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VOORWOORD

Beste collega-reservist,  

 

Voor u ligt een dubbel dikke uitgave van de 

November Romeo, het laatste nummer van het 

jaar. De feestdagen staan voor de deur en nog even 

en dan is het bewogen en bijzondere jaar 2021 

voorbij. Een jaar waarin veel is gebeurd, een jaar 

dat in het teken stond van de covid-19 crisis, een 

crisis die grote invloed heeft op ons leven. Maar 

ook op militair vlak was 2021 een bewogen jaar, 

veel aanpassingen in het jaarprogramma en veel 

activiteiten werden geannuleerd of konden slechts 

doorgang vinden in aangepaste vorm. 

Daar tegenover staat dat er nog nooit zo’n druk 

jaar is geweest door de vele ondersteuningen en 

inzet, veel reservisten zijn hierdoor voor korte of 

langere tijd actief zijn geweest. Denk aan de covid-

inzet, de opbouw en ondersteuning COA paviljoens, 

deelname aan oefeningen, onze missie in Erbil, 

individuele inzetten, ondersteuning in het kader 

van de HNS opdrachten in de havengebieden, 

noem maar op. Zo mocht ik afgelopen jaar heel 

veel nieuwe reservisten hun ARB certificaat en voor 

sommigen hun IRO certificaat uitreiken. Ik heb vele 

oefeningen bezocht van de Gulperberg tot aan 400 

GNK en 1 CMI, veel nieuwe collega’s zijn ondanks 

de corona beëdigd, heb ik een lezing mogen 

bijwonen over ‘culturen in conflict’ en heb ik zelfs 

een workshop van onze FKNR mogen bijwonen.  

Terugkijkend op dit jaar blijkt wederom dat 

reservisten hun flexibele waarde wederom hebben 

bewezen.

In deze editie van de November Romeo praten 

wij u bij over de studie reservisten en HR-huis, 

de operationele gereedstelling onder de covid-19 

maatregelen, de nationale inzet van reservisten, 

uitzendingen, historie en met een aantal korte 

nieuwsberichten maken we het nummer compleet.

Hopende dat het jaar 2022 ons weer nieuwe 

kansen gaat bieden en dat het virus snel wordt 

verslagen wens ik u allemaal fijne dagen met familie 

en vrienden (let wel op de corona richtlijnen). Ik 

spreek de hoop uit dat we naast onze persoonlijke 

doelstellingen ook onze militaire ambities kunnen 

gaan waarmaken. 

Ik wil alle collega reservisten enorm bedanken voor 

hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar.

Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een mooi en 

succesvol 2022.

Kolonel drs.  

F.H. (Fulco) Stallmann

Plaatsvervangend Inspecteur  

Reservepersoneel Koninklijke Landmacht

Heeft u een vraag?  

Stuur een e-mail aan: FH.Stallmann@mindef.nl
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Het blijft indrukwekkend. Een wisseling van twee Amerikaanse helicoperbrigades 
van het Air Cavalry Brigade in het havengebied Vlissingen. De 1 Cavalry Air Brigade 

(1CAB) gaat via Nederland naar Duitsland. De gevechtsvliegtuigbrigade Combat 
Aviation Brigade (CAB) legt de omgekeerde route af via Nederland naar de VS. Deze 
Host Nation Support (HNS) operatie (gastlandsteun) dat enkele weken duurt wordt 
gesupporterd vanuit Nederland als een belangrijke taak in het NAVO-partnership. 

ATLANTIC RESOLVE: EEN MEGA 
LOGISTIEKE OPERATIE IN VLISSINGEN 

H
O

ST N
ATIO

N
 SU

PPO
RT 

Majoor-reserve Willibrord Voets, 
Veiligheidsregio Midden-West Brabant

4



 

Deze operatie dat tot aan de kerst duurt wordt op 

een Tijdelijk Militair Object (TMO) ondersteund 

door o.a. veel Natres collega’s voor de bewaking, 

RSD-ers voor expertise, luchtmacht collega’s 

voor de coördinatie van de luchtoperatie, 

marine collega’s met duikteams en Rhibs voor 

de beveiliging van de haven en de Defensie 

Vervoersorganisatie (DVVO). En zeker ook de 

Defensiebrandweer landmacht –onderdeel van 

afdeling bedrijfsveiligheid CLAS- zijn deze weken 

prominent aanwezig als brandwacht bij de 

speciale vertrek- en landingszone (100 heli’s) in 

het havengebied.  

De Commandant SPOD (Sea Port Of 

Debarcation), Lkol (r) Jacco Harinck: 

“Atlantic Resolve is een strategische verplaatsing 

van twee Amerikaanse brigades: één brigade 

komt via Vlissingen Nederland binnen en gaat 

door naar Duitsland en verder en de andere 

brigade is verzameld in Duitsland en komt via 

Nederland naar de haven van Vlissingen en gaat 

weer terug. Binnen de NAVO zijn er afspraken 

gemaakt over Host Nation Support. Op het 

moment dat de Amerikanen binnenkomen 

leveren wij ze ondersteuning tot en met zij de 

grenzen weer over zijn. Dat kan zijn met de trein, 

met civiele en militaire vrachtwagens en door de 

lucht. In dit geval is het een klein gedeelte militair 

vervoer, grotendeels civiel vervoer en ook door 

de lucht.” 

“Alle drie de Natres bataljons participeren in 

deze operatie. De bewaking en beveiliging 

is neergelegd bij de Natres. Een klein gaatje 

zat er in de planning en die is opgevuld  door 

de Limburgse jagers (42 BLJ). Het is dus een 

Natres brede inzet over de periode van zes 

weken. Er zit namelijk een stuk voorbereiding 

bij omdat de Amerikanen in dit geval ook hier 

ondergebracht (LSA: Living Logistic Support 

Area) en die moesten vanaf het begin af aan 

beveiligd worden. En op het moment dat deze 

TMO (Tactical Militair Object, in het Amerikaans 

TEKST: MAJ. AARNOUT MIJLING  FOTO’S:  MINISTERIE VAN DEFENSIE EN SM MICHAEL BUSH

Collega’s op wacht
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Tactical Militair Zone geheten, red) geopend is, 

is deze ook 24/7 bewaakt. Het gebied kan ook 

uitgebreid worden: op het moment dat het RoRo 

(Roll on Roll off) schip aan de kade ligt dan wordt 

het bewakingsgebied ook uitgebreid. Gedurende 

die periode is er ook ondersteuning van de 

CZSK met het duikvaartuig en duikers. Het 

totale oppervlakte is dan circa 130.000 vierkante 

meter.”

Wat is bijzonder aan deze ondersteuning? “Het 

is voor het eerst in Vlissingen dat er ontscheping 

én inscheping is. We hebben in 2019 voor het 

eerst een ontscheping gehad en in 2020 stond 

alles klaar –het schip lag al aan de kade- toen 

kwam COVID. Het schip lag wel aan de kade, 

maar de “ramp” (laad/los brug, red) is niet naar 

beneden geweest en de dag erna is ie weer 

weggevaren. Dus toen is alles afgebouwd. Nu 

is het de eerste keer dat we een debarcation en 

embarcation en living support hebben: zo’n 300 

Amerikaanse militairen zijn hier een kilometer 

vandaan gehuisvest.” 

Zijn er cultuurverschillen?  

“Je merkt zeker cultuurverschillen, maar ze 

zijn zeker niet storend. Met respect en zo goed 

mogelijk met elkaar handelen werkt prima. 

Daar waar je als commandant SPOD ziet dat 

het zou kunnen schuren knoop je mensen 

aan elkaar om het aan de voorkant al glad 

te strijken. Dat gaat enorm goed. Ik denk 

dat de gemiddelde Nederlandse militair, en 

in het bijzonder de reservist, participerend 

is ingesteld. Er is heel weinig ‘te veel’ en de 

Amerikanen waarderen dat zeker.”

Lkol Harinck tot slot: “Als je de gelegenheid 

hebt om ooit aan zo’n operatie mee te doen, 

dan moet je dat zeker overwegen. Want als 

je buiten je shift om de gelegenheid hebt om 

even rond te kijken, zie je dat andere landen en 

culturen het op een andere manier doen. Dat is 

niet minder, maar is anders en dat is goed om 

te zien en het verbreed je blikveld. Je leert er 

zeker van. Leuk om te doen.”

COMMANDANT SPOD LKOL JACCO HARINCK:  

“Als je de gelegenheid hebt om ooit aan zo’n 

operatie mee te doen, dan moet je dat zeker 

overwegen”
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Een Apache stijgt op vanaf het 
tijdelijke platform in Vlissingen

Feiten en cijfers: 
•  Ongeveer 75 Nederlandse militairen worden met deze Amerikaanse verplaatsing ingezet: in 

Vlissingen, vliegbasis Gilze Rijen en Woensdrecht

• Ongeveer 40 heli’s vertrekken uit Vlissingen naar Woensdrecht en richting Duitsland

• Ongeveer 400 Amerikaanse militairen zijn bij deze verplaatsing betrokken

•  Ongeveer 60 heli’s komen vanuit Gilze-Rijen naar Vlissingen: waaronder Chinook 

transporthelikopters, Black Hawks en apache gevechtsheli’s

• Daarnaast worden 900 containers en voertuigen verplaatst vanuit Vlissingen naar Duitsland

•  Tegelijkertijd komen 1100 stuks voertuigen naar Vlissingen om verscheept te worden naar de VS

Bekijk hier de video: 

https://www.youtube.com/watch?v=a19ee7bnmmU
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Redactie November Romeo volgt de doorontwikkeling reservisten op de voet. Een 
half jaar geleden praatten we met Lkol Rob Moerman als programma manager 

over de doorontwikkeling reservisten CLAS. Nu een half jaar later bespreken we de 
voortgang en blikken ook een half jaar vooruit wat er concreet komen gaat.

“DE RESERVIST INTEGRAAL  
ONDERDEEL VAN IEDER EENHEID”

IN
TERVIEW

VOORTGANG DOORONTWIKKELING RESERVISTEN CLAS

Interview met programma manager Luitenant-Kolonel Rob Moerman
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Luitenant-Kolonel Rob Moerman: “Nog even terug 

naar de basis van de Visie op Reservisten in de 

toekomstige Landmacht. Reservisten gaan een 

steeds belangrijker deel uitmaken van de capaciteit 

van de eenheden. Dat komt direct voort uit de 

visie van C-LAS waarin we transformeren naar 

een adaptieve en flexibele Landmacht. We maken 

gebruik van flexibele en schaalbare kennis en 

capaciteiten wanneer we ze nodig hebben, als het 

er echt toe doet. De belangrijkste punten uit de visie 

zijn dan ook dat iedere eenheid gaat beschikken 

over eigen flexibele reservisten capaciteit; dat die 

reservisten volledig geïntegreerd zijn in die eenheid 

en daadwerkelijk bijdragen aan (ondersteuning 

van) de gevechtskracht. Om alle randvoorwaarden 

hiervoor te scheppen is het programma 

Doorontwikkeling Reservisten CLAS in het even 

geroepen.”

RMD, RSD en ROC

“Bovenstaande heeft ook consequenties voor 

de benaming van reservisten. We hadden in het 

verleden drie soorten reservisten: de RMD (NATRES), 

RSD (1CMICo) en de ROC (Reservisten Operationele 

Capaciteit). Als we nu kijken waarvoor ze ingezet 

worden is er nu geen verschil te benoemen. Iedere 

reservist moet namelijk op zijn/haar manier 

bijdragen aan de gevechtskracht. Deze drie hokjes 

hoe wij keken naar reservisten hielden ons tegen 

in de ontwikkeling van de reservisten in plaats 

van vooruit. Concreet voorbeeld met betrekking 

tot een ROC: een eenheid als de Genie die kan 

voor operationele capaciteit prima spijkerbroeken 

opleiden voor een specialist specifieke taak. Als 

je dan praat over Weg en Waterbouw en iemand 

binnenhaalt uit de civiele wereld die graafmachine-

machinist is, dan kent hij het vak van machinist 

natuurlijk erg goed! Zij zijn namelijk erg goed 

opgeleid in die specifieke taak, het is hun dagtaak. 

En wat je natuurlijk wel moet doen is ze militair 

opleiden zodat ze binnen het peloton kunnen 

functioneren. Het binnenhalen van een spijkerbroek 

met die specifieke kennis was erg moeilijk een ROC 

een uitgestroomde militair is. Dat hield dus gewoon 

tegen.”

Hokjes werken ons tegen

“Een tweede voorbeeld met betrekking tot een 

RSD: die moet ook als reservist als militair aan 

de gevechtskracht of ter ondersteuning van de 

gevechtskracht kunnen optreden. Dus waarom heet 

ie dan in een keer anders dan de ROC die hier ook 

aan bij moet dragen? Kortom, de hokjes waarin 

wij alles verdeelden werkt ons nu gewoon tegen. 

De reservist, als geïntegreerd deel van de eenheid, 

wordt in de benaming ook een herkenbaar deel 

van die eenheid, bijvoorbeeld reservist 101 GnBat, 

Reservist KCT, Reservist 1CMI-Co of Reservist 

10NATRES.”

Reservist bij de Eenheid

“Zoals eerder genoemd is een belangrijk onderdeel 

het ontwikkelen van reservisten capaciteit bij iedere 

eenheid. In 2017 is die ontwikkeling gestart met 

‘ROC’ reservisten: het vasthouden van uitstromende 

militairen bij de eenheid. De mogelijkheid om 

reservisten bij de eenheid aan te stellen zijn dus 

verruimd, ook spijkerbroeken kunnen als reservist 

bij de eenheid worden aangesteld en we zijn ook 

aan het experimenteren met reservisten die middels 

samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven 

worden ingezet. Hierover later meer. Op dit 

moment zijn er zo’n 400 reservisten bij de eenheid 

aangesteld. Dat is best een succes. Echter niet al 

die reservisten hebben nog een afgebakende taak 

waarmee ze een bijdrage aan de gevechtskracht 

van die eenheid leveren. Het structureren van 

deze reservisten capaciteit zodat ze een wezenlijke 

DOOR: MAJOOR AARNOUT MIJLING 

9



 

bijdrage leveren, daadwerkelijk onderdeel uitmaken 

van de formatie met een structureel vastgelegd 

budget is de slag die we nu aan het maken zijn.”

Schaalbaarheid

“Er is ook een traject schaalbaarheid gestart. 

Schaalbaarheid moet middels experimenten gaan 

uitwijzen hoe de organisatie van de landmacht er 

in 2035 uitziet zodat deze daadwerkelijk schaalbaar 

is met inzet van reservisten. De schaalbaarheid 

heeft alles te maken met de doorontwikkeling 

van de reservisten. Hiervoor worden een aantal 

experimenten opgestart om te zien hoe de 

organisatie inrichting met schaalbare capaciteit kan 

werken. Een voorbeeld is het 47e pantserinfanterie 

peloton. In dit experiment willen we een volledig 

inzetbaar reservisten-peloton gaan opzetten. 

Dit peloton gaat bestaan uit oud-militairen 

(terugstromers, red.) die een avond in de week en 1 

weekend van de maand gaan oefenen. 

Reservist bij de Eenheid

“Vanzelfsprekend volgen we alle ontwikkelingen 

met Reservist bij de Eenheid bij andere 

eenheden op de voet om daarvan te kunnen 

leren. Op 2 november heeft er weer een grote 

informatie bijeenkomst ‘Reservist bij de Eenheid’ 

plaatsgevonden waarin bijvoorbeeld B&TCo, 

het KCT en 101GenieBat hun ervaringen hebben 

gedeeld.”

Samenwerkingsverbanden met 

het bedrijfsleven opzetten

“Daarnaast zit in de schaalbaarheid ook dat er 

intensieve samenwerkingsverbanden met het 

bedrijfsleven aangegaan worden. We hebben 

heel goede ervaringen bij de Genie met inzet van 

reservisten en materieel door sponsored reserves 

van het weg- en waterbouwbedrijf Snijder.” 

Moerman vervolgt: “Wat we richting 2022 gaan 

merken is hoe gaan we bij meerdere eenheden 

echte goede samenwerkingsverbanden met 

bedrijfsleven gaan opzetten. Hiervoor kijken we 

naar nauwe samenwerking met Bewakings- en 

beveiligingsbedrijven zoals G4S en Alpha security en 

bijvoorbeeld naar samenwerking op het gebied van 

personeel met het Logistiek Eco-systeem. Belangrijk 

bij deze samenwerkingsverbanden is wel dat we 

onze eigen behoefte scherp gedefinieerd hebben; 

wat verwachten we precies van de reservist qua 

inzet en hoe gaat onze ‘flexibele organisatie’ eruit 

zien? Op dit moment zijn eenheden als 101Genie, 

VustCo, B&TCo en C2OstCo met projecten en 

studies bezig om deze flexibele organisatie effectief 

in te richten en te vullen.”

Wat wordt de rol van de reservist?

“Luister wat de CDS hierover heeft gezegd in een 

recente podcast en luister zeker naar de podcast 

van C-LAS van oktober jongstleden. Hierin zeggen 

ze overduidelijk: wij kunnen niet zonder de 

reservistencapaciteit én we willen niet zonder die 

reservistencapaciteit. De rol van de reservist wordt 

alleen maar belangrijker in de komende jaren. En 

dat heeft met een paar dingen te maken: kennis 

wil je zelf niet helemaal alleen opbouwen, maar je 

wil goed gebruik maken van de kennis die er al is in 

de maatschappij. Dat kan zijn via bijvoorbeeld de 
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Geniecapaciteit die er is in de maatschappij, maar 

ook chauffeurscapaciteit, IT, Cyber, enzovoort. 

Daarvoor gaan we gebruik maken van de markt op 

het moment dat we die nodig hebben. Daarmee zijn 

we schaalbaar geworden. En de markt verandert. 

We hebben groeiambities en die kunnen we alleen 

maar grond geven als we dat samendoen met de 

maatschappij. Dus middels een uitbereiding van de 

reservistencapaciteit.”

Reservist of deeltijdmilitair?

Tot slot overste Moerman: “Hebben we het nu 

over een reservist of over een deeltijdmilitair in de 

toekomst? Bij de HPD wordt op dit moment hard 

gewerkt aan nieuwe aanstellingsvormen. Naar 

alle waarschijnlijkheid gaat de huidige aanstelling 

‘Militair bij het Reservebestand’ verdwijnen. We 

gaan allemaal aangesteld worden als ‘militair’. 

Daarmee verdwijnt dus de aanstelling als ‘reservist’. 

Dan is er direct de volgende vraag:  ‘wil je het woord 

reservist nog laten bestaan of willen we een andere 

benaming zoals deeltijdmilitair?’ Die discussie loopt 

nog. Echter in de hele wereld wordt Reserve Military 

Force gebruikt, dus waarom zal je als Nederland 

het enige land zijn om de naam reservist te laten 

verdwijnen terwijl het eigenlijk ook een mooie 

Geuzennaam is.”

Meer informatie volgt in de zomer van 2022.

 

Meer informatie: ikbenreservist@mindef.nl 

 

Link podcast Videocolumn C-LAS:

https://magazines.defensie.nl/

landmacht/2021/08/01_videocolumn_c-las

Hoe gaat B&TCo concreet de 

doorontwikkeling reservistencapaciteit 

en samenwerkingsverbanden met het 

bedrijfsleven er uitzien? Luitenant-

kolonel Pieter van Gent kort aan het 

woord:

B&TCo heeft vanuit de reorganisatie 

doelbewust 183 reservistenplekken 

ingebouwd in vitale functies: transport, 

bevoorrading en deployment, waarmee 

pelotons volledig schaalbaar ingericht 

worden. Uit oud-militairen en 

dienstverlaters die reservist willen worden 

vormen wij het leidinggevend kader voor 

deze eenheden. Daarnaast richten wij 

ons op intensieve samenwerking met het 

bedrijfsleven via het ecosysteem logistiek. 

Als B&TCo zijn we er van overtuigd dat 

wij alleen succesvol kunnen zijn als we 

optimaal gebruik maken van de kennis 

en capaciteiten die in de civiele wereld te 

vinden zijn.  Alleen op deze manier kunnen 

wij effectief bijdragen aan schaalbare 

gevechtskracht. Mooi om te ervaren dat 

reeds in de opstartfase van ons project 

zoveel partijen, intern en extern, elkaar 

weten te vinden!

Luitenant-kolonel Pieter van Gent, 

PG.v.Gent@mindef.nl
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Nederland verlengt de militaire bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie in Irak met 
tenminste een jaar. Dat betekent dat ruim honderd Nederlandse militairen 

Military Airbase Erbil blijven beveiligen. Op dit moment is dat de taak van 42 
Brigade Verkenningseskadron (42 BVE). De verkenners werken daarbij samen met 
reservisten, die voor deze uitzending zijn gepokt en gemazeld in een gezamenlijk 

opwerktraject. ‘Ik zie geen verschil meer’.

EERSTE GROTE GROEP 
RESERVISTEN OP UITZENDING O
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BEWAKEN EN BEVEILIGEN IN IRAK
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Het is niet eens spitstijd, maar zo’n twintig 

voertuigen staan voor de hoofdingang 

van Military Airbase Erbil. Ze willen zo snel 

mogelijk de doorgaande wegen van het 

kamp op. Geen reden voor de Nederlandse 

force protection om minder nauwkeurig te 

werken. Geen bezoeker komt de basis op 

zonder geldige toegangspas. Zo kunnen de 

coalitiecollega’s achter de hekken veilig hun 

werk doen.

Eerste uitzending

In een kort pauzemoment nemen de 

militairen een flinke teug water. “Dit is 

mijn eerste uitzending”, vertelt student 

werktuigbouwkunde soldaat-1 Bas (23). Als 

reservist is zijn kans op een uitzending niet zo 

groot als bij beroepsmilitairen. Zijn collega’s 

zijn ervaren verkenners van 42 BVE, met al 

meerdere uitzendingen op hun naam. Toch is 

er geen zichtbaar verschil tussen hen. “Ik sta 

hier met zelfvertrouwen dankzij een intensief, 

gezamenlijk opwerktraject. Daarin zijn we een 

hechte groep geworden.”

‘We zijn een hechte groep geworden’

Het was vooral een stoomcursus in het ‘groene’ 

landmachtoptreden. Bas: “Onze taak is het 

bewaken en beveiligen van het kamp. Zoiets 

soortgelijks doen we in Nederland ook. Mocht 

het hier escaleren, dan zijn we nu ook voorbereid 

op het hogere geweldspectrum.”

 

De taak

Met de force protection levert Nederland een 

kleine, maar belangrijke bijdrage aan de anti-

ISIS-coalitie in Irak. Patrouillewagens rijden rond 

op zoek naar afwijkende zaken en militairen 

beveiligen posten op de buitenste ring van 

Military Airbase Erbil. Hier begint de militaire 

basis. Omdat het centrum van Erbil, het civiele 

vliegveld en de basis zo dichtbij elkaar liggen 

zien militairen er extra goed op toe dat er geen 

ongenode gasten het terrein opkomen.

TEKST: KAP DJENNA PERREIJN  FOTO’S:  AARON ZWAAL / MINISTERIE VAN DEFENSIE 

Reservisten Bas en Sabine hebben een 
tussenjaar genomen van hun studie om 
op uitzending te kunnen.
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Dreiging

Het afgelopen jaar ontploften meermaals 

drones en raketten op de militaire basis. In 

februari kwamen twee mensen om het leven, 

acht raakten gewond. VN-gezant Jeanine 

Hennis-Plasschaert sprak toen van een 

‘roekeloze poging om spanning te zaaien en 

de stabiliteit van Irak in gevaar te brengen.’ 

In september was het voor ’t laatst raak, 

slechts een paar dagen na de aankomst van de 

militairen van 42 BVE.

De twee drones veroorzaakten toen weinig 

schade, maar de Nederlandse eenheid maakte 

een korte nacht. Zoals geoefend was iedereen 

binnen enkele minuten in de bunkers, waar 

ze bleven tot de omgeving veilig was. Op 

de basis zijn de afgelopen maanden extra 

bunkers gebouwd. Verder wordt het terrein 

gecompartimenteerd door middel van meer 

metershoge muren van gewapend beton 

(T-walls). Een flinke laag grind op de grond moet 

de uitslag van explosies verhinderen. 

Verkenners hebben oog voor detail. Zo gebeurt 

het dat ze dagelijkse bezoekers snel herkennen. 

Natuurlijk moeten ook die nog steeds hun pas 

tonen om de basis op te mogen.

‘Wear your badge’

Terug naar de hoofdingang. Wie z’n 

toegangsbewijs niet laat zien (‘Wear your 

badge’) of stampij maakt, wordt verzocht even 

te wachten. Zoals twee Canadese dames wier 

toegangspassen zijn verlopen. De Nederlanders 

bellen collega’s in patrouillewagens van de 

SECFOR: Security Force. Die rijdt 24 uur per 

dag over de basis en kijkt uit naar afwijkende 

zaken. Opvolgend pelotonscommandant 

wachtmeester-1 Marc krijgt de melding en is 

binnen een paar minuten ter plaatse om de 

dames dringend te verzoeken een nieuwe pas aan 

te vragen. 

Collega’s in patrouillewagens van de Security 

Force ondersteunen bij bijzonderheden collega’s 

die de sectieposten bewaken en beveiligen.
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Solliciteren

Niet eerder integreerden zoveel reservisten, 

dertig personen, in een eenheid voor een 

uitzending. Een prestatie waar majoor Daan 

Moes, commandant van de eenheid in Irak, met 

trots over vertelt. 

Majoor Daan Moes

“De reservisten zijn volledig opgenomen in 42 

BVE. Het is een diverse club. Van studenten en 

een ex-beroepsmilitair tot een buschauffeur. 

Aan het einde van het opwerktraject kon ik 

het verschil al niet meer zien met onze huidige 

collega’s. We hebben hen groene ‘skills’ 

bijgebracht, zoals omgaan met de radio. Al 

snel werd duidelijk dat zij ook wat kwamen 

‘brengen’. Door hun werk als reservist hebben 

ze veel ervaring in beveiligen en bewaken. Het 

werd een kruisbestuiving.”

‘Ik vind dit een succesverhaal’

In ieder geval zes reservisten leveren hun zwarte 

baret na de uitzending liever niet in. Zij hebben 

laten weten te solliciteren bij de verkenners. 

Moes: “Sommigen hebben nog een studie af 

te maken. Met enkelen zijn we het traject al 

gestart. In het kader van werving vind ik dat een 

succesverhaal.”

De dreiging

Military Airbase Erbil geldt als het belangrijkste 

militaire en logistieke centrum van de coalitie. 

Jarenlang was er vrijwel geen dreiging in deze 

Koerdische regio. ISIS schuurt wel aan de 

randen, maar zorgt op het moment niet voor 

problemen. Popular Mobilization Forces (PMF) 

vormen nu een dreiging. De pro-Iraanse milities 

eisen al jaren dat westerse militairen, met name 

de Amerikanen, vertrekken.

Dit artikel is eerder verschenen in het magazine Landmacht.
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De sporters van het Korps Nationale Reserve hebben 6 Nov j.l. op de luitenant-
generaal Bestkazerne hun visitekaartje afgegeven tijdens de strijd om de Open 
Militaire Kampioenschappen (OMK) Cross Estafette 2021, wat traditioneel het 

afsluitende onderdeel is van de strijd om de CLAS Bokaal. 

DAMES EN HEREN TEAM 
VEROVEREN DE CLAS BOKAAL 

CLAS BO
KAAL

SPORTTEAM SLAAT DUBBELSLAG
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Het werd een zenuwslopend slotstuk met 

een nek aan nek race met het Defensie 

Grondgebonden Luchtverdedigingscommando 

(DGLC). De afsluitende Cross-Estafette 

moest uiteindelijk de beslissing brengen in 

de bloedstollende strijd om het eremetaal. 

Maar uiteindelijk bleek het korps in de heren 

mastersklasse (36+)met een zeer scherpe tijd 

van 1.37 uur als overwinnaar uit de strijd te 

zijn komen. Ook het damesteam en de heren 

senioren (36-) haalden in de strijd de benodige 

punten binnen voor het eindklassement. De 

dames waren als zo goed als zeker van het 

winnen van de Bokaal echter bij de heren bleef 

de strijd om deze enorme cup tot op de laatste 

meters ongekend spannend, maar uiteindelijk 

sleepten het dames en het heren team van het 

Korps Nationale Reserve de prestigieuze CLAS-

bokaal 2021 binnen, een ongekende prestatie. 

Generaal Frits van Dooren, commandant 

Opleidings- en Trainingscommando (OTCo), 

reikte namens C-CLAS de bokalen uit aan beide 

NATRES teams. De CLAS-bokalen staan symbool 

voor het belang dat elke militair optimaal moet 

kunnen functioneren, waarbij de fysieke en 

mentale conditie doorslaggevend is, zowel in de 

vredesbedrijfsvoering als tijdens missies.

KL Sportcompetitie

In het kader van sportstimulering 

heeft de C-Landstrijdkrachten een 

KL-sportcompetitie en de strijd om de 

CLAS-bokaal in het leven geroepen. De “All 

over” - KL-sportcompetitie “CLAS Bokaal” 

bestaat uit 12 KL-kampioenschappen voor 

de heren en 8 KL-kampioenschappen voor 

de vrouwen. Waarbij het eindklassement 

bepaald wordt door de totaal score over de 

deelgenomen kampioenschappen, de hoogste 

score per onderdeel, en als laatste mocht 

de score gelijk zijn, dan beslist de score bij 

het KL-Kampioenschap Cross-estafette de 

einduitslag. Om daadwerkelijk de prestigieuze 

CLAS Bokaal te winnen worden bij de heren de 

beste 6 en bij de dames de beste 4 onderdelen 

uit het “All over”-klassement gehaald en 

daarvan de score opgeteld. Die score kan 

dus tot op het laatste moment nog overruled 

worden door de prestaties bij de afsluitende 

Cross-estafette.

TEKST: MAJOOR FRED WARMER  FOTO’S:  SPORTCOMMISSIE KL 
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Eerste deelname 

In 2008 kwam toenmalige stafofficier, majoor 

Toon De Bresser van de Afdeling Reservisten 

Aangelegenheden (ARA) met het voorstel om 

het korps te laten deelnemen aan de CLAS 

Bokaal om de saamhorigheid, teamgeest 

en de sportieve prestaties van korps een 

impuls te geven. Maar zoals alles in het leven 

is dat eerder gezegd dan gedaan, want hoe 

krijg je voldoende sporters bij elkaar, en 

hoe organiseer je centrale trainingen voor 

militairen die geografisch over het hele land 

verspreid zijn? Om deze hindernissen het 

hoofd te bieden werd er al snel een kernteam 

opgezet met coördinatoren, deskundigen en 

trainers om het sportteam te ondersteunen. 

Het kernteam van het eerste uur bestond uit 

de toenmalige majoor Winie Scheepers, aooi 

Ben Vork, korporaal der eerste klasse Ronald 

Kuik en Majoor Hans van de Vecht. Daarnaast 

kwam er een online publiciteit campagne 

op gang om sporters vanuit het korps te 

enthousiasmeren om deel te gaan nemen aan 

de CLAS Bokaal. Centrale trainingen werden 

opgezet door het hele land, en de sporters 

werden voorzien sportkleding pakketten en 

vanuit het Korpsbureau in Utrecht werden 

de randvoorwaarden, zoals de vergoedingen 

voor de deelnemers in goede banen geleid. 

De organisatie kreeg steeds meer een 

professioneel karakter, wat ook terug te zien 

was in de sportieve prestaties, want vanaf 2013 

werden er steeds meer wedstrijden gewonnen 

en werden zij in de CLAS Bokaal wedstrijden 

langzamerhand een geduchte en gevreesde 

tegenstander. In 2011 werd er voor de eerste 

maal ook een damesteam geformeerd, onder 

de bezielende leiding van coach en begeleider 

de korporaal der eerste klasse Joke Molenaar.

Korporaal der eerste Marijke Klaassen al 10 

jaar deelnemster aan de wedstrijden verteld; 

“ in de beginfase was het aantal vrouwelijke 

deelneemster zeer beperkt, wat vaak inhield 

dat noodgedwongen bij iedere wedstrijd, 

ongeacht het wedstrijd onderdeel, dezelfde 

dames acte de présence moesten geven,om 

toch maar  wedstrijdpunten bij elkaar te 

sprokkelen.In de latere jaren breidde het aantal 

vrouwelijke deelneemster zich gestaag uit, 

en konden voor ieder wedstrijdonderdeel de 
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specialisten worden ingezet, zoals de goede 

lopers op de looponderdelen,of ervaren 

vrouwelijk voetballsters bij het voetbal. Dat 

wierp al snel zijn vruchten af, de ene na de 

andere prijs werd binnen gehaald, zoals 6 

jaar op rij de 1e plaats bij het Open Militair 

Kampioenschap (OMK) oriënteren. Ik heb 

zelf met succes 10 jaar lang aan het OMK 

oriënteren meegedaan, en natuurlijk aan het 

meest heroïsche onderdeel van de CLAS-

Bokaal, de Speedmars. Mooie anekdote is dat 

wij in een bepaald jaar het KMA dames team 

op eigen grond hebben verslagen met het 

Natres team. Het winnen van de CLAS-Bokaal 

dit jaar is de kroon op 10 jaar inzet en noeste 

trainingsarbeid, ik ben er trots op “, aldus 

Marijke.

Goede resultaten

De uitstekende prestaties resulteerden 

uiteindelijk dat in 2014 voor het eerst door 

de heren het “All over” klassement werd 

gewonnen. Vanaf dat moment is het heren 

en dames team altijd in de top drie van de 

competitie geëindigd. De bekroning voor al 

die jaren van trainingsinzet en sportieve strijd 

kwam dit jaar toen ons korps de “dubbel” 

binnenhaalde in de CLAS Bokaal. 

De trainers, maar tevens ook deelnemers 

korporaal der eerste klasse Guido van der Feen 

en korporaal der eerste klasse Paul Duindam 

bij de heren en bij de dames korporaal der 

eerste klasse Joke Molenaar, mogen oprecht 

trots zijn op het team en haar sportieve 

prestaties. En niet te vergeten de professionele 

ondersteuning van de adjudant Geert Suijlen 

(Lo-sport Natres).

De “godfather” achter de beginjaren en 

deelname van het korps aan de CLAS Bokaal 

de Luitenant-kolonel (titulair b.d.) Winie 

Scheepers vatte het als volgt samen;” ik heb 

met mijn grote mond in 2009 geroepen dat 

ik overtuigd was dat wij ooit een dubbelslag 

zouden slaan in deze competitie, en ik ben 

alleen maar trots en blij dat mijn wens in 2021 

is uitgekomen”.

Sporters binnen het korps

Het  korps heeft ten opzichte van de overige 

eenheden het voordeel dat er een grote vijver 
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is van potentiële deelnemers. De coaches 

kunnen uit drie bataljons (3000 militairen) een 

selectie maken, met zoveel goede sporters zou 

eigenlijk iedere jaar het eremetaal veroverd 

moeten worden vinden de organisatoren. 

Maar tegenover de grote pool van potentiële 

deelnemers staat natuurlijk het feit dat er 

met reservisten gewerkt wordt. Zij dienen 

voor iedere centrale training of wedstrijd 

een verlofdag bij hun civiele werkgever op te 

nemen, wat soms voor enige problemen zorgt, 

daardoor blijft het aantal beschikbare sporters 

relatief klein.

Opmerkelijke prestaties

De sportieve prestaties van het Korps Nationale 

Reserve zijn gezien het bovenstaande dan ook 

opmerkelijk te noemen, omdat zij meestal al 

een moeizamere voorbereiding hebben dan de 

reguliere eenheden, enerzijds doordat zij nog 

een volledige civiele baan of studie ernaast 

hebben en anderzijds zijn de deelnemers ook 

nog verspreid over eenheden in het hele land. 

Met als gevolg dat ze gewoonweg mindere 

(centrale) trainingscapaciteiten hebben.

En dit jaar heeft de corona-crisis extra veel 

improvisatie en doorzettingsvermogen 

gekost van de atleten om zich met de 

geringe trainingscapaciteiten toch nog goed 

te kunnen voorbereiden op de competitie. 

De militaire sportwereld stond door de 

corona crisis volkomen buitenspel, doordat 

geen enkele atleet meer in teamverband 

mocht trainen, ook werden door de corona 

nationale en internationale wedstrijden en 

kampioenschappen geschrapt. 

Volgens de “opperbaas” op het militaire 

sportieve vlak, de korporaal der eerste klasse 

Guido van der Feen, één van de coaches en zelf 

ook al jaren deelnemend atleet; “Laat je niet 

afschrikken door het woord ‘Kampioenschap’. 

De wedstrijden zijn laagdrempelig en 

toegankelijk voor elk niveau. Ook jouw 

prestaties dragen bij aan het grotere geheel. 

De wedstrijden zijn goed georganiseerd en 

er wordt zorg gedragen voor voeding en 

verzorging, en vanuit het Korps is ook de 

bezoldiging en vervoer prima geregeld” aldus 

Guido.
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Hij voegt er nog aan toe; “ naast misschien 

wel het meest heroïsche onderdeel van de 

CLAS-Bokaal, de Speedmars op de KMA, zijn 

er nog meer sporten die meetellen voor de 

competitie zoals Volleybal, (zaal-)Voetbal, 

Militaire Vijfkamp, Schieten, Oriënteren, Cross 

Estafette, Obstacle Run”. Voor leden van het 

Korps Nationale Reserve die geïnteresseerd zijn 

in deelname aan de CLAS-Bokaal; neem contact 

op met de sportcoördinator de jouw eigen 

compagnie of  de coaches of kijk op https://

www.facebook.com/Natressport.

De korpscommandant Lkol Hans Berding 

en de Korpsadjudant Duco Braun waren 

aanwezig tijdens uitreiking “van de Bokaal 

op de luitenant-generaal Bestkazerne. 

De korpscommandant;” ik zie een steeds 

belangrijkere rol met uitbreidende taken 

worden weggelegd voor de reservist in 

de hedendaagse Krijgsmacht en de nabije 

toekomst. Daarom is het ook van belang 

dat elke militair optimaal moet kunnen 

blijven functioneren, waarbij de fysieke en 

mentale conditie doorslaggevend is.Wat dat 

betreft staat het Korps Nationale Reserve 

op dit moment zeer stevig in zijn “sportieve 

schoenen”. En zijn van de underdog een zeer 

gerespecteerde tegenstander geworden bij de 

Militaire Kampioenschappen”, aldus overste 

Berding.

De voorbereiding voor het seizoen 2022 zijn 

inmiddels al van start gegaan, immers de 1e 

plaats bij de CLAS Bokaal moet verdedigd 

worden, en de concurrenten liggen al op de 

loer.
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Op zaterdag 2 oktober was het Infanterieschietkamp in de Harskamp het decor voor 
de grote jaarlijkse Korpsdag van het Korps Nationale Reserve (KNR). Deze dag staat 

traditioneel gesproken volledig in het teken van de Landelijke Schiet en Vaardigheids 
Wedstrijden ( LSVW).

STRIJDEN VOOR DE VRIJWILLIGE 
LANDSTORM WISSELPRIJS

KO
RPSD

AG
KORPSDAG 2021
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Maar dit jaar werden oude tradities hersteld, 

door de LSVW te combineren met het parcours 

militair BakkersBluff, zoals vele jaren geleden 

gebruikelijk was. Maar natuurlijk blijft net 

zoals in het verleden de schietvaardigheden 

een prominente plaats innemen op onze 

Korpsdag, waarbij de 1e plaats weer wordt 

beloond met de zilveren Lee Enfield. Bij de 

nieuwe formule voor de Korpsdag om het nog 

uitdagender en interessanter te maken voor 

zowel deelnemers als toeschouwers hoort 

natuurlijk ook een nieuwe hoofdprijs voor 

de overall winnaar: de Vrijwillige Landstorm 

Wisselprijs.

De organisatoren van deze dag stonden voor 

een grote uitdaging door beperkingen die 

waren opgelegd door de corona maatregelen 

en de huisvesting van Afghaanse evacuees op 

de legerplaats. Daardoor was het parcours en 

de legerplaats verdeeld in een openbaar en 

niet openbaar gedeelte.

De Korpsdag was onderverdeeld in  drie 

hoofdactiviteiten,  de Vrijwillige Landstorm 

Wisselprijs (VLSWP),  een Informatie-

Demonstratie Bijeenkomst (IDB) en de 

activiteiten op het Federatieplein. Maar 

liefst 17 groepen afkomstig uit het korps 

Nationale Reserve  gingen de strijd aan om 

de nieuw ingevoerde Vrijwillige Landstorm 

Wisselprijs, wat een combinatie is van het 

parcours militair BakkersBluff en de (LSVW). 

Het parcours wat 18 kilometer lang was zat vol 

verassingen, waarbij creativiteit, leiderschap,  

teamwork, doorzettingsvermogen en fysieke 

vaardigheden op de proef werden gesteld. 

Presentaties en demonstraties

Maar naast het sportieve en het competitieve 

gedeelte was er nog veel meer te beleven 

voor de bezoeker. De IDB module bestond 

uit meerdere static shows als een CV90 

en Fennek, VOSS, en een static show met 

doorlopend demonstraties van de KMAR. In 

TEKST: MAJOOR FRED  WARMER  FOTO’S:  WOUTER SPEE, SM MICHAEL BUSH 
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de kantine was er een live verbinding met de 

detachement van 30 Natresbat in Irak die daar 

momenteel op missie is. Ook in kantine waren 

er boeiende presentaties te bewonderen van 

het detachement van 10 Natresbat die ingezet 

is geweest in Jordanië en van het detachement 

20 Natresbat die ingezet zijn geweest in de 

west. And last but not least een interessante 

presentatie van majoor Pascal Zemering over 

zijn uitzending in Afghanistan. De muzikale 

omlijsting werd verzocht door Fanfare Korps 

Nationale Reserve (FKNR).

Het Federatieplein

Ook de Federatie KNR pakte groot uit op het 

zogenaamde Federatieplein, (de voortuin ) 

van de Historische collectie Korps Nationale 

Reserve (HCKNR). Alle aangesloten individuele 

verenigingen en stichtingen gaven act de 

préséance op de Korpsdag, waarbij de 

bezoekers en oudgedienden van het korps 

konden genieten de diverse oude militaire 

voertuigen die opgesteld stonden, en tevens 

konden ze een rondrit  maken met de oude 

vertrouwde ‘Dikke Daf’.  Ook waren er diverse 

Re-enactmentgroepen van de Vrijwillige 

Landstorm Korpsen en het Nederlandse leger 

tijdens WO1 en WO2. En natuurlijk kon men 

een  bezoek brengen de HCKNR (vroeger 

het ‘Natresmuseum’), waar vele nieuwe en 

bijzonder objecten die toegevoegd waren aan 

de collectie, te bewonderen waren. Tevens 

heeft het Vrijwillige Muziek en Tamboerkorps 

Verbindingsdienst (VMTKV), dat altijd opkomt 

en oefent in het gebouw naast de HCKNR, 

diverse muziekstukken gespeeld. En natuurlijk 

mocht de Cadiwagen niet ontbreken, met 

de broodjes worst en warme koffie, een 

nostalgisch icoon in de beleving van alle 

militairen die ooit gediend hebben. 

Het Federatieplein was de aangewezen plek 

op deze Korpsdag om oude kameraden 

te ontmoeten en herinneringen en sterke 

verhalen op te halen. En daar was deze 

dag ook voor bedoeld uiteindelijk, naast 

de wedstijd om de Vrijwillige Landstorm  
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Wisselprijs versterkt de Korpsdag de 

onderlinge saamhorigheid, de Korpsgeest en 

de binding tussen de bataljons. Maar ook voor 

de vele oudgedienden voelde deze bijzondere 

dag als thuiskomen en herkenning, in een sfeer 

van kameraadschap en verbondenheid met het 

Korps Nationale Reserve.

Charlie Compagnie Amsterdam 

oppermachtig

Tijdens het eindappel reikte van 

korpscommandant, luitenant-kolonel Hans  

Berding drie felbegeerde hoofdprijzen uit, 

de Vrijwillige Landstorm Wisselprijs voor de 

overall winnaar, en de Zilveren Lee Enfield, 

voor de beste schietteam. De Amsterdamse 

Charlie compagnie 20 Natresbataljon was 

oppermachtig, zij veroverden de Vrijwillige 

Landstorm Wisselprijs als overall winnaar, 

en de zilveren Lee Enfield als winnaar bij 

het schieten. Een ongekend succes voor de 

Amsterdamse Charlie compagnie.

Terugblikken en vooruit kijken

Tijdens het eindappel heeft de 

korpscommandant, luitenant-kolonel Hans  

Berding aandacht besteed aan het feit dat 

25 jaar geleden de huidige Natres bataljons 

opgericht zijn, en de aftrap gegeven van het 

jubileumjaar, 35 jaar FKNR. In het kader van 25 

jaar Natres Bataljons hebben alle aanwezige 

korpsgenoten hebben de speciale “25 jaar 

Nationale Reserve Bataljons” herinneringscoin 

uitgereikt gekregen

Tevens werd aangekondigd dat in 2022 

de Landelijke Schiet en Vaardigheids 

Wedstrijden opengesteld gaan worden voor 

alle reservisten, met de opmaat naar 2023 

waar de LSVW opgesteld gaat worden voor 

buitenlandse reservisten.

Voortzetting van een oude traditie

Met de Korpsdag wordt een oude traditie in 

ere gehouden. Tussen de twee wereldoorlogen 

in organiseerde de Vrijwillige Landstorm, 

waarvan het huidige KNR de voortzetting is, 
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geregeld nationale ‘Landdagen’ waarop de 

vrijwillig dienende militairen bijeen kwamen 

om in competitieverband hun militaire 

vaardigheden te meten en de onderlinge 

band te verstevigen. Anno 2021 is er nog 

niets veranderd aan deze doelstellingen, en 

blijft het historische credo‘ Als ’t moet’ van 

de voormalige Vrijwillige Landstorm nog 

steeds even krachtig en betekenisvol. En sluit 

naadloos aan bij de bereidheid van ons korps 

om vrijwillig uitdagingen aan te gaan, of het nu 

op sportief gebied is of op het vlak van trainen 

en voorbereiden voor de verdediging van huis 

en haard.

27



X

Steeds meer ‘tijdelijke reservisten’ oftewel ‘militair werkstudent’ structureel 
zichtbaar bij de landmacht

KENNISRESERVIST 
VAN DE TOEKOMST

D
EFEN

SITY CO
LLEG

E
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Waar komen ‘tijdelijke reservisten’ oftewel 

‘militair werkstudenten’ vandaan? Deze collega’s 

komen van het Defensity College en zijn 

herkenbaar met een oranje of zilveren driehoek 

op hun Rangonderscheidingsteken (ROT).  

Achter Defensity College zitten drie collega’s 

komende vanuit 1CMICo-netwerk. Aan het 

woord twee reservisten en een beroeps militair. 

Zij bedachten op een bierviltje het concept 

van Defensity College. Met het uiteindelijk 

doel om middels Defensity College een 

hernieuwde verbinding te maken met de 

samenleving en kennis binnen te brengen bij de 

defensieorganisatie. 

Defensity College verbindt namelijk alle 

elementen van defensie met alle OPCO’s 

maar ook met de maatschappij. De militair 

werkstudenten komen voort uit die 

maatschappij en bieden tijdelijk hun kennis en 

netwerken aan de defensieorganisatie. Zo maken 

ze op tijdelijk basis kennis met bijvoorbeeld de 

landmacht en blijven daardoor vaker ook als 

reservist hangen bij NATRES of bij een ander 

kleur pak. 

De mannen achter de schermen

Majoor –reserve Alfred van der Klis: begonnen 

bij 1CMICo met als achtergrond ondernemer, 

filmproducent, politiek en filosoof. Alfred zit nog 

bij 1CMICoen wel het netwerk Politics.

Majoor-reserve Hugo Goedhart: thuis in 

informatica en bedrijfskunde. Ooit tijdens studie 

begonnen in Amsterdam bij de NATRES, en 

uiteindelijk na afstuderen burgermedewerker 

geworden bij defensie en reservist geworden bij 

1CMICo, netwerk Information. 

Luitenant ter Zee der eerste klasse (LTZ1) Erik 

Noordam: beroeps bij de CZSK. Eerst in Delft 

gestudeerd, daarna naar het KIM gegaan. 

Gevaren gedurende 5 jaar op allerlei schepen 

waaronder een jaar bij de Franse marine. Daarna 

5 jaar CIMIC-officier geweest, is veel naar Afrika 

geweest. Hij heeft Hugo en Alfred daar bij 1CMICo 

ontmoet.

TEKST: MAJOOR AARNOUT MIJLING     FOTO’S: MINISTERIE VAN DEFENSIE

“Binnen defensie ontstaat er een groeiende vraag en 

wordt de kennismilitair ontdekt: ‘mag ik er ook zo een?’“

De initiatiefnemers op een rij: v.l.n.r. 
Majoor Hugo Goedhart, Majoor Alfred 
van der Klis en LTZ1 Erik Noordam
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‘Militair werkstudent brengt hoge kennis en 

netwerken naar de landmacht’

Studenten aan universiteiten –en 

sinds kort HBO- kunnen een Militair 

werkstudentprogramma volgen van het 

Ministerie van Defensie, namelijk bij het 

Defensity College. Naast hun studie draaien 

ze een tot twee dagen met deze bijbaan 

volwaardig mee met de Krijgsmacht. 

Werkstudenten zijn ook steeds meer zichtbaar 

bij de landmacht. Deze ‘tijdelijke reservisten’, 

oftewel ‘militair werkstudenten’, maken 

met hun specifieke expertise deel uit van de 

flexibele schil waar de landmacht steeds meer 

om vraagt. 

Wat leveren deze ‘tijdelijke reservisten’/

militair werkstudenten aan defensie in het 

bijzonder aan de landmacht?

“Iedereen die bij Defensity College zit wordt 

ingezet op maatwerk. Werkstudenten worden 

ingezet in de defensieorganisatie op basis 

van de kennis die zij meenemen met het 

daarbij passende werkniveau. Dat kan van 

alles zijn: van werken bij het kabinet bij C-LAS 

in de ondersteuning tot en met het verder 

autonoom ontwikkelingen in de RAS-cel 

van CD&E tot junior analist bij JISTARC tot 

Cultural Awareness Analist bij CAI. Maar 

ze kunnen met hun kennis direct bijdragen 

aan diverse opleidingen. Met dit brede 

kennispakket kunnen ze direct leveren aan de 

defensieorganisatie.”

Aantal uren per week

“Naast projecteninzet van ongeveer 

6 maanden worden ze structureel per 

week ingezet van 8 tot 16 uur, waar bij 

voorkeur ook gekeken wordt naar de 

operatie inzet en slagkracht. Daarnaast is 

er een militair-vormingsprogramma wat 

ze onderwijst in zaken die ze niet leren in 

collegezalen, zoals leiderschap, teamwork 

en doorzettingsvermogen. Ze zitten in een 

Young-talent programma waar ze worden 

“De samenwerking met de 

landmacht is erg goed te noemen”
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gecoacht op persoonlijke ontwikkelingen maar 

ook hun rol in groepen. Het werkt dus van twee 

klanten: defensie profiteert van de kennis en 

enthousiasme van deze militair-werkstudenten, 

anderzijds krijgen zij militaire skills mee waar 

ze de rest van hun leven iets aan hebben. 

Zo proberen we defensie weer terug in de 

samenleving te krijgen en daarmee het draagvlak 

van defensie te vergroten. De kans is groot dat 

men aan het einde van de studie toch besluit 

om reservist blijven, of zelfs beroeps militair of 

burgermedewerker te worden.  Meer dan 40% 

blijft beroeps of burger meer dan 90% blijft 

reservist. Maar het belangrijkste is: er ontstaan 

overal ambassadeurs die waar dan ook het 

nieuwe verhaal over defensie laten horen.”

Waar vult dit aan bij de beleidsvisie 

landmacht 2035?

“Defensity College kijkt nu wat werkt op kleine 

schaal, het zogenaamde ‘prototypen’. Zodra 

dit werkt  wordt dit schaalsgewijs opgevoerd. 

De ambitie die de beleidsvisie landmacht 

2035 uitstraalt geeft Defensity College nu 

al op kleine schaal vorm: high-tech kennis 

binnenhalen en binden, stimuleren van een 

verdere samenwerking met de universiteiten, 

meerdere projecten opzetten waar mogelijk 

marktpartijen mee willen en gaan doen. Op het 

vlak van diversiteit en Inclusiviteit doelstellingen 

doet Defensity College het ook erg goed; het 

percentage vrouw is hoog te noemen.  Bijna de 

helft van de sollicitanten is vrouw en er zijn al 

meer dan 4500 sollicitanten geweest. En veel 

jongeren met een niet-westerse achtergrond zijn 

flink vertegenwoordigd en wel van 12 tot 14%.”

Oriëntatie periode

“Defensity College is een paars programma: 

er zijn veel verschillende pakken aan boord. 

Het is dan ook niet raar als een luchtmacht pak 

rondloopt bij het kabinet van de Commandant 

Landstrijdkrachten. De werkstudenten zijn 

zich aan het begin van hun inzet nog niet écht 

bewust welke OPCO ze moeten kiezen, dus 

daar helpt Defensity College ze bij in de loop 

“Defensie profiteert van de kennis en enthousiasme van deze 

militair-werkstudenten, anderzijds krijgen zij militaire skills 

mee waar ze de rest van hun leven iets aan hebben.”
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der tijd. Ze krijgen dan ook het eerste jaar een 

laagdrempelige kennismakingsronde binnen 

defensie om later de juiste keuze te maken 

waar ze het meeste gevoel bij hebben en past 

bij hun kennisoverdracht. Ondertussen moeten 

ze gewoon voldoen aan de criterium van een 

militair: ze zijn A700, militair opgeleid, AMO en 

AMO+ gevolgd in nauwe samenwerking met 

landmacht Natres instructeurs van bijvoorbeeld 

1CMICo. En die samenwerking loopt meer dan 

uitstekend.”

Mag ik er ook zo een?

“De militair werkstudent is duidelijk herkenbaar. 

Ze hebben op hun rangonderscheidingstekens 

(ROT)  een oranje of zilveren driehoek staan. 

Ze geven daarmee aan dat ze geen vakmilitair 

zijn, maar een kennismilitair. In ieder geval geen 

krijger. Dat zorgt direct voor meer begrip en 

maakt ook duidelijk als ze in een lagere rang aan 

tafel zitten bij bijvoorbeeld een kolonel of hoger. 

De defensieorganisatie begint steeds meer te 

wennen aan deze ‘kennismilitairen’. Defensity 

College instrueert en vormt de studenten ook 

als ze aan hun adviseursrol beginnen: daardoor 

snappen ze het adviseurschap beter in de groene 

organisatie, kennen hun plek en zijn daardoor 

effectiever in het overbrengen van hun kennis 

aan de opdrachtgever.” 

“De acceptatie van de werkstudent binnen 

defensie bereid zich als een inktvlek uit. Maar ook 

buiten defensie. De tijdelijke reservist verkoopt 

zichzelf. Jonge mensen praten erover, men is 

super positief over deze mogelijkheid om kennis 

en kunde aan elkaar te knopen met als resultaat 

dat de  aanmeldingen binnen stromen. Maar 

ook binnen defensie ontstaat er een groeiende 

vraag en wordt de kennismilitair ontdekt: ‘mag 

ik er ook zo een?’ is dan ook een vaker gehoorde 

opmerking.”

Nauwe samenwerking met de landmacht

“De samenwerking met de landmacht is erg goed 

te noemen. Er zijn ook heel veel mogelijkheden 

om innovatie-kennis te koppelen met de 

operatie.  Een recent voorbeeld is operatie 

Operatie Route Orange: enkele tientallen 

studenten zijn vanuit de collegebanken via de red 

button op de DC app gemobiliseerd en hebben in 

augustus een paar honderd Afghanen succesvol 

genavigeerd van Kabul stad naar Kabul airport. 

De operatie gaat nu ook door maar met een 

andere  druk en met een andere focus. Dat heeft 

concreet een paar honderd mensenlevens gered. 

Dat toont aan dat de groep jonge mensen ook 

inzetbaar zijn op zo’n intense en acute inzet.”

Kennisreservist van de toekomst

“Het grote merendeel van Defensity College-

studenten wil na hun werkinzet actief betrokken 

blijven bij defensie. Meer dan 90% wil beroeps, 

burger of reservist worden. De grote uitdaging is 

dat de OPCO’s regelen dat mensen goed kunnen 

doorstromen. Om de doorstroom naar NATOPS, 

NATRES, 1CMICo of reservist bij de eenheid te 

bevorderen moet weg daarnaartoe nog wel 

beter ontwikkeld worden. De doorstroom 

reservistenstudie en het nieuwe HR-huis gaat hier 

volgens het team antwoord op geven.”

Wij blijven het volgen!  

https://nos.nl/regio/gelderland/artikel/137136-een-
bijbaan-in-het-leger-even-wennen-aan-een-wapen-in-
je-handen
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Een bijzondere aangelegenheid 

Militair werkstudent ‘H.’ is in het bijzijn van 

een klein besloten gezelschap gedecoreerd 

met maar liefst drie (buitenlandse) 

onderscheidingen.

Voordat H. als militair werkstudent bij 

Defensity College kwam werken is hij in 2010 

opgekomen bij de Luchtmobielebrigade 

waarna hij van 2014 tot 2018 bij het 

korpscommandotroepen (KCT) heeft 

gediend. Tijdens die laatste periode heeft hij 

verscheidene uitzendingen in Irak gedraaid 

om daarna zijn jarenlange werkzaamheden als 

operator in te ruilen voor een civiele technische 

studie en vervolgens bij Defensity College 

te solliciteren. Op basis van zijn geleverde 

dienst en prestaties tijdens zijn voorafgaande 

uitzendingen is H. aangedragen voor een drie 

onderscheidingen die hem op het Marine 

Etablissement zijn toegekomen:

#1Onderscheidingsteken Langdurige, Eerlijke 

en Trouwe Dienst (deze wordt uitgereikt na 12 

jaar dienst als manschap of onderofficier)

#2 de Landmachtmedaille

(te ontvangen voor langdurige operationele 

dienst)

#3 de Belgische Herinneringsmedaille 

(voor buitenlandse opdrachten of 

vredesoperaties)

Het komt zelden voor dat een militair 

werkstudent met een dergelijk repertoire 

in deze hoedanigheid gedecoreerd wordt. 

Defensity College is dan ook ongelofelijk trots 

om H. in onze DC-familie te hebben. 
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Al eeuwenlang bestaan er nauwe banden tussen studenten en de krijgsmacht. 
Van studentencompagnieën, eenheden tijdens de Tiendaagse Veldtocht, tot de 

hedendaagse ceremoniële studentenweerbaarheden en de nieuwste variant: het 
Defensity College. Dit laatste is een initiatief voor versterking van de band tussen 

Defensie en een nieuwe jonge hoogopgeleide generatie.

STUDENTEN IN HET GEWEER H
ISTO

RIE
EEUWENOUDE HISTORISCHE BANDEN MET DE KRIJGSMACHT

Prins Bernhard bij Utrechtse Studenten Weerbaarheid, Zijne 
Koninklijke Hoogheid en A.P. Besier inspecteren troepen

30 maart 1966
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De geschiedenis van de studentenweerbaarheid 

gaat ver terug. In 1665 was de Republiek in 

oorlog met Engeland en Bernhard van Galen, 

een Duits krijgsheer, achtte de tijd rijp om zijn 

oude geschillen met zijn westelijke buur op te 

lossen. Met Engelse fondsen trok hij Gelderland 

binnen en na ook Overijssel veroverd te hebben 

belaagde hij Groningen. Veel studenten boden 

aan om te helpen de stad te verdedigen en er 

werd een aparte compagnie opgericht. Omdat 

het niet tot een belegering kwam werd deze 

twee maanden later ontbonden. Tijdens het 

rampjaar 1672 werden de studentencompagnieën 

opnieuw opgericht. In de stad Groningen 

droegen de studenten veel bij aan de 

verdediging van de vesting. Ook in de 18de 

eeuw waren er in meerdere universiteitssteden 

exercitiegenootschappen en -gezelschappen 

aanwezig, die zich oefenden in de omgang met 

wapens. 

Tiendaagse Veldtocht

Met het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden in 1815 boden de Leidse en 

Utrechtse studenten hun gewapende diensten 

aan voor het landsbelang. Geformeerd in 

Jagerscompagnieën werden ze ingezet tegen een 

mogelijke aanval van de Fransen. In 1830 braken 

in Brussel, tweede stad van het Koninkrijk der 

Nederlanden, onlusten uit die ontaarden in een 

massaal gesteunde opstand tegen het bewind 

van koning Willem I. 

De Nederlandse regering mobiliseerde het 

leger en riep vrijwilligers op. De schutterijen 

uit heel Nederland, aangevuld met vele andere 

jongemannen, gaven aan de oproep gehoor. 

De studenten van de Noord-Nederlandse 

universiteiten en het Franeker Atheneum 

leverden vrijwillige jagerscompagnieën en een 

compagnie linie-flankeurs voor deelname aan 

wat de ‘de Tiendaagse Veldtocht’ zou gaan heten. 

Onder deze universitaire troepen bevonden zich 

enkele hoogleraren, die dienstdeden als officier. 

Uit deze compagnieën zijn enkele hedendaagse 

studentenweerbaarheden voortgekomen. 

De studenten-soldaten werden in 1831 weer 

gedemobiliseerd. 

TEKST: MAJOOR FRED WARMER   FOTO’S: NMM. NIMH. NATIONAAL ARCHIEF. BEELDBANK DEFENSIE, BEELDARCHIEF KNR  

De Vrijwillige Jagers der Leijdsche 
Hoogeschool, in het Avond gevecht te 
Bautersem, op 11 Augustus 1831, door 
Jacobus Schoemaker Doyer (1792-1867)
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In de tweede helft van de 19e eeuw was 

Europa het toneel van vele oorlogen. Koning 

Willem III was beducht voor de Pruisische 

expansiepolitiek en bevorderde op allerlei 

manieren de weerbaarheidsgedachte onder 

burgers en studenten. Weer bloeiden de 

weerbaarheidsverenigingen op en er ontstonden 

diverse nieuwe. Deze verenigingen hadden de 

landsverdediging op het oog, en oefenden in 

het omgaan met wapens en in de voorbereiding 

op de krijgsdienst. Zo werden in 1866 de eerste 

officiële studentenweerbaarheden opgericht in 

Utrecht en Leiden. 

Vrijwillige Landstorm en studenten

Bij het uitbreken van WO1 in 1914 meldden 

zich vele landgenoten (circa 20.000) aan om 

Nederland te verdedigen. Om deze grote 

toestroom in goede banen te leiden, en een 

plek te geven in de krijgsmacht, werd  op 

4 augustus 1914 de Vrijwillige Landstorm 

opgericht. Hierin waren geen speciale 

studenteneenheden voorzien. Maar aangezien 

de studentenweerbaarheden bestonden uit 

‘vaderlandslievende en gezagsgetrouwe’ 

Nederlanders, sloten zij zich massaal aan bij de 

Vrijwillige Landstorm. 

Ook had de Vrijwillige Landstorm in de jaren 

‘20 en ‘30 een grote aantrekkingskracht op 

studenten door de regeling  ‘Vrijwillige Militaire 

Vooroefening’. Deze studenten sloten een 

verbintenis met het vooroefeningsinstituut van 

de Vrijwillige Landstorm. Als zij voldeden aan een 

aantal eisen konden zij een diensttijdverkorting 

krijgen. De studenten kregen in de avonduren 

en in vakantieperioden algemeen militair 

voorbereidend onderricht en, na een met 

voldoende uitslag afgelegd examen, recht 

op verkorting van diensttijd bij de militie. Dit 

zogenaamde vooroefeningsinstituut werd op 1 

januari 1936 opgeheven.

‘Zwaluwdetachementen’

De gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije in 1948 

waren voor ruim 15.000 studenten aanleiding om 

Studentenweerbaarheid 
Pro Patria Leiden. Lustrum 1895
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de regering te vragen een beroep op hen te doen. 

Het hoofd van de sectie G3B van de Generale Staf 

richtte zich op 8 maart 1948 met een nota tot zijn 

commandant met het voorstel om ‘vrijwillige 

studentencorpsen’ op te richten binnen de te 

vormen Nationale Reserve. Uiteindelijk besloot 

de landmacht om deze studenten op te nemen in 

afzonderlijke eenheden. 

Zij kregen hun vorming in 

studentenopleidingscentra. In geval van 

oorlog in de jaren ’50 kregen zij per ‘telegram 

N’ een buitenlandse opkomstbestemming. 

De studenten zouden in detachementen via 

de zeehavens naar het buitenland worden 

vervoerd om daar hun militaire opleiding te 

voltooien. Ook andere opleidingseenheden van 

de landmacht, marine en de luchtmacht volgden 

deze procedure, die operatie Zwaluw werd 

genoemd. Toen in 1953 het aantal studenten 

was gedaald tot slechts 300 man besloot met 

tot opheffing van deze opleidingscentra. De 

studentenweerbaarheid bleef wel bestaan.

Tijdens de Koude Oorlog stonden de 

studentenweerbaarheden onder bescherming 

van Prins Bernhard. De prins had ervaren dat 

na de Duitse inval in 1940 amper georganiseerd 

en gewapend verzet mogelijk was. Hij 

bedacht de weerbaarheden een rol toe bij 

actief verzet tijdens een communistische 

overheersing. Bewust besloot men om de 

studentenweerbaarheden pas een rol te 

geven ná de bezetting van Nederland. Ze 

waren immers burgers en geen militairen 

die zich hadden overgegeven. De Regionale 

Militaire Commando’s had voor deze geheime 

verzetskracht geheime wapendepots ingericht.

Studentenweerbaarheid anno 2021

Iedere studentenweerbaarheid heeft nog 

altijd banden met Defensie. Voor het volgen 

van militaire trainingen, schietoefeningen of 

deelname aan de Vierdaagse van Nijmegen. 

Verder vormt een aantal weerbaarheden een 

afzetting in ceremoniële uniformen tijdens 

evenementen als bijvoorbeeld Prinsjesdag, 

Delftsche Studenten Weerbaarheid in 
1963. Op 3 juli kregen van dat jaar kregen  
zij van de toenmalige burgemeester een 
nieuw vaandel uitgereikt. 

37



 

Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam of 

staatsbegrafenissen.

Sinds 1998 wordt er door de weerbaarheden 

onderling jaarlijks gestreden om de Prins 

Bernhard-trofee, vernoemd naar prins 

Bernhard, in leven beschermheer van de 

studentenweerbaarheden. Deze prijs wordt 

jaarlijks uitgereikt door de inspecteur-generaal 

der Krijgsmacht, tijdens de IGK-borrel op De 

Zwaluwenberg (het voormalig werkpaleis van 

Prins Bernhard).

Korps Nationale Reserve

De laatste jaren is het Korps Nationale Reserve 

populair bij studenten, sommige eenheden 

zijn al voor meer dan de helft gevuld met 

studenten. Actief zijn bij het Korps Nationale 

Reserve is voor studenten goed met een 

opleiding te combineren. Bovendien is het 

een uitgelezen mogelijkheid naast de studie 

wat bij te verdienen. Het werk spreekt hen 

aan het verdient beter ‘dan vakken vullen in 

de supermarkt’. Saamhorigheid, sportiviteit, 

uitdagingen aangaan en schietoefeningen 

volgen’ en voor sommige een voorbereiding of 

springplank naar  de beroepsofficiersopleiding.

Nieuw: Defensity College

Het Defensity College is in 2017 in het leven 

geroepen. In dit nieuwe initiatief krijgen 

Militaire werkstudenten een bijbaan bij 

defensie voor het uitvoeren van opdrachten 

die passen bij hun studierichting en interesses. 

De Nederlandse Defensie Academie en de 

krijgsmachtonderdelen ontwikkelden het 

programma voor de nieuwkomers. Ook wordt 

er gewerkt aan leiderschapskwaliteiten. De 

samenwerking met onderwijsinstituten past 

in het nieuwe concept Adaptieve Krijgsmacht 

en de intensivering van het reservistenbeleid. 

Studenten zien meer en meer het belang van 

veiligheid in en welke maatschappelijke bijdrage 

zij daaraan kunnen leveren. Bovendien krijgen 

ze de kans om onderdeel deel uit te maken 

van unieke projecten die ze alleen bij Defensie 

vinden.

(zie verder het artikel over Defensity College in dit 

nummer, op pagina 24.)

Nationale Reserve Studenten-
opleidingscentrum, Delft 1950

38



X

“Leuk om een kijkje te nemen in de keuken van Defensie”, aldus Husayn Kalandar. 
Husayn is een van de zeven studenten van Hogeschool Utrecht die begin oktober 

aansloten bij een driedaagse oefening van het netwerk IDEA van 1CMICo.

“HET WAS TOTAAL UIT 
ONZE COMFORTZONE”

ID
EALISTEN

 VAN
 1 CM

I CO
 O

EFEN
EN
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De oefening begint op 7 oktober als ruim 50 

militairen van het Netwerk IDEA (Economy 

& Commerce) zich melden op de Generaal 

Majoor Kootkazerne in Stroe met als doel de 

positioneringsvraagstukken voor IDEA verder 

uit te werken en daarbij aandacht te schenken 

aan het militaire besluitvormingsproces. De 

IDEAlisten richten zich drie dagen lang in 

verschillende groepjes op het verbeteren van de 

analysevaardigheden en bevelvoering. Daarnaast 

besteden ze specifiek aandacht aan de relatie 

tussen de civiele achtergrond en de militaire 

omgeving. Aan de hand van vier verschillende 

cases (gekoppeld aan hoofdtaak 1 en 3) wordt 

geprobeerd de expertise van IDEA en het 

daarbij behorende netwerk nog beter in kaart te 

brengen, zodat voor commandanten en civiele 

partners direct duidelijk is waarvoor ze een 

beroep kunnen doen op IDEA.

Op vrijdag 8 oktober schuiven zeven studenten 

van de Minor Projectmanagement aan de 

Hogeschool Utrecht aan bij de laatste casus. Zij 

werken voor hun minor een aantal opdrachten 

voor IDEA uit en komen een kijkje nemen om een 

beter beeld te krijgen van hun opdrachtgever(s). 

De studenten maken kennis met het OATDOEM 

proces dat de militairen stap voor stap doorlopen 

om de verschillende cases uit te werken.

Husayn: “Het was voor ons een nieuwe 

manier van werken en ook een andere manier 

om naar een vraagstuk te kijken. Het is ons 

wel heel duidelijk geworden waarom ook 

de economische kant kan bijdragen aan het 

vinden van een oplossing voor een vraagstuk. 

Daarnaast is het belang van samenwerking 

en het gebruik maken van een netwerk heel 

duidelijk naar voren gekomen. Wat verder 

opviel was het zogenaamde timeboxen. De 

deelnemers moesten zich aan een strakke 

planning houden. En hieruit blijkt dat je in een 

korte tijd al veel kunt bereiken. Er worden onder 

druk sneller beslissingen genomen waardoor de 

besluitvorming minder tijd kost. Het was leuk om 

op deze manier een kijkje te kunnen nemen in de 

keuken van Defensie. Ook de interactie met de 

militairen en hoe ze zich daarin opstelden beviel 

heel erg goed.”

TEKST EN FOTO’S: JACQUELINE SPIJKERMAN
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Behalve dat de studenten een bijdrage leverden 

aan de uitwerking van de casus, namen ze ook 

deel aan een exercitieles. Husayn: “Het was totaal 

uit onze comfortzone, maar heel gaaf om een 

keer gedaan te hebben. Leuk ook om de theorie 

achter de exercitie mee te krijgen.”

Al met al waren het drie mooie dagen, waarin 

naast het serieuze denkwerk ook tijd was 

ingeruimd voor sociale en sportieve activiteiten. 

Een mooie manier om krijgsmacht en civiel 

dichterbij elkaar te brengen.

Meer info: j.spijkerman@mindef.nl
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Reservisten gaan al jaren op uitzending naar het buitenland, samen met de 
beroepscollega’s. De laatste paar jaar gaan steeds meer reservisten op uitzending. 

Zo zijn reservisten van 10 Natresbat in 2019 gezamenlijk op uitzending geweest 
in Jordanië. Vanaf september zijn reservisten van 30 Natresbat in Irak met 

beroepscollega’s van 42 Brigade VerkenningsEskadron ( 42 BVE). Yaïr da Costa 
van 20 Natresbat was van januari tot en met juli dit jaar in Litouwen met de NATO 

enhanced Forward Presence. Hij doet hier zijn verhaal.

RESERVIST OP UITZENDING  
NAAR LITOUWEN

O
P U

ITZEN
D

IN
G
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TEKST EN FOTO’S: KAPITEIN YAÏR DA COSTA 

In het voorjaar van 2020 zag ik op ikbenreservist.

nl een IIR (Individuele Inzet Reservist)-uitvraag 

staan voor de functie van Public Affairs Officer 

(PAO) voor missies in het buitenland. De PAO is 

verantwoordelijk voor de (externe) communicatie 

omtrent de missie. Hierbij wordt onder andere 

met behulp van tekst, beeldmateriaal en (sociale) 

media uitgedragen hoe de missie verloopt en 

waar deze voor staat. Mijn civiele ervaring als 

woordvoerder en PR-adviseur gebruikte ik 

al in twee eerdere IIR-functies als stafofficier 

communicatie, dus zag ik een mooie kans om mijn 

wens om op uitzending te gaan in vervulling te 

laten gaan.

Niet lang na mijn sollicitatie kreeg ik een belletje: 

of ik interesse had om naar Litouwen te gaan. Nou, 

dat had ik wel! Er waren echter drie kandidaten, 

dus moest er geselecteerd worden. Uiteindelijk 

kwam het goede nieuws dat ik het was geworden

Na een opwerktraject van maar liefst een half 

jaar werden veel voorbereidingen getroffen. Zo 

waren er oefeningen in het buitenland, waarbij 

de deelnemende landen – Duitsland, Nederland, 

België, Tsjechië en Noorwegen – alvast kennis 

met elkaar konden maken. Helaas gingen al die 

oefeningen voor mij niet door. Omdat ik corona 

opgelopen had testte ik ruim drie maanden na 

mijn besmetting nog steeds positief en kwam ik 

Duitsland niet in. Gelukkig kon ik wel meedoen 

met de (toen nog zo geheten) missiegerichte 

opleiding (MGO). Tijdens deze opleiding op de 

School voor Vredesmissies (SVV) in Harskamp 

krijg je onder andere info over cybersecurity en 

de cultuur van het land waar je naartoe gaat.

De NATO enhanced Forward Presence 

bevindt zich in de Baltische staten 

(Letland, Estland, Litouwen) en Polen. 

Deze aanwezigheid van NAVO-militairen 

uit verschillende landen zit sinds 2017 in de 

regio als reactie op de onrust in de regio. 

Denk hierbij aan de burgeroorlog in Oost-

Oekraïne en de annexatie van de Krim. 
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Begin januari verliet ik dan mijn huis, om het 

pas na zeven maanden weer terug te zien. Het 

begon met een quarantaine van twee weken op 

het Wallaardt Sacrékamp. Dankzij de goede zorg 

van de Natrescollega’s aldaar was het verblijf 

daar goed te doen! Op de een-na-laatste dag was 

het nog even nagelbijten of mijn PCR-test deze 

keer wel negatief uit zou vallen. Gelukkig wel. 

Twee dagen daarna gingen we met de bus naar 

vliegbasis Eindhoven om met het vliegtuig naar 

Litouwen te gaan.

Eenmaal in Litouwen was het wit van de sneeuw 

en vooral erg koud. Temperaturen van -25 graden 

Celsius werden makkelijk gehaald. De laatste 

sneeuw viel in mei nog. Al met al een bijzondere 

ervaring. Vanaf midden mei leek het echter alsof 

de zomer al begonnen was. Opeens bloeide de 

natuur op in het eerst met witte sneeuw bedekte 

land.

Het werk heb ik als geweldig ervaren. Vanwege 

mijn multiculturele achtergrond en talenkennis 

voelde ik me als een vis in het water binnen de 

multinationale NAVO-omgeving van de missie. 

Daarnaast kreeg ik betaald om te doen waar ik gek 

op was: het maken van foto’s, films en artikelen. 

Maar ook het contact en de samenwerking met 

de Litouwers, Amerikanen en de Nederlandse 

ambassade was iets wat het werk als PAO zo 

mooi maakte. Het was veel en druk – want als 

een event voorbij was, begon voor de PAO het 

échte werk pas – maar het voelde nog steeds niet 

aan als werken. Zeker als je tijdens een oefening 

achter een bulderende Leopardtank in actie rijdt 

terwijl de Duitse CSM ‘I liebe das geräusch!’ tegen 

je schreeuwt, dan wordt slechts één gedachte mij 

meester: I love my job!

Uiteindelijk heb ik in totaal zes maanden 

in Litouwen gezeten. Een periode die zeer 

bijzonder zou blijken. Vanwege verscherpte 

coronamaatregelen en een tweede besmetting 

moest ik in totaal vijf weken het werk op mijn 

kamer uitvoeren. Daarnaast werd mijn lichting in 

Litouwen gevaccineerd met vaccins die speciaal 

vanuit Nederland overgevlogen waren. Omdat 

de Nederlandse PAO ook de Deputy Chief PAO 

is, was ik zelfs twee weken de acting chief PAO 

vanwege het onverwachte vertrek van de Duitse 

Chief PAO. Al met al een periode waar heel veel op 

me af kwam, maar waar ik mezelf ook enorm heb 

kunnen ontwikkelen op persoonlijk vlak.

Terugkijkend naar mijn missie in Litouwen, kan ik 

zeggen dat dit (tot zover) de mooiste tijd van mijn 

leven is geweest. Ik heb er nieuwe (multinationale) 

vrienden gemaakt, ontzettend veel mooie 

ervaringen opgedaan en mijzelf als mens enorm 

kunnen ontwikkelen. Iets wat niet mogelijk was 

als zowel mijn IIR- als mijn Natrescommandant 

mij niet had gesteund om op missie te gaan. Daar 

ben ik hen immens dankbaar voor. Dus mocht 

je de kans krijgen om als reservist op uitzending 

te gaan: ga ervoor! En aan de commandanten: 

steun je personeel hier vooral in, want je krijgt 

er mensen voor terug die waardevolle ervaring 

terugbrengen naar de eenheid.
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Op 4 augustus j.l. heeft het Korps Nationale Reserve bij de jaarlijkse nationale 
korpsherdenking bij het monument ‘Als ’t Moet’ op het militair Ereveld Grebbeberg de 

gevallenen vrijwilligers herdacht. Op 4 augustus 1914 is de Vrijwillige Landstorm opgericht, 
waarvan het huidige Korps Nationale Reserve de voortzetting is. Daarom geldt 4 augustus 

als de dag waarop het korps stilstaat bij de gevallenen militairen van dit korps en haar 
voorgangers. Het doet recht aan de vele gevallenen van de Vrijwillige Landstorm uit de 

meidagen van 1940, en aan een gevallene Natres vrijwilliger tijdens de Korea oorlog, maar 
zal ook – als onverhoopt in de toekomst militairen van ons korps bij een inzet omkomen – 

de plek zijn waar alle gevallenen op gepaste wijze worden herdacht.

NATIONALE HERDENKING  
BIJ HET MONUMENT ‘ALS ’T MOET’ 

‘ALS ‘T M
O

ET‘
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Korpscommandant luitenant-kolonel Hans 

Berding opende de ceremonie met een 

toespraak, daarna droeg de ceremoniemeester 

Kapitein Ayelt Gijzen een bijzonder verhaal 

voor van soldaat Willem Muller (1917) van het 

Vrijwillige Landstorm Korps Vaartuigendienst. 

Vrijwillig soldaat Muller was stuurman aan 

boord van de Bona Spes II, die een schip moest 

wegslepen van Puttershoek naar de hoogte van 

Oud Beijerland, om daar ten dienste te komen 

van Groep Spui. Bona Spes werd daarbij onder 

de Barendrechtse brug door gestuurd en werd 

door beide zijden beschoten, waarbij echter 

de stuurboordzijde [Duitse zijde] het hevigste 

werd beschoten. Daarbij raakte de stuurman 

Muller - die ondanks het vuur aan het roer 

bleef - ernstig gewond. Hij overleed aan die 

verwondingen op 17 mei in Oud Beijerland in 

het militaire hospitaal aldaar. Soldaat Muller 

werd bij KB van 9 mei 1946  postuum, het 

Bronzen Kruis toegekend wegens het moedig 

optreden tegenover den vijand.  

Zijn oorlogsgraf is te vinden op de  Gem. 

Begraafplaats Essenhof te Dordrecht.

Vervolgens besteedde Aalmoezenier Majoor 

Niek Nijhuis, in een bijzondere toespraak met 

overdenkingen en overwegingen, aandacht aan 

een lid van de vrijwillige Landstorm die in de 

meidagen van 1940 gevallen is nabij Dordrecht. 

Soldaat Teunis van Wijk.

Teunis van Wijk is geboren op 15 juni 1904. Hij 

is landbouwer in het Drentse plaatsje Vries. 

Het militaire leven trekt hem. Op 18-jarige 

leeftijd treedt hij in dienst bij de Vrijwillige 

Landstorm, Verband Zwolle, Afdeling Assen. Als 

20-jarige moet hij zijn dienstplicht vervullen. 

Teunis belooft zijn kameraden bij de Vrijwillige 

Landstorm dat hij hierna terug zal komen. 

Hij wordt als dienstplichtig soldaat in 1924 

geplaatst bij het 18e Regiment Infanterie. 

Tijdens de Nederlandse mobilisatie in augustus 

1939 wordt Teunis opgeroepen en ingedeeld 

TEKST: MAJOOR FRED WARMER  FOTO’S: GERARD VAN OOSBREE, DUTCH DEFENCE PRESS, OORLOGSGRAVEN STICHTING, HISTORISCH ARCHIEF KNR
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bij de 1e compagnie van het 1e bataljon, 34e 

Regiment Infanterie. Het 1e bataljon maakt deel 

uit van het Zuidfront van de Vesting Holland en 

staat onder bevel van majoor Ravelli. Op 10 mei 

1940 bevindt het bataljon zich bij Amstelwijk. 

In deze omgeving vinden Duitse luchtlandingen 

plaats.In de nacht van 10 op 11 mei krijgt het 

bataljon opdracht voor verplaatsing naar 

Dordrecht om aan de zuidgrens van de stad 

stelling in te nemen. Hier dient contact te 

worden gemaakt met eigen troepen van het 

Kantonnement Dordrecht. De 1e compagnie 

van Teunis van Wijk vormt de kopgroep. 

Als de duisternis valt, trekken Teunis en zijn 

kameraden richting Dordrecht. In de vroege 

ochtend worden zij aan de Mijlweg verrast door 

mitrailleurvuur van Duitse parachutisten. Er 

is geen enkele dekking. Er vallen 9 doden en 

3 zwaargewonden. Teunis bevindt zich onder 

de slachtoffers. Na de gevechten wordt hij ter 

plekke begraven.

Op 14 juni 2012 wordt soldaat Teunis van Wijk 

met militaire eer herbegraven op het Ereveld 

Grebbeberg door een detachement van het 44e 

Pantserinfanteriebataljon ‘Johan Willem Friso’ 

uit Havelte. Zijn nog enig levende zoon, maakte 

zich zorgen dat na zijn dood het graf van zijn 

vader niet meer zou worden onderhouden: 

“Hier op de Grebbeberg ligt mijn vader op zijn 

plek. Goed en voorgoed.”

Kransen werden gelegd namens de 

Koninklijke Landmacht, Het Korps Nationale 

Reserve, het Instituut Inspecteur Generaal 

der Krijgsmacht, de Stichting de Nationale 

Landstorm Commissie, de gemeente Rhenen 

en de Oorlogsgravenstichting.  Het credo van 

de Vrijwillige Landstorm was Als̀ t Moet. Een 

begrip dat anno 2021 nog altijd krachtig en 

actueel is. Het Korps Nationale Reserve is met 

recht trots op haar monument.

Soldaat  
Teunis van Wijk

Militair ereveld Grebbeberg  
te Rhenen Vak/rij/nummer 14 /19
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In juli jongstleden zijn onverwachts veel reservisten ingezet tijdens de wateroverlast 
in Limburg. Niet alleen ‘on the spot’ maar ook meerdere reservisten op de achtergrond 

zoals RMOA’s (Regionale Militaire Operationeel Adviseurs) van de 13e lichte Brigade, het 
Territoriaal Operatie Centrum (TOC) en Subject Matter Experts (SME’s) die ook werkzaam 

zijn binnen het Water Risk Training Expertise centre (WTEc). De totale samenwerking 
tussen crisis- en waterpartners werd op 14 oktober tijdens de Waterveiligheidsdag 

Nationale Operaties (NATOPS) besproken, evenals de rol van defensie als structurele 
veiligheidspartner hierin. Deze Waterveiligheidsdag werd gehouden in de Generaal Majoor 

de Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot.

WATERVEILIGHEID MAAK JE  
NIET ALLEEN, MAAR SAMEN

W
ATERO

VERLAST
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DOOR: MAJOOR AARNOUT MIJLING
FOTO’S: 13E LICHTE BRIGADE/EGBERT VAN KLOOSTER, 
ANNEKE JANISSEN (GENIE) 

Deze dag werd georganiseerd door 

projectofficier majoor Pieter van Ingen, RMOA 

van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

(VRBZO). Hij nam het op zich om samen met 

sprekers vanuit alle geldingen van defensie 

(beleid, kennis en crisismanagement) en 

enkele civiele waterpartners stil te staan bij de 

rollen, processen, ervaringen, Best Practices en 

Lessons Identified van onder andere de recente 

wateroverlast in Limburg.  Vanuit de theoretische 

werkelijkheid (bestuurlijke afspraken en  vast 

staande tactische uitvoeringsaspecten), werd 

de praktische werkelijkheid gedeeld en werd 

er vooruit gekeken. Het ging hierbij om de 

watercrisis zelf, de tactische besluitvorming 

voor de aanpak van de overstroming en de 

(uitvoering) van de daadwerkelijke inzet.

Vertegenwoordigers van o.a. Defensiestaf, 

Rijkswaterstaat, Expertise team waterkeringen, 

NATOPS, TOC, Water risk Training Expertise 

centre (WTEc), Regionale Militaire Operationeel 

Adviseurs (RMOA’s), 1CMICo, bedrijfsveiligheid 

CLAS en vele ervaringsdeskundigen spraken 

mee om meer van elkaar te leren en beter 

te begrijpen. Het doel was om elkaar sneller 

te vinden en te versterken om daarmee bij 

Safety kreeg naast de vele sprekers het 

podium om persoonlijke veiligheid als een 

integraal onderdeel van de totale crisisinzet 

uit te lichten. Er werden vele goede Safety-

voorbeelden tijdens deze inzet benoemd, 

opvallende zaken beschreven en er werd 

ingezoomd naar de uiterst goede collegiale 

zorg voor elkaar in deze crisis. Want elkaar 

waarschuwen voor en bespreken van 

risicovolle situaties (speak up!) blijken 

cruciale ingrediënten om als ondersteuners 

in crisisgebied goed en langdurig 

inzetbaar te blijven. Daarmee blijft het 

voortzettingsvermogen van de landmacht 

óók bij zo’n crisisinzet op gevaarlijke plekken 

gegarandeerd. Omdat ’t Moet!
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komende watercrises en overstromingen de 

inzet nóg efficiënter en op een veilige wijze uit 

te kunnen voeren. Het hoofddoel was om op 

uitvoerend niveau beter gesteld te staan tijdens 

Watercrises en Overstromingen.

De inzet van innovatieve mobiele Waterkeringen 

-als alternatief voor de veelal te zware 

zandzakken- kreeg ook de aandacht van de 

zaal. Want er is vandaag de dag slimmer en 

beter materiaal beschikbaar dan de beroemde 

hoge zandheuvel en pionierschop: denk dan 

aan de inzet van zandzakvulmachine op 

cruciale plekken, zandzakken aanleveren op 

pallets en aan de inzet van vele verschillende 

semi- tijdelijke mobiele waterkeringen. 

Daarmee voorkomen we veel te zwaar gevulde 

zandzakken en chaotische distributie taferelen. 

Want te lang sjouwen met een te zware zandzak 

komt de langdurige en intensieve inzet en 

gezondheid van de manschappen ter plekke 

zeker niet ten goede. Daarnaast wordt het 

zand in de zandzakken, nadat ze in contact zijn 

geweest met rivierwater vaak beschouwd als 

verontreinigde grond wat afvoer moeilijker en 

duurder maakt.

Want juist de aandacht voor elkaar in risicovolle 

omgevingen (Safety) de juiste bescherming 

middelen (PBM’s) en inzet van beschikbare 

innovaties voorkomt vermoeidheid bij 

personeel, het niet-alert zijn, mogelijke nek- 

en rugklachten, kapotte handen (watervaste 

handschoenen), niet aangelijnd zijn op risicovolle 

plekken (veiligheidslijnen en zwemvesten) en 

daarmee onnodige uitval van medewerkers 

tijdens zo’n langdurige inzet. Juist dán is iedereen 

nodig om de missie te laten slagen. Noem het 

de functie van militair optreden, beschermen 

en dus Protecting of  The Force: iedereen is en blijft 

inzetbaar om de klus te klaren.

Majoor Pieter van Ingen,  
RMOA Brabant-Zuid en promotor inzet reservisten. 

“Reservisten zijn zowel een kwalitatieve als ook een 
kwantitatieve versterking van middelen, mensen en 
materieel. Belangrijk is dat de reservist en de vast 
bestander elkaar vinden en versterken op sterke 
punten en elkaar steunen/terzijde staan als het gaat 
om kennis, gedrag en vaardigheden. Het gaat ook 
om bruggen slaan in de communicatie tussen de 
civiele en militaire actoren. Kleine details en een 
nadere duiding kunnen hierin een verschil maken 
tijdens de koude, maar juist zeker ook tijdens de 
warme fase. Hierin een voorbeeld: 

  Een waterschap spreekt over de dijkwacht en deze 
kijkt of er scheuren in de dijk zitten, er kwelwater 
onder de dijk doorstroomt en of de dijk wordt 
beschadigd door drijfhout. De term dijkwacht lijkt 
op de term wachtlopen en  bewaken en beveiligen 
(B&B). Maar een nadere taakanalyse laat zien dat 
de rol van defensie hierin is: assistent inspecteur 
van de dijk onder fysieke leiding van een ervaren 
medewerker van de waterschappen. Het B&B van 
een dijk zal een zeer lastige bijstandsaanvraag 
worden van de Dijkgraaf aan Defensie. Een 
bijstandsaanvraag met een assistentie-rol is 
beduidend minder lastig. 

Dus de woordkeuze gebaseerd op een taakanalyse is 
een voorbeeld van een activiteit die de reservist zeer 
goed kan en die een wezenlijk verschil kan maken in 
een afgekeurde of goedgekeurde aanvraag.
Naast een pragmatisch en doelgerichte 
Waterveiligheidsdag  is het van belang dat werd 
aangegeven hoe de huidige en toekomstige 
samenwerking intern de defensiekolom is. En ook 
hoe deze samenhangt met de belangen van de 
waterkolom en de Veiligheidsregio.  Afsluitend 
was het interessant om te zien dat een ruime 
meerderheid van de organisatie bestond uit 
reservisten.”
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Lkol-reservist  Marc Balemans,  
programmamanager WTEc (Water risk Training Expertise 
centre, samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, 
Waterschappen en Defensie): 

“Defensie zet reservisten op voor specifieke 
werkvelden, Subject Matter Experts (SME). Vanuit 
hun civiele kennis en netwerk adviseren zij binnen 
defensie. Dat kan gaan over inzet of een specifiek 
technisch probleem. Tijdens de watercrisis in Limburg 
is op verzoek van het Territoriaal Operatie Centrum 
(TOC) al vanaf het begin duiding gegeven aan de 
inzet die mogelijk van defensie gevraagd zou gaan 
worden. Door voorafgaand aan de daadwerkelijke 
vraag een beeld te schetsen van mogelijke inzet, kan al 
voorgesorteerd worden of en hoe die inzet beschikbaar 
te stellen is. Daarmee kan sneller gehandeld worden. 
Bij die adviezen is het netwerk dat in de koude fase 
opgebouwd is cruciaal. Het gaat dus niet alleen om 
kennis, zeker ook om kennissen. Zo kon een specialist 
van Deltares (civiel kennisinstituut op gebied van water, 
bodem en geotechniek) snel gekoppeld worden aan de 
infra-specialist van 101 Geniebataljon. Daarmee kon 
binnen korte tijd in Valkenburg een vervangende brug 
geplaatst worden.

Sinds de start van het samenwerkingsverband WTEc 
in 2017 is gebouwd aan een netwerk van specialisten 
en deskundige bij alle partijen. Tijdens de watercrisis 
heeft dat zijn meerwaarde opgeleverd. Binnen Defensie 
werd die beschikbare kennis snel gevonden. Een ook 
in de communicatie met de civiele partijen heeft het 
voordelen gehad voor alle betrokkenen. We zijn er 
nog niet, de rol en positie van WTEc en SME’s dient 
beter geborgd te worden. Zodat ook in de regio (bij 
de RMC en hoofden Natops) en de RMOA’s de inzet 
van specifieke expertise met reservisten nog beter 
toegepast wordt. Een crisis beteugel je immers samen.”

Majoor-reservist Egbert van Klooster,  
RMOA VRLZ,  hoe hij als reservist deze inzet beleeft heeft 
en wat hem overkomen is.
Wat wil je de collega-RMOA’s en waterpartners meegeven 
voor de volgende overstroming/crisisinzet?   

‘Als reservist ben je lokaal goed bekend, in dit geval is 
Valkenburg voor mij een naburig dorp.
Door de deelname aan vele OT’s en oefeningen, ben je met 
veel van de mensen ter plaatse uit de diverse kolommen 
al bekend. Wat echter nog belangrijker is, ze kennen jou en 
daardoor wordt je ook gewoon aangesproken om even te 
sparren over knelpunten die ze tegen komen.
Bij het hoogwater ben ik aangeschoven in het Copi overleg 
en ook daar zijn wij vaker door de brandweer uitgenodigd, 
zoals bij de grot brand en meer recent bij een brand op een 
industrieterrein in Brunssum.

Als reservist kan je (letterlijk) een brug slaan vanwege 
je civiele kennis alsook de kennis binnen defensie. 
Het is een super ervaring om mee te maken met 
hoeveel enthousiasme de brug-specialisten van 105 
Geniecompagnie Waterbouw aan de slag gingen om ter 
plaatse de situatie te verkennen, hun expertise deelden en 
direct aan de slag gingen richting oplossingen. De valkuil 
zit ‘m ook in het enorme enthousiasme waardoor er snel 
geroepen wordt dat er nog veel meer gedaan kan worden… 
en daar moet dan weer heel snel de rem op.’….

Infographic: Hanna Maas
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In opdracht van Korpscommandant luitenant-kolonel Hans Berding doen majoor Fred Warmer 
en drs. Wim de Natris onderzoek naar de Vrijwillige Landstorm (VL). Die organisatie werd in 
1914 opgericht en geldt als voorganger van het Korps Nationale Reserve (KNR). Inmiddels is 

duidelijk dat de Vrijwillige Landstorm rechtstreeks voortkomt uit de beweging voor vrijwillige 
weerbaarheid, waarin Nederlandse burgers buiten de krijgsmacht bij wilden dragen aan de 

Nederlandse. De Vereeniging “Volksweerbaarheid” heeft daarin een belangrijke rol gespeeld, 
En in het bijzonder haar voorzitter, de Amsterdamse industrieel A.E. Dudok van Heel.

RESERVE-KAPITEIN (A.E.) DUDOK  
VAN HEEL, VOORVECHTER VAN DE  

WEERBAARHEIDSGEDACHTE

H
ISTO

RIE

A.E. Dudok van Heel (zonder hoed, met papier in de hand) 
spreekt generaal Baden Powell, de oprichter van de internationale 

padvinderij toe bij zijn bezoek aan Amsterdam, 1911
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Weerbaarheidsverenigingen ontstonden 

al in de 19e eeuw. Vanaf 1900 ontstonden 

enkele tientallen nieuwe verenigingen die 

niet alleen maar aan schietoefeningen 

deden maar zich als een militaire eenheid 

organiseerden en oefenden en het plan 

hadden om in geval van oorlog te worden 

opgenomen in het Nederlandse leger. Een 

deel van deze vrijwilligerskorpsen, zoals ze 

zich noemden, was als vereniging verbonden 

aan de Vereeniging “Volksweerbaarheid”. Die 

vereniging “Volksweerbaarheid” ontstond naar 

aanleiding van de Tweede Boerenoorlog (1899-

1902) die zich afspeelde in het tegenwoordige 

Zuid-Afrika, waar Nederlandstalige boeren 

in Oranje Vrijstaat hun vrijheid verdedigden 

tegenover de Britten. Volgens de grondleggers 

van “Volksweerbaarheid” moest het hele 

Nederlandse volk weerbaar gemaakt worden 

als voorbereiding op het verwachte grote 

gewapende conflict in Europa. Invoering van 

een algemene militaire dienstplicht zonder 

loting en vorming van een ‘volksleger’ waren de 

belangrijkste programmapunten.

In 2020 hebben wij in een artikel in November 

Romeo stil gestaan bij de ontstaansgeschiedenis 

van de weerbaarheidsgedachte en van de 

Vrijwillige Landstorm. In dat eerdere artikel is de 

naam van de reserve-kapitein A.E. Dudok van 

Heel kort gevallen. In dit artikel werken wij de 

persoon verder uit.

Deze A.E. Dudok van Heel ontwikkelde zich 

in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog 

tot één van de belangrijkste personen binnen 

de weerbaarheidsbeweging in het algemeen 

en de Vereeniging “Volksweerbaarheid” in 

het bijzonder. Samen met anderen was hij 

een van de wegbereiders die het voorwerk 

deed dat zou leiden de oprichting van de 

Vrijwillige Landstorm op 4 augustus 1914. Toen 

de Nederlandse krijgsmacht als antwoord 

op het begin van de wereldoorlog overging 

TEKST: MAJOOR F.A.J.WARMER  KORPSHISTORICUS EN DRS. WIM DE NATRIS  MILITAIR HISTORICUS
FOTO’S EN BRONNEN: NIMH, NMM, NOORD-HOLLANDS ARCHIEF, RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED, DELPHER, ZEEUWS ARCHIEF, 
BEELDBANK SCHOUWEN-DUIVELAND, COLLECTIE ATELIER J. MERKELBACH BEELDBANK AMSTERDAM, HISTORISCHE COLLECTIE WERKSPOOR, 

STICHTING VIJVERBERG, HISTORISCHE PUBLICATIES NAARDEN, MILITAIRE SPECTATOR

Groepsportret gewapende leden “Volksweerbaarheid” 
tijdens het jaarlijkse  kamp te Laren, 1903
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tot algemene mobilisatie was hij in de eerste 

dagen van augustus 1914 en de maanden erna 

persoonlijk degene die de Vrijwillige Landstorm 

tot stand hielp brengen. Dat maakt hem 

historisch gezien meteen ook de geestelijk 

vader van het gedachtegoed waaruit na de 

Tweede Wereldoorlog de Nationale Reserve en 

dus ook het huidige Korps Nationale Reserve 

is voortgekomen. Ons Korps is volgens het 

Traditiebesluit Koninklijke Landmacht en 

het Koninklijk Besluit van 12 maart 1977 de 

voortzetting is van de Vrijwillige Landstorm.

Wie was A.E. Dudok van Heel?

Reserve-kapitein Abraham Everardus Dudok 

van Heel kwam uit een gegoede Amsterdamse 

koopmansfamilie en werd geboren op 20 

maart 1859 te Amsterdam. Hij overleed op 

15 februari 1924 te Naarden. Hij trouwde 

op 4 april 1888 in Hilversum met Catharina 

Maria Louwerse. Samen kregen zij twee 

zoons. Allebei zouden die ook reserveofficier 

worden. A.E. Dudok van Heel had duidelijk 

een persoonlijke binding met Amsterdam. Hij 

woonde op de Keizersgracht in de binnenstad 

van Amsterdam. En hij was een industrieel 

en directeur van de Amsterdamse firma L. 

Wurfbain en Co., die handelde in suiker, rubber 

en kopra (gedroogde kokos). Het bedrijf was 

gevestigd op de Herengracht in Amsterdam, 

niet ver van zijn woonhuis.

Daarnaast bezat de familie, via de familie 

van zijn moeder, een bijzonder in Noorse 

stijl gebouwde houten paviljoen in Naarden, 

Belvédère genaamd (gebouwd 1843), met 

uitzicht op het huidige IJsselmeer, Dat 

heette vanaf de Romeinse tijd tot de 13e 

eeuw nog het Flevomeer. De belvédère en 

het familielandgoed zijn om die reden later 

landgoed Flevorama gaan heten, wat zicht 

op het Flevomeer betekent. Op dezelfde 

locatie waar eerder het houten paviljoen 

stond, liet de familie Dudok van Heel in 1858 

een neoclassicistische landhuis bouwen. Het 

landhuis is nu erkend als rijksmonument.

Landgoed Flevorama aan de 
Flevolaan te Naarden
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De familie Dudok van Heel

De eerste 19de-eeuwse generaties Dudok 

van Heel waren zeer ondernemend. Suiker 

en machines bepaalden de levens van vele 

generaties. Stamvader Abraham Dudok van 

Heel van deze wijdvertakte en invloedrijke 

familie kwam op 25-jarige leeftijd in contact 

met de Amsterdamse ondernemer Paul 

van Vlissingen. Die had twee jaar eerder de 

Amsterdamsche Stoombootmaatschappij 

gesticht en zocht een compagnon én kapitaal 

voor een herstellingswerkplaats voor zijn bedrijf. 

Voor een schappelijke prijs werd het uitgebreide 

terrein van de voormalige VOC op het eiland 

Oostenburg in Amsterdam-Oost gekocht, niet 

ver van de Oranje-Nassau Kazerne. Oostenburg 

is de bakermat van het latere Werkspoor (nu 

Stork Werkspoor Diesel geheten).

Het door Paul van Vlissingen (1797-1876) en 

Abraham Dudok van Heel (1802-1873) in 1827 

opgerichte bedrijf was een vroege Nederlandse 

machinefabriek. Dit bedrijf ontwikkelde zich 

snel tot het eerste industriële grootbedrijf 

van Amsterdam en tevens de grootste 

machinefabriek van Nederland. Het bedrijf 

werd onder meer bekend werd door het 

fabriceren van stoommachines, stoomketels 

en machinerieën voor de suikerindustrie, 

spoorbruggen en stoomlocomotieven. In 1850 

werden al enkele stoomsleepboten gebouwd 

bestemd voor Egypte. Koning Willem II was 

na een rondleiding in 1840 zo onder de indruk 

van het moderne bedrijf dat hij besloot dat het 

bedrijf voortaan Koninklijke Fabriek van Stoom- 

en andere Werktuigen zou heten. Het bedrijf 

hanteerde eerst de verkorte naam Werkspoor 

N.V. Eind 1840 werd Koninklijke Nederlandsche 

Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel 

de officiële handelsnaam. Daarnaast was 

Dudok van Heel directeur van het bedrijf Van 

Vlissingen, Van Heel, Cail, Halot & Co. Dat was 

een stoomfabriek te Amsterdam waar machines 

toestellen voor de suikerindustrie werden 

gemaakt. Teven was hij mede-eigenaar van de 

suikerfabriek Krian te Dioardjo (Soerabaja).

Portret Abraham Dudok van 
Heel, ca. 1920   
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Volksweerbaarheid

Om de totstandkoming van de Vrijwillige 

Landstorm te kunnen begrijpen, moeten 

wij kort ingaan op de geschiedenis van de 

Vereeniging “Volksweerbaarheid”, waar 

Dudok van Heel lange tijd voorzitter van 

was. De directe aanleiding voor de oprichting 

van deze Vereniging “Volksweerbaarheid” 

was de Tweede Boerenoorlog die van 1899 

tot 1902 woedde in wat nu kennen als Zuid-

Afrika. De agressie van grootmacht Groot-

Brittannië tegen de twee kleine republieken 

van vrije Nederlandstalige ‘Boeren’ leidde in 

Nederland tot een sterke identificatie met 

hun strijd om onafhankelijkheid. De Boeren 

werden gezien als deel van wat toen heette 

de Nederlandse ‘stam’. Hun strijd leidde in 

Nederland tot felle nationale gevoelens. De 

strijd om het voorbestaan bracht het idee van 

de noodzaak van een gewapend en weerbaar 

volk, nadat dat in de negentiende eeuw 

al eerder was gebeurd, opnieuw onder de 

aandacht.

Leger en samenleving

Op het moment van oprichting van de Vrijwillige 

Landstorm in 1914 had A.E. Dudok van Heel 

binnen de Vereeniging “Volksweerbaarheid” 

al een hele carrière achter de rug. Dudok 

van Heel behoorde binnen de Vereniging 

“Volksweerbaarheid” tot de enthousiastelingen 

van het eerste uur. Al in februari 1900, direct na 

oprichting van de vereniging, trad hij toe tot het 

bestuur van de lokale Volksweerbaarheidsafdeling 

in Het Gooi. In 1910 trad hij als penningmeester 

toe tot het landelijke hoofdbestuur om twee 

jaar later de oprichter Gerrit Kalff als voorzitter 

op te volgen. Dudok zou dat blijven tot aan zijn 

plotselinge overlijden in 1924.

Dudok was een groot pleitbezorger van een 

goede schiettraining (hij was zelf een verwoed 

sportschutter) en van militaire oefeningen te 

velde, liefst onder leiding van kwalitatief goede 

instructeurs met moderne pedagogische inzichten 

in plaats van traditionele militaire tucht en 

discipline.

De fabriek van Van Vlissingen, 
begonnen in 1827, was gevestigd op 
Oostenburg, in de voormalige gebouwen 
van de VOC. Schilderij  “Gezicht 
langs de Nieuwe Vaart/Oostenburger 
Gracht”, 1849, door Kasparus Karsen, 
(Werkspoormuseum Amsterdam) 
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In 1908, verscheen wat zijn belangrijkste 

brochure zou worden. Die droeg de titel 

‘Nationale kracht’. Hierin wilde hij waarschuwen 

voor de in zijn ogen gevaarlijke onverschilligheid 

onder de bevolking als het ging om 

weerbaarheid en oproepen dat Nederland en 

de Nederlanders zich moesten voorbereiden 

op de mogelijke komende overlevingsstrijd 

tussen naties waarin alle ‘volkskracht’ nodig 

zou zijn om de onafhankelijkheid te bewaren. 

De verwachte strijd op leven en dood was in 

alle Europese landen een thema in de publieke 

discussie.

In deze periode werd Dudok van Heel ook 

kapitein-commandant van een vrijwilligerskorps 

gevormd uit de Naardense schietvereniging 

Huybert van der Eyken. Dit vrijwilligerskorps 

in Gooiland stond aanvankelijk bekend als 

het Gooisch Vrijwilligerskorps. Jarenlang 

organiseerde hij persoonlijk en met verstand van 

zaken, samen met enkele militairen, in ’t Gooi 

regionale en landelijke velddienstoefeningen. 

Afdelingen van een bevriende 

weerbaarheidsverenigingen uit Amsterdam en 

Haarlem waren regelmatig van de partij.

Mobilisatie

Nadat op 1 augustus 1914 Nederland tot 

algemene mobilisatie overging, was er 

voldoende maatschappelijke en politieke druk 

om door de minister van Oorlog bij Koninklijk 

Besluit van 4 augustus 1914 (No 49) de Vrijwillige 

Landstorm op te richten. Dat was mogelijk 

op basis van een artikel in de Landstormwet 

die een jaar eerder in 1913 was aangenomen. 

Daarmee was de Vrijwillige Landstorm 

een feit. De duizenden burgerleden van de 

weerbaarheidsverenigingen die in Nederland 

actief waren, kregen hiermee de kans om 

vrijwillig als militair tot de krijgsmacht toe te 

treden.

Vanuit ‘zijn’ Gooisch Vrijwilligerskorps 

richtte A.E. Dudok van Heel - natuurlijk 

mede als voorzitter van de Vereeniging 

Wacht bij wachthokje / wachthuisjes 
tentenkamp Koninklijke Nederlandse 
Weerbaarheidsvereniging 
“Volksweerbaarheid”. Bij de tent rechts 
de brievenbus van het kamp, die drie 
keer per dag gelicht wordt. Nederland, 
Laren, 1912.
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“Volksweerbaarheid” - op 6 augustus 1914 

eigenhandig de allereerste eenheid van de 

Vrijwillige Landstorm in Nederland op. Op de 

eerste dag wist hij binnen enkele uren de eerste 

42 man op de been te brengen. Onder zijn 

regionale afdelingscommando ressorteerden 

Naarden, Bussum, ’s-Graveland en Laren-

Blaricum. In Loosdrecht en Ankeveen waren op 

dat moment nog kleine plaatselijke eenheden 

in oprichting. Een klein privémonument ter 

nagedachtenis aan de oprichting van de 

allereerste landstormafdeling werd in 1919 

opgericht en een jaar later ingehuldigd. Het is 

nog steeds op zijn oorspronkelijke plaats te 

bezichtigen op het familielandgoed.

Algemene dienstplicht, maar tijdelijk

Nadat de Vrijwillige Landstorm was opgericht, 

lanceerde Dudok van Heel in december 1914 een 

publiciteitsoffensief om de oprichting van lokale 

landstormafdelingen te stimuleren. Uiteindelijk 

bestond de Vrijwillige Landstorm uit zo’n 6.700 

getrainde reservisten die beschikbaar waren 

voor territoriale verdediging.

In mei 1915 ontstond daarnaast een opvallende 

buitenparlementaire actie. Die leidde tot het 

zogenaamde ‘adres Van Aalst’,. De opstellers 

pleiten hierin voor invoering van de algemene 

dienstplicht. Het adres riep de regering op om 

de grote hoeveelheid mannen die buiten de 

dienstplicht vielen alsnog op te roepen en militair 

te oefenen. Nog die zomer nam de Tweede Kamer 

twee landstormwetten aan waarmee voor de 

duur van de mobilisatie een vorm van algemene 

dienstplicht werd ingevoerd, ‘Deze ‘verplichte 

landstorm’ naast de Vrijwillige Landstorm zorgt tot 

op de dag van vandaag tot verwarring.

 Omdat Dudok ook voorstander was van een 

nog bredere algemene oefenplicht richtte hij via 

“Volksweerbaarheid” een ‘Propagandacomité 

voor Algemeene Oefenplicht’ op, waaraan 

hij persoonlijk leiding gaf. Tijdens de rest van 

de mobilisatieperiode was Dudok van Heel 

nauw betrokken bij de totstandkoming en 

uitreiking van het korpsvaandel van het Vrijwillig 

Landstormkorps Stelling van Amsterdam in 

Weerbaarheidsvereniging 
“Volksweerbaarheid”. Hinderlaag, 
tijdens een manoeuvre in park Groot 
Hasebroek, Wassenaar, 1911
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1917, dat samen met vier andere vaandels van 

de regionaal georganiseerde landstormkorpsen 

nog tijdens de Eerste Wereldoorlog bij Koninklijk 

besluit werd erkend.

Weerbare jeugd

Ruim voor de oorlog was Dudok van Heel, 

behalve voor zijn landelijke Vereeniging 

“Volksweerbaarheid” en zijn Naardense 

vrijwilligerskorps, zowel in Amsterdam als in ’t 

Gooi breder actief op het grensvlak van leger 

en samenleving. Een weerbare samenleving 

begon, zo vond men, al bij de jeugd. Zo 

bezocht ‘den geestdriftvollen voorvechter van 

Volksweerbaarheid’, zoals hij in de brochure 

“Nationale kracht” wordt beschreven, in 

1905 verschillende gymnasia en hbs’en 

om onder de jeugd belangstelling voor de 

weerbaarheidsgedachte te verspreiden. Een 

zomervakantiekamp van twee of drie weken 

voor enkele honderden jongens vanaf 15 jaar, 

dat vanaf 1909 jaarlijks op de hei bij Laren werd 

georganiseerd, was het resultaat.

Toen in 1911, slechts korte tijd na de vliegende 

start van de padvindersbeweging in Engeland, 

de Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO) 

werd opgericht, was hij enkele jaren daarvan de 

waarnemend voorzitter. Dat najaar begroette 

hij Robert Baden-Powell (1857-1941), de Britse 

grondlegger van de scoutingbeweging, tijdens 

diens bezoek aan Nederland.

Weerbare vrouwen

Een zo groot mogelijke weerbaarheid 

werd dus in de volle breedte van de 

samenleving gezocht. Niet alleen de 

mannelijke jeugd, maar nadrukkelijk ook 

alle volwassen Nederlanders werden door 

de Vereeniging “Volksweerbaarheid” bij hun 

‘weerbaarheidsgedachte’ betrokken. Als het 

ging om weerbaarheid zag de vereniging niet 

alleen een rol voor mannen van alle leeftijden, 

maar nadrukkelijk ook voor vrouwen. Voor 

die tijd was de vereniging op het gebied van 

vrouwenemancipatie haar tijd dan ook ver 

vooruit. Gewapende dienst voor vrouwen 

Uitreiking getuigschriften Vereniging 
“Volksweerbaarheid”, Zierikzee. Rechts 
vermoedelijk de damesafdeling Charlotte 
de Bourbon, 12 september 1912.
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was in Nederland echter onbespreekbaar. Een 

verzorgende rol daarentegen werd, geheel naar 

de aard van die tijd, het meest passend geacht. 

In de periode voor de Eerste Wereldoorlog was 

juist het beroep van ‘verpleegster’ – wij zouden 

tegenwoordig ‘verpleegkundige’ zeggen – in 

militaire hospitalen opengesteld voor vrouwen. 

Dat was de weg die werd ingeslagen. Ook 

als het ging om weerbare vrouwen nam A.E. 

Dudok van Heel het voortouw. Hij nam in 

1909 in Naarden het initiatief tot de oprichting 

van een zelfstandige onderafdeling met een 

opleiding ‘verpleging te velde’. Dit voorbeeld 

werd binnen de vereniging gevolgd in andere 

delen van Nederland, waaronder in Zierikzee en 

Groningen.

Nadat in 1917 door een Grondwetsherziening 

alle burgerrechten ook voor Nederlandse 

vrouwen gingen gelden, vrouwen het 

algemeen kiesrecht hadden verworven en 

zelfs nog even serieus werd nagedacht over 

de invoering van een civiele dienstplicht 

voor alle nog beschikbare mannelijke én 

een deel van de vrouwelijke burgers, naast 

de militaire dienstplicht, werd eind 1919 de 

Vrijwillige Landstorm als eerste onderdeel 

van de krijgsmacht formeel opengesteld voor 

vrijwillige militaire dienst door vrouwelijke 

militairen. Het voert te ver om hier uitvoerig 

op in te gaan, maar ook bij deze stap 

vormden het streven en de activiteiten 

van “Volksweerbaarheid” en dus van haar 

voorzitter Dudok van Heel de basis.

Een weerbare familie

Militair zijn zat de Dudok van Heels in het 

bloed. De beide zonen van A.E. Dudok van Heel 

waren reservemilitairen van de krijgsmacht. 

Zijn oudste zoon (Abraham Everhardus) 

Dudok van heel (1891-1973) diende tijdens 

de mobilisatie 1914-1918 als reserve kapitein 

bij het 4e regiment veldartillerie, en bleef 

reserveofficier tot 1934. Zijn jongere zoon 

(Harald Frederik) Dudok van Heel (1893-1967) 

was tijdens de Duitse bezetting in de Tweede 

Groepsportret van het Etappen en Verkeerswezen, ca. 1915-
1916. Uiterst links motorrijder vaandrig E. Dudok van Heel.
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Wereldoorlog als reserve-kapitein b.d. in 

‘t Gooi actief in het verzet als gewestelijk 

commandant van Gewest 9 van de Ordedienst 

(OD). In 1945 werd hij bevorderd tot reserve 

kolonel bij artillerie. Op 7 mei 1953 ontving hij 

te Amsterdam van de Amerikaanse regering 

voor zijn verzetswerkzaamheden de Medal of 

Freedom. 

Een ander familielid, (Fritjof) Dudok van 

Heel (1918-1943), was in de meidagen van 

1940 kornet op de Grebbeberg. Hij was 

pelotonscommandant van het 3e peloton 

van het 3e eskadron van het 4e regiment 

Huzaren. Hij is in 1943 door de Duitse bezetter 

gefusilleerd wegens zijn verzetswerk bij de 

gewestelijke OD-organisaties in Friesland, 

Limburg, Overijssel en de Achterhoek. Majoor 

(Frithjof Age) Dudok van Heel was commandant 

van de IIe afdeling van het 8e regiment artillerie 

(1892-1967). Deze werd op de Grebbeberg 

krijgsgevangen gemaakt en keerde pas in 

1945 in Nederland terug. Nog weer een ander 

familielid, de kornet A.E. Dudok van Heel, 

streed op de Grebbeberg als Commandant van 

de 40e batterij 6 veld. Een oudere naamgenoot 

is Abraham (Bram) Dudok van Heel (1871-

1936). Dat was de jongere broer van A.E. Hij 

was een Nederlands majoor der infanterie van 

het Nederlandse leger, gedetacheerd bij het 

Indische leger. Hij is benoemd tot ridder in de 

Militaire Willems-Orde.

Militair zijn zat dus in de familie. Daarmee is 

de familie Dudok van Heel een van de militaire 

families die Nederland rijk was. Via A.E. 

Dudok van Heel is de familienaam voor altijd 

verbonden met de geschiedenis van ons Korps.

Groepsportret kapt. AE Dudok 
van Heel met zijn twee zoons.

Portret Abraham Everardus 
Dudok van Heel in burger, ca1900
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Nieuwe naam Militair Complex Badhoevedorp 
Begin is 2021 de verhuizing van de Charlie-
compagnie van 20 Natresbataljon voltooid. De 
compagnie heeft het Marine-etablissement 
in Amsterdam verlaten en is ingetrokken 
in de voormalige Marechausseekazerne te 
Badhoevedorp, nabij vliegveld Schiphol. De c-cie 
heeft de nieuwe defensielocatie toegewezen 
gekregen als nieuwe vaste basis. Maar ook is 
de kazerne de vaste opkomstlocatie van het 
OVV-Noord-Holland. Het complex heeft een 
grondige renovatie ondergaan. In het verlengde 
daarvan wordt op dit moment nagedacht 
over een nieuwe, betekenisvolle en historisch 
verantwoorde naam voor het Militaire Complex 
te Badhoevedorp.

Majoor Fred warmer, korpshistoricus, heeft 
samen met zijn collega, militair-historicus Drs. 
Wim de Natris, de handschoen opgepakt om 
een historisch verantwoorde naam voor de 
kazerne te onderzoeken en voor te dragen. 

In opdracht van de Korpscommandant van het 
Korps Nationale Reserve onderzoeken wij sinds 
2018 de geschiedenis van de voorganger van ons 
Korps, de Vrijwillige Landstorm in de periode 
1914-1940. Het historisch onderzoek heeft 
inmiddels veel nieuwe inzichten opgeleverd. Op 
basis van dit onderzoek is een officieel voorstel 
gedaan bij de c-cie om de naam van Reserve-
kapitein A.E. Dudok van Heel als naam voor te 
dragen voor het complex in Badhoevedorp. De 
keuze is volledig gebaseerd op een tot voor kort 
onbekend deel van de ontstaansgeschiedenis 
van ons Korps.

U kunt in dit nummer het levensverhaal 
van Reserve-kapitein A.E. Dudok van Heel 
lezen. Hij is onlosmakelijke verbonden met 
de ontstaansgeschiedenis van de Vrijwillige 
Landstorm en het huidige Korps Nationale 
Reserve, die daar de voortzetting van is.monument voor de Vrijwillige Landstorm op landgoed 't Graeveveldt 

(Naarden), onthuld 1919 door kapitein A.E. Dudok van Heel.

(Fritjof) Dudok van Heel (1918-1943), 
was in de meidagen van 1940 kornet op de Grebbeberg. 

Hij was pelotonscommandant van het 3e peloton
van het 3e eskadron van het 4e regiment Huzaren. 
Hij is in 1943 door de Duitse bezetter gefusilleerd 

wegens zijn verzetswerk
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X

Dit stond in de nieuwsbrief van OTCo is oktober jongstleden. Want in september 
was voor 14 collega’s van de Natres bijzonder te noemen. In plaats van bij hun 

burgerbaan te werken of een regulier Opleiding& Training (O&T)-programma te 
volgen bij hun eigen Natres-eenheid, deden ze nu mee aan de eerste test van de 

Natres Functie Opleiding. En dat was aanpoten bleek.

EERSTE TEST NATRES FUNCTIE  
OPLEIDING BEWAKEN EN BEVEILIGEN  

(NFO) VAN START

N
FO
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Situatie 

Projectgroep Doorontwikkeling Natres werkt 

aan de ontwikkeling van de Natrescapaciteit, 

om zo een professionele basiscapaciteit 

bewaken en beveiligen te kunnen garanderen 

bij calamiteiten in Nederland. Eén van de 

aspecten is het ontwikkelen van specifieke 

functieopleidingen voor Natresmilitairen. 

Momenteel volgen Natresmilitairen een 

AMO voor reservisten bij de KMS. Er 

bestaat namelijk een kloof tussen het 

huidige niveau waarop nieuwe collega’s 

uitstromen en het vereiste startniveau van 

het trainingsprogramma op groeps- en 

pelotonsniveau. 

Het ontwikkelen van de specifieke 

functieopleiding voor Natresmilitairen heeft 

als doel deze kloof weg te nemen: de Natres 

Functie Opleiding Bewaken en Beveiligen 

(NFO). In de toekomst worden zij na deze 

opleiding bij de eenheden geplaatst en kunnen 

ze direct trainen op groeps- en pelotonsniveau. 

De afgelopen maanden is een eerste test van 

de NFO voorbereid, onder regie van OTCo, in 

samenspraak met de diverse kenniseigenaren 

zoals het ECOD. 

Test NFO 

Plaatsvervangend commandant OTCo, 

kolonel Van Dalen, deed het openingswoord 

op de eerste dag van de test op de Johannes 

Postkazerne in Havelte. Daarna was het tijd 

voor de instructiegroep, samengesteld uit 

diverse Natresbataljons, om zich te ontfermen 

over de cursisten. Gedurende de eerste week, 

vergelijkbaar met een introductiebivak, 

werden de cursisten ondergedompeld in een 

wereld van MBV’s, vorming, weinig slaap, 

samenwerken en tijden halen. De cursisten 

schakelden snel, hebben zich goed ingezet en 

veel geleerd. Iets om trots op te zijn en dat 

werd ook als zodanig ervaren. 

DOOR: MAJOOR AARNOUT MIJLING    FOTO’S: FRANK ANNOTEE

KAPITEIN JONAS DRIESSEN:

 “OM BASISCAPACITEIT BEWAKEN EN BEVEILIGEN TE KUNNEN ZIJN, MOETEN 
WE ALS NATRES PROFESSIONEEL OPLEIDEN EN ZORGEN DAT ONZE MENSEN 

STARTBEKWAAM DE NATRESBATALJONS INSTROMEN.”
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Voor de net samengestelde instructie- en 

ondersteuningsgroep was het ook aanpoten. 

De opleiding is ‘beroepsgericht’ (BGO) 

van aard en nog niet alle instructeurs zijn 

praktijkopleider. Dat betekent, naast het 

verzorgen van het programma voor de 

cursisten, tevens een parallelprogramma voor 

de instructeurs voor het nodige bijspijkeren op 

het gebied van ‘praktijk opleiden’. De opleiding 

moet straks breder worden aangeboden en 

dan is het zaak dat alle betrokken instructeurs 

dezelfde werkwijze hanteren. 

Zowel cursisten als instructeurs kijken terug 

op een succesvolle en leerzame week. De 

komende maanden zullen ze elkaar blijven 

treffen, om in februari 2022 deze eerste test af 

te sluiten. 

Toekomst 

De test opleiding NFO moet bijdragen aan een 

nieuwe wijze van opleiden van Natresmilitairen, 

waarbij zij startbekwaam bij de bataljons 

binnenstromen. Hierdoor kan het bataljon zich 

effectief richten op een trainingsprogramma.

Meer info over Natres Functie Opleiding 

Bewaken en Beveiligen (NFO): Kapitein Jonas 

Driessen, MJ.Driessen@mindef.nl

Goed camoufleren hoort erbij
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Begin november vond de formele afsluiting van de speciale Koninklijke Landmacht 
theatervoorstelling Vuurdoop plaats. Ook veel reservisten bezochten de 

voorstelling. Een voorstelling dat ook aanzette tot een goed gesprek over (on)veilig 
voelen en ‘speak up!’.

AFSLUITING VAN  
THEATERVOORSTELLING VUURDOOP

VU
U

RD
O

O
P
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Honderden theatervoorstellingen zijn in de 

Theaterloods van Radio Kootwijk gehouden 

waarin verschillende werkvloerthema’s over 

sociale (on)veiligheid, diversiteit en inclusiviteit 

werden belicht. Vele bussen vol landmacht 

collega’s reden af en aan naar deze loods. 

 

In de follow up na de voorstelling of bij de 

eenheden zelf werden er goede gesprekken 

met elkaar gevoerd met positieve en negatieve 

geluiden, scherpe randjes en meningen. 

Maar dat veroorzaakte wel dát er mét elkaar 

over gesproken werd. Dat was ook precies 

de intentie van Vuurdoop: een voorstelling 

die schuurt en daarmee leidt tot reacties en 

tot een goed gesprek. Een goed gesprek met 

elkaar van hoog tot werkvloer en andersom 

is namelijk de basisvoorwaarde om als groep 

zo sterk als mogelijk de opdracht, oefening 

of missie te kunnen volbrengen. Want iedere 

professional is nodig en is deel van het team 

om te kunnen leveren als ‘t moet. Noem het 

maar ‘Protecting The Force’. Gastheer brigade-

generaal Kees De Rijke (Directeur HR KL) had tal 

van sprekers uitgenodigd rondom een speciaal 

programma dat Walter Supèr, de creatieve man 

achter Vuurdoop, hiervoor had samengesteld. 

De acteurs kregen een speciale plek in dit 

programma waarop de sprekers konden 

reageren. De avond werd afgesloten door een 

beschouwing van de P-CDS, Boudewijn Boots en 

een afrondende conclusie van de Commandant 

Landstrijdkrachten die met deze effecten 

‘vooruit wil om daarmee te kunnen beschermen 

wat ons dierbaar is.’

 

Vuurdoop stopt als theatervoorstelling, maar 

de dialoog gaat door. Want gezamenlijk praten 

over thema’s waarmee de organisatie beter kan 

worden mág en kán niet stoppen. Dat hoort bij 

een moderne en professionele organisatie die de 

landmacht is en wil zijn. Het is aan de landmacht 

collega’s om daar samen verder invulling aan te 

geven en elkaar makkelijker aanspreken vorm te 

geven. 

Link naar artikel toneelstuk Vuurdoop:

https://magazines.defensie.nl/

landmacht/2019/06/05_toneelstuk_

vuurdoop_06-2019

TEKST EN FOTO’S: MAJOOR AARNOUT MIJLING

“VUURDOOP STOPT ALS VOORSTELLING, 
MAAR DE DIALOOG GAAT DOOR.” 
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In oktober vond de themadag “bedrijfsvoering 

Natreseenheden op orde” plaats onder leiding 

van de PDN (Projectgroep Doorontwikkeling 

Natresbataljons). De PDN is vanuit Bureau 

Reservisten belast om de huidige situatie op orde 

te maken en om naar de toekomstige situatie in 

2025 en verder toe te werken. 

Sinds de ophanging van de bataljons onder de 

drie brigades in 2011 is nooit gezamenlijk en 

integraal vanuit de drie bataljons gekeken of 

de bedrijfsvoering voldoende op orde is. Onder 

leiding van de PBCn (Plaatvervangende Bataljons 

Commandanten) van 10, 20 en 30 Natresbataljons 

waren de stafdetachementen goed 

vertegenwoordigd en mocht deze dag ook op 

warme belangstelling van de  Korpscommandant 

luitenant-kolonel Hans Berding en Hoofd Bureau 

Reservisten CLAS luitenant-kolonel Frans Boon 

rekenen. 

Op basis van presentaties door een viertal 

stafofficieren vanuit StafClas (Staf Commando 

Landstrijdkrachten) en OTCo (het Opleidings- en 

Trainingscommando) zijn diverse aspecten van 

de bedrijfsvoering binnen de Natresbataljons 

vanuit het oogpunt van de landmacht besproken. 

Duidelijk werd dat men binnen StafClas en OTCO 

een goed beeld heeft van nut, noodzaak en rol van 

de Natreseenheden.

De Natreseenheden zijn de basiscapaciteit 

Infanterie Bewaken en Beveiligen en doen in het 

belang niet onder voor de andere capaciteiten 

binnen de landmacht. Probleem is echter wel dat 

er nog behoorlijk veel moet worden gedaan om 

de bedrijfsvoering op orde te krijgen, en dat er 

sprake is van schaarse capaciteit binnen StafClas 

en OTCo om dit voor elkaar te krijgen. Het helpt in 

ieder geval dat er, mede dankzij de inspanning van 

de PDN, inmiddels Natres kaderleden actief zijn 

binnen StafClas en OTCo om hier een bijdrage aan 

te leveren.

Naar aanleiding van deze presentaties, en op basis 

van de kennis van de bedrijfsvoering binnen de 

drie stafdetachementen, is een zeer vruchtbare 

discussie op gang gekomen. Deze discussie leverde 

voldoende aanknopingspunten om onder leiding 

van de PDN en de drie PBCn, in samenwerking met 

de brigades, StafClas en OTCO verder te werken 

aan de “bedrijfsvoering Natreseenheden op orde”.

Voor meer informatie:  

Korpscommandant luitenant-kolonel  

Hans Berding, HJG.Berding.01@mindef.nl

TEKST: MAJOOR AARNOUT MIJLING    FOTO: NATRES

BEDRIJFSVOERING 
NATRESEENHEDEN OP ORDE
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Achter iedere kazernenaam schuilt een bijzonder verhaal, van bijzondere architectuur, 
een historische gebeurtenis tot de naam van een prominente militair of vaderlandse held. 

In dit artikel gaan we de historie van de Haarlemse Ripperda Kazerne nader belichten. 
Tegenwoordig zijn de overgebleven gebouwen een rijksmonument, maar ooit was de 

kazerne een belangrijke locatie ten westen van de Hoofdstad. Ook de Ripperda Kazerne 
is als onderdeel van de Stelling van Amsterdam onlosmakelijk verbonden geweest aan de 
Nationale Reserve Noord-Holland. Meerdere eenheden van de Nationale Reserve hadden 

hier hun opkomstlocatie. En ook de voorganger van de Nationale Reserve, de Vrijwillige 
Landstorm, maakte in jaren twintig en dertig gebruik van deze Haarlemse kazerne.

RIPPERDA KAZERNE: 
EEN ROEMRIJKE GESCHIEDENIS

H
ISTO

RIE

Baron Wigbolt Ripperda Van Winsum (1535-1573)
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Ontwikkelingen in kazernebouw

Kazernes ontwikkelden zich in de loop van eeuwen 

van eenvoudige soldatenhuizen tot uitgebreide 

complexen. Deze ontwikkeling volgde uit militair-

politieke gronden, gewijzigde opvattingen 

over organisatie, hygiëne en voortschrijdende 

wapentechnologie. Het oudst bekende voorbeeld 

van kazernebouw in Nederland waren de barakken 

op fort Noordam uit 1577 bij Steenbergen. De in 

de 17e eeuw gebouwde barakkenblokken werden 

verder doorontwikkeld tot het type lineaire 

kazerne, een lang blok met kamers die hun 

toegangen hadden in de voor- en achtergevels. 

De Ripperda Kazerne in Haarlem gebouwd voor 

de cavalerie, was één van de eerste van dit type 

kazernes, maar was eigenlijk ook de eerste 

kazerne in Nederland die een militair complex 

vormde, door de aanwezigheid van stallen, los 

staande gebouwen, maneges en magazijnen.

Onderdeel van de stelling van Amsterdam

Al tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de 

Spanjaarden, gebruikten de Hollanders het 

onderwater zetten van stukken land als 

verdedigingsmiddel tegen vijandelijke invallen. 

In 1815 besloot koning Willem I om de bestaande 

(Oude) Hollandse Waterlinie verder naar het 

oosten op te schuiven, nu inclusief de stad 

Utrecht, ter verdediging van het ‘hart des lands’. 

De mobilisatie als voorzorg tijdens de Frans-

Duitse Oorlog van 1870-1871 bracht een aantal 

tekortkomingen van de N.H.W. aan het licht. 

Bij de Vestingwet van 1874 werd daarom een 

nieuw nationaal verdedigingsplan opgesteld. 

Op 15 kilometer afstand van Amsterdam kwam 

een reeks van forten in een cirkel rondom de 

hoofdstad. Deze kringstelling verdedigde niet 

alleen Amsterdam, maar vormde ook het laatste 

bolwerk waarin de landsregering en het leger zich 

konden terugtrekken als alle andere linies waren 

gevallen.

De geplande bouw van een aantal nieuwe forten 

voor de Stelling van Amsterdam in de omgeving 

TEKST: MAJOOR FRED WARMER, KORPS HISTORICUS     
FOTO’S EN BRONNEN: NIMH, NMM, NOORD-HOLLANDS ARCHIEF, RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED, DELPHER, HCKNR, MILITAIRE SPECTATOR.

Ingang schoterweg 
cavaleriekazerne Haarlem1904 
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van Haarlem maakte nieuwe huisvesting voor 

militairen noodzakelijk. Tot die tijd was het 

garnizoen van Haarlem gehuisvest in verschillende 

gebouwen, waaronder de Koudenhorn Kazerne, 

het huidige Haarlemse politiebureau). De 

officieren en onderofficieren waren verspreid 

ingekwartierd in de stad. De Koudenhorn Kazerne 

was ondergebracht in het voormalige Diaconiehuis 

toen het stadsbestuur in 1810 had besloten, net 

zoals in Amsterdam, dat militairen voortaan niet 

meer bij burgers mochten worden ingekwartierd.

Onder druk van de Vestingwet van 1874 werden 

er plannen ontwikkeld om in Haarlem een 

nieuwe kazerne te bouwen ter vervanging van 

de overvolle en in verval geraakte Koudenhorn 

Kazerne en de andere over de binnenstad van 

Haarlem verspreide gebouwen. In 1877 besloot de 

Minister van Oorlog tot de bouw van een nieuwe 

cavaleriekazerne aan de Kleverlaan, waar iedereen 

van het Garnizoen Haarlem ondergebracht kon 

worden. Een stuk braakliggend terrein van 200 bij 

250 meter ten noorden van de oude binnenstad 

werd als locatie aangewezen. Het terrein en de 

nabije omgeving van de Ripperda Kazerne blijkt 

volgens de stadsarchieven al sinds 1860 in gebruik 

te zijn geweest door het ministerie van Oorlog. 

In de nabijheid heeft een exercitieterrein voor de 

infanterie en schutterij gelegen. Ook lag er in 1860 

een exercitieterrein voor de cavalerie voor het 2de 

Regiment Dragonders (nu woningen omgeving 

Schoterstraat). Een weiland op de Jansweg is 

eerder rond 1860 in gebruik geweest door het 

Depot 6de Regiment Infanterie.

Na jaren uitstel door onder meer geldgebrek werd 

uiteindelijk op 11 oktober 1882 begonnen met 

de bouw van de nieuwe kazerne die uiteindelijk 

de Ripperda Kazerne zou gaan heten. Twee jaar 

later werd het complex opgeleverd en in gebruik 

genomen. Het ontwerp is van de hand van majoor 

I.J.H. Gijsberti Hodenpijl en werd gebouwd in 

het toen zeer vooruitstrevende kazernemodel 

‘Type Française 1874-1875’. Het restant van de 

kazerne is nog steeds terug te zien in het bewaard 

Koninginnedag op 
de Ripperdakazerne 1904
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gebleven hoofdgebouw. Het was een gemengde 

bouwtrant van neo-Renaissance en neo-Barok. 

In tegenstelling tot het daarvoor gebruikelijke 

carrévormige kazernetype werd dit lineaire type 

direct na de Frans-Duitse oorlog ontwikkeld met 

het oog op een ruimere toetreding van licht en 

lucht in de manschapszalen. Overeenkomstig de 

toenmalige militaire opvattingen overheerst het 

hoofdgebouw daardoor het gehele voorliggende 

exercitieterrein. Bij oplevering in 1884 bestond 

het complex uit: hoofdgebouw, stallen, manege, 

vier paardenstallen, gymnastiekgebouw, 

fouragemagazijn, smederij, schietloods en vier 

blokken woningen voor gehuwde officieren. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd op de 

oostelijke helft (het voormalig open exercitieveld) 

in de zuidoostelijke hoek het Barakkenkamp 

Cavallerieterrein gebouwd voor het 21e 

Landweerbataljon. Vanaf de jaren ‘20 van de 

20ste eeuw werden de paarden op het terrein 

langzaam vervangen door de auto’s en motoren 

waar de kazerne in de jaren voor de Tweede 

Wereldoorlog bekend om zou worden; de stallen 

worden garages. Pas in 1934, ter gelegenheid van 

het 50-jarig jubileum werd de kazerne, die tot die 

tijd de Cavaleriekazerne heette, omgedoopt in 

Ripperda Kazerne.

De naam Ripperda werd gekozen omdat de 

historische figuur waar de naam naar verwijst 

een belangrijke rol heeft gespeeld in de militaire 

geschiedenis van Haarlem. Wigbolt Ripperda, 

die van adellijke afkomst was, sloot zich in 1570 

aan bij het leger van Willem van Oranje. Hij 

werd hopman/kapitein en bevond zich in 1572 

in Haarlem toen deze stad werd ingesloten en 

vervolgens belegerd door de Spanjaarden. Willem 

van Oranje benoemde hem tot gouverneur van 

de stad. Vervolgens gaf hij zeven maanden lang 

leiding aan de verdediging tegen een Spaanse 

overmacht. Ondanks dat er aan Spaanse zijde 

12.000 man sneuvelden moest de stad zich 

overgeven. De Spanjaarden namen, voor hun 

nimmer meer tijdens de Tachtigjarige Oorlog 

geëvenaarde verlies, wraak door minstens 1700 

opstandelingen te doden en te verdrinken. 

Barakkenkamp 
Cavalerieterrein 1903
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Ripperda zelf werd op 16 juli 1573 onthoofd, 

waarna zijn hele leger van 800 man ook werd 

vermoord en vervolgens letterlijk in stukjes werd 

gehakt.

Schoolcompagnie van de Motordienst

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog 

werd een voorzichtig begin gemaakt met het 

introduceren van motortractie in het leger. In 

juni 1911 kreeg de Commissie Autotractie, die 

handelde in opdracht van het Ministerie van 

Oorlog, de opdracht uit te zoeken in hoeverre 

het wenselijk werd geacht dat de Nederlandse 

Staat overging op gemotoriseerde rijtuigen. 

Nog tot en met de meidagen van 1940 zouden 

paarden nog uitgebreid gebruikt worden naast 

motorvoertuigen. Pas de Koninklijke Landmacht 

die na de Tweede Wereldoorlog zou ontstaan, 

was in zijn geheel gemotoriseerd. Na afronding 

van het onderzoek werd in 1914 op politiek-

strategisch, militair-logistiek, technologisch en 

operationeel niveau een besluit genomen. Eén 

van die besluiten was het oprichten op 12 juli 1915 

van een opleidingsinstituut ‘Depot Afdeling van 

den Autotreindienst’, met als standplaats Delft. 

Op 2 juli 1916 kreeg deze eenheid de nieuwe 

benaming ‘Depot Afdeling van den Motordienst’ 

(DMD). Op 20 augustus 1921 werd de eenheid 

echter alweer hernoemd in ‘Schoolcompagnie van 

den Motordienst’. Deze eenheid bleef uiteindelijk 

zeven jaar in Delft. In september 1922 verhuisde 

de compagnie van Delft naar de Ripperda 

Kazerne in Haarlem. Toen het Nederlandse leger 

in aanloop naar de oorlog begon uit te breiden 

werd de ‘Schoolcompagnie van de Motordienst’ 

op 1 januari 1936 omgevormd tot het ‘Korps 

Motordienst’ (KMD).

Vrijwilligerseenheden

Om in geval van nood over voldoende 

reservechauffeurs en –automobielen te kunnen 

beschikken, werd op 27 januari 1920 het Vrijwillig 

Landstormkorps Motordienst (VLSK MD) 

opgericht. Dit korps bestond voornamelijk uit 

Een aantal soldaten duwt een gevorderde Panhard & Levassor X19 personenwagen,  
welke gedurende de mobilisatie 1914-1918 werd gebruikt bij het Depot Motordienst 

73



 

vrijwilligers die chauffeur of monteur waren in 

de burgermaatschappij en of in het bezit waren 

van een eigen voertuig. Het landstormonderdeel 

bestond slechts uit één Staf en één Compagnie 

(2e Depot Bataljon Vrijwillig Landstormkorps 

Motordienst Haarlem).

De geschiedenis van het landstormkorps gaat 

terug tot vlak voor de Eerste Wereldoorlog. 

Voorafgaand aan de oprichting van de 

vrijwilligerseenheid werd al in 1913 gebruikt 

gemaakt van de Ripperda Kazerne door het op 

3 juni 1913 per KB opgerichte Vrijwillig Militair 

Motorkorps (VMMK) en het Vrijwillig Militair 

Automobielkorps (VMAK). Het interessante aan 

dit verhaal is het feit dat deze korpsen in het leven 

zijn geroepen op voorstel van de Nederlandsche 

Motorwielrijders Vereeniging (NMV),opgericht 

op 26 juni 1904, waarna in 1916 het predicaat 

‘Koninklijk’ werd ontvangen, vanaf oktober 

1916 werd het de KNMV) en de Nederlandse 

Automobiel Club (eerst NAC, en vanaf juni 1913, 

met het ‘Koninklijk’ predicaat de KNAC).

De VMMK en de VMAK waren militaire 

vrijwilligersorganisaties, waarvoor de genoemde 

verenigingen kandidaten konden voordragen’. De 

leden van die korpsen waren veelal van gegoede 

en/of adellijke afkomst waardoor zij als een van 

de weinigen in Nederland in het bezit waren van 

een rijbewijs én natuurlijk van een automobiel 

of motorfiets. Zij stelden hun voertuigen en 

zichzelf voor militaire dienst beschikbaar. In ruil 

daarvoor kregen zij een militaire rang toegewezen. 

Ze werden gekscherend ‘benzineofficieren’ of 

‘benzineluitenants’ genoemd. Tijdens de Eerste 

Wereldoorlog verzorgden zij het transport van 

hoge militairen en het overbrengen van berichten. 

Als eerste werd het Vrijwillig Militair Motorkorps 

(VMMK) eind augustus 1916 opgeheven; er was 

geen behoefte meer aan vrijwilligers met hun 

eigen motorfietsen. Het ministerie van Oorlog 

vond weliswaar dat motorfietsen een belangrijke 

functie konden vervullen maar datde krijgsmacht 

ze dan wel in eigen beheer moest hebben. Er 

werden 50 Douglas tweecilinders aangeschaft, 

waarvoor dienstplichtigen werden opgeleid. 

Opleiding technisch onderhoud 
wagenpark Motordienst 1926
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De VMMK-leden konden zich wél aanmelden 

voor het op 17 januari 1916 opgerichte Vrijwillig 

Landstormkorps Motor-, Vaar- en Voerwezen. Het 

duurde nog tot 1 juli 1920 tot het Vrijwillig Militair 

Automobielkorps (VMAK) werd opgeheven, de 

leden hiervan kregen de gelegenheid om een 

vrijwillige verbintenis aan te gaan bij het op 27 

januari 1920 opgerichte Vrijwillig Landstormkorps 

Motordienst (VLSK MD) dat uit het in 1916 

opgerichte landstormkorps voortkwam.

Mobilisatie 1914

Als het gaat om de keuze tussen paard of wiel 

deed zich in de eerste dagen van de mobilisatie 

in augustus 1914 op de dan nog Cavaleriekazerne 

in Haarlem een andere opmerkelijke situatie 

voor. Het Depot Huzaren te Haarlem, dat huzaren 

leverde aan de vier regimenten huzaren, werd 

tijdens de eerste dagen van de mobilisatie, 

ondanks de voorbereidingen, overbelast door 

de komst van een groot aantal reservisten 

en dienstplichtigen en het grote gebrek aan 

geschikte paarden. Al snel bleek dat er 1500 

paarden te weinig waren om de cavalerie-

eenheden van rijpaarden te voorzien. De onvrede 

onder de opgeroepen militairen bleek zo groot 

dat de legerleiding na enkele dagen besloot tot 

ingrijpen. Men besloot om enkele eenheden 

Huzaren die normaal gesproken te paard 

ingezet dienden te worden om te vormen tot 

drie Eskadrons “Wielrijders”, hierna geheten de 

Eskadrons wielrijders der cavaleriebrigade. Maar 

toen bleken er onvoldoende fietsen beschikbaar 

te zijn. De Nederlandsche Simplex-fabriek 

kreeg vervolgens de opdracht om binnen tien 

dagen 450 rijwielen af te leveren in Haarlem. 

Op de Cavaleriekazerne werden werkplaatsen 

ingericht om de rijwielen inzetgereed te maken. 

Het volgende probleem was dat onder de 

aangewezen manschappen voor de Eskadrons 

wielrijders velen nog nooit hadden gefietst; 

ook het stalen ros was in die tijd nog iets voor 

de rijken. Als oplossing werden op de kazerne 

dagelijkse fietslessen georganiseerd.

Korps Motordienst 
Haarlem 1938
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Tot aan 1922 zou de Ripperda Kazerne door de 

cavalerie gebruikt worden, onder meer door het 

Depot Eskadron Huzaren en het 5e Eskadron 

van het 2e Regiment Huzaren. Vanaf 1922 tot 

1940 werd de Ripperda Kazerne de thuisbasis 

van de Motordienst. De Schoolcompagnie van 

het Korps Motordienst verzorgde de opleiding 

van chauffeurs en monteurs. De stallen en 

maneges werden allemaal omgebouwd tot 

garages en werkplaatsen. Door de toenemende 

motorisering nam de behoefte aan chauffeurs en 

monteurs verder toe. In 1938 werd de laatste stal 

omgebouwd en werd er tevens een nieuwe grote 

garage opgetrokken.

Mobilisatie- en oorlogsjaren

Tijdens de mobilisatie van 1940 werden het Korps 

Motordienst en 5.000 leden van het Vrijwillig 

Landstormkorps Motordienst over heel Nederland 

ingezet om circa 12.000 vrachtauto’s, 1.600 

personenauto’s en 30.000 paarden te vorderen. 

Dit bleek al snel de nodige logistieke problemen 

op te leveren. De gevorderde voertuigen moesten 

o.a. door leden van Vrijwillige Landstorm en onder 

bevel gestelde chauffeurs, motorrijders, monteurs 

van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, naar 

de diverse mobilisatiecentra gereden worden. 

Daar werden ze in grauwgroene legerkleur 

geverfd of gespoten en voorzien van een militair 

nummerbord: oranje met zwarte cijfers en letters. 

De Ripperda Kazerne was een van de grootste 

mobilisatiecentra voor gevorderde voertuigen, 

waardoor al snel een capaciteitscrisis ontstond; 

het kazerneterrein was niet berekend op een 

grote toestroom van gevorderde voertuigen. En 

deze crisis werd nog groter toen tijdens de eerste 

dagen van de mobilisatie honderden militairen 

van het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst 

protesteerden dat zij het leger zouden zijn 

”ingeronseld”. Zij hadden immers alleen een 

verbintenis getekend voor optreden tegen een 

binnenlandse vijand, meenden zij, en wilden 

daarom uitsluitend worden ingezet ter handhaving 

of tot herstel van de openbare orde en rust. In de 

verbintenis werd namelijk niet of niet duidelijk 

genoeg gesproken over inzet tijdens oorlogstijd 

Honderden gevorderde auto’s van het 
KMD op de Ripperdakazerne tijdens de 
Mobilisatie 1939
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en tegen een buitenlandse vijand – opnieuw, 

meenden zij. Hierop verlieten velen het korps om 

te worden vervangen door dienstplichtigen.

Tijdens de bezettingsjaren werd op de Ripperda 

de Kraftfahr Ausbildungs- und Sammelstelle van 

de Luftgau Holland ondergebracht. Die verzorgde 

de opleiding voor chauffeurs en monteurs voor 

de Luftwaffe. De garages en werkplaatsen van de 

kazerne waren zeer bruikbaar. Dat gold tevens 

voor het Nederlandse burgerpersoneel van de 

kazerne. In april 1944 werd de Kriegsmarine 

op de Ripperda Kazerne gelegerd, die deze 

gebruikte voor de opslag van de uitrusting van 

de in IJmuiden gestationeerde Schnellboote en 

Vorpostenboote.

Na de bevrijding werden er onderdelen van het 

Korps Motortransport Nederland ondergebracht, 

dat in augustus 1945 verderging onder de naam 

Korps Aan- en Afvoer Troepen (AAT). Ook werden 

er kort na de oorlog oorlogsvrijwilligers voor de 

strijd in Nederlands-Indië opgeleid.

Koude Oorlog

In 1949 werd de Noord-Atlantische 

Verdragsorganisatie (NAVO) opgericht, die tot 

doel had gezamenlijk een verdere expansie van 

de Sovjet-Unie een halt toe te roepen. Plannen 

werden opgesteld en uitgevoerd met betrekking 

tot de luchtverdediging van de strijdkrachten 

te velde (mobiele luchtdoelartillerie) en van 

het Nederlands grondgebied (territoriale 

luchtdoelartillerie). Ter realisatie van één en ander 

- weliswaar over een aantal jaren verspreid – werd 

het legerplan 1950 opgesteld. In dit plan was onder 

andere voorzien in de uitbreiding en verbetering 

van 1e, 2e en 3e Regiment luchtdoelartillerie, 

die weer op 15 april 1946 in ere hersteld waren 

na de oprichting in 1938 en de opheffing in 1940 

door de Duitse inval. Eén van deze regimenten 

huisde overigens op de Amsterdamse Oranje-

Nassau Kazerne van het vorige artikel. Vanaf 

1953 werd op de Ripperda Kazerne het materieel 

en een gedeelte van de troepen van de 127e 

afdeling zware Luchtdoelartillerie gelegerd. 

Een Ford A, bestemd voor vervoer 
officieren (Korps Motordienst) 1927
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De rest van de eenheid was gehuisvest op 

de Koudenhorn Kazerne in de Haarlemse 

binnenstad, die toen ook nog dienst deed. 

Deze eenheid zware luchtdoelartillerie werd 

georganiseerd naar Amerikaans model en kregen 

als hoofdbewapening zware vuurmonden van 

90mm en daarnaast de M3 en M16 Halftrack met 

de vierling .50 inch Browning zware mitrailleur als 

licht luchtafweergeschut. In de jaren 1959 en 1960 

verdween de zware luchtdoelartillerie op grond 

van gewijzigde inzichten geheel uit de organisatie 

en dus ook van de Ripperda Kazerne.

Tot aan 1967 zou vooral de AAT de kazerne 

gebruiken. Vanaf 1950 verbleef het 1e Bataljon van 

het Regiment AAT op de kazerne. Dat had behalve 

parate troepen ook drie instructiecompagnieën. 

Na een reorganisatie werd de naam in 113 

Transportbataljon gewijzigd. De chauffeurs van dit 

bataljon kregen landelijke bekendheid door in 1953 

als stakingsbreker te fungeren. Zij werden ingezet 

in Amsterdam toen daar het openbaar vervoer 

was lamgelegd. In 1959 werd het transportbataljon 

omgedoopt in 820 Transportbat. In 1966 kwam 

er weer een reorganisatie die er toe leidde dat 

er een eind kwam aan de transporttroepen in 

Haarlem. Op de kazerne bleef wel het TSOC, 

Technisch Specialisten Opleidings Centrum, achter. 

Er werd ook een opleiding voor chauffeur zware 

vrachtwagens gevestigd. Het TSOC werd in 1978 

opgeheven en de kazerne aangepast om vanaf 

eind 1978 de Militaire Koksschool te huisvesten. 

Hier werden per jaar 1500 meestal dienstplichtige 

koks opgeleid. Opmerkelijk is te noemen dat de 

legering zelfs in jaren tachtig voor die tijd nog zeer 

spartaans was; geen warm water of verwarming 

in de waslokalen en de enige douchegelegenheid 

was voorzien in een douchegebouw centraal 

gelegen op het terrein. Ook moesten de 

eeuwenoude originele teakhouten vloeren in de 

legeringskamers en gangen bijna dagelijks in de 

was worden gezet en worden geboend.

Nationale Reserve en de Ripperda Kazerne

De Haarlemse Ripperda Kazerne is vanaf haar 

ontstaan ook decennialang gebruikt door de 

Aangetreden Duitse Militairen van de Ausbildungs- und 
Sammelstelle van de Luftgau eenheden, Holland, 1942
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Natres. In de loop van 1947 ontstond binnen 

de leiding van de Koninklijke Landmacht 

grote behoefte aan uit vrijwilligers bestaande, 

snel inzetbare troepen. Daar waren goede 

redenen voor. De spanning in Europa liep op. 

De voormalige geallieerden uit de Tweede 

Wereldoorlog, onder aanvoering van de 

Sovjetunie enerzijds en de Verenigde Staten 

anderzijds, stonden meer en meer als kemphanen 

tegenover elkaar. In de operatieplannen werd 

ervan uitgegaan dat bij een Sovjetaanval het 

front dwars door Nederland zou lopen. De 

geallieerde verdediging zou in geval van nood 

op Nederlands grondgebied achter de Rijn-

IJssellinie worden gevoerd. Voor de territoriale 

troepen was een aantal taken voorzien: het 

dekken van de mobilisatie en concentratie van 

de eenheden van 1 Legerkorps; de verdediging 

en beveiliging van belangrijke objecten en 

terreincomplexen; het instandhouden van de 

aan- en afvoerlijnen en de handhaving van de 

orde en rust. Zij moesten in dat verband kunnen 

optreden tegen luchtlandingsoperaties achter 

het front en in de buurt van belangrijke objecten 

(sleutelpunten), alsmede tegen gemotoriseerde 

en gemechaniseerde eenheden die door de 

verdediging waren gestoten. Daardoor ontstond er 

een grote mobilisabele component ter versterking 

van de landstrijdkrachten bij oplopende spanning. 

Speciaal voor deze mobilisabele eenheden waren 

in het gehele land tientallen mobilisatiecomplexen 

ingericht voor de opslag van materieel, munitie, 

voertuigen en overige goederen.

Naast de angst voor een communistische 

invasie, maakte de legerstaf zich ook zorgen om 

de zogeheten „vijfde colonne‟ achter de eigen 

linies. Deze „colonne‟ zou bestaan uit infiltranten 

binnen de eigen gelederen en burgers met 

communistische sympathieën die in vredestijd 

zouden spioneren en in oorlogstijd saboteren. 

De Nationale Reserve kreeg een duidelijke taak 

in de territoriale verdediging. De compagnieën 

en pelotons van de Nationale Reserve 

Interieur hoofdgebouw, 
hal begane grond ca 1979
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waren bestemd voor statische taken, vooral 

objectbeveiliging en orde- en rusthandhaving. 

Vanaf april 1953 namen zij de taak van de 

zogenoemde veiligheidseenheden over. Zij 

behoorden sindsdien tot de eerste eenheden die 

bij oplopende spanning, door uitgifte van het 

‘telegram N’, zouden worden opgeroepen om de 

algehele mobilisatie en concentratie mogelijk te 

maken. Zij moesten, zoals het officieel heette, 

de geschiktheid bezitten om “te voorzien in de 

statische bewaking en beveiliging van voor de 

mobilisatie, c.q. oorlogvoering vitale objecten’, 

voor zover nodig door middel van vuur en 

handgemeen”. In het licht daarvan werd in 

september 1953 de 40e cie Nationale Reserve 

Haarlem opgericht met de Ripperda Kazerne 

als standplaats. In 1957 weer die compagnie 

vervangen door de 43e cie Nationale Reserve die 

werd ondergebracht bij het District Nationale 

Reserve Noord-Holland. In juli 1964 veranderde 

de 43e compagnie Nationale Reserve in naam en 

de compagniesstructuur verdween ook weer, dit 

alles als onderdeel van de herstructurering van 

de Nationale Sector. De eenheid ging nu verder 

door het leven als peloton 366. De overige drie 

pelotons verdwenen van de Ripperda Kazerne 

en werden over de provincie verspreid. Volgens 

de toentertijd zeer geheime legerorders moest 

peloton 366 statische bewaking uitvoeren op en 

langs de strategisch belangrijke spoorbruggen op 

de lijn Amsterdam-Haarlem. Een ander bijzonder 

feit is dat ditzelfde peloton 366 in de jaren 70 

onder meer werd belast met de bewaking en 

beveiliging in crisistijden van de villa Eikenrode 

in Heemstede, waar het Territoriaal Commando 

Noord-Holland (TCNH) lange tijd gehuisvest is 

geweest. Het TCNH was inmiddels omgedoopt 

tot PMC-NH en vertrok in 1980 naar een nieuwe 

vestiging en wel in een monumentale villa in 

de Van Eeghenstraat 78 in Amsterdam, dicht 

bij de ingang van het Vondelpark. Nadat rond 

1988 de territoriale verdediging opnieuw een 

herstructurering onderging, werd de Ripperda 

Kazerne aangewezen als het mobilisatiecentrum 

voor de 32e Compagniestaf, die bestond uit een 

commando-, administratie- en transportgroep, 

Interieur hoofdgebouw,
trappenhuis 1980
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bevoorradingsgroep en een heuse keukengroep. 

Diverse malen zijn er met deze keukengroep 

kookoefeningen geweest op het oefenterrein 

Overveen.

Over die keukengroep kan de auteur nog een 

aardige persoonlijke anekdote vertellen. Zoals 

gezegd zou de Nationale Reserve voor het eerst 

in haar geschiedenis uitgerust worden met 

een eigen keukengroep en kookapparatuur. 

De verwachtingen waren hoog gespannen en 

dus was de teleurstelling groot toen in plaats 

van de toegezegde mobiele veldkeukens er 

plotseling ouderwetse Benzine-Kooktoestellen 

(BKT) werden ingevoerd. Dit Benzine Kook 

Toestel was vlak na de Tweede Wereldoorlog 

als kookapparaat ingevoerd bij de landmacht 

voor de voedselbereiding te velde en werden al 

in 1966 vervangen door de Mobiele Veldkeuken 

‘Progress FKH 57/5’. Voor de keukengroep van 

de 32e compagniestaf was het helemaal een 

deceptie; die was immers gelegerd op Ripperda 

Kazerne waar ook de Koksschool Intendance 

gehuisvest was, terwijl er tientallen mobiele 

veldkeukens voor iedereen zichtbaar ongebruikt 

op de parkeerplaats stonden, moesten de 

mannen van de Nationale Reserve het doen met 

de ouderwetse Benzine-Kooktoestellen. De 

Natres-keukengroepen verdwenen alweer uit de 

organisatie in 1993.

In 1988 werd de Ripperda Kazerne de 

oefenopkomstplaats en het mobilisatiecentrum 

van de Noord-Hollandse Pelotons 361, 364, 

366 en 367. In 1989 kreeg peloton 366 er weer 

een opdracht bij; zij werden aangewezen 

als beveiligings- en bewakingseenheid in 

crisistijden van de geheime “Commandopost 

Bloemendaal”, een bunker voor het Provinciaal 

Militair Commando Noord-Holland (P.M.C.) aan 

de Zeeweg van Haarlem naar Bloemendaal, op 

het terrein van de Schietbanen Overveen. Deze 

situatie is blijven bestaan tot 1995 toen het 

Provinciaal Militair Commando werd opgeheven.

127e Afdeling Zware Luchtdoelartillerie op 
het exercitie terrein Ripperdakazerne ,1953
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Ripperda mobilisatiecentrum

Behalve dat de Ripperda Kazerne de uitvalsbasis 

was voor de Nationale Reserve werd in 1953 

deze kazerne al aangewezen als een belangrijke 

regionale mobilisatie-opkomstlocatie - net 

als in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. 

Volgens de archiefstukken uit die tijd was de 

Ripperda Kazerne in de Koude Oorlog het 

mobilisatiecentrum voor diverse mobilisabele 

territoriale infanterie-eenheden, de 912 Afdeling 

Lichte Luchtdoelartillerie (mobilisabel) en de 

403 mobilisabele commandocompagnie. Deze 

commando-eenheid bestond uit afgezwaaide 

dienstplichtige commando’s die tot hun 35 of 

40e jaar in een mobilisabel bestand werden 

ondergebracht. Ze konden worden opgeroepen 

als de situatie daarom vroeg. Zij hadden in 

oorlogstijd onder andere als taak zogeheten 

vitale objecten zoals vliegvelden, bruggen en 

havens te beveiligen of indien nodig te heroveren.

In 1960 kwam er nog een uiterst geheim 

oorlogsverbindingscentrum bij voor de 

Territoriaal bevelhebber-west. In 1989 

arriveerde 420 Infanterie Beveiligings 

Compagnie van Heutsz (IBC) op de kazerne, 

afkomstig uit de Oranje-Nassau Kazerne in 

Amsterdam, die in dat jaar gesloten werd. Voor 

de mannen van Van Heutsz werd een nieuw 

gebouw met eigen douchegelegenheid en 

met eigen kantine en keuken op het terrein 

gebouwd ter waarde van 4,5 miljoen gulden. 

Weggegooid geld, want drie jaar later werden 

beide alweer gesloopt toen de kazerne in 1992 

werd afgestoten.

Krimp

De Koude Oorlog eindigde in 1990. In de 

jaren daarna kromp de landmacht snel in. De 

Ripperda Kazerne was de eerste kazerne in 

Nederland die werd afgestoten. Ze werd in 

1992 verlaten. Aanvankelijk waren er plannen 

om het gehele complex te slopen, doch 

de laatste kazernecommandant wist dit in 

samenspraak met de Haarlemse burgemeester 

te voorkomen. Wel werd de leegstaande 

Eenheden van de Nationale Reserve 
aangetreden op de Ripperdakazerne 1974
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kazerne nog in 1992 gebruikt om een deel van 

de grote stroom asielzoekers uit het voormalige 

Joegoslavië in die tijd op te vangen. Daarna 

werden er plannen ontwikkeld om de kazerne 

voor woningbouw te ontwikkelen. In 2003 

startte men met de sloop van het oostelijk 

deel van de kazerne, vanaf 2005 tot 2009 

werd de huidige nieuwbouw gerealiseerd 

en de renovatie van de bewaard gebleven 

kazernegebouwen afgerond. Veel van de oude 

gebouwen hebben inmiddels hun nieuwe 

functie gevonden.

Gelukkig is er van de oorspronkelijke Ripperda 

Kazerne nog veel bewaard gebleven. Het 

hoofdgebouw is aan de buitenzijde nauwelijks 

aangepast; alleen in de kap zijn enkele 

dakramen toegevoegd. Op het complex zijn 

in totaal nog negen ‘oudbouw’-gebouwen 

bewaard gebleven: het hoofdgebouw, het 

fourage-gebouw, vier stalgebouwen, een 1ste 

en 2de rijbaan (oude en nieuwe manege) en de 

smederij. De kazerne is nu een rijksmonument 

en daarmee blijvend een onderdeel van ons 

militair cultureel erfgoed geworden.

De Ripperdakazerne anno 2021
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Op donderdag 14 oktober hebben 50 teams, waaronder 10 teams afkomstig uit het 
Korps Nationale Reserve, gestreden voor de Generaal van Wiggen Trofee op het 

Infanterie Schietkamp (ISK) baan Alfa. 

EVERY SOLDIER A RIFLEMAN 

SCH
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De schietwedstrijd is bedoeld voor alle 

eenheden van de krijgsmacht, waarbij zowel 

Nederlandse als buitenlandse teams meedoen. 

De buitenlandse teams waren afkomstig uit 

de Verenigde Staten van Amerika, België en 

Duitsland. 

De wedstrijd bestond uit 3 rondes in 

estafettevorm, waarbij 10 teams per keer tegen 

elkaar streden. Naast de wil om te winnen is het 

ook nuttig immers schieten is een belangrijk 

onderdeel van de militaire opleiding. Daarbij 

maakt het niet uit of je als beroepsmilitair of als 

reservist dient. 

Alle deelnemende teams hadden dan ook een 

eer hoog te houden, waarbij zowel op tactisch 

en schiettechnisch gebied het nodige werd 

gevraagd. 

De 10 deelnemende Natres teams waren 

afkomstig uit 10, 20 en 30 Natresbataljon en 

ondanks de beperkte voorbereidingstijd, werd 

er het maximale op de mat gelegd. 

Dit jaar sleepte 42  Pantserinfanteriebataljon 

-beter bekend als 42 BLJ- de Generaal van 

Wiggen Trofee in de wacht. 

Binnen een uitdagend deelnemersveld van 50 

teams, met niet de minste tegenstanders, lieten 

de Natres teams een prestatie van formaat 

zien, waarbij een team afkomstig van 10 

Natresbataljon als 12e in de ranking eindigde. De 

trofee werd persoonlijk uitgereikt door generaal 

bd van Wiggen.

De Korpscommandant, LKol Hans Berding, is 

daar kort en krachtig over: “Collega’s, job well 

done!”

TEKST: MAJOOR AARNOUT MIJLING    FOTO: NATRES

XXXX
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Met de hand aan het vaandel hebben zaterdag 52 

militairen van 20 Natresbataljon, met als decor 

het ‘Brigade-Generaal Geerts Plein’, zijn of haar 

eed of belofte afgelegd en daarmee symbolisch 

hun trouw en integriteit bekrachtigd onder 

het toeziend oog van de beëdigingsautoriteit 

Korpscommandant luitenant-kolonel Hans 

Berding. 

Alle militairen van de Nederlandse krijgsmacht 

leggen een eed of belofte af. Hierin beloven of 

zweren ze trouw aan de Koning, gehoorzaamheid 

aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht.

‘Het afleggen van de eed of belofte betekent dat 

u trouw bent aan de grondwet en democratie. 

Deze is dierbaar en kwetsbaar: de vrijheid die wij 

genieten is niet overal. Er wordt van een militair 

verwacht dat hij of zij gehoorzaam is aan de wet, 

deze uitdraagt en soms afdwingt. Als gewapende 

macht heeft de militair daarin een bijzondere 

rol, waar gepast mee omgegaan moet worden. 

Onderwerping aan de krijgstucht houdt in dat een 

militair zich houdt aan de geldende waarden en 

normen. U heeft dan ook een niet te onderschatte 

taak net op u genomen’, zo benadrukte de 

bataljonscommandant Gerard Burgers in zijn 

toespraak extra de betekenis van dit bijzondere 

moment. 

De ceremonie, normaal uitgevoerd voor het hele 

bataljon met muzikale omlijsting van de Fanfare 

‘Korps Nationale Reserve’ - FKNR en vaak ook nog 

in de openbaarheid, moest ook deze keer wegens 

COVID in een aangepaste vorm plaatsvinden. 

Ondanks de aanpassingen heeft iedere militair 

luid hoorbaar de eed of belofte af kunnen leggen 

op een waardige manier ten overstaan van 

familie en een aangetreden afvaardiging uit alle 

compagnieën van 20 Natresbataljon. 

Een mooie en stijlvolle beëdiging, waarbij 

wij 52 nieuwe militairen welkom heten bij 20 

Natresbataljon en dus binnen ons Korps Nationale 

Reserve.

TEKST: MAJOOR FRED WARMER   FOTO: SM M. BUSCH

IK ZWEER TROUW AAN DE KONING
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De uitvoering hiervan vond plaats op de Brigade 

appèlplaats van 13 Lichte Brigade

 te Oirschot. Het afleggen van de eed of belofte is 

in het Algemeen Militair Ambtenaren Reglement 

verplicht gesteld voor alle militairen. Dus zowel 

voor beroeps- als reservemilitairen.

Aan het afleggen van de eed of belofte kent de 

Koninklijke Landmacht een bijzondere betekenis 

toe, reden waarom deze gebeurtenis feestelijk 

wordt omlijst door militair ceremonieel. De 

beëdiging vindt plaats voor het front van de 

troepen en op het Vaandel van het Korps 

Nationale Reserve.

De ceremonie voeren wij normaliter uit in het 

publiek domein, in een van de gemeentes in ons 

verzorgingsgebied. Deze keer moet het wegens 

COVID nog in aangepaste vorm plaatsvinden. 

De beëdiging vond plaats in front van de 

vertegenwoordigers van elke compagnie, ouders, 

familie en partners met muzikale omlijsting van 

de Fanfare ‘Korps Nationale Reserve’ - FKNR.

De aanwezigheid van de familieleden was weer 

mogelijk en dat maakte het geheel toch weer 

bijzonder. “Dames en heren, opleiden, trainen, 

oefenen en ingezet worden is ons ‘gewone werk’, 

en daar zijn we hartstikke goed in en we zijn 

daar trots op. De eed of belofte die zo dadelijk 

zal worden afgelegd past hier goed bij en het is 

dus niet voor niets één van onze inzetnormen!”, 

aldus bataljonscommandant Bouko Noor in 

zijn toespraak als Parade inspecteur en tevens 

beëdigingsautoriteit.

Ondanks de aanpassingen heeft iedere militair 

luid hoorbaar de eed of belofte af kunnen 

leggen op een waardige manier ten overstaan 

van familie, het militaire cortège en een 

aangetreden afvaardiging uit alle compagnieën 

van het bataljon. Beëdigde militairen namens 

alle collega’s van 30 Natresbataljon van harte 

gefeliciteerd!

Bron: foto’s en tekst communicatie 30 Natresbataljon.

3 MILITAIREN 30 NATRESBATALJON 
LEGGEN DE EED OF BELOFTE AF.
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Dertien defensie collega’s hebben in november 

de Safety Leadership Course (SLC) gevolgd  op 

het Majoor Jan Linzel Complex in Den Haag 

(voorheen het IDL). Kap Hans Valk CC-Bcie 

10 Natres kon aan deze cursus deelnemen 

en wel met een dubbele pet: als CC en als 

Accountmanager Milieu bij BASECO 11 LMB. 

De Safety Leadership Course richt zich op de 

taken en verantwoordelijkheden van deze 

commandanten en leidinggevenden op het 

gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en 

de daarbij horende instrumenten. Denk dan 

aan de RI&E en het melden van voorvallen. De 

cursus vergroot het inzicht en kennis op het 

gebied van veiligheid en geeft leidinggevenden 

de handvatten om proactief op dit Safety-vlak 

te sturen. Veiligheid en leiderschap werden 

daar  verbonden met de dagelijkse taken 

en verantwoordelijkheden.  Hans zegt ook: 

“Er zijn veel regels binnen het domein van 

veiligheid om je aan te houden, maar als meer 

risicobewustzijn vooraf en één regel voorkomt 

dat we een collega verliezen, dan is dat iedere 

inspanning waard om ze voor- en na te leven. 

Sommige regels, aanwijzingen en procedures 

zijn te laat bedacht…….die zijn (helaas) met bloed 

geschreven!”

Voor meer info over de Safety Leadership 

Course (SLC): kijk op https://intranet.mindef.nl/

portaal/bedrijfsvoering/processen/Veiligheid_

Arbo/Nieuwsberichten/20170302_Aanmelden_

Safety_Leadership_Course_Defensie.aspx

Meer info: Kapitein Hans Valk, j.valk@mindef.nl 

TEKST: MAJOOR AARNOUT MIJLING   FOTO: CCOE

NATRES COLLEGA VOLGT SAFETY 
LEADERSHIP COURSE 
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Het Opleidings- en TrainingsCommando 

Koninklijke Landmacht (OTCo) kwam met collega’s 

een dag in Stroe samen om elkaar te inspireren 

om nog meer aandacht te vragen voor een nog 

veiligere leer- en werkomgeving in opleidingen en 

trainingen.

De brigadegeneraal Frits van Dooren trapte deze 

OTCo-Safetydag af dat aandacht voor veiligheid 

nog meer geborgd moet worden binnen de 

opleidingen van de Koninklijke Landmacht. 

Tijdens de lezingen was er veel interactie onderling 

alsook met de sprekers Annemarie Timmermans , 

SMI Ronald en Korporaal1 Bart, beiden van de 13e 

LichteBrigade, 17e pantserinfanteriebataljon.

De lessons learned van deze OTCo Safetydag: door 

het juiste begrip en een open houding in opleiding 

te tonen en te onderwijzen, zijn instructeurs en 

commandanten beter in staat om knelpunten 

vroegtijdig te zien en daar oplossingen op te 

bedenken.

Instructeurs en commandanten kregen deze dag 

inzicht om schurende onderwerpen met elkaar 

bespreekbaar te maken, elkaar van hoog tot laag 

aan te durven spreken en ook open staan om 

aangesproken te worden.

Deze visie op Sociale Veiligheid past geheel 

in het streven van de Koninklijke Landmacht 

om onnodige uitval door onveiligheid bij 

medewerkers te voorkomen, daarmee militaire 

eenheden inzetbaar te houden en zo een 

landmacht te zijn die kan leveren en beschermen 

wat ons dierbaar is.

TEKST EN FOTO: MAJOOR AARNOUT MIJLING

IN OPLEIDINGEN EN TRAININGEN EXTRA 
AANDACHT VOOR SAFETY ASPECTEN

Risicomatrix Safety, vindbaar in nieuwe HAMIL
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Voor de 1e keer op de Legerplaats Stroe vond 

de veteranen BBQ plaats op uitnodiging van het 

Vereniging Veteranen Korps Nationale Reserve 

(VVKNR) en de korpscommandant (KC) Overste 

Hans Berding.

Een greep uit de vele missies, waaraan de 

veteranen aanwezig op de bijeenkomst 

georganiseerd door de hebben deelgenomen.

Het informele karakter, waarbij veteranen van 

verschillende generaties en uitzendingen elkaar  

ontmoeten, maakt dat persoonlijke ervaringen 

en verhalen verteld en gehoord worden over 

inzet in Bosnië, Libanon, Macedonië, Mali, Irak, 

Afghanistan, Jordanië en meer. 

De KC benadrukte in zijn toespraak het belang 

om het platform voor veteranen verenigd binnen 

het VVKNR tros en sterk te houden.  Veteranen, 

die het Koninkrijk der Nederlanden onder 

oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, 

vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, 

hebben immers recht op ons aller erkenning en 

waardering en waar nodig onze ondersteuning en 

hulp. 

Extra bijzonder was het contact middels 

beeldverbinding met onze 31 Natres mannen en 

vrouwen nu op missie in Irak (Erbil). Nederland 

levert voor de Capacity Building Mission Iraq 

(CBMI) een compagnie voor de beveiliging van de 

luchthaven, waarbij onze hoofdtaak het bewaken 

& beveiligen uitstekend tot zijn recht komt. 

Arno de voorzitter van het VVKNR had de nodige 

belangstellende vragen voorbereid met direct 

de uitnodiging aan de ‘kersverse’ veteranen ook 

aanwezig te zijn bij de volgende veteranen BBQ 

2022. 

De veteranen BBQ moet dan ook uitgroeien naar 

een jaarlijkse traditie, waarbij alle veteranen welke 

op enige wijze nu en in het verleden verbonden 

zijn of waren aan het Korps Nationale Reserve  

elkaar weten te vinden. 

TEKST: AARNOUT MIJLING    FOTO: NATRES

VETERANEN BBQ 
SMAAKT NAAR MEER
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EERVOLLE WAARDERING 

10 Militairen van 30 Natresbataljon hebben 

zaterdag een Poolse onderscheiding mogen 

ontvangen, de Medaille Wojska Polskiego 

(Medaille van het Poolse Leger). Een militair 

ontving de zilveren medaille en negen 

militairen ontvingen de bronzen uitvoering.

De militairen ontvingen deze Poolse 

onderscheiding voor hun jarenlange 

ondersteuning bij de jaarlijkse herdenkingen 

op de Poolse erevelden in Breda, Oosterhout 

en Alphen.

Zo liggen in Breda op het Ereveld Ettensebaan 

241 Poolse militairen begraven. Deze 

militairen waren lid van de 1e Poolse 

Pantserdivisie en overleden bij de gevechten 

in en rond Breda. Na zijn overlijden in 

1994 werd generaal Stanislaw Maczek, 

commandant van de Poolse brigade tijdens 

de Tweede Wereldoorlog, op zijn verzoek in 

Breda tussen zijn soldaten begraven.

Herinneringscoin 25 jaar Natres bataljons

Bij het uitzwaaimoment van 33 collega’s van 

30 Natresbataljon voor de ondersteuning 

van de hoofdmacht van Capacity Building 

Mission Iraq (CBMI XXI) was er een speciaal 

moment. De Korpscommandant (KC) Lkol 

Hans Berding en de Korpsadjudant (KA) 

Duco Braun wensten de Natres collega’s en 

brigadeverkenners (42 BVE) heel veel succes 

en krijgsmansgeluk toe. Berding wenste de  

thuisblijvers ook veel sterkte en wijsheid toe. 

De wijze van afscheid nemen is voor iedere 

militair anders. Een laatste knuffel, een zwaai 

of gewoon thuis in de eigen omgeving. CBMI 

XXI zal mogelijk na de kerst of de jaarwisseling 

weer huiswaarts keren. Dat was voor de KC 

en de KA voldoende aanleiding om aan de 

militairen de speciale “25 Jaar Nationale 

Reserve Bataljons” herinneringscoin al 

persoonlijk uit te reiken.

Flitsen
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Meerdaagse Oefening ‘STELLING’

Vrijdagavond bracht de Inspecteur-Generaal 

der Krijgsmacht (IGK), luitenant-generaal 

Frank van Sprang, een werkbezoek aan 

het Korps Nationale Reserve  tijdens de 

meerdaagse oefening ‘STELLING’ van de 

Bravo compagnie 20 Natresbataljon. 

Een bijzonder bezoek, immers de IGK is 

tevens Inspecteur der Reservisten en adviseert 

daarbij over interne aangelegenheden 

als gevolg van het defensiebeleid en de 

uitvoering hiervan. Het afleggen van een 

werkbezoek aan een eenheid doet de IGK 

om dat wat mogelijk speelt op de werkvloer 

boven water te krijgen en bespreekbaar te 

maken. 

Naast een ronde over de stellingen en een 

bezoek aan de oefening liet de IGK zich 

dan ook persoonlijk bijpraten door de 

medezeggen- schapscommissie (MC), de 

vertegenwoordiging van alle medewerkers uit 

de eenheid. 

‘De toewijding van het personeel is groot en 

zo ook de betrokkenheid om verbeteringen 

te realiseren binnen Defensie. Ik dank 

eenieder voor de gastvrijheid en de inzet voor 

Defensie’, aldus de IGK.

Project Kemphaan

Voor de uitvoering van nationale taken, dient 

de Koninklijke Landmacht in de toekomst over 

meer robuuste Nationale Inzet (NI)-eenheden 

te beschikken. Voor ons Korps heeft deze  

strategische veiligheidsvisie gevolgen en 

zullen we een prominentere taak krijgen in de 

nationale veiligheid. 

Met de doorontwikkeling van ons Korps 

naar  basiscapaciteit bewaken en beveiligen 

in Nederland gaan we van extra handjes in 

vredestijd naar first responder bij nationale 

inzet, ook in conflictsituaties. Onze Nationale 

veiligheid is geen neventaak of nevenfunctie 

meer, maar een hoofdtaak en specialisme. 

Met deze lopende ontwikkelingen is de 

klankbordgroep KEMPHAAN in 2020 opgericht, 

op initiatief van de toenmalige Korpsjongsten 

officieren tweede luitenant Anne en 

onderofficieren sergeant Erik.

Op energieke wijze is vanaf de oprichting van 

KEMPHAAN met een brede vertegenwoordiging 

uit alle bataljons aan de slag gegaan om op de 

werkvloer vast te stellen wat er nodig is om aan 

deze ambitie te kunnen gaan voldoen. 

En met succes, zo is maandagavond het eerste  

studierapport met alle signalen, ideeën en 

verbetermogelijkheden vanaf de werkvloer aan 

de Korpsleiding gepresenteerd.
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November Romeo in historie

Opvragen oude November Romeo? Klik dan 

op https://korpsnationalereserve.nl/novrom/

Overleden collega

In december bereikte ons het droevige bericht 

dat Tlnt Bram van Erp op 26-jarige leeftijd 

ten gevolge van de complicaties van zijn 

ziekte is overleden. Met al zijn levenslust en 

doorzettingsvermogen heeft hij deze strijd, die 3 

jaar geleden begon, niet kunnen winnen. 

Bram was als pelotonscommandant van het 2e 

peloton werkzaam bij de E-Cie 10 Natresbataljon 

in Amersfoort. Zijn innemende persoonlijkheid, 

zorg voor z’n kader en pelotonsleden, kritische 

blik op de realiteit, strijdvaardigheid en nooit 

aflatende grijns laten een diepe indruk achter.

We gaan Bram enorm missen en wensen Franka 

en familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Kap. Michael Verheijen

Compagniescommandant E-Cie

10 Natresbataljon.

www.deklijnuitvaartzorg.nl/condoleances 

OPDAT WIJ NIET VERGETEN 

De Tamboers en het Koperensemble van de 

Fanfare ‘Korps Nationale Reserve’ (FKNR) 

waren aanwezig bij de herdenkingen op het 

voormalig concentratiekamp Natzweiler 

(FR), gelegen op vijftig kilometer buiten 

Straatsburg in het Franse Elzas. 

De militairen verzorgden een fakkelwacht 

waarbij werd stilgestaan bij de slachtoffers 

op dit kamp. Op zaterdagochtend hielden 

nabestaanden en verschillende overheden 

toespraken en was er een kranslegging. Deze 

indrukwekkende herdenkingen werd muzikaal 

ondersteund met koralen en volksliederen.
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Wisseling wacht TOC

Woensdag 29 september was de 

Korpscommandant getuige van een voor ons 

Korps belangrijke gebeurtenis. Kolonel Piet 

Hagenaars droeg het commando over het 

Territoriaal Operatie Centrum (TOC) over aan 

zijn rangsgenoot Kolonel Michiel Verlinden. 

Kolonel Hagenaars was de eerste commandant 

van het TOC. Vanuit het TOC wordt leiding 

gegeven aan de Nationale Inzet van de 

landmacht, bij bijna alle Inzet van ons Korps is 

het TOC betrokken. 

Kolonel Hagenaars heeft de organisatie 

verlaten vanwege functioneel leeftijdsontslag. 

De kolonel is de laatste 2 functies,  namelijk 

die van Regionaal Commandant Noord 

binnen 43 brigade, en commandant TOC, vaak 

betrokken geweest bij Inzet van de Natres.  

Kolonel Verlinden is geen onbekende op het 

gebied van Nationale Inzet.  De kolonel was 

betrokken bij de oprichting van het TOC, 

bovendien was hij vanuit zijn brandweer 

achtergrond zeer langdurig actief binnen 

diverse veiligheidsregio’s en daarnaast ook nog 

actief als Officier Reservist Nationale Operaties 

vanuit het noorden van ons land. 

Stef Stienstra: oudste operationeel actieve 

reserve militair 

Defensie neemt afscheid van reserve Kapitein-

luitenant ter Zee Speciale Diensten Dr. Stef 

Stienstra. Wat dit afscheid bijzonder maakt, is 

dat dat Stef nu echt de dienst moet verlaten 

als reserve officier in de leeftijd van 66 jaar en 

4 maanden en zelfs actief dienend bij Directie 

Operatien (DOPS). Daarmee is hij –zover 

wij weten- by far de oudste actief dienende 

reserve officier (1CMICo). Toch wel een 

momentje waard om hem in het zonnetje te 

zetten.

Stef is ooit in 1982 als dienstplichtig militair 

begonnen bij het KIM, waar hij de ARO 

(Aspiranten Reserve Officier) opleiding heeft 

gevolgd en vervolgens beëdigd als LTZ3 

en begonnen als klinisch chemicus op het 

Marinehospitaal te Overveen (MHO). Hij 

heeft in zijn lange reservisten carrière een 

heleboel klussen en uitzendingen gedaan 

met zijn specialisatie Health & Environment, 

later CBRN. Defensie laat zijn CBRN-expertise 

nog niet los, hij wordt voor de duur van 14 

maanden parttime SME CBRN bij DMO en 

als docent ingehuurd bij de NATO school 

Oberammergau en het Joint CBRN-Defence 

Centre of Excellense in Vyskov (Tsjechië). 

Stef zwaait af als Kapitein-luitenant ter Zee 

Speciale Diensten. 
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WIE IS DE RESERVISTENWERKGEVER VAN 

HET JAAR 2021?

In december zou de Inspecteur der 

Reservisten, Luitenant-generaal Frank van 

Sprang, dat bekend maken. Maar gezien 

de huidige COVID-19 maatregelen is dat 

helaas uitgesteld. Voor de uitslag moeten we 

wachten tot 24 januari. 

De 25 werkgevers waaruit de winnaar 

wordt gekozen zijn: 19 Het Atelier,  Breda 

University of Applied Sciences,  Dienst 

Justitiële Inrichtingen,  Dienst Vervoer en 

Ondersteuning,  DSM,  Eurosafe Solutions,  

Gemeente Aalsmeer,  Gemeente Gouda,  

Graydon BV,  Jumbo Denissen,  KPN BV,  

Marshall Aerospace and Defence Group,  MSK 

Verzekeringen en Hypotheken,  Nederlandse 

Obesitas Kliniek,  Nederlandse Spoorwegen,  

Nelissen Ingenieursbureau bv,  Northwave 

Security,  Port of Moerdijk,  Renewi Nederland 

BV,  Strict Consultancy,  Truckland BV,  TüV 

Nederland QA BV,  Van Lodensteincollege,  

Yuverta en  Zuyd Hogeschool. (AM)

Bron: BReS

Defensie ondersteunt bij inrichting paviljoens COA

Zo’n 20 collega’s van 44 Painfbat RI PJWF, 11 

Pantsergeniebataljon en 10 Natresbataljon 

hielpen bij de inrichting van paviljoens in 

Almere. Zo’n 450 asielzoekers kunnen daar 

verblijven. De bijdrage van Defensie is op 

verzoek van het Centraal Orgaan opvang 

asielzoekers (COA).

De militairen hebben geholpen bij het opzetten 

van  de paviljoens en hebben samen met 

medewerkers van het Rode Kruis ondersteund 

bij de inrichting ervan. Zoals bijvoorbeeld het 

leggen van vlonders.

Defensie draagt op dit moment al op 

verschillende manieren bij aan de opvang van 

Afghaanse vluchtelingen en andere asielzoekers. 

Zo is er opvang en militaire ondersteuning 

in Heumensoord en op defensielocaties in 

Amsterdam, Harskamp, Zeist en Zoutkamp.
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