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Van de eindredacteur

Halo semua (goededag allemaal)

Richard Marnix Sopacua

Dat de genomen maatregelen v.w.b. het be-
strijden van het Covid-19 virus ons normale 
sociale leven heeft beperkt, kan ik alleen maar 
zeggen ‘omwille van ons aller gezondheid … 
het is niet anders’. Het heeft er wel toe geleid 
dat er weinig kopij bij de eindredactie van de 
OVVKNR Koerier is binnengekomen omdat er 
nagenoeg geen afdelingsactiviteiten zijn geor-
ganiseerd. Gelukkig, het einde is in zicht. Zoals 
het er nu voor staat komen, eind juni begin juli, 
de meeste van de opgelegde beperkingen te 
vervallen. Er kunnen straks meer activiteiten 
worden georganiseerd zonder enige limiet-
grens aan personen verbonden, dan komt het 
weer helemaal goed met de toestroom van 
kopij …
Desondanks valt er nog genoeg te lezen in 

deze editie. Zo geeft de voorzitter van de af-
deling Zuid-Holland, de 1e lt. b.d. Hans Jansen, 
een mooie terugblik op ‘Reforger 1987’ en de 
HCKNR laat door middel van het ‘Nieuws van-
uit de HCKNR’ een glimp van wat er zoal aan 
uniformkleding bij het museum te zien zijn.
Verder in dit blad o.a. een bijdrage van de 
BFT2018 (pag. 8), een koninklijke onderschei-
ding voor Harrij Verweij (pag. 10) en een be-
schrijving van de ‘Ommetje’-app (pag. 13).

Heel veel leesplezier, fijne vakantie en bovenal 
goede gezondheid toegewenst.

Amato oo (tot ziens),

Sld1 b.d. Richard Marnix Sopacua

Met een COVID-19 ;-) naar de OVV KNR kijken
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Van de secretaris 

Vrijwilligers gezocht voor de nationale 
veteranenbegraafplaats in Loenen (NVBL) 

Peter Mensink

volledig fysiek. Deze tweede ALV, vond plaats 
op de Bernhard kazerne in Amersfoort.
Het belangrijkste onderwerp, was de verant-
woording over het gevoerde financiële beleid. 
De kas controle commissie had voorafgaande 
aan beide vergaderingen, alle stukken ter in-
zage gekregen, en heeft op basis daarvan ad-
vies uitgebracht aan de ALV, om decharge te 
verlenen. Na uitvoerige toelichting door de 
penningmeester, en het beantwoorden van de 
vragen uit de afdelingen, werd de goedkeuring 
gegeven, en werd decharge verleend aan het 
bestuur voor het gevoerde beleid.
Deze goedkering was noodzakelijk, omdat an-
ders de afdracht aan de afdelingen niet door-
gevoerd kon worden. De penningmeester zeg-
de toe dat hij tot de afdracht aan de afdelingen 
zou doorgaan.
De jaarlijkse uitreiking van de jaarspelden en 
de ere koorden staat nu gepland voor 01 ok-
tober 2021.
Op 02 oktober vindt de jaarlijkse Korpsdag 
plaats. Het bestuur heeft gemeend om op 
deze dag een bijeenkomst te houden voor de 
leden, waarbij ook de jaarspelden en ere koor-
den van zowel 2020 als 2021 worden uitge-
reikt. Zodra daar meer over bekend is/wordt 
zult u via de secretaris van de afdeling worden 
geïnformeerd.

Peter Mensink
secretaris OVV

Beste leden,
Zoals u allen weet, zijn een aantal zaken die 
jaarlijks bij OVV plaatsvinden, door Covid-19 
niet doorgegaan. U moet hierbij denken aan 
de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, het 
Bevrijdings defilé in Wageningen, Prinsjesdag, 
en de activiteiten binnen de eigen afdeling.
De jaarlijkse herdenking op de Amerikaanse 
begraafplaats in Margraten is wel doorge-
gaan, zij het in een sobere setting, dit onder 
dankzegging naar de afdeling Zuid, die dit elk 
jaar voor haar rekening neemt.
De jaarlijkse herdenking op de Grebbeberg 
heeft zowel in 2020 als in 2021 plaatsgevon-
den, waarbij enkele leden van het Korps Natio-
nale Reserve bij deze herdenking aanwezig is 
geweest.
Op de jaarlijkse Algemene Leden Vergade-
ring komen een aantal onderwerpen aan de 
orde, waaronder het jaaroverzicht van de 
secretaris, de financiën, en de uitreiking van 
jaarspelden en ere koorden. Omdat dit ook in 
2021 vanwege Covid-19 niet mogelijk was, en 
er toch besluiten genomen moesten worden, 
hebben wij de voorzitters van de afdelingen 
gevraagd, of zij met een mandaat namens de 
afdeling, deel wilden nemen aan een “alterna-
tieve” ALV. Dit gebeurde in eerste termijn digi-
taal op 27 maart, waarbij het landelijk bestuur 
fysiek aanwezig was. Helaas liet de techniek 
ons in de steek, waarop besloten werd om een 
tweede ALV te houden op 22 mei, deze keer 

Met de opening van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen op 26 november 2020 door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is een lang gekoesterde wens 
van veteranen in vervulling gegaan. Om de veteranen die respectvolle laatste rustplaats te kunnen bieden waar zij recht op hebben, is de Vereniging Vrijwilligers op 
zoek naar mensen die zich willen aansluiten bij één van de volgende vier werkgroepen:
* Werkgroep Beheer en Onderhoud Begraafplaats (BOB)
* Werkgroep Gastvrijheid, Horeca en Toezicht (GHT)
* Werkgroep Begeleiding Uitvaarten, Bijzettingen en Evenementen (BUBE)
* Werkgroep Rondleidingen, Voorlichting en Educatie (RVE)

Heeft u belangstelling voor één van bovenstaande werkgroepen en/of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail 
naar info@vrijwilligersnvbl-ogs.nl.  Zij waren er voor ons, laten wij er nu voor hen zijn. Meld u zich aan? 

Met vriendelijke groet, 

Adjudant B.D.  Cees J. M. Damen
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eindigt als je twintig bent. Als je negenentwin-
tig wordt, volgt een wereldcrisis met een 
beurscrash in New York. De gevolgen zijn een 
hoge inflatie en een enorme werkeloosheid. 
Vervolgens komen de Nazi’s aan de macht. Als 
je tweeëndertig bent zitten we al in de Tweede 
Wereldoorlog. Deze eindigt als je vijfenveer-
tig bent en heeft zestig miljoen slachtoffers 
gekost. Als je tweeënvijftig bent begint de de 
oorlog in Korea, en als je voor de vierenzes-
tigste keer jarig bent, is het oorlog in Vietnam. 
Deze eindigt als je vijfenzeventig bent.
Een kind in 1985 had er geen idee van hoe 
zwaar opa en oma het in het leven hebben 
gehad. Zij hebben alle gevaren van ziektes en 
oorlogen overleefd. 

In de hedendaagse wereld, met allerlei ver-
worvenheden, bevinden we ons nu in een nieu-
we pandemie. Mensen beklagen zich dat ze 
een aantal weken nagenoeg hun huizen niet uit 
mogen, om te doen wat ze zo normaal vinden. 
Toch hebben ze stroom, mobiele telefoons, ge-
noeg eten, warm water en een veilig dak boven 
hun hoofd. Dit alles was er vroeger meestal 
niet. Toch hebben onze ouders moeilijke tijden 
doorstaan, maar hun levensvreugde niet ver-
loren. Nu klagen we, als we mondmaskers in 
de supermarkt en in de winkelcentra moeten 
dragen. Een kleine aanpassing in je denkwijze 
kan wonderen doen. Laat ons dankbaar zijn 
voor de tijd waarin we leven. Laat ons elkaar 
beschermen en helpen waar nodig. 
Deze boodschap moet de wereld in om alle 
mensen te kunnen bereiken.

REFORGER 1987
Return of Forces to Germany, REFORGER. Vele 
Natres peloton’s uit Zuid-Holland namen hier-
aan deel. Dordrecht zou een groot middelpunt 
worden in dit verhaal.

In augustus 1987 veranderde het in Dordrecht 
gelegen Duivelseiland in een militaire bases. 
Het bedrijf Penn en Bauduin (onderdeel van 
deGroot Int uit Zwijndrecht) verhuurde haar 
bedrijfsterrein aan de Kon. Landmacht. Sinds 
18 augustus ‘87 werd dit nu een tijdelijk militair 
terrein. 

Inmiddels alweer de 2e OVV-Koerier van 2021. 
We zijn nu al een ruim jaar in de ban van het 
Corona-virus of COVID-19. Zat zijn we het ze-
ker. Maar het grote probleem is dat zodra we 
denken dat het de goede kant op gaat, komt er 
een nieuwe golf om de hoek kijken.

Dit geeft voor iedereen een gevoel van mach-
teloosheid. Inmiddels is er begonnen met vac-
cineren met de diverse vaccin’s. Maar toch zijn 
er nog grote problemen met diverse vaccin’s 
(op het moment dat ik dit schrijf) zoals ver-
traagde leveringen, goedkeuringen van diver-
se vaccin’s door de EMA en een probleem met 
bijverschijnselen met het Astra Zenica vaccin, 
zoals meldingen van trombose en verminde-
ring van rode bloedplaatjes.

Het is gelukkig zo dat er een heel groot gedeel-
te van de zorgmedewerkers van de IC’s reeds 
zijn gevaccineerd en ook met een 2e dosis zijn 
ingeënt. Ook zijn ouderen en mensen met ge-
zondheidsproblemen inmiddels gevaccineerd. 
En de Corona-regels worden langzaam ver-
soepeld in de vorm dat kleine dingen weer 
kunnen.
Hoe graag zouden we onze maandelijkse bij-
eenkomsten weer niet oppakken en andere 
evenementen zoals musea bezoeken, herden-
kingen bijwonen, maar helaas, nog niets van 
dit alles.
Gelukkig hebben wij allen een groot doorzet-
tingsvermogen en zuchten we bij deze proble-
men, maar zetten toch door.
Natuurlijk hopen wij allen dat we in dit najaar 
toch een groot gedeelte van onze normale ge-
woonte en routine weer op kunnen pakken.
Dus: zet door en blijf gezond!

We klagen nu steen en been over allelei pro-
blemen die deze tijd met zich meebrengt. Maar 
als we terugkijken naar de vorige eeuw, heb-
ben we niet écht te klagen.
Stel je voor, dat je in 1900 geboren bent. Op 
veertien jarige leeftijd begint de Eerste We-
reldoorlog. Je bent achttien jaar en de oorlog 
is overal. Aantal slachtoffers: tweeëntwintig 
miljoen. Kort daarna begint een wereldwijde 
pandemie: de Spaanse griep staat voor vele 
deuren, vijftig miljoen slachtoffers. Deze griep 

Hans Jansen

Zuid-Holland
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Van het complex van Penn en Bauduin, in-
clusief de montagehal en een deel van het 
Rijkswaterstaat-terrein, werd een kompleet 
basiskamp gemaakt en 3.800 slaapplaatsen 
gecreëerd. De invasie zou op woensdag 26 aug 
‘87 aanvangen.
En krijgt dit stukje Dordrecht een invasie van 
6.500 Amerikaanse strijdkrachten en 3.000 
zogenaamde wielvoertuigen (geen tanks) te 
verwerken.

Op 18 augustus ’87 was dat al te merken bij de 
bedrijfspoort. 
Iedereen die het terrein op wilde gaan werd 
aangehouden door twee bewapende Neder-
landse militairen van het Korps Nationale Re-
serve van peloton 486. 
Dit peloton werd aangevuld met een deel van 
peloton 373, allebei uit Dordrecht. Ze lieten al-
leen personeel van Penn en Bauduin en men-
sen, die bij de voorbereidingen betrokken wa-
ren, door.

In het huisje, waar normaal een portier van het 
bedrijf zit, zat nu een militair met radioappa-
ratuur. Links en rechts van de ingang werden 

enorme tenten opgezet. Mensen in burger wa-
ren druk bezig met de bouw van nog een derde 
tent. 

Schuin tegenover de hoofdingang stond een 
enorme montagehal (waar normaal brugde-
len, zoals voor de Moerdijk-brug, werden ge-
bouwd) van Penn en Bauduin. Ervoor staan 
tientallen Dixi’s opgesteld en wat verder een 
tweetal mobile snackbars. 
De montagehal zelf is veranderd in een gigan-
tische slaapzaal. Er staan maar liefst 4.000 
stapelbedden. Militairen lopen af en aan om de 
bedden van matrassen te voorzien.

Er waren voornamelijk Nederlandse militairen 
op het terrein, maar ook waren er inmiddels al 
enkele Amerikaanse collega’s gearriveerd die 
een kwartiermakers groep vormden.

In deze hal zullen de Amerikaanse militairen de 
komende weken de nacht kunnen doorbren-
gen. 
Voor hun verzorging en voor de bewaking van 
het terrein waren maar liefst 800 manschap-
pen beschikbaar. 
De bewaking door leden van het Korps Nati-
onale Reserve kreeg extra aandacht, omdat 
verschillende anti-militaristische actiegroepen 
al hadden aangekondigd te komen protesteren 
tegen de aanwezigheid van de militairen.

De aanvoer 
Vanaf Schiphol werden de eerste honderden 
militairen per bus aangevoerd. De vrijwel alle 
in Dordrecht logerende Amerikanen militairen, 
voornamelijk uit Fort Hood, vielen onder de 
categorie bedienend personeel (chauffeurs, 
e.d.).
Zij werden later vanuit Dordrecht naar Rotter-
dam gebracht. Op die dag kwamen namelijk 
de eerste per schip aangevoerde jeeps, e.d. 
aan in de Rotterdamse haven. Deze voertui-
gen werden op een groot terrein van Penn 
en Bauduin gestationeerd en beveiligd. Daar 
vandaan rijden ze vervolgens in colonnes naar 
West Duitsland. Vanaf 29 aug. vertrokken de 
eersten naar de deelstaat Neder-Saksen in 
Duitsland.
Dit was het beeld van de grootste REFORGER-
actie uit de historie.

Er werden in Dordrecht in etappes, 6.500 
Amerikaanse militairen verwacht. Onder wie 
enkele honderden vrouwelijke militairen (in die 
tijd nog bijzonder voor Nederlandse begrip-
pen).

(Wordt vervolgd.)
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Nieuws vanuit de Historische Collectie Korps Nationale Reserve 

Nieuwe bewoner 
in de HC HKR 

Voorzichtig zijn we weer aan de slag gegaan in de col-
lectie. We mochten ook een nieuwe bewoner verwel-
komen, dat leest u in deze bijdrage. Inmiddels hebben 
we drie wapens extra mogen ontvangen. Via de RCKL 
(Rekwisieten Commissie Koninklijke Landmacht) heb-
ben we deze wapens in bruikleen gekregen, te weten: 1 
x Lee Enfield, 1 x Garand en 1 x Karabijn M.95.
Met deze wapens willen we drie uniformpoppen uit-
rusten. Ook zijn we gestart met ons project om de 
bepaalde delen van de collectie interactief toegan-

kelijk te maken voor de bezoeker. Van het Regiment 
Limburgse Jagers hebben we een prachtig gedenkbord 
in bruikleen gekregen. 
We gaan ook dit jaar weer een maand later open dan 
de bedoeling is. We hopen dat we u weer kunnen ont-
vangen vanaf 2 juni 2021.
Om al deze ambities waar te maken kunnen we ook 
financiële steun gebruiken. Al jaren worden we onder-
steund door een trouwe groep donateurs, daar zijn we 
als bestuur blij mee. 

Mocht u ons willen ondersteunen, voor 10 euro bent 
u al donateur en draagt u bij aan de instandhouding 
van de geschiedenis van de reservist. Op onze website 
vindt u onder het kopje “Over ons” een formulier om 
u aan te melden.

We hopen u ook dit jaar weer via nieuwsbrieven en de 
OVVKNR-koerier op de hoogte te houden.

Namens het bestuur van de HC KNR

Kap (tit) b.d. Sjaak Vinke
Vicevoorzitter HC KNR

Onlangs ontving de HC KNR een aantal 
uniformstukken van lkol bd Koos Vaes, 
oud commandant van het Korps Natio-
nale Reserve. Zijn avondtenue (AT) heb-
ben wij een plaats gegeven in de vaste 
expositie.

In het VS 2-1593, Voorschrift Tenue voor militairen, 8e 
druk van 23 januari 2018 (afgegeven door de Com-
mandant Landstrijdkrachten) staat dat het AT door 
alle militairen van de KL mag worden gedragen staat. 
Dit is de huidige tenueregeling.

Naast de bestaande uniformering, het veldtenue, het 
kazernetenue en de het DT werd in 1952 het vooroor-
logse donkere tenue in ere hersteld. Zij het met een 
aantal aanpassingen. Het geklede tenue werd ook bij 
gelegenheden na vijf uur gedragen. Dit tenue bestond 
uit de jas met staande kraag, pantalon met brede bies, 
de donkere pet witte handschoenen en op de borst de 
klein model onderscheidingen.

In andere NAVO landen was het gebruik om bij gele-
genheden waar ook burgers bij waren, die smokings 
droegen, de dinnerjacket te dragen. Dit is een van oor-
sprong Brits uniformstuk uit de tropen (en de Britten 
hadden buiten Groot Brittannië veel tropen), een kort 
jasje zonder panden en steekzakken, brede revers en 
een minieme knoopsluiting. Een luchtig kledingstuk 
maar met veel militair traditionele toevoegingen.
In het begin 60’er jaren van de vorige eeuw kwam bij 
de KL en KLu de behoefte tot gebruik van een dinner-
jacket of avondtenue op.
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Op het moment dat ik dit schrijf zijn we een jaar verder met corona. Het blijft lastig 
om alle regels te hanteren, maar helaas is het niet anders. 



Gedenkbord van de “De Sphinx” 
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De toenmalige esthetische adviseur van de Minister 
van Defensie, Frans J.H.Th. Smits (Oud Vrijwillig Land-
storm korporaal bij de luchtwachtdienst, mei 1940) 
ontwierp een basis avondtenue met regiments- of 
korpstoevoegingen. Hongaarse lussen op de onder-
mouw voor de cavalerie, lissen met knopen voor de 
Garderegimenten. De Emblemen werden aangebracht 
op de doorlopende revers.
Dit alles moest typisch “Nederlands sober” blijven. Al-
les hetzelfde. Doe gewoon, dan doe je al.........
Alleen aan de pet GT kon men zien van welk regiment, 
korps of dienstvak men kwam.
Later verbeterde dat iets door de wit metalen knopen 
met eenheidsemblemen. En nu ook door het dragen 
van de korps of regiments vlinderdas.
Het Avondtenue (AT) is er voor vrouwelijke en man-
nelijke militairen.

Het tenue bestaat uit: 
1.  Hoed of pet AT, bordeauxrode Lumbl of groene ba- 
 ret KCT, organiek verstrekt
2.  Jas AT

3.  Overhemd lange mouw, wit. AT of GLT
4.  Lavalliere, vlinderdas, zwart of in regimentskleuren
5.  Cumberband  blauwzwart of vest AT 
6.  Rok of broek AT met ponceaurode bies
7.  Schoenen pumpmodel, zwart. Schoenen zwart of  
 vitrines
8.  Handschoenen wit

Het is ook toegestaan het GLT te dragen als alternatief 
voor het AT. Op het AT  worden miniatuur decoraties 
gedragen

Als goed geaard lid van het Korps Nationale Reserve 
werd er ook door de Korpscommandant iets buiten-
model gedragen. De mantel van het oude geklede 
tenue.

Al met al is het AT van lkol b.d. Koos Vaes een prachtige 
aanwinst voor onze collectie.

Frans Smits
Conservator

Van de Historische Collectie Regiment 
Limburgse Jagers hebben we recent een 
gedenkbord in bruikleen gekregen uit 
1925. 

Het is een bord dat gemaakt is voor het 10-jarig be-
staan van de Lanstormkorps Limburgsche Jagers. In 
onderstaande tekst is in de taal van die tijd het doel 
van het bord aangegeven:

Gedenkbord ontworpen door den ceramischen kunste-
naar, de heer W. J. Rozendaal te Maastricht en aange-
boden door de Directie van de N.V. Kristal-, Glas-, en 
Aardewerkfabrieken. “De Sphinx”, bij gelegenheid der 
herdenking van het Tienjarig bestaan van het Land-
stormkorps Limburgsche Jagers aan:
• Het Landstormkorps Limburgsche Jagers.
• De Gewestelijke Landstormcommissie in Limburg
• De Nationale Landstormcommissie
• De Inspectie van den Vrijwillige Landstorm
• De HoogEdelGestr. Heer Commissaris der Koningin  
 in de Provicie Limburg
• Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandse
  Zaken
• Zijne Excellentie den Minister van Oorlog
• Den Commandant van het Landstormkorps 
 Limburgsche Jagers.

OPENSTELLING HCKNR IN 2021
In het bestuur zijn de openingstijden voor het jaar 2021 
vastgesteld. 
We zijn weer open vanaf:
12 juni 2021 tot en met 2 oktober 2021. Op de volgende 
middagen bent u van harte welkom om onze collectie 
te bezoeken:
• Woensdagmiddag van : 13.00 – 17.00 uur
• Zaterdagmiddag van : 13.00 – 17.00 uur

Op 2 oktober 2021 staat de Korpsdag gepland.

Daarnaast is het altijd mogelijk om met een groep de 
collectie te bezoeken. 
Hiervoor kunt een verzoek indienen op het mailadres: 
historischecollectie@natres.nl

De opstelling van onze collectie is afhankelijk van de 
situatie rond het coronavirus. Actuele informatie staat 
op onze website.
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Tegen het einde van de oorlog vonden er in het gebied 
tussen de Hoge Venen en de rivier de Roer hevige ge-
vechten plaats. Deze gevechten hebben nooit dezelfde 
bekendheid gekregen als het Ardennen offensief. Het 
Ardennen offensief vond plaats tussen 16 december 
1944 en 25 januari 1945 terwijl de slag om het Hürt-
genwald plaats vond in de periode tussen half septem-
ber 1944 en februari 1945.

Het Hürtgenwald ligt ten zuidoosten van Aken, in de 
Noord-Eiffel en heeft een oppervlakte van goed 88 
km2 en ongeveer 15-20 km van de Belgische grens 
(hemelsbreed). In dit gebied lag de Siegfriedlinie of 
Westwall welke in dit gebied uit twee verdedigingsli-
nies bestond. De Siegfriedlinie of Westwall bestond uit 
een aaneenschakeling van bunkers, betonnen tank-
versperringen (zgn drakentanden), mitrailleursnesten, 
prikkeldraadversperringen en mijnenvelden.
Waarom hebben de gevechten in het Hürtgenwald 
nooit veel bekendheid gekregen in de naoorlogse ge-
schiedschrijving? Dit heeft verschillende redenen.
• De strijd om het Hürtgenwald werd vooraf gegaan  
 door de Slag om Arnhem en was gedeeltelijk gelijk- 
 tijdig met het Ardennenoffensief,
• Veel aanvallen werden afhankelijk door de Duitsers  
 afgeslagen, ten koste van zware geallieerde verlie- 
 zen. 

De geschiedschrijvers aan geallieerde zijde hadden 
weinig interesse in ‘verloren’ gevechten.
Op 11 september 1944 trokken Amerikaanse troepen 
over de Duitse grens ten noorden van Trier. Op 12 sep-
tember vielen Amerikaanse troepen de Siegfriedlinie 
aan bij Aken waarbij de eerste Westwall bunkers van 
de Duitsers verloren gingen. De geallieerden stonden 
daarmee na 96 dagen, na de landing in Normandië, 
op een linie die volgens hun eigen planning pas op ‘D+ 
330’ bereikt had moeten worden. Door de snelle op-
mars werden de aanvoerlijnen (te) lang wat een logis-
tiek probleem tot gevolg had, zoals brandstof tekort. 
Dit alles leidde tot een aarzelende opmars door de 
Amerikanen in het gebied van Aken en het Hürtgen-
wald in september 1944.
         
Aan Duitse zijde probeerde het 74ste Armeekorps zo-
lang mogelijk stand te houden in de strook rond Aken 
en het gunstige terrein van de Westwall als verdediging 
te benutten. Het Hürtgenwald, met zijn dichte woud-
bossen,  had voor de Duitse verdedigers het voordeel 
dat het Amerikaanse oorlogsmateriaal minder effec-
tief kon worden ingezet. Het Hürtgenwald bestond uit 
dichte bossen, kale heuvelruggen en diepe kloven. In 
de herfst en de winter maakten zware sneeuw- en re-
genval en het ontbreken van wegen het gebied moeilijk 
begaanbaar, zowel te voet als met voertuigen. Overal 

waren de Geallieerden aan het vechten om de Duitsers 
terug te dringen over hun eigen landgrenzen en ze 
terug te dringen naar de rivieren, de Roer en de Rijn.
Voor de Amerikanen was het woord Huertgen, met 
de klank huert (hurt = pijn), dan ook synoniem voor 
dood en verminking. Buiten de vele gewonden en 
doden werden door de barre omstandigheden en de 
kou, zeer veel soldaten afgevoerd met trench feet en 
ontstekingen aan de luchtwegen. Eén van de soldaten 
die hier vocht in het Hürtgenwald was Robert Cahow.

De vergeten veldslag in Duitsland

De bloedigste veldslag in Duitsland tijdens de tweede wereldoorlog vond 
plaats in de laatste maanden van 1944 in de omgeving van Aken.
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Robert Cahow
Robert Cahow was de oudste van acht broers uit een 
boerenfamilie uit Wisconsin. In het begin van de oorlog 
diende hij als een militaire politieman in de VS. Uitein-
delijk besloot Robert zich vrijwillig in te schrijven voor 
dienst aan de frontlinie en werd hij overgeplaatst naar 
Europa. Daar werd hij bij de 78e Amerikaanse Infante-
rie Divisie geplaatst. 
 
Op 13 december 1944 was zijn eenheid betrokken bij 
hevige gevechten in het Hürtgenwald. Toen ze met 
hevig verzet geconfronteerd werden, kwam de opmars 
van de Amerikaanse troepen naar de stad Schmidt, 
vast te zitten. De 78e Divisie probeerden de betonen 
bunkers, die op de strategisch gelegen Ochsenkopf 
heuvel lagen, in te nemen. Tijdens de lange gevechten 

om deze bunkers, raakten talloze kameraden van Ca-
how gewond. Om ze te redden bood hij zichzelf aan 
als vrijwilliger. Tijdens deze missie stapte hij echter op 
een mijn. Vanwege hevige vuurgevechten was het voor 
de overige soldaten niet mogelijk hem te bereiken. 
Nadat het vechten gestopt was, werd Cahow’s lichaam 
in het bos begraven. Hoogstwaarschijnlijk door Duitse 
soldaten.

Het bericht van de vermissing van Robert bereikte zijn 
ouders via een telegram. Een jaar lang leefden Robert’s 
familie in onzekerheid. Uiteindelijk werd Robert dood 
verklaard. Echter wat er gebeurd was bleef een myste-
rie tot april 2000 (56 jaar later) toen de Duitse genie, 
die het bos aan het doorspitten was op zoek naar 
mijnen, zijn geïmproviseerde graf vond. Door Robert’s 

lengte van 2.01 meter, was het niet moeilijk om hem 
te identificeren. Alhoewel zijn overblijfselen naar de VS 
zijn overgebracht, brengt zijn familie toch nog vaak 
een bezoek aan het Hürtgenwald. Helaas is deze troost 
niet voor elke familie weggelegd. Op de plek van zijn 
overlijden staat tot op de dag van vandaag een nood-
graf als aandenken. 
           
De families van gesneuvelde Amerikaanse militairen 
hadden de keuze om de lichamen over te brengen naar 
Amerika of te begraven in Europa maar niet op Duitse 
bodem. Vele gesneuvelden van het Hürtgenwald zijn 
overgebracht naar de Amerikaanse begraafsplaats te 
Henri-Chapelle in België.
Het merendeel van de 7.992 militairen hier begraven 
is gesneuveld tijdens de Amerikaanse opmars naar 
Duitsland in 1944-1945, de slag om het Hürtgenwald 
en tijdens de opmars naar het Ruhrgebied. De begraaf-
plaats is tevens de laatste rustplaats voor honderden 
militairen gesneuveld in België en Nederland tijdens de 
operatie "Market Garden” in september 1944 en in de 
slag om de Ardennen. 
Het is tevens de laatste rustplaats voor 420 militairen 
van de Luchtmacht. Tevens zijn hier 7 slachtoffers van 
het "Wereth 11” bloedbad begraven, alsook verschil-
lende slachtoffers van het "Malmedy” bloedbad en 1 
lid van de “Band of Brothers”. 
Er zijn 38 plaatsen waar twee broers zij aan zijn rusten 
en één plaats waar drie broers naast elkaar begraven 
liggen. 94 graven dragen een kruis waarop staat: "Hier 
rust in geëerde glorie een kameraad, enkel gekend 
door god.” 
Op de zuilengalerij langs waar men de begraafplaats 
betreedt, staan de namen van 450 militairen, wiens 
lichamen nooit werden terug gevonden.

Wilt u zelf het Hürtgenwald bezoeken en de verha-
len horen over wat zich op het punt heeft afgespeeld 
waar u op dat moment staat? Ga eens mee met de 
Stichting Battlefieldtour 2018. 
Van 8 t/m 10 oktober 2021 bezoeken wij het Hürt-
genwald. Een geheel verzorgde battlefield tour 
inclusief maaltijden, overnachting en gerenom-
meerde gids voor slechts € 249,- pp. 
Kijk voor meer informatie en/of inschrijven op de 
website www.battlefieldreizen.nl
De website www.battlefieldreizen.nl is onderdeel 
van de Stichting Battlefield Tour 2018.

Follow us:                &    
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Algemene Vereniging van Reserve Militairen

De AVRM is een belangenvereniging niet alleen voor reservisten of 
oud-reservisten maar ook voor beroeps militairen, post-actieven en 
geïnteresseerde niet-militairen.
Voor informatie: https://www.avrm.nl

A d v e r t e n t i e

Koninklijke onderscheiding voor Harrij Verweij

Na de Watersnoodramp van februari 1953 hebt u zich aangemeld 
bij het Korps Nationale Reserve in Amsterdam. Tot augustus 1987 
bent u daar als vrijwillig militair actief geweest: ruim 34 jaar dus. 
Na uw eervol leeftijdsontslag werd u betrokken bij de landelijke or-
ganisatie van oud-vrijwilligers van de Nationale Reserve. 
U was in 1988 medeoprichter van het Oud Vrijwilligers Verband 
Korps Nationale Reserve, later is de naam gewijzigd in Onze Vrijwil-
ligers Vereniging Korps Nationale Reserve. 
U hebt hier tot 2013 diverse functies vervuld, zoals bijvoorbeeld no-

tulist/secretaris van 1995 tot 2013. Een behoorlijke klus! 
U begon uw activiteiten in de regio Zuid-Holland, maar toen plotse-
ling de functie van landelijk secretaris vrijkwam, heeft u zich direct 
beschikbaar gesteld. Al snel werd de ad-interim functie omgezet in 
de definitieve. Naast secretaris was u ook actief in diverse werkgroe-
pen; zo was u bijvoorbeeld actief in de lustrumcommissie of met het 
vernieuwen van de statuten. 
Tegelijkertijd hield u het archief bij van allerlei NATRES-gerelateerde 
zaken. Hierdoor kon u ervoor zorgen dat er regelmatig donaties 

Het was de kinderen van Harrij en Ine Verweij een doorn in het oog dat hun vader in 1994 een "Ereme-
daille (in goud) verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau" door de burgemeester kreeg overhandigd, 
waarvoor zij niet waren uitgenodigd om bij aanwezig te zijn. Bovendien deed de toen-malige burgemees-
ter het snel af en spoedde zich naar de belendende gang van het zaaltje in het stadhuis en stond daar een 
sigaret te roken, terwijl Harrij en Ine langs hem liepen om, zonder een kopje koffie of thee aangeboden 
te hebben gekregen, het pand verlieten. Een waarlijke domper op iets dat een feestelijke aangelegen-
heid behoort te zijn. Dochter Bernadette vond dat haar vader door het jarenlange vrijwilligerswerk (na 
de uitreiking van de eremedaille!) recht had op een waardige huldiging en benaderde iedereen die de 
verdiensten van haar vader op de juiste manier konden onderschrijven. Daarmee wilde zij opnieuw een 
aanvraag indienen bij de burgemeester van Rijswijk. Aldus geschiedde. 

UITREIKING VAN EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING OP MAANDAG 26 APRIL 2021 
Harrij Verweij

Hans Schoenmakers
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werden geven aan het Korpsmuseum in Harskamp. Ook was u 10 
jaar lang bestuurslid van het Fonds Muziekkorps Nationale Reserve. 
En was u 16 jaar coördinator van de afvaardiging van het ere-deta-
chement tijdens het Vrijheidsdefilé in Wageningen en Prinsjesdag in 
Den Haag. Het is daarom niet verwonderlijk dat u in 2013 benoemd 
werd tot Erelid van OVVKNR. 
Vrijwel gelijktijdig (ook in 1995) werd u vrijwilliger bij de Stichting 
Welzijn Rijswijk, voorheen de S.W.O.R. Iets geheel anders. Met veel 
inzet bezorgt u de maaltijden bij hulpbehoevende, vooral oudere 
mensen. Het weer in al zijn facetten hield u niet tegen en als iemand 
anders de rit niet kon rijden, was u altijd bereid om dit over te 
nemen. U bezorgde zowel de ‘koelvers’ maaltijden die men zelf op 
kan warmen als de warme maaltijden, die direct kunnen worden 
gegeten. U bent nu als oproepkracht actief als bijrijder om samen 
met een andere vrijwilliger de maaltijden rond te brengen. En dat 
alweer 26 jaar! 
Al veel eerder, namelijk van 1983 tot 2003, werd u ook actief bij de 
Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties (NUSO). Wéér een hele 
andere tak van sport, maar zeker niet minder belangrijk. 
U bent 20 jaar voorzitter geweest van de Provinciale NUSO in Zuid-
Holland en u hebt 10 jaar deel uitgemaakt van de Financiële Com-
missie, die het bestuur van de NUSO adviseerde. 
Met uw boekhoudkundige achtergrond heeft u hierbij een belang-
rijke bijdrage geleverd. Tevens hebt u 15 jaar lang deel uitgemaakt 
van de Verenigingsraad van de NUSO; dit is het hoogste orgaan in 
de organisatie. En ongeveer 10 jaar hebt u ook allerlei adviezen ge-
maakt voor diverse fondsen om de inrichting van speeltuinen (deels) 
te bekostigen. De toenmalig directeur Rolf Oosterbaan noemt u een 
zeer betrokken vrijwilliger. Dat betekent heel veel, want dit wordt 
niet zomaar van iedere vrijwilliger gezegd. En dat klopt, want ook 
bij deze organisatie werd u benoemd tot Erelid. 
En dat is dan toch nog niet alles, want ik heb gehoord dat u ook nog 
5 jaar surveillant bent geweest bij het afnemen van tentamens en 
examens aan de Technische Hogeschool Rijswijk. 
En: dat u gegevens hebt geordend vanuit het Gemeentearchief Rijs-
wijk voor de Kadastrale Atlas Rijswijk 1832 in de periode 1995-2001. 
Ik zou bijna zeggen: u kúnt niet zonder vrijwilligerswerk, het zit u 
in het bloed. In het Ordereglement (artikel 2.2.a.) van het Kapittel 
voor de Civiele Orden staat het als volgt genoemd en dat is precies 
op u van toepassing. 
U bent “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving 
heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. 
Ik heb begrepen, dat u in 1994 de Eremedaille verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau in Goud, hebt ontvangen voor (zoals dat 

zo mooi heet): uw verdiensten in de hoofdfunctie. Voor uw werk dus, 
waarschijnlijk was u 40 jaar in dienst? We konden het niet achter-
halen. 
Maar nu krijgt u een Koninklijke Onderscheiding voor al uw vrijwil-
ligerswerk en daarom ben ik blij u te kunnen vertellen dat het Zijne 
Majesteit de Koning heeft behaagd, u te benoemen bij Koninklijk 
Besluit van 2 november 2020 tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Van harte gefeliciteerd! 

Deze toespraak van de huidige burgemeester doet recht aan het 
vele vrijwilligerswerk dat Harrij heeft verricht in al die jaren. 
Naar mijn bescheiden mening was een 'ridderschap' meer op zijn 
plaats geweest, maar voor Harrij, Ine en de kinderen (ook zijn zoon 
uit de VS was erbij) was deze plechtigheid de 'kers op de taart' en 
een waardige afsluiting als vrijwilliger in de breedste zin des woord.

Harrij namens de leden van OVVKNR van harte gefeliciteerd met je 
onderscheiding.

Hans Schoenmakers 

Bericht vanuit uw ledenadministratie

Henk van Leeuwen

Nieuwe leden

Koning, J. Lamswaarde Zuid

Henk van Leeuwen
Uw Ledenadministrateur
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Start met vrienden, familie of collega’s een eigen wan-
delcompetitie of ga de uitdaging aan tegen de rest 
van Nederland. Hierdoor kan je op een leuke manier 
samen wandelen, zonder dat je op de dezelfde locatie 
bent. Zo motiveer je elkaar om dagelijks een Ommetje 
te maken. 
De Ommetje-app is ontwikkeld met hoogleraar neuro-
psychologie Erik Scherder. Hij vertelt je na iedere wan-
deling een interessant hersenfeitje. Ommetje maakt 

wandelen nóg leuker. En jij houdt je hersenen gezond.
• Elke dag een Ommetje maken is goed voor je herse- 
 nen
• Wandelen geeft energie, helpt onthaasten en verbe- 
 tert je creativiteit
• Wandel samen op afstand met vrienden, familie of  
 collega’s 
• Ontvang interessante hersenfeitjes van neuropsy- 
 choloog Erik Scherder 

Download gratis de Ommetje-app
Kom hogerop in de ranglijst, speel alle medailles vrij 
en word de fitste van jouw team! Dé Nr.1 wandel-app 
van Nederland! 

Zie ook: www.hersenstichting.nl/ommetje

Maak van wandelen een gewoonte met Ommetje
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Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. 
Je krijgt meer productiviteit en energie na het lopen van een Ommetje. Ook helpt het 
je te onthaasten en verbetert het je creativiteit. De Ommetje-app helpt je daarbij.

Ga mee op de zwaarbevochten reis 

naar wat nu onze vrijheid heet.

  EEN ANDER 

PERSPECTIEF

Nijverdal | Overijssel MEMORYMUSEUM .NL
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Onze OVVKNR groepscode is: MTGC3

A d v e r t e n t i e



A d v e r t e n t i e

A d v e r t e n t i e



OVV KNR KOERIER Nr. 2 - 2021 3e JAARGANG  15

In Memoriam
Arie Robbemont,  * 29 april 1942      2 april 2021

Op 12 april 2021 ontvingen wij het 
trieste bericht, dat ons OVV KNR-lid 
Arie Robbemont op 2 april 2021 op 
78-jarige leeftijd is overleden. 
Zijn begrafenis heeft in besloten kring 
maar met enig militair ceremonieel 
plaats gevonden.

Hij was actief lid van het Korps Nati-
onale Reserve van 1 maart 1978 tot 1 
december 1992. 
Zijn dochter meldde ons dat hij het 
altijd erg jammer heeft gevonden 
dat hij moest stoppen met de Natres. 
Maar toen zijn vrouw ziek werd, kon 
hij daardoor niet meer actief deelne-
men aan de Natres oefeningen. 
Arie was lid van peloton 390. 
Hij is in zijn Natres tijd bevorderd tot 
sergeant en later zelfs tot sergeant 
der eerste klasse (sgt1). 
Hij was een stille, ingetogen man die 
gerespecteerd werd door zijn man-
schappen. Hij is van 1993 tot zijn 
overlijden lid (28 jaar) geweest van 
OVV KNR afdeling Zuid-Holland. 

Onze Vrijwilligers Vereniging van het 
Korps Nationale Reserve afdeling 
Zuid-Holland wenst de familieleden 
en vrienden van Arie Robbemont heel 
veel sterkte toe met dit verlies.

Voorzitter OVV-KNR 
afd. Zuid-Holland

Eerste luitenant A.J. Jansen



Gespecialiseerd in het opmaken, bijplaatsen en repareren van onderscheidingen, medailles en miniatuur 
medailles van alle Defensie onderdelen, politie, brandweer, douane en veteranen.
Wij bieden u kwaliteit en snelle levering binnen 2-4 weken retour na ontvangst van de onderscheidingen. 
Spoed gevallen en grote aantallen in overleg.

Medailles
Om uw medaille te mogen dragen moet deze worden opgemaakt volgens de geldende voorschriften van de diverse Defensieonderdelen. De volgorde 
van opmaak gebeurt volgens de richtlijnen vastgesteld door de Kanselarij der Nederlandse Orden. De medailles, batons en miniatuurmedailles worden 
op één plaat, in de juiste volgorde bevestigd en aan de achterzijde voorzien van hoogwaardige push pins welke gemakkelijk op uw uniform kunnen 
worden bevestigd of losgemaakt. Tevens worden de eventuele cijfers, letters of gespen na opmaak gemonteerd.

Batons en miniatuur medailles (klein model)
Batons worden gedragen ter vervanging van de medailles op het (militaire) tenue naast elkaar in één of meerdere rijen boven de linker borstzak.
Bij de Koninklijk Landmacht en Koninklijke Luchtmacht in rijen van vier. Bij de Koninklijke Marine en Koninklijke Marechaussee in rijen van drie. 
Miniatuurmedailles worden gedragen op het galatenue, avondkleding en bij de leden van de militaire orkesten op het concerttenue.
Zowel de batons als miniatuurmedailles worden opgemaakt in de zelfde draagvolgorde als de grootmodel medailles.
Ook deze worden waar nodig of mogelijk, na de opmaak voorzien van eventuele cijfers, letters, kronen of gespen. Indien u besluit tot het opmaken 
van uw onderscheidingen verzoeken wij u uw medailles en batons naar ons op te sturen. Gaarne volledige NAAM-ADRES-WOONPLAATS-gegevens, 
telefonische bereikbaarheid en eventueel e-mailadres. Voor militairen is vermelding van het onderdeel en hun IDnummer noodzakelijk.

www.roosonderscheidingen.nl

Oleanderpark 20
3142 NK Maassluis

E-mail: ron.roos@planet.nlTel.: 010 - 59 90 310
Mob.nr.: 06 - 20 37 47 58

Rabobank: NL19 RABO 135 166 691 
KvK: Rotterdam 24413142

A d v e r t e n t i e

A d v e r t e n t i e



Noord  R.J. Zevenhuizen (Roel)
  Lepelaar 17
  7943 SJ Meppel
  Tel. 052 - 28 55 611 / 06 - 13 05 85 26
  E-mail: noord@ovvknr.nl

Overijssel  E. Rakers (Eric)
  Noordelijke Esweg 148
  7558 MH Hengelo
  Tel. 06 - 30 53 16 72
  E-mail: overijssel@ovvknr.nl

Utrecht  A.I. Blees (Anita)
  Kotter 55
  3961 KR Wijk bij Duurstede
  Tel. 06 - 46 25 53 77
  E-mail: utrecht@ovvknr.nl

Noord-Holland  F. Ietswaard (Frits)
  Schiestraat 15
  1946 AM Beverwijk
  Tel. 06 - 22 96 51 21
  E-mail: noord-holland@ovvknr.nl

Zuid-Holland  J.J. van der Vecht (Hans)
  Ranonkelstraat 37
  2565 BA Den Haag
  Tel. 070 - 36 34 212 / 06 - 23 30 08 50
  E-mail: zuid-holland@ovvknr.nl

Zuid  A.C. Faesen (Lex)
  Ooievaarstraat 2
  5941 JH Velden
  Tel. 077 - 47 21 368 / 06 - 28 40 51 35
  E-mail: zuid@ovvknr.nl

  Fred Warmer
  Klaas Hartman
  John Brinckman
  Richard Marnix Sopacua

  R.J. Zevenhuizen (Roel)
  Lepelaar 17
  7943 SJ Meppel
  Tel. 052 - 28 55 611 / 06 - 13 05 85 26
  E-mail: werving@ovvknr.nl

ColofonSecretariaten van provinciale afdelingen

OVV KNR Fotografen

Werving Bezoek ook

www.ovvknr.nl
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De OVV KNR Koerier verschijnt vier 
maal per jaar en wordt toegezonden 
aan leden en donateurs+.
Het OVV-lidmaatschap bedraagt  € 36 
per jaar.
Donateurs+ schenken minimaal € 36 
per jaar en genieten daarmee nage-
noeg dezelfde rechten als leden.
Overige donateurs dragen minimaal  
€ 18 per jaar bij, zonder verdere voor-
rechten.
Lidmaatschap en donateurschap 
worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
Opzeggingen dienen vóór 1 december 
van het lopende verenigingsjaar te 
geschieden bij de ledenadministratie.

Eindredacteur en vormgeving
Richard Marnix Sopacua
Omloop 18
9401 VH Assen
Tel. 06 - 13 41 67 62
eindredactie@ovvknr.nl

Oplage
700 exemplaren

Digitaal lezersbereik
10.000

Advertentieprijzen
A4  € 100
A5  € 50
A6  € 25

Inleveren kopij voor de 
OVV KNR Koerier Nr. 2 - 2021, 
3e jaargang
Vóór 1 juli 2021



Grensverleggende activiteiten in 2021*

                  Amersfoortse 2 daagse
               18 t/m 19 juni (Afgelast!)
                  www.amersfoortse2daagse.nl

             Falcon Walk
                               3 juli (Afgelast!)
                                     www.falconwalk.nl

          De Alternatieve 4-daagse
                               20 t/m 23 juli
  www.4-daagse.nl of www.wandel.nl

                     Airborne Wandeltocht
                4 september (Afgelast!)
                 www.airbornewandeltocht.nl

    De AVRM Long Distance Patrol
                    Wales en Snowdonia   
                                         www.avrm.nl

* Onder voorbehoud i.v.m. COVID-19

Foto’s gemaakt van één van de vijf grensverleggende activiteiten?
Mail de foto’s naar eindredactie@ovvknr.nl en het wordt geplaatst in onze OVVKNR KOERIER.


