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Toespraak commando-overdracht, kolonel Bas van den berg, 09 januari 

2023 

 

Generaals, familie, vrienden en - last but not least -collega's. And of course a 

warm welcome to the foreign military authorities. I’m looking forward to continue 

the cooperation with you and hope to visit you in the near future. And my 

apologies for continuing in my mother tongue. Ik ben blij dat jullie getuige wilden 

zijn van het vertrek van kolonel Caelen, en het door mij aannemen van het 

commando over het Opleidings- en Trainingscentrum Genie én het Regiment 

Genietroepen. 

 

Na een periode van vertoeven op Haagse en Utrechtse staven is het goed om 

terug te zijn bij de genie. Van de vele mooie functies binnen de landmacht, 

blijven de commandantenstoelen toch wel de mooiste en de meest uitdagende. 

Ik ben dan ook blij dat het mij wederom gegund is om commandant te zijn. 

 

Wat kunt u de komende jaren van mij verwachten? 

Voor mij zijn er drie hoofdaandachtsgebieden, of om in militaire termen te 

blijven, operatielijnen. Namelijk: 

 personeel; 

 hoofdtaak 1; 

 toekomstig optreden. 

 

Laat ik beginnen met de belangrijkste, het personeel! Al een aantal jaren 

kampen we binnen de genie met veel vacatures. Gezien de huidige 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt heb ik niet de illusie dat ik dat probleem ga 

oplossen. Wel wil ik me, samen de eenheidscommandanten, inspannen voor het 

behoud van het personeel en het vinden, binden en boeien van nieuw personeel. 

Gelukkig hebben mijn voorgangers daar al belangrijke stappen in gezet. 

Bijvoorbeeld met het BBL-traject en de Total Force Genie. Ik zal die lijn zeker 

voortzetten. 

 

Daarnaast heb ik als commandant de verantwoordelijkheid voor u als personeel 

van het OTCGenie. Belangrijke woorden voor mij hierbij zijn plezier, uitdaging en 

waardering. Plezier in en op het werk is een eerste vereiste en een 
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randvoorwaarde voor goede resultaten. Het bieden van uitdagingen creëert 

ruimte voor ontwikkeling en groei naar een hoger en of ander niveau. Uiteindelijk 

moet dat op zijn tijd ook gewaardeerd worden. Vaak positief als het goed is 

gegaan, maar het kan ook correctief zijn als er een fout is gemaakt. 

 

Dan hoofdtaak 1. Na de val van de Berlijnse Muur en het uiteenvallen van de 

Sovjet-Unie hebben we ons niet alleen organisatorisch ontwikkeld naar een 

expeditionaire krijgsmacht, maar ook doctrinair en mentaal. De afgelopen dertig 

jaar hebben in het teken gestaan van het bevorderen van de internationale 

rechtsorde en stabiliteit, de zogenaamde tweede hoofdtaak. 

 

De inval in Oekraïne door Rusland heeft ons met de neus op de feiten gedrukt, 

en we moeten weer de beweging maken naar die eerste hoofdtaak: een shift 

naar het beschermen van het eigen grondgebied en dat van onze bondgenoten! 

Binnen het Commando Landstrijdkrachten is hiervoor al een transitie in gang 

gezet middels het omvormen naar meer zelfstandige commands. 

 

Een vraag die ‘wij’ de komende periode moeten beantwoorden is wat de 

consequenties voor het genie-optreden zijn? Is er bij de combat support een 

wijziging noodzakelijk door deze shift? En hoe zit dat bij de force support? Hoe 

gaan we om met constructie, CBRN en explosieven opruiming? Ik heb de 

antwoorden nog niet een-twee-drie paraat, maar wil daar graag met jullie over 

sparren. 

 

Het derde punt van aandacht is het toekomstig optreden. Dit hangt uiteraard 

nauw samen met de shift naar hoofdtaak 1, en zal dus gelijktijdig beantwoord 

moeten worden. Wat we hierbij zien is een onvermijdelijke ontwikkeling naar 

informatiegestuurd optreden en het optreden met onbemande systemen. 

Uiteraard moeten we bekijken wat deze ontwikkelingen voor invloed hebben op 

ons eigen genie-optreden. Maar minstens zo belangrijk is wat deze 

ontwikkelingen bij de manoeuvre teweeg brengen, en wat de mogelijke gevolgen 

zijn voor de geniesteun die wij aan dat nieuwe optreden gaan leveren. 
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Bij deze drie punten blijft uiteraard het motto van onze huidige commandant 

Landstrijdkrachten leidend: “Omdat we vandaag beter willen zijn dan gisteren, 

en morgen beter dan vandaag.” 

 

Laten we dat met z’n allen voor ogen houden bij het maken van keuzes in de 

komende jaren. Ik ben er van overtuigd dat we daarin als genie en als regiment 

gaan slagen. Dat hebben we in ons 275-jarig bestaan al vaker laten zien. Samen 

banen wij de weg. Sodeju! 

 

 

Als laatste richt ik me tot mijn voorganger kolonel Caelen. Ed, bedankt voor het 

overdragen van deze commando’s. De afgelopen dagen heb je mij op 

voortreffelijke wijze ingewijd in het reilen en zeilen van het OTC en het regiment. 

 

Ik wens jou en Monique de komende jaren veel plezier in Amerika. 


