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Luitenant-generaal
Rob Bertholee
Commandant
Landstrijdkrachten

Luitenant-generaal Rob Bertholee werd op 7 augustus 1955 geboren in Haarlem.
De Commandant Landstrijdkrachten is gehuwd en heeft een dochter.
In 1979 rondde hij zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda
af. Zijn eerste parate functie vervulde hij als luitenant bij 44 Afdeling Veldartillerie;
aansluitend volgden diverse commandofuncties in Nederland en Duitsland.
Van januari 1987 tot december 1988 volgde hij de cursus stafdienst en de Hogere
Militaire Vorming. Hij ging daarna aan de slag als majoor op de landmachtstaf
en behaalde in Amerika tijdens de ‘US Command and General Staff Officer
Course’ (1992) een Master’s Degree in ‘Military Art and Science’. Terug in
Nederland werd hij geplaatst op het Instituut Defensie Leergangen in Rijswijk,
eerst als docent en later als hoofd van de afdeling strategie.
Van 1995 tot 1997 was Bertholee commandant van 41 Afdeling Veldartillerie in
het Duitse Seedorf. In die periode schortte Nederland de dienstplicht op en werd
de afdeling omgevormd tot een beroepseenheid. Na zijn bevordering tot kolonel
in september 1997 werd Bertholee commandant van het Opleidingscentrum
Vuursteun. Een jaar later werd hij aangesteld als chef kabinet van de Bevelhebber
der Landstrijdkrachten.
In het voorjaar van 2000 werd Bertholee uitgezonden naar Kosovo als
contingentscommandant van de Nederlandse troepen. Hij was verantwoordelijk
voor de planning en uitvoering van hun redeployment. Na terugkeer in
Nederland in september 2000 werd hij hoofd van de afdeling internationale
plannen bij de Defensiestaf.
In december 2001 werd hij bevorderd tot brigadegeneraal en aangesteld als
chef-staf van het 1e Duits-Nederlandse Legerkorps in Münster (Duitsland). In die
periode rondde het hoofdkwartier de omvorming tot een ‘High Readiness
Forces’ hoofdkwartier af.
Toen tijdens zijn periode het HQ van het 1e Duits-Nederlandse Legerkorps de
leiding kreeg over de ISAF-missie, trad Bertholee gedurende zeven maanden op als
Plaatsvervangend Commandant en chef-staf ISAF III in Kaboel. Na terugkeer in
augustus 2003 zette hij zijn werk in Münster voort tot december 2004. Twee weken
na de NAVO-certificering voor de NATO Response Force droeg hij de chef-staf
functie over aan zijn opvolger. Als blijk van waardering reikte de Duitse minister
van Defensie het ‘Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold’ aan Bertholee uit.
Op 1 februari 2005 werd Bertholee Directeur van de Directie Aansturen
Operationele Gereedstelling (DAOG) bij de Defensiestaf onder gelijktijdige
bevordering tot generaal-majoor. Tien maanden later, op 1 december 2006,
volgde zijn benoeming tot Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten en
de bevordering tot luitenant-generaal.
Luitenant-generaal Bertholee is Commandant Landstrijdkrachten sinds 13 maart
2008.

