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Foto cover: Reserveofficieren bij de beëdiging 
op 30 september 2022 (Danilo Robles de 
Medina, MCD)
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V
oor u ligt een special van het Marineblad over 
reservisten. Het is inmiddels tien jaar geleden dat we 
daar voor het laatst aandacht aan hebben besteed, 
het werd dus wel weer eens tijd. Zeker ook omdat 

in de personeelsplannen van Defensie de reservist een steeds 
prominentere rol krijgt. En dat is zeker een goede ontwikkeling 
om de band tussen Defensie en de rest van de maatschappij 
te verstevigen en vooral ook duidelijker zichtbaar te maken. Ik 
zeg met opzet trouwens ‘de rest van de maatschappij’ omdat 
Defensie deel uitmaakt van de maatschappij en er niet los 
van staat. Het is goed om even stil te staan bij het beeld dat 
mensen, inclusief de reservisten zelf, bij reservisten hebben. 
Er zijn er voldoende die, deels net als ik zelf, nog denken aan 
mobilisabele eenheden die opkomen nadat er op de knop 

is gedrukt, zich melden bij mobilisatiecomplexen en zich vervolgens met hun ietwat 
verouderde materieel richting het front begeven. Als ik mij niet vergis hadden we zelfs 
een complete landmachtdivisie die we konden mobiliseren. Inmiddels hebben we die 
aantallen mensen niet meer en ook niet meer het (zwaardere) materieel om zoveel 
mensen uit te rusten. Bij de marine waren de aantallen allemaal wat kleiner; er waren 
weinig tot geen varende eenheden die we konden mobiliseren en ook bij de mariniers 
waren er geen extra compagnieën of bataljons die op de been gebracht konden worden, 
voor zover ik weet. 

Na de Koude Oorlog zijn reservisten veelal ingezet vanwege hun specifieke 
deskundigheid als ingenieur, antropoloog, stafofficier, analist, tolk en ga zo maar 
door. Een uitstekende aanvulling op de capaciteiten die de krijgsmacht standaard 
in de gereedschapskist heeft zitten. Een gereedschapskist die door de jarenlange 
bezuinigingen trouwens behoorlijk kleiner én leger is geworden, waardoor meer vraag 
naar reservisten ontstond. 

Door de recente geopolitieke ontwikkelingen en de demografische realiteit moet de in 
omvang groeiende krijgsmacht op zoek naar personeel op een zeer krappe arbeidsmarkt. 
Daarbij zijn reservisten een deel van de oplossing. Als reservisten kunnen werken op 
plekken waar zij dingen kunnen doen waar ze al goed in zijn, dan is er weinig opleiding 
nodig en zijn ze vrijwel direct inzetbaar. Als ze op specifieke militaire functies gaan 
opereren dan is aanvullende opleiding uiteraard vereist -als ze die niet eerder hebben 
genoten- en zullen ook de reservisten hun vaardigheden moeten onderhouden en op 
peil zien te houden. En dat betekent dat ze die regelmatig moeten (kunnen) beoefenen. 
Daarnaast blijft het voor alle reservisten, net als voor alle andere militairen, van groot 
belang dat ze in een team worden ingepast en dat ze de gelegenheid krijgen om met dat 
team gezamenlijk te oefenen. Op papier alleen kunnen aantallen er mooi uitzien, maar 
ieder team zal op elkaar ingespeeld moeten raken en dat kost nou eenmaal tijd. Alleen 
op de knop drukken is niet voldoende. Daar moet sowieso nog iets mee gebeuren, 
want op dit moment is het niet verplicht voor reservisten, behalve in geval van crisis of 
oorlog, om op te komen als er op de knop gedrukt wordt. Het overgrote deel van hen 
komt wel gewoon op, laat daar geen misverstand over bestaan, maar wil de krijgsmacht 
op gegarandeerde capaciteit kunnen rekenen, dan zal er een mogelijkheid moeten zijn 
dat reservisten verplicht zijn te komen. Verder moet de rechtspositie van reservisten 
veel beter worden geregeld. Alleen al het feit dat zij nog steeds zelf op papier hun 
aanwezigheid moeten bijhouden en indienen, geeft aan dat er nog een grote slag te 
slaan is. Er moet nog veel gebeuren en daar gaan we mee aan de slag. In de tussentijd 
wens ik u veel leesplezier met deze speciale editie.
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