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VOORWOORD

TROTS OP NIEUWE FUNCTIE IN RESERVISTENLAND

Hoewel 2020 nog niet voorbij is, kunnen we nu al 

spreken van een ongekend jaar. COVID-19 heeft 

alle facetten van ons leven aangedaan en het is 

nog niet voorbij.

In deze periode ben ik het nieuwe hoofd 

bureau reservisten geworden. Een vreemde 

gewaarwording om  door half lege gebouwen 

je weg te vinden, nieuwe collega’s geen hand 

te schudden en veel gezichten slechts via een 

beeldscherm te zien.

Toch ben ik heel blij dat ik deze functie heb 

gekregen. Bijna 18 jaar geleden werd ik geplaatst 

bij het toenmalige Regionaal Militair Commando 

(RMC)-West te Den Haag. Drie dagen na 

binnenkomst werd ik geconfronteerd met mijn 

eerste CP-100. Uiteindelijk ben ik regeling officier 

geweest bij drie staatsbegrafenissen, diverse 

Prinsjesdagen en twee enorme Host Nation 

Support-operaties in de Rotterdamse havens.

Voor mij was die plaatsing mijn eerste ervaring 

met het Korps Nationale Reserve en de reservist. 

Wat was ik daar van onder de indruk en wat heb ik 

daar van genoten. Super enthousiaste mannen en 

vrouwen die, vakanties annuleerden, in de vroege 

ochtend meldden bij rangeerterrein Kijfhoek 

of bij de ECT. Letterlijk stonden te dringen om 

ergens aan deel te mogen nemen. Toen ik de 

mogelijkheid kreeg deze huidige functie te 

vervullen heb ik dan ook geen moment getwijfeld. 

Als beroeps werk ik al 35 jaar in een wereld waarin 

bezuinigen van alle dag is en daartoe nee zeggen 

meestal de eerste storingsreactie is geworden. 

Wat fijn is het dan om reservisten te ontmoeten. 

Jullie staan toch altijd met een been buiten de 

organisatie en nemen daarom ook altijd een 

andere kijk op zaken mee, een toch altijd weer 

wat meer onbevangen houding.

Ook nu weer in de COVID-periode is er een stevig 

beroep gedaan op Defensie, en mijn voorzichtige 

inschatting is, dat  twee derde van die steun 

geleverd is door jullie reservisten. Nog altijd 

onverminderd trouw. Jullie zijn een goed stel 

militairen die onze organisatie op een mooie wijze 

presenteren. Hou dat vol!  Dank jullie wel.

Luitenant-kolonel Frans Boon

Hoofd Bureau Reservisten CLAS
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In het spraakgebruik worden ze meestal ‘drones’ genoemd, maar officieel heten 
ze Unmanned Airial System (UAS) omdat er veel meer bij komt kijken dan het 

vliegende apparaatje. Binnen de doorontwikkeling van het Korps Nationale Reserve 
is de invoering van een UAS voorzien medio 2021. 20 Natresbataljon, vallend onder 
11 Luchtmobiele Brigade, nam nu al het initiatief om hun geplande 18 operators op 

te leiden om deze voor het einde van dit jaar gecertificeerd te hebben.

20 NATRESBATALJON START 
OPLEIDING 18 ‘DRONE’-OPERATORS O

PLEID
IN

G
EN

UAS IS VEEL MEER DAN VLIEGEN ALLEEN
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Adjudant Rob Kuiper is bij de bataljonsstaf 

in Den Haag betrokken bij het Opleidings- 

en Trainingsprogramma van ‘zijn’ zes 

natrescompagnieën. Hij legt uit: “De brigade 

maakt al langer gebruik van drones en beschikt 

met de Desk UAS over een bureau met 

specialisten. 11 LMB vervangt binnenkort het 

bestaande UAS. Ook het natresbataljon loopt 

mee in deze vernieuwingsslag. De brigade leidt 

al langer UAS-operators op en biedt nu de 

ruimte om ook natresmilitairen mee te nemen 

in het opleidingsprogramma.”

Materie vraagt om specialisten

De opleiding duurt twee volle dagen, maar voor 

de natresmilitairen is het niet aaneengesloten 

en zijn de modules in losse tijdsmomenten 

opgedeeld. De 18 operators in spé, drie uit 

elke compagnie, begonnen met de theorie. 

Op 20 juni mochten zij een in en ander in de 

praktijk brengen met proefvluchten op het 

Infanterieschietkamp De Harskamp. 

“Velen denken dat het vooral om het vliegen 

gaat, maar dat is niet zo”, zegt Rob: “Het 

grootste deel van de opleiding gaat over 

wat wel en niet mag. Er is veel regelgeving in 

Nederland over het vliegen met een UAS. Als 

een commandant het systeem wil inzetten bij 

een inzet of oefening, dan moet vooraf gekeken 

worden of dat mag/kan. Gelden er beperkingen 

op een locatie, dan kan er ontheffing komen, 

maar die moet wel aangevraagd worden. Het 

is specifieke kennis, daarom is het essentieel 

dat er operators komen die thuis zijn in de 

materie.”

Commandant juiste munitie geven

Een tweede, zeer belangrijke, component van 

de opleiding is het leren adviseren van de 

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: SECTIE COM 11 LMB, SM MICHEL BUSCH
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commandant over de (on)mogelijkheden van 

een UAS. Hoe kun je het systeem inzetten, 

welke informatie wil je hebben? Rob: “Er 

gaat binnen de natreseenheden een nieuwe 

inlichtingenketen ontstaan. De operators 

bedienen hun UAS, verzamelen gegevens en 

maken analyses. Op basis hiervan filteren 

ze uit welke informatie relevant is voor de 

commandant om een beslissing te kunnen 

nemen. Het doel is altijd om de operationele 

slagkracht van een eenheid te verbeteren.”

Aan het einde van dit jaar worden de laatste 

van de 18 UAS-operators van 20 Natresbataljon 

‘afgetoetst’ in ’t Harde. Het is de plek waar 

alle operators van de landmacht, na goed 

gevolg, worden gecertificeerd. Met de huidige 

opleidingsstap is het bataljon al voorbereid 

op de instroom van hun UAS-systeem in de 

loop van 2021. Zodra hun ‘drones’ beschikbaar 

zijn, kunnen de compagnieën er direct gebruik 

van maken. De UAS gaat een interessante 

bijdrage leveren aan de bewakings- en 

beveiligingstaken in Nederland van het Korps 

Nationale Reserve.

Het leren omgaan met regelgeving  
en het adviseren van de commandant 
over de mogelijkheden zijn  
belangrijke leerdoelen.
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Tijdens vier weken in juli/augustus hebben onder tropische omstandigheden bijna 
150 reservisten afkomstig uit diverse krijgsmachtonderdelen deelgenomen aan de 
paraopleiding op het vliegveld Teuge. Dit in het kader  van GVA (Grens Verleggende 

Activiteiten Defensie). De reservisten afkomstig van het Korps Nationale Reserve, 400 
GNK, Defensity College, 1 CMI en de Groep Luchtmacht Reserve werden verdeeld over 

negen verschillende blokken, met gemiddeld 16 deelnemers per blok. Na, met goed 
gevolg de civiele para-opleiding  te hebben afgerond en succesvol vijf sprongen te hebben 

gemaakt, mag men draagrecht aanvragen voor de militaire B-wing in het kader van 
grensverleggende activiteiten.

RESERVISTEN VERLEGGEN 
HUN GRENZEN

ACTIEF
PARACHUTESPRINGEN VERBROEDERT
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Korporaal Jasper van de Foxtrot compagnie 20 

Natresbataljon is al ruim 10 jaar de drijvende 

kracht achter deze paraopleiding, eerder 

ook samen met sergeant Herman van de 

Foxtrot Compagnie 10 Natresbataljon. Jasper: 

“Ik organiseer en begeleid al 15 jaar sport 

activiteiten in binnen- en buitenland, voor met 

name studentenweerbaarheid en reservisten, 

waaronder MLV, BWLA en parachutespringen.  

Deze opleiding in Teuge is een privé initiatief en 

wordt uit eigen middelen betaald. Artsen van 

Defensie verzorgen in eigen tijd de medische 

keuringen op de kazerne of het paracentrum. 

Dit jaar hebben wij voor het eerst boogtenten 

op een camping geplaatst. Defensie is sinds 

vorig jaar hier een graag geziene gast. Met name 

kinderen kunnen het niet laten om een kijkje 

te nemen in een boogtent, vaak begeleid door 

vaders, die van het moment gebruikmaken om te 

memoreren aan hun dienstplichtperiode. Tijdens 

een blok, nam de POC de taak van animator op 

zich. Kampeerders, jong en oud, voerden samen 

met militairen op ritmische wijze lichamelijke 

oefeningen uit onder begeleiding van muziek, dit 

tot groot vermaak. Dit jaar is het extra druk met 

aanmeldingen, waarschijnlijk de gevolgen van de 

Coronacrisis, men gaat minder op vakantie naar 

het buitenland en blijft in eigen land.”

Bijkomend van  zijn eerste sprong zit luitenant 

Daan Verwaaij te wachten op zijn volgende 

sprong. Daan: “Ik ben pelotonscommandant bij 

de Foxtrot Compagnie van 20 Natresbataljon en 

heb deze kans met beide handen aangegrepen. 

Het is een fantastische ervaring, parachute 

springen stond op mijn ‘bucketlist’, dit wilde 

ik echt graag doen, we zijn met een grote club 

aanwezig, het is gewoon gaaf om te doen. Ik was 

gespannen voor de eerste sprong, maar het  is 

veel relaxter dan ik had verwacht eerlijk gezegd. 

TEKST/FOTO’S: MAJ FRED WARMER    LUCHTFOTOGRAFIE: Laurent Drefus
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Het is fun en uitstekend voor de teambuilding en 

kameraadschap.”

Korporaal Jasper, de vraagbaak, aanspreekpunt 

en regelaar op het vliegveld, vult aan: “Hiermee 

ben ik begonnen bij de Studentenweerbaarheid en 

daarna bij de Natres. We springen op uitnodiging 

overal ter wereld, vanuit verschillende toestellen 

en met andere parachutesystemen. Ik heb een 

groot internationaal netwerk, ook tijdens deze 

opleiding heb ik buitenlandse collega’s over de 

vloer. Dit jaar 7 Fransen, een Belg en een Italiaan. 

Ook zij verdienen hiermee de Nederlandse  

B-wing, mits men deze volgens de regelgeving in 

het eigen land mag dragen.”

Dit evenement met het gemêleerde gezelschap 

aan reservisten is een uitstekende gelegenheid 

om elkaar beter te leren kennen, groepsvorming, 

gezelligheid, grensverleggend bezig zijn en 

broederschap zijn hier zeker van toepassing. Ook 

het verblijf in het tentenkamp op de rand van 

vliegveld is enorm leuk en nuttig voor de interactie 

tussen de militairen, ook doen meerdere jonge 

beroepscolleges uit alle krijgsmachtonderdelen 

mee aan deze opleiding, aldus Jasper. Een jonge 

KMS collega die ook aan deze opleiding meedoet 

zegt hier het volgende over: “ Het is geweldig om 

met deze reservisten dit soort dingen te doen, het 

is voor het eerst dat ik überhaupt met reservisten 

samenwerk of kennismaak. Bijzonder nuttig deze 

verbroedering, ik heb een totaal ander beeld 

gekregen over de reservisten dan voorheen.” 

Ook een jonge KMA cadet ziet deze gezamenlijke 

opleiding als bijzonder nuttig: “Er is veel plezier en 

een geweldige kameraadschap, het zijn mensen 

uit alle lagen van de bevolking met een heel 

gevarieerd werk, ervaring of opleidingsniveau.  Ik 

heb hierdoor zeker meer begrip en zeker respect 

gekregen voor reservisten.”

Jasper geeft aan dat er veel misverstanden en 

misplaatse frustraties zijn over het behalen van 

de Militaire B-wing,  zeker bij  oudere collega’s 

of oudgedienden: “Alle regelgevingen op dat  

gebied zijn veranderd in de jaren. Tegenwoordig 

valt dit onder de richtlijnen van de GVA defensie, 

waarbij 5 civiele sprongen noodzakelijk zijn 

om draagrecht voor de B-wing te verkrijgen, 

dit in het kader van GVA. Vroeger ging dat 

anders, toen kon men het  B-brevet behalen in 

Roosendaal, maar dat is al sinds de jaren ‘90 

afgeschaft wegens doelmatigheid . De mensen 

die men toen voor het B-brevet opleidde, zouden 

nooit operationeel kunnen worden ingezet per 

parachute. Toch mijmeren oudgedienden nog 

graag over de gemaakte sprongen met ronde 

koepel, staand vanuit de deur van een ronkende 

F-27 Troopship.  Het metaal-op-metaal-geluid, 

van het glijden van de haak over de zwiepende 
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lange staalkabel, een schreeuwende jumpmaster 

die het geluid van de motoren wil overstemmen, 

de harde tikken van haak-tegen-haak bij de deur, 

tijdens de opeenvolgende exits van de springers…  

Uiteraard zou de huidige jonge generatie dat ook 

graag willen. Maar het is nu zoals het is, de tijden 

zijn veranderd. Nu is het static line met een civiel 

matras (ook wel square parachute genoemd), 

vanuit een Cessna C-208 en volgens KNVvL-

regelgeving.  Een ander verschil met vroeger 

is, dat men tijdens de opleiding meteen wordt 

voorbereid op het vervolgtraject naar vrije val, 

door de exit stabiel uit te voeren in de zogenaamde 

delta-houding, hol te trekken en in de deur van 

het toestel te blijven kijken, terwijl de parachute 

zich opent. De afspringhoogte is hoger, men kan 

langer vliegen, zelf sturen en de landing is in de 

regel comfortabeler dan bij een ronde koepel. Er is 

al nu al veel animo onder de deelnemers voor de 

aanbieding tot omscholing naar vrije val middels 

een AFF-traject. Sterker nog, de eerste geslaagden 

zijn er al en mogen al solo springen.”

Korporaal Suzanne Bolk van het Defensity College 

zit te wachten op de volgende sprong: ”Helemaal 

te gek dit, en wat een opluchting  als je landt na 

de spanning van de eerste sprong. Het voelde 

net zoals in de achtbaan  op het hoogste punt 

voordat je naar beneden stort. Geweldig dit, ik 

wilde mezelf hiermee graag uitdagen, en dat is 

meer dan prima gelukt moet ik zeggen. Ik werk bij 

het interventieteam van Defensie en binnenkort 

krijg ik een nieuwe job bij vliegbasis Woensdrecht. 

Ik ben net afgestudeerd in de vakrichting 

psychologie en ga binnenkort met een nieuwe 

studie beginnen.  Het leven van een reservist bij 

het Defensity college is prima, Defensie is een 

boeiende organisatie, en ik merk hier wat een fijne 

vriendschap en broederschap je snel je opbouwt 

met je collega’s reservisten”.

Tijdens de 1e wing ceremonie heeft kolonel Fulco 

Stallmann (IRPKL) de felbegeerde parawings 

mogen uitreiken aan de kersverse parachutisten. 

Jasper kijk zeer tevreden terug op deze cursus: 

“Een groot succes. Het kreeg veel belangstelling 

omdat er een aantal artikelen op Defensie social 

media waren verschenen, iedereen meldde zich 

spontaan aan en wilde meedoen. Ik denk dat ik 

de mensen een mooie tijd en veel plezier heb 

bezorgd hier op Teuge. Daar gaat het mij om, 

blije en gelukkige collega’s die met veel trots 

hun parawing  kunnen dragen en ook met veel 

plezier omkijken naar een mooie tijd en mooie 

vriendschappen. Ook de bevordering van deze 

prachtige luchtsport voer ik hoog in het vaandel. 

De meeste deelnemers laten het echter bij de 

vijf sprongen. Volgend jaar zijn we er weer, en 

ik hoop eerlijk gezegd dat Defensie misschien 

ons iets meer tegemoet gaat komen als het gaat 

over kosten, accommodatie en ondersteuning. 

Het betreft immers een groot en uniek 

reservistenevenement.” 

foto: Laurent Drefus
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MINISTER VAN DEFENSIE LICHT
 KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 

RESERVISTEN TOE  

HET HEEFT ZIJNE MAJESTEIT BEHAAGD  
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In april werd bekend dat een zevental actieve 

of post-actieve reservisten een koninklijke 

onderscheiding kregen. Maar door de Coronacrisis 

konden de medailles niet uitgereikt worden, maar 

op 2 juli was het zover. Tijdens een bijzondere 

en vanwege het kleine aantal aanwezigen 

intieme bijeenkomst op de Van Ghentkazerne 

in Rotterdam, reikte de minister van Defensie 

Drs. (Ank) Bijleveld-Schouten aan 19 vrouwen 

en mannen de koninklijke onderscheidingen uit. 

Door COVID-19-beperkingen werd het fysieke 

opspelden gedaan door een naast familielid of een 

speciale gast.  

Deze reservisten hadden de eer om benoemd 

te worden als Ridder of Officier in de Orde van 

Oranje Nassau met of zonder de zwaarden 

Het betreft: kolonel Fulco Stallmann, de 

Plaatsvervangend Inspecteur Reserve Personeel 

Koninklijke Landmacht (IRPKL), majoor Fred 

Warmer, Hoofd communicatie bureau Reservisten 

en Korps Historicus, Korps Nationale Reserve, 

korporaal Carla de Vet van 10 Natresbataljon, 

tevens bestuurslid van de Vereniging Huzaren 

van Boreel en majoor b.d. Frits Stapel als lid van 

de korpstraditieraad Korps Nationale Reserve en 

bestuurslid van Stichting De Nationale Landstorm 

Commissie. Daarnaast werden de voormalige 

korpsleden luitenant-kolonel b.d. Willem 

Verheyen en luitenant-kolonel Kees jan Weber en 

oud korpslid korporaal b.d. Paul van Wingerden 

ook Koninklijk onderscheiden. Op het podium 

introduceerde de minister afzonderlijk elke 

gedecoreerde. Als korpscommandant heb er voor 

gekozen om de teksten van de Minister integraal 

over te nemen in dit artikel van de militairen die 

nog actief voor ons korps zijn , weliswaar zijn het 

lange verhalen, maar inkorten of samenvatten 

zou afbreuk doen aan de inhoud. Het lijkt mij 

het beste om de minister zelf aan het woord te 

laten. Hieronder de teksten zoals zij ze tijdens de 

ceremonie voorlas.  

Majoor Fred Warmer

Als eerste was majoor Fred Warmer aan de 

beurt. Hij ontving de onderscheiding Ridder 

in de Orde van Oranje-Nassau met zwaarden. 

Die werd opgespeld door korpscommandant 

lkol Hans Berding. Over de toekenning van de 

onderscheiding aan Warmer zei de minister: 

“Alweer 10 jaar geleden werden de eerste 

afleveringen uitgezonden van het Dagboek van 

Onze Helden. De video’s gaven de mensen thuis 

een uniek kijkje in het leven van onze mannen en 

TEKST: LKOL HANS BERDING, KORPSCOMMANDANT KORPS NATIONALE RESERVE    FOTO’S: MCD DEFENSIE, DRS. WIM DE NATRIS

Van links naar rechts: Stapel, 
Warmer, Stallmann en De Vet.
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vrouwen in Afghanistan. Ik kan me de serie nog 

goed herinneren. De militairen filmden zichzelf 

en lieten zien hoe ze echt zijn, wat ze voelden en 

meemaakten. Maar ze werden ook vastgelegd 

tijdens hun werk, en dat deed u. Met gevaar voor 

eigen leven. Het project werd een groot succes. 

U nam de vierkante ogen van het eindeloze 

monteren, de strijd tussen harde deadlines 

en haperende verbindingen en een chronisch 

slaaptekort op de koop toe.  Hoe hard en pijnlijk 

uw beelden soms ook waren: zij vertelden het 

verhaal en brachten de werkelijke emoties over. En 

opgeven was voor u geen optie. Ook niet toen u 

samen met de mannen aan de frontlinie meerdere 

malen onder vuur kwam te liggen. 

Uw doorzettingsvermogen en standvastigheid op 

missie komt u ook van pas tijdens verschillende 

vrijwillige inzetten in Nederland. Zo maakte u 

zich hard voor de lastige positie van portiers in 

het Amsterdamse uitgaansleven en won het 

vertrouwen van gemeente en politie. U schreef het 

Traditie Handboek Korps Nationale Reserve, u was 

de drijvende kracht achter korpsblad November 

Romeo. duizenden uren bracht u door in de 

beeldarchieven voor onderzoek en het opzetten 

van een militair-historisch foto- en filmarchief. U 

was de bedenker en uitvoerder van het monument 

ter nagedachtenis aan de gesneuvelden van 

de Vrijwillige Landstorm op Erebegraafplaats 

de Grebbeberg. En ook bent u als reservist nog 

betrokken bij het werk van het mobiel forensisch 

laboratorium. Het is indrukwekkend hoeveel 

uren u vrijwillig heeft besteed ten dienste van 

de militaire historie en de inzet voor onze 

nationale veiligheid. Als dank voor alles wat u 

heeft betekend, mag ik u deze onderscheiding 

overhandigen.”

Kolonel (Fulco) Stallmann,

Bij de uitreiking aan kolonel Stallman zei 

de minister: “U dient al sinds 1986 als 

reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht. Als 

Korpscommandant Hans Berding: 
“Ik vond het een eer om deze 
onderscheiding namens de minister te 
mogen opspelden bij majoor Warmer.”

13



plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel 

bent u een boegbeeld voor al onze reservisten. Uw 

inzet, betrokkenheid en enthousiasme zijn enorm 

en gezien de grote stapel aanbevelingsbrieven die 

ik over uw inzet heb ontvangen is dit zeker niet 

overdreven. Als reservist is het natuurlijk altijd 

schipperen tussen de civiele werkzaamheden en 

de werkzaamheden binnen Defensie maar u voegt 

daar ook nog eens allerlei vrijwillige activiteiten 

voor tal van andere organisatie aan toe. Vaak in 

de rol van voorzitter, een rol die u kennelijk goed 

past. Als voorzitter bent u attent, heeft u altijd 

goede ideeën en weet u als geen ander problemen 

te doorzien. Daar heeft de Stichting Parochiehuis 

St. Nicolaasga van geprofiteerd maar bijvoorbeeld 

ook de Stichting Water voor Masai. In 2017 was 

u hiervan medeoprichter en nog altijd ben u 

de penningmeester. Ik ben ervan overtuigd dat 

met uw inzet iedere cent op een verantwoorde 

manier én welbesteed ten goede komt aan het 

bevorderen van schoon drinkwater voor het 

Masaivolk in Afrrika. Een prachtig doel. Overigens 

bent u van alle markten thuis. Het ene moment 

bent u op pad voor onze reservisten, en het andere 

moment zit u in een vergadering voor de Stichting 

Water voor Masai en weer later houdt u zich bezig 

met de Land Rover Club Holland of bent u bezig 

met de Stichting Groningen Internet Exchange. 

Ik kan niet anders concluderen dan dat uw inzet 

van grote waarde is voor zowel de Nederlandse 

Krijgsmacht als de samenleving in het algemeen 

en  u bent hiervoor zeer terecht benoemd tot 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de 

Zwaarden.”
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Majoor b.d. Frits Stapel

Vervolgens werden de versierselen bij majoor 

b.d. Frits stapel opgespeld. De minister: “Ik 

mocht u al in april telefonisch meedelen dat u 

benoemd bent tot Ridder in de Orde van Oranje-

Nassau. Ik vind het mooi om u vandaag ook 

de daadwerkelijke onderscheiding te mogen 

overhandigen. Ruim 53 jaar heeft u het Korps 

Nationale Reserve gediend. Ik zou de lijst willen 

opnoemen van de vele functies die u in het 

Korps hebt vervuld, maar dan zou ik direct door 

mijn spreektijd heen zijn. Aanwezigen, neemt u 

van mij aan: het zijn er héél veel. En alles is met 

volle overgave en voornamelijk onbezoldigd 

gedaan. Meneer Stapel, u was telkens de steun 

en toeverlaat van uw commandant en een 

stimulerend voorbeeld voor uw collega’s. Ook 

op het terrein van ceremonieel en protocol bent 

u onmisbaar. Dankzij u vieren we ieder jaar de 

Korpsverjaardag en staat er op de Grebbeberg 

een Korpsmonument, als eerbetoon aan de 

gesneuvelden van de Vrijwillige Landstorm. Het 

staat symbool voor al die mensen die als militair 

én als burger de maatschappij dienen. Churchill 

zegt dat reservisten ‘Twice a citizen’ zijn. Als dat 

zo is, dan bent u ‘ten times a citizen’. Want u hebt 

de maatschappij op talloze manieren gediend. 

Zo hebt u de Wandelkring Den Haag/Rijnland 

en de Haagse Schermvereniging Zaal ‘Ter Weer’ 

door een moeilijke tijd heen geloodst. En was u 

als hoofd van dienst betrokken bij de Nijmeegse 

Vierdaagse. In al uw betrekkingen staat u bekend 

als een integer en hard werkend mens. Als 

dank voor alles wat u voor het Korps Nationale 

Reserve, de krijgsmacht en de maatschappij 

hebt betekend, mag ik u vandaag namens 

Zijne Majesteit de Koning deze onderscheiding 

overhandigen.”

Korporaal Carla de Vet

Als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met 

de zwaarden werd korporaal-1 Carla de Vet 

onderscheiden. De minister: “Toen ik u belde 

op 23 april, stond u net op een trapje een muur 
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te schilderen. U viel nog net niet van dat trapje, 

toen u mij aan de telefoon kreeg. Misschien dat 

het voor u zelf een verrassing was maar uw inzet 

voor onze veteranen is bijzonder en van grote 

waarde. Dan denk ik als eerste aan uw inspanning 

voor onze Indië-veteranen, U was zelf getrouwd 

met Indië-veteraan Wiebe van de Kuinder en 

raakte op die manier betrokken. Dat begon met 

de verslaglegging en administratie van het 2e 

eskadron van het 2e regiment ‘Huzaren van Boreel 

en gaandeweg nam u steeds meer taken op uw 

schouders rondom de organisatie van reünies. Ik 

heb grote bewondering voor uw motivatie om 

dit te doen – en ik citeer: “Zolang er nog Indië-

veteranen zijn die elkaar willen ontmoeten, zal 

ik daarvoor zorg dragen!”, zo omschrijft u deze 

passie. Daarnaast heeft u actief meegeholpen 

om ook een officiële veteranenvereniging binnen 

het Regiment Huzaren van Boreel op te zetten, 

om op die manier jonge en oude veteranen bij 

het regiment betrokken te houden. Met uw 

vriendelijkheid en inlevingsvermogen weet u 

iedere keer weer de juiste snaar te raken. Een 

voormalig regimentscommandant omschreef het 

als volgt: “Ze is niet alleen een mieterse vrouw om 

mee samen te werken, maar ook een hele trouwe 

en krachtdadige vrouw, op wie je blind kan 

vertrouwen.” Een mooiere omschrijving kan ik mij 

niet bedenken. Naast u inzet voor onze veteranen 

en als reservist bij de Echo Compagnie van 10 

Natresbataljon zet u zich ook nog eens in voor 

tal van andere organisatie, zoals bijvoorbeeld 

voor het Apostolisch Genootschap in Baarn en de 

Historische Kring Eemnes. Ik vind het daarom ook 

zeer terecht dat u benoemd bent tot Ridder in de 

Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.”

Meer weten over het toekennen van Koninklijke 

onderscheidingen aan militairen?:

https://magazines.defensie.nl/

defensiekrant/2015/14/5-vragen-aan-slider
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Het begon met een sollicitatie bij het Korps Nationale Reserve, maar Evelien 
Evers draagt inmiddels twee ‘petten’ bij de Koninklijke Marechaussee (KMar): 

één als burgermedewerker en één als reservist. Beide functies worden 
uitgevoerd vanaf een stafafdeling in Den Haag. Hoe een sollicitatie als reservist 

haar leven radicaal veranderde.

RESERVISTENSWITCH TUSSEN  
LANDMACHT EN MARECHAUSSEE D

EFEN
SIE

VAN HET ÉÉN KWAM HET ANDER
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Eerste luitenant Evelien Evers (38) heeft een 

achtergrond in commerciële functies in de 

mode- en bankwereld. Het was een prima 

carrière, maar de vraag ‘is dit alles in het 

werkzame leven’ kwam steeds meer naar boven. 

Ze had interesse in vrede en veiligheid en begon, 

naast haar werk, een paar jaar geleden met 

opleidingen in safety & security, terrorisme, 

informatiesystemen en cyber. In 2018 las ze over 

de doorontwikkeling van het Korps Nationale 

Reserve en de start van de aanvullende 

natresopleiding Bewaken Beveiligen-

Terrorismebestrijding In Nederland.

Evelien bezocht een Natres-informatiedag: “Wat 

ik daar hoorde sprak me aan, want ik zocht een 

functie met meer maatschappelijke relevantie. 

Ik solliciteerde en doorliep het selectietraject 

in Amsterdam met succes. Ik verwachtte 

snel met de militaire Algemene Reservisten 

Basisopleiding (ARB) te kunnen beginnen, maar 

dat duurde wat langer dan ik gehoopt had.”

Reservist Militaire Taken

In deze ARB-afwachtingsfase sprak Evelien bij 

toeval iemand van de Koninklijke Marechaussee: 

“Ik vertelde hem over mijn sollicitatie en 

interesse in nationale veiligheid. Hij reageerde 

enthousiast op de opleidingen die ik al had 

gevolgd. Plus het feit dat ik al was goedgekeurd 

voor Defensie. ‘Wist je dat de KMar reservisten 

met specialistische kennis zoekt? Ga eens praten 

als je interesse hebt’ zei hij en ik kreeg het 

contactadres van hun reservistenfunctionaris.”

Het gesprek bij de KMar was verhelderend en ze 

kreeg een functie aangeboden als Reservist. Bij 

de KMar kwam ze in beeld, vanuit haar civiele 

achtergrond in verander-management. In haar 

eerste reservisten functie werkte zij mee aan 

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN  FOTO’S: MAJ FRED WARMER
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het implementeren van het nieuwe Tactisch 

Operationeel Bevelvoeringsysteem (TOBS). Kern 

van dit project is dat de KMar verandert naar een 

meer informatie-gestuurde organisatie. TOBS 

gaat in de toekomst ondersteuning bieden bij 

het doorrekenen van scenario’s en het maken 

van planningen en roosters bij de brigades. Na de 

opleiding ging ze ter ondersteuning operationele 

diensten draaien op de Brigade Grensbewaking. 

Stroomlijning aan de grenzen

Haar militaire sollicitatie bracht ook een nieuwe 

burgerbaan. Evelien: “Ik wilde weg uit de 

financiële sector. De oorspronkelijke stap om 

reservist te worden bij de Natres stond daar 

los van, maar eenmaal binnen bij Defensie, 

kwam er ook een kans om te solliciteren op een 

functie als burgermedewerker bij de KMar.” Ze 

werd aangenomen voor drie dagen per week als 

junior stafadviseur Informatie Voorziening voor 

de Pi-NL. Deze Passagiersinformatie-eenheid 

Nederland (Pi-NL) verwerkt en analyseert 

Passenger Name Record (PNR)-gegevens. 

Luchtvaartmaatschappijen zijn sinds 2019 

verplicht om PNR-gegevens van alle vluchten 

die in Nederland aankomen of vertrekken, door 

te geven aan Pi-NL met als doel terroristische 

misdrijven en ernstige criminaliteit te 

voorkomen, op te sporen en te vervolgen.

Inmiddels is Evelien als reservist specifieke 

deskundigheid werkzaam voor het programma 

Future Borders naast haar burgerbaan. Evelien: 

“Er gebeurt momenteel veel op het gebied 

van grensmanagement. Nu nog zijn er diverse 

momenten waarop een reiziger gegevens moet 

laten zien bij incheckbalies, controlepoorten, 

bagagesystemen of aan een gate. De KMar 

wil, zeker als het gaat over het grensproces, dit 

proces gaan vereenvoudigen en nog efficiënter 

inrichten.”

Meer flexibiliteit tussen onderdelen

Maar hoe zat het met die ARB, die moet een 
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nieuwe reservist toch volgen? “Jazeker, ik 

volgde die in augustus 2019”, zegt Evelien: “Het 

leuke was dat hierdoor het contact met het 

Korps Nationale Reserve behouden bleef. Veel 

ARB-deelnemers gaan naar de Natresbataljons. 

Ik kreeg bovendien na deze basisopleiding de 

gelegenheid om oefeningen mee te draaien met 

de Bravo Compagnie van 20 Natresbataljon. 

Pelotonscommandant Tom Gilein, gaf de ruimte 

om de ARB-lesstof ook met een eenheid in het 

veld te kunnen oefenen. Erg nuttig, veel geleerd.”

Hoewel alle krijgsmachtonderdelen 

reservistenvormen kennen, zijn het vaak aparte 

werelden. Defensie wil hierin verandering 

brengen, maar het is een proces waarin nog 

horden te nemen zijn. De instroom van Evelien 

laat zien dat de gewenste flexibiliteit al ruimte 

krijgt binnen Defensie. Ze is ook lid van het 

Nederlandse CIOR-Vijfkampteam (internationale 

organisatie van reservisten-officieren in de NAVO): 

“De meeste deelnemers komen van de landmacht, 

maar ook op deze manier blijft er verbinding. 

Helaas is de Vijfkamp 2020 vervallen door Corona, 

maar het team wil getraind blijven om in 2021 aan 

de startlijn te kunnen verschijnen.”
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Defensie ondersteunde tijdens de Coronacrisis. Hoe was het om te werken 
in het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) die die inzet coördineerde? Majoor 

Derk Eimers, reservist bij de Koninklijke Landmacht, vertelt in het magazine De 
Crisismanager: “Het was een bijzondere periode. Ik vervulde de functie van Public 
Affairs Officer (POA) tijdens de crisis. Naast de 24/7 paraatheid met dienstploegen 

in de Operations Room groeide onze medische sectie uit tot een organisatie 
binnen een organisatie. Ook op communicatiegebied was het hoogspanning.”

“WE SCHAALDEN IN NO TIME 
OP VAN 20 NAAR 140 MENSEN”

CRISIS
MAJOOR EIMERS BIJ TOC IN ACTIE
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Wat doet het TOC?

“Het TOC coördineert de militaire inzet op 

Nederlands grondgebied. Taak is om de civiel-

militaire samenwerking te optimaliseren en 

in te spelen op dreigingen, crisissituaties en 

grote incidenten. Het is een nieuwe organisatie 

die nog in oprichting verkeerde toen de 

Coronacrisis uitbrak. Ik was met collega’s volop 

bezig met de eerste grote TOC-opdracht; de 

militaire doorvoer-operatie ‘Defender 2020’. 

De VS houden geregeld oefeningen in Europa 

en zij wilden hun mensen en materieel uit de VS 

transporteren via Vlissingen naar Duitsland.”

Toen kwam daar Corona bij. Waren jullie 

voorbereid?

“We zaten nog in de opbouwfase en diverse 

functies waren nog niet ingevuld. Ik werkte 

als interim-communicatieadviseur in het TOC. 

Gelukkig hebben militairen geleerd om snel op 

te schalen indien nodig. Dat gebeurde prompt; 

in februari werkten we nog met twintig mensen. 

Dit is in twee weken opgeschaald naar 140.”

Wat was jouw taak?

“Ik was een manusje van alles op het gebied van 

communicatie. In de eerste plaats draaide ik 

mee in de staf. Vervolgens hield ik me bezig met 

de uitwerking of aansturing van besluiten en 

opdrachten. Verder begeleidde ik journalisten 

en andere gasten. Zo kwamen koning Willem-

Alexander, minister van Defensie Ank Bijleveld-

Schouten en de Commandant der Strijdkrachten 

luitenant-admiraal Rob Bauer een kijkje 

nemen.”

Wat vonden jullie belangrijk in de externe 

communicatie?

“De communicatie naar buiten toe was feitelijk, 

professioneel en proportioneel. We hebben de 

TEKST: DE CRISISMANAGER/MAAIKE TINDEMANS FOTO’S: MCD

Het TOC schaalde in korte tijd fors 
op, om de crisis het hoofd te bieden.
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media over het algemeen niet actief benaderd en 

waren redelijk terughoudend in het honoreren 

van mediaverzoeken. We deden gewoon ons 

werk: dienstverlenend aan de samenleving.”

Hoe kwamen jullie over het geheel over in de 

media?

“Goed en we hebben echt heel veel publiciteit 

gehad. De naamsbekendheid van het TOC 

is enorm gegroeid. Als onderdeel van de 

dagelijkse Commanders Update Briefing (CUB) 

presenteerde ik een overzicht van de berichten 

in journalistieke en sociale media. Dat begon 

met een forse piek eind maart. Daarna liep het 

langzaam terug. Dat is logisch, want mensen 

geven je één keer een compliment omdat ze 

het fijn vinden dat je hen helpt. Zo’n 90% van 

de berichten was positief. Veel Nederlanders en 

organisaties, zoals zorginstellingen, waren blij dat 

Defensie bijsprong met het leveren van materieel 

en mensen. Een klein deel van de berichten was 

negatief. Die waren doorgaans afkomstig van 

mensen of organisaties die altijd al bedenkingen 

hebben bij de inzet van Defensie.”

Majoor Derk Eimers 
geeft uitleg over 
de situatie aan de 
minister van Defensie, 
Ank Bijleveld.
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Hoe verliep de communicatie met andere 

organisaties waarmee werd samenwerkt?

“Op punten had dat beter gekund. We waren 

nieuw en daardoor wisten de veiligheidsregio’s 

en onze militaire adviseurs niet altijd waarvoor 

ze bij ons terecht konden. Normaliter zou je 

net na de oprichting de functionarissen van 

veiligheidsregio’s uitnodigen (eventueel via de 

digitale kanalen) om hen uitleg te geven over 

onze taken en werkzaamheden. Omdat we nog 

in oprichting waren, was dat er nog niet van 

gekomen.”

Wat zijn de lessons learned?

“We hebben vroegtijdig in onze 

gemeenschappelijk digitale werkruimte een 

rode button met ‘lessons learned’ geplaatst. 

Tijdens de crisis kon iedereen snel en makkelijk 

zijn verbeterpunten noteren en daarvan is veel 

gebruik van gemaakt.”

Wat heb je geleerd van deze periode?

“Mijn werkervaring is weer verbeterd en 

ik heb meer kennis van hoe processen en 

procedures werken in een crisisperiode. Ook 

heb ik meer inzicht gekregen in de medische 

militaire kant van Defensie. Ik weet nu beter 

hoe zij georganiseerd zijn en ik heb nieuwe 

contacten gelegd. Dat komt de samenwerking 

bij een volgende keer ten goede. Ook leerzaam 

was het begeleiden van kolonel Hagenaars, 

de commandant van het TOC, in zijn media-

optredens. Je bereidt die interviews samen 

voor. Het is interessant om te zien hoe dat 

vervolgens bij de publicatie uitpakt.”

Hoe kijk je terug op deze periode?

“Als militaire organisatie bereiden we ons altijd 

voor op een crisis. Corona kwam onverwacht, 

maar Defensie had al rekening gehouden 

dat ons land door een pandemie getroffen 

kon worden. We hadden echter niet kunnen 

voorspellen dat de impact zo groot zou zijn. Het 

is een ingrijpende tijd geweest met veel verdriet 

en onmacht. Toch geeft het een goed gevoel dat 

Defensie hier een bijdrage aan de maatschappij 

kon leveren.”

Het complete interview in  

DE CRISISMANAGER is online te lezen:

https://www.decrisismanager.nl/defensie-we-

schaalden-op-van-20-naar-140-mensen 
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De Coronamaatregelen noopten tot een aangepaste herdenking op 4 augustus 
bij het monument ‘Als ’t Moet’ op het Militaire Ereveld Grebbeberg te Rhenen. Op 

deze dag eert het Korps Nationale Reserve (KNR), die de tradities voortzet van de in 
1914 opgerichte Vrijwillige Landstorm, jaarlijks de gesneuvelde vrijwilligers van de 

landmacht. Het was op deze dag 106 jaar geleden dat de Nederlandse regering besloot 
tot oprichting van de Vrijwillige Landstorm om het land te helpen beschermen tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. In grote lijnen bleef de herdenking gelijk, maar er was dit jaar 

geen dodenappèl en belangstellenden konden de ceremonie thuis bijwonen via een 
digitale livestream verbinding.

AANGEPASTE HERDENKING 
GREBBEBERG 2020

KO
RPS N

ATIO
N

ALE RESERVE
EERBETOON GESNEUVELDE VRIJWILLIGERS
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“In eerste instantie zag het ernaar uit dat er 

helemaal geen ceremonie kon worden gehouden 

in 2020”, zegt majoor Cees Spee, projectofficier 

van het Korpsbureau Nationale Reserve in 

Utrecht: “De Coronamaatregelen werden in de 

loop van de tijd echter iets versoepeld. Voor 

onze ceremonie golden bijvoorbeeld als nieuwe 

eisen maximaal 15 mensen en minimaal 1,5 

meter onderlinge afstand. Gezien de flinke open 

ruimte op het Ereveld konden we hieraan prima 

voldoen.”

Luitenant-kolonel Hans Berding, 

korpscommandant, opende de ceremonie. 

Daarna las majoor Cees Spee een bijzonder 

verhaal over de gesneuvelde Landstormer van 

Bree. Vervolgens besteedde majoor Ramaya 

Soe Agnie, de Humanistische Krijgsmacht 

raadsvrouw in een bijzondere toespraak 

aandacht aan een natresmilitair die in Korea in 

1951 was gesneuveld. Waarbij zij aangaf dat zijn 

sneuvelen wellicht in de vergetelheid is geraakt, 

maar dat hij vandaag als mens en militair 

geëerd zal worden. Dit als voorbeeld voor alle 

vrijwilligers die het vaderland hebben gediend en 

daarbij het hoogste offer hebben gebracht en om 

aan te geven dat alle gesneuvelden voor altijd 

herinnerd blijven in de tradities van het korps 

voortleven.   

 

Kransen werden gelegd namens de Koninklijke 

Landmacht, Korps Nationale Reserve, de 

Stichting de Nationale Landstorm Commissie, de 

gemeente Rhenen en de Oorlogsgravenstichting.

 

Gesneuvelden Van Bree en Van Ostaden

Tijdens de ceremonie worden altijd enkele 

gesneuvelde militairen kort geportretteerd 

om de vele honderden gevallenen een 

gezicht te geven. Zo was Bert van Bree (1888) 

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN BEELD: MAJ FRED WARMER
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katoendrukker in Helmond. In de Eerste 

Wereldoorlog ontstond het militaire vliegtuig en 

luchtverdediging werd een nieuwe taak, ook in 

Nederland. Uit kostenoverwegingen besloot het 

Ministerie van Oorlog om de bewaking van het 

luchtruim door vrijwilligers te laten uitvoeren. 

Zo werd in 1922 het Vrijwillig Landstormkorps 

Luchtwachtdienst opgericht. Als op 11 april 

1939 de Buitengewone Oproeping Uitwendige 

Veiligheid wordt ingesteld, komt luchtwachter 

Bert al vroegtijdig onder de wapenen. In mei 

1940 rukt het Duitse leger op richting Helmond. 

De luchtwachters krijgen opdracht terug te 

trekken naar het westen. Van Bree bevindt 

zich in een grote stroom militairen die aan de 

Franse kust belandt. Tijdens de evacuatie van 

Duinkerken wordt hij op 20 mei ingescheept 

op het S.S. Pavon, samen met 1.450 andere 

Nederlanders. Die nacht wordt het schip 

aangevallen door Duitse bommenwerpers. Een 

bom maakt een voltreffer, waarbij maar liefst 

50 dodelijke Nederlandse slachtoffers vallen, 

waaronder Van Bree, die vrouw en kinderen 

achterlaat.

Meestal zijn de portretten vrijwilligers die in de 

Tweede Wereldoorlog het leven lieten, maar dit 

jaar was daar ook soldaat Joop van Ostaden bij. 

Hij was militair bij de Nationale Reserve en ging 

samen met 12 andere Natrescollega’s in 1951 

vrijwillig mee naar Korea met het Nederlands 

Detachement Verenigde Naties. Bij vertrek uit 

Nederland lijkt het een rustige missie te worden, 

maar op het moment dat zij in Korea aankomen 

is China te Noord-Koreanen te hulp gekomen. 

De troepen van de VN zijn op terugtocht en 

het Nederlandse detachement wordt direct 

doorgezonden naar het front. In de omgeving 

van Nujongol krijgt de Charlie Compagnie 

als opdracht heuvel 1120 in te nemen. Met 

bajonetten en handgranaten weet een peloton 

tot in de Chinese stellingen door te dringen. 

Dit jaar slechts twee muzikanten. 
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Tevergeefs, men werd weer teruggeworpen. 

Toen het dekkingsvuur ophield, omdat de 

munitie bijna op was, vielen de Chinezen aan 

met bajonetten en handgranaten, hierbij werd 

Van Ostaden dodelijk getroffen, evenals zeven 

andere Nederlandse vrijwilligers. Zijn wens om 

bij terugkomst in Nederland beroepsmilitair 

te worden kwam nooit uit. Hij werd slechts 

28 jaar en liet een vrouw en twee kinderen 

achter. Het graf van Joop is te vinden op de 

VN-begraafplaats in Busan. 

Monument voor gevallenen uit alle perioden

Het verhaal over Van Ostaden illustreert 

perfect dat bij het het monument ‘Als ’t 

Moet’ niet alleen gesneuvelde vrijwilligers uit 

de Meidagen 1940 worden herdacht, maar 

ook de vrijwilligers van de landmacht die na 

de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen 

tijdens oorlogshandelingen, zoals dit jaar de 

gesneuvelde natresmilitair in Korea.

Door de Covid-19 crisis had de ceremonie dit 

jaar een beperkt en ingetogen karakter. De 

ceremonie was rechtstreeks te volgen via een 

livestream verbinding. Gemist? De beelden zijn 

terug te kijken op het YouTube-kanaal van het 

Korps Nationale Reserve: 

https://youtu.be/pg0iXdMDe7M 

Lijst van gesneuvelden

Wie meer wil weten over alle 

gesneuvelden kan terecht op het 

digitale monument Vrijwillige 

Landstorm: 

www.erelijstvrijwilligelandstorm.nl 
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In 2017 ziet Mitchell Molenaar, toen nog niet in dienst, iemand op straat in elkaar 
zakken: “Maar ik had geen enkele medische kennis, geen EHBO, niets. Ik stond erbij en 

het enige dat ik kon doen was 112 bellen. Van het niet kunnen helpen in zo’n situatie 
schrok ik. Hierna heb ik me aangemeld voor een cursus EHBO bij het Rode Kruis.” 

Iets bij Defensie doen speelde al langer in zijn hoofd. Defensity College (DC), militaire 
werkstudenten bij Defensie, is in 2017 net van start gegaan. Mitchell: “Het was precies 

wat ik zocht. Vanuit je studie specifieke kennis binnen de krijgsmacht brengen. Zo 
stroomde ik het eerste lichtingsjaar van het DC binnen voor de Koninklijke Landmacht.”

 “JE MAAKT HET VERSCHIL 
BIJ CALAMITEITEN”

D
EFEN

SITY CO
LLEG

E
MITCHELL MOLENAAR ACTIEF BIJ LANDMACHT EN RODE KRUIS:
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Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam studeert 

hij dan drie richtingen: rechtsgeleerdheid, 

wijsbegeerte, en fiscaal recht. Deze achtergrond 

is aanleiding voor een DC-werkplek bij de 

Hoofddirectie Beleid op het Ministerie van 

Defensie in Den Haag. In die rol schreef Mitchell 

bijvoorbeeld mee aan de Defensienota. Wie nu 

denkt te maken te hebben met een ‘bureautijger’ 

zit er goed naast. Mitchell, die inmiddels 

vaandrig is, grijpt sinds zijn indiensttreding 

diverse militaire activiteiten met beide handen 

aan. In enkele jaren zet hij een aanzienlijk 

lijstje prestaties neer als zevenmaal Militaire 

Lichamelijke Vaardigheid (MLV), meerdere 

malen Tweedaagse Militaire Prestatietocht en 

parachutespringen.

Actieve duizendpoot

Vrijwel gelijktijdig met zijn DC-start gaat Mitchell 

ook aan de slag als vrijwilliger bij het Rode Kruis. 

Ook hier toont hij dadendrang. Na de EHBO 

volgt hij diverse specialistische opleidingen, 

waaronder eerste hulp bij grootschalige 

evenementen, opleiding voor noodhulpteam, 

en opleiding voor bevolkingszorg. Hij neemt bij 

het Rode Kruis ook deel aan kaderopleidingen 

als Teamleider Noodhulpteam en Praktisch 

Leidinggeven. Met deze bagage op zak is hij 

inzetbaar voor het Rode Kruis als teamleider 

Noodhulpteam, teamleider Bevolkingszorg 

en evenementenhulpverlener. Daarnaast is 

hij vanuit zijn rechtenachtergrond voorlichter 

humanitair oorlogsrecht bij het Rode Kruis, en 

geeft lessen op scholen en universiteiten.

Ook bij de Defensie zit Mitchell allesbehalve 

stil. Hij volgt diverse modules uit de 

officiersopleiding en neemt deel aan de Klas 

Toekomstig Officieren (KTO). In dit traject 

bereidt de Landmacht potentiële officieren 

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN BEELD: AOO FRANK ANNOTEE

Vaandrig Mitchell Molenaar rondt 
deze zomer zijn studie af en verlaat 
het DC. Hij ziet zijn toekomst graag 
voortgezet binnen de krijgsmacht.
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reservist voor op hun instroom in de Initiële 

opleiding Reserve Officieren (IRO) aan de 

Koninklijke Militaire Academie. Na zijn werkplek 

bij de hoofddirectie vervult hij in 2019 een 

tweede functie op het Ministerie van Defensie. 

Sinds januari 2020 is Mitchell geplaatst bij 

het Korps Commandotroepen in Roosendaal. 

Een omgeving die hij als bijzonder interessant 

ervaart.

Vrijwilliger bij noodteam-Corona

In maart komt hij terug van een internationale 

oefening, precies op het moment dat Corona snel 

om zich heen grijpt en Nederland met strenge 

beperkende maatregelen te maken krijgt. Hij 

krijgt het verzoek van noodhulpcoördinator Leon 

Janssens (opperwachtmeester der Marechaussee 

buiten dienst) om als vrijwilliger ingezet te 

worden via het Rode Kruis Noodhulpteam bij 

een met spoed ingerichte Corona-huisartsenpost 

in het Haga Ziekenhuis. Vanuit de gehele Haagse 

regio sturen huisartsen hier patiënten naar toe 

met Covid-19 verwante klachten, zoals hevige 

benauwdheid, hoge koorts en hoesten. De taak 

van de post is om vast te stellen of de patiënten 

wel of geen Corona hebben. Patiënten werden 

vaak opgenomen op de spoedeisende hulp 

of de longafdeling en zodoende konden zij 

passende medische zorg krijgen. Mitchell voert 

deze onbezoldigde medische werkzaamheden 

Tijdens zijn inzet op de Corona-Huisartsenpost kwam premier Mark Rutte poolshoogte 

nemen. Hij was onder de indruk van het werk van Mitchell en twitterde er later over.
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uit gehuld in beschermende kleding. Hij werkt 

hier vanuit zijn roeping, maar ook omdat zijn 

agenda de ruimte biedt, want bij Defensie liggen 

diverse werkzaamheden op een lager pitje door 

de lockdown.

Samen met drie Algemeen Militair 

Verpleegkundigen van de Luchtmobiele Brigade 

was Mitchell toegevoegd aan het team op 

de Haagse Corona-post. De werkzaamheden 

bestonden uit het uitvoeren van een secundaire 

triage (toestand van de patiënt controleren en 

daar op prioriteren); het helpen klaarzetten van 

zuurstofflessen, buisjes, naalden, infusen, en 

andere benodigdheden voor de verpleegkundig 

specialist en huisarts; het begeleiden van de 

patiënt naar en van de huisarts en naar een 

eventuele doorverwijzing; en het schoonmaken 

van alle oppervlakten die mogelijkerwijs waren 

aangeraakt door een patiënt. De drie AMV’ers 

hebben paar weken dienst gedaan totdat ze 

werden afgeschaald en overgeplaatst naar een 

andere afdeling, maar Mitchell werkte uiteindelijk 

twee maanden in het Haga Ziekenhuis.

Kennis helpt levens redden

Dat zijn opleidingen hem weerbaarder hebben 

gemaakt bleek in 2019 al tijdens de Militaire 

Vijfkamp. Mitchell stond als deelnemer bij 

de finish toen twee andere deelnemers in 

elkaar zakten na een veldloop. Ze waren 

flauwgevallen en bleken een hitteberoerte te 

hebben opgelopen. “Dat is de ergste gradatie 

van hitteletsel en het lichaam kan dan niet meer 

zelfstandig afkoelen. Het bloed gaat stollen 

bij een temperatuur van 42°C en iemand kan 

overlijden of kan er blijvend ernstig letsel aan 

over houden. Ik heb samen met sportinstructeur 

sergeant Sander van Rooijen direct hulp verleend. 

De slachtoffers werden naar het ziekenhuis 

overgebracht en verbleven daar een paar dagen. 

Ze hebben het gelukkig overleefd. Hoe anders 

dan toen ik bij dat slachtoffer in 2017 stond. 

Nu wist ik wat me te doen stond en ik kon het 

verschil maken”, vertelt Mitchell.

Van reservist naar beroeps

Corona blijft hem nog even binden. In zijn 

woonplaats Dordrecht is vanuit de GGD sinds juni 

een grootschalige Covid-19 teststraat opgezet 

in een oude brandweerkazerne. Hier kunnen 

mensen terecht die zich willen laten testen. Sinds 

juni draait Mitchell hier ruim 30 uur per week 

diensten. Hij zegt: “Het is een grote drive-in, 

mensen rijden er met de auto in en worden 

vanuit de auto getest. Ik ben hier monsternemer 

en het gaat om grote volumes. We kunnen tot 

450 mensen per dag testen. Ik wil dit blijven doen 

tot september.” 

Mitchell studeerde vorig jaar af aan de 

Universiteit Leiden met de Master Internationaal 

Recht met een onderwerp in humanitair 

oorlogsrecht en hoopt in augustus af te studeren 

met een Master Filosofie met een onderwerp 

in militaire ethiek. Met dit afstuderen komt 

automatisch een einde aan zijn deelname in 

het DC. Wil hij misschien reservist blijven bij de 

landmacht? Mitchell: “Sterker nog, ik hoop dit 

najaar beroepsmilitair te worden. Ik ben nu 26 

jaar en bruis van de energie!”  
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Bij toeval kwamen de Amsterdamse collega’s van de Charlie Compagnie 20 
Natresbataljon een bijzonder vaandel op het spoor; uit een particuliere verzameling 

werd namelijk een vaandel van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm Amsterdam-West 
aangeboden. Het had weinig gescheeld of dit vaandel, een uniek stuk Amsterdams 

militair erfgoed en onderdeel van de geschiedenis van onze voorgangers de “Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm”, was beland in een privécollectie en was uit het zicht verdwenen. 

Door snel handelen van een aantal zeer toegewijde Charlie-collega’s is het vaandel 
met privé-middelen aangekocht en passeerde het vaandel kort daarna weer de 

stadsgrenzen. Daarmee is het vaandel weer veilig thuis. Het vaandel wordt in bruikleen 
opgenomen in de collectie van de Historische Collectie van het Korps Nationale Reserve 

en is binnenkort daar te bezichtigen.

EEN VAANDEL VAN
HISTORISCHE BETEKENIS

HET VAANDEL VAN DE BIJZONDERE
VRIJWILLIGE LANDSTORM AMSTERDAM IS WEER THUIS
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Vaandel uitgereikt in 1937

In de stadsarchieven wordt melding gemaakt van 

het uitreiken van dit vaandel aan de “ Westelijke 

Afdeelling van den B. V. L. (Bijzondere Vrijwillige 

Landstorm) op 18 mei 1937 in de Sint Josef 

Gezellenvereniging aan de Stadhouderskade 

te Amsterdam in het bijzijn van honderden 

vrijwillige Landstormers. Maar de BVL bestond 

al veel langer, de  BVL, en ook de Amsterdamse 

afdeling, werd opricht op 13 november 1918. De 

reden was dat op 9 november 1918, Pieter Jelles 

Troelstra, de leider van de Sociaal-Democratische 

Arbeiderspartij (SDAP), een oproep deed tot een 

socialistische revolutie nadat in een legerkazerne 

in Harskamp een muiterij plaatsvond onder de 

troepen. Al op 13 november 1918 kwamen 837 

vrijwilligers onder de wapenen, die werden 

verdeeld in compagnieën en gelegerd in het 

Paleis van de Volksvlijt. Op 18 november werd 

duidelijk dat er van een revolutie geen sprake 

meer was. Er werd toen een tegendemonstratie 

georganiseerd op het Malieveld. Deze diende als 

huldiging voor de leden van het koninklijk huis 

en werd gedragen door bonden en verenigingen 

die zich achter de regering hadden geschaard. 

Hierna werden de BVL verbanden georganiseerd 

in plaatselijke vrijwilligersverbanden, deze 

plaatselijke (operationele)  afdelingen waren 

ieder weer deel van een gewestelijke afdeling, en 

ondergebracht bij een Vrijwillig Landstormkorps. 

In dit geval bij het in 1916 opgerichte 

Landstormkorps “Stelling Amsterdam”.  

Amsterdam was opgedeeld in wijken (afdelingen), 

en iedere wijk had een eigen afdeling van de 

BVL, maar alle  deze afdelingen waren weer 

ondergebracht bij het Landstormkorps “Stelling 

Amsterdam”. 

De BVL was in die jaren een populaire 

organisatie onder de Nederlandse bevolking. 

Zo ook in Amsterdam, vele bekende en 

prominente stadsgenoten sloten zich aan bij 

het  Landstormkorps  Stelling  van Amsterdam. 

Bijvoorbeeld Albert  Carré, de eigenaar  van  het  

Circus en later het  beroemde theater Carré. 

Albert, die naast deelname aan oefeningen ook 

nog 20 paarden ter beschikking stelde voor het 

korps, gaf gratis rijlessen aan de vrijwilligers  

die  zich in het paardrijden willen oefenen. Maar 

ook zijn broer. luitenant Maximilian Carré, was 

nauw betrokken bij de Vrijwillige Landstorm. 

Hij schreef in 1914: “De Landstorm Marsch” 

voor piano, in opdracht van de inspecteur van 

het Koninklijk Nationaal Steun Comité 1914. De 

TEKST: MAJOOR FRED WARMER  FOTO’S: SLD 1 YAÏR DA COSTA EN HISTORISCH ARCHIEF KORPS NATIONALE RESERVE

Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
Amsterdam Foto: Rene Ros 
(stelling-Amsterdam)
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werving van nieuwe Amsterdamse vrijwilligers 

verliep voorspoedig. Op diverse plaatsen in 

de stad konden de aspirant vrijwilligers zich 

aanmelden, zoals bij  het Paleis op de Dam. Ook 

het senaat van het Amsterdamsche Studenten-

Corps verzocht dringend hun leden om  een 

verbintenis aan te gaanen zich direct op te 

geven bij de plaatselijke commandant, die een 

kamer had in het Universiteit gebouw aan de 

Oudemanhuispoort. Er werden op zaterdagavond 

wervingsavonden gehouden in de Groote 

Koopmansheurs, door de Afdeeling “Amsterdam 

III” (wielrijders) die ferme jongemannen 

zocht die in het bezit waren van een eigen 

rijwiel. Geschoten en geoefend werd er ook 

veelvuldig, in en rond de stad en de stelling van 

Amsterdam, zowel op het terrein van de Oranje 

Nassau Kazerne in de hoofdstad alsmede op de 

schietbanen te Kamp Zeeburg. 

Gebouw Krasnapolsky op de Dam deed dienst 

als bijeenkomst en feestlocatie en ook een plek 

voor filmavonden en lezingen voor de BVL. De 

vaste oefenlocatie van de Vrijwillige Landstorm 

was vanaf 1914 het Beursgebouw. In 1926 werd 

het tienjarig jubileum uitbundig gevierd met 

schietwedstrijden bij de Oranje-Nassau Kazerne, 

een parade op de Dam en een opvoering van het 

Nationaal Historisch Mobilisatie Zangspel “Je 

Maintiendrai” in Carré. De BVL was een officieel 

onderdeel van de Nederlandse Krijgsmacht en 

groeide na haar oprichting in 1919 zeer sterk 

van 6.000 tot maar liefst 100.000 leden in 1940, 

verspreid over heel Nederland. In Amsterdam 

waren rond 1936, 5.400 leden en 270 officieren 

actief bij de Vrijwillige Landstorm eenheden. 

Door de bezetter werd de Nederlandse 

krijgsmacht, inclusief de Vrijwillige Landstorm, 

in 1940 opgeheven. In 1948 kwam daar voor 

in de plaats de Nationale Reserve en in 1983 

Gemobiliseerde manschappen op 
13 november 1918 in het Paleis van 
de Volksvlijt.
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het Korps Nationale Reserve en is 

de voortzetting van de Vrijwillige 

Landstorm volgens het traditie KB 

en zet in die hoedanigheid ook de 

tradities voort van de Vrijwillige 

Landstorm. 

Het in 1916 uitgereikte vaandel van het 

Landstormkorps “Stelling Amsterdam” is 

bewaard gebleven en is nu op genomen in 

de museale rijkscollectie bij het NMM. Maar 

de vaandels van de diverse afdelingen waren 

spoorloos verdwenen na 1940 en doken soms 

veel later weer op uit privéverzamelingen, 

zoals nu het vaandel van de Bijzondere 

Vrijwillige Landstorm Amsterdam-West. Het 

is nu teruggekeerd onder de vleugels van 

Charlie Compagnie 20 Natresbataljon, die  in 

feite de traditieopvolger is van de voormalige 

Amsterdamse Vrijwillige Landstorm.

Help mee/Draag bij aan  
het ‘vaandelfonds’ Charlie compagnie.
Aangezien het vaandel geheel is voldaan uit 
privé middelen en de kosten voor restauratie, 
onderhoud en opslag niet goedkoop zijn, 
is er door de Charlie compagnie een heus 
‘vaandelfonds’ in het leven geroepen om de 
kosten te kunnen financieren. Mocht u zich 
geroepen voelen om een bijdrage te leveren om 
dit stukje uniek militair erfgoed te behouden voor 
de toekomst, dan kunt u een donatie doen op: 
https://www.doneerdoel.nl/actie/2676/historisch-
vaandel-bijzonder-vrijwillige-landstorm-
amsterdamwest. Betalen gaat makkelijk en veilig 
via iDeal, ook vanaf je telefoon.
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Defensie start eind 2022 met de invoering van nieuwe camouflage-uniformen. Het 
project kent een lange aanloop sinds 2008. De invoering van camouflagekleding 

was sowieso van oudsher een heet hangijzer in Nederland. Dit artikel schetst deze 
geschiedenis; van een toevallige aankoop in 1945, de invoering van het eerste in 

Nederland ontwikkelde pak in 1993 tot bijna 40 jaar later een camouflage-uniform 
volgens de meeste recente militaire inzichten.

ACHTERGRONDEN NIEUWE 
CAMOUFLAGE-UNIFORMEN

PATROONONTWERP GEVOELIGE MATERIE IN NL
O

N
TW

IKKELIN
G
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Uniformen waren eeuwenlang ‘opzichtig’ 

gekleurd, pas rond 1900 begon dat te 

veranderen. De Koninklijke Landmacht voerde 

een grote uniformverandering door in 1912. Het 

donkerblauwe tenue werd vervangen door een 

grijsgroen uniform en hoofddeksel. De legers van 

de ons omringende landen waren al voorgegaan 

met minder opvallende kleding, die beter 

aansloot op de kleuren van de gevechtsomgeving. 

Naderhand werd de Nederlandse militaire kleding 

steeds meer aangepast aan het terrein; van het 

grijsgroen (1912), het grijze uniform (1916-1940) 

naar het Britse khaki (vanaf 1945).

Amerikaanse camouflage-overalls

De eerste camouflage-uniformen bij het 

Nederlandse leger kwamen in 1946 toen een 

expeditionaire macht naar Nederlands-Indië werd 

gezonden. De in de haast gekochte tropenkleding 

voldeed niet en van camouflagekleding was al 

helemaal geen sprake. Tot de aanschafdienst van 

het KNIL een voorraad Amerikaanse uniformen 

ontdekte van het type M-1942 (Jungle Suit/

Camouflage Coverall). Ze stamden uit de oorlog 

en lagen in Nieuw-Guinea opgeslagen. Deze 

gecamoufleerd jungle overall was ontwikkeld voor 

de Pacific. De Amerikaanse strijdkrachten waren er 

niet helemaal tevreden mee en bovendien eindigde 

de Tweede Wereldoorlog.

Nederland kon de overalls voor een prikje 

overnemen en ze werden in 1946 overgebracht 

naar Java. Hier werden ze verstrekt aan infanterie-

eenheden en het Korps Speciale Troepen (KST). 

Al snel uitten het Depot Speciale Troepen (DST) 

en de 1e Parachutisten Compagnie specifieke 

wensen voor hun overall. Met het Amerikaanse 

model als voorbeeld werd in Batavia een speciale 

camouflageoverall ontworpen en gemaakt. Het 

staat bekend als Model 1948. Deze kleding werd in 

TEKST: MAJ FRED WARMER    FOTO’S: DEFENSIE BEELDBANK/ARCHIEF KNR

Militairen in Nederlands-Indië met 
de camouflage-overall model 1942
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1949 naar Nieuw Guinea gezonden (het enige deel 

van Indonesië dat nog Nederlands bleef). Het werd 

tot 1955 gedragen.

Start eigen patroonontwerp

Ook in Nederland begon men na te denken 

over camouflage-uniformen. Het resulteerde 

in een camouflagebroek en -jas (M-1950.) Het 

camouflagepatroon leek op de in Nederlands-

Indië gefabriceerde jungle overall, maar de kleuren 

waren donkerder en het vlekkenpatroon groter. Als 

eerste testte het Korps Commandotroepen deze 

pakken uitvoerig, maar ze werden niet in gebruik 

genomen omdat de kleding niet prettig draagbaar 

werd bevonden. Bovendien kwamen er bezwaren 

van voormalige verzetsstrijders die vonden dat het 

patroon leek op dat van de Waffen-SS.

Pas in 1979 kreeg de landmacht weer een 

camouflage-uniform. Aan het detachement 

Unifil 1979-1985 in Libanon werd een 

camouflageregenpak verstrekt met een zwart, 

bruin, groen en okergele camouflagepatroon. 

In 1982 startte de Materieel Voorzienings 

Afdeling met de ontwikkeling van een 

nieuw camouflagepak. Samen met TNO 

(Nederlandse Organisatie voor Toegepast 

Natuurwetenschappelijk Onderzoek) en Nijverdal 

-Ten Cate ontwikkelde men een gevechtspak. 

Het werd een lang traject, mede door nieuwe 

inzichten uit de Falkland oorlog. Wat volgde 

was een camouflagepatroon gebaseerd op 

dat van de Bundeswehr. Critici noemden het 

een ‘bloemetjesbehang’ dat deed denken aan 

camouflagepakken van de Waffen-SS. Vanuit 

professioneel militair perspectief gezien een 

drogreden, omdat studies al langer hadden 

aangetoond dat het Duitse ‘flecktarn’ motief de 

beste camouflage bood. De Duitse ontwerpers 

waren in de Tweede Wereldoorlog hun tijd ver 

vooruit en zijn te beschouwen als de grondleggers 

van camouflagepakken.

Proefmodel 1982 gebaseerd op 
het Duitse ‘flecktarn’ model

Camouflagebroek en 
-jas (M-1950.)

Proefmodel 1982 gebaseerd op 
het Duitse ‘flecktarn’ model

Type M-1942 (Jungle Suit/
Camouflage Coverall).
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Gevechtskleding M-93

Eindelijk werden in augustus 1988 de 

nieuwe proefmodellen van de gevechts-PSU 

gepresenteerd. Hierbij was de camouflage 

uitgevoerd met een groter vlekkenpatroon op 

basis van het Britse Disruptive Pattern Material. Dit 

patroon had de ‘Duitse uitstraling’ niet en haalde 

het politiek wel. In 1993 startte de verstrekking 

van de gevechtskleding M-93 in drie varianten: 

Woodland, Desert en Tropen. Deze uniformen 

worden anno 2020 nog altijd gedragen.

Al in 2008 begon de ontwikkeling van een nieuw 

uniform onder de titel Defensie Operationeel 

Kleding Systeem (DOKS). Omdat dit project 

vertraging opliep besloot de Commandant der 

Strijdkrachten in 2007 om als interim-oplossing 

voor uitzendingen 7.200 gevechtspakken 

aan te schaffen in multicam. Dit is een 

camouflagepatroon dat standaard van de plank 

is aan te schaffen. Militairen ontvingen voor hun 

uitzending diverse varianten die aansloten bij hun 

missiegebied. 

Netherlands Fractal Pattern (NFP)

In de tussentijd ging de ontwikkeling van 

een ‘eigen’ camouflagepatroon door in het  

verwervingsproject Individueel Systeem Soldaat 

(ISS). ISS bestaat uit het Verbeterd Operationeel 

Soldaat Systeem (VOSS), dat voorziet in de 

uitrusting voor de te voet optredende militairen van 

gevechtseenheden en het Defensie Operationeel 

Kledingsysteem (DOKS) voor de uitrusting/kleding 

van de gehele krijgsmacht.

In 2008 zijn defensiefotografen de wereld 

overgestuurd in samenwerkint met TNO 

Defense & Security om opnamen te maken voor 

kleurentestkaarten. Deze dienen om kleuren te 

ijken in diverse landschapsomgevingen tijdens 

verschillende lichtomstandigheden en tijdstippen. 

Ook majoor Fred Warmer werkte hieraan mee 

 De gevechtskleding M-93 , 1995 met 
de nieuwe gevechtsuitrusting (1995)

Duitse camouflage 
kleding tijdens WW2

Het huidige Duitse camouflage 
uniform, ‘flectarn’ model

 Camouflage regenpak 
Unifil 1979-1985
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en legde in Afghanistan beelden vast van het 

operatieterrein voor een kleurentestkaart. Van 

deze foto’s vervaardigde TNO kleurhistogrammen 

om te bepalen hoe vaak kleuren in een omgeving 

voorkomen. Digitale technologie kristalliseerde 

daaruit het op kleding en uitrusting beste kleur/

camouflagepatroon. Met goed resultaat blijkt nu. 

Uit vergelijkende testen met bestaande mondiale 

patronen blijkt dat het nieuwe Netherlands 

Fractal Pattern (NFP) erg goed werkt in diverse 

omgevingen en onder wisselende omstandigheden. 

Positieve invloed op mentale component

Eigenlijk vraagt iedere omgeving om een apart 

camouflagepatroon, maar dat is onuitvoerbaar. Het 

nieuwe Netherlands Fractal Pattern (NFP) bestaat 

voorlopig in drie varianten voor deze gebieden:

•  NFP-Green voor bosrijke en stedelijke gebieden in 

West- en Oost-Europa;

•  NFP-Tan voor droge gebieden, zoals woestijn, 

steppes en savannen; 

•  NFP-Navy voor het boordpersoneel van de 

marine 

Voor winterse (berg)omstandigheden wordt nog 

nagedacht over NFP-Arctic.

Dat een goed ogend en functioneel gevechtspak 

een positieve invloed heeft op de mentale 

component van militairen is duidelijk. Een uniform 

en uitrusting met een professionele uitstraling, 

weerspiegelt hun vakmanschap. Het heeft daarmee 

een directe invloed op de mentale gesteldheid 

en in samenhang daarmee de prestaties van 

militairen. Met bijna 40 jaar niet meedoen aan 

de internationale ontwikkelingen in camouflage-

innovatie hebben besluitvormers in Nederland deze 

belangrijke component genegeerd en onderschat. 

Daarmee hebben ze Nederlandse militairen voor 

een lange tijd op achterstand geplaatst. Met de 

komst van het nieuwe camouflage-uniform medio 

2022 krijgen onze militairen voor het eerst een 

uitvoering die meer dan bij de tijd is.

Interim kledingpakket, uitgevoerd in het nieuwe 
camouflagepatroon Netherlands Fractal Pattern

De nieuwe tankoverall is nu als eerste in 
het nieuwe camouflagepatroon uitgevoerd.

Het nieuwe NFP patroon
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Nieuw: leeftijdsontslag Defensie beweegt 

mee met AOW-leeftijd

Per 1 januari 2020 is de Algemene 

Ouderdomswet (AOW) gewijzigd. Dit 

betekent dat voor veel reservisten de 

verwachte ontslagdatum is veranderd. Per 

1 mei 2020 is in Peoplesoft de verwachte 

ontslagdatum (einddatum), conform de 

nieuwe AOW, aangepast. In het AMAR 

(artikel 39, lid 2a) is inmiddels vastgelegd 

dat voor militairen, ook voor reservisten, 

het leeftijdsontslag wordt verleend op basis 

van de dan geldende AOW-leeftijd minus 5 

jaar. 

 

Uitzondering op deze regel zijn de militairen 

in de rang van kapitein ter zee, kolonel of 

een hogere rang en universitair geschoolde 

kapitein-luitenants ter zee en luitenant-

kolonels, die als zodanig werkzaam zijn 

in het veld van zijn of haar academische 

deskundigheid. Aan deze militairen kan 

leeftijdsontslag worden verleend met 

ingang van een individueel te bepalen 

datum, gelegen tussen de voor de militair 

geldende AOW-leeftijd minus vijf jaar en de 

AOW-leeftijd. 

 

Met deze aanpassing zijn ook andere, al 

eerder ingevoerde wijzigingen, in wet- en 

regelgeving verwerkt. Meer informatie en 

antwoorden op veel gestelde vragen over 

de nieuwe diensteinderegeling is te vinden 

op intranet: informatiepagina Reservisten 

op Startpagina P&O.

Nieuwe leiding Bureau Reservisten CLAS

Luitenant-kolonel Frans Boon is sinds april 

het nieuwe Hoofd Bureau Reservisten CLAS 

in Utrecht. Zijn voorganger, André van Wijk, 

is commandant geworden van het Nationaal 

Trainings-Centrum CBRN. Frans is al 35 jaar 

beroepmilitair bij de Koninklijke Landmacht. 

Tot zijn diverse functies behoorde ook een 

periode bij het RMC West. Een tijd waarin 

hij het samenwerken met reservisten nader 

leerde kennen en waarderen. In zijn vorige 

functie was Frans docent voor de Module 

Land Optreden bij het LTC in Amersfoort.

Kapitein (R) Melinda Labega is in juni  

begonnen als Stafofficier bij het Bureau 

Reservisten CLAS. Zij houdt zich voornamelijk 

bezig met O&T, Operationele Capaciteit bij de 

eenheid en loopbaanbeleid. In 1996 begon zij 

bij Defensie en vervulde daar verschillende 

rollen in het HR-veld. Eind 2003 verruilde 

zij haar camouflagepak voor een rashie 

en reisde zij af naar Australië. Kort daarna 

werd zij aangesteld als reservist. Vanaf juli 

2019 werkte zij als reservist in de functie van 

HR-adviseur bij de Bestuursstaf.

Flitsen
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Burgers nieuwe commandant 20 

Natresbataljon

Luitenant-kolonel Gerard Burgers is de 

nieuwe commandant van 20 Natresbataljon 

in Den Haag. Hij volgt in deze functie 

lkol Rick van der Sluijs op.

Commandowisseing 10 Alfa Cie

Op 6 juni droeg kapitein Kees Boomsma het 

commando over van de Alfa Compagnie 10 

Natresbataljon aan zijn opvolger kapitein 

Thijs Willems. Bataljonscommandant 

Roeland den Hollander sprak Boomsma 

toe: “In mijn gesprekken met jou, vielen 

een aantal zaken op. Kort van stof, zakelijk, 

doe maar normaal, dan doe je al gek 

genoeg, recht door zee, frontaal richting 

doel, menselijk, oog voor natuur, en kennis 

over natreszaken. Hierdoor ben je een hele 

goede compagniescommandant geweest.” 

Boomsma kreeg een tevredenheidsbetuiging 

uitgereikt. Kees sprak in zijn afscheidswoord 

over zijn ervaringen bij de landmacht sinds 

1997, zijn uitzending naar Afghanistan en de 

professionalisering die het Korps Nationale 

Reserve doormaakte: “Na draag ik het stokje 

over en dat valt me zwaar, omdat ik moeite 

heb met vergankelijkheid. Was ik een goede 

commandant? Ik weet het niet. In ieder geval 

zei de toen nog bataljonscommandant Hans 

Berding tegen mij; Je bent niet zozeer een 

commandant, maar meer een meewerkend 

voorman. Ik heb dat als een groot 

compliment beschouwd.”

Sommers van Korpsbureau naar IGK

Majoor Rob Sommers nam op 25 mei 

afscheid van het Korpsbureau Nationale 

Reserve op de Kromhoutkazerne in Utrecht. 

De Hoofdofficier Toegevoegd (HOT) heeft een 

nieuwe functie aanvaard op de Zwaluwenberg 

als stafofficier bij de Inspecteur-Generaal 

der Krijgsmacht (IGK). Tijdens de door 

Coronamaatregelen ingetogen ceremonie 

werd hij tevens bevorderd tot luitenant-

kolonel. In zijn toespraak dankte de 

Korpscommandant Hans Berding hem voor 

zijn jarenlange inzet voor het Korpsbureau 

en beloonde hem met het Delftsblauwe 

Natresbord. Geheel in ‘Coronastijl’ werd hij op 

afstand bevorderd en de sterren natgemaakt 

in de kazernevijver. 
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20 Natresbataljon in HNS

Wie al wat langer bij het Korps Nationale 

Reserve dient weet dat in het verleden de 

eenheden geregeld werden ingezet voor 

Host Nation Support (HNS); de bewaking van 

militaire transportstromen door Nederland. 

Met een gewijzigd veiligheidsplaatje in 

Europa is militaire aanwezigheid van de NAVO 

sterker terug op de agenda. Dit jaar vonden 

diverse verplaatsingen plaats over Nederlands 

grondgebied van NAVO-eenheden, met 

name Amerikaanse. Op 3 juli kreeg 20 

Natresbataljon een HNS-taak te vervullen. 

Een lange stroom Amerikaanse legertrucks 

reed over de Nederlandse snelwegen. 

Ingrijpen voorkomt erger

Onderweg naar hun inzet in kader van Host 

Nation Support troffen militairen van 20 

Natresbataljon in de bocht van de A28 richting de 

A1 een zwaar beschadigd voertuig aan met daarin 

nog vier inzittenden. Er moest direct gehandeld 

worden. Snel werd de locatie veilig gesteld om 

erger te voorkomen. De drie Amaroks, met 

alarmlichten en zwaailichten aan, werden zo 

neergezet dat het overige verkeer duidelijk 

werd gewaarschuwd. De inzittenden van de 

auto bleken van slag, maar niet gewond. Na het 

arriveren van de hulpdiensten en informatie 

overdracht nam de politie dankbaar hun taak 

over en kon de weg worden voortgezet naar de 

opdracht, het begeleiden van Amerikaans militair 

materieel op weg naar Rotterdam.

Nieuwe commandant 10 Bravo Cie

Een week nadat de Alfa Compagnie van 10 

Natresbataljon een nieuwe commandant 

kreeg, was dat ook het geval bij de Bravo 

Compagnie. Majoor Andre Olde Engberink 

droeg het commando op 13 juni over aan 

kapitein Hans Valk. 
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Eerste groep KOMAR-geslaagden

Een eerste groep reservisten rondde 

deze zomer de Korte Opleiding Militaire 

Administratie Reservisten (KOMAR) af. Het 

betrof een primeur, want KOMAR is een 

pilot-opleiding om functionarissen uit de 

natresbataljons op te leiden tot medewerker 

Beheer en Bedrijfsvoering (B&B). Het idee 

is afkomstig van mevrouw Reina Berends 

(Personeelsdienst 43 Gemechaniseerde 

Brigade) om beter op de wisselende 

werkbelasting te kunnen inspelen. De flexibele 

schil B&B’ers is inzetbaar om commandanten 

te ondersteunen in administratieve processen. 

Zij kunnen de vacante B&B-stoelen vullen 

bij piekbelasting of korte afwezigheid van de 

vaste functionaris. Zij leveren daarnaast meer 

kennis voor reservisten (door reservisten) op 

het gebied van de rechtspositie binnen 10 

Natresbataljon. De cursus startte op 30 januari 

2020.  Honderd uur contactonderwijs was 

de planning. Vijf intensieve weekenden met 

daartussen huiswerkopdrachten. Onderwerpen 

die aan bod kwamen waren wetten en MP 

bundels, presentatietechniek, PeopleSoft, 

Cognos, dienstreizen, huisvesting, adviseren 

en notuleren en financiële zaken. In het vierde 

weekend moesten de deelnemers huiswaarts 

keren wegens COVID-19. Gelukkig waren de 

instructeurs meer dan bereid om telefonisch 

en digitaal met de deelnemers in contact te 

blijven. Majoor Erik Franken, commandant van 

het instructiepeloton Personeel en Financiën: 

”Dit was een kritische klas die het mantra ‘Waar 

staat dat?’ tot een kunst heeft verheven. Een 

fijne groep om mee te werken en mensen die 

bijzonder leergierig waren.”

Den Hollander nieuwe commandant 10 

Natresbataljon

Sinds maart is luitenant-kolonel Roeland 

den Hollander commandant van 10 

Natresbataljon. Sinds 1 augustus wordt hij 

hierin ondersteund door majoor Dudart 

(PBC), majoor Bedrijfsvoering Bregman, 

majoor Bedrijfsvoering Den Hollander 

en kapitein Faber als hoofd AZ. Plus 

diverse andere functionarissen in het 

stafdetachement. Overste den Hollander 

blijft, naast bataljonscommandant, 

voorzitter van de kerngroep implementatie 

doorontwikkeling Natres.
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Luitenant-generaal b.d. Wim Loos 

overleden

Luitenant-Generaal der Artillerie b.d. Wim 

Loos is  29 augustus 2020  op 89 jarige leeftijd 

overleden. Hij bekleedde vele topfuncties 

bij de krijgsmacht, waaronder commandant 

van het Korps Rijdende Artillerie en van 1983-

1986 commandant van het 1e Legerkorps. 

Nadat hij de dienst verliet, bleef hij ook 

bestuurlijk actief. Zo is hij 30 jaar lang 

bestuurslid  geweest van de  Stichting de 

Nationale Landstorm Commissie, waarvan 

de laatste 25 jaar als voorzitter. Het Korps 

Nationale Reserve heeft veel te danken aan 

generaal Loos. Als voorzitter van de Stichting 

de Nationale Landstorm Commissie was hij 

eindverantwoordelijk voor de beoordeling en 

afhandeling van de subsidieverzoeken vanuit 

het bestuur van de Historische Collectie 

Korps Nationale Reserve en verzoeken voor 

financiële ondersteuning van boekwerken 

of publicaties. Een voorbeeld van de grote 

steun die het korps heeft mogen ontvangen 

vanuit de Stichting de Nationale Landstorm 

Commissie was de financiering en realisatie 

van het monument “Als ‘t moet” op de het 

Militaire Ereveld Grebbeberg. Het monument 

is op 4 augustus 2014 door generaal Loos en 

de oud-korpscommandant kolonel Gerard 

van der Thiel onthuld. In 2018 trad hij af 

als voorzitter. Als dank voor al zijn hulp en 

ondersteuning voor het korps gedurende 

de laatste 25 jaar ontving hij de zilveren 

korpslegpenning door korpscommandant 

luitenant-kolonel Hans Berding.
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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*

* NATIONALE INZET
In de hoofdkwartieren (HQ) van de brigades zijn reservisten ingedeeld bij de bureaus Nationale Inzet (G3). Het gaat 

om Regionaal Militair Operationele Adviseurs (RMOA’s): in elke veiligheidsregio één beroeps en drie reservisten, 
Regionaal Militair Beleids Adviseurs (RMBA): een reservist per veiligheidsregio en de militairen van het Operationeel 

Centrum. In totaal 20-30 functies per HQ.
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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 opleidings- 
en trainingstraject om het militair geneeskundig perso-
neel goed voor te bereiden op diverse geneeskundige 
missies.
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Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) 
Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) is één 
van de militaire muziekkorpsen van de land-
macht. 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.

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.

Korps Nationale Reserve

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.
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Trainingen vinden maandelijks 
plaats op een vrijdagavond tot 
en met zaterdagmiddag, op de 
kazerne in Oirschot.

Tijdens de volgende trainingen 
kun je vrijblijvend meetrainen:
9-10 oktober 2020
13-14 november 2020
18-19 december 2020

CIOR.NL

Voor de Militaire Competitie is de ploeg op zoek naar enthousiaste, 
maar vooral fitte collega reservisten van alle krijgsmachtdelen,

en militairen in opleiding op de KMA of KIM.

GEZOCHT!

Onderdelen Militaire Competitie 

(in teams van 3 personen):

•  Pistool schieten, precisie en snelvuur

•   Geweerschieten, precisie en snelvuur

•   Internationale hindernisbaan, in militair tenue

•   Zwemhindernisbaan, in militair tenue, zonder 

schoeisel

•   Oriënteringsloop van ongeveer 13 

km. in militair tenue, aangevuld met 

kaartleesopdracht, afstandschatten en 

handgranaat werpen

•   Combat Casualty Care; een ZHKH casus.

• Law of Armed Conflict (LoAC)

CIOR
MILITAIRE PRESTATIEPLOEG

VOOR MEER INFO EN AANMELDEN ZIE CIOR.NL
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