
November Romeo
NIEUWE PLV IRPKL EN KORPSCOMMANDANT

BEWAKEN GECRASHTE ZWITSERSE F5 STRAALJAGER 

OFFICIEREN UIT EIGEN KWEEK CENTRAAL VOORBEREID

100e EDITIE ‘AFSTANDMARSEN NIJMEGEN’

SWINGEND JUBILEUMCONCERT 30 JAAR FKNR 

RESERVIST ÉN WERKVOORBEREIDER 

OORSPRONG VAN HET OORLOGSRECHT

oktober 2016



Altijd ben ik enthousiast als er een nieuwe November Romeo uitkomt. Elke keer leverde dit naast veel leesplezier 
ook een bepaald gevoel van trots op. In mijn rol als nieuw aangetreden korpscommandant is het mooi om te 
ervaren dat de collega’s van het Bureau Reservisten Koninklijke Landmacht ook deze editie weer mogelijk hebben 
gemaakt. Ook zij bewijzen steeds dat je geen beroeps behoeft te zijn om professioneel werk op te leveren! Mijn 
dank en waardering gaat ook uit naar onze vorige korpscommandant kolonel Gerard van der Thiel. Dit voor de 
manier waarop hij als hoofdredacteur jarenlang leiding heeft gegeven aan ons korpsmagazine en redactieteam.

Ons korps is, als traditieopvolger van de in 1914 opgerichte Vrijwillige Landstorm, het sterke reservisten-merk 
binnen de Krijgsmacht. Het huidige Korps Nationale Reserve is breed verankerd in de landmacht. Elke van de drie 
gevechtsbrigades heeft een natresbataljon in haar gelederen. Het OOCL (Operationeel Ondersteuning Commando 
Land) heeft onze geweldige korpsfanfare in haar gelederen. Ook binnen het paarse 1-CMIco (1 Civiel Militair 
Interactie commando), onderdeel van het OOCL, dragen steeds meer collega’s met trots ons korpsembleem op 
hun baret. Binnen de Landmacht is ons embleem dan ook met stip het meest gedragen baretembleem.

Er is de laatste jaren discussie geweest over het wel of niet dragen van ons korpsembleem door reservisten
 ingedeeld bij Natops (Nationale Operaties) binnen de brigades. Op papier zijn deze reservisten bij ons ingedeeld. 
Ik zou het embleembeleid graag veranderd willen zien. Een Natops militair zou dan, net zoals binnen 1 CMIco, 
naar eigen keuze ons korpsembleem kunnen dragen. In mijn beleving draagt een, vanuit de spijkerbroek opgeleide 
militair, juist met trots ons embleem. Op deze manier kan deze reservist zich differentiëren. Ons embleem is 
namelijk het sterke merk van de militairen die hun kennis en ervaring voor een belangrijk deel buiten de 
krijgsmacht hebben opgedaan. Binnen de reservisten met militaire taken is het een sterk merk. Ik ben er in ieder 
geval super trots op om het boegbeeld te mogen zijn van ons sterke merk!

Luitenant-kolonel Hans Berding
Korpscommandant

Een sterk merk

VOORWOORD



Nieuwe plv IRPKL en 
Korpscommandant

Kolonel Fulco Stallmann en luitenant-kolonel Hans Berding hebben op 
24 september de functies overgenomen van kolonel Gerard van der Thiel. 

Tijdens een officiële ceremonie bij het Kasteel op de KMA 
is kolonel drs. Fulco Stallmann benoemd als Plaatsvervangend 
Inspecteur Reservepersoneel KL (plv IRPKL). Dit is de hoogste 

reservistenautoriteit binnen de landmacht die bekleed wordt door een 
reservist. Overste Hans Berding is de nieuwe korpscommandant van 

het Korps Nationale Reserve. 

TOPPOSITIES GEVEN RESERVIST STEM EN GEZICHT IN KL



De korpscommandant treedt op als aanspreekpunt en adviseur van de commandant landstrijd-
krachten over de bijna 3.000 militairen het Korps Nationale Reserve. Ook is de korpscomman-
dant verantwoordelijk voor de handhaving van de korpstradities, het opkomen voor de belangen 
van en de binding tussen alle natresmilitairen. De ceremonie startte met de beëdiging van nieuw 
toegetreden militairen van 30 Natresbataljon. Ruim zestig militairen legden de eed of belofte af 
op het vaandel van het Korps Nationale Reserve. Hierna was het tijd voor de functie-overdracht en 
commandowisseling. 

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN  

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



Scheidend korpscommandant Van der Thiel: “De laatste tien jaar hebben flinke veranderingen plaats-
gevonden in het korps. Alle opleidingen zijn gelijkgetrokken in de structuur van beroeps. Een belang-
rijke mijlpaal was de inbedding van de drie natresbataljons in de gevechtsbrigades. Dit heeft de 
relatie tussen beroeps- en reservepersoneel goed gedaan. In mijn periode is het korps ook geregeld 
actief ingezet. Bij de bestrijding van de duinbranden in Schoorl of de Nuclear Security Summit. Onze 
mensen nemen hun rol voor vrede en veiligheid in Nederland heel serieus.”

Luitenant-kolonel Berding
Berding is een bekend gezicht binnen het 
korps. In 1990 begonnen als commandant 385 
Natrespeloton in Den Haag. Daarna heeft hij 
binnen 20, 50, 20, 40 en 10 Natresbataljon 
functies vervuld als plaatsvervangend 
compagniescommandant, compagnies-
commandant, stafofficier operatien, majoor 
bedrijfsvoering,  Hoofdofficier toegevoegd 
(HOT) bij het Korpsbureau Nationale Reserve 
in Utrecht, commandant van 40 Natresbataljon 
en na de fusie van 10 en 40 Natresbataljon  
commandant van het nieuwe 10 Natresbataljon 
(43 MechBrig). In zijn laatste functie was hij 
stafofficier reservist bij de Inspecteur Generaal 
der Krijgsmacht (IGK). Hij is nu actief als afde-
lingshoofd bij de Dienst Infrastuctuur van de 
Landelijke Eenheid van de Politie. Overste 
Berding is getrouwd en heeft drie kinderen.

Kolonel Stallmann
De nieuwe kolonel heeft veel ervaring als 
reservist in de landmacht. In 1985 begonnen 
als dienstplichtig reserveofficier bij het 103 
verkenningsbataljon in Seedorf. In 2003 (Bosnië; 
Bugojno) en in 2009 (Afghanistan; Deh Rawod, 
Tarin Kowt en Chora) was Stallmann op 
uitzending voor IDEA als economisch adviseur. 
In zijn vorige functie was hij Strategisch Adviseur 
IDEA bij 1CMI Commando (OOCL) in de rang van 
luitenant-kolonel. In 2014 heeft kolonel 
Stallmann de HDV (Hogere Defensie Vorming) 
voor reservisten in Parijs doorlopen. In het 
dagelijkse leven is kolonel Stallmann program-
mamanager strategierealisatie bij AEB 
Amsterdam. Hij is getrouwd en heeft vier 
kinderen. 



n versus 

Focus op groter geheel
Generaal-majoor Martin Wijnen, plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten en Inspecteur 
van het Reservepersoneel KL sprak de genodigden toe. Ook feliciteerde hij de beëdigde militairen 
en de nieuw benoemde officieren. Voor kolonel Van der Thiel had generaal Wijnen een verrassing 
in petto. Voor zijn lange en zichtbare inzet voor reservisten in de landmacht heeft de Minister van 
Defensie besloten om hem het ‘Ereteken van Verdienste in zilver’ toe te kennen. Van Wijnen reikte 
deze onderscheiding ter plekke uit. 



Tot heden was kolonel Gerard van der Thiel 
betrokken als hoogste reservistenautoriteit. Hij 
combineerde deze taak naast die van korpscom-
mandant Nationale Reserve. De kolonel verlaat de 
dienst wegens FLO (Functioneel Leeftijdsontslag). 
Gezien de ontwikkelingen in de landmacht is 
besloten om de dubbelfunctie van plv IRPKL en 
KC te scheiden. Kolonel Van der Thiel: “De taken 
binnen het Korps Nationale Reserve zijn al een 
halve dagtaak voor een reservist en vragen veel 
uren. De inspecteursrol met de generale staf erbij 
bleek een te grote portefeuille. Daarom is nu 
besloten de functies los te koppelen. In deze rol 
kan kolonel Stallmann zich volledig richten op het 
grotere plaatje van de legerreservist.”

Meer ex beroeps als reservist
De plaatsvervangend Inspecteur 
Reservepersoneel KL Stallmann zegt over zijn 
rol: “Het merendeel van de reservisten in de 
landmacht is natresmilitair en er zijn 1.000 speci-
alisten. Hoe de reservist optimaal kan functio-
neren in de krijgsmacht behoort tot mijn hoofd-
taken. Ook gaat de landmacht onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om meer voormalig 
beroepsmilitairen te behouden als reservist. Bij 
hun vertrek gaat veel actuele kennis en ervaring 
verloren. Ook daar is winst te behalen voor de 
slagkracht en het aanpassingsvermogen van het 
Nederlandse leger. Kortom, er is werk te doen de 
komende tijd.”

Trots op boegbeeldfunctie
Korpscommandant Berding over zijn benoeming: 
“Ruim 25 jaar heb ik het korps in beweging gezien, 
in al zijn hoedanigheden. Momenteel staan we 
qua uitrusting goed voor, met nieuwe Colts en VW 
Amaroks. Dit alles in lijn binnen het functioneren 
als onderdeel van de gevechtsbrigades. We zitten 
nu in een turbulente periode door bezuinigingen, 
maar de focus ligt op de blik vooruit. De reservist 
heeft zijn positie verdiend en is belangrijk voor de 
toekomst van de landmacht. Ik ben dan ook trots 
het nieuwe boegbeeld van ons korps te mogen 
zijn.”

Reservisten bij de 
Koninklijke Landmacht

Op dit moment zijn binnen de landmacht bijna 
4.000 reservistenfuncties binnen deze eenheden:
• Korps Nationale Reserve + 
 Fanfare Korps Nationale Reserve
• 1CMIC (specialisten specifieke deskundigheid)
• Cavalerie Ere Escorte
• 400 Geneeskundig bataljon
• OTCo en Natops (officieren veiligheidsregio’s)
• Staf Commando Landstrijdkrachten
 (hoofdkwartier functies)

Korpscommandanten sinds 1983

In 1983 kreeg de Nationale Reserve de status 
van korps binnen de Koninklijke Landmacht. Het 
vaandel werd uitgereikt door Koningin Beatrix. 
Korpscommandanten van het Korps Nationale 
Reserve waren sindsdien:
Lkol N.H. Batenburg (1982-1988)
Lkol J.A.M. Vaes (1988-1992)
Lkol A. Moolenaar (1992-1996)
Lkol H.H. Muller (1996-1998)
Lkol D. van Zuidam (1998-1999)
Kol G.L.M. Pastoor (2000-2006)
Kol G.F.A. van der Thiel (2006-2016)



Ruim 10 jaar vervulde Gerard van der Thiel de rol van korpscommandant. In die periode maakte hij vele 
bijzondere momenten mee. Van jaarlijkse gebeurtenissen als de Vierdaagse, bezoeken aan de natres-
bataljons tot Prinsjesdag. Hij maakte deze persoonlijke selectie van topmomenten als KC (in willekeurige 
volgorde):

Bezoek Prins van Oranje 2011 (enkele maanden later kondigde de Prins aan Koning te worden).

4 aug 2014: 100 jaar Korps Nationale Reserve met onthulling monument Als ’t Moet op de Grebbeberg.

Okt 2014: Landelijke Korpsdag met Commandant der Strijdkrachten als bezoeker, het appel
met ruim 1.0000 natrescollega’s, uitreiking 1e Landstormtrofee voor 30B Feestelijke BBQ na.

Opening in 2016 van nieuwe Historische Collectie KNR.

Landelijke Natresdag in 2007 met focus op Nationale Inzet en groot korpsappel na afloop op Baan Alfa (ruim 1.000 pax).

Inzet NSS Den Haag met ruim 1.000 natresmilitairen.

Inhuldiging Koning Willem Alexander met inzet FKNR, Erecompagnie in CT en KC met vaandel in de Grote Kerk.

80 jaar VKC in 2009.

Taptoe Sint Petersburg.

Korpsconcert 2014.

Invoering Ceremonieel Tenue (CT voor KNR in 2012).

Toekenning Prins Mauritsmedaille 2015 door ‘Ons Leger’.

Topherinneringen van de KC



Bewaken gecrashte 
Zwitserse F5 straaljager

MILITAIREN VAN 10 NATRESBATALJON 

“Je kunt op ze rekenen wanneer je ze nodig hebt; de reservisten van 
10 Natresbataljon.” Zo meldde de Facebookpagina van 

43 Gemechaniseerde Brigade. Een dag voor de Luchtmachtdagen stortte 
een Zwitserse straaljager neer tijdens een trainingsvlucht. De locatie was 
een vijver in Bitgum, net buiten de vliegbasis Leeuwarden. De locatie van 
de gecrashte F5 moest bewaakt worden en zo stonden binnen korte tijd 
de militairen van 10 Natresbataljon klaar. Samen met de militairen van 

44 en 45 Pantserinfanteriebataljon werd de bewakingsopdracht, 
die van 9 juni tot 13 juli duurde, volbracht.



Soldaat Sven Otter (23) is student en volgt de masteropleiding International Security aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij sinds twee jaar reservist. Rond etenstijd op donder-
dagavond werd Sven gebeld of hij nog die avond beschikbaar zou zijn om steun te verlenen. “Het 
einde van mijn studiesemester was net aangebroken en ik had nog een onderzoeksverslag van 6000 
woorden liggen dat nog ‘even’ af moest. De keuze was snel gemaakt; het verslag kon even wachten. 
Het zou mijn eerste steunverlening worden, en dit was weer eens iets anders dan het bruinbakken 
achter mijn computerscherm.” 

Binnen een paar uur stond hij samen met meer dan 40 reservisten bij de crashsite, voor het bewaken 
van het vliegtuigwrak. “Het was toch wel mooi om te zien dat er ondanks die lange tijd van bezuini-
gingen toch nog zo veel mensen op kwamen dagen. En dat binnen zo’n korte tijd. Het laat namelijk 
zien wat je van mensen kunt verwachten als er écht iets aan de hand is.” 

TEKST EN FOTO’S: SGT1 HEIDIE MULDER



n versus 

Wake up call
Het plotselinge telefoontje met de vraag om steunverlening voelde ook als een soort wake up call. ”Je 
weet natuurlijk wel dat je als reservist kunt verwachten dat je ooit een keer plotseling gevraagd wordt 
voor steunverlening. Maar daar ben je natuurlijk helemaal niet mee bezig als je midden in je tenta-
mens en deadlines zit.” 

Een week later stond Sven  weer op de crashsite. Dit keer met 7 mensen per shift (van 8 uur). Was 
er zoveel te doen? “Niet echt. De taken die we kregen waren dan ook niet heel bijzonder, maar dat 
maakt niet uit. Het hoort er namelijk wel bij!” In zijn masteropleiding ‘International Security’ komen 
onderwerpen als de VN, NAVO, EU en betrekkingen, veiligheid en conflicten op internationaal niveau 
aan de orde. Seven: “Uiteraard richt de Natres zich op de nationale veiligheid. Toch voegt het een 
hoop toe aan mijn studie. Als het om kennis over recente gebeurtenissen rond internationale veilig-
heid gaat, moeten mijn klasgenoten het doen met de media en soms de database van de Universiteit. 
Als reservist heb je nog iets breder beeld over wat bijvoorbeeld een terreurdreiging in een ander 
Europees land voor Nederland zou kunnen betekenen.”

Op vrijdag 7 juni, de dag na de crash, vroeg een klasgenoot van Sven hoe ver hij was met zijn verslag. 
Toen hij vertelde wat er die avond ervoor gebeurd was, werd er met enige verbazing gereageerd. 
Sven had sommige klasgenoten al wel eens verteld dat hij reservist was. Toch levert het een hoop 
reacties op als hij verteld wat hij tijdens een training (of in dit geval een steunverlening) allemaal doet, 
of als hij foto’s laat zien.” Ze kunnen het moeilijk voorstellen dat hun klasgenoot in zijn vrije tijd met 
een vuurwapen in de hand rondloopt, terwijl ze zelf een biertje zitten te drinken in de kroeg.” 

Praktijkervaring
Soldaat Erica Achterhes (22) werkt in de accountancy en is sinds een jaar reservist. Midden in een 



vergadering zag  Erica drie gemiste oproepen. Haar groepscommandant belde of ze beschikbaar was 
om naar Leeuwarden te komen in verband met de neergestorte F5.  Ze antwoordde dat ze midden in 
een vergadering zat en die avond dus niet beschikbaar was. “Hij vroeg of ze ook zonder mij konden 
vergaderen, en  ja, dat kon. Hij vroeg ook of ik de dag erna beschikbaar was. Ik had geen verplich-
tingen en die vrijdag viel de beslissing.” Later die avond hoorde ze dat ze de volgende dag om 06.00 
uur verwacht werd op de kazerne in Assen.

Erica vond het geweldig om echt ingezet te worden. Tot nu toe had ze alleen maar geoefend. “Ineens 
sta je met een wapen en munitie op straat. We hadden de weg afgezet waar het vliegtuig was neer-
gestort. Wanneer de mensen een ‘goed verhaal’ hadden en zich konden legitimeren mochten ze 
doorrijden, veel mensen die in de kassen werkten. ‘s Middags stond ik nog aan de andere kant van 
het meer, waar veel mensen langsreden om een kijkje te nemen bij het vliegtuig (waar niet veel van te 
zien was).  We maakten met veel mensen een praatje. Op een gegevens moment kwam zelfs hart van 
Nederland voorbij met een enorme camera.

Soldaat Gertia van Loo (25) heeft net haar bachelor gehaald bij de studie Theologie en is sinds 3 jaar 
reservist. Overdag woonde Gertia  een conferentie bij aan de Theologische universiteit Apeldoorn 
over Just War Theory (rechtvaardige oorlog) en hoe de individuele soldaat moreel verantwoordelijk 
is.  ‘s Nachts stond ze in de Friese klei om de crashsite in Bitgum te bewaken. “Dat weekend kwamen 
mijn werelden bij elkaar. Een weekend van leren en nadenken, maar ook van doen en het geleerde 
in praktijk brengen. In mijn ogen een mooi voorbeeld van de reservist als schakel tussen Defensie en 
maatschappij.”



Officieren uit eigen kweek 
centraal voorbereid

KTO: KLAS TOEKOMSTIG OFFICIEREN

De vijver voor nieuw kader uit eigen gelederen is voor het eerst 
landelijk georganiseerd. Deze zomer rondde een groep van 

16 kandidaten de vernieuwde opleiding Klas Toekomstig Officieren (KTO) 
af. Zij werden gedurende een klein jaar voorbereid op de vele aspecten 
van het officier zijn bij de landmacht. Het opleidingstraject omvat ook 

het nemen van de eerste ‘horde’; een positieve beoordeling door de 
Aanname- en Adviescommissie van de KMA. De KTO krijgt vervolg en 

moet de blauwdruk worden voor de vorming van ‘nieuwkomers’.



TEKST: ELNT ROBERT WITSEN  

FOTO’S: SGT1 MICHEL NAUTA

Lang kon het Korps Nationale Reserve dankbaar putten uit een bestand van (onder)officieren die 
tijdens hun dienstplicht kaderfuncties hadden vervuld. Maar in 1996 verliet de laatste dienstplichtige 
het leger. De stroom begon op te drogen. Oud reservistenkader en ex-beroepskader bleek te gering 
in aantal om de korpsvacatures gevuld te houden. In reactie hierop besloten een paar jaar geleden 
enkele natresbataljons om een officierenklas op te zetten voor potentieel geschikte kandidaten. Deze 
waren gericht op soldaten of onderofficieren die mogelijk geschikt waren voor een officiersfunctie.

Neuzen in gelijke richting
In 2015 is besloten om de komen tot een landelijke Klas Toekomstig Officieren (KTO) voor het 
Korps Nationale Reserve. Projectofficier is majoor Leo Harskamp, reservist met als functie Officier 
Veiligheidsregio: “Alle kaderopleidingen binnen het korps zijn de laatste jaren op centraal niveau 
gekomen. In het recente verleden werden opleidingen, bijvoorbeeld die van leidinggevend korpo-
raals, nog door de eigen eenheid verzorgd. De KTO was één van de laatste die nog op eenheidsniveau 
werd ingevuld, maar met deze vernieuwde editie is dit nu ook centraal geregeld. Dit past volledig 
in de landmachtlijn om mensen uniform op te leiden. Bij echte inzetten wordt er vaak samenge-
steld opgetreden. Als de mensen in dezelfde structuur zijn gevormd, bevordert dat een onverwachte 
samenwerking enorm.”

Deelnemers en instructeurs van de klas toekomstig officieren.



De KTO omvat een stevig lesprogramma van 20 modules, waarvan de eerste vier gericht zijn op het 
gesprek bij de AAC (Aanname- en Adviescommissie) van de KMA. Een kandidaat die met succes door 
de AAC komt volgt daarna het gehele KTO-programma met elke twee weken een opkomst op de 
Bernhardkazerne in Amersfoort. Onderwerpen die aan bod komen zijn commandovoering (COVO), 
leiderschaps- en trainingsvaardigheden (LTV), opleiding & training (O&T). Leo: “Dat zijn de meer mili-
tair technische onderwerpen, maar we besteden ook veel aandacht aan vorming. Zelfreflectie, feed-
back en omgevingsbewustzijn zijn belangrijk voor een officier. We stimuleren die eigenschappen door 
ze in huiswerkopdrachten te verwerken en de cursisten op die manier te prikkelen. De cursisten kijken 
kritisch naar het hoe en waarom van hun eigen gedrag. Pittige kost als je daar net mee begint”.

Detectie van kandidaten
De eerste centrale KTO begon in september 2015. Tot de vaste instructeurs behoren de majoors Olde 
Engberink, Veldhuizen en Harskamp en kapitein Niesen. Incidenteel worden instructeurs gevraagd 
voor bijvoorbeeld leiderschap, communicatie of bedrijfsvoering. In juni 2016 werd de eerste lich-
ting afgerond en ontvingen de deelnemers hun bewijs van deelname. Het KTO-team schreef een 
complete syllabus. De ervaring uit dit eerste jaar worden meegenomen voor de komende lichting. 
Leo: “In de nieuwe klas zullen we nog meer aandacht hebben voor commandovoering. In de eerste 
lichting zijn we met dat onderwerp wat trager op gang gekomen. Zo gebruiken we de ervaringen van 
deze lichting voor de komende.”

Soldaat Edwin Broekmeijer van de Alfa Compagnie in Vlissingen van 30 Natresbataljon was één van 
de deelnemers. Deze inspecteur arbeidszaken kwam op 49-jarige leeftijd in 2015 bij zijn onderdeel, 



maar had wel een achtergrond als dienstplichtig sergeant bij de pantserinfanterie in de jaren tachtig. 
Edwin: “Dat was lang geleden. Nu ik instroomde bij de compagnie kreeg ik de vraag hoe ik de 
toekomst hier zag. Mijn antwoord was dat ik op termijn wel weer sergeant wilde worden. Daarop 
klonk als reactie, dat gezien mijn achtergrond, ook vanuit de burgerbaan, een officiersfunctie beter 
zou passen. Of ik interesse zou hebben voor de nieuwe KTO.”

Functie met brede scope
Marieke Veldhuizen is soldaat1 bij de Echo Compagnie in Ede van 10 Natresbataljon. Toen zij in 2011 
instroomde studeerde ze nog tropische landbouw aan de Universiteit van Wageningen. Momenteel 
werkt ze als kwaliteitscontroleur bij een grote groente-exporteur/importeur. Marieke: “Vanaf dag 
één voelde ik me thuis bij het korps. Naast het peloton, heb ik ook veel aan militaire sport gedaan. 
Zo begeleidde ik het damesteam dat als eerste eindigde op onze Bakkers Bluff. Het organiseren en 
coachen beviel me, en ik wilde wel verder groeien in een militaire kaderfunctie.” Haar eenheid zag het 
ook zitten en vorig jaar kreeg zij de kans om deel te nemen aan de KTO.

Voor sergeant (inmiddels luitenant) Sebastian Postema (37) van de Charlie Compagnie in Havelte van 
10 Natresbataljon was COVO al gesneden koek. Hij is natresmilitair sinds 2010. Vorige zomer vervulde 
hij een back fill kapiteinsfunctie bij de brigadestaf van 43 Gemechaniseerde Brigade. Hij kreeg de 
smaak te pakken: “Ik houd van praktisch aanpakken en mijn vorige functie van groepscomman-
dant sloot daarop aan. Van een officiersfunctie had ik een beeld van veel administratief werk. Dat 
bleek maar deels te kloppen, want als officier kreeg ik te maken met een heel breed aandachtsveld. 
Geweldig interessant, het echte plaatje was totaal anders dan mijn vooroordelen. Ik was om.” 

Veel eye-openers
Gesprekken in zijn compagnie resulteerden in een plaatsing als pelotonscommandant en eind 2015 
volgde Sebastiaan de IRO (Initiële Reserve Officiersopleiding) aan de KMA. Waarom toch deelname 
aan de KTO? Sebastiaan: “Het ging vorig jaar erg snel met deze bevordering en ik wilde graag meer 
verdieping in officiersonderwerpen. Tijdens de KTO krijg je goed inzicht in hoe zaken geregeld zijn 
in de landmacht. Een voorbeeld was een presentatie over de inzet van het Amarok voertuig. Het 
was een eye-opener om te zien dat er bij inzet van je eenheid vanuit de landmacht extra voertuigen 
beschikbaar zijn. Goed om te leren hoe dit operationele proces precies werkt.”

Zowel Edwin als Marieke hadden veel baat bij de uitgebreide lessen over commandovoering. Maar 
er was meer dan dat. Edwin: “Als pelotonscommandant krijg je met het grotere plaatje te maken. Dat 
werd tijdens de lesmodules prima uitgediept. Ik wist bijvoorbeeld niet dat je als luitenant verant-
woordelijk bent voor vermissingen van materialen in het peloton. Je gaat toch anders kijken naar die 
bekende tellingen. Vrijwel alle instructeurs tijdens de KTO kennen de fijne kneepjes van de praktijk en 
gaven tips waarmee je je voordeel kunt doen bij het peloton.”



Hechte band
Eén KTO op landelijk niveau is nieuw, maar ook dat de deelnemers in principe uitzicht moeten 
hebben op een officiersfunctie. Sebastiaan werd tijdens de KTO al op een luitenantstoel geplaatst. 
Voor Edwin en Marieke staat die plaatsing voor 2017 op de rol. Marieke: “Mijn compagnie loopt er al 
op vooruit en bereidt mij voor. Zo loop ik nu al mee met de kaderavonden. Ook heb ik recent een hele 
oefenzaterdag mogen voorbereiden. De pelotonscommandant zei: ‘Doe jij het maar’. Daarmee kreeg 
de KTO extra lading en wordt je nog beter voorbereid op de naderende bevordering.”

Tijdens de KTO groeide een hechte groep. Voor snel onderling contact is een groepsapp op de 
mobiele telefoon aangemaakt. Sebastiaan: “Er is een sterke onderlinge band met veel vertrouwen 
ontstaan. We kunnen elkaar in een veilige omgeving met raad en daad terzijde staan. Nuttig en 
gezellig. Dit zijn klasgenoten die binnen je verdere militaire loopbaan een speciale plek innemen.”

Kandidaten uit hele landmacht
Majoor Leo Harskamp is duidelijk over de doelen van de KTO: “Ten eerste willen we capabele mili-
tairen in het korps de ruimte geven voor doorgroei. Met gerichte selectie in de eenheden en een 
voorbereiding van negen maanden gedurende de KTO geven we de deelnemers zoveel mogelijk 
bagage mee. Met als oogmerk zo min mogelijk uitval in het vervolgtraject. De juiste persoon op de 
juiste plaats krijgen, dat is winst op voor iedereen.” 

De KTO vindt zijn oorsprong in het Korps Nationale Reserve, omdat haar aspirant officieren langs 
de AAC van de KMA moeten om toegang de krijgen tot een officiersopleiding. Inmiddels geldt 
deze voorwaarde ook voor officieren bij 1CMI (zij worden vanuit hun vak in de burgermaatschappij 
specialist bij de landmacht) en andere officiersstoelen. Luitenant-kolonel Douglas Broman, Hoofd 
Korpsbureau Reservisten:  “De landmacht hanteert voor haar reservist officieren het principe van 
gelijke monniken, gelijke kappen. Daarom gaat deze KTO de komende tijd een groeiend aantal deel-
nemers krijgen. Ook met kandidaten van buiten het Korps Nationale Reserve. Het wordt één van de 
basiselementen voor een nieuwe generatie officieren.”

Toelatingseisen KTO

Voor het worden van officier gelden dezelfde 
toelatingseisen op de Koninklijke Militaire 
Academie (KMA) in Breda als voor beroeps. Dit 
betekent dat de aspirant officier een achtergrond 
moet hebben op HBO/WO studieniveau. Dat is een 
harde basiseis. Om op de KTO te komen dient de 
kandidaat een officiersfunctie te ambiëren, maar 
ook een aanbeveling te hebben van het kader uit 
de compagnie/bataljon. 



100e editie 
‘Afstandmarsen Nijmegen’

De Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen, zo heet de 
‘Vierdaagse van Nijmegen’ officieel, werd dit jaar voor de 100e keer 

georganiseerd. Ruim 42.000 deelnemers liepen het traject van 
19 t/m 22 juli 2016. 



Het is de grootste meerdaagse wandelprestatietocht ter wereld. Wie nu de beelden bekijkt, ziet 
vooral veel ‘burgers’ in alle kleuren van de regenboog. Toch heeft deze meerdaags mars een militaire 
oorsprong. In 1908 werd de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (NBvLO) opgericht, de 
voorloper van de huidige KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland. Op basis van een militaire mars 
organiseerde de bond op 1 september 1909 de eerste Vierdaagse. Er verschenen 306 deelnemers aan 
de start bij de eerste editie. Waarvan maar 10 burgers, verder alleen militairen. 

Wie de rekensom maakt tussen 1909 – 2016 ziet dat het eeuwjubileum niet overeenkomt met 
de jaren. De reden is dat tijdens  de Eerste en Tweede Wereldoorlog het evenement een aantal 
keren geen doorgang kon vinden. Tegenwoordig start de Vierdaagse op de derde dinsdag van juli. 
Deelnemers lopen vier dagen lang 30, 40 of 50 kilometer. De militaire component is er nog steeds: zij 
lopen 40 km met 10 kg bepakking of 50 km zonder bepakking. Vanuit het Korps Nationale Reserve 
lopen traditiegetrouw velen mee, waarvan de meeste in detachementsverband. Ook dit jaar waren 
diverse detachementen van natrescompagnieën echte blikvangers. Met blarenbloed, zweet en tranen 
marcheerden zij door. Waarbij saamhorigheid en enthousiasme als vanouds de boventoon voeren. 
Sommige dingen zijn van alle tijden.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN
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Swingend jubileumconcert 
30 jaar FKNR 

OPTREDEN IN VOORMALIGE THUISBASIS BREDA

In oktober 2016 was het 30 jaar geleden dat het Korps Nationale Reserve 
een eigen muzikale eenheid kreeg. Opgericht als tamboerkorps werd het 
sinds 1986 diverse malen omgevormd, van drumfanfare tot volwaardig 
fanfareorkest met 50 muzikanten. Sinds 2006 officieel de ‘Fanfare van 

het Korps Nationale Reserve’ (FKNR) geheten. De keuze voor het Chassé 
Theater in Breda was logisch, want in deze stad zag de eenheid het 

levenslicht. Een vrijwel volle zaal wachtte vrijdagavond 30 september in 
spanning wat het orkest ten gehore zou brengen.



Majoor Gert Versteeg, commandant FKNR, sprak zijn gasten toe over het heugelijke jubileumfeit. De 
luisteraars werden die avond getrakteerd om een afwisselend programma, waarbij een goede mix was 
gevonden tussen licht klassiek en bekende popsongs. Enkele populaire muziekstukken kregen vocale 
ondersteuning van twee voormalige Voice of Holland deelnemers. Zanger Johnny Rosenberg vertolkte 
Amerikaanse songs als ‘Me and Mrs Jones’ en Ray Klaasen bracht goud van eigen bodem, waaronder 
‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld. 

Orkestorganisatie
De melodiepartij wordt in het fanfareorkest gespeeld door de bugelsectie. De bugel is een koper-
blaasinstrument dat een ronde en krachtige toon heeft, die prachtig tot uiting komt in een militair 
orkest. De trompetten ‘kleuren’ met hun scherpere klank de passages in de muziek die extra accenten 
nodig hebben. Middenin het orkest zitten de hoorns en erachter de trombones. Tegenover de bugels 
en de trompetten zitten de saxofoons en de zwaardere koperblaasinstrumenten, de baritons en 
euphoniums. Tot slot zijn de bassen achterin te vinden, evenals een uitgebreide slagwerksectie.

De FKNR heeft ook een aparte tamboerssectie. Tamboers hebben in de militaire geschiedenis een 
lange traditie. Ook op het slagveld. Reden voor de Commandant Landstrijdkrachten om de tamboers 
enkele jaren geleden opnieuw op een voetstuk te plaatsen. Tijdens het jubileumconcert voerden de 
tamboers tweemaal een solostuk uit. De vier mannen lieten de zaal horen wat zij met hun trommels 
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aan ritmiek én geluid kunnen produceren. Naast 
het orkestwerk treden de Natrestamboers gere-
geld op om militair ceremonieel te ondersteunen.  

Nog een jubilaris
Er is één muzikant in het orkest die vanaf de 
oprichtingsdatum in Breda erbij was: sergeant1 
Henk Meijer. In 1986 zwaaide hij af als Technisch 
Specialist bij de landmacht en meldde zich aan 
bij het Korps Nationale Reserve. Daar kreeg hij al 
snel te horen dat er een tamboerkorps in oprich-
ting was. Henk: “Ik speelde trompet en mocht 
mijn kunnen tonen in Breda. Zo kwam ik vanaf 
dag één aan boord.” Hij maakte door de jaren 
heen alle muzikale veranderingen mee en speelt 
tegenwoordig bugel in het orkest: “Het niveau 
ging steeds een stapje omhoog. Ook ik heb steeds 
een tandje hoger moeten leren spelen. Die 30 jaar 



zijn omgevlogen. Het orkest is een warm nest, het geweldig om met deze collega’s mooie muziek te 
maken. Ik zeg vaak, de FKNR is de grote liefde in mijn leven die me nooit in de steek laat.”

Afscheidscadeau korpscommandant
Het jubileumconcert van de FKNR was ook een afscheidscadeau voor oud-korpscommandant kolonel 
Gerard van der Thiel, die op 24 september het commando over het Korps Nationale Reserve overgaf 
aan luitenant-kolonel Hans Berding. In zijn dankwoord memoreerde de kolonel diverse buitenlandse 
reizen die hij meemaakte met ‘zijn korpsfanfare’. Zijn eerste kennismaking met het orkest had hij in 
1998 bij een concert op de KMA. Hij vroeg welke muzikanten daarbij waren. Twee muzikanten op het 
podium staken hun hand op. 

Het volgende grote concertante optreden, het jaarlijkse korpsconcert, staat gepland op 25 maart in 
Theater De Flint in Amersfoort. De stad met de Bernhardkazerne die sinds 1991 de thuisbasis is van de 
FKNR.

Tijdens de vaandeluitreiking in 1984 werd bekendgemaakt dat het Korps Nationale Reserve de 
beschikking zou krijgen over één landelijk tamboerkorps. Het toenmalige Nationaal Territoriaal 
Commando bood de benodigde instrumenten aan en de eenheid werd in 1986 in Breda opge-
richt. Tussen 1986-2000 werd het orkest diverse malen omgevormd, allereerst tot drumfanfare. 
Eén van de redenen was dat het Wilhelmus zonder melodische instrumenten niet goed gespeeld 
kon worden. Rond 2000 was de omvorming tot fanfareorkest compleet en sinds 6 januari 2006 
heet het orkest formeel ‘Fanfare van het Korps Nationale Reserve’. Het orkest telt 50 muzi-
kanten. Binnen de Koninklijke Landmacht valt de FKNR organisatorisch onder het Operationeel 
Ondersteuningscommando Land (OOCL).  Alle muzikanten zijn reservist en dragen het embleem 
van het OOCL op hun uniform. 

Ontstaan FKNR



Reservist én 
werkvoorbereider

BUGELIST FKNR PROMOVEERT CUM LAUDE

Als reservist kun je opgeroepen worden ter ondersteuning van o.a. het 
beroepsleger. Bijvoorbeeld bij een binnenlandse watersnoodramp, 

ceremoniële activiteiten, beveiliging van een energiecentrale of zeer 
recent voor de beveiliging van de crash-site van een neergestorte 

Zwitserse straaljager in de buurt van het Friese Bitgum. Ook Strukton 
collega’s zijn actief als reservist bij het Korps Nationale Reserve.



Harm Penninga is nu werkvoorbereider op de afdeling koeltechniek bij de vestiging Groningen. Hij 
meldde zich als jongen van 17 aan als beroepsmilitair, kreeg een contract voor 5 jaar als technisch
specialist en werkte als monteur verbindingen bij een tankbataljon. Tijdens zijn contractperiode is hij 
uitgezonden geweest naar Bosnië en heeft daar gediend in het kader van SFOR (stabilisation force). 
In zijn leven als beroepsmilitair bij de landmacht is de krijgsmacht langzaam in zijn DNA getrokken. 
Aan het einde van zijn carrière bij de krijgsmacht is Harm bijgeschoold in de koeltechniek en daar is 
zijn huidige loopbaan ontstaan. Eenmaal terug in de burgerwereld is hij het leger gaan missen en 
heeft hij zich aangemeld als reservist bij de landmacht.

Intro: de combinatie reservist bij de landmacht en bezigheden in de burgermaatschappij boeien velen. Het blijkt 
dat interne media van werkgevers of onderwijsinstellingen graag aandacht schenken aan reservisten uit hun 
gelederen. Natresmilitair Harm Penning werd geïnterviewd door het personeelsmagazine van zijn werkgever 
Strukton. Hieronder de integrale versie uit het magazine.

TEKST/FOTO’S: INTERACTIEF MAGAZINE STRUKTON



200 uren per jaar 
Om van waarde te zijn als reservist zijn er gemiddeld twee keer per maand bijeenkomsten waar de 
reservisten getraind worden en waar hun kennis op peil wordt gehouden. In totaal investeert een
reservist rond de 200 uren per jaar. Daarin zitten ook twee jaarlijkse 48-uurs sessies, waarbij stres-
serende situaties nagebootst worden en waar het aankomt op handelen onder druk. Maak je dan de 
juiste afwegingen? Ben je vertrouwd met een wapen? En vooral, uit welk hout ben je gesneden?
Teamwork, blind op elkaar kunnen vertrouwen, er voor elkaar zijn, zijn onderdeel van het DNA
van een reservist.

Commitment
Maar waar een hobby nog redelijk vrijblijvend is, is het reservist zijn van een geheel andere orde. 
Oefeningen die in het weekend vallen, crisissituaties die zich altijd ongelegen voordoen en vooral de 
invloed die reservisten hebben op de nationale veiligheid en het functioneren van het leger, vereisen 
een commitment. Niet alleen van de reservist zelf, maar ook van familie, vrienden én de werkgever. 
Met name laatstgenoemde wordt gemakkelijk vergeten. Onterecht, want wat doe je als werkgever 
wanneer een medewerker niet naar die belangrijke bijeenkomst kan komen omdat hij een oefening 
heeft? Of niet kan overwerken aan een spoedklus omdat er een reservistenbijeenkomst is? En hoe 
zit het eigenlijk met de financiën wanneer een medewerker tijdens een oefening van de reservisten 
arbeidsongeschikt raakt?

Samenspel
Gelukkig ziet Strukton Worksphere hier een mogelijkheid om haar maatschappelijke verantwoor-
delijkheid te nemen. Met profijt voor alle partijen: de krijgsmacht profiteert van kennis die mensen 
uit het bedrijfsleven meenemen en Strukton profiteert van de opleidingen en cursussen die haar 
medewerkers bij Defensie volgen en van de competenties (bv. leiderschap en geleid worden) die 
daar ontwikkeld worden. Op deze manier ontstaat een mooi samenspel tussen mensen, bedrijven 
en maatschappij dat ervoor zorgt dat mensen iets bijzonders kunnen doen. Het dienen van de maat-
schappij, het leveren van veiligheid en persoonlijke passie zijn bij alle betrokkenen terug te vinden.



“Waakhond van het oorlogsrecht” zo kopt het Historisch Nieuwsblad 
in 2013 over Henry Dunant. Deze Zwitserse bankier was in 1859 getuige 

van een veldslag tussen het Oostenrijkse en Franse leger: de slag om 
Solferino. Hij was ontdaan over de verschrikkingen van het strijdtoneel. 
Meer dan 38.000 mannen lagen gewond, stervend of dood op het veld, 
terwijl er maar weinig medische verzorging was. Hij schreef daarop het 

boek ‘Un Souvenir de Solferino’ met daarin het voorstel om een neutrale 
organisatie op te richten, die de gewonden zou verzorgen in oorlogstijd. 
Dunant ijverde actief voor internationale spelregels om de oorlog, waar 
mogelijk, iets humaner te maken. Met succes en in 1901 was hij de eerste 

aan wie de Nobelprijs voor de Vrede werd toegekend.

Oorsprong van het 
Oorlogsrecht

‘UN SOUVENIR DE SOLFERINO’ 



Voor de 19e eeuw hadden veel mensen een romantisch beeld bij oorlogsvoering. In de 
Napoleontische oorlogen, aan het begin van de 19e eeuw, werden oorlogshandelingen voorname-
lijk op slagvelden uitgevochten. Soldaten waren destijds opgedoft in mooie uniformen. Daarnaast 
werd er nog gevochten in slagordes, waarin twee legers elkaar soms op enkele meters naderen 
voordat ze elkaar beschoten met hun musketten (om vervolgens de slag in een bajonet charge te 
eindigen). Deze vorm van oorlogsvoeringen wordt ook ‘The genteleman’s war’ genoemd. Van de 
17e eeuw tot het begin van de Eerste Wereldoorlog werd meestal op deze wijze gevochten.

Technologie vraagt nieuwe spelregels
De 19e eeuw bracht enorme technologische ontwikkelingen. Deze eeuw wordt wel de ‘IJzeren 
Eeuw’ genoemd. Het had grote gevolgen voor de oorlogsvoering. Zo werd de musket vervangen 
door het naaldgeweer (het naaldgeweer kon drie keer sneller herladen dan een musket), kwam er 
zwaarder geschut, automatische geweren, prikkeldraad, etc. Naast dat een oorlog op het slagveld 
werd uitgevochten, ontstonden steeds vaker oorlogen die verzandden in defensieve stellingen 
met gevechten die maandenlang konden duren. Cavalarie (te paard) was steeds minder vaak 
beslissend. In de Eerste Wereldoorlog bleek de klassieke cavalerie, vooral door de massale invoe-
ring van het machinegeweer, nutteloos. Paarden werden in de ‘Grote Oorlog’ vooral gebruikt 
voor transport en de verplaatsing van artillerie.       

TEKST: SLD2 ALBERT VAN DIJK (10 NATRESBATALJON)

De Slag bij Solferino op een heroïsch en romantisch schilderij. De werkelijkheid was minder fraai.



Met de technologische veranderingen werd het voeren van oorlog steeds destructiever. Landen 
wilden  afspraken maken om oorlogen humaner te maken. Dunant publiceerde na de Slag 
bij Solferino een ooggetuigenverslag. Hierin pleitte Dunant voor een onpartijdige partij die 
gewonden kon beschermen tijdens oorlogsgeweld. In 1863 werd hieraan gehoor gegeven en een 
jaar later werd in Genève de eerste internationale conferentie gehouden. Er zijn vervolgens vele 
conventies gehouden in Genève. Tijden en technologie veranderen en daardoor moeten de spel-
regels ook mee veranderen.

Verboden vaak snel vergeten
Wat betekent het voor een land om een internationaal verdrag te onderschrijven? Internationale 
verdragen gaan altijd voor nationale verdragen. Bijvoorbeeld; als de EU een wet aanneemt 
die tegen nationale wetgeving ingaat, dan is de wetgeving van de EU leidend. Betekent dit 
dat de Geneefse Conventie altijd wordt nageleefd? Helaas niet. De geschiedenis toont aan 
dat het tekenen van een verdrag, en de daar bijbehorende spelregels, tijdens een oorlog snel 
vergeten worden. Een voorbeeld: het vuren op parachutisten is verboden. Maar in de Tweede 
Wereldoorlog werd gewoon op parachutisten geschoten (ook door Nederlandse militairen 
tijdens de Meidagen 1940) of werden krijgsgevangen in kampen opgesloten zonder voedsel en 
drinken. 

Toch hebben de Geneefse Conventies veel positieve dingen voortgebracht. Zo is het Rode Kruis 
eruit voortgekomen en tegenwoordig worden steeds vaker mensen berecht voor oorlogsmis-
daden (denk bijvoorbeeld aan het Joegoslavië Tribunaal, waar Mladić verhoord wordt). Westerse 
landen houden zich ook steeds beter aan de spelregels. Zo  meldde in 2008 het Historisch 
Nieuwsblad dat Nederlandse militairen zich volgens de spelregels hebben gedragen (de titel van 
het artikel luidt zelfs; ‘Nederlanders in Uruzgan zijn veel te netjes’). De Nederlandse strijdkrachten 
hielden zich tijdens deze missie goed aan de verdragen van de Geneefse Conventies.  

Henri Dunant



KORTE BERICHTEN

Commandowisseling 20 Natresbataljon 

Een grote bataljonsdag op 1 oktober met beëdigingen en sportieve elementen op de 
Bernhardkazerene in Amersfoort. De dag werd afgesloten met een commandowisseling. 
Luitenant-kolonel Roeland den Hollander droeg het commando van 20 Natresbataljon over aan 
overste Rick van der Sluis. Den Hollander was commandant sinds 2011. Tijdens de receptie voor 
genodigden sprak overste Roeland den Hollander tot zijn opvolger: “Laat je commandanten vooral 
commandant zijn. Geef ze de ruimte. Van sergeant tot kapitein. Ze mogen fouten maken, pas dan 
kan een eenheid groeien.” 

Voorafgaand aan de commandowisseling sprak de burgemeester van Oudewater, Pieter Verhoeve, 
de manschappen toe omdat het bataljon al diverse malen in zijn gemeente oefende met de civiele 
autoriteiten. Verhoeve onderstreepte het belang van nationale veiligheid en de rol van het Korps 
Nationale Reserve daarin. Hij deed dat met het meesterwerk ‘De Heerser’ van Macheavelli: “Wat is 
nodig om een land te besturen? Maar twee dingen: goede wetten en goede wapens. Alleen wetten 
werken niet en wapens ook niet. Samen vormen ze de juiste combi voor een stabiel land.”

Van der Sluis is een bekend gezicht in het korps en het bataljon. Hij was drie jaar commandant van 
10 Natresbataljon (tot de samenvoeging met 40 Natresbataljon tot het huidige 10) en in de functie 
daarvoor commandant van de Delta Compagnie van 20 Natresbataljon. 



Met de nationale herdenking op 4 augustus bij het monument ‘Als ’t Moet’ op het Ereveld 
Grebbeberg eert het Korps Nationale Reserve de gesneuvelden sinds het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog in 1914. Van haar voorganger, de Vrijwillige Landstorm, waren in de meidagen van 1940 
ruim 40.000 militairen onder de wapenen. Circa 300 van hen betaalden hun vrijwillige landsverde-
diging met het hoogste offer. Drie gesneuvelden, kapitein Van Lith, korporaal Van ’t Hoen en soldaat 
Verhoeven, werden tijdens de ceremonie kort geportretteerd. Hiermee kregen de toehoorders een 
indruk van hun rollen in de strijd. Nieuw was een dodenappel. Een selectie van 50 namen werd voor-
gelezen, bij elke naam klonk uit het natresdetachement als antwoord een ‘present’. Dit als signaal 
om aan te geven dat zij voor altijd in de tradities van het korps voortleven. Wie meer wil weten 
over de gesneuvelden in de Tweede Wereldoorlog kan terecht op het digitale monument Vrijwillige 
Landstorm. Kijk op www.erelijstvrijwilligelandstorm.nl 

Korpsverjaardag met eerste dodenappel

Nieuwe indeling binnen gezagsregio’s 

KORTE BERICHTEN

Bij de reorganisatie van 2012 kwamen de natresbataljons onder bevel 
van de drie gevechtsbrigades. De geografische grenzen van de brigades 
liepen echter niet altijd parallel met de opgeheven Militair Regionaal 
Commando’s (waarin de natreseenheden tot die tijd waren onder-
gebracht en georganiseerd). Dit leidde ertoe dat de natreseenheden die 
in de omgeving van 11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen lagen, 
onder bevel stonden van 43 MechBrig in Havelte. “Eerst rust in de tent 
en dan pas verder” was het credo de laatste jaren. Dit jaar is besloten 
om enkele natrescompagnieën alsnog ‘uit te ruilen’ tussen 11 LMB 
en 43 MechBrig. Zo gaan de E- en F-Cie in Amersfoort over van 20 
Natresbataljon naar 10 Natresbataljon. Omgekeerd gebeurt dat met 
de D-Cie in Schaarsbergen en de E-Cie in Stroe. Deze gaan over van 10 
Natresbataljon naar 20 Natresbataljon. Hiermee sluiten de natres-
eenheden weer perfect aan op de geografische positie van de gevechts-
brigades en hun gezagsregio’s. Voor de personele vulling maakt het geen 
verschil. Wel krijgen de eenheden andere ‘letters’ als compagniesaan-
duiding en uiteraard een ander gevechtsbrigade embleem op de schouder. 



Tijdens de missies in Afghanistan werd, om de herkenbaarheid van de ingezette landmachteenheden 
te vergroten, het dragen van regimentsnamen op het gevechtstenue spontaan ‘heringevoerd’. In de 
Britse krijgsmacht zijn deze al veel langer de standaard. Maar het voeren van Nederlandse schou-
deremblemen met de zogenaamde ‘straatnamen’ werd in Afghanistan gedoogd. De toenmalige 
Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Van Uhm, besloot naderhand tot formali-
sering. De Traditiecommissie Koninklijke Landmacht heeft hierop, na lang en rijp beraad, een lijst 
opgesteld van Regimenten en Korpsen die gerechtigd zijn een schouderembleem op het gevecht-
stenue te voeren. Het dragen van dit embleem op de bovenkant van de linkermouw is vooralsnog 
niet verplicht, maar vrijwillig. In afwachting van het nieuwe voorschrift ‘Tenuen voor KL-militairen’ 
hebben alle militairen in de landmacht, die een schouderembleem mogen dragen, in 2016 een set 
uitgeleverd gekregen. Ook voor alle militairen van het Korps Nationale Reserve is een set beschikbaar. 
De natresbataljons hebben die in de lijn ontvangen voor al hun mensen.

Het Rode Erekoord wordt uitgereikt aan militairen 
in de landmacht die een uitzonderlijke prestatie 
hebben geleverd. Eén van de hoekstenen van de Bravo 
Compagnie van 20 Natresbataljon is sergeant-majoor 
Marco Molenaar. De laatste jaren vervulde hij met 
succes de rol van pelotonscommandant, een officiers-
functie. Ondanks zijn uitstekende functioneren bleek 
dat Molenaar niet naar de KMA kon gaan voor de 
officiersopleiding wegens onvoldoende vooropleiding. 
Ondanks deze domper, bleef hij zich 200% inzetten 
voor zijn eenheid. Het perfecte functioneren in een 
officiersrol als onderofficier en de grote motivatie 
waren reden om Marco het Rode Koord toe te kennen. 
Hij mocht het op 1 oktober in ontvangst nemen. 

Rood Erekoord voor sm Marco Molenaar

Schouderembleem Nationale Reserve
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Per Koninklijk Besluit van 1 juli 2016 is het Korps Nationale Reserve ingedeeld bij het Wapen 
der Infanterie. Hiermee komt een wens uit 1983, bij de opheffing van de Nationale Reserve en 
de oprichting van het Korps Nationale Reserve, in vervulling. Uit het oorspronkelijke plan voor 
de oprichting van de Nationale Reserve in 1948 zou dit uit meerdere wapens en dienstvakken 
gaan bestaan. Hiervan bleef na enkele jaren alleen het infanteriedeel over in de vorm van wat 
nu de Natresbataljons zijn. Bij de verlening van de korpsstatus in 1983 is door de korpsleiding 
in overleg met de Wapentraditieraad Infanterie het verzoek gedaan om dit ook te regelen in 
het Traditie KB (het Koninklijk Besluit waarin de traditionele verbanden binnen de Krijgsmacht 
worden vastgesteld). Dat is nu gebeurd. Het Korps Nationale Reserve staat er nu in als Korps 
binnen de Infanterie op leeftijd gerangschikt. Daarbij is de oprichtingsdatum van de Vrijwillige 
Landstorm, waarvan het Korps de traditie handhaaft, als officiële geboortedatum vermeld. Het 
geeft het ponceaurode veld onder het baretembleem van de Natres de juiste lading. Wat dit 
besluit verder voor het korps betekent is niet direct duidelijk. Over de achtergronden van het 
Wapen der Infanterie en de plek van het Korps Nationale Reserve daarin volgt een groter artikel 
in de volgende editie van November Romeo.

Korps Nationale Reserve onder 
het Wapen der Infanterie
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De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) bestaat 100 jaar. Het jubileum-
jaar is aanleiding om een groot symposium te houden op 10 november 2016 met als thema 
‘Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing’. Locatie is de Kootkazerne in Stroe. 
’s Middags geven sprekers als bijvoorbeeld Prof Dr. Rob de Wijk (Directeur Centrum Strategische 
Studies), Dr. Menno van Duin (Lector Crisisbeheersing), drs. Erik Akerboom (Korpschef Nationale 
Politie) en commodore Jan Willem Westerbeek (plv. Directeur Operaties CDS) hun kijk op actuele 
ontwikkelingen en de rol van de krijgsmacht naar de toekomst. Het symposium wordt afgesloten 
met een borrel en diner op de kazerne. Gastheer is brigadegeneraal Nico van der Zee. Kosten voor 
deelname bedragen normaal 45 euro, maar natresmilitairen kunnen inschrijven voor slechts 35 euro. 
Dat is inclusief het diner. Meer informatie over het programma en inschrijving via www.kvnro.nl

Op 23 september ontving soldaat1 Anjo Snijders van de 
Echo Compagnie van 10 Natresbataljon de eerste prijs 
tijdens de Innovation Day (iDay) in het Futures Center 
van Rijkswaterstaat te Utrecht. Generaal-majoor Martin 
Wijnen, P-CLAS en Inspecteur van het Reservepersoneel 
KL, reikte de prijs persoonlijk uit aan de innovatieve 
soldaat. Anjo kreeg deze prijs voor zijn idee om een app 
(Quick Response System) te ontwikkelen, waarmee 
reservisten snel opgeroepen kunnen worden. En om de 
beschikbaarheid te inventariseren voor een inzet. Daarbij 
is deze app ook te koppelen aan gegevens in Peoplesoft 
(het personeelssysteem van Defensie), orders te commu-
niceren en meer. Het Ministerie van Defensie stelt 50.000 
euro beschikbaar om de app verder uit te werken.

Innovatieprijs voor sld Snijders

KVNRO symposium met korting: 
van rampenbestrijding 

naar moderne crisisbeheersing
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