
dat onderzoek stuiten zij op een opmerkelijk
verhaal van de door Nederland vergeten helden
uit WOII. Het expeditie team bestond uit de
luchtvaarthistorici Fred Pelder en Bas Kreuger,
de forensisch specialist/ fotograaf majoor
Fred Warmer en voormalig commando’s Rob
Hoogendoorn en Max Ammer van Papua Diving.

door luchtafweergeschut, maar ook door
slecht weer, gebrekkig onderhoud, onervaren
bemanningen en domme pech. Over heel Nieuw
Guinea liggen duizenden vliegtuigwrakken, veelal
onbereikbaar door het dichte oerwoud.
Het bijzondere verhaal betreft de met een
Bronzen Leeuw onderscheiden KNIL-officier Louis
Rapmund. Hij wist onder extreme omstandigheden
succesvol de Amerikaanse bemanning te redden
van een Mitchell B-25H. Deze bommenwerper was
in juli 1944 midden in een moeras geland, waarbij
de bemanning noodgedwongen drie weken lang
op de vleugels moest bivakkeren. De crashlocatie
lag zo’n 300 kilometer achter de Japanse linies
en diep in de jungle. Normaal gesproken een
doodvonnis voor de bemanning. Maar een
reddingsteam bestaande uit survival specialisten,
infanteristen, KNIL-soldaten en tolken onder
bevel van KNIL-officier Louis Rapmund voerde
een gewaagde reddingsactie uit en leverde daarbij
strijd met Japanse troepen in de moerassen.

Heldhaftige reddingsactie KNIL
Nadat de Australiërs in 1942 de Japanse opmars
wisten te stuiten, vochten de Geallieerden
zich in 1943 en 1944 een weg terug richting
de Filipijnen. De strijd in Nieuw Guinea was
hoofdzakelijk een luchtoorlog. De strijdende
partijen voerden tienduizenden aanvalsvluchten
uit; op elkaars vliegbases, scheepskonvooien,
troepenconcentraties, brandstofvoorraden.
Duizenden vliegtuigen gingen hierbij verloren;
neergeschoten in luchtgevechten, neergehaald
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Het team vond Papua ‘Paulus’, die
Xxxxxxxx
als jongen in 1944 bij de KNILexpeditie zat.

we Papoea’s ingehuurd als helpers en gidsen en
varen we door en maken kamp nabij de resten
van een dorpje. Het werd een barre tocht, fysiek
uitputtend en vol gevaren, tot je heupen en soms
tot borsthoogte wadend door de zuigende bagger,
rottende vegetatie en oplettend dat je niet tegen
een palm aanvalt met lange giftige doornen. Om
nog maar te zwijgen over de insecten, bloedzuigers
en ander ongedierte in deze jungle.”

Marsroute expeditie
Majoor Warmer: “Vanuit de uitvalsbasis Sorong
zijn we eerst per boot gevaren langs de kust van
noordwest punt van Papua, de Vogelkop, naar
het startpunt voor de expeditie. We doen met de
lange boot met twee 40PK buitenboordmotoren
maar twee dagen over de tocht over open zee,
waar Rapmund en de Papoea roeiers twee weken
over deden. Ons eerste doel is het lokaliseren en
vinden van crashlocatie van de B25 in de diepe
Sagomoerassen en daarnaast in de voetsporen te
treden van de stoutmoedige reddingsmissie van de
KNIL-kapitein Louis Rapmund.”

Warmer: “Na uren lopen legden we slechts één
tot anderhalve kilometer af, maar we zouden
in de buurt van het toestel moeten zijn. In de
diepe moerassen en dichte jungle is de locatie in
eerste instantie onvindbaar. De Papoea’s worden
op pad gestuurd voor verkenning. Wij slaan een
noodonderkomen op, omdat we zijn uitgeput en
lek gestoken door de insecten. Na enige tijd komen
de Papoea’s terug met de mededeling dat het wrak
waarschijnlijk op 100 meter van onze rustlocatie
onderwater ligt in een klein moerasmeertje. Het
is teleurstellend om te constateren dat deze plek

Aangekomen in het zoekgebied is navraag gedaan
in de kampongs bij de bevolking of men wist of
er in de buurt Amerikaanse vliegtuigen lagen uit
WOII. In elk dorp wijst men ons door naar het
volgende, tot we in kampong Bawane komen
waar de lokale bevolking weet te vertellen dat
hun dorp ooit iets noordelijker lag en daar een
vliegtuigstaart uit het moeras stak. Hierna hebben
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helaas onbereikbaar is voor nader onderzoek
zonder de juiste duikuitrusting. Maar het eerste
doel is wel bereikt, de locatie is na 75 jaar
teruggevonden”.

Deze expeditie, die mede wordt ondersteund door
het Veteraneninstituut, sluit aan bij het thema 75
jaar bevrijding. Het herinnert aan een vergeten
oorlog die een beslissende ommekeer betekende
in de oorlog in de Pacific. Het doet bovendien recht
aan de inspanningen die Nederlandse militairen
van Indische komaf voor Nederland hebben
verricht en de prijs die zij daarvoor betaalden.
Inspanningen die in het maatschappelijk debat nog
(te) vaak over het hoofd worden gezien.

Ontmoeting met overlevende
Op de terugweg besluit het team om in kampong
Bawane een kijkje te gaan nemen en laten hier
historische foto’s uit 1944 zien. De locals herkennen
het kerkgebouw en een jongen op de foto. Het
is zondag en de kerkdienst is gaande. Er volgen
gesprekken met de kerkgangers en dan komt een
vrouw met een hele oude Papoea aanlopen. Ze
vertelt dat hij haar opa is, die Paulus heet, ruim
90 jaar oud is, en als jonge jongen deel uitmaakte
van het KNIL-reddingsteam in 1944. Sterker nog,
hij staat zelfs op de foto! Zo vindt het team niet
alleen de crashlocatie van de B25H, maar ook een
ooggetuige en deelnemer aan deze reddingsactie.
Daarmee kan het eerste deel van de expeditie
geslaagd genoemd worden.
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BEHEERGROEP HOUDT CAVALERIE
ERE-ESCORTE IN HET ZADEL
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CEE

Het Cavalerie Ere-Escorte (CEE) is een bijzondere eenheid. Zij treedt namens
de landmacht op bij ‘Grote Ceremoniën van Staat’. Bijvoorbeeld koninklijke
inhuldigingen, huwelijken, doopplechtigheden, bijzettingen en Prinsjesdag. Bij
deze ceremoniën wordt het staatshoofd begeleid door de koninklijke stoet,
waarvan ook het CEE deel uitmaakt. Binnen de eenheid vervult de beheergroep
een belangrijke rol.

Opperwachtmeester der
Cavalerie E.W. Raangs

TEKST: TLNT HANNO PAUL VAN MAANEN FOTO’S: JOSHUA KELLER

Het CEE bestaat uit een commandogroep,
twee bereden escortepelotons, een bereden
standaardwacht, een bereden trompettergroep
en een ondersteuningspeloton. Het
ondersteuningspeloton is facilitair voor de
uitvoering en bestaat uit de beheergroep,
de stalgroep, de transportgroep en de
veterinaire ondersteuning door paardenartsen
en hoefsmeden. De beheergroep is
verantwoordelijk voor de harnachementen
en de uniformen. Opperwachtmeester
der Cavalerie E.W. Raangs is hoofd van de
beheerders en in het dagelijks leven hoofd
facilitaire zaken van een scholengemeenschap.

tijdens de ceremonie een attila. De attila
is het ceremoniële tenue van de cavalerie.
Hierbij heeft de beheergroep een goede
samenwerking met het Depot Ceremonieel
Tenuen (DCT). Alleen de attila’s zijn in het
beheer van het DCT, alle overige zaken beheert
het CEE zelf.
Voor een ceremonie als Prinsjesdag wordt
rekening gehouden met 100 ruitercombinaties.
Dit betekent dat 100 paarden en 100 ruiters
worden geïnventariseerd, maar dat ook voor
die combinaties materiaal wordt geleverd.
Uiteindelijk worden circa 75 ruitercombinaties
daadwerkelijk ingezet. Het materiaal dat deze
combinaties gebruiken, wordt verzorgd door
de beheergroep. De beheergroep werkt in een
cyclus. Al het materiaal wordt klaargezet op
de Du Moulinkazerne te Soesterberg, waarna
vrachtwagens alles ophalen.

Intensieve voorbereiding
Binnen de beheergroep is een aparte
onderverdeling in kleding en harnachementen.
Met de kleding worden de uniformen van
de ruiters bedoeld. Tijdens de oefendagen
zijn dit het dagelijks tenue (rij-uitvoering),
zoals de giberne en reservemateriaal DT en
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een ander attila-jasje aangemeten. Na de
inzet wordt alles ingepakt en terug vervoerd
naar de Du Moulinkazerne. Afhankelijk van
de weersomstandigheden moet het materiaal
worden gedroogd. Bij terugkomst beginnen de
werkzaamheden eigenlijk pas echt. Alles wordt
schoongemaakt, de uniformen gestoomd.
Alles wordt geteld en eventuele reparaties in
gang gezet.

Maatwerk voor escorteur
Voor Prinsjesdag werd de laatste jaren
Renbaan Duindigt ingericht als een tijdelijk
cavaleriekamp. Op deze locatie wordt alles
klaargezet, zoals hoofdstellen, staldekens,
dekjes, paardendekens, ledervet, poetsdoeken,
singels, etc. Op verschillende momenten
levert de beheergroep goederen aan en
neemt goederen in. Een groot gedeelte van
de dag bestaat dan ook uit verzorging van het
paard en materiaal. Van de escorteurs wordt
verwacht dat zij, naast het verzorgen van het
paard, tevens het materiaal goed onderhouden
en in perfecte staat inleveren. Dit gebeurt
met een keuring, waarbij de beheergroep
zorgvuldig controleert of bijvoorbeeld de
hoofdstellen zijn schoongemaakt en ingevet.

Uniform uit 1867
Het ceremonieel tenue van het Cavalerie
Ere-Escorte is in feite het huzarenuniform dat
in 1867 is vastgesteld. Kenmerkend zijn de
attila en de kolbak, die beide zijn afgeleid van
Hongaarse uniformdelen. Het ceremonieel
tenue is als volgt samengesteld: kolbak ,
-attila, pijnappelsnoer, koordsjerp, rijbroek,
rijlaarzen met sporen, witte handschoenen,
sabel met sabeltas, zilveren giberne voor
officieren.

Het pak wordt gemeten op de persoon. Zo
heeft iedereen zijn eigen passende attila. Bij
bevorderingen wordt niet altijd direct de rang
veranderd, maar krijgt een ruiter eventueel
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Opperwachtmeester Raangs stelt vast dat zijn
functie bij Defensie en de scholengemeenschap
raakvlakken hebben: “Facility management
is zichtbaar in beide organisaties. Op school
geef ik leiding aan 24 mensen, bij het CEE aan

zes. Ik heb bij Defensie heel doelgericht leren
werken. Dat heeft ook op school al diverse
malen zijn vruchten afgeworpen, waaronder
bij ontruimingsoefeningen. Strakke procedures
blijken daar ook zeer effectief.”
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OPLOSSINGEN VOOR KLEDING,
UITRUSTING, WERKPLEK EN LEGERING

INTERVENTIETEAM: ‘MAKELAAR’ TUSSEN
PERSONEEL EN ORGANISATIE
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DEFENSIE

Binnen Defensie bestaat geregeld onvrede over kleding, uitrusting, werkplek
en legering. Om sneller tot antwoorden en tot oplossingen te komen startte in
oktober 2018 het Interventieteam Defensie (ITD). Dit team helpt bij het vinden
van de juiste weg in complexe processen of bij het oplossen van problemen in
de afhandeling. Ook verbeteringen, die door de extra defensiefondsen mogelijk
zijn, laten vaak lang op zich wachten. Het Interventieteam Defensie grijpt in waar
nodig, maar werkt wel via de bestaande lijnen.

Het logistieke proces in Defensie is
soms complex. Het interventieteam
helpt om knelpunten te signaleren.

TEKST: MAJ FRED WARMER

Binnen dit team is ook een reservist werkzaam;
ritmeester Wendy Galjard. Zij is gedetacheerd
bij het Interventieteam Defensie vanuit de
Belastingdienst waar zij werkt als adviseur
werving & selectie. Zij is sinds 2009 reservist
specifieke deskundigheid bij 1CMI Co. Wendy:
“Mijn vader was dienstplichtig huzaar bij het
regiment Huzaren van Boreel. Via het Cavalerie
Ere-Escorte kwam ik ook bij dit regiment
terecht en werd daar te paard beëdigd.
Bij die plaatsing hoorde het halen van het
Militair Ruiterbewijs in brons”. In haar vrije
tijd is Wendy nog steeds actief in de militaire
paardenwereld. Zij is bestuurslid van de
Militaire Ruitervereniging ‘Te Paard!’ (MRV)
Afdeling Amsterdam, en is lid redactielid in het
bestuur van het VOC blad en Secretaris van de
Militaire Prestatietocht Te Paard (MPTTP).

steeds beter de weg naar ons te vinden. De
klachten die binnenkomen zijn divers, waarbij
wij prioriteit geven aan zaken die huisvesting,
ICT en kleding betreffen. Het is moeilijk na vele
jaren van zware bezuinigingen om de mindset
van mensen te veranderen. In het recente
verleden klonk het heel vaak ‘kan niet of mag
niet’. Nu er meer financiële ruimte is, kunnen
we knelpunten voortvarender aanpakken.
Mede daarom is het ITD opgericht.”
Toch blijft het werkveld uitdagend. Dat
komt door het bestaan van te veel de
‘stroperige’ processen in de organisatie. De
huidige inrichting van Defensie maakt het
niet eenvoudig om processen te versnellen
of überhaupt te veranderen. Wendy: “Dit
leidt vaak tot frustratie en onbegrip op de
werkvloer. Vaak voelen mensen zich in onze
organisatie in de steek gelaten, gevangen in het
behoeftesteller-proces en onbekend zijn met
waar het knelpunt zit. Bijzonder frustrerend is

Prioriteiten
Het werken bij het Interventieteam geeft veel
voldoening volgens Wendy: “De mensen weten
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Ritmeester Wendy Galjard.

ook het ontbreken van terugkoppeling,
waardoor men geen idee heeft wat de
status van een verzoek is. Bij het ITD doen
wij dat anders.”
Altijd antwoord
De werksfeer wordt er niet beter op door
‘het systeem’. Daar wil Defensie met
het ITD iets aan veranderen. Men wil
duidelijker en eerlijker communiceren
met het personeel over klachten. Voor
verreweg het grootste deel van de
oplossingen, die het interventieteam vindt,
ligt de sleutel bij communicatie. Informatie
is aanwezig binnen de organisatie, maar
het komt niet of gebrekkig op de juiste
plaats terecht. Volgens Wendy krijgt
verbetering van de communicatie veel
aandacht: “Wij willen altijd persoonlijk
contact hebben met de melder.
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Telefonisch of per e-mail. Iedere klacht wordt
behandeld en afgehandeld. Of als het echt niet
bij ons thuis hoort, overgedragen. Wij zoeken
uit waarom het vastloopt in de organisatie.
Het ITD lost het probleem niet op, maar zorgt
er wel voor dat afhandeling op de juiste plek in
‘de lijn’ terecht komt. Eigenlijk jagen we op de
bekende ‘paarse krokodil’. Per melding komt er
altijd een antwoord.”

Volgens Wendy zijn er al grote stappen gezet
naar verbeteringen op het gebied van WiFi,
legering, persoonlijke uitrusting: “Uiteindelijk
geeft iedereen dat een positief gevoel.
Stapsgewijs proberen we Defensie beter te
maken, zodat iedereen zich gewaardeerd,
happy en trots voelt op de organisatie.”
Het interventieteam Defensie is op werkdagen
telefonisch te bereiken via 070-3188000.
Intern via *06-50188000. E-mail:
interventieteamdefensie@mindef.nl.

Per OPCO is een point of contact aangesteld.
Waarmee het interventieteam nauw
samenwerkt. Hierdoor komt het team in
contact met vele defensieonderdelen. Het
blijkt dat de efficiency sterk verbetert als de
mensen binnen de OPCO’s of krijgsmachtbrede afdelingen op de juiste manier worden
aangesproken. Wendy ervaart dat de
verantwoordelijken echt hun uiterste best
doen om oplossingen voor elkaar te krijgen.
Er blijkt veel mogelijk als er duidelijk wordt
gecommuniceerd.

De ‘paarse krokodil’ met het complete ITD en de minister van Defensie.
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Flitsen
mooi geworden”, vertelt een trotse Den
Hollander tegen de krant. “Om daar te staan
met je compagnie was heel bijzonder. Ik ben
vreselijk trots. Een waardig afscheid voor
ons van Amsterdam.”

Na 70 jaar laatste vrijwillige militairen
uit Amsterdam
De Charlie Compagnie van 20 Natresbataljon
maakt zich gereed om ‘uit te marcheren’. Na
ruim 70 jaar verlaten de laatste vrijwillige

Individuele Inzet Reservisten

militairen Amsterdam. Maar, met een

Door de enorme toename van de inzet van

bijzonder afscheidscadeau op zak: een eigen

reservisten is het Bureau Reservisten CLAS

Nachtwacht 2.0. De compagnie verhuist

op twee punten aan de slag gegaan met het

dit najaar van het Marine Etablissement

verbeteren van het IIR proces. De eerste is een

in Amsterdam naar de voormalige

nota waarin de richtlijnen voor IIR worden

marechausseekazerne in Badhoevedorp.

weergegeven. De meeste van deze richtlijnen

Om dit moment te markeren is in juni in

zijn niet nieuw, maar door het vastleggen

het Rijksmuseum een unieke foto gemaakt

ervan, dient het werkproces transparanter

met een link en knipoog naar de historische

te worden. De verwachting is dat deze nota

voorgangers van het Korps Nationale

spoedig getekend wordt en aansluitend

Reserve; de schutters van de Nachtwacht.

verspreid kan worden. Ten tweede is het

De compagnie werd gefotografeerd

matchingsproces voor de individuele inzet

in dezelfde setting als het tafereel van

van reservisten gemoderniseerd. Sinds eind

Rembrandt.

januari 2019 wordt gebruikt gemaakt van een
internet-based Matching Tool, die vraag en

De eigenlijke titel van het pronkstuk van

aanbod gemakkelijker bij elkaar brengt. Elke

het Rijksmuseum luidt: ‘De compagnie van

landmacht-reservist kan hier een account

kapitein Frans Banning Cocq en luitenant

activeren via www.ikbenreservist.nl. Hierdoor

Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed

blijf je op de hoogte van alle uitvragen en van

om uit te marcheren’. Precies wat de Charlie

alle ontwikkelingen op reservistengebied.

Compagnie van kapitein Arjen den Hollander

Nog niet alle reservisten zijn bekend met deze

nu doet. De Telegraaf opende met de foto

nieuwe route. Voor vragen over deze tool kun

van het bijzondere tafereel. “Het is echt heel

je mailen naar ikbenreservist@mindef.nl.
43

kandidaten (reservisten) geleverd. Daarbij wist
hij uitstekend welke expertises er voorhanden
waren. Ook was de majoor een meester in het
vinden van creatieve oplossingen.
De coin is in 2018 ingesteld en geslagen in een
kleine oplage van 100 stuks. De Plv IRP-KL reikt
de coin aan uit deeltijd militairen (reservisten),
voltijdsmilitairen (beroeps) en civiele personen
die zich in hoge mate verdienstelijk hebben
gemaakt voor de positie van reservisten in de

Coins voor Ter Horst en De Jong

krijgsmacht.

De Plaatsvervangend Inspecteur
Reservepersoneel KL (Plv IRP-KL), kolonel Fulco
Stallmann, reikte dit voorjaar tweemaal een
coin uit. Aansluitend aan de “stokoverdracht”
ontving Gijs ter Horst, adjudant van het 1 CMI
Commando, op 16 mei de coin . Ter Horst
kreeg dezen voor zijn werk binnen het 1 CMI
Commando. Bijna 6 jaar lang heeft de Adjudant
als ‘moeder’ van 1 CMI Commando een grote
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de
eenheid. Foto: Dennis Boom

Korps-jongste officier opnieuw een vrouw
Het is een traditie om op het jaarlijkse
korpsdiner officieren de ‘korps-jongste’
te benoemen. Op 12 april maakte
korpscommandant (KC) luitenant-kolonel Hans
Berding bekend dat tweede luitenant Anne
van Langevelde de nieuwste korps-jongste
is. Anne is commandant van het 5e peloton
Op 26 februari kreeg majoor Peter de Jong de

van de Alpha Compagnie in Den Haag van 20

coin. Hij ontving deze voor zijn werk binnen

Natresbataljon. Dit is de enige compagnie in

1 CMI Commando. Bijna 6 jaar lang heeft De

het korps met een 5e peloton. Het is voor de

Jong de matching verzorgd tussen de IIR- en

derde keer op rij dat de korps-jongste een

steunverleningsaanvragen en de geschikte

vrouw is. Volgens de KC: “Het is echt geen
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beleid om vrouwen hierin voorrang te geven,

dat vervolgens de boel afbouwde, inpakte

maar uit onze gegevens van de nieuwste

en bewaakte: “Wat we optuigen voor een

lichting officieren blijkt glashelder dat de

operatie, moet ook weer terug. Met dezelfde

jongste opnieuw een vrouw is.”

chirurgische precisie als de missie werd
uitgevoerd. En u zorgde daarvoor. Ieder

Anne neemt het stokje over van tweede

vanuit z’n eigen expertise. Een speciaal

luitenant Rachelle van den Brink van

samengesteld team vanuit de gehele

de Delta Compagnie in Brunssum van

organisatie. Vanuit de luchtmacht, het

30 Natresbataljon. Rachelle over haar

Defensie Ondersteuningscommando en 10

ervaringen als korps-jongste: “Ik leerde veel

Natresbataljon.”

over de korpstradities en maakte kennis met
allerlei ontwikkelingen in de landmacht. Ook
kreeg ik een rol tijdens de uitreiking van de
korpssabel en de grote beëdiging tijdens de
Nationale Taptoe in Rotterdam. Daar mocht
ik een generaal in de houding zetten, was
een leuke ervaring. Ik draag de functie nu
over. Anne, geniet, kijk rond en leer. Het is
de moeite waard.”
Hoe wordt je korps-jongste officier van het
Korps Nationale Reserve? Op een bepaalde
peildatum in het jaar wordt gekeken wie recent
benoemd is tot officier en qua leeftijd de
jongste is. Dat blijken in het korps vrijwel altijd
tweede luitenants te zijn die nog niet zo lang

Kolonel Paul van der Touw en luitenant-

pelotonscommandant zijn.

kolonel Hans Berding reikten de
medailles uit. Nooit eerder opereerde een
samengestelde eenheid van het Korps

Medailles Jordanië missie

Nationale Reserve tijdens een uitzending als

Collega’s van 10 Natresbataljon ontvingen

force protection. De militairen beschermden

op 17 april de Herinneringsmedaille

personeel en materieel tegen allerlei soorten

Internationale Missies op de Vliegbasis

dreiging. Zo kon de terugkeer ongestoord

Leeuwarden. Commandant der

verlopen. De militairen bemanden

Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob

posten, reden patrouilles, en verzorgden

Bauer sprak tot de militairen die als laatsten

de Quick Reaction Force. Ook hebben ze

de Air Task Force Middle East in Jordanië

defensiepersoneel begeleid dat van of naar

vormden, maar ook tot het detachement

Amman reisde.
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Defensie en UWV mikken op inzet reservisten
Staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser,
overhandigde het handreikingsboekje in
het bijzijn van verschillende reservisten aan
Jose Lazeroms, lid raad van bestuur UWV.
Het boekje geeft reservisten en hun civiele
leidinggevenden inzicht in de rechten en
plichten van reservisten. Zo zijn er duidelijke

Korpslegpenning in zilver voor Hans

afspraken te maken over hun inzet. Dit moet de

Schoenmakers

inzet vergemakkelijken van UWV-werknemers

Voorafgaand aan de start van het Korpsconcert

als reservist. Beide organisaties spraken

op 30 maart in De Flint Amersfoort reikte

bovendien af om de onderlinge samenwerking

korpscommandant, luitenant-kolonel Hans

te intensiveren.

Berding, de Korpslegpenning in zilver uit aan
Hans Schoenmakers. Hans kreeg deze (binnen

Defensie heeft de ambitie om het aantal en de

de Natres de hoogste onderscheiding) voor zijn

inzet van reservisten te verhogen. Door meer

vele activiteiten in het korps.

gebruik te maken van reservisten neemt het
aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van

Hans Schoenmakers is als reservist en ook als

de krijgsmacht toe. Zo kan Defensie effectiever

beroeps jarenlang actief geweest in en rondom

inspelen op een steeds sneller veranderende

ons Korps. Hij schreef het boek ‘Beschermen

omgeving. UWV steunt deze ambitie en geeft

wat je dierbaar is’ over 40 Jaar Nationale

medewerkers die reservist zijn (of dat willen

Reserve. Daarnaast is Hans langdurig

worden) hiervoor de ruimte. Eerder werden al

bestuurslid geweest van het OVV-KNR (Onze

handreikingen opgesteld voor reservisten bij

Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale

het Rijk, de waterschappen, de provincies en

Reserve) en was hij verantwoordelijk voor het

gemeenten. Defensie werkt op dit moment aan

verenigingsblad. Hans is 29 maart afgetreden

een handreiking voor het bedrijfsleven.

als bestuurslid en is benoemd als erelid.
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Joland Dubbeldam opgevallen. Hij reikte
de OOCL-legpenning uit, die maar zelden
wordt toegekend. Jan kreeg nog een mooi
afscheidscadeau: hij wordt ‘reservist der
reservisten’ en gaat meedenken over het
opnieuw inrichten en uitbreiden van de
geneeskundige eenheden van de Koninklijke
Landmacht. Hij gaat met FLO, maar blijft
toch nog verbonden met de organisatie die
hij zo lief heeft.

OOCL-legpenning voor
overste Roodenburg
Na 42 jaar kwam op 1 juni een einde aan
de carrière van prof. dr. Jan Roodenburg
als luitenant-kolonel reservist specifieke
deskundigheid bij 400 GNK. Overste
Roodenburg was een Pater Familias van
deze eenheid, altijd aanwezig en bereid
iedereen met raad en daad bij te staan.
Of het nu ging om kennis overdragen aan
nieuwe generaties medisch personeel
of adviseren over medische doctrines,
materiaal en uitrusting. Een man met een
indrukwekkende civiele carrière als oncoloog
binnen het UMCG. Hij heeft de krijgsmacht
42 jaar als reserveofficier gediend en vele
artsen en verpleegkundigen, zowel nationaal
als internationaal, opgeleid en begeleid.
Zijn persoonlijkheid, kameraadschap en
bevlogenheid zijn ook de brigadegeneraal
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Herdenkingen Tweede Wereldoorlog

Bevorderingen binnen DC

Op diverse plaatsen in Nederland waren

In het Defensity College (DC)-programma

met name militairen uit het Korps Nationale

is een nieuwe bevorderingssystematiek

Reserve aanwezig bij ceremoniële

geïmplementeerd. Wanneer een

herdenkingen op de avond van 4 mei en

werkstudent aan een aantal criteria

Bevrijdingsdag 5 mei. Twee in het oog

heeft voldaan binnen of buiten Defensie

springende waren kransleggingen bij de

(zoals studieresultaten en het behalen

Nationale Militaire Dodenherdenking op het

van een universitaire bachelor titel), kan

Militair ereveld Grebbeberg in Rhenen en

de werkstudent tot sergeant of vaandrig

bij het voormalige vliegveld Ypenburg ter

worden bevorderd. Op 29 maart zijn volgens

herdenking van de Slag om de Residentie

de nieuwe systematiek 29 deelnemers aan

(Den Haag) in de meidagen van 1940.

het DC bevorderd tot de rang sergeant/
wachtmeester en 28 tot luitenant-ter-zee3,
vaandrig of kornet. De 57 bevorderden
dienen bij alle onderdelen van Defensie.
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UITNODIGING BIJZONDERE KORPSDAG 2019
5 OKTOBER ISK HARSKAMP & KOOTKAZERNE STROE
De voorbereidingen voor de

De bijzondere Korpsdag bestaat

gaat binnenstromen voor

jaarlijkse Korpsdag zijn in volle

uit deze drie 3 onderdelen:

versterking van de natrestaken.

gang. De editie op zaterdag

1.	De Schiet en

Bijvoorbeeld grondsensoren

5 oktober 2019 wordt groter

Vaardigheidswedstrijden

en drones, hoe werken die en

en uitgebreider, waarbij

(SVW)

wat is het technische vernuft?

ook de blik op de toekomst
interessant is voor iedereen.

2.	Militaire Lichamelijke
Vaardigheden (MLV-proeven)

Met een veelzijdig programma

3.	Informatie-Demonstratie

demonstreren de deelnemers

Bijeenkomsten (IDB)

Ook de nieuwe gevechtskleding
en het verbeterd Operationeel
Soldaat Systeem (VOSS) worden
getoond.

hun schietvaardigheden,

De Korpsdag is opengesteld voor

sportvaardigheden, veelzijdigheid

alle militairen van het KNR, (oud)

Korpscommandant lkol Hans

en militaire vakkennis.

korpsleden en aangesloten via het

Berding: “Deze dag biedt een

Federatie lidmaatschap.

zeer gevarieerd en interessant

Het volle programma bestaat

programma. Van onze militaire

tevens uit presentaties over

Met het oog op morgen

kwaliteiten, sportieve prestaties

de toekomst van het Korps

Gedurende de hele dag zijn er

tot het kennisnemen van de

Nationale Reserve (KNR) en de

diverse presentaties door het

nieuwste korpsontwikkelingen.

stand van zaken van de nieuwste

projectteam doorontwikkeling

En natuurlijk om elkaar als

technologische ontwikkelingen.

Natres. Op het kazerneterrein

‘wapenbroeders’ te ontmoeten.

Ook nieuw dit jaar is de

vinden demonstraties plaats

Ook als je geen lid bent van een

mogelijkheid voor natresmilitairen

van, onder andere, het

deelnemend team is dit een dag

om de MLV-speld (Militaire

innovatiepeloton. Dit laat

die je niet mag missen.

Lichamelijke Vaardigheid)

zien welke technologische

Meldt je aan!”

te behalen en op die dag de

ontwikkelingen er zijn en welk

MLV-proeven te ondergaan.

nieuw materieel mogelijk
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AANMELDINGEN VIA HET EIGEN BATALJON.

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 opleidingsen trainingstraject om het militair geneeskundig personeel goed voor te bereiden op diverse geneeskundige
missies.

51

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.
Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR)
Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) is één
van de militaire muziekkorpsen van de landmacht. 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.

Korps Nationale Reserve
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.
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