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VOORWOORD

Opnieuw een mooie uitgave van November 

Romeo, maar voordat ik op de inhoud inga wil ik 

een woord van dank richten aan kapitein Robert 

Witsen die na 10 jaar de redactie van de November 

Romeo gaat verlaten. Hij heeft gekozen voor een 

carrière als RSD’er bij het 1CMICo en daar wil ik hem 

heel veel succes bij wensen. Gelukkig heeft hij als 

vertrekkend bladmanager de ruimte gekregen om 

10 jaar magazine-ervaring in een artikel te vatten. 

Robert bedankt!

In deze editie van de November Romeo een 

duo-interview met de Plaatsvervangend 

Commandant van de landmacht, generaal-

majoor Jeulink en luitenant-kolonel De 

Heer. Laatstgenoemde is projectleider van 

de herpositionering Reservisten Specifieke 

Deskundigheid van (met name) het 1CMICo. 

De landmacht wil de expertise van de RSD’ers 

grotendeels gaan integreren in de operationele 

lijnen en op 1 februari is hiervoor de projectgroep 

Herpositionering RSD van start gegaan. De 

projectgroep gaat adviseren over de wijze van 

herpositioneren van de RSD en gaat starten met de 

implementatie van een structurele integratie van 

deze specialisten.

Tevens in deze uitgave een uitgebreid verhaal 

van overste Rob Moerman over de lange termijn 

ontwikkelingen binnen het reservistendomein. 

Belangrijk voor alle reservisten, want er gebeurt op 

dit moment veel en dat blijft de komende jaren zo. 

Goed om daarvan op de hoogte te blijven. Zo zal 

er langzaamaan ook iets gaan veranderen in de rol 

van het Bureau Reservisten CLAS. Om te anticiperen 

op de ontwikkelingen in het HR-domein willen 

we dat het Bureau Reservisten meer en meer gaat 

samenwerken met de collega’s van het DP&O. 

Zij ondersteunen namelijk onze beroepscollega’s 

vanuit hun P-discipline. Omdat er in het nieuwe 

HR-model geen verschil meer gaat zijn tussen een 

voltijd- en een deeltijdmilitair (reservist) is het goed 

dat de twee disciplines nu al meer geïntegreerd 

gaan optreden. 

Ook in deze editie een groot artikel van kolonel 

Gödecke en majoor Warmer. Zij nemen u mee in de 

doorontwikkeling van de Natres.  De afgelopen tijd 

is er in werkgroepen veel voorbereid en opleidingen 

zijn al deels gegeven, maar de trein is nu echt 

op stoom gekomen. Belangrijk om ook deze 

ontwikkelingen goed te volgen. Tenslotte staat een 

mooi historisch artikel over een aantal bijzondere 

eenheden die ooit tot de Natres behoorden. 

Helaas kunnen we elkaar de laatste tijd maar 

heel weinig zien in verband met de vigerende 

coronarichtlijnen. Ik hoop dat we het virus 

snel onder de knie krijgen, zodat we weer 

bijeenkomsten kunnen organiseren. MS-Teams 

is een goed alternatief, maar kan de fysieke 

bijeenkomsten echt niet vervangen! Ik hoop u snel 

weer te ontmoeten.

Kolonel Fulco 

Stallmann

Plaatsvervangend 

Inspecteur

Reservepersoneel KL
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De veiligheidssituatie in de wereld, en daarmee in Europa, is sterk veranderd. 
Hierop inspelend verschuiven de operationele prioriteiten van de Koninklijke 

Landmacht van expeditionair optreden (missies) naar optreden binnen een 
grootschalige hybride oorlogsvoering. In deze nieuwe dreigingssituatie is het 

aannemelijk dat de gevechtsbrigades buiten Nederland worden ingezet. Als gevolg 
van de aangescherpte veiligheidssituatie in Europa spreken onze bondgenoten 

Nederland meer en meer aan op de strategische functie als doorvoerland.  
De verdediging in bondgenootschappelijk verband elders in Europa kan alleen 
succesvol worden gevoerd als ook Nederland zelf veilig is om de noodzakelijke 

ondersteuning te bieden.

DOORONTWIKKELING 
BATALJONS NATIONALE RESERVE 

VISIE
NATIONALE VEILIGHEID ALS HOOFDTAAK
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Voor de uitvoering van nationale taken, dient de 

landmacht in de toekomst over meer robuuste 

Nationale Inzet (NI)-eenheden te beschikken. 

Daarom worden de Nationale Reserve Bataljons 

versterkt in hun kerntaak voor de nationale 

veiligheid! Voor deze bataljons heeft deze nieuwe 

strategische veiligheidsvisie gevolgen. 

De Natresbataljons krijgen een prominente taak in 

de nationale veiligheid en worden basiscapaciteit 

van de Koninklijke Landmacht voor het bewaken 

en beveiligen in Nederland. Onze Nationale 

veiligheid is geen neventaak of nevenfunctie meer, 

maar een hoofdtaak en een specialisme.

Mogelijkheden toekomstig optreden

Dat de Natresbataljons een toenemende 

taak krijgen in de nationale veiligheid is een 

uitvloeisel van het nieuwe Operationeel Kader 

Landoptreden (OKL) die richting geeft aan de 

ontwikkeling van de Landmacht in de toekomst. 

De uitwerking van dit OKL wordt in “Mogelijke 

Toekomstige wijze van Optreden (MTO’en)” 

van de capaciteiten beschreven. MTO Natres 

beschrijft  de mogelijke wijze van optreden 

op basis van de specifieke kenmerken van de 

Natres en de rollen, die de bataljons op basis van 

deze kenmerken in het toekomstig optreden in 

Nederland kunnen gaan vervullen.

Op hun huidige kerntaak zijn de Natresbataljons 

al grotendeels voorbereid, maar zij zullen zich de 

komende jaren op een aantal aspecten verder 

moeten gaan doorontwikkelen. Daarom is 

binnen het Bureau Reservisten van staf CLAS de 

‘Projectorganisatie doorontwikkeling Nationale 

Reserve bataljons’ opgericht. Deze heeft tot taak 

om op basis van het vernieuwde Functioneel 

Concept Nationale Reserve (FC) (dat in juni 2018 

is goedgekeurd in de Landmachtraad), MTO- 

en MR) Natres de noodzakelijke aanpassingen 

samen met de Natresbataljons in kaart te 

brengen. En de noodzakelijke aanpassingen voor 

de operationele gereedheid voor te bereiden en 

te implementeren.

TEKST: KOL JOHN GÖDECKE (Projectleider Doorontwikkeling Natres) en MAJ FRED WARMER  
   FOTO’S: MAJ FRED WARMER, GERARD VAN OOSBREE (DUTCH DEFENCE PRESS), RENÉ VERLEG
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Van steun tot basiscapaciteit 

De Nationale Reserve Bataljons zijn door 

het besluit in de Landmachtraad geen 

ondersteunende capaciteit meer, maar 

worden specifiek opgeleid en toegerust 

als basiscapaciteit van de landmacht voor 

bewaking en beveiligingsopdrachten in 

Nederland. De Natresbataljons moeten 

hierdoor in staat zijn om adequaat op te 

treden in crisisomstandigheden. Hierbij zijn 

een grote verscheidenheid aan scenario’s en 

omstandigheden denkbaar. Denk bijvoorbeeld 

aan dreigend ernstig geweld, gewapende 

criminaliteit of terreur, vijandelijke activiteiten, 

spionage, sabotage, subversie, terrorisme 

en onrust als gevolg van maatschappelijke 

ontwrichting. Maar denk ook aan de traditionele 

taken van bewaken en beveiligen van 

strategische militaire en civiele objecten, vitale 

infrastructuur, gebieden en transporten, zoals 

Host Nation Support (HNS). Die blijven behoren 

tot de hoofdtaken van de bataljons.

Civiele autoriteiten en veiligheidspartners

Steeds meer wordt ook een samenhang 

gezien tussen deze eerste hoofdtaak van 

defensie en de derde hoofdtaak, die nu nog 

is geformuleerd als “Ondersteuning van 

civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, 

rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel 

nationaal als internationaal”. In het kader 

hiervan is het Territoriaal Operatiecentrum 

(TOC) in de landmacht opgericht. “Het TOC 

krijgt, in de ’to command’ rol, de hoofdtaak 

(in nauwe samenwerking met civiele en/

of internationale partners) de operationele 

planning, voorbereiding, aansturing en 

afwikkeling van nationale militaire (crisis)

operaties op Nederlands grondgebied te 

voeren, zoals bijv. in het kader van militaire 

bijstand en steunverlening tot en met inzet 

zoals HNS (Host Nation Support).” In het 

verlengde van de Civiel Militaire Samenwerking 

onder de politiewet en de daarbij behorende 

samenwerkingsverbanden, volgen al sinds 2018 

De Algemene militaire opleiding 
Reservisten Basis (ARB)
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militairen uit alle Natresbataljons de opleiding 

“Bewaken en Beveiligen bij Terrorisme in 

Nederland (BB-TIN)” een opleiding speciaal 

bedoeld om inzetbaar te zijn voor specifieke 

ondersteuning van de Nationale Politie en/

of Koninklijke Marechaussee in het hogere 

geweldsspectrum. Deze opleiding is nauw 

afgestemd met Directie Operaties (DOPS),  

de Nationale Politie en de KMar.”

Operationele aanpassingen

Naast de gevolgen van de nieuwe 

veiligheidsvisie en de toenemende taak in de 

nationale veiligheid zullen er ook operationele 

aanpassingen gaan plaatsvinden bij de 

Natres-bataljons. Om in de toekomst ook 

van compagniesniveau (compagniesgeleid 

-pelotonsoptreden) naar bataljonsniveau 

(bataljonsgeleid-compagniesoptreden) 

te kunnen optreden, zullen de huidige 

stafdetachementen moeten worden 

omgevormd tot een bataljonsstaf. De nieuwe 

bataljonsstaf zal door een overeenkomstige 

samenstelling, organisatie en taakverdeling 

er net zo gaan uitzien als van een regulier 

infanteriebataljon. Het inzetniveau per operatie 

is gerelateerd aan de grootte en soort van de 

bewakings- en/of beveiligingsopdracht, en aan 

de schaal van de crisis of calamiteit.  

De Natres-bataljons zijn onderdeel van de drie 

gevechtsbrigades, en zijn daardoor feitelijk 

geografisch gezien regionaal ingedeeld. 

In de nieuwe constructie verschuift de regionale 

inzet ook naar een landelijk inzet. Dus bij 

daadwerkelijke inzet van de Natresbataljons 

kan er sprake zijn van landelijk (samengesteld) 

bataljonsgeleid of compagniesoptreden, of 

inzet met kleinere eenheden ter grootte van een 

peloton. Deze eenheden kunnen op militaire 

(verklaarde) objecten en gebieden zelfstandig 

of geïntegreerd gaan optreden in het civiele 

domein onder TACON (Tactical control) van 

politie en/of KMar. Maar in geval van een 

buitengewone rechtstoestand kunnen zij onder 

militair gezag ook zelfstandig gaan optreden.

Bewaken van uniformiteit 

Tijdens een grootschalige inzet zullen de 

Natreseenheden vaak samengesteld gaan 

optreden (geformeerd uit de beschikbare 

capaciteit van meerdere eenheden). Daarom 

is het essentieel om goed op elkaar te zijn 

ingespeeld en dezelfde taal te spreken, zoals 

eenduidigheid van ‘tactic, technique and 

procedure’, bevel- en commandovoering en 

leiderschap. De gewenste uniformiteit geldt 

natuurlijk ook voor de manier van opleiden, 

optreden, materieel en uitrusting.

Om de Nationale Reserve Bataljons nog beter 

te ontwikkelen, speelt opleiden en trainen 

een belangrijke rol. Een beperking waarmee 

elke eenheid van het Korps Nationale Reserve 

nu te maken heeft, is de grote diversiteit 

in opleidingsniveaus binnen de groepen 

en peloton: de één heeft net de Algemene 

militaire opleiding Reservisten Basis (ARB) 

afgerond en de ander heeft al meerdere 

keren de 48-maanden cyclus doorlopen. 

Gevolg is dat met name het groepskader 

veel tijd kwijt is aan opleiden waardoor er 

minder tijd beschikbaar is voor niveau II & III 

trainingen (groeps- en pelotonsoptreden). 

Daar komt verandering in. Om deze reden 

lopen momenteel gesprekken met de KMS over 

een verbeterd opleidingsmodel. In dit nieuwe 

beoogde opleidingsmodel volgt elke nieuwe 

natresmilitair een basisopleiding van ca 400 

uur, de ARB en een Functieopleiding Natres 

(FON). Na het afronden van de basisopleiding 

is een Natres-militair Individueel Personeel 

7



 

Gereed en daarmee startbekwaam. De militair 

wordt vervolgens op bouwsteenniveau binnen 

zijn specifieke functie en eenheid geplaatst 

en verder opgewerkt. Focus zal ook komen te 

liggen op het opleiden en trainen van het kader.

Materieel en innovatie

Naast het verbeteren van het huidige 

aanwezige materieel, zoals dit ook voor andere 

landmachteenheden geldt, wordt gekeken hoe 

met innovaties en slimme oplossingen het 

bewaken en beveiligen nog efficiënter is uit 

te voeren. In samenwerking met de Concept 

Development & Experimentation (CD&E) en 

het bedrijfsleven is in september 2020 een 

innovatie-peloton Natres gestart in Amersfoort. 

Daarnaast geeft het CD&E-traject inzicht in 

investeringen die moeten worden gedaan 

alles effectiever en efficiënter te kunnen 

uitvoeren. Dit innovatiepeloton experimenteert 

en test nieuwe technologieën op het gebied 

van detectie (o.a. drones, camerasystemen 

en elektronische sensoren). Ook wordt er 

nagedacht binnen de projectorganisatie 

doorontwikkeling Nationale Reserve 

bataljons (PDN) over de invoering van diverse 

soorten wapensystemen, C2-middelen, 

gevechtsuitrusting en moderne snelle (pantser)

voertuigen. Hierdoor kunnen  de mobiliteit en 

bescherming sterk worden verbeterd.

App voor alarmering

Om de rol als basiscapaciteit voor het bewaken 

en beveiligen in te vullen, dient de commandant 

landstrijdkrachten te kunnen plannen op 

gegarandeerde inzet van onze natresmilitairen. 

Hiervoor is o.a. een effectief inventarisatie- 

en alarmeringssysteem ontwikkeld. Dit 

zogenaamde Quick Respons System (QRS) is in 

2020 ingevoerd. Het gaat om planningssoftware 

en om een alarmerings- en reactiesysteem voor 

de individuele militair dat contact opneemt 

middels een app op de mobiele telefoon.

Het eskadron Hoog Risico Beveiliging (HRB) 
KMAR tijdens een terreurgevolgbestrijding 
oefening samen met de landmachtcollega’s van
het Korps Nationale Reserve.
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Planmatige Marsroute

Om al deze factoren bekend als Doctrine, 

Organisatie, Training & Opleiding, 

Interoperabiliteit factoren (DOTMLPFI-

factoren) planmatig te kunnen uitwerken wordt 

eerst een marsroute Natres ontwikkeld waarin 

we laten zien waar we willen staan en welke 

stappen we moeten zetten: hoe te komen van A 

(IST) naar B (SOLL), aan de hand van mijlpalen, 

uitgewerkt in mensen/manieren/middelen.

Het mag duidelijk zijn dat de nationale 

veiligheid en de rol van de Nationale 

Reserve Bataljons daarin geen neventaak of 

nevenfunctie meer is, maar een hoofdtaak 

en een specialisme. De Nationale inzet van 

de Natresbataljons en de zich langzaam 

maar zeker uitbreidende taak van de Natres-

bataljons als het gaat om het ondersteunen 

van civiele autoriteiten bij openbare orde 

handhaving heeft opmerkelijke parallellen 

met het verleden. Al in 1918 werd aan de 

Vrijwillige Landstorm, de in 1914 opgerichte 

voorganger van de Nationale Reserve, behalve 

de verdedigingstaak in geval van oorlog, ook 

een binnenlandse veiligheidstaak toebedeeld. 

Daarvoor werd binnen die organisatie een 

Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL) 

opgericht die bestond uit een nieuwe categorie 

van bijzondere vrijwilligers. Hun credo was ‘Als 

’t Moet’, wat inhield dat zij in tijden van gevaar 

gereed stonden om “den vreedzame arbeid 

te staken om pal te staan voor verdediging 

van Kroon en Vaderland”. Het credo van onze 

historische voorgangers is misschien al 103 jaar 

oud, maar heeft nog niets aan kracht verloren. 

Het is anno 2021 nog altijd actueel en van 

toepassing op alle vrijwilligers van de Nationale 

Reserve Bataljons. 

De  speciaal opgeleide reservisten van het Korps 
Nationale Reserve gezamenlijk in actie met de 
bewakingseenheden van de Nationale Politie, tijdens 
de grootschalige terreuroefening “Samen Sterker’’.
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De landmacht wil de expertise van Reservisten Specifieke Deskundigheid (RSD) 
grotendeels integreren in de operationele lijnen. Op 1 februari is hiervoor de 

projectgroep Herpositionering RSD van start gegaan. Het is een uitvloeisel van de 
defensievisie 2035 zoals doorvertaald in het onlangs vastgestelde Operationeel 

Kader Landoptreden (OKL). Hiermee is het OKL uit de planfase en gaat het nu om de 
genomen besluiten uit te werken en te beginnen met implementeren. Ook RSD’ers 

krijgen hier direct mee te maken, waarbij de projectgroep gaat adviseren over de 
wijze van integratie van de RSD en gaat starten met de implementatie van een 

structurele integratie van deze specialisten.  

EXPERTISE INTEGREREN IN 
DE OPERATIONELE EENHEDEN

RSD
PROJECT HERPOSITIONERING 

RESERVISTEN SPECIFIEKE DESKUNDIGHEID CLAS

10



Generaal-majoor Rob Jeulink, de plaatsvervangend 

commandant landstrijdkrachten, heeft het 

reservepersoneel in portefeuille en is daarmee 

verantwoordelijk voor alle ontwikkelingen in dit 

gebied. Als projectleider van de ‘Herpositionering 

RSD-CLAS’ is luitenant-kolonel Björn de Heer 

aangesteld. De twee mannen weten wat er te doen 

staat en beantwoorden in deze November Romeo 

diverse vragen over de te nemen stappen.

Waarom wil de landmacht deze expertise anders 

organiseren?

Jeulink:  “De vastgestelde defensievisie  

2035 omvat heel veel, maar in de kern is de 

doelstelling de slagkracht van de landmacht 

te vergroten en daarbij hoort het verkrijgen 

van een flexibelere organisatievorm. Om dit te 

bereiken staat er veel te gebeuren, waarbij een 

allesomvattende aanpak met centrale regie 

wordt gehanteerd, voor reservisten is dat het 

programma “doorontwikkeling reservisten”. 

Een herpositionering van de RSD-functies is 

noodzakelijk om met dit programma in de 

pas te blijven lopen. Het staat dan ook niet op 

zichzelf, maar het is onlosmakelijk verbonden 

met dit grotere veranderingsproces. Voor mij is 

het belangrijk dat we met deze herpositionering 

enerzijds de specialistische kennis binnen of 

dichterbij de operationele eenheden brengen en 

anderzijds willen aansluiten bij het nieuwe HR 

model.”

Om wat voor soort specialisten gaat het?

De Heer: “RSD’ers zijn vooral te vinden in de 

kennisnetwerken van 1CMICo, maar je vindt ze op 

meer plekken. Bijvoorbeeld de reservisten binnen 

400 Geneeskundig bataljon zijn ook RSD, maar zij 

maken deel uit van een operationele eenheid en 

zitten nu al op de juiste plek volgens het nieuwe 

OKL. Waar we mee aan de slag gaan is hoe we 

TEKST: KAP ROBERT WITSEN      FOTO’S: ARCHIEF NOVEMBER ROMEO, MCD, Maj Mijling

RSD’s van 1CMICo tijdens 
de oefening Common ground.

Projectleider  ‘Herpositionering
RSD-CLAS’ luitenant-kolonel Björn de Heer

Generaal-majoor Rob Jeulink, 
de plaatsvervangend commandant 
landstrijdkrachten
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de diverse specialisten een plek kunnen geven 

die beter aansluit bij de adaptieve landmacht 

van morgen. Het gaat om heel uiteenlopende 

expertises, zoals bouw/infrastructuur, economie, 

gedragswetenschappen, informatie, talenkennis  

of buitenlandse culturen.” 

Hoe pakt de landmacht de herpositionering op?

De Heer: “Het proces vindt plaats met grote 

zorgvuldigheid. De macro-aanpak is: waar past 

een bepaald specialisme het best, waar heeft het 

specialisme de meeste toegevoegde waarde?  

Dat is de organisatievisie en daarom wordt per 

groep RSD’n onderzocht en afgestemd hoe deze  

in de landmacht optimaal tot zijn/haar recht kan 

komen. Daar komt ook de individuele vraag bij: 

Hoe zie jij het?”

Jeulink voegt daaraan toe: “Enkele netwerken 

zijn al vrijwel geheel overgegaan naar een nieuwe 

structuur en lopen daarmee voorop. Zo zijn 

de cyberspecialisten inmiddels ingebed in het 

Defensie Cybercommando en ook de categorie BR/

LSO (de Boven Regionale/Liaisongroep) is al heel 

ver met integratie in het Territoriaal Operationeel 

Centrum (TOC). Deze doorontwikkellingen  

zijn goed op weg en hebben veel leerpunten 

opgeleverd. Zo dienen zij als prima voorbeelden 

hoe deze herpositionering kan werken.”

Hanteert de projectgroep een vast stramien?

De Heer: “Dat kan niet, want de verschillen 

tussen de kennisnetwerken maken maatwerk 

noodzakelijk. Het is niet één schoenmaat die 

allen past. Het ene kennisgebied is gemakkelijker 

RSD tijdens een missie in gesprek 
met de lokale bevolking.
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te transformeren naar de nieuwe situatie dan 

het andere. Mensen met een bouwkundige of 

infrastructurele achtergrond kunnen met hun 

vakgebied bijvoorbeeld een plek vinden binnen 

de genie. Tolken zie ik bijvoorbeeld niet snel 

een plek krijgen bij een gevechtsbrigade, zij 

zullen waarschijnlijk in een centrale poolvorm 

beschikbaar blijven en inzetbaar zijn als de inzet of 

een missie van de krijgsmacht daar om vraagt.”

Verandert er iets aan de positie van de RSD?

De Heer: “Ja, en dat geldt voor alle reservisten. In 

lijn met de nieuwe HR visie gaan alle reservisten 

nog meer een structureel onderdeel van de 

landmacht worden. Je bent deeltijdmilitair bij 

de landmacht en er is straks geen of vrijwel geen 

verschil meer met het beroepspersoneel in de zin 

van de arbeidsrelatie. In deze November Romeo 

staat ook een interview met luitenant-kolonel 

Rob Moerman over reservisten als integraal 

onderdeel van de vernieuwde Koninklijke 

Landmacht. Ook de RSD loopt volledig mee in 

deze doorontwikkeling.”

 

Hoe ervaart de huidige RSD dit kantelmoment?

Jeulink: “Het is begrijpelijk dat wijzigingen in lang 

bestaande structureren emoties oproepen. Wat 

we zeker niet willen is mensen het gevoel geven 

van ‘ik heb jarenlang mijn kennis beschikbaar 

gesteld en nu is mijn rol ineens overbodig 

geworden’. Zeker niet. Laat ik benadrukken 

dat het zonneklaar is dat er veel specialistische 

kennis nodig blijft. Bedenk dat 1CMICo ruim 540 

aangestelde reservisten heeft  en dat aantal gaan 

De RSD-categorie Boven Regionale/
Liaisongroep is al heel ver met integratie in het 
Territoriaal Operationeel Centrum (TOC).
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we niet afschalen. We gaan vooral kijken welke 

behoefte er bestaat binnen de operationele 

eenheden. Er zullen waarschijnlijk wel verschillen 

gaan ontstaan in de mate van vraag naar de 

verschillende vakgebieden en daardoor  zijn 

de RSD’ers straks op meerdere plekken in de 

organisatie te vinden. Dichterbij onze operationele 

lijnen en inzetmomenten in ieder geval.”

Reservisten Specifieke Deskundigheid

De ruim 4.000 reservisten bij de 

landmacht bestaan uit twee categorieën. 

Het grootste deel, circa 3.500 functies, 

betreft ‘Militaire Taken’, met name het 

Korps Nationale Reserve en voormalig 

beroepspersoneel dat blijft als reservist 

binnen hun voormalige eenheid. 

De andere categorie is de ‘Reservist 

Specifieke Deskundigheid’. Zij brengen 

civiele kennis en ervaring in, waarover 

de krijgsmacht niet of onvoldoende 

beschikt. De beroepen zijn uiteenlopend, 

waaronder artsen, economen, 

psychologen, lobbyisten, communicatie-

specialisten, en bouwkundig ingenieurs. 

Het merendeel van deze specialisten is te 

vinden in de kennisnetwerken van 1CMICo. 

De landmacht wil de reservisten zoveel 

mogelijk integreren in de operationele 

lijnen. Daarmee komen de reservisten 

dichter bij hun commandant te staan 

en er ontstaat een grotere wederzijdse 

betrokkenheid. Deze beweging past ook 

binnen het nieuwe HR-model waarin de 

verschillen tussen reservisten (deeltijd 

militairen) en de voltijds collega’s 

grotendeels gaat verdwijnen. De 

projectgroep herpositionering RSD geeft 

met deze opdracht voor een deel invulling 

aan deze ontwikkeling. De verschillende 

MC-en worden vanaf het begin betrokken 

bij het traject.

RSD in de rol van liaision.
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De landmachtstaf heeft het Operationeel Kader Landoptreden (OKL) vastgesteld. Dit 
is de marsrichting voor de Koninklijke Landmacht richting 2035. In dit OKL is ook de 
Leidraad Reservisten vastgesteld en er staat veel te gebeuren. Zo zullen reservisten 

een integraal onderdeel gaan uitmaken van vrijwel alle eenheden. De aparte 
personeelsstatus verdwijnt en verdere harmonisatie met het beroepspersoneel is het 
trefwoord. Luitenant-kolonel Rob Moerman, programmamanager ‘Doorontwikkeling 

Reservisten Landmacht’ bij de Directie Kennis en Ontwikkeling, blikt vooruit.

VAN APARTE STATUS NAAR 
INTEGRAAL ONDERDEEL

 TO
EKO

M
ST

RESERVIST IN ONTWIKKELING
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De stip op de horizon het jaar 2035. Dat klinkt 

ver weg, maar concreet worden al vele stappen 

gezet. Sterker nog, de komende jaren zullen 

diverse veranderingen zichtbaar zijn.  

Drie hoofdlijnen:

• Reservisten gaan een integraal onderdeel 

uitmaken van de eenheden binnen de 

landmacht.

• De doorontwikkeling van de Natresbataljons 

gaat de basiscapaciteit opleveren voor het 

bewaken en beveiligen in Nederland.

• Toenemende samenwerking met civiele 

partners in het kader van schaalbaarheid.

Het is goed om te beseffen dat veel van deze 

ontwikkelingen niet los van elkaar te zien zijn. 

Veel stappen grijpen in elkaar en hebben met 

elkaar te maken. Om te voorkomen dat er 

langs elkaar heen wordt gewerkt of het wiel 

opnieuw wordt uitgevonden, ligt de regie en 

sturing bij de Directie Kennis en Ontwikkeling 

(DK&O) afdeling Strategie & Planning Staf CLAS 

op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Om het 

programma ‘Doorontwikkeling Reservisten’ zo 

goed mogelijk te integreren in de planvorming, 

is overste Rob Moerman sinds 1 januari 2021 

geplaatst bij DK&O. 

Reservist integraal onderdeel eenheid

Was de reservist dan geen integraal onderdeel 

van de landmacht? Rob: “Eigenlijk niet. 

Er zijn natuurlijk eenheden die vrijwel 

geheel uit reservisten bestaan, zoals het 

Korps Nationale Reserve (KNR), de Fanfare 

KNR, Natops en 1CMICo. Maar de brigades 

met hun beroepsmilitairen hadden geen 

reservistencomponent. Het resultaat is dat 

veel eenheden maar lastig schaalbaar blijken. 

Een flexibele capaciteit kan helpen. Eenheden 

hebben jaarlijks te maken met een aantal 

grote pieken, waaronder oefeningen waarin 

extra capaciteit goed gebruikt kan worden. 

Daarnaast zijn er functies, zoals chauffeurs, 

die moeilijk te vullen zijn. Door samenwerken 

TEKST: KAP ROBERT WITSEN  FOTO’S: ARCHIEF NOVEMBER ROMEO

‘Expertise gaat niet verloren’; voormalig 
beroepspersoneel blijft inzetbaar door 
het zijn van ‘Reservist bij de eenheid’.
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met het bedrijfsleven om bij pieken deze 

schaarse capaciteiten te kunnen gebruiken 

maken we veel effectiever gebruik van het 

arbeidspotentieel. Ook zijn er legio redenen, 

denk aan ondervulling of ziekte,  waarom 

functies onbezet zijn. De brigades hebben in 

de oude structuur maar weinig speelruimte 

om hier flexibel mee om te gaan en tijdelijk 

een reservist in te schakelen. Dat moet 

verbeteren.”

De nieuwe filosofie wordt samengevat met 

de term ‘Reservist bij de eenheid’. Moerman: 

“Vrijwel alle eenheden hebben al of krijgen een 

reservistencomponent bestaande uit voormalig 

beroepspersoneel. Bij de genie en het KCT zijn 

hier al flinke stappen gemaakt. Maar ook de 

gevechtsbrigades staan in de startblokken. 

Zo begint binnenkort een infanterie-pilot bij 

43 Gemechaniseerde  Brigade. Doel is om 

uitstromende beroepsmilitairen te behouden 

als reservist en hen te binden aan hun eenheid, 

met hun eigen militaire expertise.”

‘Schaalbaar’ zijn in alle situaties

Wat de landmacht vooral wil bereiken met de 

reservist bij de eenheid is ‘schaalbaarheid’. Er 

zijn veel vacatures en ook doorstroming is van 

alle tijden. Maar op momenten van een oefening 

of een onverwachte inzet, wreekt zich dat. 

Als reservisten taken over kunnen nemen die 

de werkdruk verlichten, zoals bij ceremoniële 

verplichtingen en andere ondersteunende taken, 

kan de eenheid vaart blijven maken met de 

prioriteiten.

Die schaalbaarheid komt ook tot uitdrukking 

in mensen en materieel. De landmacht moet 

zichzelf steeds de vraag stellen ‘hebben we dit wel 

allemaal nodig in eigen beheer?’. Vuurwapens of 

pantservoertuigen vallen er natuurlijk niet onder, 

maar trucks, kranen, bulldozers of diepladers 

en mensen die ermee om kunnen gaan zijn ook 

actief in het bedrijfsleven. Ook daarmee gaat 

de landmacht verbindingen maken op de juiste 

manier schaalbaar te zijn als het nodig is.  

Natres in actie tijdens de Luitenant-generaal 
Bartelsbeker,  een wedstrijd voor de Infanteriepelotons 
(Manoeuvre Vaardigheid Wedstrijden  2019)
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Met transportbedrijven en chauffeurs 

gebeurt dat nu al. Een werkgroep 

schaalbaarheid is actief om te komen 

tot een methodiek voor moderne 

organisatievorming voor een 

toekomstbestendige landmacht conform de 

afgesproken NAVO-capaciteitsdoestellingen.

Landmacht krijgt eigen beheer

De plannen met reservisten klinken simpel, 

maar zoals vaak is de praktijk weerbarstig. 

De huidige personeelsstructuur sluit nog 

onvoldoende aan op de gestelde ambities. 

De Directie Personeel & Organisatie (DP&O) 

is bezig met een transitietraject in human 

resources. Onder leiding van kolonel Peter 

van der Tuin wordt op stafniveau hard 

gewerkt aan de noodzakelijke aanpassingen.

Een eerste grote stap is het terughalen in de 

landmacht van de personeelsaangelegenheden 

over hun reservisten. Rob: “Elke beroepsmilitair 

is gekoppeld aan een P&O-sectie, met 

human resources-adviseurs die begeleiding 

bieden in loopbaanontwikkeling en vragen 

beantwoorden op arbeidsgebied. Voor 

reservisten bestond dit niet, maar zij worden op 

termijn ook ondergebracht bij de P&O-secties 

en krijgen een aanspreekpunt en begeleiding. 

De reservist heeft binnenkort geen ‘status 

aparte’ meer en wordt ingebed in de complete 

landmacht-personeelsorganisatie.”

Eén contract: je bent militair

Wat ook gelijkgeschakeld gaat worden zijn de 

contracten. Om optimaal van reservisteninzet 

gebruik te kunnen maken dient er harmonisatie 

Schaalbaarheid en 
aanpassingsvermogen op elke situatie 
is het credo bij de landmacht.
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te komen van arbeidscontracten. Rob: “Nu 

nog moeten er te veel broodjes speciaal 

gemaakt worden om bureaucratische 

hindernissen te nemen. Het streven is, en er 

wordt volop aan gewerkt, om te komen tot 

een basiscontractvorm die geen verschil meer 

maakt tussen beroeps en reservist. Je bent 

militair bij de landmacht. Punt. En ja, er zullen 

beroeps zijn die part-time werken en reservisten 

die op bepaalde momenten full time aan de 

slag zijn. In de nieuwe contractvorm gaat dat 

moeiteloos passen, desnoods met enige kleine 

aanpassingen in bepaalde situaties. Het is 

echter geen eenvoudig proces, waarbij ook 

belanghebbenden als vakbonden inspraak 

hebben, maar dat er iets moet én gaat 

veranderen is wel zeker.”

Een ‘reservist bij de eenheid’ heeft een 

duidelijke positie in de organisatie. 

De Natresmilitairen zijn dat al, ze maken deel uit 

van de brigades en zijn basiscapaciteit van de 

landmacht voor bewakings- en beveiligstaken 

binnen de landsgrenzen. Rob: “Wat gaat 

verdwijnen is het begrip ‘Reservist Specifieke 

Deskundigheid’. Deze specialisten zijn vooral 

te vinden binnen 1CMICo, maar hun rol wordt 

nu herijkt. Niet dat zij overbodig zijn, want veel 

kennis zal de landmacht willen behouden. Maar 

welke kennisgebieden worden ingepast binnen 

de landmacht van morgen, is nu onderwerp 

van een discussie. Wel is duidelijk dat deze 

specialisten hun taken ‘dichterbij’ of zelfs 

binnen een eenheid gaan vervullen. Bedenk 

daarbij dat de leidraad in alle ontwikkelingen 

rond reservisten en schaalbaarheid is dat de 

landmacht haar slagkracht kan vergroten.”

Defensie wisselt chauffeurs uit met 
transportbedrijf
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Voor 37 personen is De Harskamp in november 2020 het decor bij hun opleiding 
tot reservist. De aspirant-militairen volgen de Algemene militaire opleiding 

Reservisten Basis (ARB) en leren de meest elementaire militaire vaardigheden, 
waaronder schieten met de Colt C7.  November Romeo proefde de sfeer en vroeg 

naar de ervaring van de deelnemers.

‘MET ELKAAR, VOOR DE SAMENLEVING’ REPO
RTAG

E
RESERVISTEN IN OPLEIDING
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Het is zacht voor de tijd van het jaar in de 

eerste weken van november. Op de Generaal 

Winkelmankazerne bij het Gelderse dorpje 

Harskamp druppelen op zondagavond 37 

cursisten binnen. De algemene militaire 

basisopleiding voor reservisten staat op het 

punt te beginnen. Tijdens de ARB worden 

de voornaamste militaire basiskennis, 

-houding en -vaardigheden bijgebracht en 

maken de cursisten kennis met het militaire 

leven. Instructeurs ontfermen zich over de 

deelnemers. De cursisten zullen de komende 

twee weken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 

laat actief bezig zijn.

 

Met de paplepel

Eén van de deelnemers is Jacqueline 

Spijkerman. Zij werkt sinds 2018 als 

communicatieadviseur bij de Koninklijke 

Landmacht. Spijkerman heeft altijd al affiniteit 

gehad met de landmacht. “Mijn vader was 

beroepsmilitair, ik ben er dus als het ware mee 

opgegroeid. Het bloed kruipt toch waar het 

niet gaan kan.” Na aankomst wordt Jacqueline 

ingedeeld bij de Charliegroep. Met haar 52 

jaar is ze de op één na oudste deelnemer. Met 

een Colt 7 in haar handen, ‘viert’ ze tijdens de 

opleiding haar 53ste verjaardag. 

Na afloop spreken we haar weer. “Spangreep, 

aandrukplunjer en hulzengatdeksel zijn drie 

woorden die ik inmiddels kan dromen.”  

Als wat oudere deelnemer vond ze het best 

‘pittig’. “Het zijn lange dagen en het is fysiek 

zwaar. Een wapen van drie kilo, het OPSvest en 

TEKST: JACQUELINE SPIJKERMAN   FOTO’S: MAJ FRED WARMER

Maarten en Dennis

Roel
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een zware rugzak...” Jacqueline is trots dat ze 

de opleiding heeft afgerond. Ze vindt het een 

mooie gedachte dat zij zich nu als ‘reservist 

specifieke deskundigheid’ nuttig kan maken 

voor de maatschappij. “En dat ik een bijdrage 

kan leveren aan vrede en veiligheid.”

Betrokkenheid

Belangrijke taken van het Korps Nationale 

Reserve zijn rampenbestrijding, militaire en 

civiele objecten bewaken en ceremoniële 

activiteiten. Waarom willen de andere cursisten 

reservist worden? “Ik wil een bijdrage leveren 

aan de maatschappij en staan voor onze 

normen en waarden”, legt reservist in spé 

Maarten uit. Dennis wil mensen in nood helpen. 

“Daarom wil ik andere vaardigheden leren.” 

Carolina wil reservist worden om wat meer 

ervaring te krijgen op operationeel niveau. In 

het dagelijkse leven is zij onderzoeker. “Mijn 

functie als reservist sluit mooi aan bij het 

werk dat ik nu doe.” Ook is ze op zoek naar 

een extra uitdaging. “Iets waardoor ik uit 

m’n comfortzone zou stappen.” En Dana wil 

reservist worden om als tolk haar talenkennis 

binnen Defensie te kunnen inzetten. “Straks kan 

ik mee op missies en oefeningen van defensie 

en ik vind het heel gaaf om dat van zo dichtbij 

mee te maken.”

Buddy

De man-vrouw verhouding is ongeveer 50/50 en 

de leeftijdsverschillen zijn groot, van 19 tot 55 

jaar. Leeftijd is niet de bepalende factor bij de 

Carolina

Een cursist krijgt instructie van het kader
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groepsdynamiek. Dennis legt uit: “Je buddy is je 

maatje deze twee weken. Je moet altijd elkaars 

tenue checken en overal samen aankomen. 

Als iemand van de groep te laat komt, dan 

wordt de buddy van die persoon daar ook op 

aangesproken.” Leeftijdsverschillen vallen dan 

weg. “Wij waren een gemengde, maar hele 

hechte groep.” 

Met die laatste constatering is Roel het 

helemaal eens. In het dagelijks leven werkt hij 

als functioneel beheerder bij een gemeente. 

Bij het ‘buddysysteem’ maakt leeftijd of de 

levensfase waarin iemand zit helemaal niets 

meer uit. “Je kijkt naar elkaar om, luistert 

naar elkaar en zorgt indien nodig voor elkaar.” 

Maarten verbaast zich over de dynamiek van 

dat groepsproces. “Bijzonder om te ervaren hoe 

snel willekeurig bij elkaar geplaatste personen 

een ‘echte’ groep vormen.” Dat de groep divers 

was samengesteld, vond Carolina een voordeel. 

“Na een tijdje hadden we elkaars sterke punten 

goed door, maar wisten we ook wie er bijna 

altijd te laat kwam bijvoorbeeld.”

 

Bivak

Roel vond de bivak ‘erg leuk’ om te doen. “De 

lessen en schieten met de Colt C7 waren leerzaam. 

Je leert hoe de Colt C7 uit elkaar moet, hoe je 

onderhoud pleegt, storingen verhelpt en natuurlijk 

hoe je de Colt C7 gebruikt.” Carolina genoot van 

het veel buiten zijn. “Zeker in deze tijden van 

thuiswerken en dus veel achter je laptop zitten.” 

Op bivak gaan vond ze ‘het leukst’. “Hier kwam 

alles bij elkaar wat ik de voorgaande twee weken 

had geleerd: schieten, zelf voor je onderkomen 

De aspiranten op patrouille
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zorgen en met je groep patrouille lopen. Het was 

zwaar, maar daardoor ook heel erg leerzaam. Hoe 

reageer je op onverwachte tegenslagen en hoe ga 

je om met weinig slaap en lesjes discipline?”

Maarten, in het dagelijks leven commercieel 

manager, genoot van het veldwerk. “Buiten, 

actief, uitdagend.” Hij prijst de betrokkenheid en 

bekwaamheid van de instructeurs.  

Dana kreeg energie van de groepsdynamiek en 

van de dingen die ze leerde. Het leerzaamst vond 

ze om als team te opereren. “Onze instructeurs 

maakten aan het begin duidelijk dat er geen 

ruimte is voor individuen en dat het om een 

teamprestatie gaat. Met deze mindset namen we 

deel aan de opleiding en dat zorgde voor een 

hechte groep waarin iedereen daadwerkelijk voor 

een ander zorgde.”

Jacqueline Spijkerman

Jacqueline is reservist geworden bij C&E en ook werkzaam 

als senior communicatie adviseur bij staf CLAS.

Een sprintje nemen. Inspanning geeft ook ontspanning.
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Eind 2020 was het een feit; de eerste bijeenkomst op de Kromhoutkazerne van 
het project ‘Kemphaan’. Dit nieuwe project, geïnitieerd door luitenant Anne 
van Langevelde (voormalig Korpsjongste-officier) en sergeant Erik van Uem 

(Korpsjongste-onderofficier), bracht 25 deelnemers samen. Zij waren afkomstig 
uit alle gelederen van de Natresbataljons en de Fanfare Korps Nationale Reserve. 

Doelstelling is om vast te stellen tegen welke knelpunten korpsleden aanlopen op 
de werkvloer en in de uitvoering van hun huidige en verwachte taken. 

BOTTOM UP SPEAKS…
TOP DOWN LISTENS 

IN
SPRAAK

START PROJECT ‘KEMPHAAN’
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Volgens luitenant Anne van Langevelde: “De 

Natresbataljons zijn volop in beweging. Ze 

worden versterkt in hun kerntaak en krijgen 

een prominente taak in de nationale veiligheid 

en worden  tevens de basiscapaciteit van de 

Koninklijke Landmacht voor het bewaken en 

beveiligen in Nederland.” Sergeant Erik van Uem 

vult aan: “Maar door deze ontwikkelingen rijzen 

er ook meerdere vragen op vanuit de werkvloer. 

Het woord ‘reserve’ klinkt niet meer eigentijds 

en het past zeker niet bij de actuele situatie. 

Onze militairen zijn geen reserve meer, maar de 

basiscapaciteit van de landmacht geworden in 

ons taakgebied. Maar het woord reserve is nog 

wel onlosmakelijk verbonden aan de huidige 

korpsnaam.”

 

Balans vinden met nieuwe taken

Anne: “De doorwikkeling van het Korps 

Nationale Reserve en de verandering van 

steun- naar basiscapaciteit en de Civiel Militaire 

Samenwerking (CMS) onder de politiewet, 

is een belangrijke stap voorwaarts, maar het 

stelt ook flink hogere eisen  aan de skills & drills, 

fitheid, mentale en fysieke weerbaarheid van 

onze mensen en de organisatievorm. Het zijn de 

punten waar onze militairen graag verbeteringen 

zien.”  

 

Erik “Is er wel een juiste balans tussen de 

basisvaardigheden van de infanterist en de 

taken van bewaker en beveiliger, en ‘zijn wij op 

nu wel geschikt voor optreden in het hoogste 

geweldspectrum? Of moet daar meer aandacht 

aan geschonken worden in de opleidingen?” 

Allemaal vragen die die deze avonden de revue 

passeerden. De natresmilitairen willen voorwaarts 

en zich verder ontwikkelen, maar voelen zich 

op sommige punten afgeremd  door de eigen 

bataljonsorganisatie en staf.”

 

Doel: samen sterker worden

Volgens Anne uit deze situatie zich soms in 

zelfverzonnen regels, het te krampachtig 

TEKST/FOTO’S: MAJ FRED WARMER

Korps commandant Luitenant-Kolonel Hans 
Berding opent de eerste Kemphaan bijeenkomst 
(onder COVID omstandigheden)
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vastklampen aan het handboekje, doorgeslagen 

beleid te aanzien van eenheid van tenue of zelfs 

roomser dan de paus willen zijn. Zowel Anne als 

Erik zien de praktijk liever wat pragmatischer en 

in lijn met de beroepscollega’s: “Te lang zijn de 

basis infanterievaardigheden van de individuele 

natresmilitair verwaarloosd met als argument 

‘dat behoort niet bij onze taak, wij zijn van de 

bewaking en beveiliging’. Dat beeld is achterhaald 

en we moeten acteren op de duidelijk gestelde 

taken voor nu en morgen.”

Ook het onderwerp imago en identiteit van 

de Natres kwam aan de orde tijdens deze 

bijeenkomst. Anne: “Zaken als houding, gedrag, 

uitstraling, opleiding , Korpstrots en -tradities 

zijn onderwerpen die onze mensen bezighoudt 

en daarmee moeten wij aan de slag.” Uiteindelijk 

zullen de resultaten van deze Kemphaan-

avond en de bevindingen van 

de opgerichte werkgroepen, 

worden aangeboden aan 

de Korpscommandant (KC) 

luitenant-kolonel Hans Berding. 

De KC heeft aangegeven te willen 

luisteren naar de aangedragen 

voorstellen uit Kemphaan, 

omdat hij er van overtuigd is dat 

er goede en bruikbare ideeën 

leven binnen het korps. Het is 

een waardevol om de organisatie 

samen te versterken.  

Wordt vervolgd.

De initiatiefnemers, luitenant Anne van Langevelde (rechts) 
en Sergeant Erik van Uem (links en hiernaast)

De korpscommandant Luitenant-kolonel Hans 
Berding in gesprek met een pelotonscommandant.
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Eerste-luitenant Robert Witsen, het vertrouwde gezicht achter November Romeo, 
heeft een nieuwe functie aanvaard. Na bijna 10 jaar het reservistenmagazine van 

de landmacht te hebben gemaakt, is hij per 1 februari geplaatst als kapitein bij het 
nieuwe Wapen van de Informatiemanoeuvre. Over dit nieuwe wapen, dat eind 2020 
is opgericht, is in de vorige November Romeo meer te lezen. Concreet krijgt Witsen 
een functie bij het nieuwe Korps Communicatie & Engagement (C&E) en de eenheid 

1 Civiel en Militair Interactie Commando (1 CMI Co). Een interview met een gepokt en 
gemazelde militaire bladmanager.

VAN KORPSPERIODIEK NAAR 
MAGAZINE VOOR ALLE RESERVISTEN

IN
TERVIEW

WITSEN IO JAAR MAKER NOVEMBER ROMEO
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Waarom deze overstap?

Na negen jaar 20 Natresbataljon en bijna tien 

jaar bij de staf van het Kabinet Commandant 

Landstrijdkrachten op de Kromhoutkazerne was 

het tijd voor iets anders. Een overstap naar een 

nieuw Wapen en een nieuw Korps. Dat gebeurt 

toch niet elke dag in een militaire loopbaan. 

Hoe begon je bij November Romeo?

Ruim vijf jaar ben ik soldaat geweest bij 

de Bravo Cie van 20 Natresbataljon. Ik 

stond op het punt om de dienst te verlaten, 

maar werd vanuit de batstaf gevraagd om 

een specialistische functie te vervullen. 

Dit vanwege mijn civiele achtergrond als 

communicatieadviseur en tekstschrijver met 

een eigen bedrijf.  Zo kreeg ik in 2008 een 

sergeant-majoors functie op de Sectie AZ van 

20 Natresbataljon in Den Haag. Vanuit die rol 

diverse verhalen gemaakt voor November 

Romeo over bataljonsontwikkelingen. 

Waaronder grote oefeningen als Floodex en de 

eerste KTO, de Klas Toekomstig Officieren, een 

initiatief uit dat bataljon. Mijn bijdragen vielen 

in de smaak bij de eindredactie van November 

Romeo in Utrecht, want het was de reden dat 

ik gevraagd werd om te solliciteren op een 

vrijkomende functie.

Wat trof je aan op de redactie?

In het voorjaar 2011 nam ik de magazinetaken 

over van adjudant Joost Danvers. Het tijdschrift 

verscheen toen nog circa elke zes weken in 

druk. Alle natresmilitairen kregen het op hun 

huisadres toegestuurd. Dat duurde niet lang, 

want in 2012 viel de bijl voor alle officiële 

landmacht-tijdschriften. Het waren er bijna 

tien, waarbij alleen Landmacht doorging als 

digitaal magazine. En November Romeo!  

Hier kwam de flexibiliteit van reservisten om 

de hoek kijken. Binnen de gelederen waren er 

mensen die vormgever of fotograaf waren. Zij 

pakten het op als neventaak naast hun militaire 

functie, zo bleef ons magazine in de lucht, wel 

FOTO’S: ARCHIEF NOVEMBER ROMEO
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sindsdien digitaal. Op dat doorpakken en laten 

voortbestaan van het magazine, samen met 

majoor Fred Warmer, ben ik zeker trots.

Hoe werd het een uiting voor alle reservisten?

In 2016 vond een reorganisatie plaats. De 

communicatiefuncties binnen het Korpsbureau 

Nationale Reserve gingen over naar het 

nieuw gevormde Bureau Reservisten CLAS. 

De reden was de voorziene groei van het 

aantal reservisten, mede omdat voormalig 

beroepspersoneel nu ook de kans kreeg om 

binnen hun voormalige eenheid reservist 

te worden. Dat betekende voor mij een 

grote verbreding van het redactionele 

aandachtsveld. Van specialisten bij 1CMICo, 400 

Geneeskundigbataljon tot jonge universitaire 

onderzoekers via het Defensity College. Zo 

heb ik de laatste vijf jaar met alle reservisten-

bloedgroepen te maken gekregen, dat maakte 

het maken van het magazine nog boeiender dan 

het al was. Ik heb de groeiende belangstelling 

binnen Defensie voor reservisten vanuit de bron 

mogen waarnemen en verslaan. 

Wat waren topmomenten?

Eigenlijk te veel om op te noemen. Sla de tien 

jaargangen er maar eens op na. Maar het bezoek 

van de Prins van Oranje aan een oefendag in 

De Harskamp was bijzonder, enkele maanden 

later werd bekend dat hij Koning zou worden. 

Momenteel is de doorontwikkeling boeiend van 

het Korps Nationale Reserve tot basiscapaciteit 

van de landmacht bij de ondersteuning van 

civiele autoriteiten in het kader van de politiewet 

in het hoogste geweldsspectrum. Het 100-jarig 

jubileum van het KNR in 2014 was er één om 

nooit te vergeten, ik heb met majoor Fred 

Warmer het jubileumboek mogen schrijven. 

Altijd pakkend zijn de verhalen over reservisten 

op uitzending of over hen die een opvallende 

bijdrage leveren binnen de landmacht. De laatste 

jaren hebben de IIR’s reservisten op plekken 

‘overal’ in Defensie gebracht, het is mooi om 

Prins Willem-Alexander op bezoek bij  
de schiet- en vaardigheidswedstrijd van 
het Korps Nationale Reserve, legerplaats 
Harskamp 24 september 2011
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te zien dat mede hierdoor de waardering bij 

beroepscollega’s enorm is gegroeid. 

Hoe zie je de toekomst van November Romeo?

Over je graf willen regeren past niet bij mij. 

Nieuwe mensen zullen een andere kijk hebben, 

dat is prima. Ik geef iedereen wel mee, en niet 

alleen de redactie, dat nieuws en aandacht over 

reservisten niet vanzelf komt. In 2011 gingen 

de natreseenheden bijvoorbeeld over van de 

RMC’s naar de brigades. Op zich een prachtige 

ontwikkeling, maar voor de ‘aandacht’ bleek 

die glans op diverse momenten toch wat 

minder. Een brigade omvat vele bataljons en 

‘oh ja, we hebben ook nog een Natresbataljon’. 

Ook andere reservisten in de landmacht zitten 

doorgaans binnen formaties, waarin zij zelf een 

minderheid vormen. Dan wordt de reservist al 

snel over het hoofd gezien. Het is doorgaans 

geen onwil, maar als wij er als November Romeo 

niet geregeld achteraan aan hadden gezeten 

was er over diverse interessante zaken nooit 

gepubliceerd. Die onderbelichting van nieuws 

over reservisten blijft een scherp punt van 

aandacht.

Blijf je nog betrokken bij het magazine?

Hopelijk blijft ‘mijn kindje’, want zo voelt 

het na zo’n decennium toch wel, voortleven. 

Ook na mijn vertrek moet het mogelijk zijn 

om een interessant reservistenmagazine te 

blijven vullen en uitbrengen. Het uitdragen 

van gedachtengoed van het nieuwe Korps 

C&E behoort tot de zaken die op mijn bordje 

komen te liggen. De kans is dan ook groot dat 

er redactionele bijdragen van mijn hand blijven 

komen, maar dan over het Korps C&E en niet 

langer als bladmanager November Romeo. 

Bovendien ben ik de wereld niet uit, velen 

zullen mij ongetwijfeld weer tegenkomen 

binnen CLAS!

NOVEMBER ROMEO: EEN LANGE TRADITIE

Het magazine November Romeo is de 

voortzetting van een lange traditie met 

publicaties in de landmacht voor vrijwillig 

dienende militairen. Saamhorigheid bevorderen. 

Belangstellenden informeren.  

De wens voor een juiste beeldvorming en de 

behoefte aan informatie over de eenheden is 

van alle tijden. Al in 1924 verscheen het eerste 

Landstormblad. De Vrijwillige Landstorm 

kende zelfs diverse periodieken, vaak lokaal 

maar soms ook voor specifieke taken zoals de 

Luchtwachtdienst. Ook de Nationale Reserve 

bracht na 1948 enkele lokale publicaties voort. 

In 1986 startte Fred Warmer, samen met andere 

reservisten van het PMC Noord-Holland, het 

periodiek November Hotel. Het werd later 

verbreed tot een nationaal magazine met de 

naam November Romeo (de NAVO-spelling van 

de letters NR, Nationale Reserve). De eerste 

November Romeo  verscheen in februari 1993.  

In 1994 werd het Korpsbureau Nationale Reserve 

uitgebreid met functies om de redactie van dit 

succesvolle korpsblad een vaste plaats te geven. 

De formule sloeg aan en later werd November 

Romeo erkend als één van de officiële publicaties 

van de landmacht. 

In 2016 werd het een magazine voor alle 

landmacht-reservisten. De naam bleef 

November Romeo, maar de letters staan 

sindsdien niet meer voor Nationale Reserve, 

maar voor Nederlandse Reservisten. Het blijft 

als enige magazine over en voor reservisten 

waken over de rode draad, met ruimte voor 

meer diepgravende artikelen en een breder 

opiniërend karakter, evenals historische 

wetenswaardigheden. Het blijft daarmee een 

onmisbaar communicatiemiddel.
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De oprichting van de Nationale Reserve en het Nationaal Instituut Steun Wettig 
Gezag was al een moeizame stap geweest door politiek gekonkel. De volgende fase, 

het opzetten van een goed lopende organisatie, bleek nog veel lastiger. Terwijl er eind 
1948 slechts enkele sturende bureaus, studentenopleidingscentra en oefenverbanden 

functioneerden, werden er zeer ambitieuze plannen gesmeed. Het Hoofdkwartier 
van de Generale Staf was  in 1949 van plan om de Nationale Reserve uit te bouwen 
tot 90.000 manschappen, ongeveer dezelfde sterkte als de vooroorlogse Vrijwillige 

Landstorm. Naast de regionale infanterie-eenheden zouden er ook luchtdoelartillerie, 
motordienst, parachutisten, pontonniers, pioniers, verbindingsdienst, 

spoorwegdienst, luchtwachtdienst, veldpost, pantserdoelartillerie, wielrijders en 
cavalerie-eenheden worden opgericht. 

BIJZONDERE KORPSEN BINNEN 
DE NATIONALE RESERVE

H
ISTO

RIE
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Maar het verschil tussen het verwachte en het 

reëel geworven aantal vrijwilligers had, samen 

met de veranderde taakstelling, gevolgen voor 

de daadwerkelijke opbouw van de Nationale 

Reserve. Er meldden zich in 1948 onvoldoende 

vrijwilligers aan om dit aantal te halen. Verreweg 

het grootste deel van de vrijwilligers kwam 

terecht bij de infanterie. Tevens bleek dat het 

Ministerie van Oorlog niet voorbereid was om 

deze grote aantallen op te leiden, te trainen en 

van uitrusting en bewapening te voorzien. Velen 

verlieten gedesillusioneerd de prille Nationale 

Reserve, omdat er nog veel onduidelijk was over 

de vergoedingen en omdat de reguliere landmacht 

maar zeer beperkt opleiding en ondersteuning 

kon bieden. Desondanks werden er ‘Bijzondere 

eenheden’ opgericht binnen de Nationale Reserve.

Zwaluwdetachementen

Al voor de formele oprichting van de 

Nationale Reserve boden 15.000 studenten 

hun diensten aan. Na enige discussie 

werd besloten om deze studenten op 

te nemen in afzonderlijke eenheden. 

Studentenweerbaarheidsorganisaties 

hadden al een eeuwenlange samenwerking 

met de krijgsmacht en dit werd nu 

gerevitaliseerd. Direct na de oprichting van 

de studentenkorpsen van de Nationale 

Reserve in 1948 werd een begin gemaakt 

met de opleiding. De studenten in de 

studentenopleidingscentra zouden begin jaren 

vijftig bij ‘telegram N’ een andere bestemming 

volgen. Zij zouden worden samengevoegd in 

detachementen en via IJmuiden en Rotterdam 

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 halverwege 1953 het aantal 

studenten in de opleidingscentra was gedaald 

tot ongeveer driehonderd man, besloot 

de chef Generale Staf, luitenant-generaal 

TEKST: MAJ FRED WARMER, militair historisch onderzoeker  FOTO’S: NIMH, HCKNR

Korps Motordienst 
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Hasselman, op aandringen van de inspecteur 

Nationale Reserve, kolonel Van Hinte, de 

studentenopleidingscentra op te heffen.

Korps Motordienst

Oorspronkelijk wilde men een afzonderlijk 

Korps Motordienst van de Nationale Reserve 

oprichten, waarin specialisten motorentechniek 

waren opgenomen. In juli 1950 bepaalde de 

Generale Staf dat er voorlopig niet zou worden 

overgegaan tot de vorming van een dergelijk 

korps, omdat nog niet vaststond of de te 

vormen compagnieën Aan- en Afvoertroepen 

buiten het verband van de Nationale Reserve, 

al in die behoefte zouden voorzien. Er werden 

wel (uiteindelijk vijftien) verzorgingspelotons 

gevormd, bemand met chauffeurs, 

motorrijders, monteurs en kader.  

Deze zeventig man sterke pelotons waren 

bestemd voor de bataljons Nationale Reserve. 

De behoefte aan mobilisabele compagnieën 

slokte echter al het beschikbare personeel en 

materieel op. Vandaar dat de verzorgingspelotons 

in mei 1954 werden opgeheven en het personeel 

in de compagniestaven opging.

‘Hulp’ Marechaussee

In 1954 werd de tot Marechaussee Reserve 

omgedoopte Reserve Grensbewaking 

opgenomen in de Nationale Reserve. De 

beschikking Nationale Reserve werd aangepast 

met de vermelding dat een vrijwilliger voortaan 

ook als ‘hulpmarechaussee’ bij de Nationale 

Reserve dienst kon doen. De vrijwilligers van de 

Marechaussee Reserve werden opnieuw in de 

gelegenheid gesteld een verbintenis te sluiten 

bij de Nationale Reserve. In vredestijd viel de 

opleiding van de hulpmarechaussees onder 

de districtscommandanten van de Nationale 

Reserve. De technische aanwijzingen voor deze 

opleiding kwamen van de commandant van de 

Koninklijke Marechaussee. In geval van oorlog 

zouden de districten Koninklijke Marechaussee 

achttien eskadrons vormen, elk bestaande uit 

Marechaussee Reserve
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drie pelotons beroepsmarechaussees en één of 

twee pelotons hulpmarechaussees. De taken in 

oorlogstijd waren onder andere grensbewaking 

en het bewaken van stafkwartieren en 

krijgsgevangenenkampen en –transporten.

Korps Luchtwachtdienst

Tegelijk met de instelling van de Nationale 

Reserve in 1948, was ook bekend gemaakt 

dat een Korps LuchtwachtDienst (KLD) zou 

worden opgericht. Het zou qua werkwijze en 

samenstelling de opvolger moeten worden 

van de vooroorlogse Vrijwillig Landstormkorps 

Luchtwachtdienst. Maar pas in 1952 werd het 

Korps Luchtwachtdienst geheel nieuw opgericht 

en systematisch georganiseerd om laagvliegende 

vliegtuigen, die buiten bereik van radar vlogen,  

te signaleren.  

Ook moest de KLD informatie doorgeven over 

de lokale situatie en de weersomstandigheden. 

Het netwerk was gemodelleerd naar het 

luchtverdedigingsnetwerk in het Verenigd 

Koninkrijk aan het begin van de Tweede 

Wereldoorlog. Daar had het luchtmachtonderdeel 

Royal Observer Corps goede resultaten behaald 

met vliegtuigen waarnemen. Er werden 

aanvankelijk acht luchtwachtgroepen opgericht: 

Deventer, Amersfoort, Breda, Alkmaar, Rotterdam, 

Leeuwarden, Groningen en Eindhoven. De 

Luchtwachtdienst zou vallen onder de Chef 

Luchtmachtstaf en werd samengesteld uit 

vrijwilligers die een verbintenis als vrijwilliger bij 

de Nationale Reserve zouden ondertekenen. De 

verbinding van het KLD met de Nationale Reserve 

bestond alleen uit administratieve bemoeienissen 

door de Inspectie Nationale Reserve.

Nationale Reserve Luchtdoelartillerie
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Nationale Reserve Luchtdoelartillerie

De Eerste Kamer stelde in 1947 al vragen over 

het opnieuw oprichten van een vrijwillige 

luchtverdediging, omdat er op dat moment 

alleen het voornemen bestond om een 

radardienst op te richten. Kamerleden 

vroegen zich af of waarom, een vrijwillige 

luchtverdediging, die uit particulier initiatief 

voor de oorlog was ontstaan, geen vervolg zou 

krijgen. Men pleitte voor de organisatie van 

een sterke luchtdoelartillerie van alle kalibers. 

De aanvullende motivatie luidde: “Dat het 

Vrijwillige Landstormkorps Luchtafweerdienst 

in de Meidagen van 1940 grote diensten 

had bewezen en veel Duits vliegtuigen had 

neergeschoten. Meer dan ooit achtte men een 

doeltreffend opgezette, krachtige luchtafweer 

geboden.” In 1949 stelde de chef generale 

staf generaal Kruls dat het in zijn voornemen 

lag om de taak van de Nationale Reserve 

voor een belangrijk deel op de territoriale 

luchtverdediging te richten. Om te beginnen 

moesten er in dertig steden oefenverbanden 

komen voor lichte luchtdoelartillerie. In en rond 

deze plaatsen lagen militair of economisch 

belangrijke objecten als vliegvelden, havens, 

bruggen en verkeersknooppunten. Die zouden 

tegen aanvallen van laagvliegende vliegtuigen 

moeten worden verdedigd. In december 

1949 werd de oorlogsorganisatie van de 

luchtdoelartillerie van de Nationale Reserve 

op 120 afdelingen vastgesteld, een aantal dat 

gaandeweg bereikt moest worden.  

Maar een half jaar later was de 

landmachtleiding alweer van gedachten 

veranderd. Omdat er voldoende 

Nationale Reserve opleidingscentrum “”Barakkenkamp Golflinks”” Arnhem 1952
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dienstplichtigen voor dit soort taken konden 

worden opgeleid, speelde de legertop zelfs 

met de gedachte tot opheffing van de zojuist 

opgerichte luchtdoelartillerie van reservisten. 

Zover zou het nog niet komen, maar dit 

onderdeel van de Nationale Reserve werd wel 

een stuk bescheidener opgezet dan eerder de 

bedoeling was geweest. Dat kwam omdat de 

landmachtleiding het een lagere prioriteit gaf 

en zich ook onvoldoende mensen aanmeldden. 

Pas in maart 1952 kon de eerste afdeling 

– 917 Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie in 

Amsterdam – worden geformeerd. De wapens 

die de afdeling tot haar beschikking had 

waren de vierling punt-50 mitrailleur en de 

vuurmonden 2tl en 4tl van Bofors. In 1955 

volgde de oprichting van nog twee afdelingen, 

in Rotterdam (943) en in Friesland (944). 

Abrupt einde in 1958

De opleiding van de lichte luchtdoelartillerie 

der Nationale Reserve geschiedde volgens 

de richtlijnen van de Commandant 

Luchtdoelartillerie. Zowel de opleiding tot 

onderofficier als die tot reserve-officier was 

gelijk aan de opleiding voor dienstplichtigen 

in die rangen. De onderofficieren genoten die 

opleiding echter in de oefenverbanden, terwijl 

de officieren naar Naarden gingen en werden 

opgeleid door het instructieteam van de LuA. 

Er bestonden geen instructeurs die uit de 

Nationale Reserve gelederen kwamen.  

Het schietkamp van de luchtdoelartillerie 

in Den Helder was jaarlijks het toneel van 

een of twee achtdaagse oefeningen voor de 

vrijwilligers van de lichte Luchtdoelartillerie 

van de Nationale Reserve. Voor dit 

Nationale Reserve tijdens een 
oefening 1950 in Friesland
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onderdeel werden speciale alarm- en 

herhalingsoefeningen in het programma 

ingebouwd. Op 13 maart 1958 maakte de 

districtscommandant echter bekend dat 

alle oefeningen voor de luchtdoelartillerie 

van de Nationale Reserve en voor de 

Marechaussee-reserve vanaf 1 april 1958 

werden beëindigd. De militairen werd eervol 

ontslag verleend wegens opheffing van 

de eenheden. Daarmee kwam abrupt een 

einde aan de ‘Bijzondere Korpsen’ binnen de 

Nationale Reserve.

Plotsters aan het werk in de plotruimte 
van de 4e Luchtwachtgroep van het Korps 
Luchtwachtdienst (KLD) te Alkmaar (1956).
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De Koninklijke Landmacht heeft circa 4.000 reservistenfuncties. Reservisten 
vormen de flexibele schil van de krijgsmacht. Er zijn reservisten die militaire taken 
en reservisten met specifieke deskundigheid. Een vakspecialist brengt expertise 

binnen die vergelijkbaar is met zijn of haar civiele baan. De reservisten met 
militaire taken zijn ondergebracht in de drie brigades van de landmacht. Met dit 
brede palet reservisten kan de landmacht optimaal inspelen op sterk wisselende 

scenario’s en missies in het kader van vechten voor vrede en veiligheid,  Nationaal en 
internationaal. Om een beter inzicht te krijgen in de verschillende soorten reservisten 
en ook waar deze reservisten voor worden ingezet zullen wij in de komende nummers 

van November Romeo extra aandacht schenken aan deze bloedgroepen. Als eerste 
worden de reservisten van Nationale Operaties in het voetlicht geplaatst.

NATIONALE OPERATIES 
IN HET VOETLICHT

N
ATO

PS
RESERVISTEN IN DE KONINKLIJKE LANDMACHT
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NATIONALE OPERATIES (NATOPS)

In de hoofdkwartieren (HQ) van de drie 

brigades (11, 13 en 43) zijn reservisten 

ingedeeld bij de bureaus Nationale Inzet / 

Nationale Operaties. Er is een speciale NatOps 

cel ingericht bij de Brigade Staf en er zijn 

adviseurs die nauw samenwerken met de 25 

veiligheidsregio’s in Nederland. Daarnaast 

bestaat er landelijk ook het Territoriaal 

Operationeel Commando (TOC) en een 

groep landelijk adviseurs. Hieronder nadere 

toelichting per functiegroep.

 

Operatie Centrum of Militair Actie Centrum

Elke brigade een Operationeel Centrum (Opcen) 

of een Militair Actie Centrum (MAC). Hoewel 

dit per brigade verschilt bij volledige vulling 

circa 25 tot 30 reservisten functies. Dit betreft 

functies zoals battle-captain, onderofficier 

vastlegger, kapitein/majoor informatiecel, 

chief ops, chief of current operations in rang 

variërend van sergeant 1 tot luitenant-kolonel. 

Voor Opcen of MAC gaat het in totaal bij CLAS 

om een kleine 100 reservisten officiers- en 

onderofficiers functies.

 

Regionaal Militair Beleidsadviseur en 

Regionaal Militair Operationeel Adviseur

Per veiligheidsregio zijn er verschillende militaire 

adviseurs ingedeeld om de civiele partners 

te adviseren en de connectie met Defensie te 

waarborgen;

•  Regionaal Militair Beleidsadviseurs (RMBA): 

een reserve-officier (Lkol) per veiligheidsregio 

•  Regionaal Militair Operationele Adviseurs 

(RMOA’s): in elke veiligheidsregio één beroeps 

en vijf reserve-officieren. De exacte invulling 

verschilt licht per Brigade. Het betreft een 

mix van Majoors, Kapiteins en ook Luitenants 

(junior).

Voor RMBA en RMOA gaat het in totaal bij CLAS 

om zo’n 150 reservisten officiers functies

 

Territoriaal Operationeel Commando 

Op CLAS-niveau is het overkoepelend Territoriaal 

Operatiecentrum (TOC) sinds december 2020 

operationeel en belast met de planning, 

voorbereiding, aansturing en afwikkeling van 

nationale militaire (crisis)operaties op Nederlands 

grondgebied. Zoals het ondersteunen van 

grootschalige NAVO-doorvoeroperaties, het 

verlenen van militaire bijstand en steunverlening 

aan civiele partners, het bewaken en beveiligen 

van het Nederlands grondgebied en het verzorgen 

van de logistieke ondersteuning aan eenheden die 

in het buitenland zijn ingezet.

 

Vanaf de oprichting is gebruik gemaakt 

van reservisten en er is geadviseerd de 

Bovenregionale Liaison-groep (BRLSO-groep) 

onder te brengen bij het TOC. Nu wordt 

onderzocht hoe dit kan worden uitgevoerd. 

Later zal er dus meer duidelijkheid komen over 

de mogelijkheden voor reservistenfuncties bij 

het TOC.

TEKST: Lkol Benno H.J. Lutje Wagelaar MBA, Majoor Jan Haitsma    FOTO’S: Archief Defensie , MCD, maj Aarnout Mijling
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Rode Erekoord voor bijzondere reservist 

Na afloop van de IRO (Initiële 

Reservistenopleiding Officieren) in januari 

mocht vaandrig Mitchell Molenaar  (DC) het 

Rode Erekoord in ontvangst nemen. Naast 

levensreddende handelingen tijdens de 

Militaire Vijfkampwedstrijden in 2019, heeft 

hij deze bijzondere waardering ook gekregen 

voor zijn gedrag en plichtvervulling binnen de 

krijgsmacht. Zijn optreden en functioneren 

binnen het Defensity College vielen op,  naast 

het functioneren in het maatschappelijke 

leven. Het Rode Erekoord is de hoogste 

individuele waardering, die een commandant 

kan toekennen aan zijn militairen.

Flitsen

41



Korpsjongste officier opnieuw een vrouw

Normaal gesproken is het een traditie om 

tijdens het jaarlijkse korpsdiner officieren 

de ‘korpsjongste’ te benoemen en  deze te 

voorzien van het daarbij behorende koord. 

Maar door de coronacrisis heeft het korpsdiner 

in 2020 geen doorgang gevonden en ook de 

editie in april 2021 is geannuleerd. Hierdoor 

behield eerste luitenant Anne van Langevelde 

twee jaar deze titel. Om er geen drie jaar van te 

maken werd besloten tot een bij dit moment 

passende overdrachtsceremonie. Een drone 

haalde het koord bij Anne op, waarna het werd 

overgevlogen naar de nieuwe korpsjongste 

officier. Dat is tweede luitenant Veronique van 

de Geer van 20 Natresbataljon. Het video-

filmpje is te zien op de Facebook pagina’s van 

het Korps Nationale Reserve.

Hoe wordt je korps-jongste officier? Op 

een peildatum in het jaar wordt gekeken 

wie recent benoemd is tot officier en qua 

leeftijd de jongste is. Dat blijken vrijwel altijd 

tweede luitenants te zijn die nog niet zo lang 

pelotonscommandant zijn. De korpsjongste 

wordt betrokken bij diverse activiteiten binnen 

het Korps Nationale Reserve, met als doel een 

brede beeldvorming rond de korpstradities en 

de besluitvormingsprocessen rond het korps in 

de landmacht.
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