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Korps ontvangt 
Prins Mauritsmedaille

Van alle eenheden uit het Korps Nationale Reserve, van de 
natresbataljons, Natops tot en met de FKNR, waren 60 nieuw te 

beëdigen militairen aanwezig uit alle delen van Nederland. Deze grote 
variëteit maakte deze beëdiging op 11 april 2015 tot een bijzondere 

gebeurtenis. 

HET MOET! NOG ALTIJD.



n versus 

Geteisterd door een stormachtige wind en regen vond de plechtigheid plaats bij het nieuwe Nationaal 
Militair Historisch Museum in Soest. Extra cachet kreeg deze unieke korpsbeëdiging door de uitrei-
king van de Prins Mauritsmedaille door de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’(KNVOL).  
Deze onderscheiding wordt incidenteel toegekend aan personen of eenheden die veel voor de land-
macht betekenen. In 2012 ontving generaal b.d. Peter van Uhm deze medaille. 

Namens alle 3.000 militairen van het Korps Nationale Reserve nam korpscommandant, kolonel 
Gerard van der Thiel, de Prins Mauritsmedaille in ontvangst: “We vieren dit jaar ons 100-jarig 
jubileum. Deze medaille was niet gepland, maar vormt zeker een kers op onze taart. Het is een 
opsteker voor onze natresbataljons die operationeel zijn ondergebracht in de gevechtsbrigades van 
de landmacht.”

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN

FOTO’S: KAP FRED WARMER, SM ROSANNO SAMBAJON, SGT MICHEL NAUTA, SLD1 LENNEKE DE PENNING

De langzame pas van de vaandelwacht vindt zijn traditie 
in de pas van de infanterie rond 1600. De troepen van 
Prins Maurits gebruikte deze gestage pas voorwaarts 
om de vijand te imponeren. Het zal niet alleen aan de 
pas hebben gelegen, maar de troepen wonnen wel de 
beroemde slag bij Nieuwpoort tegen de Spanjaarden.



 

In 1935 riep de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger (KNVOL) een ‘award’ in het leven; de 
Prins Mauritsmedaille (PMM). Het is geen decoratie van Defensie, maar van de KNVOL. Voor de 
onderscheiding komen personen of eenheden in aanmerking die op een bepaald moment een extra 
verdienstelijke rol voor de krijgsmacht vervulden. Personen waren bijvoorbeeld de geschiedschrijver 
Lou de Jong en generaal Peter van Uhm. In 2002 ontving het Korps Commandotroepen en in 2003 
het Korps Onderofficieren de PMM. Het Korps Nationale Reserve ontving dit jaar de medaille voor 
haar langdurige verdienstelijke rol in de Koninklijke Landmacht.

Voorzitter van de KNVOL, luitenant-generaal b.d. Peter Striek sprak de aangetreden troepen 
en gasten toe. Kern van zijn betoog was dat deze vrijwilligers op kritieke momenten steeds de 

De medaille toont aan de voorzijde de beeltenis van Prins Maurits. De stichter van de Nederlandse 
krijgsmacht. Aan de achterzijde de tekst: Voor het vaderland. KNVOL. Voor loffelijke daden en 

krijgsgeschiedkundig onderzoek.





krijgsmacht versterkten. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, de mobilisatie van 1939 en de 
gevechten in de meidagen van 1940, de spanning in Europa in 1948 en vele inzetmomenten daarna. 
Striek: “Het credo van de Vrijwillige Landstorm luidde ‘Naast burger ook soldaat als ’t moet’. En ik 
ben ervan overtuigd dat het nog altijd MOET. De actualiteit toont dat steeds weer aan. Waar zouden 
we zijn zonder het Korps Nationale Reserve!”«

Meer weten over de Prins Mauritsmedaille en de ontvangers daarvan: www.onsleger.nl/informatie/
prins-mauritsmedaille 

Bovenop de vaandelstok is een leeuw te zien. Deze rust op een goudkleurig 
kistje. Aardig detail om te weten: hierin zit een schepje Nederlandse aarde. 
De achtergrond is dat eenheden van onze krijgsmacht, ook bij aanwezigheid 
in het buitenland, nieuwe militairen altijd de eed of belofte kunnen laten doen 
op vaderlandse grond.

Nederlandse aarde bij vaandel

http://www.onsleger.nl/informatie/prins-mauritsmedaille  
http://www.onsleger.nl/informatie/prins-mauritsmedaille  


Future Force Conference 
2015

Het ministerie van Defensie organiseerde van 23 tot 25 maart de 
Future Force Conference 2015 in het Nationaal Militair Museum in 

Soesterberg. Militairen van de Echo en Foxtrot Compagnie van 
20 Natresbataljon uit Amersfoort hebben bewakings- en 

beveiligingstaken uitgevoerd. “Een prachtige klus!” aldus een 
enthousiaste militair van het Korps Nationale Reserve.

INZET



n versus 

Op dit unieke evenement is de top van de militaire en civiele veiligheidsorganisaties uit binnen- en 
buitenland vertegenwoordigd, naast toonaangevende kennisinstituten en trendsettende innova-
tieve industriële partners. Tijdens de Future Force Conferentie 2015 nodigt de CDS zijn NAVO- en 
EU-collega’s uit voor informeel topoverleg. Ook zijn diverse kennisinstituten van wereldformaat 
vertegenwoordigd. 

Zijne Majesteit Koning Willem Alexander was aanwezig bij de afsluiting van de Future Force 
Conference 2015. Voorafgaand aan de afsluiting ontving de Koning de opperbevelhebber van de 
NAVO-strijdkrachten (Saceur), generaal Philip Breedlove in het museum in audiëntie.«

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN

FOTO’S: KAP FRED WARMER & SM ROSANNO SAMBAJON



‘Naast burger, ook soldaat’ in 
muziek, beeld en tekst

INDRUKWEKKEND KORPSCONCERT IN DE FLINT

Theater De Flint in Amersfoort was vrijwel volledig gevuld op 
zaterdagavond 28 maart. Ruim 650 bezoekers woonden het 
historisch korpsconcert bij dat dit jaar in het teken stond van 

100 jaar Korps Nationale Reserve. Ook generaals en burgemeesters 
behoorden tot de vele gasten. Het was een uniek gebeuren, 

waarbij muziek van de Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) werd 
afgewisseld met veel filmbeelden en korte informatieve presentaties. 
De toehoorder kreeg naast mooie muziekstukken ook veel mee over 

de mijlpalen uit 100 jaar korpsgeschiedenis.



n versus 

Het concert vergde veel voorbereiding. Als gebruikelijk koos de FKNR, onder leiding van chef-
dirigent Harrie Wijenberg, de muziekstukken. Dit jaar was dat een chronologische tijdreis vanaf het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 tot heden. Tot de muziekstukken behoorden bijvoor-
beeld ‘In Flanders Fields’, ‘Colonel Bogey’ (de melodie is beroemd geworden door de oorlogsfilm 
‘Bridge over the River Kwai’ en ‘A London Celebration’). Vanzelfsprekend klonk ook onze eigen 
Natresdefileermars, maar ook gespeeld werd de “Landstorm Marsch”. In 1914 werd deze march voor 
piano geschreven door Max Carré in opdracht van de inspecteur van de Vrijwillige Landstorm ten 
behoeve van het Koninklijk Nationaal Steun comité 1914. Speciaal voor het korpsconcert FKNR werd 
deze “marsch” gearrangeerd door de bekende componist/arrangeur Rob Balfoort. De FKNR speelde 
deze mars in een historische bezetting.

Unieke beelden
Ter illustratie van de korpsgeschiedenis werd beeldmateriaal vertoond passend bij het moment. 
Bijvoorbeeld de landdagen van de Vrijwillige Landstorm, beelden uit een originele film over de 
Vrijwillige Luchtwachtdienst, het Natresopleidingskamp Golf Links bij Arnhem en recente inzetmo-
menten. Veel van deze opnamen zijn opgevraagd bij historische beeldarchieven. Het was in veel 
gevallen zeer lang geleden dat dergelijke beelden openbaar vertoond werden, er zaten veel nog nooit 
eerder vertoonde unieke filmbeelden bij. 

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN
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Hans de Herdt, presenator bij SBS6 en kapitein reservist bij 1CMI Commando, presenteerde tussen 
diverse muziekstukken de belangrijkste mijlpalen in de korpsgeschiedenis. Daarvoor wisselde hij 
steeds van tenue, passend bij het tijdvak. Van burgerkleding met oranje armband bij de oprichting 
van de Vrijwillige Landstorm in 1914 tot het hedendaagse uniform. De Herdt werd daarbij vergezegeld 
door figuranten die de complete militaire uitrusting, inclusief bewapening, uit dat historische tijdvlak 
lieten zien. Ook dat maakte, naast de muzikale omlijsting, de avond voor de gasten tot een indruk-
wekkende ervaring. 

Toekomstgericht
De VIP tribune van het Korps Nationale Reserve was volledig gevuld. Diverse relaties woonden het 
concert bij, waaronder ook een aantal burgemeesters. Korpscommandant kolonel Gerard van der 
Thiel sprak het afsluitende woord. Hij keek daarbij ook vooruit naar de toekomst van de reservist als 
belangrijke component in een flexibel en adaptief modern leger. Bovendien onderstreepte de korps-
commandant dat het oude motto van de Vrijwillige Landstorm “Naast burger, ook soldaat”, al 100 
jaar niets aan kracht heeft ingeboet. «



Geknipt voor rollen in 
militaire filmbeelden

OPENINGSFILM VAN DE FUTURE FORCE CONFERENCE 2015

‘Ennnnn CUT!’, klonk het op gezette tijden hard door de kruipruimte 
onder de Caballerofabriek op het Haagse industrieterrein Binckhorst. 
Onder en naast de oude sigarettenfabriek schoot filmproductiebedrijf 

Scenarios4summits op 4 maart de openingsfilm van de Future Force 
Conference 2015 van 23 tot en met 25 maart. De Alfa Compagnie van 20 

Natresbatajon leverde vijf figuranten en vijf setbouwers.



TEKST & FOTO’S: KPL1 DAVE HEEMSKERK

De FFC is een evenement dat (inter)nationale veiligheidspartners, high-techindustriëlen, topmili-
tairen, -ambtenaren en -academici bij elkaar brengt om te discussiëren over strategische keuzes, het 
belang van partnerschappen en de complexe globale veiligheidssituatie van tegenwoordig. De film 
was de opening van de conferentie en zette aan tot discussie.

‘Groene’ ervaring
 ‘Again!’ En opnieuw spreekt de Engelse acteur Damian Kell zijn openingszin als bunkercomman-
dant op handafstand richting de camera: ‘The year is 2030 in a world that is largely destroyed’. Op 
de achtergrond is zijn ‘second’ te zien die posities intekent op een stafkaart. In werkelijkheid is het 
de figurant sergeant Berger. ‘Een geweldige ervaring’, zegt Berger. ‘Heel anders dan onze normale 
taken.’



Mark Stoop, directeur en regisseur van Scenario4summits: ‘We schetsten een apocalyptisch scenario 
waarin we laten zien wat er fout is gegaan in de jaren tussen 2015 en 2029. Foute keuzes, broze bond-
genootschappen etc.’ Via opdrachtgever Directie Communicatie van het Ministerie van Defensie 
kwam hij uit bij de Haagse reservisten. ‘We zochten mensen die ‘groen’ denken en kunnen praten. En 
snel beschikbaar waren vanwege de korte productietijd.’

Woestijnsfeer
Sommige scenes moeten vaak over omdat het licht net iets beter kan of omdat elders net een toilet 
wordt doorgetrokken. Sergeant Berger: ‘Het is lastig. Doodserieus spelen met een camera en micro-
foon vlak bij je en al die mensen die om de set heen staan. Helemaal als het de tiende keer is.’ 

De set die de reservisten buiten opbouwen op een gravel basketbalveld, beeldt Mali uit. Speciale folie 
en spiegels simuleren de lichtinval in de tent alsof ze midden in de woestijn staat. Voordat Stoop de 
scenes schiet, wisselen Kell en de reservisten hun woodlandtenue om voor desert en bestoken ze 
elkaar met handenvol Beamix om zo een stoffig uiterlijk te krijgen. Ook de Colts krijgen die behan-
deling. ‘Als de wapenhersteller dat ziet…’, mompelt een figurant met een bezorgd gezicht terwijl hij 
positie inneemt voor de volgende take.«



Nieuwe wervingscampagne 
korps voor print en online

MAKING OFF MET EIGEN MILITAIREN

Deze zomer start een nieuwe wervingscampagne specifiek voor het 
Korps Nationale Reserve. Op drie locaties zijn foto’s gemaakt 

die volledig aansluiten bij de kerntaken van het korps. De ‘figuranten’ 
zijn echte militairen. Diverse collega’s maakten een professionele 

shooting mee van het reclamebureau. Over de achtergronden 
van de nieuwe campagne.



Hoewel veel compagnieën momenteel goed gevuld zijn, blijft werving en algemene korpsbekend-
heid een doorgaand proces. Kapitein Mirjam Meindertsma, Hoofd Werving & Voorlichting bij het 
Korpsbureau Nationale Reserve: “De laatste keer dat er reclamefoto’s zijn gemaakt voor ons korps 
is alweer tien jaar geleden. Met de nieuwe uitrusting en verjonging binnen het korps was de tijd rijp 
voor nieuw materiaal. Bovendien dienen onze uitingen aan te sluiten bij de algemene campagne 
‘Werken bij Defensie. Je moet het maar kunnen’.”

Aansprekende locaties
Uitgangspunten voor de campagne: focus op kerntaken van het korps en een jonge uitstraling, omdat 
steeds vaker studenten en jongeren interesse tonen. Bovendien moest de campagne flexibel zijn 
qua beeld om vertalingen te kunnen maken naar ‘gewone’ advertenties, posters, maar ook steeds 
vaker online activiteiten op websites en social media. De eerste uitingen zullen in juni verschijnen, de 
posters komen in de loop van de zomer.

De campagne toont drie situaties: een metrostation, een road block en een haven. De locatie 
trein station of luchthaven leverde problemen op. Om bij de NS of op Schiphol met militairen in 
vol ornaat aan de slag te gaan, geeft veel praktische problemen. De oplossing was het Nationaal 

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN
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Trainingscentrum (NTC) van de Genie in Vught. Daar is het metrostation Weesperplein uit Amsterdam 
nagebouwd voor oefendoeleinden. Ook perfect blijkt nu voor een fotoshoot. Het havenbedrijf 
OilTanking in Amsterdam was al eerder locatie voor een oefening van de Charlie Compagnie uit 
Amsterdam. Op basis van die positieve ervaringen, waren nu ook goede fotoafspraken te maken voor 
het havenbeeld. De derde setting was een landweg in de buurt van het Noordhollandse Westwoud. 
Ondanks de afgelegen locatie, trok de situatie veel bekijks van lokale bewoners. Meindertsma: “ Wat 
deden die militairen daar nou opeens? Zelfs de lokale pers kwam een kijkje nemen!”

Collega’s in actie
De figuranten waren eigen mensen. Het gezicht van soldaat Suzanna Bausch was opgevallen op een 
persfoto gemaakt tijdens haar inzet tijdens de NSS in 2014. Bausch (28) is gymdocent en als militair 
ingedeeld bij de Charlie Compagnie in Amsterdam. Over haar fotomoment zegt ze: “Geweldig leuk 
om te doen. We acteerden in een verkeerssluis en trokken erg veel bekijks. De sfeer moest ochtend 
lijken, maar de shoot was ’s avonds. Met een mistmachine werd daarom nevel gemaakt om een 
ochtendsfeer te creëren.”

De militair in de havenscene is soldaat Timothy Dingeman (27). Ook van de Charlie Compagnie. 
Voor Dingeman was poseren voor de camera allerminst een nieuwtje. Hij is al tien jaar fotomodel en 
werkte jarenlang als internationaal model, waaronder in Milaan. Ook tijdens zijn latere studie bleef hij 
veel modellenwerk doen. Vanwege zijn ervaring kreeg Dingeman samen met kapitein Meindertsma 



een coördinerende rol in de organisatie. Wat viel hem op tijdens de fotoshoot: “Bij normaal model-
lenwerk wordt je gekleed op locatie. Nu starten we net als met een gewone oefening met ‘optoppen’ 
op de kazerne en tenue-inspectie. We gingen gereed de poort uit. Voor de foto waren ook havenar-
beiders nodig, maar het was onzeker of dit mogelijk was. In de haven bleek dat de bemanning van 
een tanker uit India graag mee wilde doen. Ze zijn in de fotoshoot een prachtig deel van het geheel 
geworden. De matroos op de foto is een echte zeeman van één van de schepen op de achtergrond.”«

VOLGENDE ARTIKEL



Grebbeberg voor het eerst 
nationale militaire herdenking

NATIONALE DODENHERDENKING 2015

De jaarlijkse dodenherdenking op de Grebbeberg, op 4 mei, krijgt 
nationale erkenning. Het mag nu de titel Nationale Militaire 

Dodenherdenking dragen. De Nationale Dodenherdenking blijft in 
Amsterdam, maar 75 jaar na de Slag op de Grebbeberg heeft de 
herdenking op de Grebbeberg nu een nationale militaire status.



Voor het eerst in de korpsgeschiedenis  heeft korpscommandant kolonel Gerard van de Thiel een 
krans gelegd tijdens de Nationale Militaire Dodenherdenking. Hij deed dat samen met  majoor (b.d.) 
Frits Stapel van de Stichting Nationale Landstorm Commissie  bij het nationale monument op het 
Militair Ereveld Grebbeberg. Hiermee eert het Korps Nationale Reserve alle vrijwilligers van het korps 
en van de Vrijwillige Landstorm die sinds 1939 het hoogste offer hebben gebracht voor onze vrijheid. 

De krijgsmacht herdacht op 4 mei in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet 
der Nederlanden, Professor mr. Pieter van Vollenhoven en Zijne Hoogheid Prins Pieter Christiaan 
van Oranje Nassau van Vollenhoven en Hare Hoogheid Prinses Anita van Oranje-Nassau, alle mili-
tairen die sinds 1940, waar ook ter wereld, voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn gevallen of zijn 

TEKST: KAP FRED WARMER
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omgekomen bij de uitvoering van de militaire dienst. De herdenking vond plaats op het Militair 
Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Gastheer bij de plechtigheid was de Plaatsvervangend Commandant 
Landstrijdkrachten, generaal-majoor Marc van Uhm. Ongeveer dertig instanties leggen na de twee 
minuten stilte een krans. Aansluitend op de kranslegging volgde een defilé langs de ruim 800 graven. 
Dit defilé langs de 800 graven eindigde bij het Vrijwillige Landstorm monument ’Als het moet’. Dit 
nieuwe monument werd op 4 augustus 2014 onthuld. Op de herdenkingsavond van 4 mei sprak 
generaal-majoor Marc van Uhm met de koninklijke gasten over ons nieuwe monument en de 
betekenis ervan.

 Zeer betrokken bij 4 mei
Als gebruikelijk zijn natresmilitairen actief bij dodenherdenking op 4 mei bij veel monumenten in 
heel Nederland. De Dam in Amsterdam is de bekendste, maar op tientallen locaties in vrijwel alle 
provincies dragen natresmilitairen bij aan het herdenken van de gevallenen en het onderstrepen van 
het belang van vrijheid. De foto’s van ceremonies in Papendrecht, Breda en Steenwijk zijn een wille-
keurige keuze.«

Dodenherdenking Breda

Dodenherdenking Breda Dodenherdenking Papendrecht

Dodenherdenking Steenwijk



Besef 70 jaar vrijheid 
in Nederland

VAN JUNO BEACH NAAR GRONINGEN

Bij de viering van 70 jaar D-Day in Normandië, in 2014, was een 
afvaardiging van 10 Natresbataljon aanwezig. Het was de start van een 

bijzondere samenloop van omstandigheden rond korporaal 
Matthijs Spijk. Hij kocht ter plaatse een historisch boek over het Eerste 
Canadese Leger in WOII en liep vervolgens bij toeval een relatie van een 

Canadese veteraan tegen het lijf in Frankrijk. 



Zo kwam Trooper Stanley Butterworth van het tankregiment ‘The Fort Garry Horse’ in beeld. Een zeer 
betrokken veteraan, want zijn broer sneuvelde in Groningen. Van het een kwam het ander met als 
gevolg een driedaagse herdenking rond de ‘Slag om Groningen’ in april 2015. Precies 70 jaar na dato.

Korporaal Spijk zocht contact met het Oorlogs- en Verzetsmuseum Groningen en Stichting 4 Mei 
Herdenking Groningen. Zo rijpte een plan om de ‘Slag om Groningen’ in april 2015 met voertuigen 
en figuranten na te spelen. En daarbij natuurlijk Trooper Stanley Butterworth over te laten komen 



uit Canada. Ook 10 Natresbataljon leverde een bijdrage aan het driedaagse herdenkingsevenement, 
waaronder ondersteuning van de ceremoniële activiteiten. Op 8 april haalde Spijk de Canadese 
veteraan van Schiphol. Er volgde een intensieve week met lezingenvoor schoolkinderen, een defilé 
en een historisch spektakel rond de bevrijding van de stad Groningen. Op deze pagina een fotogra-
fische impressie van de herdenkingen en vieringen van 70 jaar bevrijding van Noord-Nederland. 
Korporaal Matthijs Spijk schreef een boeiende uiteenzetting over zijn belevenissen en het besef rond 
70 jaar vrijheid in Nederland. Te lang om geheel in November Romeo te plaatsen, maar absoluut een 
aanrader om helemaal te lezen. Klik hier voor het hele verhaal. «

https://korpsnationalereserve.nl/wp-content/uploads/2015/05/The-road-of-freedom-friendship.pdf


Bevrijdingsdefilé in 
Wageningen

5 mei is de dag van de Bevrijding en ook de dag van de Vrijheid. 
Tijdens het Bevrijdingsdefilé waren er weer veel mensen aanwezig om 

hun respect te betuigen aan veteranen die ons in de tweede wereld 
oorlog de vrijheid brachten.  

EEN BIJZONDER EN ONTROEREND MOMENT



Voor veel van deze veteranen is het de laatste keer dat ze zijn afgereisd naar Wageningen gezien 
hun hoge leeftijd ( 90+). Het Korps Nationale Reserve verleende steun aan dit unieke evene-
ment. Ook een ere detachement van Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve heeft 
deelgenomen aan het bevrijdingsdefilé in Wageningen. Een bijzondere eer was weggelegd voor 
korporaal eerste klasse  Jeffrey Kloek, drager van het kruis van verdienste, van 30 Natresbataljon 
(D-Cie) tijdens het Bevrijdingsdefilé. Als vaandeldrager van de Vereniging Dragers Militaire 
Dapperheidsonderscheidingen vertegenwoordigde hij hiermee ook het Korps Nationale Reserve.«

 

TEKST: KAP FRED WARMER
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Kpl 1 Jeffrey Kloek van 30Natresbataljon



Nieuwe Korpsjongste officier

TIJDENS KORPSDINER KMA UITGEROEPEN

Zo’n 125 deelnemers waren aanwezig bij het Korpsdiner Officieren op 
17 april jl. Dit keer was de KMA in Breda de locatie voor de jaarlijkse 

bijeenkomst voor officieren en oud-officieren van het Korps Nationale 
Reserve. Aan het einde van de avond werd de nieuwe Korpsjongste 

officier bekendgemaakt. Tweede-luitenant Robert Rodriguez Gonzalez, 
pelotonscommandant bij 10 Natresbataljon, wordt het komende jaar 

actief betrokken bij diverse activiteiten binnen 
het Korps Nationale Reserve.



Majoor Arno van Essen van het Korpsbureau kijkt terug op een geslaagd evenement: “Het is natuur-
lijk prachtig om het Korpsdiner te houden op de KMA; de bakermat van de officier. De laatste jaren 
hebben we gesleuteld aan het concept, geprobeerd een modus te vinden die het voor jong en oud 
aantrekkelijk maakt om deel te nemen aan het Korpsdiner. Twee jaar geleden zat iedereen nog 
statisch achter tafels, veilig bij hun eigen collega’s. Vorig jaar was het een volledig staand diner. Dat 
vond ook niet iedereen geweldig. In de Grote Zaal op de KMA was het nu mogelijk om zowel te staan 
als te zitten. Hierdoor ontstond enerzijds veel bewegingsdynamiek om te netwerken en mensen te 
spreken, maar anderzijds miste we hierdoor de mogelijkheid van een formeel moment. Uiteraard 
blijven we openstaan voor verdere verbetering. Wellicht dat een gezeten voor- en hoofdgerecht en 
een staande ontvangst en nagerechtbuffet een oplossing is die nog meer tegemoet komt aan de 
verschillende wensen.”

Opgaande lijn vasthouden
Het afgelopen jaar was Tweede-luitenant Tom Liedenbaum van 20 Natresbataljon de Korpsjongste 
officier. Liedenbaum over zijn ervaringen: “Mijn beeld van het Korps is het afgelopen jaar verbreed. 
Ik heb de Korpscommandant vergezeld bij diverse bijeenkomsten en overlegstructuren. Allemaal 
zaken die je als pelotonscommandant normaal gesproken niet meemaakt. Ik kan mijn opvolger 
met ervaring zeggen; geniet van het komende jaar. Het is erg leuk en leerzaam om Korpsjongste 
officier te zijn.”

TEKST & FOTO’S: ELNT ROBERT WITSEN



Voor generaal-majoor Marc van Uhm, plaatsvervangend commandant landstrijdkrachten en 
Inspecteur Reservepersoneel Koninklijke Landmacht, was het de laatste speech bij het Korpsdiner 
officieren. Bij de editie 2016 van het Korpsdiner is de generaal namelijk met FLO. Van Uhm: “Ik heb de 
laatste jaren het Korps zien groeien. De samenwerking binnen de brigades verloopt steeds beter en er 
worden zichtbaar mijlen gemaakt. Er zit de komende tijd meer in het vat voor het Korps. De toekomst 
ziet er goed uit, houdt die lijn vast.”«



30 Natresbataljon acteert 
‘samengesteld’ in Zeeland

OEFENING GOOD NIGHT

Onder de naam ‘Good Night hield 30 Natresbataljon een grote 
oefening in Zeeland. Hierbij werd samen geoefend met civiele 

beveiligingsdiensten en Rijkswaterstaat.  Doel was het beveiligen 
en bewaken van belangrijke complexen, zoals de kerncentrale in 

Borssele (EPZ), de opslag van nucleair afval (COVRA), datacentrum 
(DataProtectors) en het sluizencomplex in Hansweert.  In het 

oefenscenario komt de dreiging van een militante actiegroep die dreigt 
met aanslagen.



Ruim 500 militairen van 30 Natresbataljon kregen opdracht om het gebied te beveiligen en te vrij-
waren van personen die deze vitale objecten willen verstoren. Er werden controleposten ingericht 
bij de kerncentrale en de COVRA. Ook het sluizencomplex in Hansweert  en het Datacentrum in Goes 
werd bewaakt en beveiligd door eenheden. Bijzonder is de directe samenwerking met de civiele 
beveiligingsdiensten van de vitale objecten. De oefening in de haven past goed in het veiligheidsbe-
leid van Zeeland Seaports, waarbinnen optimale samenwerking tussen partijen op het gebied van 
veiligheid een belangrijk uitgangspunt is. 

TEKST: KAP FRED WARMER
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Eyeopener
Ook voor Yannick, locatiebeheerder van de Databunker in Goes, was het leerzaam: “Het was erg 
interessant om de natresmilitairen te zien trainen en oefenen binnen dit realistische scenario. 
Bijvoorbeeld hoe men moet reageren en handelen bij indringers op ons complex en bij een bommel-
ding. Men is direct in hoogste staat van paraatheid, waarna systematisch het complex wordt afge-
grendeld en doorzocht. Ook de procedure na de ontdekking van een explosief was voor ons een 
eyeopener.”

Bijzonder was dat 30 Natresbataljon ‘samengesteld’ de oefening inging. Het bataljon heeft compag-
nieën in Brabant, Limburg en Zeeland, maar de deelnemende eenheden kwamen centraal op in 
Breda. Op deze opkomstlocatie ging men niet als vaak gebruikelijk met de eigen compagnie op stap, 
maar werd men willekeurig verspreid. Een bewuste keuze, omdat bij een echte calamiteit er door-
gaans ook gewerkt wordt met ‘samengestelde’ eenheden. Luitenant Kees: “Normaal train je met een 
vaste groep, maar nu opereren we met vaak onbekende collega’s uit andere compagnieën. Prachtig! 
Natuurlijk kwamen er verbeterpunten aan het licht, maar gaande weg tijdens de oefening liep alles 
weer op rolletjes!” 

Reden voor aanmelding
Sergeant Aad van de Delta Compagnie uit Brunssum:  “Het samengesteld optreden en het werken 
met de civiele instanties is geweldig. De logistieke problemen die wij tegenkomen met het samen-
stellen van de diverse eenheden, gaan wij meenemen in de evaluatie. Maar deze aanpak smaakt 
absoluut naar meer”. Op de Databunker OBE-ONE staat pelotonscommandant Gerbrandt bij de Golf 



Compagnie  tevreden voor de bunker: “Dit is prima voor het moreel van de mannen en vrouwen en 
past helemaal bij onze core business.” Hij voegt er met een glimlach aan toe: Bij deze commando-
bunker uit 1955 voelt het alsof je op de Atlantikwall staat.” 

Ook omgang met de media kreeg invulling, want diverse media kwamen een kijkje nemen bij de 
oefenende eenheden. Compagniescommandant Maurice “We zien grote belangstelling van de zijde 
van de pers en daarop moeten wij goed inspelen. Iedere militair is een ambassadeur van de land-
macht en ons korps.” Als de avond valt in Goes bij de databunker zegt Yannick: “Het is uitstekend 
bevallen deze samenwerking. Ik ben onder de indruk van de professionaliteit van het natresba-
taljon  en we zien er naar uit om dit uit te breiden naar meerdere locaties van ons verspreid door 
Nederland.” Om eraan toe te voegen: “Nu ik het werkgebied van het Korps Nationale Reserve zo heb 
ervaren, ga ik me samen met een collega aanmelden. Het lijkt me geweldig om naast je burgerbe-
staan je te kunnen inzetten voor de veiligheid van Nederland.”«



Op 10 april zijn tijdens de beëdiging van 17 Painfbat (Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene) de inva-
siekoorden uitgereikt. Niet alleen aan de nieuw beëdigde militairen, maar ook aan degenen van een 
ander wapen of dienstvak die geplaatst zijn bij het Regiment. Omdat ook de Stafstafcompagnie van 
13 Licht Brigade is ingedeeld bij het Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene mogen ook degenen die 
daar geplaatst zijn het invasiekoord dragen, mits ... het koord ook natgemaakt wordt natuurlijk! 
Iedereen de haven in en via het net de steiger op. Luitenant-kolonel Harinck, Officier Beleidsteam bij 
G3-Natops vindt het allemaal extra feestelijk: “Ik woon en werk en Zeeland, mijn defensietaak ligt 
in Zeeland en nu mijn koord natmaken in het zoute water van de Oosterschelde? Dat kan als Zeeuw 
niet mooier! Ik ga mijn koord met ere dragen, en vanwege de vragen die het oproept heb ik altijd een 
aanknopingspunt om het gesprek te voeren over fulltime en parttime militairen binnen Nationale 
Operaties. Een team dat staat voor een veilig Nederland”. «

KORT

Natres en Invasiekoord!

Koninklijke onderscheiding

Plaatsvervangend bataljonscommandant van 10 Natresbataljon Roel Zuidema ontving een 
Koninklijke onderscheiding. Op de Johan Willem Friso kazerne in Assen speldde de burgemeester 
van Assen, Marco Out de onderscheiding op. De trotse decorandus kreeg de onderscheiding “Op 
grond van verdiensten met betrekking tot Defensie en andere terreinen.”. De inwoner van Assen 
was totaal verrast of zoals de burgemeester zei: U bent in een hinderlaag gelokt, met een voor u 
gunstige afloop.” Majoor Zuidema mag zich Lid in de Orde van Oranje – Nassau met de Zwaarden 
noemen.«



Op Bevrijdingsdag 5 mei vnd in Enschede een bevrijdingsparade plaats. Een detachement van de 
Foxtrot compagnie van 10 Natresbataljon liep mee. Daarnaast zorgde de compagnie voor het vervoer 
van enkele veteranen. Studentenweerbaarheid ARES sloot zich ook aan bij het detachement samen 
met 8 deelnemers van het OVV (Oud Vrijwilligersverband). 

Met ruim 140 militaire voertuigen, waaronder acht tanks, was de Bevrijdingsparade van 5 mei de 
grootste in ooit in Enschede gehouden. Vier Engelse veteranen, die Enschede in 1945 bevrijd hebben, 
waren ook van de partij. Ernest Briggs (92) is er al voor de vijfde keer. Hij reed mee op een Brencarrier, 
zoals hij zeventig jaar geleden ook Enschede binnentrok. De bevrijdingsparade en deelname hieraan 
sluit prachtig aan bij het thema van de Landmachtdagen op 12 en 13 mei ‘70 jaar vrijheid: erkennen en 
herdenken.’«

KORT

Bevrijdingsparade Enschede



De band is opgericht op 21 januari 2006 in Ede en bestaat volledig uit actief dienende- en post actieve 
militairen uit alle delen van de defensieorganisatie. De doelstelling van de band is het binnen de 
krijgsmacht uitdragen van de ‘Pipes en Drums’. Hoewel het geen officiële defensieband is, vinden 
alle activiteiten binnen of namens de krijgsmacht plaats. De Falcon Guards hebben op 8 april 2011 
een convenant met de 11e Luchtmobiele brigade gesloten. Met het tekenen hiervan heeft de 11e 
Luchtmobiele Brigade (AASLT) de DMP&D opgenomen als bijzonder deel van haar organisatie. Dit 
benadrukt de bijzondere band tussen de band en de Brigade. Sindsdien draagt de band niet alleen de 
naam de Falcon Guards, maar dragen zij ook een maroon rode hackle, de kleur van de Luchtmobiele 
Brigade.  De Falcon Guards zoeken nieuwe enthousiaste leden. Heb je interesse en ben je actief 
diende, reservist of voormalig dienende militair die het instrument beheerst, meldt je dan aan via de 
site www.falconguards.nl 

Het bestuur zoekt een vrijwilliger voor de functie van Secretaris bij de Stichting Historische Collectie 
Korps Nationale Reserve. De secretaris is de contactpersoon naar onze suppoosten, notuleert de 
bestuursvergaderingen en houdt contact met de functionarissen op de kazerne die voor ons 
functioneren van belang zijn, o.a. voor de postafhandeling.
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met weinig middelen. Daarom kunnen wij u in het beste geval 
slechts een kilometer- en lunchvergoeding verstrekken. Maar het levert u wel veel voldoening op en 
u behoudt hiermee contact en “feeling” met ons Korps. Eén maal per jaar komen bestuur en 
vrijwilligers samen voor een klein gezamenlijk programma en diner. Vanwege kosten en tijdige 
aanwezigheid worden met name vrijwilligers gevraagd die wonen in een straal van ongeveer 25 km. 
rond Harskamp. Als u interesse heeft of graag meer informatie wilt verzoek ik u contact te willen 
opnemen met ondergetekende, tel. 06-51143935 of per mail: adfisco@planet.nl«

Lkol b.d. Rob Cohen
vice-voorzitter

‘Falcon Guards’ zoekt muzikanten

Gezocht: secretaris (m/v) voor 
Historische Collectie KNR

KORT



In de vorige November Romeo stond een artikel over het uitreiken van de Erepenning aan Roger 
van Schoote. Het klopte dat de burgemeester van Reuver deze uitreikte, maar dit gebeurde natuur-
lijk uit naam van Koning Willem Alexander. Deze penning voor Menslievend Hulpbetoon reikt de 
koning uit voor: Moed, Beleid en Zelfopoffering. Ze wordt, evenals de Militaire Willemsorde, maar 
zelden uitgereikt. Roger van Schoote ontving deze hoge onderscheiding als eerste van de huidige 
koning. De Erepenning is de hoogste civiele dapperheidonderscheiding van Nederland en, op de 
Militaire Willemsorde na, de oudste in haar soort. Als burger redde Roger van Schoote in november 
2014 het leven van een vrouw. Roger is bij het Korps Nationale Reserve eerste luitenant bij de Delta 
Compagnie van 30Natresbataljon. Hij signaleerde onraad tussen de man en de vrouw. De man had 
toen al hun kind vermoord en wilde ook de vrouw doden. Na ingrijpen door Roger werd de vrouw 
gered. De man pleegde daarna zelfmoord. De Erepenning is aan onze korpscollega dan ook zeer 
terecht verleend. «

Hoogste dapperheidonderscheiding Koning

Defilé  5 mei “Katwijk herdenkt”

KORT

Sinds 1948 wordt het bevrijdingsvuur op 5 mei in Wageningen ontstoken en vervolgens verspreiden 
2.000 hardlopers het vuur in estafette naar 70 plaatsen in Nederland. In Katwijk nam burgemeester 
J. Wienen het in ontvangst. Daarna startte het defilé dat de burgervader samen met overste Roeland 
den Hollander, bataljonscommandant van 20 Natresbataljon afnam. Onder luid applaus werd een 
samengesteld peloton van de Alfa en Delta compagnie 20 Natresbataljon en veteranen binnen-
gehaald op de Zeeweg.«



Nog maar kort bij het korps en nu al winnaar 2015 moutainbiken in het Nederlands Militair 
Kampioenschap (NMK) 2015. Soldaat2, David van Eerd, van 30 Natresbataljon wist de gouden plak 
te pakken in de categorie NMK Mountainbike bij de senioren.«

Na een week studie aan de KMA rondden 14 officieren uit het Korps Nationale Reserve de Primaire 
Vorming af in april. Onderwerpen passeerden de revue als inspirerend leiderschap, gespreks-
technieken, ethiek, militair recht en korpstradities. Op vrijdag ontvingen alle deelnemers hun 
PV-certificaat op de Seeligkazerne uit handen van de korpscommandant. De PV Natres wordt één 
keer per jaar verzorgd. In 2016 krijgt de opleiding waarschijnlijk een aangepaste vorm.«

KORT

Primaire Vorming KMA

NMK moutainbike kampioen
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