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Oprichting Vrijwillige Landstorm bij uitbreken WO I

Auteurs en samenstellers Kapitein Fred Warmer,
Eerste luitenant Robert Witsen

Vrijwillige Landstorm komt van de grond

Art director en vormgeving view4u

Korpsen met bijzondere bestemming

Fotoverantwoording Nederlands Instituut Militaire Historie,
Nationaal Militair Museum,Beeldbank ‘Nationaal Archief’,
archief NIOD, Collecties & Diensten, Beeldbank WOII,
Historische verzameling Nationale Reserve, het archief van
de sectie communicatie van het Korps Nationale Reserve,
Beeldbank Noord-Hollands Archief, MediaCentrum Defensie
(MCD), Stelling van Amsterdam fotoarchief, privé foto archief
Jan Wullink, Het Geheugen van Nederland, Documentatiegroep
‘40-’45, Fotografie Gerard van Oosbree, en dank aan de vele
(oud) natresmilitairen die hun foto’s ter beschikking stelden.

Vrijwillige luchtafweer 1938-1940
Vrijwillige Landstormkorps Luchtwachtdienst
Vrijwillige Landstorm in actie
Uitrusting Vrijwillige Landstorm
Van ‘vergeten’ vrijwilligers naar volwaardig korps
Bijzondere korpsen binnen de Nationale Reserve

De auteur heeft getracht alle rechthebbenden van het fotomateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat foto rechten niet zijn gehonoreerd,
dan kunnen zij zich wenden tot het Korps Nationale Reserve.

Een trots korps sinds 1983
Embleem van de oude stempel
Van schuttersmaaltijd tot korpsdiner

Met dank aan sgt Michel Nauta (Korpsbureau), sgt Heidie
Mulder (10 natresbataljon), Drs Wim de Natris, Drs sm bd Erik
Dirksen (Redactie en correctie), Okke de Groot (NIMH),
aoo Joost Danvers, lkol bd Hans Schoenmakers (OVV), Dirk
Docter (Documentatiegroep ‘40-’45), Tristan Broos, Louis
Sloos, (NMM), aoo bd Fred van de Zwan en aoo bd Frans
Smits (Historische verzameling Nationale Reserve), Kathy
Nauta (Redactie en correctie), Rene Ros (Stelling van
Amsterdam), Nederlands Instituut Militaire Historie, elnt bd
Peter de Leeuw, sm Bertrand Verbeek (FKNR).

Van Landstormblad tot E-magazine
Stevige verankering in militaire muziek
Vuur(wapens) 1914 - 2014
Van pelotons naar bataljons
Korpsgevoel behouden door Onze Vrijwilligers Vereninging
Natresmuseum waakt over korpshistorie
Van papieren tijger tot invloedrijke spin in het web

Druk OBT BV Den Haag

Nieuwe opleidingsstructuur staat als een huis

Publicatierechten Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met druk, fotokopie, of
welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De meningen en opvattingen die in
deze publicatie worden uitgesproken, zijn en blijven voor de
verantwoordelijkheid van de auteurs. Zij geven niet noodzakelijkerwijs de mening weer van de minister van Defensie.

Betrokken militairen met volle agenda
Nieuwe Ceremonieel Tenue kreeg primeur bij troonswisseling 2013
Nieuwe uitrusting, wapens en voertuigen
Monument ‘Als ’t moet’ eert gesneuvelde landmachtvrijwilligers
Korpsgeest en saamhorigheid kent lange traditie
Nawoord

Korps Nationale Reserve

Het Korps Nationale Reserve is inzetbaar voor bewaking- en beveiligingtaken in Nederland. Dit korps van de Koninklijke
Landmacht bestaat uit in totaal 3.000 actief dienende reservisten. In vrijwel alle provincies zijn kazernelocaties met eenheden
te vinden. Reservisten wonen in de buurt van hun opkomstlocatie en zijn bij calamiteiten snel beschikbaar voor militaire inzet
of civiele bijstand. De reservisten van het Korps Nationale Reserve vervullen hun taken voor vrede en veiligheid naast hun
reguliere baan of studie. Ze zijn goed geoefend en komen vrijwel maandelijks op voor training en worden geregeld ingezet.
Kerntaken:
• Bewaken en beveiligen van vitale objecten in Nederland, bijvoorbeeld militaire installaties, (lucht)havens en essentiële
infrastructuur (energiecentrales, spoorlijnen enz.).
• Militaire bijstand bij rampenbestrijding, bijvoorbeeld steunverlening bij watersnood of het afzetten van gebieden bij
uitbraken van besmettelijke dierziekten.
• Militaire steun aan civiele autoriteiten bij handhaven openbare orde en veiligheid.
• Ondersteuning van internationale militaire eenheden die door Nederland reizen of in Nederland verblijven.
• Support van de gevechtsbrigades bij grote inzet of oefeningen.
• Ceremoniële activiteiten, waaronder Prinsjesdag en 4/5 mei herdenkingen.
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Voorwoord

Eeuwfeest

Korps Nationale Reserve
mijlpaal naar de toekomst

Voor u ligt de unieke en rijk geïllustreerde special van November
Romeo ter gelegenheid van ons honderdjarig jubileum. Vanaf
4 augustus 2014 viert het Korps Nationale Reserve een jaar lang
haar eeuwfeest. De Nationale Reserve stamt uit 1948 en kreeg de
korpsstatus in 1983. Beide jaartallen zijn geen reden om vandaag te
claimen een eeuw te bestaan. In militair traditioneel opzicht is echter
bij Koninklijk Besluit vastgesteld dat het Korps Nationale Reserve
de traditie voortzet van de Vrijwillige Landstorm die werd opgericht
in 1914. Deze terechte verbinding gebaseerd op het feit dat beide
organisaties bestonden en nog steeds bestaan uit vrijwilligers die
zich in hun vrije tijd, naast hun burgerbestaan, bekwamen in het
militaire vak en beschikbaar zijn wanneer ons land daar om vraagt.
Het principe van ’Naast burger ook soldaat’. Ook al is de Vrijwillige
Landstorm door de bezetter in 1940 opgeheven en is bij de
oprichting van de Nationale Reserve in 1948 gekozen voor een
andere naam, de strekking blijft hetzelfde. Mensen die vrijwillig
paraat zijn om als het nodig is ingezet te kunnen worden om te
vechten voor vrede en vrijheid.
Onze voorgangers van de Vrijwillige Landstorm hebben dat ook
gedaan tijdens de meidagen van 1940. Ruim 40.000 van hen
werden gemobiliseerd. Naar schatting tussen de 70 en de 400 van
hen hebben hierbij het hoogste offer gebracht voor Nederland.
Daarnaast duiken er archiefstukken op waaruit blijkt dat aan zeker
20 Landstormers een dapperheidsonderscheiding is toegekend
vanwege hun inzet in de meidagen van 1940. Deze feiten zijn, na 75
jaar opgeborgen te zijn geweest in archieven, onlangs opgedoken.
Het eeuwfeest is een uitstekende gelegenheid om naar de geschiedenis te kijken van het korps en haar voorgangers. Het boek
‘November Romeo Treed Nader!’ uit 1998 beschrijft de geschiedenis
in de periode 1948-1997. Maar het is nu hard toe aan revisie en
uitbreiding. Zowel naar het heden als naar het verleden vóór 1948.
Een wetenschappelijke studie naar de geschiedenis van de reservist
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is nog niet begonnen, maar wachten daarop is onnodig gebleken. We
beschikken binnen het korps over een uitstekende redactie van ons
korpsmagazine November Romeo dat sinds 2011 digitaal verschijnt.
Het eeuwfeest is een mooie gelegenheid om met een gedrukt jubileumnummer te komen over de historische achtergronden van deze
vrijwilligers sinds 1914.
De kennis van onze traditie en achtergrond sterkt ons in onze eigen
inzetbaarheid wanneer dat nodig mocht zijn. Voor korpscollega’s is
het dan ook verplicht leesvoer. Maar ook voor de overige reservisten
en de beroepscollega’s is het een informatieve publicatie, waarin de
achtergronden zijn geschetst van een korps dat er bij de Koninklijke
Landmacht toe deed en anno 2014 nog steeds toe doet. Samen met
het Landstorm Monument “Als ’t Moet” op de Grebbeberg ter nagedachtenis aan onze gevallenen, de massale landelijke Korpsdag op 4
oktober met de uitreiking van de allereerste Landstorm wisselprijs en
het jubileum korpsconcert en CD van onze Korpsfanfare vormt deze
jubileumuitgave van November Romeo een totaalpakket voor de
markering van het eeuwfeest van het Korps Nationale Reserve.
Met bijzonder genoegen presenteer ik u deze jubileumuitgave.
Hiermee kunnen we de toekomst in als een modern, sterk en zichtbaar reservistenkorps van de landmacht. Een korps dat er toe doet,
dat vrijwillig paraat is en er staat Als ’t Moet.
Veel leesplezier!

Uw Korpscommandant
Kolonel Gerard van der Thiel
NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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Meer dan 20.000 landstorm- vrijwilligers
defileren voor H.M. de Koningin op het
Malieveld in Den Haag, 18 november 1918.

Wat vooraf ging aan 1914

Oprichting

Vrijwillige Landstorm
bij uitbreken WO I

Het woord ‘landstorm’ was al bekend sinds de terugkeer van koning Willem 1
uit zijn ballingschap in 1813. Na zijn terugkeer vaardigde deze koning een
reglement uit, waarin de oprichting van een Algemene Volksbewapening
werd bevolen van een landstorm en een landmilitie. Een van de bepalingen
van dit reglement schreef voor: dat de plaatselijke verdediging in ieder
district wordt toevertrouwd aan een ‘welgeregelde landstorm, bestaande
uit alle weerbare mannen van 17 tot 50 jaar, bewapend met geweer of piek’.

Op wacht bij een afgebrande barak op de
legerplaats Harskamp, eind 1914.

Voor stadsverdediging werden de schutterijen aangewezen die
bestonden uit manschappen uit de lokale burgerbevolking. Militie,
schutterijen en landstorm hebben in de 19e eeuw de mannen geleverd, die de Nederlandse krijgsmacht te land vormden, totdat in
1907 met de Landweerwet de schutterijen werden opgeheven.

Legersysteem rond 1900
Bewaking aan de Nederlands-Duitse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog.

In 1814 werd besloten een beroepsleger te vormen, aangevuld met
militie. Maar in 1815 is de Koninklijke Landmacht vooral een militieleger met beroepskern geworden. Van de dienstplichtigen werd
na loting slechts een deel onder de wapenen geroepen. Er ontstond
een systeem van plaatsvervulling (het zogenaamde ‘remplaçantenstelsel), wat resulteerde in een uitbreiding van het leger en het
opheffen van de Schutterij. De opheffing van de Schutterij op 13

juli 1907 leek op 1 augustus 1914 voorbarig te zijn geweest. Men
miste bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog direct de nodige mankracht. Graag had men die extra manschappen (net als in
1830 bij de Tiendaagse Veldtocht) uit de Schutterijen aangeworven. Destijds kon de landmacht namelijk beschikken over mobiele
schutterijen (op vrijwillige basis).

Vrijwillige Landstorm 1914
Na de opheffing van de Schutterijen in 1907 golden er drie nieuwe wetten, ingevoerd door minister Colijn van het Ministerie van
Oorlog. De Militiewet van 1912 (voor het parate, staande leger),
de Landweerwet (voor de daarop aansluitende mobilisabele
reserve, bestaande uit dienstplichtigen met groot verlof) en de
Landstormwet van 1913 (een tweede mobilisabele reserve, bestaanNOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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Een grote diversiteit in kleding en uitrusting.

de uit dienstplichtigen van wat hogere leeftijd in aanvulling op de
militie en de landweer). Deze Landstormwet opende de mogelijkheid
om ook vrijwilligers tot de Landstorm toe te laten. Dat gold echter
alleen in tijden van oorlog of oorlogsdreiging en Nederland was niet
in oorlog. Van die mogelijkheid kon daarom niet zonder meer gebruik
worden gemaakt.
Toen het Nederlandse leger in augustus 1914, in de aanloop naar
de Eerste Wereldoorlog mobiliseerde, meldden velen zich als vrijwilliger. Er bleek een aparte regeling nodig om deze grote toeloop
van vrijwilligers op te vangen. Daartoe werd het Koninklijk Besluit
(KB) nummer 49 van 4 augustus 1914uitgevaardigd. De oprichting
van de Vrijwillige Landstorm was daarmee een feit. De preambule
van het KB waarmee feitelijk de Vrijwillige Landstorm in het leven
geroepen werd, stelt het nog eens duidelijk: ‘de prijzenswaardige
ijver, waarmede velen, die niet tot de Militie, Landweer of den
Landstorm behooren, wenschen deel te nemen aan de voorbereiding der landsverdediging ‘. Een Ministeriële Beschikking (MB)
regelde de uitvoering van genoemd KB. De Vrijwillige Landstorm
was een mobilisatie-instituut en vormde een onderdeel van het
gemobiliseerde leger.

Vrijwillige

Landstorm

ers aan d

e grens m
et Du

itse milita

iren, 1915

.

Instandhouding na 1918
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd algemeen verwacht,
dat de Vrijwillige Landstorm zou worden gedemobiliseerd. Maar
zij bleef onder de wapenen met als reden, dat zij (ook) nodig zou
kunnen zijn bij het handhaven van het gezag en de rust en orde
in het binnenland. Daarvoor was alle aanleiding. Het einde van
WO1 op 11 november 1918 ging gepaard met grote sociale onrust
in Europa. In Nederland was er onrust in het staand leger, wat
al vier jaar gemobiliseerd was. Twee weken voor het einde van
WO1 ontstond er een oproer onder de militairen in de legerplaats
Harskamp, waar enkele gebouwen in vlammen opgingen. Naar de
mening van het socialistische kamerlid Troelstra (van de SDAP) was
ook Nederland klaar voor de revolutie. Op de gedenkwaardige 11e
november 1918 kondigde hij de socialistische revolutie aan. Aan zijn
oproep werd geen gehoor gegeven en deze is de geschiedenis ingegaan als ‘de vergissing van Troelstra’. Het gevolg was wel dat op
13 november 1918 de Vrijwillige Landstorm werd gemobiliseerd. De
regering riep soldaten, die met verlof waren, op om trouw te betuigen aan de regering en onder de wapenen te komen.

Binnenlandse vijand
Anders dan in 1914 was de voorgenomen inzet van de Vrijwillige
Landstorm nu gericht op een binnenlandse vijand. Om dit mogelijk
te maken werden de al (enkele dagen) gedemobiliseerde militairen op vrijwillige basis weer onder de wapenen geroepen. Dit
gebeurde op 15 november met een legerorder, waarmee zij zich
bij de Vrijwillige Landstorm konden aansluiten. Daar werd direct
door vele duizenden gehoor aan gegeven. De reactie over de inzet
van de vrijwillige Landstormkorpsen van minister-president Colijn
kwam al op 23 november. Hij stelde, dat revolutiepogingen alleen
onderdrukt konden worden door maatschappelijke draagkracht en
niet door de overheid met een staand leger alleen. Het Nederlands
staand leger was bovendien nodig aan de grenzen en te klein om
ook de binnenlandse veiligheid te waarborgen.
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Colijn had behoefte aan een blijvende afweerorganisatie en
besloot de Vrijwillige Landstorm uit te breiden. Drie dagen later
was de Nederlandse revolutiestorm voorbij en konden de duizenden vrijwilligers terug naar huis, waarna de demobilisatie van
het staand leger werd voortgezet. De Inspecteur der Vrijwillige
Landstorm kolonel G.C.A. Fabius kreeg na deze gebeurtenissen
de opdracht om een moderne militaire organisatie op te zetten,
en de ad hoc geformeerde eenheden te structuren zodat die in
tijden van nood voldoende vrijwilligers garandeert. Dit onder het
motto ‘Als ’t moet’. Het leidde tot de oprichting op 22 mei 1919 van
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, de BVL. Deze bestond uit 19
korpsen Bijzonder Vrijwillige Landstorm met als taak handhaving
en herstel openbare orde en rust. De regering had hiermee de
beschikking over ‘een betrouwbare gewapende macht tot steun
van het wettig gezag en ter handhaving van orde en rust in geval
van binnenlandse beroeringen’.

Bijzonder Vrijwillig
De BVL was een categorie van bijzondere vrijwilligers binnen de
Vrijwillige Landstorm. In het kort komt het hier op neer, dat bij de
dreiging van het uitbreken van een revolutie in november 1918
dienstplichtige militairen zonder mobilisatiebestemming in de

gelegenheid werden gesteld bij de Vrijwillige Landstorm als bijzondere vrijwilliger onder de wapenen te komen om de overheid te
hulp te komen bij het handhaven van de binnenlandse orde en rust.
Dit was iets nieuws naast de ‘militaire taken’ en de ‘specialistische
taken’, die al binnen de Vrijwillige Landstorm bestonden. Nu kwam
daar ook bij, wat tegenwoordig ‘militaire bijstand’ wordt genoemd.
De rechtspositionele categorie van de bijzondere vrijwilligers is ook
na de revolutiedreiging blijven bestaan.
Dienstplichtigen die in november 1918 op grond van de bestaande legerwetten en legerorder no 366 onder de wapenen kwamen
bij de Vrijwillige Landstorm werden opgenomen in de organisatie
van de bestaande Landstormkorpsen en in de nieuw gevormde Landstormverbanden. Zij werden eerst als ‘Buitengewone
Vrijwilligers’ aangeduid en pas in 1920 met het verschijnen van legerorder no 110 als ‘Bijzondere Vrijwilligers’. De manschappen werden
ingedeeld bij de regionale korpsen van de Vrijwillige Landstorm.
Pas in 1935 werd in een herziening van het Landstormbesluit de
Bijzondere Vrijwillige Landstorm als apart onderdeel genoemd naast
de andere Vrijwillige Landstormkorpsen bestaande uit ’gewone’
vrijwilligers. Het begrip ‘vrijwilliger’ kende dan ook de nodige smaken
in de periode tussen de twee wereldoorlogen.

De Bijzonder Vrijwillige Landstormkorpsen (BVL)
organiseerden in de periode tussen de twee wereldoorlogen
geregeld ‘landdagen’, waarbij de leden vaak in
competitieverband oefenden. Onze jaarlijkse ‘korpsdag’
herinnert hier aan.

NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014

9

De Amsterdamse afdeling van de
Vrijwillige Landstorm, gekleed in
uniformen en burgerkleding .

Veel afdelingen oefenden noodgedwongen in
burgerkleding voorzien van een voorgeschreven
oranje armband.

De moeizame eerste jaren

een ‘uitje’, waarvoor men graag enige uren fietsen over had om erbij
te kunnen zijn. Waren de oefeningen afgelopen, dan bleef men gezellig bijeen.

Vrijwillige Landstorm

Welkome steun

komt van de grond
Als in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt melden velen
zich aan voor het nieuwe instituut ‘Vrijwillige Landstorm’.
Mannen van uiteenlopende leeftijden, rangen en standen
traden spontaan toe. Vaders lieten zich tegelijk met hun
zoons inschrijven om als landstormvrijwilligers in het
omgaan met wapenen te worden geoefend.
Bestaande weerbaarheidverenigingen, die zich al
enigszins in ‘den wapenhandel ‘ geoefend hadden
(vooral het schieten) traden vaak in hun geheel toe.
Aanvankelijk kon van de zijde van de autoriteiten nog niet veel
gedaan worden voor de Vrijwillige Landstorm. De zorgen voor het
gemobiliseerde leger vroegen veel aandacht en waren veel omvattend. De plaatselijke afdelingen moesten zich behelpen met geringe
hulpmiddelen. Voor zover er uniformen waren, bestond er grote variatie. Meestal waren het uniformen van vroeger, van zelfgekozen snit,
soms zelfs van merkwaardige allure. Veel andere afdelingen oefenden noodgedwongen in burgerkleding voorzien van een voorgeschreven oranje armband. Wapens en munitie waren onvoldoende of
zelfs helemaal niet aanwezig. Aanvragen om voorzieningen haalden
niets uit. Er waren ook geen dienst- en andere reglementen of voorschriften, om nog maar niet te spreken van eisen die gesteld moesten
worden om de verschillende rangen naar behoren te kunnen doen
bekleden.
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Orde op zaken
Kortom, in het prille begin was aan veel zaken een groot gebrek,
behalve aan de belangrijke en spreekwoordelijke goede motivatie. Langzamerhand stelde men orde op zaken: er kwamen meer
wapens, munitie en andere uitrustingsstukken in de lijn van die van
de infanterie. Een uniform werd ingevoerd, dat later identiek werd
aan dat van het leger. Er werden ook dienstreglementen ingesteld.
Het minimum aantal verplichte oefeningen werd voorgeschreven en
tot slot werd het Reglement van Krijgstucht en de rechtspleging bij
de landmacht van toepassing verklaard. Aanvankelijk mochten op de
vrijwilligers geen tuchtmiddelen worden toegepast. Soms ontbrak
meer dan de helft van de mannen op de oefeningen.
Werkgevers waren niet genegen hun personeel vrij te geven
voor deze niet verplichte diensten. Pas na de benoeming van een

Inspecteur van de Vrijwillige Landstorm in februari 1915 trad er verbetering in. Er werden nu ook regionale landstormkorpsen opgericht,
waaronder als één van de eersten het Landstormkorps Limburgse
jagers. Meerdaagse en zelfs drieweekse oefeningen werden gehouden toen hiervoor kampementen beschikbaar kwamen. Vaandels
werden uitgereikt en de saamhorigheid versterkt.

Kaderopleiding
Een betere kaderopleiding zag het licht met daaraan gekoppeld eisen
van bekwaamheid. Vooral na het instellen van de ‘Kaderlandstorm’
heeft deze opleiding vele studenten en leerlingen van middelbare,
kweek- en uloscholen aangetrokken. Volgens de aanschrijving van
de opperbevelhebber van land- en zeemacht werden de compagnieën gevormd uit de landstormers, die in dezelfde plaats woonden,
danwel uit die van kleinere bij elkaar liggende gemeenten.
Dankzij betere opleidingen, een strakkere organisatie en beschikbaar
gesteld legerkader nam de geoefendheid bij de Vrijwillige Landstorm
aanzienlijk toe. Hierdoor konden jaarlijks meerdaagse, zelfs drieweekse, gezamenlijke oefeningen worden gehouden. Deze vonden
plaats buiten de gewone standplaatsen en op grotere schaal door
onderdelen die uit de verschillende provincies daartoe waren samengetrokken. Paas-, zomer- en kerstvakanties werden daarvoor benut.
In die tijd was het leven eenvoudig: er waren bijna geen amusementsbedrijven, geen bioscopen en zeker niet op het platteland. De
bijwoning der schietoefeningen was voor de vrijwilligers met recht

Het spreekt vanzelf, dat de toenemende geoefendheid van de
Vrijwillige Landstorm ten goede kwam aan de landmacht. Want
onderdelen van de Vrijwillige Landstorm waren bij een oorlogstoestand een welkome steun in de tweede linie. Tot hun taken
behoorden het bewaken, beveiligen en indien nodig, het vernielen
van spoorlijnen. Voorts konden de vrijwilligers dienst doen bij het
bezetten van grenswachtposten en de afvoer van wol, katoen, leer,
machinerieën en dergelijke uit industriegebieden. Daarnaast werden
landstormers ingezet bij het transport en bewaking van Belgische
geïnterneerden en van Franse vluchtelingen of namen kaderleden
tijdelijke het commando over van detachementen met buitengewone militaire opdrachten.
Tijdens de gehele mobilisatieduur stonden de leden paraat en indien
opgeroepen stonden ze ter beschikking van de opperbevelhebber
van land- en zeemacht voor het verrichten van gewapende dienst.
De vrijwilligers waren alleen in die periode in werkelijke dienst. De
militaire wetten waren van begin af aan
op hen van toepassing. Als van vrijwillige landstormonderdelen een militair
gebruik zou worden gemaakt, kregen
de vrijwilligers dezelfde rechten en
plichten als de andere soldaten. Dat
gold overigens niet voor de oefeningen. Zo moesten zij, vooral in het
begin, vrijwel al hun vrije tijd geven
om geoefend te worden. Ze moesten
onkosten maken om op tijd op de
oefeningsplaatsen te zijn en kregen
ook niet de geringste bezoldiging
voor het bijwonen van die oefeningen. Slechts nobele motieven
en grote gedrevenheid konden
hen er toe brengen om zich
aan te sluiten bij de Vrijwillige
Landstorm.
NOVEMBER
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Essentieel voor ‘draaiend’ houden
van infrastrastructuur

Korpsen met

bijzondere bestemming
In 1916 werd het Vrijwillige Landstormkorps ‘Motor-, Vaar- en Voerwezen’
opgericht. Aan het eind van de mobilisatie bleef dit korps bestaan. Zij moesten in
‘buitengewone tijden’ diverse centrale voorzieningen draaiende houden.
Bijvoorbeeld de spoorwegen, de PTT, de kolenmijnen, de voedselvoorziening, de
transportdiensten over land en water en de gemeentelijke voorzieningen van
waterleidingen, gasfabrieken en elektriciteitscentrales.
In 1920 werd het Vrijwillige Landstormkorps (VLK) Motor-, Vaaren Voerwezen vervangen door de Vrijwillige Landstormkorpsen
met bijzondere bestemming: Motordienst, Vaartuigendiensten en
Spoorwegdienst. Hun taak werd uitgebreid met de handhaving
van de binnenlandse orde en ook de inzet bij massale stakingen. In
tegenstelling had het in 1921 opgerichte Vrijwillige Landstormkorps
Luchtwachtdienst uitsluitend militaire taken. Hetzelfde
gold voor het in 1939 opgerichte Vrijwillige Landstormkorps
Luchtafweerdienst. Pas na de oprichting van deze ‘bijzondere korpsen’ in 1920, werden de vrijwilligers herkenbaar aan hun uniform
door de invoering van speciale kraagdistinctieven. De Motordienst
had een automobielrad, voor de Vaartuigendienst was dit een
onklaar anker, voor de Spoorwegdienst een gevleugeld rad, voor de
Luchtwachtdienst een kijker en voor de Luchtafweerdienst gekruiste kanonnen met een propellor.

VLK Spoorwegdienst
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1916) werd in allerijl werd het
Landstormkorps ‘Motor-, Vaar- en Voerwezen’ opgericht. De
stakingen van 1903 leerden dat spoorwegen essentieel waren
voor de nationale infrastructuur. Het Vrijwillig Landstormkorps
Spoorwegdienst, dat werd opgericht in 1920 (Legerorder 1920
nummer 349), viel onder de Commandant en Directeur Etappen- en
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Verkeerswezen. Bij de spoorwegdienst werden uitsluitend vrijwilligers toegelaten die al werkten bij de Nederlandse spoorwegen.
Hun taken waren divers; van machinisten, technici, ondersteunend personeel tot stationmedewerkers, evenals het bedienen
van signaal- en centrale wisselbedieningsinrichtingen. Tijdens
de moblisatie in 1939 werden vele stations in Nederland bemand
door vrijwillige landstormers van de spoorwegdienst. De NS
stations werden gemilitariseerd om de mobilisatie te ondersteunen. En de treinen werden bediend en bemand door gewapende
manschappen.

VLK Motordienst
In de Haarlemse Ripperdakazerne werd op 12 juli 1915 de
Motordienst opgericht. Deze werd later herdoopt in Depot
Motordienst of DMD. Om in geval van nood over voldoende reservechauffeurs te kunnen beschikken, werd op 27 januari 1920 het
Vrijwillige Landstormkorps Motordienst ( VLMD) opgericht. Dit
bestond voornamelijk uit vriiwilligers die chauffeur of monteur
waren in de burgermaatschappij. In de daarop volgende jaren
kregen talloze militairen van allerlei onderdelen hun rijopleiding,
terwijl ook andere automobieltechnische cursussen werden gegeven. De ‘Schoolcompagnie van de Motordienst’ werd op 1 januari
1936 omgevormd in het Korps Motordienst (KMD).
NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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Vrouwen van het Vrijwillig Landstormkorps
Motordienst vertrekken van de kazerne naar
Callantsoog,1934.

Tijdens de mobilisatie werden 15.000 leden van het Vrijwillig
Landstormkorps Motordienst ingezet om circa 12.000 vrachtauto’s,
1.600 personenauto’s en 30.000 paarden te vorderen. Dit bleek
de nodige problemen op te leveren. Alle gevorderde voertuigen
moesten door leden van de Vrijwillige Landstorm en de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm, naar de mobilisatiecentra gereden worden.
Daar werden ze grijsgroen geverfd of gespoten en voorzien van
het militaire oranje nummerbord met zwarte cijfers en letters. De
tijdens de meidagen gevorderde voertuigen werden soms provisorisch geschilderd, maar over het algemeen moesten die voertuigen
direct worden ingezet dus behielden die vaak hun civiele kleuren.
Vierduizend leden van het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst
protesteerden tijdens de eerste dagen van de mobilisatie dat zij het
leger waren”ingeronseld”. Zij hadden immers alleen getekend voor
optreden tegen een binnenlandse vijand en konden uitsluitend
worden ingezet ter handhaving of tot herstel van de openbare orde
en rust. Hierop verlieten zij dit korps en werden vervangen door
dienstplichtigen met een rijbewijs.

VLK Vaartuigendienst
Op 13 februari 1920 werd bij Ministeriële Beschikking (no. 210)
het Vrijwillige Landstormkorps Vaartuigendienst (Vtd) opgericht.
Dit korps bemande gemilitariseerde vaartuigen, zoals veerponten, sleepboten, vletjes en soms groter materieel. Zij verzorgde
vervoerstaken op Nederlandse waterwegen en bij inundaties (door
militairen onder water gezet gebied). Ook werd de Vtd ingezet voor
provisorische pont- en vaardiensten, maritieme patrouillediensten
en maritieme geniediensten. Een groot deel van de bemanning was
vrijwilliger, vaak de oorspronkelijke scheepsbemanning. Vaak betrof
het oudere leden van de Vrijwillige Landstormkorpsen. Het ging
bij de Vtd in principe om de kennis en kunde, niet om het militaire
aspect. Men werd slechts gemilitariseerd omdat het Oorlogsrecht
dat voorschreef. Een klein contingent bestond uit reguliere militairen, die meestal de militaire taken aan boord of binnen het detachement vervulden. Het gros van het VLSK Vtd was in het westen
van Nederland gestationeerd, op de grote rivieren.Tijdens de
meidagen van 1940 zijn diverse vrijwilligers gesneuveld in de strijd.

1916 -1920
1920-1940
1921-1940
1939-1940
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Landstormkorps Motor-, Vaar- en Voerwezen
Vrijwillig Landstormkorps Motordienst, 		
Vaartuigendienst en Spoorwegdienst
Vrijwillig Landstormkorps Luchtwachtdienst
Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst

Ook vrouwen!
Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog wijzigde de Nederlandse
landmacht haar standpunt onder invloed van de voortschrijdende vrouwenemancipatie en van buitenlandse voorbeelden, waar vrouwen bijvoorbeeld in verplegende legerfuncties
dienden. Het Landstormbesluit van 12 juni 1913 bepaalde
dat vrouwen alleen ten tijde van oorlog of buitengewone
omstandigheden mochten toetreden. Met de komst van de
nieuwe Landstormbeschikking (1922) stelde men opnieuw
dat vrouwen konden toetreden tot de Vrijwillige Landstorm.
Zij werden toegelaten als (ongewapende) vrijwilligsters bij de
Vrijwillige Landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigendienst,
Spoorwegdienst en Luchtwachtdienst als arts, verpleegster,
chauffeuse, kokkin en administrateur. Zowel in het leger als
in de politiek bestond echter twijfel over de geschiktheid van
vrouwen voor de krijgsdienst. Daarnaast werd de aanwezigheid van vrouwen bij oorlogshandelingen niet gewenst geacht.
Desondanks waren er in 1924 al 64 vrouwelijke vrijwilligers
actief binnen de Vrijwillige Landstormkorpsen. Zij waren feitelijk de eerste vrouwen bij de Koninklijke Landmacht (KL). De
wettelijke basis voor indiensttreding van vrouwen bij de KL
was pas in mei 1940 gereed.

Vertrek van de vrijwilligers uit de Infanterie kazerne aan
de Koudenhorn te Haarlem 1934.

NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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Drs. Wim H.M de Natris

Vrijwillige

luchtafweer
1938-1940
In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog heeft de
Nederlandse overheid veel aandacht besteed aan het
opbouwen van een effectieve luchtverdediging. Minder
bekend is dat een belangrijk deel van de Nederlandse
luchtafweer had moeten bestaan uit een ‘vrijwillige
luchtafweer’.

Deze moest bedrijven en burgers beschermen tegen luchtaanvallen,
als aanvulling op de luchtafweer van het leger en de luchtbescherming
in de gemeenten. Het luchtafweergeschut zou worden gekocht met
particulier geld en bemand door vrijwilligers. Het geheel zou worden
georganiseerd in een nieuw landstormkorps.
Vanaf eind 1938 ontstonden succesvolle inzamelingsacties, vooral in de grote steden. Zakenwereld en vooraanstaande burgers
richtten comités op om geld in te zamelen bij bedrijven en burgers.
Begin 1939 kon het Vrijwillig Landstorm Korps Luchtafweerdienst
worden opgericht. Ondanks de vlotte totstandkoming en groei is
de geringe omvang van de Luchtafweerdienst op het moment van
de Duitse inval mei 1940 de voornaamste reden dat het korps zo
onbekend is gebleven. Op 10 mei 1940 stonden zes afdelingen van de
Luchtafweerdienst paraat. Zes andere waren nog in oprichting.

Vereeniging voor Nationale Veiligheid
Vrijwillige luchtafweer was een idee van de ‘Vereeniging voor
Nationale Veiligheid’. De vereniging werd in 1936 opgericht naast
verenigingen zoals Ons Leger, Onze Vloot en Volksweerbaarheid. In
tegenstelling tot de andere verenigingen wilde de nieuwe vereniging
zich niet beperken tot alleen ‘propaganda’ voor versterking van de
Nederlandse defensie. Ze wilde met aansprekende acties het grote
publiek mobiliseren. Daarbij streefde ze naar samenwerking tussen
alle politieke gezindten om daarmee de ‘schotjesgeest’ te overstijgen.
Dat was in die tijd de aanduiding voor de verzuilde liberale, katholieke, protestantse en linkse deelbelangen in de Nederlandse politiek.
De Vereeniging voor Nationale Veiligheid ontwikkelde zich in korte
tijd tot een kleine maar invloedrijke pressiegroep van niet meer dan
300 tot 400 leden, georganiseerd in enkele tientallen autonome,
plaatselijke comités.
Op 13 februari 1938 richtte de vereniging zich in een brief tot minister
van Defensie Van Dijk met een pleidooi voor een vrijwillige luchtafweer. Alle ingrediënten voor de latere Luchtafweerdienst zijn dan al
aanwezig. Een vrijwillige luchtafweer 1 moest bestaan uit een over heel
Nederland vertakte organisatie van plaatselijke luchtafweereenheden,
waarvoor het geschut met particulier geld werd betaald en waarvan
de kanonnen werden bediend door vrijwilligers. De vrijwillige luchtafweer moest een aanvulling zijn op de luchtafweer van het leger, die
was bedoeld voor verdediging van militaire doelen, en de passieve
luchtbescherming door gemeenten en bedrijven.

Naar een korps Luchtafweerdienst

Vrijwillige landstormkorps Luchtafweerdienst afdeling
Zaanstreek brengt een Oerlikon 2 TL. no. 1 in stelling.
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Demonstratie door het Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst, afdeling
Rotterdam van luchtdoelgeschut 2 cm Oerlikon 2 tl., tijdens de installatie van de
afdeling op maandagmiddag 4 maart 1940

De afd. Zaanstreek Lad. oefent met een stuk 2 tl.

Op 1 juli 1938 werden alle relevante legereenheden samengebracht
onder bevel van generaal-majoor P.W. Best. Op 1 november werd
het Commando Luchtverdediging officieel opgericht. In Nederland
was de grens- en luchtverdediging gemobiliseerd van 27 september
tot en met 5 oktober. Nederland bleek vrijwel weerloos tegen luchtaanvallen. Onmiddellijk na afloop ging het nieuwe commando over
tot aanschaf van grote hoeveelheden luchtafweergeschut. Daarmee
werd de luchtdoelartillerie het snelst groeiende onderdeel van de
landmacht. Voor het lichte luchtafweergeschut viel de keuze op 2
cm-kanonnen van het Zwitserse Oerlikon en 4 cm-kanonnen van het
Zweedse Bofors, op dat moment de modernste typen op de markt.
NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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Op 15 februari werd de Luchtafweerdienst opgericht en op 1 maart
kwam het korps onder bevel van het Commando Luchtverdediging.
De commandant van de Luchtwachtdienst, majoor A. den Hertog,
werd ook aangesteld als commandant van het nieuwe korps.
Woensdag 29 maart werd in Delft de eerste afdeling voor pers en
publiek op het plein voor de Grote Kerk geïnstalleerd. Dat was op het
nippertje, want op 11 april werd opnieuw overgegaan tot mobilisatie
van grens- en luchtverdediging, en werden de Luchtwachtdienst en
Luchtafweerdienst gemobiliseerd. Zo werden de burgervrijwilligers
full time militair. De mobilisatie hield in dat alle nieuwe vrijwilligers en
afdelingen van de Luchtafweerdienst onmiddellijk bij indiensttreding
en oprichting zouden worden gemobiliseerd. Het heeft geen merkbare gevolgen gehad voor de personeelswerving – eerder het tegendeel.
Op 26 juli werd de afdeling Zaanstreek als tweede afdeling van de
Luchtafweerdienst geïnstalleerd.

Folder van de Luchtafweer-Commissie Leiden, oktober 1939.

Richtoefening afd.Delf Lad.

Eind augustus ging Nederland over tot algemene mobilisatie. Op 1
september viel Duitsland Polen binnen. Twee dagen later verklaarden
Frankrijk en Groot-Brittannië de oorlog aan Duitsland en de Tweede
Wereldoorlog was begonnen. Op 5 september volgde de installatie van de afdeling Den Haag. Begin 1940 kwamen er naast de drie
bestaande afdelingen nog drie nieuwe bij. De afdeling Leeuwarden
werd op 30 januari 1940 geïnstalleerd, nota bene de dag van de Friese
Elfstedentocht. Utrecht volgde op 5 februari. Laatste was de afdeling
Rotterdam op 4 maart.

Conclusie
een voorbeeld in Zweden. Bewaring en gebruik geschiedden onder
militair toezicht op kosten van de particulieren.

De directeur van de N.V. Bataafsche Import Maatschappij,
achter een stuk geschut tijdens een demonstratie van
het kanon op26 aug 1938

De aanwinsten werden meteen voor een aanzienlijk deel gereserveerd voor de vrijwillige luchtafweer. Vanwege tegenvallende leveranties werden eind 1939 in Duitsland aanvullende kanonnen gekocht
van 3,7 cm.
De herbewapening in andere Europese landen werd nauwlettend
gevolgd, ook in de Nederlandse dagbladen. Vooral de ontwikkelingen
in Groot-Brittannië kregen veel aandacht. Volgens berichten zou de
hele Londense luchtafweer, met luchtafweergeschut, zoeklichten en
kabelballons, worden verzorgd door vrijwilligers van de Territorial
Army. In Nederland werd de constructie als volgt. De afspraken tussen
plaatselijke geldschieters en het ministerie van Defensie zouden
worden vastgelegd in een contract. De kanonnen van 2 en/of 4 cm en
een deel van de munitie werden betaald door particulieren. Omdat
aanschaf en bezit door particulieren juridisch niet mogelijk was,
ontvingen de particulieren geschut en munitie in bruikleen, dit naar
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De particuliere initiatieven zouden worden gebundeld tot plaatselijke afdelingen van een nieuw korps Luchtafweerdienst, binnen
het deel van de Vrijwillige Landstorm dat inzetbaar was in geval van
oorlog of oorlogsgevaar. Het nieuwe korps werd het zusterkorps
van de Luchtwachtdienst. Naast deze twee korpsen is nog een korps
Ballonversperringsdienst overwogen, maar kabelballons zijn voor de
Duitse inval niet aangeschaft. Vrijwilligers voor de Luchtafweerdienst
werden bij voorkeur geworven bij de deelnemende bedrijven en
overheidsdiensten. Ze tekenden een verbintenis bij de Vrijwillige
Landstorm. Het ging hierbij om buitengewoon dienstplichtigen
die nooit in dienst waren geweest en om mannen die wel hadden
gediend maar waarvan de reserveplicht was geëindigd. Bijkomend
voordeel was dat jonge werknemers die als gewoon dienstplichtigen
dreigden te worden opgeroepen hun dienst bij de plaatselijke afdeling
van de Luchtafweerdienst zouden kunnen vervullen en dus beschikbaar bleven voor het bedrijf.

Strategische beveiligingsmaatregelen
Industriëlen uit Delft en de Zaanstreek kwamen het eerst in actie.
Al voor de jaarwisseling van 1939 waren enkele Delftse bedrijven
begonnen met het inzamelen van geld en het werven van vrijwilligers. Het Commando Luchtverdediging hield een veelvoud aan
besprekingen met directies van bedrijven elders en kreeg een nog
groter aantal verzoeken om informatie. In een overzicht van 14
december 1938 van de contacten met bedrijven tot dan toe staan
een dertigtal bedrijven door heel Nederland genoemd.

Het Vrijwillig Landstorm Korps Luchtafweerdienst had uit moeten
groeien tot een belangrijk onderdeel van de Nederlandse luchtverdediging. Zo zorgde de Luchtafweerdienst in feite voor de
verdediging van de Randstad. Voor die tijd ging het dan ook om
een heleboel geld. Op het moment van de Duitse inval kostten alle
kanonnen voor de Luchtafweer samen ruim 4,3 miljoen gulden.
Wie nam het voortouw? In Delft en de Zaanstreek ging het om
een samenwerkingen van enkele grote bedrijven. In Rotterdam en
Amsterdam was een breder deel van het plaatselijke bedrijfsleven
de initiatiefnemer, in samenwerking met de gemeente. In beide
steden werden plannen opgesteld voor rond 1 miljoen gulden. In
Utrecht was de gemeente juist de voortrekker. Bijna overal werden
de inwoners gevraagd om een individuele bijdrage, natuurlijk naar
draagkracht. Den Haag spande de kroon met een inzamelingsactie
die ruim drie ton opbracht.
Zo trof de Duitse inval het korps in zijn opbouwfase. Op 10 mei 1940
beschikte de Luchtafweerdienst over 46 stukken 2 cm-geschut,
bemand door ruim 800 vrijwilligers. Van de zes opgerichte afdelingen zagen die van Delft en Leeuwarden het meeste actie. De eerste
bevond zich tijdens de Duitse luchtlandingen rond Den Haag in de
aanvliegroute naar vliegveld Ypenburg, de tweede vormde na de
terugtocht uit Friesland met haar twee stukken de luchtafweer van
de stelling Kornwerderzand op de Afsluitdijk. De niet-operationele
afdeling Rotterdam was in haar stad zelfs de enige overgebleven
en beschikbare luchtafweereenheid, maar kreeg orders om vanwege de gevechten uit de stad terug te trekken. Zoals bekend, is het
Duitse bombardement op de Rotterdamse binnenstad vanaf lage
hoogte met grote precisie uitgevoerd - precies het soort aanval
waarvoor de vrijwillige luchtafweer in het leven was geroepen.
NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014

19

Uitkijken, luisteren en melden

Vrijwillig

Landstormkorps
Luchtwachtdienst

Naarmate de vliegtuigen steeds sneller worden, moeten waarnemers op grotere afstand opereren en neemt het aantal linies
en waarnemingskringen toe. De ontwikkelingen in de militaire
luchtvaart maken het intussen noodzakelijk dat de ogen versterkt
worden met kijkers. Apparatuur om naderend motorgeruis snel
op te merken vindt zijn weg naar de troepen en gebruik van de
telefoon is onontbeerlijk. Een bruikbare radar zal nog jaren op zich
laten wachten.

Gevaar vanuit de lucht
Bij de demobilisatie in 1918 wordt deze organisatie opgeheven,
maar niet voor lang. Bij ministeriële beschikking wordt op 9 maart
1921 de oprichting bevolen van een Vrijwillige Landstormkorps
(VLK) Luchtwachtdienst. Op 146 plekken in het land werden luchtwachtposten ingericht op daken, torens en molens. Hun taak
was gegevens te verzamelen over de ‘verschijning en beweging’
van vreemde vliegtuigen boven Nederlands grondgebied. Deze
gegevens belden zij door naar de drie Hoofdluchtwachtbureaus in
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dit gaf gevechtsvliegtuigen de
tijd om op te stijgen en luchtdoelartillerie te alarmeren en de bevolking te waarschuwen voor mogelijk luchtgevaar.
Het Vrijwillige Landstormkorps Luchtwachtdienst viel onder het
Centraal Luchtwachtbureau (CLB) in Den Haag. Daarnaast waren er
dertien luchtwachtdetachementen op de eigen vliegvelden actief,
die tevens de start en landing van eigen vliegtuigen meldden. De
luchtwachtdienstposten waren via reguliere PTT lijnen via hun
commandoposten alle aangesloten op de communicatie ringlijnen.
Ons land was verdeeld in tien van die ringlijnen, die alle onderling
waren verbonden. Vanaf het hoogste punt van het dorp of stad
speurden luchtwachters onafgebroken de hemel af, alert op bewegingen of geluiden van vliegtuigen. Het werk van de luchtwachters
bestond uit: kijken, luisteren en melden.

Eigen woonomgeving

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) raakten de militaire experts
ervan overtuigd dat in een volgende oorlog het vliegtuig een belangrijke rol
zou spelen. In 1915-1916 geeft opperbevelhebber generaal Snijders opdracht
een luchtwacht met een waarnemings- en meldingssysteem te organiseren.
In korte tijd ontwikkelt het Nederlandse leger een waarschuwingssysteem.
Waarnemen doet men met het blote oog en het eigen oor. De gegevens
worden vervolgens per telefoon doorgegeven.
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Om de posten te bemannen moesten vrijwilligers worden gerekruteerd. Zij dienden ‘goed van gezicht en gehoor’ te zijn en ‘enige
handigheid in telefoneren’ was ook gewenst. Na WOI was de
acute oorlogsdreiging voorbij, maar na vier jaar mobilisatie blijkt
het moeilijk om de Luchtwachtdienst met personeel te vullen.
Dienstdoen in eigen woonomgeving blijkt bij de werving echter
motiverend te werken. De vrijwillige luchtwachtteams voerden in
de meeste gevallen enthousiast hun opdracht uit. Bijzondere vaardigheden of een bovengemiddelde fysieke conditie waren voor de
taken niet vereist, en omdat voor waarnemingen in het gehele land
veel mensen nodig waren, met name in de kust- en grensregio’s,
had het toenmalige Ministerie van Oorlog uit kostenoverwegingen
besloten deze taak door vrijwilligers te laten uitvoeren. De meesten
waren al wat ouder, maar dat was geen bezwaar omdat ‘de dikwijls
lange, eentonige wachten zijn een weinig gewaardeerde bezigheid
voor jongelui’. Enkele malen per jaar werd er geoefend, waarbij de Nederlandse luchtmacht toestellen liet overvliegen, zodat
de luchtwachters hun waarneming konden trainen. Men heeft

Vliegtuigen in zicht, het luchtwachtbericht wordt doorgegeven.
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Luchtwachtpost in het Friese polderland.

Van veiligheidsinzet tot oorlogsgeweld

Vrijwillige

Harskamp, Postcommandant oefent met
een zogenaamde ‘verklikker’ waarmee de
nadering van vliegtuigen op grote afstand
kan worden geconstateerd in een luisterkuil.

Landstorm
Sergeant M.H.G Dubelaar van de
Luchtwachtpost te Naarden.

overwogen meisjes en vrouwen voor het korps te recruteren. De
vrijwilligers tekenden een zogenaamde verbandakte, die jaarlijks
stilzwijgend werd verlengd indien men niet één maand van te voren
opzegde. Een belangrijke clausule was dat het in tijden van mobilisatie niet mogelijk was de verbintenis te verbreken. Op 1 november 1938 werd de VLK Luchtwachtdienst samen met alle andere
luchtverdedigingseenheden bij het Commando Luchtverdediging
ondergebracht.

Mobilisatie
De Luchtwachtdienst was al bij het instellen van de BOUV
[Buitengewone Oproeping Uitwendige Veiligheid] op 11 april 1939
onder de wapenen geroepen. Vanaf het moment dat in september
1939 de oorlog in de omringende landen daadwerkelijk uitbrak,
functioneerde de Luchtwachtdienst min of meer zoals in oorlogstijd
de bedoeling was. De posten waren bemand. De vrijwilligers trotseerden nachtenlang de winterkou op kerktorens, hoge daken en
op heuvels gebouwde uitkijkposten.Op vrijdag 10 mei 1940 stonden
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de telefoons op de hoofdluchtwachtbureaus roodgloeiend. Vanuit
het oosten kwamen honderden Duitse toestellen de grens over;
Nederland was in oorlog.
De verwachting in hun eigen woonplaats te kunnen blijven bleek
voor vele luchtwachters al snel een illusie. De bakkers en groentemannen waren geen burger-vrijwilligers meer, maar bleken onder
militair gezag te staan. Net als de gewone militairen kregen ze de
opdracht om voor het oprukkende front uit naar het westen te
trekken en daar te hergroeperen of nieuwe orders af te wachten.
Bij de Duitse aanval in 1940 gaven de vrijwilligers van het VLK
Luchtwachtdienst, dat uit 4.017 militairen bestond, circa 16.000
meldingen door. Een groot deel hiervan kon gewoon op de radio
worden beluisterd. Het korps wist zich met haar beperkte middelen
in de oorlogsdagen uitstekend te weren.Tijdens de meidagen van
1940 zijn tijdens de gevechten ruim 20 luchtwachters gesneuveld
in de strijd. Samen met de rest van het Nederlandse leger werd de
dienst door de Duitsers in september 1940 ontbonden.

ezet
willige Landstorm ing
Begin 1926 is de Vrij
en.
mp
Ka
en
in Zwolle
bij de wateroverlast

in actie

Voor de gehele duur van de mobilisatie tijdens de
Eerste Wereldoorlog stond de Vrijwillige Landstorm
voor het verrichten van ‘gewapende dienst’ ter
beschikking van de opperbevelhebber van land- en
zeemacht. Niet alleen voor mobilisatieopdrachten,
zoals afvoer van Belgische geïnterneerden en van
Franse vluchtelingen of het tijdelijke commando over detachementen en het doen van
militaire ‘buitengewone opdrachten’, maar ook het bewaken en beveiligen van vitale
objecten, spoorlijnen en het bemannen van luchtwachtalarmposten.

Vrijwillig Landstormkorps Motordienst wordt te hulp geroepen voor handhaving van de openbare
orde in het voorjaar van 1925 bij sociale onrust in Friesland en Drenthe .
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Belgische geïnterneerden en Franse vluchtelingen worden
bewaakt door vrijwillige landstormers 1917.

Grensbewaking.

Vrijwillige Landstorm ingezet bij de wateroverlast in Zwolle.

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918
werd algemeen verwacht, dat de Vrijwillige Landstorm zou worden
gedemobiliseerd. Zij werd echter onder de wapenen gehouden met
als reden, dat zij (ook) nodig zou kunnen zijn bij het handhaven van
het gezag en de rust en orde in het binnenland. Daarvoor was alle
aanleiding, in een rumoerige SDAP-vergadering op 11 november te
Rotterdam stelt de voorman mr P.J.Troelstra: “De arbeidersklasse in
Nederland grijpt thans de politieke macht. Mocht het daarna komen
tot het instellen van een oppersten raad van arbeiders en soldaten voor het hele land, dan zal die het opperste gezag van het land
hebben.” Op 13 november 1918 komt de regering in actie. Belangrijke
gebouwen in de grote steden worden onder bewaking gesteld. In de
straten verschijnen patrouilles van de politie, de marechaussee en
het leger. Het Ministerie van Oorlog wordt in staat van verdediging
gebracht. De toegang aan het Plein in Den Haag wordt afgesloten en
bij de toegang aan de Kalvermarkt worden mitrailleurs opgesteld.
Het militaire potentieel wordt versterkt door het oproepen van de
Vrijwillige Landstorm.

‘Vergissing’ van Troelstra

Het bewaken van interneringskampen behoorde
tot de taken van de Vrijwillige landstorm.

Vrijwilligers in actie tijdens een spoorwegstaking.

Gevechten in de meidagen 1940.

Bewaking van de Moerdijkbrug.

Vletten van het vrijwillig landstormkorps vaartuigendienst
zorgen voor vervoer over de Nederlandse waterwegen.

Het is typerend voor de gebeurtenissen van november 1918 dat
degenen die koningin en regering gewapenderhand wilden beschermen, niet afwachtten tot de autoriteiten zelf het startsein gaven.
Onder hen waren enkele officieren en de stalmeester van H.M. de
Koningin. Zij besloten opnieuw de regering om extra bewaking te
vragen van de Haagse paleizen. In de tussentijd stationeerden ze op
eigen houtje vijfentwintig militairen van de Vrijwillige Landstorm in
burger in de Koninklijke Stallen met een mitrailleur voor de achterdeur van Paleis Noordeinde. Ook wordt een ‘noodweer’ gevormd uit
betrouwbare militie- en landweerplichtigen uit Friesland, Groningen,
NoordBrabant en Limburg. Zij dienen als “steun van het wettige
gezag” en worden ingezet in de centra van de revolutionaire bewegingen te weten de Residentie en Rotterdam.
In Rotterdam, het ‘zenuwcentrum’ van de revolutie, komt op 13
november als eerste het Vrijwillige Landstormkorps ‘Limburgse
Jagers’ aan. Het ‘Wilhelmus’ zingend, marcheerden ze over de
Maasbrug de stad binnen. Voor het stadhuis en andere strategische
gebouwen werden soldaten van de VL gestationeerd. Het militaire
vertoon had, precies zoals men hoopte, een intimiderend effect op
Troelstra en de zijnen. In het Kamerdebat op 13 november hield hij
nog voet bij stuk, maar omdat op zijn woorden vooralsnog geen
daden volgden, mede door gebrek aan organisatie en doordat er al
vrij snel een tegenbeweging, ontstond die wel goed georganiseerd
was, liep de poging tot socialistische revolutie met een sisser af. De
inzet en aanwezigheid van de Vrijwillige Landstorm en de ad hoc
oprichting van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL) heeft hiertoe een grote bijdrage geleverd.

Operationeel optreden
Hulp bij een katoenfabriek 1915.
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Na het optreden van de Vrijwillige Landstorm tijdens de revolutiepoging van Troelstra van 12 tot 18 november 1918 werd er al snel weer
een beroep op hen gedaan. De Duitse Spartacisten (communisten
en uiterst linkse socialisten) dreigden bij ’s Heerenberg Nederland
binnen te vallen. Op 22 maart 1920 kwam het mobilisatiebevel voor
de plaatselijke afdelingen van de BVL en de Vrijwillige Landstorm en
binnen vier uur was 75% onder de wapenen. Vijf uur later was al 96%

van de sterkte langs de Duitse grens gemobiliseerd. De Spartacisten
werden door de Reichswehr verslagen, waarmee het gevaar na vier
dagen paraat te zijn geweest, was geweken. Op 26 maart kon weer
gedemobiliseerd worden.
Het bleef niet bij oefenen alleen, een landelijke spoorwegstaking
in 1922 maakte de BVL opnieuw alert en werden zij ingezet voor
belangrijke diensten bij het handhaven van orde en gezag. Het
Vrijwillig Landstormkorps Motordienst wordt te hulp geroepen voor
handhaving van de openbare orde met patrouille lopen, als in het
voorjaar van 1925 bij sociale onrust in Friesland en Drenthe regelmatig turfvoorraden in vlammen op gaan. Begin 1926 is de Vrijwillige
Landstorm ingezet bij de wateroverlast in Zwolle en Kampen.

Mobilisatie onvermijdelijk
Op 29 augustus 1939 is de spanning zodanig opgelopen, dat mobilisatie onvermijdelijk is. Van de 97.965 leden van de Vrijwillige
Landstorm worden er 42.338 opgeroepen. Zo’n 43.390 leden van de
vijf oudste lichtingen bleven thuis. De vijf in het Koninklijk Besluit
van 10 juli 1933 genoemde korpsen zijn dan al onder de wapenen, en
raken tijdens de meidagen in de strijd betrokken. Ook dienen bij het
reguliere veldleger vele vrijwilligers die uit de vrijwillige Landstorm of
BVL gelederen kwamen. Zij werden ingedeeld bij de gemobiliseerde
regimenten en ook zij namen actief en dapper deel aan de strijd in de
meidagen van 1940. Van 73 gesneuvelden staat vast dat zij vrijwillig
landstormer waren, maar waarschijnlijk zijn het er meer dan 300. Het
onderzoek daarna loopt nog steeds.

Gevechten in de meidagen
De korpsen Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst spelen onder
hun korpscommandant majoor A. den Hertog een belangrijke
rol tijdens de gevechten in de meidagen van 1940. Het vrijwillige
Landstormkorps luchtafweerdienst bewees tijdens de gevechten in
de meidagen uitmuntend te voldoen. De afdelingen Delft, Den Haag,
Rotterdam en Leeuwarden halen tijdens de gevechten meer dan 29
Duitse vliegtuigen neer. Ook worden de vrijwilligers ingezet voor
andere taken dan de luchtverdediging, ondermeer als deelnemer
aan zuiveringsacties tegen Duitse Luchtlandingstroepen rond Den
Haag en Katwijk en het in stelling brengen van stukken geschut tegen
oprukkende grondtroepen. Daarbij wist reserve-kapitein mr. P. Koch
van de afdeling Den Haag een vuurfront te vormen om bij vliegveld
Valkenburg een uitbraak van Duitse parachutisten te voorkomen.
De geschiedenis van de Nederlandse luchtdoelartillerie (luchtverdediging) waartoe het Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst in
de meidagen van 1940 behoorde, vormt ongetwijfeld een bladzijde
uit de krijgshistorie waarop met trots kan worden teruggezien. De
Luftwaffe werd een slag toegebracht waarvan deze zich nimmer
meer geheel heeft weten te herstellen. Commandant luchtverdediging kon dan ook in zijn dagorder van 15 mei 1940 met recht stellen:
“Ik ben trots op den moed en onversaagdheid, waarmee Gij allen
van de luchtverdediging, van hoog tot laag, hebt gestreden voor
Koningin en Vaderland”. Het verliespercentage aan Duitse zijde was
zo ingrijpend, dat de Duitse generaal Speidel later stelde: “Het boven
Nederland geleden verlies aan transportcapaciteit heeft zich nog
jaren doen voelen”. De geschiedenis van deze dappere vrijwilligers
leeft voort in de traditie van het Korps Nationale Reserve.
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Aankleding groeide stapsgewijs

Uitrusting

Vrijwillige Landstorm

Bij het oprichten van de Vrijwillige Landstorm was er gebrek aan
vrijwel alles: kader, wapens en uitrusting. De eerste lichtingen
vrijwillig opkomende soldaten hadden meestal niet de beschikking
over de grijze uniformen van 1912 van de Koninklijke Landmacht.
De vrijwilligers werden gemilitariseerd met de oranje armband
met het rijkswapen en soms een hoofddeksel. Als bewapening
werd het geweer M.95 met een patroontas uitgereikt, evenals
een oud model koppel met koppelplaat, waarvan het embleem
of regimentsnummer was verwijderd.
De vrijwilligers droegen aanvankelijk een olijfgroen uniform of
hun burgerkostuum met oranje armband, waarop geborduurd het
rijkswapen op de linkermouw. Voor zover niet in het bezit van voor
het leger vastgestelde kleding werd aanbevolen uniform gekleed te
gaan, bijvoorkeur in grijs en grauw, dan wel sportieve kleding met
beenwindsels en slappe hoed. Om het hoofddeksel diende men een
4 centimeter brede oranje katoenen band met in zwart opgedrukt
rijkswapen dragen.

Uitreiking uniformen
In 1915 is voor de Vrijwillige Landstorm eenvoudige uniformkleding
vastgesteld van olijfkleurige stof, een jas met gesloten liggende
kraag, een broek met beenwindsels en een veldmuts met voorop
een oranje kokarde. In latere jaren werden normale legeruniformen gedragen dan wel met oranje banden om de mouw. Na 1918
werd veelal het algemeen gebruikte veldgrijze uniform uitgereikt.
Kenmerkend hierbij waren de beenwindsels. Bij deze uniformen
werden diverse hoofddeksels gedragen. Officieren en onderofficieren
droegen een buitenmodel uniform. Leden van de Bijzonder Vrijwillige
Landstorm verschenen, indien zij werden opgeroepen, in burger met
oranje armband of in het uniform van de eenheid waarin zij in het
leger waren ingedeeld.

Persoonlijke uitrusting
Het uniform van de Nederlandse soldaat was oncomfortabel. De
hoge kragen en de stijve wollen stof waren voor velddienst nauwe-
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lijks geschikt te noemen. De meeste militairen bezaten slechts een
enkel uniform. De katoenen beenwindselen [puttees] waren een
ramp. Ze waren lastig aan te brengen, slecht voor de bloedsomloop
en vooral oncomfortabel. Ze waren ooit door het Britse leger voor de
tropendienst geïntroduceerd en wegens de voordelige aanschaf ook
bij de landmacht gebruikt. De Nederlanders namen die goedkope
oplossing graag over. Het schoeisel was redelijk van kwaliteit, maar
een tekort aan (gedistribueerde) voorraden noopte vele vrijwilligers
om eigen schoenen te gebruiken.
De helm (oude platte versie M16) was van prima kwaliteit. Tussen
1928 en 1934 werden ook de Landstormkorpsen mondjesmaat van
het nieuwe model helm voorzien (model M27 en M34). Maar ook
de oude versie M16 was in mei 1940 nog steeds in gebruik bij diverse
landstormkorpsen.

Knipmes
Een ‘curieus’ detail is dat het knip/zakmes van het Nederlandse
leger niet aan de Vrijwillige Landstormers mocht worden uitgereikt
omdat men bang was dat zij dit handzame object buiten de dienst
ook zouden gaan gebruiken. Terwijl de aanschafwaarde in 1940
slechts 12 cent bedroeg! Zij kregen pas bij het afkondigen van de
mobilisatie hun knipmes. Dit geldt alleen voor de VLK Motordienst,
- Vaartuigendienst en de – Spoorwegdienst. De leden van de VLK
Luchtwachtdienst en luchtafweerdienst hebben het knipmes nooit
gekregen.
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Het einde van de Tweede Wereldoorlog bracht niet alleen maar rust
en vrede. Spanningen bleven bestaan,de Sovjet-Unie hield haar
legermacht in de door haar ‘bevrijde’ gebieden op de been. De
communistische staatsgreep in Tsjecho-Slowakije in 1948 bracht
de spanning op een hoogtepunt. In de Westerse democratieën ging
men met elkaar overleggen hoe de dreiging af te wenden. Het zou
uiteindelijk resulteren in de oprichting van de Noord Atlantische
Verdragsorganisatie (NAVO) op 4 april 1949. Maar Nederland wilde
daar niet op wachten en besloot in 1948 om ook zelf iets te ondernemen. Dit werd het startmoment voor de Nationale Reserve.

De oprichting van de Nationale Reserve

Van ‘vergeten’ vrijwilligers
tot volwaardig korps

Britse bewapening en uitrusting
in de beginjaren.

Ingezet tijdens de watersnoodramp 1953
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Het grote probleem was dat het overgrote deel van de Koninklijke
landmacht op Java en Sumatra in gevecht gewikkeld was met de
Indonesische nationalisten, waardoor het aan mankracht ontbrak
om de territoriale verdediging op een aanvaardbaar niveau te
brengen. De oplevende koude-oorlogsstemming was natuurlijk
koren op de molen van die oudstrijders. Zij vonden al vanaf het eind
van de oorlog dat er organisaties moesten komen om Nederland
te beschermen. Er vond onmiddellijk een opbloei van activiteiten
plaats. Als gevolg van de dreiging die uitging van de communistische coup in Tsjecho-Slowakije in februari 1948 werd het Nationaal
Instituut Steun Wettig Gezag (N.I.S.W.G.) opgericht. Het doel van
het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag werd in de statuten
omschreven als: “Het verlenen van steun aan iedere op wettige wijze
tot stand gekomen Nederlandse Regering, welke onder het Huis van
Oranje haar gezag uitoefent, door als bemiddelend en verbindend
orgaan te fungeren tussen die Nederlanders, die vrijwillig steun aan
dat gezag willen verlenen enerzijds en de Regering anderzijds”.
Aanvankelijk was het slechts bedoeld als een afleidingsmanoeuvre
om een acceptabele vorm te geven aan de wens van een groot
aantal oudstrijders om zich te kunnen trainen in ‘de wapenhandel’.
Maar in het licht van de Koude Oorlog kreeg Steun Wettig Gezag een
geheel eigen dynamiek.De visie van de oprichters van het instituut,
een burgerweerbaarheid te vormen tegen het rode gevaar, werd
niet overal in regeringskringen gedeeld. Het zou immers volgens
hen kunnen betekenen dat paramilitaire groepen, die na 1945 weer
werden ontwapend, weer de kop zouden kunnen opsteken. Het
kabinet voelde hier weinig voor, zij wilde de verschillende paramilitaire, rechts-autoritaire organisaties in ons land, zoals bijvoorbeeld de Bijzonder Vrijwillige Landstorm (BVL) en de Vereniging
Volksweerbaarheid, onderbrengen in één landelijke en door de
overheid gecontroleerde organisatie. Kort na de gebeurtenissen in
Praag in 1948 werd door BVL-voorzitter Duymaer van Twist in het
openbaar aangekondigd dat besloten was de BVL weer op te richten
en dat in het gehele land al plaatselijke commissies actief waren. Dit
werd door de regering als een urgent en groot probleem ervaren. Een
belangrijker reden voor de PvdA om toch mee te doen aan de oprichting van de reservediensten was waarschijnlijk dat de gebeurtenissen
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in het voorjaar van ‘48 herinneringen opriepen aan november ‘18.
Bedacht moet worden dat de novembermaand 1918 niet alleen in
kringen van Koningshuis en burgerlijk Nederland een trauma had
achtergelaten.

Onrust in Oost-Europa

In de zestiger jaren schakelde men over op
Amerikaanse bewapening en uitrusting.

Ook waren de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije in 1948 voor
ruim 15.000 studenten aanleiding uitdrukking te geven aan hun
verwachting, dat de Nederlandse regering een beroep
op hen zou doen. Het is het hoofd van de sectie
G3B van de Generale Staf die voorstelt ‘vrijwillige
studentenkorpsen’ als onderdelen van de KL op te
richten. Tezijnertijd zouden deze deel uit gaan maken
van de op te richten ‘Nationale Garde’. Een naam die
later zal veranderen in ‘Nationale Reserve’, omdat
PVDA minister van Sociale Zaken Willem Drees fel
tegenstander was van de benaming ‘Nationale Garde’.

Hij keurde die term af. ‘Laat men niet vergeten’, zei hij, ‘dat er bij de
arbeiders een grote achterdocht bestaat tegen de BVL en zeker ook
tegen een nationale garde. Zijn collega’s, waaronder minister van
Oorlog Fiévez, waren het met hem eens. Er mocht dus wel een legerreserve worden gevormd, maar deze mocht volgens hem zeker geen
afzonderlijke organisatie worden. De regering liet het initiatief niet in
handen van particulieren. Anders dan in 1918, waar men pas na enige
tijd de zaak inkaderde, droeg men nu direkt zorg voor een ‘nationale
organisatie van het anti-communistisch potentieel’.
Onder druk van deze gebeurtenissen kondigde op 3 mei 1948 de
Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken, mr.P.J.Witteman
(KVP), over de radio aan dat gebeurtenissen in het buitenland de
regering hadden genoodzaakt maatregelen te nemen ter versterking van het gezagsapparaat om de grondwettige regeringsvorm
tegen aanslagen van buitenaf en van binnenuit te beschermen. Zij
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had reserveformaties bij de politie en het leger ingesteld, waardoor beroepspolitie kon worden vrijgemaakt voor het beteugelen
van mogelijk binnenlands oproer. Er zou medewerking worden
gegeven door groepen uit de bevolking, “die zich op het gebied van
steunverlening aan het wettig gezag bewegen of bewogen hebben
of aan wie deze steunverlening ter harte gaat. Deze medewerking
komt tot uiting in het ‘Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag’,
die de werving van vrijwilligers voor
de Nationale Reserve, de Reserve
Grensbewaking, de Reserve Rijks- en
Gemeentepolitie, de Bewakingsreserve
en het A.V.D. (Algemeen Vrijwilligers
Depot) voor zijn rekening ging nemen.
Op 5 oktober 1948 verschijnt dan het
Staatsblad I 438 (KB) waarin in art.
2 `als onderdeel van de Koninklijke
Landmacht wordt opgericht de

Nationale Reserve, waarvan de organisatie door de Minister wordt
vastgesteld.’ Dit alles, aldus art. 11 van datzelfde besluit met ingang
van 15 april 1948.
De nieuw opgerichte reserveformaties bestonden uit:
1. Reserve Rijks- en Gemeentepolitie.
2. Korps Luchtwachtdienst.
3. Reserve Grensbewaking, later genoemd Reserve-Marechaussee
(in 1953 in de Nationale Reserve opgegaan).
4. Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht.

Nationale Reserve als versterking van het
gezagsapparaat
In 1948 ging men ervan uit dat, indien er een nieuwe oorlog zou
uitbreken, de aanval van een buitenlandse vijand gepaard zou gaan
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Tijdens de Koude Oorlog hadden de meeste pelotons een locatie die zij moesten
verdedigen in crisistijd, vaak bij belangrijke infrastructuur als tunnels en bruggen.

met het optreden van een vijfde colonne achter de linies. Zowel
tegenover een binnenlandse vijand als tegenover een plotselinge
(bijvoorbeeld via de lucht) optredende buitenlandse vijand waren
troepen nodig met een hoog moreel. Manschappen die uiterst
betrouwbaar dienden te zijn en zeer paraat. Extra troepen gevormd
uit dienstplichtigen zouden de militaire uitgaven nog hoger maken.
Vrijwilligers echter waren goedkoop en na een strenge selectie zeer
betrouwbaar. Vandaar dat aan een nationale reserve de voorkeur
werd gegeven. De voornaamste taak van de Nationale Reserve zou
bestaan uit beveiliging van militaire en niet-militaire objecten, zoals
havens, bruggen, centrales, dijken, vliegvelden, spoorwegknooppunten en bestuurs-, bevels- en verbindingscentra. Een andere
taak lag in het waarborgen van de instandhouding van het normale
maatschappelijke leven. Met andere woorden de Nationale Reserve
kon worden opgeroepen om orde en rust te herstellen.
De Chef generale staf sprak in 1948 over 25 bataljons en er werd
zelfs gedacht aan de oprichting van parachutistenbataljons. In 1949
zouden de eerste 25 compagnieën opgericht moeten worden (3.000
man), in 1949 de eerste 12 bataljons inzetbaar zijn. Het was slechts
een illusie, want op 1 december 1949 telde de Nationale Reserve
3.768 man, inclusief de luchtdoelartillerie. Naast reserve infanterie kwam er ook reserve luchtdoelartillerie en marechaussee. De
aanmelding van vrijwilligers viel echter tegen, terwijl veel onduidelijkheid bleef bestaan over de precieze taak en organisatie van de
reserve. Een drumband der Nationale Reserve kwam in ieder geval
wél van de grond. En geoefend werd er ook. In 1956 oefende de
Nationale Reserve voor het eerst op de Harskamp, omdat het oefenterrein bij het eigen opleidingscentrum, de ‘Golflinks’ bij Arnhem, te
klein was. Een oefening op de Harskamp duurde in die periode een
week. De Nationale Reserve had in die jaren een eigen opleidingscentrum omdat ook buitengewoon dienstplichtigen, die géén eerste
oefening hadden gehad, zich konden aanmelden. Deze oefeningen
brachten de Nationale Reserve weer enigszins in contact met de
overige militairen, want gewoonlijk oefenende zij op doordeweekse
avonden of op de vrije zaterdagmiddag.

Gereorganiseerd met lage prioriteit
Medio 1956 telde de Nationale Reserve 12.967man. Dit was echter
een ‘papieren sterkte’, want velen voldeden niet aan hun opkomstverplichtingen. Besloten werd om deze mensen te ontslaan. Zelfs
overwoog de regering om de gehele Nationale Reserve maar op te
heffen, omdat ze haar eigenlijk maar voor weinig nut leek. Maar
1950 was ook het jaar geweest van de onderdrukte opstand in
Hongarije en goed voor een fors aantal nieuwe aanmeldingen.
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Het regeringsvoornemen veroorzaakte een politieke storm in
Den Haag. Gebeuren moest er wel iets, daarvan was vrijwel
iedereen overtuigd. Per Koninklijk Besluit van 21 juli 1958 werd
besloten de reserve luchtdoelartillerie en de reserve marechaussee
op te heffen. De Nationale Reserve werd gereorganiseerd.
Compagniesverbanden werden opgeheven en de resterende
manschappen werden ingedeeld bij streekgebonden pelotons, die
in het kader van de territoriale verdediging belangrijke objecten
in hun woonomgeving moesten verdedigen. Specialisten als
radarmonteurs, telexisten en telefonisten zouden eveneens
worden opgeleid. Dat was weer één van die mooie plannen voor de
Nationale Reserve die nooit verwezenlijkt zijn. Een ander voorbeeld daarvan was de aankondiging dat het voor vrijwilligers die
geen dienstplicht hadden vervuld toch mogelijk zou blijven om
toe te treden tot de Nationale Reserve, na een opleiding van twee
maanden in een infanteriedepot. Vierde de Nationale Reserve dus
haar tiende verjaardag nog op een vrij enerverende wijze, de tien
daarop volgende jaren deden haar vrijwel geheel uit de aandacht
verdwijnen, en niet alleen uit de publieke aandacht, zelfs uit die van
de Koninklijke Landmacht. Geld werd er voor de Nationale Reserve
nauwelijks vrijgemaakt en geoefend werd er in die jaren maar
weinig. Want interesse van hogerhand of niet, zij draaide trouw hun
25-uursoefeningen, bezochten de wekelijkse avond en verschoten
de hun spaarzaam toebedeelde munitie op de schietbaan. Het is in
feite te danken aan de onverwoestbare mentaliteit van haar leden
zelf dat de Nationale Reserve in die jaren niet ter ziele is gegaan.
In 1968 wilde men het twintigjarig bestaan als aanleiding gebruiken
om de Nationale Reserve weer wat meer in de publiciteit en
daarmee in de aandacht te brengen. Dat mislukte grotendeels; wél
bleek de Vaste Kamercommissie voor Defensie aandacht te hebben
voor de Nationale Reserve. Een betere toekomst gloorde aan de
horizon. In augustus 1969 bracht de toenmalige Chef generale staf,
luitenant-generaal F. v. d. Veen, een werkbezoek aan een oefenend
peloton. Maar toen in 1970 de Territoriale Commando’s werden
opgeheven en er fors werd besnoeid op het aantal garnizoenscommando’s, kreeg de Nationale Reserve weer een duw naar beneden:
de met de Nationale Reserve belaste functionarissen op deze
staven moesten gedeeltelijk afvloeien.

Groei naar een volwaardig korps
Het 25-jarig bestaan in 1973 werd weer aangegrepen om meer
aandacht te krijgen. Ditmaal lukte het wel. Veel reacties kwamen
los. Informele, maar ook officiële. In 1975 vroeg de toenmalige
minister van Defensie, ir. H. Vredeling, de Adviesraad Defensie
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Aangelegenheden (ADA) om hem advies uit te brengen over een
aantal zaken, waaronder de territoriale verdediging. Dat resulteerde
in het rapport ‘Territoriale Verdediging’ dat de ADA in 1977 uitbracht.
Het maakte korte metten met het idee dat de territoriale eenheden
geschikt zouden zijn voor hun taak. Wat betreft de territoriale infanteriebeveiligingcompagnieën stelde het rapport dat deze ontoereikend bewapend, te weinig geoefend en te slecht uitgerust waren.
De bataljons en brigades gaven een te optimistisch beeld over de
te geringe personeelssterkte. Over de operationele inzetbaarheid
van de Nationale Reserve was het rapport evenmin positief. Na
constatering dat de rechtspositie van de reservisten onvoldoende
was, de vergoedingen te laag en de geoefendheid, ondanks de inzet
van het personeel, beneden het gewenste peil, somt het onderzoek nog meer tekortkomingen op. Dit bleek uit sterk verouderde
wapens, een ontoereikende munitie situatie en het ontbreken van
verbindingsmiddelen.
Gezien het vermogen van het Warschaupact om in de diepte te
kunnen toeslaan (luchtoverwicht en een overmacht aan luchtlandingstroepen) en het NAVO-concept van de ‘voorwaartse
verdediging’, concludeerde de ADA dat door het onvermogen van
de territoriale troepen om een dergelijke aanval af te slaan, een
vroegtijdige inzet van kernwapens vrijwel onvermijdelijk wordt. Juist
om de rol van kernwapens terug te dringen, adviseerde de ADA om
de territoriale verdediging sterk te verbeteren. Ook op het gebied
van verbeterde persoonlijke bewapening deed de Nationale Reserve
voor het eerst mee, de karabijn en de Garand werden vervangen door
de Uzi en de FAL, ook kwamen er portofoons. Maar nog steeds hing
de positie van deze reservisten aan een zijden draadje.

Beschermen wat je dierbaar is
De aanpassing van het Besluit Nationale Reserve luidt in 1978
een periode in waarin de Nationale Reserve onder een gunstig
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gesternte lijkt te staan. De werving verloopt voorspoedig en het
aantal pelotons wordt uitgebreid. Er komt meer structuur in de
aanpak van personele, operationele, logistieke en opleidingszaken.
Kortom, de Nationale Reserve lijkt haar ‘gedoogstatus’ eindelijk
kwijt te raken en groeit uit tot een volwaardig onderdeel van de
Koninklijke Landmacht. In augustus 1979 gaat met succes een
groots opgezette landelijke wervingscampagne van start onder
het motto ‘Geef een stukje van je vrije tijd’. Vanaf 1979 treden
ook voormalig beroepsmilitairen en de eerste vrouwen toe tot de
Nationale Reserve, hoewel die aantallen eerst nog zeer beperkt
bleven. De grote belangstelling voor de Nationale Reserve komt op
het moment dat er begin jaren tachtig angst bestaat voor sabotageacties van de Sovjetunie door zogeheten Spetsnatz-eenheden.
De Nationale Reserve kan hier een helpende hand bieden voor
eventuele militaire bijstand en voor de beveiliging van de lines of
communication. De toenemende gelijkwaardigheid vereist daarom
een strakkere oefendiscipline. De inzetbaarheid en geoefendheid van de Natresmilitairen was de verantwoordelijkheid van de
Provinciaal (later Regionaal) Militair Commandant.
Een belangrijk moment voor de Nationale Reserve was het
verkrijgen van de korpsstatus per 1 januari 1983. Het jaar daarop
reikte Koningin Beatrix het vaandel uit aan het Korps Nationale
Reserve. Met de korpsstatus binnen de Koninklijke Landmacht en
een eigen vaandel ging een lang gekoesterde wens in vervulling.

Nieuwe taken na Koude Oorlog
Rond 1990 verbetert de veiligheidssituatie in Europa fundamenteel. De Sovjetunie heeft vanaf 1985 onder leiding van Michail
Gorbatsjov een weg van openheid en ontspanning ingeslagen.
Dit beleid luidt het einde in van de communistische regimes in
Oost-Europa. Voordat iedereen het goed en wel beseft, is een grote
dreiging uit het oosten voorbij. Het Korps Nationale Reserve blijft
voorlopig echter werven en oefenen alsof de Koude Oorlog nog in
alle hevigheid woedt. Het korps krijgt intussen door een ingrijpende
reorganisatie van de Koninklijke Landmacht nieuwe taken in vredestijd, onder meer bij Host Nation Support en rampenbestrijding.
In het najaar van 1992 en het voorjaar van 1993 volgt de reorganisatie
van het Korps Nationale Reserve zelf. Voor de Nationale Reserve
betekent dit een teruggang van ongeveer 220 naar circa 140 sleutelpunten, die moeten worden beschermd tegen terrorisme, criminele
activiteiten, antimilitaristische activiteiten, inlichtingenactiviteiten
en sabotage. Het korps bestaat in 1993 uit 82 pelotons onder 19
compagniestaven, een tamboerkorps – dat in oorlogstijd als stafwachtdetachement van staf NTC (later Nationaal Commando) moet
optreden – en het Korpsbureau Nationale Reserve. De totale sterkte
van het Korps wordt teruggebracht naar circa drieduizend functies.
De initiële taak blijft de bewaking van sleutelpunten, die gaandeweg
overgaat in objectbeveiliging. Daarnaast kunnen delen van het
korps in vredestijd op vrijwillige basis worden ingezet voor bewakings- en beveiligingstaken bij de bestrijding van calamiteiten. Voor
de uitvoering van Host Nation Support en voor steunverlening in
algemene handlangersdiensten. Reservisten van het korps fungeren
daardoor vaak als ‘extra handjes’ voor allerhande opdrachten binnen
de landmacht. Het korps heeft zo een vaste plaats veroverd tussen de
wapens en dienstvakken van de Koninklijke Landmacht.
NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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Vergeten hoofdstuk uit de opbouwperiode

Bijzondere Korpsen

binnen de Nationale Reserve
De oprichting van de Nationale Reserve en het Nationaal Instituut Steun
Wettig Gezag was al een moeizame stap geweest. De volgende fase,
het opzetten van een goed lopende organisatie, bleek nog veel
lastiger. Aanvankelijk was het plan om de Nationale Reserve uit te
bouwen tot 90.000 manschappen, die naast de regionale infanterieeenheden ook moest bestaan uit, luchtdoelartillerie,motordienst,
parachutisten, pontonniers, pioniers, verbindingsdienst, spoorwegdienst, luchtwachtdienst, veldpost, pantserdoelartillerie, wielrijders
en cavalerie.

Er meldden zich in 1948 onvoldoende vrijwilligers aan om dit aantal
te halen. Tevens bleek dat het Ministerie van Oorlog niet voorbereid
was om deze grote aantalen op te leiden, te trainen en van uitrusting en bewapening te voorzien. Velen verlieten 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. Het plan om in 1956 over 90.000 vrijwilligers te beschikken voor de territoriale verdediging, de luchtverdediging en aanvulling van het veldleger, leek al helemaal niet meer
haalbaar. Toch 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
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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 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 motortechnische specialisten 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 beschikNOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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Marechaussee Reserve

Korps Motordienst van
de Nationale Reserve.

Nationale Reserve
Luchtdoelartillerie.

‘Zwaluwdetachementen’.

Korps Motordienst van
de Nationale Reserve.

king 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 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
over de lokale situatie en het weer doorgeven. 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

Nationale Reserve
Luchtdoelartillerie.
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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 dienstplichtigen voor dit soort taken konden worden
opgeleid, speelde de legertop zelfs met de gedachte de zojuist
opgerichte luchtdoelartillerie van reservisten weer op te heffen.
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 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.
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Koningin Beatrix reikte het korpsvaandel op
3 november 1984 uit aan luitenant-kolonel
Van Batenburg, de eerste korpscommandant van
het Korps Nationale Reserve. Ze werden gadegeslagen
door enkele duizenden vrijwilligers, familieleden
en genodigden. Een nieuw korps was geboren.

Korpsstatus en vaandel

Een trots korps sinds 1983

De wens om een eigen vaandel te verwerven bestaat al zolang
de Nationale Reserve bestaat. In december 1950 schreef luitenant-kolonel Stoltz, plaatsvervangend Inspecteur der Nationale
Reserve, aan de Traditiecommissie van de Koninklijke Landmacht
dat “Uit de boezem van de vrijwilligers stemmen waren opgegaan
om een vaandel te mogen verkrijgen en dat die zelfs bereid waren
eraan mee te betalen”. Op dit verzoek is nooit ingegaan. Wel reikte
defensieminister Koster in 1973 een onderscheidingsvlag uit ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nationale Reserve. Het
dundoek was bedoeld als blijk van waardering en moest de saamhorigheid bevorderen. Maar een onderscheidingsvlag staat protocollair natuurlijk niet op één lijn met een echt korpsvaandel.

Verlanglijstje

Een belangrijk moment voor de Nationale
Reserve was het verkrijgen van de korpsstatus
per 1 januari 1983. Het jaar daarop reikte
Koningin Beatrix het vaandel uit aan het
Korps Nationale Reserve. Met de korpsstatus
binnen de Koninklijke Landmacht en een
eigen vaandel ging een lang gekoesterde
wens in vervulling.
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In 1980 kwam het onderwerp opnieuw ter sprake in de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht. Generaal-majoor De Jong,
Nationaal Territoriaal Commandant (NTC), wilde het aandeel van de
Nationale Reserve in de territoriale verdediging vergroten en deed
daarvoor een aantal voorstellen. Allereerst noemde hij de wens
om de Nationale Reserve een korpsstatus te verlenen voor een
eigen traditie en meer aanzien. De NTC zou dan moeten worden
aangewezen als korpscommandant. Verder plaatste De Jong een
vaandel, een eigen ‘uitmonstering’ en een nieuwe traditievoortzetting op het verlanglijstje. Het verzoek van generaal-majoor De Jong
de traditie van de Nationale Reserve opnieuw te bepalen kwam of
voort uit een gebrek aan voorkennis, wat onwaarschijnlijk was, of
uit de wens het begin van de traditie van het toekomstige korps
naar een verder verleden te verschuiven. Hij verwees expliciet naar
de schutterijen. Ook een ander, zeer gevoelig onderwerp kwam ter
sprake toen moest worden bepaald of een Korps Nationale Reserve
haar aparte plaats in de rangschikking van de landmachteenheden
moest behouden of dat zij bij het Wapen der Infanterie moest
worden ingedeeld.
De BLS, luitenant-generaal Roos, en de NTC wilden de Nationale
Reserve als zelfstandig korps in de KL opnemen. Naar de opvatting
van de Wapentraditieraad Infanterie behoorden de vrijwilligers
echter tot het Wapen der Infanterie en daarom diende het korps in
dit wapen te worden opgenomen. De bevelhebber hield echter voet
bij stuk en minister van Defensie De Ruiter (die zelf ooit bij de
Nationale Reserve had gediend als officier) volgde zijn standpunt.
De Nationale Reserve behield, ook als korps, haar aparte plaats
binnen de landmacht. De Bevelhebber der Landstrijdkrachten
kon zich in al deze aanbevelingen vinden. Over de verlening van
de korpsstatus waren de autoriteiten het snel eens. Bij Koninklijk
Besluit (KB) van 14 oktober 1982 nr. 48 werd de oprichting van het
Korps Nationale Reserve als voortzetting van de Nationale Reserve
vastgesteld en bij KB van 28 maart 1983 nummer 27, werd dit
nieuwe korps met ingang van 1 januari van dat jaar officieel

Uitreiking door Prins Bernard 1973 van de
onderscheidingsvlag ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de Nationale Reserve.

Vaandelwacht anno 2014.
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Het korpsvaandel stond fier op het Triforium in de Nieuwe Kerk
in Amsterdam tijdens de kroonwisseling op 30 april 2013.

een onderdeel van de landmacht. Maar de BLS, luitenant-generaal
Roos, plaatste de Nationale Reserve voor de keuze: de invoering
van een eigen embleem of de toekenning van een eigen vaandel.
Het budget liet niet toe dat beide mogelijkheden gelijktijdig zouden
worden gerealiseerd. De keuze viel op het vaandel. Toch kreeg de
Nationale Reserve het korpsembleem eerder dan het vaandel. Dat
was mogelijk omdat zij het oude embleem van het opgeheven
Dienstvak Reserve Officieren van Algemene Dienst, het Wapen
van het Koninkrijk, toegewezen kon krijgen. De nieuwe baret- en
kraagemblemen werden, vooruitlopend op de verlening van de
korpsstatus in oktober 1982, in augustus van dat jaar verstrekt.
Omdat alle eenheden van het NTC het indelingsembleem van het
Nationaal Territoriaal Commando droegen, moest dat ook voor
de Nationale Reserve gelden. Het oude indelingsembleem met de
zogenoemde seinvlag werd daardoor afgeschaft.

Vaandeltoekenning 1983
De traditievoortzetting leverde meer problemen op. In 1977 was
bij Koninklijk Besluit al vastgelegd dat de Nationale Reserve de
traditie van de Vrijwillige Landstorm moest voortzetten. Want de
Vrijwillige Landstorm, zoals die tijdens de Eerste Wereldoorlog in
het Nederlandse leger functioneerde, kwam toch het dichtst bij de
opzet van de Nationale Reserve en daarmee is de traditieband goed
te verklaren. Maar het is ironisch dat juist de Nationale Reserve, die
onder meer was opgericht om de wedergeboorte van de Bijzonder
Vrijwillige Landstorm te verhinderen, in de beleving van velen
vooral de traditie van diezelfde BVL voortzette. In de herziene
‘rangschikkings-KB’ van 1983 bleef desondanks de oprichtings-

Korpsvaandel bij Kroning
Bij de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april
2013 stond het vaandel van het Korps Nationale Reserve
trots in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het is een lange
traditie om de krijgsmachtvaandels aanwezig te laten zijn
bij de inhuldiging van een nieuwe vorst of vorstin. Alle 30
krijgsmachtvaandels met korps- en regimentscommandanten
stonden op het hoge Triforium in de Nieuwe Kerk. De
korpscommandant, kolonel Gerard van der Thiel, stond bij het
vaandel van het Korps Nationale Reserve.

datum van de Vrijwillige Landstorm (4 augustus 1914) aan het Korps
Nationale Reserve verbonden.
In datzelfde jaar, op 26 augustus 1983, ging uiteindelijk een langgekoesterde wens in vervulling. Per Koninklijk Besluit nr. 51 werd aan
het Korps Nationale Reserve een vaandel toegekend. In dat besluit
schreef de vorstin: “Ik reik u het vaandel uit. Ik doe dat met des te
meer genoegen omdat hiermee ook een traditie wordt voorgezet.
Mijn grootmoeder reikte in de periode tussen de twee wereldoorlogen verschillende malen een vaandel uit aan onderdelen van de
burgermilitie, die toen Vrijwillige Landstorm heette.”

Vaandelopschrift in de maak?
Zo opgetogen als het nieuwe Korps was met zijn eigen vaandel
zo teleurgesteld waren velen dat er geen opschriften van historische wapenfeiten op kwamen. Regimenten en korpsen voeren
in hun vaandel de bijzondere verrichtingen van zichzelf en hun
illustere voorgangers, maar de Nationale Reserve kreeg een ‘onbevlekt’ vaandel, omdat zij sinds de oprichting in 1948 niet direct bij
gevechtshandelingen was betrokken.
Met de voortzetting van de tradities van de Vrijwillige Landstorm
uit 1914 is een nieuwe situatie ontstaan. Ook in de Eerste Wereldoorlog bleven de vrijwilligers ‘buiten schot’ door de Nederlandse
neutraliteit, maar bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
in 1939 waren circa 40.000 militairen van de Vrijwillige Landstorm
onder de wapenen. Zij leverden hun aandeel tijdens de meidagen
van 1940 en in deze strijd moesten zij de nodige verliezen incasseren. De Vrijwillige Landstormkorpsen Luchtwacht en Luchtafweerdienst hebben in de meidagen een substantiële bijdrage geleverd aan de luchtverdediging van de Vesting Holland. De geschiedenis van die Vrijwillige Landstormkorpsen (als onderdeel van het
Commando Luchtverdediging) vormt ongetwijfeld een bladzijde uit
de krijgshistorie waarop met trots kan worden teruggezien.
Daarom is besloten om een historisch onderzoek te starten
naar de krijgsverrichtingen in mei 1940 en formeel een
aanvraag te doen voor het verkrijgen van het
vaandelopschrift ‘Vesting Holland 1940’.

Vaandelgroet tijdens 200 jaar Koninkrijk

Ter gelegenheid van 200 jaar Koninklijke Landmacht werd een
‘Vaandelgroet’ gehouden in Den Haag op 9 januari 2014.
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“Oranje boven!” Op 9 januari 2014 brachten ruim 1.500 militairen
in Den Haag een vaandelgroet aan Koning Willem-Alexander.
Een vaandelgroet komt niet vaak voor. De laatste keer was
in 1980, als eerbetoon aan scheidend Koningin Juliana. De
Koninklijke Landmacht gaf met de vaandelgroet in 2014 het
startschot voor de viering van haar 200-jarig bestaan. De
landmachtmilitairen marcheerden in ceremonieel tenue over
Plein 1813 langs de koning en brachten als eerbetoon hun
groet. Ook de korpscommandant en het vaandel van het Korps
Nationale Reserve waren erbij. Compleet met de Fanfare Korps
Nationale Reserve en een detachement bestaande uit vijftig
militairen van de drie natresbataljons ter ondersteuning van de
ceremonie.
NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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Het embleem voor de reserve officieren
Algemene Dienst.

Ontwerp tekening van
het oorspronkelijke
baretembleem
Nationale Reserve.

speciale kraagdistinctieven voor de
vrijwillige Landstormkorpsen.

Na de opheffing van de schutterijen in 1907 vervielen ook de kleurrijke symbolen die daaraan verbonden waren. Bij de oprichting
van de Vrijwillige Landstorm in 1914 werden geen onderdeelemblemen meer gedragen op het uniform. De vrijwilligers droegen
aanvankelijk een olijfgroen uniform of hun burgerkostuum met op
de linkermouw een oranje armband met daarop het rijkswapen.
Of men droeg op het hoofddeksel een vier centimeterbrede oranje
katoenen band met in zwart opgedrukt rijkswapen. Incidenteel
werd ook een veldmuts gedragen met voorop een oranje kokarde
om hun militair functioneren te autoriseren. Pas bij de oprichting
in 1921 van de Vrijwillige Landstormkorpsen Luchtwachtdienst,
Motordienst, Spoorwegdienst en Vaartuigendienst, gevolgd door
in de 1939 opgerichte Luchtafweerdienst, werden voor het eerst
weer speciale kraagdistinctieven voor de vrijwilligers gedragen. De
Motordienst had een automobielrad, voor de Vaartuigendienst was
dit een onklaar anker, voor de Spoorwegdienst een gevleugeld rad,
voor de Luchtwachtdienst een kijker en voor de Luchtafweerdienst
gekruiste kanonnen met een propellor.

‘Ik wijk voor niets’
Bij de oprichting van de Nationale Reserve in 1948 was het takenpakket al zo breed, dat werd overgegaan tot een driedeling binnen
de gelederen. De Natres bestond uit de componenten hulpmarechaussee of reserve-grensbewaking, luchtdoel-artillerie en infanterie. De laatste component vormde de hoofdmacht. De driedeling
bracht met zich mee dat er ook drie verschillende wapenemblemen
werden gedragen. De infanterie droeg op een ponceaurode
ondergrond het goudkleurige embleem ‘Nulli Cedo’ (betekenis:
‘Ik wijk voor niets’). Het embleem van de hulpmarechaussee was
zilverkleurig op een nassaublauwe ondergrond en dat van de
luchtdoel-artillerie goudkleurig op zwart uitmonsteringslaken met
randkleur ponceaurood. Per component bestond de baretgesp uit
een van de drie overeenkomstige emblemen, aangebracht op een
zogenaamde gestileerde W. Tijdens de reorganisatie van de Nationale Reserve in 1959/1960 werden de marechaussee- en luchtverdedigingstaken afgestoten. De Nationale Reserve richtte zich vanaf
dat moment uitsluitend op infanterietaken in de territoriale sector
en alleen het ‘Nulli Cedo’-embleem werd behouden.

Herkenningstekens Nationale Reserve
en voorgangers

Embleem van de
oude stempel

In de militaire cultuur na 1945 was, met als
voorbeeld de geallieerde bevrijders, een wildgroei aan emblemen op gang gekomen. Naast
herinneringsemblemen, baretemblemen en
bijzondere emblemen ontstonden eveneens
indelingsemblemen. Het embleem was naast
functioneel ook dikwijls een verfraaiing van het
uniform.Ook binnen de Nationale Reserve en
zijn voorgangers speelde op het gebied van de
eenheidsonderscheidingen het nodige.
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Eind jaren zeventig begon bij de Natres de wens te groeien om,
zichtbaar, een eigen identiteit te krijgen. Men dacht daarbij aan
het verkrijgen van de korpsstatus, een eigen vaandel en tenslotte
het loslaten van het ‘Nulli Cedo’-embleem . Het korpsembleem
zou gekoppeld moeten worden aan dat van voormalige vrijwilligerseenheden. Daaruit vloeide ook de zilverkleur van het huidige
embleem voort. Het territoriale karakter bepaalde de keuze voor
het Rijkswapen. Waarmee wordt gerefereerd aan de traditie die
teruggaat tot de schutterijen (1815 -1907) die eveneens wit metalen
uitmonsteringen voerden. Men stelde voor het Rijkswapen op een
zon te plaatsen, conform de draagwijze van het wapen op de sjako
in de vorige eeuw en verwijzend naar het embleem van het Regiment Van Heutz.
De plaat van de sjako
schutterij 1827, het
rijkswapen op een zon.

Ontwerptekening van het
oorspronkelijke embleem
Nationale Reserve.

Stempel van de plank
De werkplaats van het Legermuseum te Delft zette een model in
NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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De originele stempel van het embleem,
Reserve Officieren Algemene Dienst

Embleem Nulli Cedo, 1948-1982.

Embleem Hulpmarechaussee 1948-1959.

Embleem Luchtdoelartillerie 1949-1959.

elkaar. Het daartoe gebruikte Van Heutz-embleem werd voorzien
van het Rijkswapen met schildhouders en het geheel schilderde
men met zilververf. Het ontwerp werd echter door de Bevelhebber
der Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Roos, om budgettaire
redenen verworpen: “Jullie kunnen kiezen tussen het embleem of
een vaandel. Beide financieren is niet mogelijk.” De keuze viel op
het vaandel en het prototype van het embleem tak van dienst (ETD)
kreeg een plaats in het Korpsmuseum.
Door een samenloop van de omstandigheden zou het Korps
Nationale Reserve alsnog een eigen embleem krijgen. Het embleem
voor de Reserve Officieren Algemene Dienst was na opheffing in
1951 komen te vervallen. Van dit embleem, dat bestond uit het
goudkleurig Rijkswapen, waren de originele stempels nog beschikbaar. Door gebruik te maken van die stempels slaagde men erin
om een eigen embleem te laten maken dat was gebaseerd op
de genoemde plannen, maar nu zonder de zon als achtergrond.
Overigens zijn destijd toch nieuwe stempels gesneden voor het
slaan van de emblemen, omdat getracht werd de oude goudkleurige embleem te verchromen . Dat mislukte en bovendien waren
de oude emblemen niet meer voldoende voor handen. Hierdoor
is het rijkswapen op het nieuwe embleem kleiner en compacter
geworden, hetgeen voor de kraagemblemen beter in verhouding
is met de afmetingen van de kraagpatten. Op 25 augustus 1982
volgde de invoering van het ETD dat nog altijd door alle militairen
van het Korps Nationale Reserve wordt gedragen.

Embleem Korps Nationale Reserve
1982-heden.

Seinvlag
Enkele weken na de oprichting van de Nationale Reserve in 1948
werd bij Ministeriële Beschikking het mouwembleem vastgesteld.
Het werd een combinatie van de seinvlaggen ‘N’ en ‘R’. In 1982
verviel dit indelingsembleem, omdat de Nationale Reserve de
korpsstatus verwierf. Toch verdween het oude embleem niet helemaal, want leden van het Oud-Vrijwilligersverband Korps Natres
(OVV) voeren deze nog altijd op hun blazer. Dit als verwijzing naar
en eerbetoon aan de oorsprong van de Nationale Reserve.

Steek onder water
Het schouderembleem van het voormalige NTC en het Nationaal
Commando (NATCO) sierde het uniform van 1982 tot in 2011. Het
embleem symboliseerde het Nederlandse grondgebied in wit,
doorsneden door een rivier en grenzend aan de zee, beide in blauw.
Hier overheen ligt een rood gekleurd beschermend zwaard. De
kleuren rood, wit en blauw verwijzen naar de Nederlandse vlag.
Het embleem is al in de jaren vijftig ontworpen door korporaal E.S.
Rooseboom van het district Zuid-Holland Territoriale Troepen. Het
embleem met het zwaard werd bekend onder de koosnaam ‘steek
onder water’.
Met het opheffen van de Regionaal Militair Commando’s (RMC)
kwamen de vijf natresbataljons op 1 juli 2011 onder bevel van de
drie brigades van de Koninklijke Landmacht. 10 en 40 Natresbataljon zijn ondergebracht bij 43 Gemechaniseerde Brigade, 20 en
50 Natresbataljon bij 11 Luchtmobiele Brigade en 30 Natresbataljon
bij 13 Gemechaniseerde Brigade. Met het einde van de RMC’s
verdween ook het mouwembleem de ‘steek onder water’. Leden
van het Korps Nationale Reserve dragen nu, afhankelijk van hun
plaatsing, één van deze vijf mouwemblemen: de Nederlandse
Leeuw ( Korpsbureau staf CLAS ), de Feniks van OOCL, (Fanfare
Korps Nationale Reserve), de Valk van 11 LMB, de Rhino van 13
Mechbrig of de Bizon van 43 Mechbrig. Het baretembleem en de
kraagspiegels op het Dagelijks Tenue bleven ongewijzigd voor alle
leden van het Korps Nationale Reserve.

Nieuw onderdeelembleem sinds 2011

In 2011 leverden korpsmilitairen hun vertrouwde schouderembleem met het zwaard in. Sindsdien
dragen zij een mouwembleem van het onderdeel waarin hun eenheid is ingedeeld.
Van links naar rechts: CLAS (Korpsbureau), OOCL (FKNR), 13 Mechbrig (30 Natresbataljon),
11 LMB (20 Natresbataljon) en 43 Mechbrig (10 Natresbataljon).
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De bekende emblemen met daarop de gezagsgebieden van
de voormalige Regionaal Militair Commando’s waren met het
intreden van de natresbataljons in de brigades niet langer bruikbaar. Opdracht werd gegeven voor het ontwerp van een nieuw
onderdeelsembleem passend bij de tradities van het korps. De
‘steek onder water’, zoals natresmilitairen die voorheen op de
rechter bovenarm droegen, is door korporaal Richard Drost van 20
Natresbataljon als inspiratiebron gebruikt voor het nieuwe ontwerp
voor gevechtstenue (GVT) en dagelijks tenue (DT). Hierdoor oogt
het nieuwe embleem zeer herkenbaar. Nieuw in het wapen op het
borstembleem is het gebruik van zilver. Zowel de rand als de stilering in het zwaard is nu uitgevoerd in zilver. Linksboven het zwaard
staat een cijfer voor de eenheid: 10, 20 of 30 Natresbataljon. Voor
het dagelijks tenue wordt de borsthanger in kleur uitgevoerd. Voor
GVT wordt het embleem, als gebruikelijk, in zwart en groen garen
geborduurd.
NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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Korpstradities aan tafel

Van schuttersmaaltijd
tot korpsdiner
Het korpsdiner voor officieren van het Korps Nationale Reserve is
sinds 1985 een jaarlijks terugkerend fenomeen. De onderofficieren
hebben hun editie sinds 1995. Maar waar komt deze dinertraditie
vandaan, wat zijn de historische achtergronden, hoe zag het er
vroeger uit bij de voorgangers van het Korps Nationale Reserve en
wat was de doelstelling?

De eerste vermeldingen van broederschapsmaaltijden komen voor
bij de schuttersgilden rond 1450. De schuttersgilden hadden het
privilege om op de naamdag van hun schutspatroon en van de door
hen vereerde heiligen, een feestmaal aan te richten. Hierbij werden
ook vertegenwoordigers uit het stedelijke en het kerkelijke leven
uitgenodigd. Voorafgaande aan de maaltijd woonden de schutters
een kerkdienst bij. Strakke reglementering van deze bijeenkomsten
moest voorkomen dat men elkaar onheus bejegende of zich onbeschaafd gedroeg. De doelstelling was immers om ‘Verzoenende
en verbroederende gezamenlijke maaltijden’ te houden. Daarbij
moesten zij voor de gewone schutters als voorbeeld dienen.

de gebruiken en rituelen mee van de voormalige schutterijen.
Men organiseerde schietwedstrijden die werden afgesloten met
een groot diner op kosten van de stad. Dit was een doorn in het
oog van de plaatselijke bestuurders en de nieuwe militaire organisatie, die niets zag in deze folkloristische gebruiken. Snel werd
een verbod ingesteld op de uitbundige feestavonden. Bij het
verder structureren van de Vrijwillige Landstorm, bleef behoefte
bestaan om de traditie ‘DINER DE CORPS’ in stand te houden.
Vele Landstormkorpsen organiseerden in de jaren erna regionale
Landstormdagen naar eigen inzicht. Vaak met een knipoog naar de
historie van de voormalige schutterijen of zelfs nog verder terug.

In teken van verbroedering

Maar aan de insteek van deze dagen was al eeuwen niets veranderd; korpssaamhorigheid en gezamenlijke maaltijden.In de
jaren 30 werden film en propaganda avonden georganiseerd die
vaak met een feest met muziek en een diner werden afgesloten.
Een traditie die tot 1940 in ere bleef, na de tweede wereldoorlog,trachtte men deze eeuwenoude traditie om eenmaal per jaar
de officieren te verenigen tijdens een ‘DINER DE CORPS’ weer
nieuw leven in te blazen, maar tientallen jaren leidde deze dinertraditie een sluimerend bestaan. Eind jaren ‘70 van de vorige eeuw
kwam er weer een opleving en begonnen regimenten en eenheden
het besef terug te krijgen dat een korpsdiner een belangrijke factor
is binnen de tradities en saamhorigheid van een militaire eenheid.
Bij de Nationale Reserve werden regionaal wel activiteiten georganiseerd die vaak werden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, maar tot een ‘DINER DE CORPS’ is het nooit gekomen. Daar
kwam verandering in nadat de Nationale Reserve de korpsstatus
verwierf.

Het schuttersleven was een combinatie van militaire deugden en
gezelligheid. Ook na diverse reorganisaties bleven de schutters
gek op vertoon en vermaak. Maaltijden en optochten vormden
een belangrijk onderdeel. Dat de schutters tijdens hun openbare
optredens regelmatig voor wanordelijkheden zorgden had vooral
met het pittige drankgebruik te maken. Het karikaturale beeld van
de schutter als brassende zuiplap bevatte wel degelijk een kern van
waarheid.
Eens per jaar kwamen de schutters bijeen voor een groot meerdaags schuttersfeest en daar ging het zo wild aan toe dat de
stadsbestuurders moesten ingrijpen. De jaarlijkse kapiteinsmaaltijd (duur twee dagen) werd logischerwijs de ‘vrolijke maaltijd’
genoemd. De schutters zagen hun feesten en maaltijden als
gezonde compensatie voor hun militaire en politiële verplichtingen. Zij waren het die bij nacht en ontij op de stadswal stonden
en bij onlusten konden opdraven. Daar mocht best een verzetje
tegen overstaan. De schuttersmaaltijden zijn vooral tot de verbeelding gaan spreken door de beroemde schutterstukken van onder
andere Frans Hals.

Drank en ongeregeldheden
Na de Tachtigjarige Oorlog raakten de schutterijen in verval en
daarmee de feestmaaltijden ook. De officieren van de schutterijen
stonden tot dan toe bekend om hun grote belangstelling voor eten
en drinken met daaruit volgende vaak ongeregeldheden tijdens de
maaltijden. Om dit aangetaste imago te herstellen werd het aantal
feesten en maaltijden beperkt tot één saamhorigheidsmaaltijd per
jaar. Vrouwen en kinderen werden voortaan geweerd. Op 24 juni
1901 werd besloten tot opheffing van de schutterijen die binnen
enkele jaren haar beslag zou moeten krijgen, en trad de wet op
de landweer in werking. Bij Koninklijk Besluit van 9 oktober 1907
werden de schutterijen opgeheven.
Na deze opheffing, bleven vele officieren, die moeilijk aan de
nieuwe situatie konden wennen, nog een tijdje rondstappen in
hun fraaie uniformen. Toen in 1914 de Vrijwillige Landstorm werd
opgericht maakten velen de overstap, maar namen daarmee ook
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Onderdeel korpstraditie
Op initiatief van de toenmalige korpscommandant, luitenantkolonel Nico van Batenburg, werd op 15 maart 1985 in
Schaarsbergen het eerste korpsdiner voor officieren van het
Korps Nationale Reserve gehouden. Bij deze eerste editie waren
68 personen aanwezig. Tien jaar later, op 10 november 1995,
vond voor het eerst een Korpsdiner voor Onderofficieren plaats.
Initiatiefnemer was de toenmalige korpsadjudant Nico Frerichs.
De belangstelling voor de korpsdiners is de laatste jaren gestaag
groeiende. Tijdens de meest recente editie voor onderofficieren
schoven bijna 200 deelnemers aan tafel. Bij het korpsdiner voor
officieren waren dat ruim 130 personen. Naast gezelligheid en
saamhorigheid worden tijdens de diners ook de laatste ontwikkelingen toegelicht en diverse mensen in het zonnetje gezet voor
bijzondere prestaties. Het Infanterie Schietkamp De Harskamp is
tegenwoordig de vaste locatie voor de diners van het Korps
Nationale Reserve. De burgemeester hoeft voor orde niet meer in
te grijpen zoals bij de schutterijen. Wanneer iemand al iets te diep
in het glaasje heeft gekeken kan er na afloop van het korpsdiner
worden overnacht op de Generaal Winkelmankazerne.
NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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Korpscommunicatie belangrijk voor beeldvorming

Van Landstormblad
tot E-magazine

Regionale periodieken
Vlak na de oprichting van de Nationale Reserve ontstond de behoefte
om een orgaan te hebben waarin, naast officiële mededelingen, het
wel en wee van de eenheden werd opgetekend. Al snel ontstonden
er initiatieven op regionaal en pelotonsniveau, waarbij enthousiaste
vrijwilligers in eigen tijd nieuwsbrieven en periodieken produceerden.
Maar een landelijk orgaan kwam niet van de grond. Daarin kwam
verandering toen de toenmalig korporaal Fred Warmer in 1986
samen met andere reservisten, waaronder Peter de Leeuw, van het
PMC Noord-Holland het periodiek November Hotel oprichten. Zij
meenden dat een landelijk blad onontbeerlijk was voor de saamhorigheid binnen de Nationale Reserve en dat het de interne en externe
communicatie kon verbeteren. Ook zou de nieuwe korpsuiting
een positief effect hebben op de werving. De toenmalig korporaal
Corné Melissen ontwikkelde samen met Warmer een businessplan, waarmee zij korpscommandant Moolenaar en de Nationaal
Commandant generaal-majoor Dijcks wisten te overtuigen.

Startfase November Romeo

Saamhorigheid bevorderen. De korpsgeest versterken.
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. November Romeo startte in 1993 als
korpsmagazine. Daarna volgden de website, Twitter
en Facebook.

Het was een langgekoesterde wens, die bij alle afdelingen van de
Vrijwillige Landstorm leefde; het hebben van een eigen orgaan. Een
uiting met mededelingen van de hoofdcommissie (korpsleiding)
en het op de hoogte blijven van wat er landelijk gebeurde. Hier en
daar waren er al in diverse rayons lokale publicaties uitgebracht. In
maart 1924 verscheen het eerste nummer van het nationale orgaan
‘Het Landstormblad’ met de ondertitel: ‘Orgaan ten behoeve van de
Bijzondere Vrijwillige Landstorm, instituut tot steun van het Wettig
gezag’. Met ‘schaar en lijmpot’ werd een groot gedeelte van Het
Land- stormblad van maand op maand gevuld. Het Landstormblad
werd uitgegeven en gesubsidieerd door de Nationale Commissie
van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, en het instituut tot Steun
van het Wettig Gezag’. Het blad vond gretig aftrek, binnen korte tijd
waren er meer dan 25.000 abonnementen afgesloten! Het laatste
Landstormblad komt in augustus 1940 uit onder de Duitse bezetting,
voorzien van de tekstregel ‘Verschijnt na dit nummer niet meer’.
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Na de nodige hindernissen rolde de eerste November Romeo in
februari 1993 van de persen. Omdat de landmacht dit korpsblad
nog niet wilde inbedden in de vaste bladenstructuur werd de
nieuwe uiting ondergebracht in de Stichting November Romeo. Een
kleine kernredactie bestaande uit Fred Warmer, Corné Melissen,
Erik Dirksen en later Marcel Parson produceerde het blad met
eigen middelen. De eerste nummers van het nieuwe blad schoten
sommigen in het verkeerde keelgat. De redactie kreeg kritiek op het
gebruik van krijgshaftig beeldmateriaal. De foto’s waren in de ogen
van veel collega militairen te agressief en gaven een verkeerd beeld.
In plaats van rambo’s waren deze reservisten rustige, serieuze en
vredelievende personen. De redactie nam zich de kritiek ter harte en
vormde het blad om tot een gewaardeerd tijdschrift. De redactionele
werkzaamheden werden naast de organieke functie verricht, wat
meteen een nieuw fenomeen bracht: ‘militaire verslaggevers’ bij
het Korps Nationale Reserve. In het begin werden deze ‘reporters’
intern met argusogen bekeken. Ze werden nu eens met open armen
ontvangen en dan weer wantrouwig de toegang geweigerd.
In 1994 werd het Korpsbureau Nationale Reserve uitgebreid met
functies om de redactie van het in 1993 opgerichte korpsblad
November Romeo een vaste plaats te geven. Het was tevens de
geboorte van de sectie Communicatie van het Korps Nationale
Reserve. Het idee om een periodiek uit te geven voor de reservisten van het korps, de oud-vrijwilligers aangesloten bij de Oud
Vrijwilligers Vereniging en de aspirant-leden van het korps, was
een schot in de roos. De formule sloeg aan en later werd November
Romeo erkend als één van de officiële publicaties van de landmacht.
In 2002 volgde adjudant Joost Danvers adjudant Marcel Parson op
als bladenmaker en communicatieadviseur. Met inhoudelijk steeds
sterkere verhalen zette November Romeo de opgaande lijn voort.

Internet komt erbij
Onder Hoofd Communicatie eerste luitenant Fred Warmer, sergeantmajoor Anton Reijinga en toenmalig soldaat-1 Cor Klomp werd
intussen dezelfde werkwijze opgezet voor de nieuwe website

natres.nl. Deze website had voor het eerst het licht gezien in 1996,
maar na vele hindernissen en bezwaren kwam er pas in 2002 echt
schot in de zaak toen de officiële internetsite van de Nationale Reserve
www.natres.nl de lucht in ging. Het korps beschikte daarmee over een
middel om onderling te kunnen communiceren op een afgeschermd
netwerk (een autorisatie met inlogcode was vereist). Cor Klomp stond
aan de wieg van deze website en zonder zijn kennis en enthousiasme
was deze site nooit op het gewenste hoge niveau gekomen.
Het korpsblad en de website waren onderdeel van het door de
communicatiegroep ontwikkelde beleid om tot een meer correcte
beeldvorming te komen van het Korps Nationale Reserve. Dat was
nodig omdat er binnen defensie en de buitenwereld de nodige
misvattingen bleken te bestaan. Het motto werd: ‘Uitdragen waar je
trots op bent en eerlijk zijn over wat je gaat verbeteren.’ Het laat zien
hoe militairen hun werk bij het Korps Nationale Reserve ervaren.

Van druk naar digitaal
Eerste luitenant Robert Witsen volgde in de zomer van 2011 Danvers
op in de communicatiegroep van het Korpsbureau. Witsen is
zelfstandig ondernemer met een communicatiebureau en was
bovendien binnen het korps al langer als redacteur verbonden aan
November Romeo. Net na het aantreden van Witsen kwam het
nieuws dat defensie ging stoppen met gedrukte magazines. Ook
November Romeo kon niet meer als gedrukt magazine verschijnen
en de laatste editie verscheen in december 2011. De communicatiegroep startte hierop een onderzoek op welke manier het korpsmagazine toch ‘in de lucht’ kon blijven. Financieel bleek een gedrukte
versie niet op te brengen. Maar het Korpsbureau wist binnen de
eigen gelederen wel de expertise te vinden om als digitaal magazine
verder te gaan. Sergeant Richard Drost is grafisch vormgever en wist
het korpsmagazine in een nieuw jasje te steken. Sinds het voorjaar
van 2012 verschijnt November Romeo digitaal. De lezers weten de
weg te vinden, want bij publicatie wordt het magazine duizenden
malen online bekeken.
Het eigen geluid uitdragen van het Korps Nationale Reserve blijft
belangrijk. Hoewel de bataljons nu onderdeel vormen van de
brigades zijn ze daarin maar een klein onderdeel. Het gevaar van
‘ondersneeuwen’ is groot en bovendien blijft de dubbelfunctie van
militair reservist en burger één die aparte verhalen oplevert en een
eigen insteek rechtvaardigt. Een grote verandering is de opkomst van
social media en mobiele telefoons. Waar nog niet zo lang geleden
een redactie nodig was om iets te publiceren, maken mensen met
hun telefoon snel ter plekke foto’s en plaatsen ze die op online
kanalen waarop ze zichtbaar zijn voor miljarden wereldburgers. Elke
militair is zender geworden. Facebook, Twitter. Website voor korte
snelle berichten. November Romeo blijft als ‘overkoepelend’ korpsmagazine waken over de rode draad, met ruimte voor meer diepgravende artikelen en een breder opiniërend karakter. Het blijft daarmee
een onmisbaar communicatiemiddel voor het korps. En hoewel het
in de 21e jaargang nu uitkomt als modern E-Magazine is er in de kern
weinig veranderd sinds het eerste Landstormblad in 1924. Het zijn
publicaties die feilloos aansluiten op de saamhorigheid, korpsgeest,
behoefte en de trots van alle reservisten.
NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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Fanfare Korps Nationale Reserve enige reservisten orkest

Stevige verankering
in militaire muziek

Tijdens het bestaan van de schutterijen van voor 1907 en later de
Vrijwillige Landstorm had vrijwel iedere stad of regionale eenheid
muziekkorpsen van vrijwilligers. Uniformen en instrumenten
waren veelal zelf aangeschaft of uit donaties verkregen. Ook bij de
oprichting van de Nationale Reserve in 1948 werd aan tamboerkorpsen een onmisbare wervingskracht toegeschreven. Hoewel
de vrijwilligers van de Nationale Reserve voornamelijk opgeleid
werden om oorlogstaken uit te voeren, kwamen er steeds meer
tamboerkorpsen om luister bij te zetten tijdens defilés, landdagen,
wervingsactiviteiten van het Instituut ‘Steun Wettig Gezag’ en
herdenkingsmomenten.

Muziek korps Vrijwillig Landstorm motordienst.

Eigen defileermars
Muziekkorpsen van de Nationale Reserve kwamen voor in de
districten Den Haag, Amsterdam, Den Bosch, Zeeland, Friesland
en, na mei 1955, ook in Zwolle, Arnhem en Rotterdam. De
Marechaussee-Reserve, later Hulpmarechaussee, had ook een
eigen tamboerkorps. Deze orkesten werden meestal uit eigen
middelen of donaties betaald. Gaandeweg kwam echter de klad in
het muzikale gebeuren en veel muziekkorpsen hadden in de jaren
zeventig een marginaal bestaan. Een nieuwe mijlpaal was 1978.
Er werd, speciaal voor de Nationale Reserve, een muziekstuk
gecomponeerd. Sindsdien beschikt het korps over een eigen
‘Defileermars Nationale Reserve’. Het maakt nu deel uit van alle
officiële regimentsmarsen van de Koninklijke Landmacht.
Tijdens de vaandeluitreiking in 1984 werd bekendgemaakt dat
het Korps Nationale Reserve de beschikking zou krijgen over één
landelijk tamboerkorps. Het Nationaal Territoriaal Commando zou
de benodigde muziekinstrumenten aanbieden. Op 18 oktober 1986
kreeg het gloednieuwe muziekkorps de beschikking over de toegezegde instrumenten. Het Tamboerkorps van het Korps Nationale
Reserve telde circa twintig muzikanten. Het orkest was ook stafwachtpeloton (later handlangersgroep genoemd) en de muzikanten
moesten ook militaire taken kunnen uitvoeren. Ze namen dan ook
geregeld deel aan militaire oefeningen en schietdagen.

De Fanfare van het Korps Nationale Reserve (FKNR) maakt
ruim een kwart eeuw deel uit van het korps. In 1986 kregen
de eerste muzikanten de beschikking over hun instrumenten.
In Breda begon het als tamboerkorps, waarna het orkest een
bestendig groeipad volgde. Vooral na het jaar 2000 ging
het de FKNR voor de wind met tegenwoordig een stevige
verankering in de huidige militaire muziek. Het is bovendien
het enige landmachtorkest dat uit reservisten bestaat.
Overigens gaan de muzikale noten door vrijwilligers veel
verder terug in de tijd.

Klaar voor Wilhelmus
In de periode 1986-2000 werd het orkest diverse malen omgevormd, allereerst tot drumfanfare. Eén van de redenen was dat het
Wilhelmus zonder melodische instrumenten niet goed gespeeld
kon worden. Steeds meer fanfare-instrumenten vonden daarop
hun weg naar het orkest en ook de kwaliteit van de muziek groeide,
naarmate de militaire taak reduceerde. Rond 2000 was de omvorming tot fanfareorkest compleet en sinds 6 januari 2006 heet het
orkest daadwerkelijk, bij besluit van de toenmalige Commandant
Landstrijdkrachten, generaal Peter van Uhm, ‘Fanfare van het
Korps Nationale Reserve’. De militaire taak was daarmee voorgoed
vervallen. De FKNR is tegenwoordig een eenheid die louter muziek
maakt. De muzikanten zijn niettemin allen nog steeds ‘militair
basisvaardig’, een vaardigheid die zij jaarlijks tijdens MBV-dagen
(Militaire Basis Vaardigheden) beoefenen.

Oudste orkest?
Door bezuinigingen bij de militaire muziek zijn sinds de jaren ’90
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van de vorige eeuw diverse orkesten verdwenen of samengevoegd. Daarbij waren ook ‘instituten’ als de Koninklijke Militaire
Kapel en de Johan Willem Friso Kapel, die tegenwoordig samen
opereren onder de naam Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan
Willem Friso’ (KMKJWF). Bij de KMKJWF werd de nieuw opgerichte Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers gevoegd. Alle
fanfareorkesten van de Bereden Wapens zijn samengevoegd tot het
Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’. Dit orkest
is ingekrompen tot een ensemble met 23 muzikanten en heet nu
Regimentsfanfare Bereden Wapens.

De Koninklijke Landmacht telt tegenwoordig nog slechts vier
orkesten en daarvan lijkt de Fanfare Korps Nationale Reserve met
haar 28 jaar de oudste. Maar de ‘leeftijd’ wordt echter bepaald door
de tradities van het oudste legeronderdeel dat het voortzet. De
KMKJWF zet bijvoorbeeld de tradities voort van de Stafmuziek van
het 1e Regiment Infanterie, die teruggaan naar 1819. Daarmee blijft
de KMKJWF nog altijd het oudste orkest van de landmacht.

blijkt hierbij, met grotere of kleinere ensembles, steeds weer een
onmisbaar element!

Fanfarebezetting
De FKNR is nu een volledig fanfareorkest. De zogenaamde melodiepartij wordt gespeeld door de bugelsectie. De bugel is een
koperblaasinstrument dat een ronde en krachtige toon dat prachtig
tot uiting komt in een militair orkest. Toch is de Nederlandse
militaire fanfare uniek in de wereld. Naast bugels kent de fanfare
trompetten. Deze ‘kleuren’ met hun scherpere klank de passages
in de muziek die extra accenten nodig hebben. Middenin zitten
de hoorns en erachter de trombones. Tegenover de bugels en de
trompetten zitten de saxofoons en de zwaardere koperblaasinstrumenten, de baritons en euphoniums. Tot slot zijn de bassen
achterin te vinden. Daarnaast heeft de FKNR een uitgebreide
slagwerksectie.
Vaak wordt het orkest ‘geleend’ door andere legeronderdelen voor
gelegenheden met militair ceremonieel. Ook ‘losse’ trompettisten
spelen een onmisbare rol tijdens plechtigheden, waarbij militaire
signalen moeten klinken. Het aantal optredens is de laatste tijd
gegroeid en reikt verder dan alleen de militaire optredens, zoals de
beëdigingen van de alle natresbataljons. Ook jaarlijks terugkerende
optredens zijn het traditionele korpsconcert in Theater De Flint
in Amersfoort, Prinsjesdag en de Nederlandse Veteranendag en
de ‘Netherlands Military Tattoo’ in Rotterdam. Ook buitenlandse
optredens behoren tot de volle agenda. De FKNR heeft negen
CD’s op haar naam staan, inclusief de nieuwe CD ‘100 jaar Korps
Nationale Reserve’. Donateurs zijn belangrijk voor de FKNR om om
extra instrumentaankopen mogelijk te maken, aanmelden kan via
www.fknr.nl

Toekomstgericht
De Fanfare Korps Nationale Reserve telt momenteel 50 muzikanten
en heeft een staf die uit zes militairen en een burgermedewerker
bestaat. Binnen de Koninklijke Landmacht valt de FKNR organisatorisch (net als de andere orkesten) binnen de Ondersteuningsgroep
Commando Landstrijdkrachten onder het Operationeel
Ondersteuningscommando Land (OOCL). Alle muzikanten zijn
reservisten en dragen het embleem van het OOCL op hun uniform.
Als gebruikelijk bij reservisten is onder hen een keur aan beroepen
te vinden. Ook spenderen jongere muzikanten naast hun studie
veel vrije tijd aan het musiceren bij de FKNR. Steeds meer orkestleden hebben een conservatoriumopleiding gevolgd of volgen deze
nog. Dit komt de muzikale kwaliteit ten goede.
Sinds eind 2013 bestaat het Impresariaat Militaire Muziek
Krijgsmacht (IMMK). Dit IMMK verzorgt de planning van alle militaire orkesten van de krijgsmacht. Dit doet zij voor de muziek bij
het militair- en staatsceremonieel, maar ook voor andere muziekactiviteiten als concerten. De flexibele inzetbaarheid van de FKNR
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Op de korrel

Vuur(wapens) 1914-2014

Tot het opschorten van de dienstplicht in 1996 hebben de territoriale
reserve-eenheden altijd bewapening gehad die al langer in gebruik
was. Hierdoor waren wat oudere wapens als de Bren mitrailleur en
de Garand.30 inch nog lang bij de Nationale Reserve te vinden. Sinds
1997 loopt het Korps Nationale Reserve echter in de pas met de vuurwapens van de parate eenheden. In 1997 werd de Diemaco C7 5.56
mm NAVO ingevoerd. In 2014 is dit automatisch geweer vervangen
door de Colt C7/NLD, momenteel het standaard wapen binnen de
Koninklijke Landmacht. Op deze pagina’s een fotografisch overzicht
van de belangrijkste vuurwapens die tussen 1914-2014 gebruikt zijn
door de Vrijwillige Landstorm en het Korps Nationale Reserve.

Wapens bij de Vrijwillige Landstorm 1914-1940
• Geweer Model 95, kaliber 6,5 mm, Mannlicher systeem
• Karabijn Model 95, kaliber 6,5 mm, Mannlicher systeem
• Lichte mitrailleur Model 20, kaliber 6,5 mm, Lewis
• Revolver Model 1873, kaliber 9,4 mm
• Pistool Model 25, Nr.2, kaliber 9 mm

Klewang
Officieren hadden soms een klewang als persoonlijk wapen naast
het pistool. De klewang was een archaïsch item in het Nederlandse
leger anno 1940. Een erfenis uit het koloniale verleden, maar sterk
verankerd in de uitrustingstraditie van de Nederlandse militair. Het
was een effectief wapen voor in de jungle in Nederlands-Indië, maar
verouderd en ongeschikt voor de moderne oorlogvoering.

Stormdolk

De bewapening van de Vrijwillige Landstorm was grotendeels gelijk aan die van
het veldleger. Bij het ontstaan van de Vrijwillige Landstorm brachten sommigen
hun eigen wapens mee, maar al snel werden de eenheden geformaliseerd en
voorzien van vuurwapens die bij de Koninklijke Landmacht in gebruik waren.

Dit wapen was tijdens WOI geïntroduceerd, maar verdween al snel
in de opslag. Tijdens de mobilisatie werden ze voor een deel weer
uitgereikt.

Wapens bij (Korps) Nationale Reserve
• Geweer Lee-Enfield No 4.303inch
• PIAT (projector Infantry anti-tank)
• Pistoolmitrailleur STEN 9MM
• Mitrailleur Bren .303 inch
• Pistool M46 Browing FN 9MM H.P
• Mortier van 5 met schop (2inch)
• Karabijn .30-inch,M1
• Geweer Garand.30 inch
• Raketwerper ‘Bazooka’ model M20A1, kaliber 3.5 inch
• Geweer FAL 7.62 mm NATO
• Pistoolmitrailleur 9MM UZI M61
• Mitrailleur MAG 7.62mm NATO
• Diemaco Nederlands model C7A1, kaliber 5.56 mm
• Diemaco Nederlands model C7, kaliber 5.56 mm

Momenteel in gebruik bij het
Korps Nationale Reserve
• Automatisch geweer Colt C7/NLD (5.56 mm)
• Mitrailleur FN MINIMI Para (5.56 mm)
• Pistool Glock 17 (9 mm)
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Wapens bij de Vrijwillige Landstorm 1914-1940
Wapens (Korps) Nationale Reserve

Geweer Garand.30 inch

Geweer Lee-Enfield No 4.303inch

Klewang

Karabijn .30-inch,M1
Karabijn Model 95, kaliber 6,5 mm, Mannlicher systeem

Mitrailleur Bren .303 inch

Raketwerper ‘Bazooka’ model M20A1, kaliber 3.5 inch
Stormdolk
Mortier van 5 met schop (2inch)
Lichte mitrailleur Model 20, kaliber 6,5 mm, Lewis

Pistoolmitrailleur STEN 9MM

Pistoolmitrailleur 9MM UZI M61
PIAT (projecector Infantry anti-tank)

Geweer FAL 7.62 mm NATO

Geweer Model 95, kaliber 6,5 mm, Mannlicher systeem

Pistool M46 Browing FN 9MM H.P
Diemaco Nederlands model C7, kaliber 5.56 mm
Mitrailleur MAG 7.62mm NATO

Momenteel in gebruik bij het Korps Nationale Reserve

Revolver Model 1873, kaliber 9,4 mm

Automatisch geweer Colt C7/NLD (5.56 mm)

Pistool Model 25, Nr.2, kaliber 9 mm

Pistool Glock 17 (9 mm)
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Mitrailleur FN MINIMI Para (5.56 mm)
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Nieuwe structuur in nieuwe tijd

Van pelotons
naar bataljons

De formering van een kleiner, adaptief beroepsleger, gericht op
nieuwe wereldwijde missies was niet van de één op de andere
dag geregeld. Gezien de grote, soms pijnlijke, saneringsslagen die
gemaakt moest worden bleef het Korps Nationale Reserve enige tijd
buiten schot. Het kwam in de eerste beleidsstukken helemaal niet
voor, waarmee een zeer onzekere periode voor het korps aanbrak.
Hangende nieuwe beslissingen over de taken bleven de natrespelotons vooralsnog in de buurt van hun oorspronkelijke bewakingsobjecten. Een eerste inventarisatie door de landmacht concludeerde
in 1992 dat de veiligheidsrisico’s voor het Nederlandse grondgebied
ook na de val van de Muur blijven bestaan. Vooral optreden in het
kader van terrorisme, criminele activiteiten, sabotage en militante
groeperingen worden als prioriteiten geoormerkt. Deze dreigingen
zijn echter complexer van aard en ‘minder voorspelbaar en kwantificeerbaar’. Deze aangepaste territoriale taakstelling is de basis voor
de landmacht om in 1993 (vanuit de Prioriteitennota Defensie) een
aanvang te maken met nieuwe plannen voor het Korps Nationale
Reserve.

Onverminderd interessant
De belangrijkste reden voor handhaving van het korps ligt in de
snelle reactietijd van deze regionaal georganiseerde eenheden.
Bewaking en beveiliging binnen de landsgrenzen blijft een hoofdtaak. Daarbij ziet de landmacht in het veiligheidsplaatje ook nieuwe
taken voor het Korps Nationale Reserve rond rampenbestrijding
en Host Nation Support (HNS, het bewaken en ondersteunen van
militaire transporten door Nederland van bondgenoten). Tevens
is het korps beschikbaar voor allerlei ‘hand en spandiensten’ in de
landmacht. In 1995 blijkt tijdens wateroverlast langs de Maas in
Limburg en in 1997 bij bewakingstaken tijdens een grote uitbraak van
varkenspest dat de vrijwilligers van het Korps Nationale Reserve snel
inzetbaar zijn. Deze extra legercapaciteit, tegen acceptabele kosten,
maakt handhaving van het korps ook in de nieuwe defensiedoctrine
onverminderd actueel. Bovendien vormen reservisten, waaruit het
korps voor 99% bestaat, een sterke verbinding tussen landmacht en
burgermaatschappij. Een facet dat aan belang is toegenomen sinds
de opschorting van de dienstplicht in 1996.

Met de val van de Muur en het verdwijnen van de waarschijnlijke vijand, het
Warschaupact, werd het na 1990 duidelijk dat Nederland weinig meer had te
duchten van een grote aanval over land. Het vertrouwde vijandbeeld uit de
Koude Oorlog bestond niet meer. De Koninklijke Landmacht zette een nieuwe
koers uit en daarmee gepaard gingen forse reorganisaties en aanpassingen.

Bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied
blijft de hoofdtaak.
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Wel diende de structuur van het Korps Nationale Reserve aangepast te worden aan de nieuwe tijd en taken. Eén van de plannen uit
de Prioriteitennota was de vorming van het Nationaal Commando
(NATCO). Het NATCO was een samenvoeging uit het oude Nationaal
Territoriaal Commando, het Commando Verbindingen KL en het
Nationaal Logistiek Commando. In de loop van 1994 krijgt het NATCO
haar beslag en wordt vaart gemaakt met de contouren van een
Korps Nationale Reserve nieuwe stijl. Het korps vormde de flexibele
component van het NATCO in vredestijd. Het grote voordeel was dat
men altijd over ‘extra laarzen op de grond’ kon beschikken zonder
dat een grote mobilisatie noodzakelijk was. De nieuwe structuur
moest tegemoet komen aan de flexibele inzet van de vrijwillig
dienende actieve leden van het Korps Nationale Reserve. Dit kreeg
midden jaren negentig zijn beslag binnen de nieuw te vormen
Regionaal Militaire Commando’s (RMC).
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Wapen thuis verdwijnt
De reorganisatie leidt tot opheffing van de voormalige Provinciale
Militaire Commando’s (PMC). Hiervoor in de plaats kwamen drie
grote Regionaal Militaire Commando’s (RMC) met elk één nieuw
groot natresbataljon: RMC Oost (10 Natresbataljon), RMC West (20
Natresbataljon) en RMC Zuid (30 Natresbataljon). In plaats van de
gebruikelijke pelotons bij de bewakingsobjecten worden, door clustering van pelotons, compagnieën gevormd die op minder locaties
gevestigd zijn dan voorheen. De personele consequenties van de
herstructurering bleken ingrijpend. Er verdwenen maar liefst 61 pelotons en het aantal functies in het Korps Nationale Reserve ‘nieuwe
stijl’ werd op ruim 3.400 gesteld.
Tot begin jaren negentig was het bij veel pelotons gebruikelijk dat de
reservisten hun volledige uitrusting, inclusief persoonlijk vuurwapen,
op het huisadres bewaarden. Met het centraliseren van compagnieën op grotere locaties met eigen faciliteiten (doorgaans ook een
wapenkamer) is de tijd van het persoonlijk wapen in de kledingkast
thuis verleden tijd.

Onder bevel RMC
De vorming van drie natresbataljons onder operationeel bevel van de
RMC’s is ook de katalysator voor modernisering van de uitrusting. De
Nationale Reserve werd voorheen voorzien van wat ouder legermaterieel. Met het besluit het Korps Nationale Reserve te handhaven
met nieuwe taken binnen een beroepskrijgsmacht komt rond 1997
een flink aantal nieuwe zaken binnen: extra verbindingsmiddelen
(o.a. portofoons), nieuwe voertuigen (de Daf 4440 voor de YA 314, de
Nekaf wordt vervangen door de moderne Mercedes Benz jeep) en de
pistoolmitrailleur UZI en het geweer FAL worden ingeruild voor het
nieuwe automatische geweer Diemaco C7 en C7A1.
Naarmate de jaren verstrijken blijft de krijgsmacht saneren en
inkrimpen. Ook het Korps Nationale Reserve ontkomt rond het
millennium niet aan een vermindering van het aantal functies.
Bovendien volgen de RMC’s de ontwikkelingen binnen de nieuwe 25
veiligheidsregio’s in Nederland, waarin politie, brandweer, medische
diensten en Defensie samenwerken. Het grote aantal veiligheidsregio’s noopt tot aanpassing van de RMC structuur. Er komen twee
RMC’s bij: RMC Midden en RMC Oost. Om de extra RMC’s een eigen
bataljon te geven, worden twee compagnieën in Amersfoort uit 20
Natresbataljon afgesplitst en omgedoopt tot 50 Natresbataljon. Bij
10 Natresbataljon vindt ook een afsplitsing plaats; diverse compagnieën in Oost-Nederland vormen 40 Natresbataljon. Hoewel het
aantal bataljons op papier groeide, bleef het totale aantal functies
gehandhaafd op circa drieduizend. Voor de RMC’s waren de natresbataljons de enige operationele militaire eenheden die direct onder
hun bevel stonden.

‘Minder groen’
Binnen de veiligheidsregio’s worden afspraken gemaakt over de
onderlinge taakverdeling. Het pakket ‘rampenbestrijding’ wordt
begin 21e eeuw bij het Korps Nationale Reserve weggehaald. De
reservisten worden hierna niet meer geoefend met de draagbaar
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Sinds de zomer van 2012 is dit de actuele situatie
• 10 Natresbataljon (stafdetachement in Havelte) is onderdeel
van 43 Gemechaniseerde Brigade, operationeel gezagsgebied
Noord-Nederland.
• 20 Natresbataljon (stafdetachement in Den Haag) is onderdeel
van 11 Luchtmobiele Brigade, operationeel gezagsgebied
Midden-Nederland.
• 30 Natresbataljon (stafdetachement in Oirschot) is onderdeel van 13 Lichte Brigade, operationeel gezagsgebied
Zuid-Nederland.
Vrijwel alle eenheden zijn georganiseerd en gevestigd op compagniesniveau (4 pelotons met 150 manschappen). Incidenteel
blijft een pelotonslocatie bestaan in Noord- en Oost-Nederland
vanwege de uitgestrektheid van het gebied. Wegens het sluiten
van defensieobjecten kregen diverse eenheden andere locaties
toegewezen. Maar kenmerkend voor het Korps Nationale Reserve
blijft de spreiding over geheel Nederland. Dit betekent dat vrijwel
alle reservisten op minder dan een uur reistijd van hun militaire
opkomstlocatie wonen.

en drills om slachtoffers uit gebouwen te bevrijden. Andere diensten binnen de veiligheidsregio nemen die taken over. Het typisch
‘groene optreden’ (vechten voor het behoud van vitale objecten zoals
gangbaar in de Koude Oorlog doctrine) wordt ook minder belangrijk.
Meer en meer komen de taken op bewaken en beveiligen te liggen
in het kader van openbare orde en veiligheid. Door oudgedienden
wordt dit vaak ten onrechte ‘blauw’ bewakingswerk genoemd en dit
wordt niet door iedereen positief ervaren. Zij verlangen soms met
enige weemoed terug naar stevig militair optreden en het grondig
‘zuiveren’ van locaties.
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De situatie van natresbataljons onder bevel van de Regionaal
Militair Commando’s blijft bijna 15 jaar bestaan. Gedwongen door
krimpende budgetten moet de landmachtorganisatie echter nog
‘slanker’ worden. Tot de vele maatregelen behoort in 2009 ook
de beslissing om de nationale operaties van de RMC’s te
integreren in de hoofdkwartieren van de drie gevechtsbrigades.
De beslissing heeft de nodige voeten in de aarde, maar in de
zomer van 2011 worden de RMC’s geïntegreerd met de brigades.
Als direct gevolg hiervan en komt 10 en 40 Natresbataljon onder
43 Gemechaniseerde Brigade en 20 en 50 Natresbataljon onder

11 Luchtmobiele Brigade. In vervolg op verdere reorganisatie
en een heroverweging van de taakstelling Korps Nationale
Reserve wordt in 2012 besloten het aantal natresbataljons terug
te brengen naar drie, gelijk aan het aantal brigades.
30 Natresbataljon komt onder de 13 Gemechaniseerde Brigade.
Het aantal bataljons gaat terug van vijf naar drie; één voor
elke gevechtsbrigade. Hierdoor gaat 50 Natresbaltjon op in
20 Natresbataljon en 40 Natresbataljon wordt in 10 Natresbataljon
opgenomen, waarmee in feite de oude bataljonssituatie uit de
jaren negentig wordt hersteld.
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Nieuwe structuur in nieuwe tijd

Korpsgevoel behouden
via Onze Vrijwilligers
Vereniging

Natresmuseum
waakt over korpshistorie

Veel oud-collega’s voelen afkickverschijnselen na het
verlaten van ‘hun’ Korps Nationale Reserve. Sinds 1988
is er voor hen een vrijwilligersvereniging van het Korps
Nationale Reserve (OVV KNR). Zowel voormalige als
actief dienende natresmilitairen kunnen lid worden.

De eerste die het initiatief nam tot een historische verzameling Nationale Reserve was in 1978 kolonel Vader, Provinciaal
Militair Commandant van Zuid-Holland. Er kwam schot in de
zaak door het verwerven van de korpsstatus in 1983.

De vereniging heeft provinciale en regionale afdelingen, elk met een
eigen bestuur. Overkoepelend is er een landelijk bestuur. Nieuwe
leden worden naar eigen keuze bij een afdeling ingedeeld. De afkorting OVV stond voor Oud Vrijwilligers Verband, maar sinds 2009 zijn
de termen Oud en Verband gewijzigd in Onze Vereniging. Momenteel
telt de vereniging bijna 650 leden, waaronder ook donateurs.
OVV KNR heeft, ondanks de verbondenheid met het korps, een eigen
onafhankelijke identiteit. Dit komt tot uitdrukking in het voeren van
een eigen verenigingsvlag en het bij gelegenheden dragen van een
eigen herkenbaar tenue. De korpstraditie wordt door OVV zichtbaar
voorgezet met bijvoorbeeld de borstzakbadge met het oorspronkelijke natresembleem (seinvlaggen NR). Ook is het leden toegestaan
om het baretembleem te dragen dat zij kregen toen zijn nog actief
waren, zoals het infanterie-embleem ‘Nulli cedo’ of dat van de
luchtdoelartillerie. Voor officiële gelegenheden wordt een landelijk
eredetachement samengesteld uit leden die beschikken over het
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verenigingstenue. Het kledingvoorschrift is vastgeld in de Richtlijnen
Tenu OVV KNR.
Binnen het OVV KNR staan saamhorigheid, binding en gezelligheid
voorop. De leden ontmoeten elkaar en ondernemen geregeld activiteiten, waaronder excursies, schieten en deelname aan korpsgebeurtenissen als bataljonsbeëdigingen. Leden ontvangen geregeld uitnodigingen en behouden ook na het verlaten van het korps toegang het
interne deel van de website, zodat zij het wel en wee van hun korps
kunnen blijven volgen en het lezen in November Romeo. Het OVV
heeft een informatieblad dat elk kwartaal
uitkomt. Voormalige officieren en onderofficieren die lid zijn worden automatisch
uitgenodigd voor de jaarlijkse korpsdiners.
Voor wie contact wil houden met het korps
is OVV KNR een logische keuze. Aanvraag tot
lidmaatschap per mail aan: ovv@natres.nl

Bij de overdracht van het korpscommando van overste Batenburg
naar overste Vaes in 1988 werd een wens vervuld en kreeg de
collectie een eigen gebouw toegewezen. Het bleek al snel te klein
en sinds 1999 is de historische verzameling te vinden op de huidige
locatie. Het toont met foto’s, video’s en diorama’s de historie van
het Korps Nationale Reserve en zijn voorgangers. Het museum wordt
beheerd door de ‘Stichting Historische Collectie Korps Nationale
Reserve’.
Het doel is om een zo volledig mogelijke collectie op te bouwen en
het stimuleren van onderzoek naar de korpsgeschiedenis. Met groot
enthousiasme zorgen de circa 17 vrijwilligers voor de collectie en
de openstelling van het museum. Voorzitter van de stichting is de
Korpscommandant.
Begin 2014 kwam het bericht dat Defensie het Museumpark in
Harskamp gaat sluiten. De infanteriecollecties verhuizen in het najaar
naar het nieuwe Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Het

Natresmuseum blijft echter gevestigd in Harskamp. Of dat hetzelfde
gebouw zal blijven is nog onderwerp van studie, maar Harskamp
blijft de thuisbasis van de korpscollectie.
Dit is belangrijk omdat vrijwel elke natresmilitair geregeld het ISK
bezoekt voor het onderhouden en verbeteren van de schietvaardigheid. Voor het behoud is de stichting afhankelijk van fondsen door
vrienden (donateurs) en door Defensie. Eigenlijk is elke militair van
het Korps het aan zijn stand verplicht om vriend te zijn. Dat kan
al voor 10 euro per jaar. Wie oude foto’s en/of materialen heeft
voor het museum kan contact opnemen met de beheerder via
historischecollectie@natres.nl
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Het korpsbureau anno 2014

Korpsbureau Nationale Reserve

Van papieren tijger
tot invloedrijke spin
in het web
Diverse malen probeerde de Nationale Reserve meer invloed te krijgen
op de besluitvorming over haar functioneren. De bijzondere positie
van de vrijwilligers gaf daartoe alle aanleiding. Het bleek een lastig
proces van vallen en opstaan. Ook het eerste Korpsbureau moest er
hard aan trekken om gehoord te worden. Maar de aanhouder won en
tegenwoordig is het Korpsbureau Nationale Reserve stevig geworteld
bij de staf van het Commando Landstrijdkrachten in Utrecht.
Bij de oprichting in 1948 kwam de Nationale Reserve onder bevel van
de Inspectie der Nationale Reserve met per district een districtscommandant. In 1958 werden deze functies opgeheven en kwamen de
eenheden onder bevel van de Nederlandse Territoriale Bevelhebber.
In 1967 was voor het eerst sprake van een Bureau Nationale Reserve
dat ging optreden als intermediair tussen de Nationale Reserve en de
bevelhebber. Het bureau kreeg een vreemde plek in de landmacht,
namelijk bij de Inspectie Opleidingen KL. Die inspectie had geen zicht
op het functioneren van de Nationale Reserve en kon dan ook te
weinig voor de eenheden betekenen. Al in 1970 werd deze structuur
opgeheven.

Prioriteiten
In de Defensienota van 1974 bleek de Nationale Reserve te zijn
‘vergeten’. Dit mondde uit in Kamervragen, waarna een commissie
werd ingesteld die de structuur, taken en personele invulling van de
Nationale Reserve in kaart moest brengen. Deze studie leidde tot het
rapport ‘Territoriale Beveiliging’. Geconcludeerd werd, dat ondanks
de voorbeeldige inzet van het personeel, de Nationale Reserve
onvoldoende voor haar taken was berekend. Redenen hiervoor
waren de sterk verouderde bewapening, onvoldoende verbindingsmiddelen, slechte rechtspositie, matig personeelsbeleid en het gemis
aan gestructureerde opleidingen. In het ‘Koninklijk Besluit Nationale
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Reserve’ uit 1978 stonden aanbevelingen voor de Nationale Reserve
nieuwe stijl over de geoefendheid, rechtspositie, personeelszorg,
onkostenvergoeding, uitrusting en bewapening.
De Nationale Reserve kwam daarop te vallen onder het Nationaal
Territoriaal Commando (NTC) en de eenheden onder bevel van acht
Provinciaal Militair Commando’s en het Regionaal Commando Noord
[PMC en RMC/N). In de negentiger jaren ging alles over naar Regionaal
Militair Commando’s onder een nieuwgevormd Nationaal Commando
(NatCo).Er diende nu opgeleid te worden volgens de NTC-richtlijnen.
Zo ontstond een uniforme regeling voor oefeningen, opleidingen
en personeel. Maar desondanks behield de Nationale Reserve een
lage prioriteit bij het NTC. Toen de korpsstatus werd verkregen en
een korpscommandant (KC) werd aangesteld, kwam deze terecht bij
de staf van het NTC. In plaats van mee te beslissen over korpszaken,
kreeg de KC uitsluitend representatieve en traditiegerichte taken
toebedeeld. Dit tot ongenoegen van velen, want het leidde onvoldoende tot verbetering van materieel en personeelsvoorzieningen.
Men stelde vast dat het beleid over de Nationale Reserve te vaak
eenrichtingsverkeer was naar de vrijwilligers. Men kon nergens terecht
voor opmerkingen, vragen of constructieve adviezen. Ook bleken de
lokale bureaus Nationale Reserve bij de RMC’s ongecontroleerd zelfstandig te opereren, waardoor ongewenste verschillen ontstonden.

Stap voorwaarts
Ondanks verbeterpogingen bleken de vergaderingen een papieren
tijger met nauwelijks resultaten. Hierop gooide de korpscommandant
in 1988 de handdoek in de ring. Een nieuw orgaan zag het licht: het
KC/CC beraad, waarin de KC met compagniescommandanten om
de tafel zat. De KC kreeg de beschikking over het nieuw opgerichte
Bureau KNatres binnen het NTC. Hierdoor begon meer eenduidigheid
te ontstaan op operationeel gebied en in personeelszaken. Na 40 jaar
tussen wal en schip te hebben verkeerd kreeg het korpsbureau vanaf
dat moment een duidelijker rol bij het ontwikkelen van visie en het
invullen van beleid.
In 1993 bestond het korpsbureau uit de KC, zijn plaatsvervanger, drie
regiocoördinatoren en een korpsadjudant (KA). Met voor de dagelijkse gang van zaken een bureauhoofd (beroepsmilitair) Nationale
Reserve en een Hoofd Officier Toegevoegd (HOT), aangevuld met
een administrateur (beroeps). In 1994 werd de staf uitgebreid met
drie communicatiefuncties om de redactie van het korpsmagazine te
borgen. Na de opheffing van het NatCo verhuisde het korpsbureau
in 1998 naar het landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. In 2004
volgde verhuizing naar Apeldoorn als onderdeel de staf Operationeel
Commando 7 december. Sinds 2005 is het korpsbureau ondergebracht
bij het nieuwe Commando Landstrijdkrachten (CLAS) in Utrecht. Het
korpsbureau maakt daar deel uit van het Kabinet van Staf CLAS. Als
afdeling binnen deze generale staf zit het bureau hoog in de militaire
hiërarchie. Het brengt de KC en zijn mensen in een positie om invloed
te hebben binnen de juiste overlegstructuren.

Breed takenpakket
De KC is het boegbeeld van de reservisten en het aanspreekpunt voor
de Commandant Landstrijdkrachten (en andere onderdelen in de
landmacht) als het om zaken gaat die met het functioneren van reservisten te maken hebben. Het Korpsbureau adviseert, initieert studies
en voert projecten uit. Communicatie en werving van nieuw personeel
zijn twee andere belangrijke taken. De communicatiegroep zet zich
in om, zowel intern als extern, het Korps Nationale Reserve goed
voor het voetlicht te brengen. Naast middelen als intranet, website
en Facebook is er het digitale korpsmagazine November Romeo. De
wervingsgroep initieert en coördineert wervingscampagnes en zorgt er
mede voor dat de aanstellingsbehoefte wordt gehaald, want jaarlijks
heeft het korps circa 400 nieuwe collega’s nodig. De communicatie- en
wervingsgroep werken nauw samen met de Secties Algemene Zaken
(AZ) van de natresbataljons en de sectie communictie van staf CLAS.
Ook traditiehandhaving en ceremoniële taken blijven een belangrijke
activiteit van het Korpsbureau. Zij beheert het korpsvaandel en regelt

alle ‘vaandelvertoon’ bij beëdigingen en andere ceremonies.
Het Korpsbureau Nationale Reserve (deel van het Korpsbureau
Reservisten, zie kader) is anno 2014 een gewaardeerde sparring
partner in de landmacht. Dat reservisten in voorkomende gevallen
een afwijkende benadering vereisen in de militaire beroepsorganisatie, wordt nu algemeen erkend. En dat niet alleen, er wordt ook op
geacteerd. Vooral sinds 2005 zijn veel stappen voorwaarts gemaakt
om reservisten optimaal te laten functioneren. Het Korps Nationale
Reserve in het algemeen en de diverse eenheden in het bijzonder,
spinnen er garen bij.

Korpsbureau Reservisten
In juli 2006 werd naast het Korpsbureau Nationale Reserve de
Afdeling Reservisten Aangelegenheden (ARA) opgericht in de
Staf van het Commando Landstrijdkrachten. ARA hield zich bezig
met alle aangelegenheden die reservisten betroffen, zoals de
personele administratie, beheer van de reservistenbestanden,
opleiding en materieel. Wegens reorganisaties en herbelegging
van taken werd ARA opgeheven in 2013. Hierdoor dreigde een
hiaat te ontstaan over het centrale reservistenbeleid. Dit was
aanleiding om op 1 maart 2013 het Korpsbureau Reservisten op
te richten (ingedeeld bij het Kabinet staf CLAS). Het Korpsbureau
Reservisten heeft als doelstelling het integreren en handhaven
van de Reservistencapaciteit in de landmacht. Zij functioneert als
kenniscentrum en geeft daarnaast uitvoering aan het proces van
vraag en aanbod voor Individuele Inzet Reservisten (IIR). Kolonel
Gerard van der Thiel is als Korpscommandant (KC) Reservisten, en
tevens Commandant Korps Nationale Reserve, de ‘reservistenautoriteit’ voor de landmacht.
Hoofdtaken van het Korpsbureau Reservisten:
• Monitoren van de integratie en handhaven van reservisten
binnen bestaande posities van de KL.
• Toezien op het inrichten van een Vrij Inzetbaar Bestand van
Reservisten en het toewijzen hiervan aan de brigades.
• Uitvoering geven aan het volledige proces van vraag en
aanbod voor Individuele Inzet Reservisten (Frontfill, Backfill en
Individuele Inzet Reservisten).
• Doen ontwikkelen van stimuleringsmaatregelen ter vergroting
van de capaciteiten met civiele werkgevers.
• In stand houden en handhaven van de tradities behorend tot
het Korps Nationale Reserve.
• De Korpscommandant is de “reservistenautoriteit” en vanuit die
hoedanigheid adviseert hij C- LAS betreffende inzet, opbouw,
samenstelling en opleiding en training van reservisten. Oefent
het mandaat van C- LAS uit van de personele bevoegdheden
over reservisten. Daarnaast treedt hij op als plaatsvervangend
Inspecteur Reservepersoneel KL (IRPKL).
• Ondersteunen van de plaatsvervangend commandant
landstrijdkrachten in zijn functie als Inspecteur Reservepersoneel
(IRPKL).
• Vervullen van de ombudsfunctie naar het personeel van het
Korps Nationale Reserve.
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Kandidaat officieren dienen te verschijnen voor
de Aanname- en Adviescommissie van de KMA.

Takenpakket omschreven in handboek en SAOT

Nieuwe

opleidingsstructuur
staat als een huis

Tot de opschorting van de dienstplicht in 1996 werd het Korps
Nationale Reserve voornamelijk gevuld met vrijwilligers die al
eerder in militaire functies waren opgeleid. Dat konden voormalig
beroepsmilitairen zijn, maar meestal waren het dienstplichtigen die
al hadden gediend en hun mobilisatiebestemming verwisselden voor
een functie bij het Korps Nationale Reserve. Het voordeel voor hen
was dat ze dan vaker konden oefenen bij een peloton in de buurt
(en niet hoefden te wachten op een incidentele herhalingsoefening).
Voordeel was bovendien dat ze oefenden met militairen uit de eigen
regio en bewakingstaken hadden in dat gebied.

Opdrogende instroom
Tijdens de dienstplichtperiode waren korpsleden vrijwel altijd elders
militair opgeleid. Het Handboek Militair was de grootste gemene
deler en de natrespelotons oefenden en trainden naar eigen inzicht.
Omdat veel kaderleden al langere tijd geen operationele eenheid
van binnen hadden gezien, lieten nieuwe inzichten soms langer op
zich wachten. Maar ook de invulling van oefenprogramma’s naar
eigen inzicht bracht veel onderlinge verschillen. Iemand die diende
bij een peloton in Haarlem had een andere ervaring dan een collega
die functioneerde bij een eenheid in Groningen. Omdat alle militairen
toch al een beroeps- of dienstplichtachtergrond hadden, werd dit
niet als onoverkomelijk ervaren. Bovendien hadden de pelotons
tijdens de Koude Oorlog doctrine een heel gerichte beveiligingstaak:
ze moesten vooraf vastgestelde objecten beschermen. Alles was
daarop gericht.
Met het opschorten van de dienstplicht kreeg het Korps Nationale
Reserve na 1996 te maken met een nieuwe situatie voor de instroom
van personeel. Het werd snel duidelijk dat, nadat de laatste lichting dienstplichtigen de kazernepoorten verliet, het korps binnen
luttele jaren te maken zou krijgen met een steeds verder opdrogend
reservoir opgeleide militairen. Het gevleugelde begrip ‘spijkerbroek’
(iemand die vanuit de burgermaatschappij de krijgsmacht instapt)
deed nu nadrukkelijk zijn intrede bij het Korps Nationale Reserve.
Bovendien begon met de opschorting van de dienstplicht ook de
instroom op te drogen van reservisten in de rangen van (onder)
officieren.

De ‘officierenklas’ in opleiding.
Eigen kweek wordt in de bataljons gestimuleerd.

Opleidingsslag voorwaarts

In het nieuwe millennium worden de taken en de daarbij horende vaardigheden van
militairen behorend tot het Korps Nationale Reserve nauwkeurig omschreven. Hierop aansluitend werd een nieuwe opleidingsstructuur ingevoerd die volledig in de pas loopt met
wat gebruikelijk is bij beroepsmilitairen. Reservisten gaan bijvoorbeeld nu ook naar de KMS
of KMA. Deze uniforme opleidingsstructuur bevordert bovendien een soepeler samenwerking tussen eenheden en maakt optreden met samengestelde eenheden mogelijk.

Na het jaar 2000 is een aanvang gemaakt met de modernisering
van de opleidingsstructuur bij het Korps Nationale Reserve. Er
zijn grote stappen voorwaarts gemaakt. Er kwam een centraal
‘Handboek Natres’ en een Specifieke Aanwijzing Opleiding & Training
Reservisten (SAOT), waarin alle taken en vaardigheden nauwkeurig
zijn omschreven. Deze ‘opleidingsbijbel’ geldt voor alle natreseenheden. Het opleiden met alle ‘neuzen in dezelfde richting’ heeft als
bijkomend voordeel dat individuele militairen veel eenvoudiger in
een samengesteld eenheid kunnen optreden. Of de ingezette militair
nu uit Assen komt of Den Haag maakt weinig verschil. Ze zijn opgeleid conform dezelfde procedures, skills en drills.
Gelijktijd werden stapsgewijs alle opleidingen in de pas gebracht met
de structuren binnen de Koninklijke Landmacht. Soldaten, korporaals, onderofficieren en officieren van het Korps Nationale Reserve
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Leidinggevend korporaals zijn te herkennen aan de gekruiste geweren boven hun strepen.
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Naast kennis en vaardigheden, is het kweken van
doorzettingsvermogen en teamgeest een belangrijk
doel van alle militaire opleidingen.

OTCO (Opleiding- en Trainingscommando). Sinds de meest recente
reorganisaties is deze opleiding overgegaan naar de KMS. De AMO
wordt verzorgd op diverse locaties gezien de grote aantallen op te
leiden militairen op jaarbasis. De afrondende AMO+ wordt nog wel
verzorgd in eigen beheer door de natresbataljons.

Leidinggevend korporaal
De landmacht kent de rang van korporaal toe aan diverse functies,
waaronder die van chauffeur. Voor korporaals die gaan leidinggeven
binnen een gevechtsgroep bestaat de Opleiding tot Leidinggevende
Korporaal (OLK). Hier maakt de aspirant leidinggevende kennis met
de eerste beginselen van groepsvorming en commandovoering. De
nieuwe OLK-opleiding is in 2009 geïntroduceerd bij alle natresbataljons. Noodgedwongen in eerste instantie in eigen beheer, maar
tegenwoordig volgen de kandidaten de OLK aan de KMS. Deze
korporaals vormen de kweekvijver voor toekomstige onderofficieren
en zijn herkenbaar aan twee gekruiste automatische geweren bij hun
rangonderscheidingsteken.

Onderofficieren

volgen opleidingsprogramma’s waarvan het ‘opleidingshuis’ vergelijkbaar is met die van de beroepscollega’s. De opleidingen worden
verzorgd door de professionele instructeurs van bekende instituten
als de Koninklijke Militaire School (KMS) en Koninklijke Militaire
Academie (KMA).

Algemene Militaire Opleiding
Voor de meeste instromers is de Algemene Militaire Opleiding (AMO)
de start. Dat geldt niet alleen voor de ‘spijkerbroeken’, maar ook voor
ex-militairen die langer dan zes jaar uit dienst zijn. Tijdens de AMO
leert de nieuwe militair basisbegrippen als exercitie, omgaan met de
uitrusting en de elementaire schietvaardigheid met het persoonlijk
wapen. Deze intensieve periode wordt afgesloten met een meerdaags bivak en een pittige ‘eindmars’ waarin de fysieke grenzen
worden opgezocht.

Voor soldaten, korporaals, onderofficieren en officieren zijn er gerichte opleidingen aan
de KMS en KMA. Ook binnen de eigen eenheden worden permanent lessen gevolgd.

Voor beroepsmilitairen vergt een AMO circa drie maanden. Voor
reservisten duurt een AMO twee volle weken, omdat dit meestal
de maximale aangesloten periode is die mensen in hun reguliere
‘burgerleven’ kunnen vrijmaken. Tijdens de ingekorte AMO komen
uitsluitend taken aan de orde die bij het Korps Nationale Reserve
passen. Bovendien wordt ook in de avonduren les gegeven. Een deel
van de AMO-inhoud wordt doorgeschoven naar de latere AMO+.
Na de AMO stroomt de militair in, waarna ‘training on the job’ volgt
bij zijn eenheid. Binnen een jaar later volgt de AMO+ van een week.
Tijdens de vervolgopleiding AMO+ komen zaken aan de orde als
ZHKH (ZelfHulp KameradenHulp) en verbindingen. Na een intensief
jaar heeft de militair zijn basisopleidingen afgerond en volgt bevordering naar Soldaat der Eerste Klasse.
Jarenlang is de AMO verzorgd door de schoolbataljons van het
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De onderofficier wordt ook wel de ruggengraat van het leger
genoemd. Bij het Korps Nationale Reserve is dat niet anders. Het zijn
immers de ruim 200 groepscommandanten die hun eigen groepsleden opleiden in hun functie. Wie onderofficier wil worden, dient
voorgedragen te worden door zijn bataljon en met verschijnen voor
de Advies en Aanname Commissie (AAC) van de KMS. Een spannend
moment, waarop de aspirant onderofficier gevraagd wordt over
zijn rol en motivatie. Bij aanname gaat de kandidaat naar de Initiële
Vorming Onderofficier (VO). Een volle week duurt de basisopleiding tot sergeant. Vervolgopleidingen voor onderofficieren zijn de
Primaire- (sergeant eerste klas), Secundaire- (sergeant-majoor) en
Tertiaire-Vorming (adjudant). Plus de BA-cursus tot stafadjudant.

Officieren
De reservist officier dient te voldoen aan de toelatingseisen van de
KMA. Dat betekent een HAVO (alleen voor pelotonscommandanten)/
VWO, HBO en/of universitaire achtergrond en geschikt bevonden
worden door het natresbataljon. Ook de aspirant officier dient te
verschijnen voor het AAC. In dit geval zetelt de commissie in het
‘Huis van Brecht’ op de KMA in Breda. De AAC-gesprekken zijn pittig,
waarbij wordt gekeken of de kandidaat stevig genoeg in zijn of haar
schoenen staat. De Initiële Opleiding Reserve Officieren (IRO) is
de start voor officieren (luitenant). Wie verder doorgroeit volgt de
Primaire Vorming (kapitein), Middelbare Defensie Vorming (majoor)
tot mogelijk de Bataljonscommandant-cursus (luitenant-kolonel).
Deze laatste opleiding is momenteel onderwerp van studie en wordt
mogelijk anders ingericht.
Ook voor bijzondere vaardigheden volgen reservisten gerichte
opleidingen. Voorbeelden zijn die van (hoofd)schietinstructeur en
baancommandant ( conform het ‘Schiethuis KL’) en rijvaardigheid
op militaire voertuigen (lessen bij OTCRij in Oirschot). Met een
compleet palet opleidingen en cursussen zijn militairen uit het Korps
Nationale Reserve in staat om aan alle gangbare eisen te voldoen in
de Koninklijke Landmacht.
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Continu stevig aan de bak

Betrokken militairen
met volle agenda

Bij de grote duinbranden in Schoorl werden in 2011 natresmilitairen
ingezet ter ondersteuning van de brandweer.
Diverse malen werden eenheden ingezet bij wateroverlast en dreigende
dijkdoorbraken. Vooral in Groningen en Limburg.
De grootste inzet tot nu toe was de NSS (Nuclear Security Summit)
conferentie in maart 2014. Bijna duizend militairen van het
Korps Nationale Reserve waren paraat, van Schiphol tot Den Haag.

Reservist? Formeel alleen in deeltijd militair, maar de werkelijkheid is
anders. Veel leden van het Korps Nationale Reserve hebben continue
een volle militaire agenda: oefeningen, instructieavonden, onderhoudsmomenten, ceremoniële taken en ‘steunverleningen’. Logisch dat er
geen sprake is van een ‘reservebankje’ gevoel, maar van dagelijkse
betrokkenheid bij hun Koninklijke Landmacht.
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Maandelijks komen er allerlei verzoeken binnen uit de krijgsmacht
voor ondersteuning. Van logistieke ondersteuning tot role-play
(oefenvijand). Natresmilitairen zijn dan ook elke maand actief. Wie
een kaderfunctie bekleedt of zich voor extra taken aanmeldt, maakt
vrijwel wekelijks uren. Onderofficieren en officieren moeten al snel
rekenen op 400 tot 700 uur op jaarbasis!

Planning
Voor het goed opgeleid en geoefend blijven moet een soldaat bij
het Korps Nationale Reserve ongeveer 150 O&T-uren (Opleiden
en Trainen) maken. Dat gaat van instructieavonden, dagen op
de schietbaan, fysieke inzetbaarheidtesten (FIT) tot meerdaagse
oefeningen. Dit oefenprogramma ligt al een jaar van tevoren
vast in een rooster, waardoor de reservist vooraf zijn agenda
goed kan afstemmen met zijn gangbare verplichtingen in de
burgermaatschappij.
Naast het draaien van het verplichte O&T-jaarprogramma zijn
er ‘steunverleningen’. Dit zijn de momenten waarop een beroep
gedaan wordt op de inzet van eenheden. Dat kan kleinschalig zijn
met enkele manschappen en voertuigen, maar ook grootschalig
met vele honderden militairen. Sommige steunverleningen liggen
vast, zoals de 4 mei herdenkingen of Prinsjesdag. Maar meestal
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komen ze letterlijk uit de lucht vallen. Het kan gaan om inzet binnen
brigadeverband, maar ook om ‘echte’ inzet (civiele autoriteiten
doen een beroep op de capaciteit). Recente voorbeelden waren de
overstromingsdreigingen in Limburg en Groningen, duinbranden
in Schoorl of beveiliging tijdens de grote NSS (Nuclear Security
Summit, de grootste veiligheidsoperatie in Nederland sinds
WOII) en bewaking van de Korporaal Van Oudheusdenkazerne in
Hilversum (de plek waar slachtoffers van de MH17 vliegramp in
2014 zijn geïdentificeerd).

Korpsoefeningen
Vrijwel altijd wordt multidisciplinair opgetreden in samenwerking
met andere partners in de Nederlandse veiligheidsstructuur,
waaronder brandweer, medische diensten en politie.
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Voor hun hoofdtaak, het bewaken en beveiligen van Nederland in
alle denkbare scenario’s, oefenen de eenheden geregeld. Natuurlijk
op militaire terreinen, maar steeds vaker ook in samenwerking
met een externe partner. Meestal is dat een bedrijf met een voor
de samenleving essentiële functie bij dreiging en calamiteiten.
De laatste 10 jaar draaien compagnieën uit het Korps Nationale
Reserve geregeld grote oefeningen in samenwerking met partners
als elektriciteitscentrales, waterleidingbedrijven, energiebedrijven,
distributiebedrijven, spoorwegen, zee- en luchthavens. Waar
mogelijk wordt multidisciplinair geoefend en worden bedrijfsveiligheidsdiensten, politie, medische diensten en brandweer in het

totale plaatje betrokken. ‘Train as you fight’, want bij calamiteiten
in Nederland treden natresmilitairen vrijwel altijd samengesteld op.
Sinds de zomer van 2011 vallen de bataljons onder operationeel bevel van de gevechtsbrigades van de landmacht. Voor de
hoofdtaken van het Korps Nationale Reserve maakt de inbedding
weinig verschil. Maar omdat de bataljons nu onderdeel zijn van
de brigades, neemt de samenwerking op diverse terreinen toe.
Het blijkt dat de brigades hun reservisten steeds beter op waarde
weten te schatten. Geregeld nemen natresmilitairen deel aan grote
oefeningen van hun brigade. Natuurlijk in Nederland, maar ook in
Duitsland, Noorwegen en andere NAVO-landen verlenen zij bewakings/beveiliging en ‘handlangers’ diensten, waaronder ‘role-play’.
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Uitzendingen

Bijzonder realistisch zijn oefeningen in samenwerking met
bijvoorbeeld havenbedrijven of energiecentrales.
‘Role play’ (het spelen van tegenstander in een oefening)
behoort tot de krenten in de pap van het natresmilitair zijn.
In het hele land is het korps actief met ceremonieel tijdens
de herdenkingen in mei.
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Ook ‘bad guys’
Leden van het Korps Nationale Reserve kruipen graag in de huid
van de tegenstander. Als militante opstandeling, terrorist of
relschopper. Het spelen van de lastpak. Aanslagen proberen te
plegen. Wapendreigingen. Provoceren, duwen en trekken. Zij zijn
daarbij ‘bloedserieus’ en uiterst creatief. Of ze nu pantserinfanteristen, commando’s, mariniers of marechaussees tegenover zich
vinden. Geregeld worden natresmilitairen gevraagd voor role-play
en oefenvijand. Wie wat langer bij het korps zit, maakt het allemaal
mee. Voor reservisten behoort dit ‘spannende’ optreden tot de
krenten in de pap. Bovendien leren zij van hun rol als ‘bad guy’ ook
van de andere kant kijken naar hun eigen bewakings- en beveiligingstaken. Het ervaringsmes snijdt hier duidelijk van twee kanten.

Het zijn geen uitzonderingen meer, leden van het Korps Nationale
Reserve en andere reservisten die ervoor kiezen om vrijwillig een
bijdrage te leveren aan de mulitnationale missies van de Koninklijke
Landmacht. Hoewel uitzendingen niet tot de kerntaken behoren van
het korps, hebben veel korpsleden toch missie-ervaring opgedaan.
Op vrijwillige basis kan een reservist ingezet worden in het kader van
‘Front Fill’. Ook hebben diverse natresmilitairen uitzendervaringen
opgedaan in hun tijd als dienstplichtige of als beroepsmilitair. Niet
alleen in Afghanistan zijn reservisten ingezet , maar ook bij diverse
andere missies wereldwijd waren zij betrokken. Reservisten zijn anno
2014 onmisbaar voor de krijgsmacht; ook voor missies. Reservisten
brengen unieke kennis en expertise mee die van grote waarde kunnen
zijn in missiegebieden in het buitenland. Ook leveren ze een bijdrage
aan het ‘voortzettingvermogen’ van de krijgsmacht. Reservisten
belichamen de band die onze krijgsmacht met de samenleving heeft.
Reservisten worden wel twice-a-citizen genoemd. Met één been staan
zij in de burgermaatschappij, met het andere in de krijgsmacht.
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Gelegenheidsuniform Korps Nationale Reserve

Nieuw Ceremonieel
Tenue kreeg primeur
bij troonwisseling 2013
De meeste regimenten en korpsen van de
Koninklijke Landmacht beschikken voor
bijzondere gelegenheden over een
‘Ceremonieel Tenue’ (CT). Hoewel het Korps
Nationale Reserve ook ‘recht’ had op een
eigen CT, was het door omstandigheden
tot 2013 nog niet eerder ingevoerd.
De ontwikkeling van een CT voor het
Korps Nationale Reserve kwam in een
stroomversnelling door de troonwisseling
op 30 april 2013 in Amsterdam.

Om wildgroei te voorkomen besloot de Koninklijke Landmacht
in het recente verleden tot een standaardisatie van CT’s voor
eenheden die er nog geen hadden. Bij legeronderdelen die
nog een CT dienen in te voeren, wordt uitgegaan van een basis
‘BCT`(Bijzonder Ceremonieel Tenue) dat overeen komt het met het
diepdonkerblauwe geklede tenue uit 1952.
Al in 2006 gingen de eerste stemmen op om een ere-compagnie
en de FKNR van het Korps Nationale Reserve te voorzien van een
Ceremonieel Tenue (CT), maar door een nog te ontwikkelen basismodel Bijzonder Ceremonieel Tenue en budgettaire overwegingen
is dit pas in een stroomversnelling gekomen door de troonswisseling op 30 april 2013. Voortvarend is te werk gegaan en bij het
aantreden van Koning Willem Alexander stonden militairen van het
Korps Nationale Reserve voor het eerst in een eigen CT. Zij reflecteerden met het nieuwe uniform de korpstradities en betoonden
hun trouw aan de nieuwe vorst.

Meerdere gelegenheden
Een project team van het Legermuseum en het Bureau Ceremonieel
& Protocol van de landmachtstaf CLAS ontwierp het uniform. Er
werden daarna 250 uniformen vervaardigd voor het Korps Nationale
Reserve en de Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) door het
gespecialiseerde uniformbedrijf George Pisa in Eindhoven.
Het nieuwe CT van het Korps Nationale Reserve is geen eendagsvlieg
dat alleen voor de troonswisseling werd gemaakt. Dit gelegenheidsuniform wordt ook gedragen tijdens erewachten ter gelegenheid van
bijvoorbeeld: een staatsbezoek of officieel bezoek van een buitenlands staatshoofd, Prinsjesdag (opening Staten Generaal), verjaardag
van de Prins(es) van Oranje, aanbieding van geloofsbrieven door
een ambassadeur aan de vorst, een staatsuitvaart, wisseling van de
Kroon, huwelijk van een lid van de Koninklijke Familie of bij gelegenheden waarvan het CT door de commandant landstrijdkrachten of
korpscommandant wordt opgedragen.

80

Leden van de FKNR zijn in CT te herkennen
aan de klaverbladen op de schouders.

Weerspiegeling verleden
Het wezenlijke verschil tussen het CT voor de ere-compagnie Korps
Nationale Reserve en de FKNR is de kraagrand. Die van de FKNR
wordt voorzien van een zilvergalon en bovendien worden de schouders van de muzikanten opgesierd met zilveren rode klaverbladen.
Alle CT’s hebben een staande kraag met ponceaurode accolades met
daarop het embleem van het Korps Nationale Reserve aan beide
zijden. De donkerblauwe broek heeft een rode bies. Ook kenmerkend
zijn de zilveren knopen op het tenue en de zilveren of rode rangonderscheidingstekens op de mouwen voor de manschappen en onderofficieren. Hiermee is een duidelijk link gelegd naar de schutterijen, die
ook als territoriale eenheden (stedelijke schutterijen) de kleur zilver
gebruikten.

Sjako uit 1865
Kenmerkend is de Sjako ‘Model 1865’, die ook wordt ook gedragen
door het Regiment Johan Willem Friso. Deze sjako is gedragen in de
landmacht vanaf 1865. Ook de schutterijen droegen deze en daarmee
is de link naar de Nationale Reserve overduidelijk. De manschappen
en onderofficieren krijgen de sjako met een‘zilveren bal’ erop, terwijl
de sjako voor officieren wordt getooid met ‘zwart afhangende
kippenveren’. De Sjako is gemaakt door de Hassing uniformpettenfabriek, die als sinds 1894 leverancier is van de krijgsmacht. Het CT
wordt gecompleteerd met zwart leerwerk met daarop het rijkswapen
in zilver, witte handschoenen en oranje bandsjerp en een sabel voor
de officieren. Sinds april 2013 is het nieuwe CT geregeld gedragen
tijdens officiële gelegenheden waarbij het Korps Nationale Reserve
present was. De erecompagnie werd in CT ingezet bij de inhuldiging
van koning Willem Alexander in april 2013 en de Vaandelgroet ‘200
jaar landmacht’ in Den Haag in 2014. De Vaandelwacht treedt vrijwel
altijd op in CT en ook de FKNR draagt geregeld het CT tijdens (inter)
nationale muzikale optredens. Ook bestaat de mogelijkheid voor
actief dienende reservisten in CT het jawoord te geven. Al enige
korpsleden zijn in ceremonieel tenue getrouwd.
NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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Toekomstbestendig

Nieuwe uitrusting,

wapens en voertuigen

Bij het oefenen of optreden binnen brigadeverband viel op dat
natresmilitairen enkele uitrustingstukken niet uitgereikt hadden
gekregen. Een voorbeeld was de stofwerende bril waarover infanteriesoldaten standaard beschikken. Om het gezamenlijk optreden
in brigadeverband te optimaliseren werd besloten op het pakket
gevechtsuitrusting van militairen van het Korps Nationale Reserve
uit te breiden. De standaard uitrusting loopt nu in de pas met andere
eenheden binnen de brigade. Het is maar één van de voorbeelden
hoe de samenwerking van de natresbataljons in de brigades positief
verloopt.

Nieuwe verbindingsmiddelen

Het intreden van de natresbataljons in de gevechtsbrigades in 2011 vormde een
katalysator voor vernieuwing van het materieel. In korte tijd werd het korps voorzien
van nieuwe verbindingsapparatuur, uitbreiding van de persoonlijke gevechtsuitrusting,
het automatisch geweer C7/NLD en nieuwe VW Amarok wielvoertuigen. Tussen
2012-2015 maken de natresbataljons een forse modernisering mee en zijn daarmee
weer volledig up-to-date binnen de parate eenheden van de Koninklijke Landmacht.
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Een grote stap voorwaarts is de invoering van nieuwe verbindingsmiddelen, ter vervanging van de FM4600 radioset is de Mobilofoon
Motorola CM 360IK Natres. Deze mobilofoons zijn zeer gebruiksvriendelijk, hebben een beter bereik ,zijn eenvoudig in en uit te
bouwen en het grootste voordeel is dat deze ook buiten het voortuig
te gebruiken zijn op alle plaatsen waar elektriciteit aanwezig is.
Daarnaast is de oude portofoon vervangen door de DP2600 IK
Natres. Deze heeft een beter bereik, een lange accuduur en tevens
een externe microfoon met een oortelefoonset. Bovendien zijn
hiervan 8 exemplaren beschikbaar per peloton (i.p.v.4 in de oude
situatie).

Nieuw automatisch geweer
De laatste grote upgrade van de bewapening dateerde uit 1997 toen
het Korps Nationale Reserve de verouderde UZI en FAL omruilde voor
de Diemaco C7, in de jaren negentig het standaard legerwapen. In
de loop van de 21e eeuw begon de landmacht met de invoering van
de Colt ter vervanging van de Diemaco C7. Dit werd over meerdere
jaren verspreid, waarbij de meest operationele eenheden (zoals
die in Afghanistan) prioriteit kregen. Mede door bezuinigingen en
NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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Nieuw standaard wapen: Colt C7/NLD.

op de lichaamsbouw mogelijk. De maximale dracht is 550 meter,
maar het effectieve bereik is 400 meter. Dat betekent dat militairen
gericht kunnen schieten op een doelafstand tot 400 meter. Evenals
de Diemaco maakt het wapen gebruik van houders met 30 patronen
van 5.56 mm.

Basis van het defensievoertuig is de VW Amarok DC Basis 103kW
met dubbele cabine (geschikt voor 4 personen).
Enkele specificaties:
• Militaire uitvoering: zwaardere koeling, accu, dynamo en bijverwarming voor koude gebieden
• Matgroene kleur, logo en velgen in mat zwart
• 4Motion (4-wielaandrijving inschakelbaar)
• Low/high gearing inschakelbaar
• 25mm verhogingsset
• Climatic airco
• Coating laadruimte
• Banden 245/70R16 ContiCrossContact AT
• Bevestigingsmiddelen transport voorzijde
• Achterbumper inclusief bevestigingsmiddelen transport
• Din rails in laadruimte
• 2-zits opstelling passagiersstoelen
• Defa koelvloeistof verwarmer en acculader voor C1-radiorek
• Vier wapenklemmen
• Hard- of softtop
• Inbouw blackbox

Nieuw wielvoertuig VW Amarok

Nieuwe portofoons en mobilofoons maken deel uit van de
modernisering in verbindingsmiddelen.

reorganisaties in de krijgsmacht bleek de datum voor invoering bij
het Korps Nationale Reserve nogal ‘rekbaar’. Maar uiteindelijk werd
in 2014 het groene licht gegeven voor de complete vervanging van
de Diemaco C7, die daarmee 17 jaar dienst deed in het korps. Daarna
ging het snel en rond de zomer van 2014 werden bijna 3.000 stuks
van het type Colt C7/NLD ingevoerd bij de natresbataljons.

De VW Amarok gaat in 2015 de
Mercedes Benz vervangen.

De Colt C7 is qua bediening en bereik vergelijkbaar met de Diemaco
C7. Hoewel het wapen heel anders oogt, door toepassing van een
andere kleur/vorm van de kunststof ombouw en een opvallende
rail, is het feitelijk een doorontwikkelde C7. Nieuwe features zijn
bijvoorbeeld een inschuifbare kolf, een handgreep met uitklapbare
tweepoot (voor ondersteuning tijdens het vuren) en het moderne
snelrichtmiddel Aimpoint CompM4 (de ‘red dot’). Het is een revolutionair richtsysteem waarmee de schutter een rood lichtje op
het doel plaatst. Dat is voldoende om te richten. Het gebruikelijke
dichtknijpen van één oog en richten volgens de rechte lijn oogdop
en korrel op het wapen is niet meer nodig. Voor velen is het een
vreemde gewaarwording om te kunnen richten met twee ogen open.
Doordacht is de vuurregelaar, die nu links en rechts op het wapen
zit. Hierdoor is de Colt ook geschikt voor linkshandige schutters.
De inschuifbare kolf en verstelbare handgreep maakt aanpassing
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De VW Amarok ‘pick-up’ wordt met ingang van 2015 een vertrouwde
verschijning in de drie natresbataljons. Dit voertuig is de vervanger
van de MB’s (Mercedes Benz) en grotendeels van de DAF viertonners,
die na ruim dertig jaar aan het einde van hun levensduur zijn.
De VW Amarok is een handig voertuig voor vier personen en heeft
een ruime laadbak om gevechtsuitrusting of andere materialen mee
te nemen. Een natrespeloton krijgt na de omwisseling de beschikking
over drie Amarok voertuigen per groep en twee voor de pelotonscommandogroep. Daadwerkelijk wordt hiervan de helft geleverd.
De overige voertuigen worden op centraal niveau in een voertuigpool opgenomen, waaruit naar behoefte de capaciteit kan worden
aangepast bij oefeningen en inzet. Onderzoek naar het gebruik van
militaire voertuigen toonde aan dat de krijgsmacht nooit voor 100%
gelijktijdig op oefening is, of wordt ingezet. In de oude 100% capaciteitssituatie hadden veel voertuigen op het moment van uitstoten
uit de organisatie soms kilometrages van slecht een paar duizend
kilometer. In poolverband neemt de efficiency toe.

Voertuig van de plank
Met de invoering van de nieuwe VW Amarok beoogt Defensie nog
meer voordelen te behalen. De onderhoudskosten nemen, ten
opzichte van de verouderde MB’s en DAF viertonners, stevig af. Het
onderhoud van de VW Amarok gebeurt bij de VW dealer in plaats van
in de militaire werkplaatsen van de KL. Dat is sneller en efficiënter.
Los van enkele kleine aanpassingen, is het gekozen model identiek
aan de burgeruitvoering. De aanschafprijs kon hierdoor scherp
blijven.
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Nationale herdenkingsplek korps

Monument

‘Als ’t moet’

eert gesneuvelde
landmachtvrijwilligers
Op het militair ereveld op de Grebbeberg onthulde korpscommandant kolonel
Gerard van der Thiel samen met luitenant-generaal b.d. Loos, voorzitter van de
Nationale Landstorm Commissie, op 4 augustus 2014 het nieuwe monument ‘Als ’t moet’.
Het eert de gesneuvelden van de Vrijwillige Landstorm in de meidagen van 1940 en is
gemaakt ter gelegenheid van het jubileum jaar.
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Het beeld toont symbolisch de bereidheid van de burger (een landman met spade in de grond en geweer op de rug) om bij dreiging
de overheid hulp te bieden. Direct na de onthulling werd de eerste
krans gelegd door luitenant-generaal Mart de Kruif, commandant
landstrijdkrachten.
Het monument is vervaardigd door Roel van der Burg
(PhotoSculptura) en is een replica van een in 1923 gemaakt beeld
door August Falise. Het beeld werd toen aangeboden aan de voorzitter van de Nationale Landstormcommissie, het lid van de Tweede
Kamer L.F. Duymaer van Twist. Het originele beeld ging verloren in
1945 tijdens het geallieerde bombardement op het Bezuidenhout in
Den Haag. Het beeldonderschrift luidde: ‘Als ’t moet’. Deze inscriptie
was het credo van de vrijwilliger: naast burger, ook soldaat! De
inscriptie op het nieuwe monument luidt: TER HERINNERING AAN DE
GEVALLENEN VAN DE VRIJWILLIGE LANDSTORM MEIDAGEN 1940.

Nationale ereplek
Bij de donderwolken voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog mobiliseerde de landmacht bijna 45.000 militairen van
de Vrijwillige Landstormkorpsen. In de meidagen van 1940 streden zij
mee tegen de Duitse agressor. In de meidagen moesten de eenheden
de nodige gesneuvelden betreuren. De vrijwilligers sneuvelden in
heel Nederland, ook op de Grebbeberg. Ze waren allen ingezet bij het
Veldleger, dat zijn gevallenen herdenkt op de Grebbeberg. Daarmee
was dit de meest logische plek om ook het Landstormmonument te
plaatsen.
Met het monument ‘Als ’t Moet’ heeft het Korps Nationale Reserve
nu een nationale plek om haar gesneuvelden te eren. Mochten in
de toekomst onverhoopt militairen uit het korps omkomen tijdens
missies of andere actieve inzetmomenten, zullen ook hun namen
hier voortleven en geëerd worden. Het nieuwe monument gaat dan
ook een vaste plek innemen in de korpstradities.
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Al in de 17e en 18e eeuw organiseerden de schutterijen wedstrijden
om hun prestaties te meten en maaltijden om de binding te
versterken. Dit ging door tot in 1907, het jaar waarin de schutterijen
werden opgeheven. Het gemis aan regionaal georganiseerde vrijwilligerseenheden krijgt een nieuwe invulling in 1914 met de oprichting
van de Vrijwillige Landstorm. Ook na de Eerste Wereldoorlog blijft
de Vrijwillige Landstorm bestaan. Ieder Landstormkorps organiseerde regionale Landstormdagen naar eigen inzicht. Vaak met een
knipoog naar de historie van de voormalige schutterijen of zelfs nog
verder terug. Maar aan de insteek was al eeuwen niets veranderd,
korpssaamhorigheid, gezamenlijke maaltijden en demonstraties van
militaire vaardigheden, waaronder het schieten.

Nationale manifestaties

Van schuttersfeesten tot korpsdag

Op de provinciale landstormdag te Beetsterzwaag op 30 september
1926 ontstond het plan om voor de eerste maal een landelijk
evenement te organiseren. Deze Nationale Landstormdag die tevens
de viering van het 10 jarige bestaan van de Bijzonder Vrijwillige
Landstorm was, groeide uit tot één van de belangrijkste manifestaties van Vrijwillige Landstorm in meer dan één opzicht. Het ging niet
alleen om het gezamenlijk vieren van het tweede lustrum van de BVL
met een eed van trouw aan vaderland en vorstenhuis, maar ook om
een signaal af te geven dat de korpsen paraat stonden met tienduizenden mannen.

Vaardigheidswedstrijden reservisten

Korpsgeest en

saamhorigheid
kent lange traditie

Schiet- en vaardigheidswedstrijden in combinatie met saamhorigheidsactiviteiten
maken al eeuwenlang deel uit van de tradities van voorgangers van het
Korps Nationale Reserve. De ‘Landdagen’ uit het interbellum (de periode tussen
WOI en WOII) zijn daarvan een mooi voorbeeld.

In 1928 werden er tijdens de Nationale Landstormdag schietwedstrijden gehouden en gezamenlijke maaltijden genuttigd. Deze
nationale dag werd door tienduizenden landstormers bezocht. Het
was een duidelijk bewijs dat deze nationale bijeenkomst, die was
ontstaan uit de talrijke gewestelijke landdagen en zeer samenbindend en enthousiasmerend werkten voor de vrijwilligers. Eenheden
van de Vrijwillige Landstorm vervulden hun rol tijdens de meidagen
van 1940, maar na de Nederlandse capitulatie hielden zij per 1
september van dat jaar op te bestaan.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de Nationale Reserve opgericht
in 1948. Deze had een relatief sluimerend bestaan en van landelijke
dagen of wedstrijden was geen sprake. Er werden wel regionale
schiet- en bindingsdagen gehouden, maar op nationaal niveau werd
niets ondernomen. Pas in 1976 namen natreseenheden deel aan de
landelijke schiet- en vaardigheidswedstrijden van de Koninklijke
Landmacht. De reservisten behaalden daar vaak prima schietresultaten. In 1982 werden deze wedstrijden door bezuinigingen stopgezet, waarop men in 1984 besloot om op korpsniveau schietwedstrijden te organiseren. In 1984 stelde het NTC (Nationaal Territoriaal
Commando) voor het toen splinternieuwe Korps Nationale Reserve
de NTC-vaardigheidstesten in.

Drie vliegen in één klap
In 1984 ontving de Nationale Reserve een eigen vaandel uit handen
van Koningin Beatrix. Deze gebeurtenis was de eerste grote
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De jaarlijkse korpsdag bestaat uit
drie onderdelen: Landelijke Schieten Vaardigheidswedstrijden,
Bakker’s Bluff en diverse sportwedstrijden.

(secretaris van de Stichting De Nationale Landstormcommissie) de
aangetreden collega’s toe over het belang van de voortzetting van
de Vrijwillige Landstormtradities door het Korps Nationale Reserve
van nu. Commandant der Strijdkrachten Middendorp sloot het
korpsappel af met een toespraak over het groeiende belang van
reservisten in de krijgsmacht van nu en morgen. En het besef anno
2014 dat veiligheid in de wereld door actuele ontwikkelingen, ook
in Nederland, niet zo vanzelfsprekend is als eerder door sommige
landgenoten werd gedacht. Het waren woorden die het gehele korps
een hart onder de riem staken.

Nieuwe traditie
Nieuw in 2014 is de introductie van de Vrijwillige Landstorm
wisseltrofee ‘Als ’t Moet’. Deze trofee is een klein model van het
monument op het Ereveld op de Grebbeberg dat op 4 augustus
2014 werd onthuld. De trofee is in het leven geroepen voor de beste
‘overall’ prestatie tijdens de LS&VW. De Bravo Compagnie van 30
Natresbataljon wist de nieuwe wisseltrofee als eerste in de wacht
te slepen. Een andere primeur was weggelegd voor de Fanfare van
het Korps Nationale Reserve. Deze speelde tijdens het korpsappel
vanzelfsprekend de ‘Nationale Reserve Defileermars’, maar bracht
ook een primeur ten gehore: de nieuwe, recent gecomponeerde,
‘Mars Reservisten’ voor alle reservisten in de Koninklijke Landmacht.

landelijke bijeenkomst. Pas in 1988 vond de eerstvolgende grote
korpsmanifestatie plaats tijdens de viering van 40 jaar Nationale
Reserve. Ook werd daar voor de eerste keer een landelijk parcours
militair georganiseerd, samen met vele andere activiteiten. De dag
werd afgesloten, zoals al eeuwen de traditie was, met een maaltijd
en een saamhorigheidsborrel. Ook bij de volgende lustrumvieringen
werden grote landelijke bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij
speelden de Landelijke Schiet & Vaardigheidswedstrijden (LS&VW)
een belangrijke rol.

Na alle plichtplegingen legde korpsfotograaf Michel Nauta de
verzamelde troepen vast op een enorme groepsfoto. Deze plaat is als
herinnering elders in deze special van November Romeo afgebeeld.
Normaal gesproken gaan de militairen op de korpsdag, na een
eenvoudige maaltijd direct huiswaarts, maar ter gelegenheid van
het eeuwfeest was voorzien in een avondprogramma. Tijdens een
grote barbecue werd de stemming, die de gehele dag al geweldig
was, beklonken met nog meer binding en gezelligheid. Zanger Wolter
Kroes versterkte het geheel met een vrolijke toonzetting de feeststemming. Heel laat werd het voor de meeste militairen niet na vroeg
opstaan en een volle dag zware fysieke inspanningen. Daarmee viel
deze topdag vol korpsgeest in de categorie ‘Moe maar voldaan’.

Het parcours militair Bakker’s Bluff werd voor het eerst in 1991
gehouden en maakt sindsdien deel uit van de korpstraditie als landelijke activiteit. Ben Bakker, de in 2010 overleden en bijzonder gewaardeerde natrescollega van de Charlie Compagnie in Amsterdam, stond
aan de basis. Zijn initiatief vond erkenning in de naam ‘Bakkers Bluff’.
Dit parcours militair kent vooral fysieke uitdagingen in teamverband. Sinds 2013 zijn de LS&VW en Bakker’s Bluff geclusterd met het
nieuwste fenomeen; de landelijke sportdag van het Korps Nationale
Reserve. Daarmee vangt de jaarlijkse korpsdag drie vliegen in een
klap. De voortzetting van een eeuwenlange traditie.

Korpsgeest en saamhorigheid
De Landelijke Schiet- en Vaardigheidswedstrijd is een krachtmeting
voor reservisten. Het heeft als doel het trainingsniveau te meten
binnen alle compagnieën van de natresbataljons. Elk van de 17
compagnieën vaardigt een organiek samengestelde groep af. Tijdens
de LS&VW passeren oefeningen de revue die passen bij de kerntaken
van het Korps Nationale Reserve, waaronder schietvaardigheid,
verkeerssluis en patrouillegang. Hierdoor is het, naast een gezonde
onderlinge competitie, een geweldig meetmoment voor het bepalen
van de staat van geoefendheid. Daarnaast versterkt de LS&VW de
saamhorigheid en de korpsgeest.
Met de bundeling van de LS&VW, Bakker’s Bluff en ‘gefuseerde’
bataljonssportdagen, ontstaat een krachtig geheel voor een korpsdag
nieuwe stijl. De organisatorische taken en inspanningen rond de
korpsdag worden verzorgd door collega’s uit alle natresbataljons.
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Korpsdag 2014
Op zaterdag 4 oktober 2014 gingen de deelnemende teams van start.
De weergoden waren de korpsdag in het jubileumjaar bijzonder
gunstig gezind. Het werd al snel zweten voor de deelnemers
tijden deze extreem fraaie nazomerdag. ’s Middags maakten de
Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Tom Middendorp,
en Inspecteur van het Reservepersoneel Koninklijke Landmacht
generaal-majoor Marc van Uhm, een mountain bike tour langs de
drie evenementen om de inspanningen van de reservisten gade te
slaan.
Grootser van opzet dan andere jaren was de dagafsluiting. Ruim
1.500 militairen stonden aangetreden voor een eindappel. Na een
toespraak door de korpscommandant sprak majoor b.d. Frits Stapel
NOVEMBER ROMEO JUBILEUMUITGAVE 1914-2014
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Groepsfoto Korps Nationale Reserve
tijdens de korpsdag 2014.

Prijzenregen tijdens
de korpsdag 2014.

De nieuwe wisseltrofee ‘Als ‘t Moet’ werd uitgereikt door
de Commandant der Strijdkrachten, Tom Middendorp
(rechts op de foto boven).
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Nawoord

100 jaar

vrijwillig paraat
Het georganiseerd beschermen van eigen huis en haard en ‘gewapende weerbaarheid’ op vrijwillige basis kent in Nederland een lange
traditie. Van de schuttersgilden en schutterijen (periode 1300-1900)
naar de Vrijwillige Landstorm en de Nationale Reserve in de 20e
eeuw. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meldden zich
ruim 20.000 vrijwilligers om het land te helpen beschermen tegen
de internationale dreigingen. De toestroom was zo groot dat de
landmacht besloot tot formering van de Vrijwillige Landstorm. Ook
na de Eerste Wereldoorlog bleven de eenheden bestaan. In 1939
bestond de Vrijwillige Landstorm uit 90.000 vrijwilligers, waarvan
ruim de helft werd gemobiliseerd. Velen namen ook daadwerkelijk deel aan de strijd in de meidagen van 1940. Vrijwel direct na de
Tweede Wereldoorlog deed het gemis aan lokale militaire eenheden
zich voelen. Het grootste deel van de landmacht bevond zich in
Nederlands-Indië, terwijl op dat moment in Europa de Koude Oorlog
oplaaide. De regering besloot op 15 april 1948 tot oprichting van
de Nationale Reserve voor extra bescherming van het Nederlandse
grondgebied. In 1983 kreeg de Nationale Reserve de korpsstatus.
Conform de traditiehandhaving bij de krijgsmacht, erft het korps of
regiment de oprichtingsdatum van het korps of regiment waarvan
het de voortzetting is. Voor het Korps Nationale Reserve is dat 4
augustus 1914, de oprichtingsdatum van de Vrijwillige Landstorm.
Tegenwoordig geeft het Korps Nationale Reserve, als gewaardeerd
onderdeel van de Koninklijke Landmacht, een eigentijdse invulling
aan deze eeuwenoude traditie.

Naast burger ook soldaat
In de 100 jaar van haar bestaan maakte de Nationale Reserve als
gevolg van veranderende inzichten de nodige ups en downs mee.
Het steeds wijzigende takenpakket was vaak het resultaat van
compromissen op hoger politiek en militair niveau. Eventuele onduidelijkheden rond de Nationale Reserve waren nogal eens terug te
voeren naar de dubbele doelstelling achter haar oprichting in 1948.
De Nationale Reserve was zowel een militair instrument tegen het
gevaar van ‘links’ (de Sovjetunie en haar handlangers) als een politiek
instrument tegen het gevaar van ‘rechts’ (krachten in de samenleving
die een heel ander idee voor ogen hadden bij militair uitgeruste en
geoefende burgers).

het Korps is anno 2014 geen twijfel meer. Haar omvang en kerntaken
zijn helder omschreven in defensiebeleid voor de komende jaren.
Ook in de Reservistenbrief met bijbehorend rapport, dat in oktober
2014 naar de Tweede Kamer ging, is voor het Korps Nationale
Reserve een belangrijke rol ingeruimd binnen de adaptieve krijgsmacht van de toekomst.

Schakel tussen leger en samenleving
De Nationale Reserve heeft in het nieuwe millennium al vaak laten
zien waar ze toe in staat is. Haar militairen worden ingezet waar
de binnenlandse veiligheid in het geding is. Als er in Nederland
eenheden van de Landmacht worden ingezet, is de kans erg groot
om militairen met het baretembleem van het Korps Nationale
Reserve waar te nemen. Ook aan buitenlandse missies dragen zij hun
steentje steeds vaker bij.
Deze rijk geïllustreerde special van November Romeo schetst een
beeld van de eeuwenoude traditie rond het beschermen wat ons
dierbaar is. In de afgelopen 100 jaar hebben tienduizenden mannen
en vrouwen zich in hun vrije tijd, vrijwillig en vol overtuiging gewijd
aan hun taken bij de Nationale Reserve en de voorgangers daarvan.
Ze deden dit met enthousiasme vanuit de rotsvaste overtuiging een
zinvolle bijdrage te leveren aan de veiligheid van de samenleving. Het
handhaven van de openbare orde en veiligheid is een noodzaak die
ook in 2014 in alle geledingen van de maatschappij wordt gevoeld.
Daarmee is het bestaansrecht van het Korps Nationale Reserve absoluut nog even actueel. Dit korps is niet alleen een flexibel inzetbare
component van de Koninklijke Landmacht, maar vormt daarnaast
een hechte en onmisbare schakel tussen krijgsmacht en samenleving.

Modern en volwassen
De Nationale Reserve heeft in zijn bestaan altijd twee gezichten
gehad. Enerzijds hadden de korpsleden lange tijd het imago van
beperkt inzetbare ‘vrijetijdssoldaten’. Aan de andere kant werd en
wordt de uitzonderlijke motivatie van de vrijwilligers al sinds 1948
door voor- en tegenstanders geroemd. Het Korps Nationale Reserve
is modern en volwassen geworden. Ook over het bestaansrecht van
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De auteurs
Kapitein Fred Warmer

Eerste luitenant Robert Witsen
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RESERVIST
WORDEN
Strategische objecten bewaken. De openbare orde handhaven.
Helpen bij calamiteiten. Bij het Korps Nationale Reserve zet je
je part time in voor vrede en veiligheid in Nederland.
We hebben functies voor mensen zonder militaire ervaring en
we zoeken ex-beroepsmilitairen die willen terugkeren als
onderofficier of officier. Maak serieus werk van je vrije tijd
en ga naar werkenbijdefensie.nl/reservisten

