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Van de eindredacteur
Halo semua (goedendag allemaal),
Ondanks de vakantieweken stonden er nog genoeg evenementen op de agenda die gewoon
doorgang hebben gevonden ...
Zo mocht ik als ‘persmuskiet’ een halve dag
‘embedded’ rondlopen in kamp Heumensoord
voordat de Nijmeegse 4-daagse begon. Meer
hierover kunt u lezen in de ‘Nijmeegse 4-daagse Special' katern die bij deze editie is gevoegd.

Het artikel van de ‘Expeditie Nieuw Guinea’ van
majoor Fred Warmer nadert zijn climax in deel
twee. Minutieus beschrijft de majoor hoe hij
en de andere expeditieleden hun weg vonden
naar de gecrashte vliegtuig ... indrukwekkend!

Een ander grote evenement is de ‘Open Dag
Koninklijke Luchtmacht. Ons OVV KNR Wervingsteam was daar geweest en heeft er verslag van gemaakt.

Ook in deze edite interessant nieuws van onder
andere de nieuwgevormde ‘Federatie KNR’,
‘FKNR’ en ‘Battlefield Tour Hürtgenwald’.
Verder ook veel OVV KNR afdelingsverslagen.

Twee beëdigingen hebben er plaats gevonden in de maand juni, te weten: op 8 juni in
Dordrecht en in Gouda op 21 juni. OVV KNRleden van de afdeling Zuid-Holland gaven op
beide beëdigingen ‘acte de préséance’. Er is
een verslag gemaakt van de twee beëdigingen.

Voor nu wens ik u heel veel leesplezier en fijne
dagen de komende tijd.

Richard Marnix Sopacua

Amato oo (tot ziens),
Sld 1 (BD) Richard Marnix Sopacua

Van de penningmeester
De vakantie is voor de meeste van ons voorbij. Voor Henk en John (ledenadministrateur,
penningmeester) komt er dan ook weer een
drukke tijd aan. Het einde van het jaar nadert
en dat betekend voor ons, zorgen dat de ledenadministratie op orde is en dat we begin
januari weer de contributie kunnen innen! Er
zijn altijd de nodige mutaties. Nieuwe leden,
opzeggingen, verhuizingen en na de contributie
inning natuurlijk weer de nodige smoesjes. “Ik
weet zeker dat ik heb opgezegd bij Pietje, Jantje of Kees” of ook een leuke “Ik heb het toch

bij de overboeking gezet dat ik opzeg, staat
op het bankafschrift” soms via Facebook of
WhatsApp een berichtje.
U mag altijd opzeggen (voor 1 december),
maar wel via de juiste route. Mutaties, aan- en
afmelden alleen en altijd via Henk, ledenadministratie@ovvknr.nl, hij stuurt u dan een brief
met een ontvangstbevestiging. Bewaar deze
goed, ook wij maken weleens fouten en met
deze brief kunt u aantonen dat u heeft opgezegd.

John Brinckman

Van de ledenadministrateur
Nieuwe leden en donateurs
Kaemingk, H. Hoogeveen Noord
Rook, F.S. de Heerde
Overijssel
Rectificatie
Steendam, Mr. S.H. Ruinerwold
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Stremme-Annen, S. Hoogeveen
Etten, M.V. van
Den Haag

Landstorm i.p.v. Noord
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Noord
Verslag van het oorlogsmuseum ‘Overloon’
Zaterdag 20 april 2019 zijn we met onze leden en donateurs van de afdeling Noord een dagje
uit geweest. Het was een voortreffelijke dag om uit te gaan, fantastisch mooi zonnig weer. We
hebben vandaag een bezoek gebracht aan het “Oorlogsmuseum Overloon” die gevestigd in
de gelijknamige plaats Overloon. Het museum is zowel historisch als educatief, het richt zich
voornamelijk op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en is tevens de
grootste van ons land.

Roel Zevenhuizen

Foto’s: ©2019, Klaas Hartman

niet voor niks! Het duurde opnieuw enkele dagen voordat het naburige Venray was bevrijd,
maar op 18 oktober was de slag voorbij.
• Geschat wordt dat tijdens de slag meer dan
duizend militairen sneuvelden en er zeker
ook zo’n zelfde aantal gewond raakten.

“De Slag bij Overloon”
Vier jaar lang was Overloon aan grote gevechten ontsnapt. Maar dat veranderde op 26 september 1944.
De Slag om Arnhem was verloren door de
geallieerde troepen. Die hoopten zich op in de
Corridor en zochten een uitweg. Maar de Duitse troepen waren nu gewaarschuwd en graafden zich in rondom Venlo. Aan de gevechten
die vanaf 26 september uitbraken rond Overloon werd deelgenomen door:
• US 7th Armored Division
• British 3 Infantry Division
• British 11 Armoured Division
• 107. Panzer Brigade
• Fallschirmjäger en andere Duitse troepen
Eerst vielen de Amerikanen aan. Die werden
op 7 oktober door de Britten afgelost. Op 12
oktober brak de hel los met een beschieting
door meer dan 300 Britse kanonnen. Overloon werd aan flarden geschoten. Pas toen
het volledig in puin lag, begon de opmars van
de Britten, die op 14 oktober in Overloon de
zaak onder controle hadden. Maar het Duitse
verzet was nog niet gebroken. De Britten leden
zware verliezen bij de Loobeek. Het hele gebied
was daar bezaaid met mijnen. Bruggenleggers
kwamen er niet door. Onder moordend vuur
probeerden de Britten de overkant te bereiken. De rivier kreeg de bijnaam ‘Bloedbeek’ en
OVV KNR KOERIER

Onze verzamelplaats was ’s morgens bij Hotel
Waanders in Staphorst, hier vandaan zijn we
overgestapt in busjes en zijn op weg gegaan
naar de Noord-Brabantse plaats Overloon.
Eenmaal bij het museum aangekomen hebben
we eerst op het zonnige terras koffie/thee gedronken met een naar eigen keuze heerlijk stuk
Limburgse vlaai er bij. Na de koffie hebben we
kunnen genieten van een deskundige gids die
ons een rondleiding in het museum heeft gegeven. Na de rondleiding was het tijd voor de
lunch die wij ook weer op het terras van het
museumcafé hebben genuttigd. De lunch bestond uit een heerlijk Hamburgermenu, wat
bestond uit een ambachtelijke hamburger,
gebakken ui, sla, cheddar kaas, frites en verschillende soorten sauzen. ’s Middags na de
lunch hebben we nog de mogelijkheid gehad
om zelf op onderzoek uit te gaan om nog wat
rond te kijken, hiervan werd dankbaar gebruik
gemaakt. Het is een erg mooi museum en zeer
de moeite waard om hier eens een kijkje te
gaan nemen. Uiteraard komt ook aan deze dag
weer een eind, toen we allemaal weer waren
verzameld bij het museumcafé zijn we weer
op weg gegaan richting Staphorst om hiervandaan weer over te stappen in de eigen auto’s.
Handjes werden geschud en we wensten iedereen nog een prettig weekend en tot een
volgende keer.
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Foto’s: © 2019, Klaas Hartman

Bezoek aan het Victory museum 1940-1945
Zaterdag 01 juni 2019 hebben we met onze leden en donateurs een bezoek
gebracht aan het “Victory museum 1940-1945” dat gevestigd is in Grootegast.

4

Het was een voortreffelijke dag om uit te gaan,
fantastisch mooi zonnig weer. Bij aankomst in
het museumrestaurant eerst koffie/thee gedronken met een lekker stukje appeltaart er
bij. Overigens is het restaurant geheel in Amerikaanse stijl, erg leuk.
Het museum is gezamenlijk met het Legio en
het grafisch museum onder één dak gevestigd.
Het Victory museum is een voortzetting van
het “Canadian Allied Forces museum” die
toentertijd in de stad Groningen gevestigd
was. Het huidige museum geeft een indruk van
Noord Nederland, de stad en provincie Groningen tijdens de tweede wereldoorlog. Hier
zijn veel voertuigen en uniformen te zien die
tijdens de oorlog of bevrijding van Groningen
zijn gebruikt.
Het grootste gedeelte van de voertuigen die
hier staan opgesteld werken of rijden nog. Ook
zijn er een paar bijzondere objecten te zien, zoals een 25 pounder en een AVRO Anson vliegtuig. De gids dhr. Ates (alle voertuigen e.d. is
een privé verzameling van dhr. Ates) vertelde
dat ze met de 25 pounder vanuit Groningen
over de Dollard naar Duitsland schoten. De
granaathulzen die van koper waren werden
door de plaatselijke bevolking gebruikt om
mooie maar vooral bruikbare dingen van te
maken, zoals een kruik, paraplubakken enz.
Over het vliegtuig vertelde hij dat deze was ge-

ruild met het Aviodrome (bruikleen) tegen een
amx-13 tank. Hij zei, Ik was even bang dat deze
terug moest na het faillissement van Aviodrome, maar gelukkig is dat er niet van gekomen,
het Aviodrome heeft toch nog een doorstart
weten te maken.
Eén van de wensen van dhr. Ates is dat hij ooit
nog eens een Sherman tank (tijdens de oorlog het ‘werkpaard’ van de geallieerden) kan
toevoegen aan zijn collectie in het museum.
Er staat wel een M26 Pershing tank (middelzware Amerikaanse tank) maar deze is bij de
bevrijding van Groningen niet ingezet, de Sherman wel.
Na de rondleiding door het indrukwekkende
museum en de verhalen van de gids eerst nog
even een drankje genomen voordat we een
kijkje gingen nemen in het legiomuseum. Dit is
uiteraard aan Lego gewijd, maar het museum
mag vanwege het merkenrecht de naam Lego
niet gebruiken. Dit museum was mooier dan
we hadden verwacht, geweldige bouwwerken
o.a. de Martinitoren, stations, kerken, auto’s,
rijdende treinen enz. allemaal gemaakt van legostenen. Het was in ieder geval zeer de moeite waard om ook hier eens kijkje te kunnen
nemen. Al met al was het een succesvolle dag
met uitblinker het ‘Victory museum’. Uiteraard kwam ook aan deze dag weer een eind,
allen nog een prettig weekend gewenst en tot
de volgende keer.
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Federatie Korps Nationale Reserve (Fed KNR)
Doel Federatie KNR
De reden om een Federatie KNR op te
richten is om een aantal Natres gerelateerde geledingen/entiteiten samen
onder te brengen in een koepelorganisatie.
Het doel is enerzijds om een platform
te hebben voor gemeenschappelijk
overleg en anderzijds waar nodig te
kunnen komen tot “stroomlijning”.
Ook het eventueel en op geschikte
momenten gezamenlijk “naar buiten
treden” wordt onderzocht.
Met de oprichting van deze koepelorganisatie kunnen deze “dichter” tegen
het Korpsbureau aan zitten.
De Federatie KNR is zelf geen vereniging of stichting, heeft dus geen
rechtspersoonlijkheid, maar is uitsluitend een Georganiseerd Overleg
(GO).
Deelnemers
Lkol Hans Berding (KC en voorzitter),
lkol b.d. Rob Cohen (vicevoorzitter en

penningmeester De Nationale Landstorm Commissie), aoo Frans van de
Grift (voorzitter Vereniging Veteranen KNR), maj André Olde Engberink
(voorzitter OVV KNR), elnt b.d. Sjaak
Vinke (secretaris en vicevoorzitter
Historische Collectie KNR), maj Fred
Warmer (Tijdschriftbeheer NovRom)
en maj b.d. Winie Scheepers (bestuurslid Vrienden FKNR).

Taken Federatie KNR
De Federatie KNR gaat het gezamenlijk optreden organiseren, c.q. coördineren voor ondermeer de volgende
gebeurtenissen:
a. Veteranendag
b. Korpsdag
c. Beëdigingen
d. Etcetera

De deelnemers nemen namens hun
besturen deel aan dit overleg en leggen daarover ook verantwoording af
aan hun besturen.
Aangesloten geledingen/entiteiten
a. Onze Vrijwilligers Vereniging KNR
b. Vereniging Veteranen KNR
c. Stichting Historische Collectie KNR
d. Stichting Tijdschriftbeheer
November Romeo
e. Stichting Vrienden Fanfare KNR
f. Stichting de Nationale Landstorm
Commissie
Advertentie

OVV KNR KOERIER
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Van de OVV KNR Werving

Roel Zevenhuizen
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Dit jaar was het de tweede keer op de nieuwe
locatie, een geweldig mooie plek. De mooie
locatie was het Belmonte Arboretum park,
nabij het hotel “de Wageningse Berg” aan de
Generaal Foulkesweg. We stonden op dezelfde plaats als vorig jaar, op nummer acht.
Hiervandaan hadden we een mooi overzicht
over een groot stuk terrein met allerlei militair gerelateerde stands. Dit keer stonden we
gezamenlijk met de werving van 10 Natresbat naast elkaar, fijne collega’s. We waren ’s
morgens al vroeg op pad om een beetje op tijd
(06.45 uur) in Wageningen aanwezig te kunnen zijn. Eenmaal aangekomen was het nog
erg rustig en konden we in alle rust de plaats
opzoeken en de wervingsstand opzetten, tussentijds werd er voor ons al koffie gezet. Alles
was goed georganiseerd door de werkgroep
Herdenken, tussen de middag werd er bij alle
standhouders een prima lunch bezorgt. Het
was lang niet zo’n prachtig mooie dag als vorig jaar, nu waren er behoorlijk pittige regenbuien. Desondanks met een wat minder weertype was het toch fijn om weer aanwezig te
zijn om Bevrijdingsdag te kunnen vieren. Niet
alleen mensen die belangstelling tonen voor
het OVV komen bij onze wervingsstand, maar
ook onze leden weten ons te vinden. Soms lijkt
het wel een (koffie) verzamelpunt te zijn voor
onze leden en bekenden, iets wat we erg op
prijs stellen. Men had dit keer geluk, omdat het
een wat koudere dag was had Anneke een gamel met eigen gemaakte soep meegenomen
waarvan eenieder die dat wilde een kop soep
kreeg. Over de gehele dag genomen was er

veel aanloop en belangstelling, maar behaalde
niet het beoogde resultaat wat we voor ogen
hadden. Het resultaat was dat we één nieuw
lid hebben kunnen bijschrijven. Wat wel heel
belangrijk was voor ons (het OVV) dat de Inspecteur Generaal Krijgsmacht (IGK) tevens
inspecteur der Veteranen en inspecteur der
Reservisten Hans van Griensven onze stand
wist te vinden. Heel ontspannen ging de generaal met ons in gesprek over het OVV, hij was
heel positief over ons en zei dat onze vereniging een gat in de markt was, maar dan voor
alle reservisten. Ook vond de generaal samen
met zijn begeleider een overste van de marechaussee dat Klaas Hartman oog had voor detail v.w.b. foto’s maken. Verder werden er veel
foto’s gemaakt van onze wervingsstand maar
ook van het OVV KNR Eredetachement. Van
de organisatie ‘Wageningen45’ mochten de
stands officieel beslist niet eerder dan 19.00
uur opbreken. Voorgaande jaren waren er al
veel standhouders die ’s middags om 15.00
uur al begonnen met het opruimen, dit wilde
men zien te voorkomen. Maar waarschijnlijk
omdat er zo tegen 18.00 uur niet zoveel mensen meer in het park aanwezig waren mochten
we toch iets eerder gaan opbreken. Nadat alles netjes was opgeruimd en na een enigszins
vermoeiende dag zijn we huiswaarts gegaan.
Inmiddels was het al zowat 19.00 uur geworden en waren blij dat we weer in de auto zaten. Nu nog snel even de aanhangwagen met
wervingsspullen naar de JP-kazerne in Havelte
brengen en dan is het verder voor iedereen
nog een fijne zondagavond.
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Verslag OVV KNR werving bij Bevrijdingsdag op zondag 05 mei 2019 te Wageningen
Op Bevrijdingsdag 05 mei 2019 stond de OVV-wervingsstand ook weer opgesteld bij de bevrijdingsfeesten in Wageningen.

OVV KNR werving bij KLu-dagen 2019
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 2019 had de OVV-werving z’n stand opgesteld bij de Koninklijke Luchtmachtdagen die dit jaar werden gehouden op de vliegbasis Volkel. Overigens zijn er
in 2018 geen Luchtmachtdagen georganiseerd. Vanaf 2008 zijn de Luchtmachtdagen in de huidige vorm georganiseerd, hiervoor beter bekend als de Open dagen Koninklijke Luchtmacht.
Donderdagavond 13 juni is het wervingsteam
op weg gegaan naar de Lunettenkazerne in
Vught om hier de nacht door te brengen. De
volgende morgen om 06.00 uur op weg naar
de vliegbasis Volkel om hier onze plaats te vinden die ons was toebedeeld. Aangekomen op
de vliegbasis was het een drukte van jewelste
dus was het niet makkelijk om ons stekkie te
vinden. Eerst maar eens gevraagd bij de tent
van DCPL, mensen die we hier gevraagd hadden zeiden dat onze collega’s van de werving
30 Natresbat bij de achteringang stonden.

sloten om de tweede dag op een andere locatie
te gaan staan, en wel in sector 4. Naar schatting waren er op dag 1 zo’n 95.000 bezoekers.
Na afloop van de eerste dag weer terug naar
onze opkomstlocatie, de Lunettenkazerne.
Dag twee om 05.45 uur wederom op weg
naar de vliegbasis, het was op de weg minder
druk dan dag één. De doorstroom op de basis
ging ook een stuk beter dan op dag één. Op
weg naar onze nieuwe locatie was even zoeken, maar uiteindelijk toch weer gevonden. Op
deze plaats stonden we weer samen met onze

Het was nog een heel eind verderop om bij de
achteringang (voor bekenden is dit de Duitse
poort) te komen. Eenmaal aangekomen op de
plaats van bestemming in sector 5 hebben we
ons aangesloten bij de werving 30NB, werving VEVA en de werving van de Landmacht
“Je moet het maar kunnen” allemaal bekenden
van ons. Het was zo te zien een mooie locatie dachten we met z’n allen, maar zo dicht bij
de ingang van zo’n evenement als deze krijg
je niet veel aanloop van geïnteresseerde mensen. Zodra de poort open gaat voor de bezoekers dan hebben ze één doel voor ogen, zo
snel mogelijk naar de vliegtuigen, en ’s avonds
weer zo snel mogelijk naar de auto. Voor de
meeste bezoekers was het hoogtepunt de JSF
(Lockheed Martin F-35 Lighting II). Er waren
tal van andere vliegtuigen aanwezig, zoals de
welbekende F-16, Chinook- en Cougar helikopters, de C-130 Hercules, Airbus
A 330 MRTT-tankvliegtuig en nog vele anderen. Uiteindelijk hebben we met z’n allen be-

vrienden van de eerdergenoemde werving onderdelen. Het was een erg mooie plaats waar
we nu stonden met onze stand. Het was fijn
samen te werken met diverse wervingsteams.
Mensen die bij ons kwamen en geïnteresseerd
waren voor het Korps Nationale Reserve stuurden we door naar onze collega’s. Kwamen er
mensen bij hun en daar niet vonden wat ze
dachten te kunnen vinden die stuurde men dan
door naar ons. Aan het einde van de dag de
balans opgemaakt, veel aanloop gehad maar
(nog) niet geresulteerd in nieuwe aanwinsten
voor het OVV KNR. Aantal bezoekers op dag 2
werd geschat op 240.000. Deze twee dagen
hebben we prima en fijn kunnen samenwerken
met de eerdergenoemde collega’s. Zo tegen
18.00 uur alles maar opgeruimd, handjes geschud met de collega’s en zijn we op weg gegaan naar huis. Ondanks dat er geen nieuwe
leden zijn bijgekomen hebben we toch een tevreden gevoel overgehouden van het geheel.
Op naar het volgende evenement.

OVV KNR KOERIER
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Expeditie Nieuw Guinea (Deel 2)

Een mysterieuze bommenwerper en zijn
bemanning
Tekst en foto’s Majoor Fred Warmer

Majoor Fred Warmer

De Tweede Wereldoorlog was niet
alleen een oorlog in Europa, maar
ook in Azië. Namen als Guadalcanal,
Tarawa, Okinawa en Iwo Jima zijn iconen van de keiharde strijd in de Pacific van het Amerikaanse leger tegen
het Japanse Keizerrijk. Maar wie zegt,
Hollandia, Biak, Manokwari, Sorong
, Merauke, nog iets? Dat zijn namen
van het voormalige Nederlandse
deel van Nieuw-Guinea, tegenwoordig met de naam Papua Province als
onderdeel van Indonesië. Tijdens de
tweede wereld oorlog was Nederlandse Nieuw Guinea het toneel van
een meedogenloze strijd. In dit harde
en immense land vochten het Amerikaanse leger, samen met Australische en Nederlandse troepen een
grimmige strijd tegen het Japanse
leger en luchtmacht - een onbekend
slagveld van gigantische omvang, zowel als het gaat om afstanden, om
de harde omstandigheden voor mensen en materiaal, als om de bittere,
bloedige strijd die er gestreden is. Tijdens deze strijd woede er ook boven
het eiland een heftige luchtoorlog.
Tussen de Japanse verovering in het
voorjaar van 1942 en de capitulatie
aan het einde van de oorlog in augustus 1945 verdwenen boven Nieuw
Guinea duizenden vliegtuigen en hun
bemanningen. Ze werden neergeschoten, verongelukten of maakten
een noodlanding. De meeste wrakken
zijn nooit geborgen. In de geïsoleerde
en onherbergzame gebieden op het
ontoegankelijke eiland liggen ze nog
steeds te wachten op ontdekking,
soms nog met de stoffelijke resten
van de bemanning erin. Bemanningen die een oorlogsgraf verdienen,
van welke partij zij ook deel waren.
8

De strijd om Nieuw Guinea is een onderbelichte campagne in de geschiedschrijving over WOII.
De zoektocht naar deze toestellen en
bemanningen, was het doel van de
New Guinea Air War Expedition 2019.
Deze expeditie sluit aan bij het thema
75 jaar bevrijding en herinnert ons
aan een vergeten oorlog die een beslissende ommekeer betekende in de
oorlog in de Pacific.

alleen ten koste van enorme inspanningen worden overwonnen. Hij schakelde daarom over op een strategie
van herhaalde amfibische invasies
om zo grote Japanse troepenconcentraties te isoleren en langzaam
uit te hongeren. Die strategie kon
alleen slagen bij een volledig lucht-

Nieuw-Guinea in de Tweede Wereldoorlog
De aanvankelijke strategie van de geallieerde opperbevelhebber generaal
Douglas MacArthur om de Japanners
op de grond te bevechten in Nieuw
Guinea en zo op te trekken langs de
kust, bleek zeer kostbaar in termen
van manschappen, materieel en tijd.
Hardnekkige Japanse verdediging kon

overwicht door de geallieerden. MacArthurs luchtmacht bevelhebber,
generaal Kenney, ontwikkelde met
zeer beperkte middelen effectieve
methodes om de Japanse luchtmacht
uit te schakelen en de bevoorrading
over zee af te snijden. Er was voor de
Japanse legers geen andere manier
van bevoorrading, vervoer over land
was door het onherbergzame terrein
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van Nieuw Guinea zo goed als onmogelijk. De strategie van grote Japanse
troepenconcentraties te isoleren en
langzaam uit te hongeren zorgde
voor onvoorstelbare verliezen aan
Japanse kant. Zeker 120.000 Japanse soldaten kwamen nooit meer de
jungle uit, geïsoleerd, afgesneden en
uitgehongerd achter de Geallieerde
linies.
Het land van de koppensnellers
Het eiland Nieuw-Guinea is het op
één na grootste eiland ter wereld
en is opgedeeld in tweeën: Papua
Nieuw-Guinea aan de oostelijke kant
en Indonesisch West-Papua in het
westen. Papua en West-Papua valt
slechts te beschrijven in superlatieven. Het eiland is ongeveer 13 x zo
groot als Nederland. Over de hele
lengte van Papua loopt een indrukwekkende bergketen, met bergen
soms wel hoger dan 5000 meter.
West-Papua bestaat uit ondoordringbare jungle, moerasgebieden en twee
enorme bergketens. De biodiversiteit
in West-Papua is een van de grootste
ter wereld. Het eiland kent een tropisch klimaat, met name aan de kust
en landklimaat in het binnenland. De
bewoners bestaan uit verschillende
volkeren. Ze hebben allen hun eiOVV KNR KOERIER

gen cultuur, geschiedenis, traditie en
soms hun eigen taal. Deze stammen
leven al honderden jaren op traditionele wijze volgens hun lokale cultuur,
ver weg van Westerse invloed. Ze jagen nog met pijl en boog en dragen
grote botten door hun neusholtes.
Bijna elke Papoea is een jager en bij
voorkeur maakte hij vroeger jacht op
het edelste wild, de mens. Ofschoon
het land zeer dun bevolkt is, was het
wel het land van de koppensnellers
en kannibalen.
Een nieuw zoekgebied
Nadat de eerste zoektocht redelijk
succesvol was afgesloten besloot
het expeditie team haar zoekgebied
te verleggen, om ook daar op zoek
te gaan naar vermiste vliegtuigen en
bemanningen. De eerdere ervaring
heeft het team geleerd dat de lokale bevolking over het algemeen vrij
goed op de hoogte is van waar zich
vliegtuigwrakken bevinden. Door dit
gegeven, in combinatie met een globale indicatie gebaseerd op van rapporten, luchtfoto’s, satellietbeelden
uit militaire archieven, kan uiteindelijk worden ingezoomd op het zoekgebied. Gewapend met deze kennis
hebben de luchtvaartdeskundigen
Fred Pelder en Bas Kreuger via een
Nr. 3 - 2019 1e JAARGANG

contactpersoon contact gezocht
met een dorpsoudste in de omgeving
van de beoogde crashlocatie. Deze
dorpsoudste heeft uiteindelijk toestemming gegeven voor het betreden van het gebied en daarnaast het
team van de nodige informatie en de
onmisbare lokale dragers en gidsen
voorzien. Door de opgelopen verwondingen, jungle zweren en ontstekingen en andere fysieke ongemakken
tijdens de eerste ontdekkingstocht
was besloten dat niet alle expeditieleden de tocht zouden maken door
het gevaarlijke en onherbergzame
terrein naar het vliegtuigwrak. Zij blijven achter in het basiskamp.
Maar ondanks de waarschuwingen
vooraf van de lokale bevolking en
de ingehuurde “ Papoea hulptroepen”
bleek de tocht geen sinecure. De afstanden zijn immens, de Papoeahelpers hebben geen besef van het begrip afstand of tijd. “We are close, not
far”, kan bijvoorbeeld nog twee dagen lopen betekenen over een bergmassief of door een moeras. De expeditie ploeterde zich voort door het
meedogenloze landschap met een
machete in de hand, op zoek naar de
vermoedelijke crashlocatie. Warmer
vertelt verder: “Alles moest meege9

sleept worden; kookgerei, eten (behalve wat de jungle te bieden heeft),
drinkwater, hangmatten, klamboes,
foto en filmuitrusting en natuurlijk de
persoonlijke expeditie-uitrusting. Ook
een uitgebreide medical kit mag niet
ontbreken, aangezien er voor geen
enkele (medisch) noodgeval hulp te
verwachten is. Je bent volledig afhankelijk van jezelf, je teamleden en
de kennis van de lokale bevolking.
De klimatologische omstandigheden
zijn moordend en niet gemakkelijk
te verdragen voor ons Europeanen.
Geen wind, meer dan 35 °C en 95%
luchtvochtigheid. En nog maar niet te
spreken over de logistieke uitdagingen, het transporteren en meeslepen
van boten ,brandstof, voedsel, water,
batterijen, verbindingsmiddelen etc.,
alles moet zorgvuldig overwogen
worden, en die uitdagingen worden
hoe verder je in het gebied waagt des
te groter.”
Fred Pelder vertelt: “De tocht naar de
vermoedelijke crashlocatie ging over
onbegaanbaar terrein vol gevaren.
Het verstikkende moeras maakte
plaats voor bergkammen met gevaarlijke diepten en glibberige padden. Wild kolkende rivieren maakten
de geplande route onmogelijk. En
de uitputting begon zijn tol te eisen,
mede door het tekort aan vers voedsel en vers drinkwater, ook waren er
enige problemen met de dragers. Eén
van de dragers was zodanig onder invloed dat we die hebben moeten achterlaten en vervolgens hebben teruggestuurd naar de bewoonde wereld.”
Bas Kreuger: “Na een uitputtende
tocht van enkele dagen bleken we in
de buurt te komen van de crashloca-

10

tie. De spanning steeg en het wandeltempo werd opgevoerd, maar zelfs de
jonge en goedgetrainde Papoea’s viel
deze tocht zwaar. Er werd een nieuwe bivak opgeslagen om te rusten, te
eten en veel te drinken. De volgende
morgen bij het ochtendgloren gaan
de expeditieleden een laatste poging
wagen om het beoogde vliegtuigwrak
te vinden in de dichte en verstikkende
jungle. De locatie klopt ongeveer; de
satellietfoto’s en rapporten uit WWII
bevestigen dat. “Maar alles is bergopwaarts, de steile helling ontneemt iedereen de adem. Het wordt een martelgang om überhaupt nog vooruit te
komen. Plotsklaps doemt uit de dichte mistige jungle een contour op van
een propeller. Deze steekt vanuit de
dichte begroeiing als een lange waarschuwende vinger naar de hemel. Er
gaat een golf van opwinding door het
expeditie team. Zou dit het vliegtuig
zijn? Langzaam naderen we het vliegtuig en zien nu overal onderdelen en
brokstukken van een vliegtuig liggen.
Schuin tegen een helling zien we onmiskenbaar de lopen van een dubbele .50-mitrailleur uit de ingedeukte
geschutkoepel omhoogsteken.” Het
decor lijkt rechtstreeks afkomstig
uit een Indiana Jones film. Het is een
testament van de bloedige oorlog die
in dit grillige paradijs is uitgevochten.
De andere expeditieleden, Paul en
Melvin, zien in één oogopslag dat het
om een Amerikaanse B25 lichte bommenwerper gaat. Naarstig gaat men
op zoek naar identificatietekens van
het vliegtuig, om vast te stellen welk
vliegtuig het betreft. Op de afgebroken cockpit is nog een zogenaamde
Nose Art te zien, een geschilderde
afbeelding, meestal van een pin-up
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girl die op de neus van het vliegtuig
wordt aangebracht. Het was tijdens
de Tweede Wereldoorlog gebruikelijk
dat de piloten op deze wijze hun vliegtuig een naam gaven. Duidelijk is de
tekst “Lil Miss Fuss ” leesbaar, onder
de afbeelding. Wonder boven wonder
vinden we in de cockpit het koperen,
zestallige radio call sign terug, dat is
een klein herkenningsplaatje waarmee het vliegtuig geïdentificeerd kan
worden.”
Er hangt een doodse stilte in de mistige jungle, alleen het schelle gekrijs
van de vogels zijn hoorbaar. Langzaam
dringt de harde realiteit door bij het
expeditie team op het moment dat er
na enig gegraaf en gezoek menselijke
resten gevonden worden. Dit is de
laatste rustplaats van een volledige
vliegtuigbemanning; een oorlogsgraf
dat 75 jaar verborgen is gebleven in
de diepe jungle van Nieuw-Guinea.
Zorgvuldig wordt het vliegtuig onderzocht en er komen steeds meer
onderdelen, materialen, uitrustingstukken en menselijke botten naar
boven. Enige meters naast het wrak
ligt nog een intacte en omgekeerde
pilotenstoel in de dichte begroeiing.
Voorzichtig bekijken wij de stoel en
ontdekken meer menselijke botten in
en om de stoel. Hoogstwaarschijnlijk
is deze stoel tijdens de crash met piloot en al uit het vliegtuig geslingerd.
Het is een bizarre en indrukwekkende
vondst. Maar net zo bizar en eigenlijk
afschuwelijk is de ontdekking van de
voorste geschutskoepel, daar is een
propeller (waarschijnlijk tijdens de
crash) dwars door de koepel heengeslagen en heeft bijna zeker de boordschutter in tweeën gesneden.
Het vliegtuig is nog redelijk intact,
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maar het valt ons wel op dat er waarschijnlijk in die 75 jaar al vaker bezoekers zijn geweest, mogelijk Papoea’s
of andere schatzoekers. De schedels
van de bemanningsleden zijn onvindbaar en ook de Colt .45-pistolen, die
iedere piloot bij zich droeg, zijn niet
meer te vinden. We zullen het nooit
weten.
Nu we het radio call sign hebben ontdekt, duiken we in de meegebrachte

vliegtuig was sinds 1945 “missing
in action”. Opmerkelijk bij dit toestel
is wel dat er weinig of geen aanvullende informatie over is te vinden in
de Amerikaanse archieven, - behalve
dat het “Missing Air Crew Rapport”
tot 1973 de classificatie SECRET
heeft gedragen. Even opmerkelijk is
de samenstelling van de bemanning,
die bestond namelijk uit een kolonel,
een majoor, twee kapiteins, twee

digitale dossiers en komen tot de conclusie dat dit moet gaan om een “missing in action” B25-bommenwerper,
type J, van de 13th Airforce Pacific,
6th Air Surveillance Group, die was
gestationeerd in Sansapor te NieuwGuinea. Het toestel was verdwenen
tijdens een verkenningsvlucht op 27
januari 1945.

eerste luitenants, een tweede luitenant en één sergeant. Niet eßen niet
gebruikelijke als crewsamenstelling
voor een B25-b Bommenwerper. Ook
staat er vermeldt in het “Crash Rapport” dat er een overlevende moet
zijn geweest - ene eerste luitenant J.
Wild. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze na een helse vijfdaagse
tocht door de jungle een monding van
een rivier heeft bereikt en daar door
Papoea’s is gered en is overgedragen
aan de Amerikanen.

Volgens de archieven en rapporten
moest het vliegtuig zijn neergestort
in een vrijwel onbereikbaar deel in de
jungle, omsloten door diepe moerassen en hoge bergtoppen. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog bestond er nog
geen GPS, laat staan zwarte dozen
of satellietbeelden. Soms werd een
vliegtuig nog tijdens een sortie boven het doel gezien door de bemanning van andere vliegtuigen of zag
men het aangeschoten vliegtuig in de
dichte jungle verdwijnen. Maar veel
vliegtuigen verdwenen onopgemerkt
om nooit meer te worden gevonden.
De achtkoppige bemanning van dit
OVV KNR KOERIER

krijgen de families hierdoor duidelijkheid over hun vermiste familieleden.
De volgende expeditie naar de diepe
jungle van voormalig Nederlands
Nieuw Guinea staat alweer in de steigers en zal hoogstwaarschijnlijk zijn
beslag gaan krijgen in 2020.

Vermist is erger dan dood
Nadat we de crashlocatie hebben
onderzocht en het bewijsmateriaal
is verzameld en vastgelegd op beeld,
hebben we een moment stilte gehouden bij dit oorlogsgraf. Geduldig hebben de Amerikaanse militairen 75 jaar
gewacht om gevonden en geborgen
te worden. De bevindingen hebben wij
later aan de Amerikaanse organisatie
Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) overgedragen. Uiteindelijk
Nr. 3 - 2019 1e JAARGANG
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Battlefield Tour Hürtgenwald
01 november – 03 november 2019

Leden van het OVV-Knatres en hun
donateurs + kunnen zich vanaf 19 augustus inschrijven voor een aansprekende battlefield tour Hürtgenwald,
welke door Battlefield Tour 2018
wordt georganiseerd.
De Slag om het Hürtgenwald ten zuiden van Aachen die duurde van 12
september 1944 tot medio februari
1945 is één van de vergeten veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog. In
hun poging om de Rijn te bereiken
leden de Amerikaanse strijdkrachten
hier hun grootste verliezen in Europa.
De gevechten in de bossen in het najaar en de winter van 1944/1945 van
wat nu de gemeente Hürtgenwald
heet, hebben in de geschiedenis nooit
veel aandacht gekregen. Het slagveld
draagt nog steeds de sporen van de
gruwelijke gevechten. Bunkers, versperringen, schuttersputten en loopgraven zijn nog overal aanwezig.
Er is een uitdagend programma samengesteld met medewerking van
Edwin Poken. Hij is lid van The International Guild of Battlefield Guides. Het
programma start op vrijdagavond op
het ISK te Harskamp, waar Edwin de
Rijnlandse operatie gaat toelichten.
Na afloop wordt u iets aangeboden
door de organisatie en bestaat de
mogelijkheid gezellig samen te zijn
met aanwezige Natres eenheden. Te-
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vens zal u een slaapplek worden toegewezen. Na het ontbijt wordt u zaterdag per luxe touringcar verplaats
naar de Eiffel. Deze dag krijgt u uitleg
en bezoekt u bunkers en een begraafplaats alsmede lopen wij een stukje
van de Kall trail, een pad door het bos
waar verschrikkelijk gevochten is.
We sluiten de dag af met een diner in
Nideggen, waar ook onze slaapgelegenheid is.
Zondag, de laatste dag, gaan we na
het ontbijt verder met de Battlefield
Tour waarbij wij Hill 400 bezoeken en
nog andere gedenkwaardige plaatsen waar verschrikkelijke gevechten
plaats vonden. Na de lunch gaan we
terug naar Nederland waar wij om
ongeveer 17:00 uur weer aankomen
op het ISK te Harskamp.
Belangrijk!
1. Deze Battlefield Tour vindt alleen
plaats bij tenminste 25 deelnemers. Max. aantal deelnemers 50
personen.
2. Enkele locaties moeten te voet
bereikt worden bv Kall trail. Goed
schoeisel en enig lichamelijke conditie is gewenst! We lopen in heuvelachtig terrein!
Wilt u mee? Kijk op uw website van
OVVKNR of stuur een mail naar:
battlefieldtour2018@outlook.com
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Van Ron Roos
Er is mij door de redacteur Richard gevraagd een stukje te schrijven voor ons blad n.a.v. mijn afscheid als landelijk
voorzitter van O.V.V. waarvan ik inmiddels 26 jaar lid ben.
Ik ben 40 jaar geleden okt 1978 bij
de Natres gekomen en ingedeeld bij
pel 389 als Gpc en werd al snel pelotonscommandant. 15 jaar lief en leed
gedeeld en veel van geleerd. Door opheffing van de pel in 1993 was het tijd
voor een nieuwe functie.
Keuze was de 1e militair commandant
van de F.K.N.R een functie welke ik 8
jaar heb vervuld met behoorlijk wat
problemen (uitdagingen) maar ook

OVV KNR KOERIER

met heel veel plezier en ik heb er een
aantal zeer waardevolle contacten
aan overgehouden.
Toen 7 jaar de 1e Hoofd Officier Toegevoegd in het nieuw opgerichte korpsbureau, iedere woensdag op het buro
en iedere zaterdag het land in bij de
Cie en/of pel.
Toen ik 2006 als 60 jarige met F.L.O.
moest ben ik in april2007 landelijk
voorzitter geworden van O.V.V. op
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nieuw toch weer een nieuwe uitdaging.
Dit heb ik ook met plezier gedaan met
een prettig en actief bestuur, maar
omdat je als landelijk voorzitter toch
de bestaande (en veranderende) lijntjes die je altijd hebt gehad en begint
kwijt te raken moet je verstandig zijn
plaats te maken voor een jonger iemand die nog zeer betrokken is met
het korps.
Die iemand heb ik gevonden en waar
ik ook het volste vertrouwen in heb
André Olde Engbering.
Hij is heel nauw bij het Korps betrokken en durft ook beslissingen te nemen indien nodig.
Ik zal zeker bij het Korps betrokken
blijven: nu als voorzitter werkgroep
van de Korpstraditieraad.
Ik kan terug kijken op een fijne carrière met mooie waarderingen o.a. een
Delftsblauw bord, als eerst een bronzen legpenning welke bij het afscheid
van OVV is uitgebreid naar de zilveren
legpenning en sinds 26 april ben ik
Ridder in de Orde van Oranje Nassau .
Langs deze weg wil ik nogmaals iedereen bedanken voor de prettige samenwerking al die jaren, ik heb veel
mensen leren kennen maar helaas
ook afscheid van moeten nemen.
Heel hartelijk dank voor de mooie jaren, het kameraadschap en steun in
al deze jaren.
Ik wens het Korps, OVV en iedereen
het beste toe en we houden zeker
contact.
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Een unieke helm in Nederland wordt opgenomen
in de ‘Historische Collectie van het Korps Nationale
Reserve’
Tijdens de Eerste Wereldoorlog, Nederland was neutraal en gemobiliseerd. De toenmalige Opperbevelhebber van
Land- en Zeemacht (O.L.Z.), generaal C.J. Snijders zag dat de ontwikkeling en testperiode van een eigen unieke en dus
neutrale, Nederlandse helm meer tijd in beslag nam.
De oorlogvoering was drastisch veranderd. Grote legermachten lagen
op zeer korte afstanden tegenover
elkaar ingegraven in loopgravenstelsels. Textiele en geperst lederen
hoofdbedekking voldeed niet meer.
Neerstortend puin, grond, hout maar
ook rondvliegende bomscherven en
kopschoten decimeerden de eenheden.
De oorlogvoerenden voerden al heel
gauw helmen in. De Britten de M I
(“Tin Hat”), de Duitsers de Stahlhelm
en de Fransen de Casque Adrian.
De O.L.Z. bestelde op 7 juni 1916
10.000 Franse helmen. Ondanks dat
de Franse helm al tijdens proeven in
april en mei 1916 niet aan de gestelde
eisen had voldaan, ging de minister
van Oorlog akkoord met het voorstel
en zette er vaart achter. De Franse
regering gaf in juni 1916 toestemming
om de helmen te leveren. Op 31 januari ontvingen de Artillerie Inrichtingen
de eerste zending. De helmen voldeden niet en verdwenen in de magazij-

nen. Er bleef toch ondanks de invoering van de helm M.16 een schaarste
bestaan aan helmen. In de periode
1918 tot 1922 werden de Franse helmen uitgereikt. Het 3e halfregiment
Huzaren droeg deze helm. Maar ook
werd de helm gegeven aan het Vooroefeninstituut of de Kaderlandstorm.
Vrijwilligers meldden zich aan voor
een primaire kadercursus. Op doordeweekse avonden, in de kerst-,
paas- of zomervakanties volgde men
de lessen en werden de examens afgenomen. Dit gebeurde regionaal. Als
men het examen haalde dan duurde
de dienstplichtperiode enkele maanden korter.
De helm bestond uit vijf delen. De
bol met luchtgat, de kam voor op de
helm, de nekklep, de voorklep en het
lederen binnenwerk. Deze werden
samen aan elkaar vastgelast en gepotnageld. De Franse helmen hadden
allemaal aan de voorzijde twee gatjes, waar het embleem van de een-

heid werd bevestigd. De Nederlandse
variant is aan de voorzijde glad. De
kleur, over het standaard Franse blue
d’horizon, is legergroen. In het begin
van de dertiger jaren werden de helmen door verstrekt aan de plaatselijke gemeentelijke burgerwachten
van o.a. Den Haag en Amsterdam.
Er is een foto van een Amsterdamse
burgerwachter met zijn helm op, die
gedurende de Meidagen van 1940 op
locatie rond de Dam passen controleert. Vaak door niet kenners foutief
betiteld; “als Franse soldaat controleert Nederlandse burgers in ZuidNederland”.
De Nederlandse Franse helmen zijn
door de Duitse bezetter ingenomen
en verstrekt aan o.a. de Luftschutsz
en er zijn ook foto’s uit 1945 waar de
helmen; maar dan zwart geschilderd
door de BS gedragen werden.
Frans A.TH. Smits,
Conservator HC KNR

Franse helm M15 

Vanaf 1 september 2019 tot 30
april 2020 zijn wij gesloten.
Voor groepen van 10 personen
of meer zijn wij op verzoek ook
buiten het seizoen open. Hiervoor kunt u een afspraak maken via:
historischecollectie@natres.nl
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Speciale katern, de 103e 4-daagse van Nijmegen

Foto: © 2019, Korps Nationale Reserve

2019

In dit speciale katern o.a.
een interview met de coördinator
bureaulisten in Kamp Heumensoord,
majoor (b.d.) Toon van Bussel
Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve

De 103e Vierdaagse is Kamp Heumensoord en
weerzien met oude ‘sobats’
Tekst en foto’s: Sld1 (bd) Richard Marnix Sopacua
In het jaar 2015 was het de laatste keer dat ik in militaire groepsverband de Nijmeegse
4-daagse liep en idem mijn legering in Kamp Heumensoord had. Nu, 4 jaren later sta ik weer
voor de hoofdpoort van Kamp Heumensoord.
Als burger kom je het kamp niet zo makkelijk binnen.
Van tevoren moest je je gegevens invullen in een formulier met de reden waarom je kamp Heumensoord in wilt.
Als reden gaf ik aan dat ik op het kamp een interview
wilde gaan doen met o.a. de coördinator van de bureaulisten en tevens OVV KNR-lid, de majoor (bd) Toon
van Bussel voor ons periodieke blad de OVV KNR Koerier.
Daags daarna kreeg ik de toestemming om het kamp
binnen te komen. Op de dag voor mijn afspraak met
de majoor moest ik mij dan melden bij de wacht bij de
hoofdpoort en zou ik een begeleider mee krijgen om in
het kamp te kunnen lopen, werd mij gezegd.

Traditiegetrouw is de maandag voor de 4-daagse de
drukste dag voor kamp Heumensoord. Dan komen de
meesten van de Nederlandse militairen het kamp binnen
en is het bij de hoofdpoort een drukte van belang.
En daar sta ik dan als enige ‘burger’ (denk ik), net uit
de bus gestapt en wat onwennig voor de hoofdpoort
nieuwsgierig te kijken naar wat er gaat komen. Mijn
gedachten gingen terug naar juli 1990 ... de eerste keer
dat ik de twee gigantische kistjes zag met daar bovenop
eveneens een gigantische helm. Indrukwekkend vond ik
dat toentertijd en nu is dat nog steeds het geval. Ineens
hoorde ik: ‘Hé opa wat doe jij hier?’ Instinctief draaide

ik mijn gezicht om naar de richting van de vraagsteller
en tot mijn genoegen zag ik dat het ‘Pieter’ was. ‘Pieter’ was in mijn actieve dienst bij het Korps mijn vaste
‘buddy’. Samen genoeg meegemaakt, veel oefeningen/
steunverleningen in het buitenland en wachtlopen gedraaid, waaronder ook hier in kamp Heumensoord.
Wanneer er, waar dan ook, steunverleningen werden
gevraagd, waren ‘Pieter’ en ik er altijd erbij. Helaas was
ik er niet bij toen hij uitgezonden werd naar Jordanië ...
Kortom, ik vertelde ‘Pieter’ dat ik hier ben om een interview te gaan doen met de coördinator van de Bureaulisten van het kamp en dat ik mij moest melden bij de

'Pieter' en ik

Foto: © 2019, Richard Marnix Sopacua

Veel sobats ontmoet in kamp Heumensoord

II

wacht. ‘Pieter’ begeleidde mij toen naar de officier van
de wacht en ja ... ook hij is toevallig een bekende van
mij en samen hebben wij met de 10e NatBat 4-daagse
detachement Team 1 de 4-daagse gelopen in 2015.
Na een telefoontje van de wacht kwam er iemand van de
defensie persvoorlichting mij ophalen om mij die middag in het kamp te gaan begeleiden. Met hem gingen
wij op zoek naar de majoor Toon van Bussel. Voordat wij
bij de majoor aankwamen werden we vaak opgehouden
omdat de meesten die daar de wacht draaiden ‘sobats’
van mij zijn die ik een tijdje niet heb gezien en dan is een
‘praatje’ zo ‘snel’ gemaakt.
Bij de majoor Toon van Bussel aangekomen bedankte ik
hem al bij voorbaat voor de tijd die hij wilde nemen voor
een interview met mij op deze voor hem drukke dag. Zijn
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voorstel om het interview al lopend, naar de locaties
waar hij naar toe moet, af te nemen nam ik graag aan.
Zo kon ik namelijk zien wat zijn functie inhoud hier in
het kamp.
Op weg naar het ‘Noorse’ gedeelte van het kamp vroeg
ik hem: ‘Hoe is uw militaire carrière eigenlijk gelopen/
tot stand gekomen?’
Hij: ‘Na mijn studie heb ik mij bij de Natres gemeld
en als soldaat bij Peloton 422 gestart. 22 jaar was ik
Reservist bij het Korps en ook 22 keer als lid van het
Korps de 4-Daagse gelopen, waarvan tien maal als detachementscommandant van het 30ste Bataljon. Daar

had ik al eerder vastgesteld dat er zeker verbeterpunten
waren, daar ben ik mee aan de slag gegaan. De Functie
is niet alleen het team coördineren en leiden, maar ook
de afstemming met de militaire organisatie is erg belangrijk. Als coördinator ben je feitelijk de liaison officier
tussen de Stichting en de militaire organisatie. Uiteindelijk heb ik een andere opzet bedacht en deze moet vanaf
dinsdagochtend gaan lopen. Best spannend om de circa
6000 militairen te laten acteren op jou ideeën.’

heb ik dierbare herinneringen aan. In 2006 ben ik als
Sergeantmajoor overgestapt naar de Koninklijke Luchtmacht, de Groep Luchtmacht Reserve (GLR), en daar heb
ik mij vooral als officier opleidingen bezig gehouden met
het opleidings- en trainingsprogramma van de GLR en
vooral ook als Reservist Specifieke Deskundigheid (RSD)
Defensie breed verschillende ontwikkelopdrachten uitgevoerd. In de laatste zes jaar bijna een fulltime job,
uiteindelijk ben ik als majoor met FLO gegaan.
Ik: ‘Hoe bent u eigenlijk Coördinator Bureaulisten van
Kamp Heumensoord geworden?’
Hij: ‘Jarenlang heb ik de 4-daagse gelopen en dan bouw
je een zekere kenniskring op. Toen wandelen, vanwege
mijn artrose, niet meer ging en ook niet meer mocht van
de orthopedisch chirurg, wilde ik toch een band houden
OVV KNR KOERIER

met de 4-Daagse en heb mij bij de toenmalige ‘Marsleider’, Johan Willemstein opgegeven voor een bureaulistenfunctie. Dat mijn voorkeur op Heumensoord ligt behoeft na 25 keer zelf gelopen te hebben als militair niet
nader toegelicht te worden. Uiteindelijk werd het ook
Heumensoord en in 2012 liep ik de poort binnen om als
bureaulist de inschrijvingen te controleren, de start en
finish goed te laten verlopen en een aardige bijkomstigheid ik kon ook op het Kamp overnachten.
Vorig jaar stopte het toenmalige hoofd Theo Hoefs en uiteindelijk ben ik door de stichting ‘De vierdaagse Nijmegen’, als coördinator aangesteld. Gelijk met de wisseling
van de wacht is de functienaam Hoofd Heumensoord,
vervangen door Coördinator Heumensoord. In de werkzaamheden maakt het niets uit. Theo Hoefs had deze
functie 31 jaar uitgevoerd en uit eigen waarnemingen

Bij de Noren aangekomen werd het duidelijk zichtbaar
wat zijn functie inhoud in het kamp. Een vraag van de
Noren om opnieuw startbewijzen te regelen voor Noorse
militairen die hun startbewijzen zijn kwijt geraakt werd
door de majoor namens de organisatie van de Nijmeegse
4-daagse positief gehonoreerd. Hierna gingen wij naar
de Amerikaanse gedeelte van het kamp voor eenzelfde
probleem. Gezien de drukke agenda van de majoor en ik
voornemens ben om de ‘Detco’ Noord van 10e NatBat te
gaan interviewen nam ik afscheid van majoor Toon van
Bussel en bedankte ik hem nogmaals voor de tijd die hij
voor mij wilde nemen.
Bij het Nederlandse gedeelte van het kamp waar o.a.
het Noordelijke detachement van 10e NatBat is gelegerd, had ik weer een déjà vu moment. Het gestamp van
de kistjes op de houten vloer en de stapelbedden in de
slaapcompartimenten. Alsof ik nooit weg ben geweest.
En in één van de slaapcompartimenten kwam ik zowaar
weer veel bekende ‘sobats’ tegen. Ik zei tegen hun dat
ik hier ben om de ‘Detco’ te verrassen en hem wilde interviewen. Helaas vertelden ze mij dat de ‘Detco’ en een
aantal leden van het Noordelijke detachement naar het
centrum van Nijmegen zijn gegaan ... een traditie die ik
na afwezigheid 4 jaar over het hoofd heb gezien.
In ieder geval ik heb genoten van een dagje kamp Heumensoord en weerzien met oude ‘sobats’ op het kamp.
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Vierdaagse 2019: Het feest van bekenden

gezichten van de detachementen of uit de compagnie.
Ook via de pilot van de TIN heb ik het afgelopen jaar
steeds meer collega’s leren kennen van het 10e, 20ste
en 30ste.
Dat is voor mij “Het gevoel van de vierdaagse”, het zien
en weerzien van collega’s. Even dat babbeltje, even van
“hoe loopt het ” en even je eigen blaren vergeten omdat
je altijd wel iemand treft die grotere heeft. Ook langs de
kant veel bekenden, zoals op dag 3 oud collega Harry
van C3, al jaren niet meer gezien! En Gerard op dag 4 die
heerlijk onderuitgezakt in zijn stoel in de schaduw zat
en om mij succes te wensen zijn stoel even verliet. En op
dag 3 en 4 ook nog geplande bekenden, maar daarover
later meer.

Tekst en foto’s: Sergeant Veronique van de Geer, groepscommandant 10 Natres C1
Voor de 7e keer meld ik mij aan op Heumensoord bij Hen, de vrijwilliger waar ik al 7 jaar mijn
startbewijs ophaal. Al is de andere rij korter, ik haal mijn bewijs alleen bij Hen op, voor goed
lopersgeluk! Ik ben de eerste van onze groep die op het kamp aanwezig is.

Ook van buiten de Natres zijn er genoeg bekenden, bijvoorbeeld mijn buddy uit 2002 van de (beroeps) KMS. Hij
is al jaren verzorger bij het detachement van 11 Bevo en
elk jaar kletsen we bij terwijl hij mijn voeten afplakt of in
de feesttent terwijl hij op het detachement wacht.
Ook mijn PC uit België loopt sinds enkele jaren ook de
vierdaagse en traditiegetrouw drinken we er 1 op.

Foto: © 2019, Sergeant Veronique van de Geer

Foto’s: ©2019, Sergeant Veronique van de Geer

Na 6 jaar lopen heb ik daarnaast een (inter)nationaal
scala van vierdaagse bekenden op gedaan. Nederlandse
en buitenlands militairen waarmee ik soms kilometers
heb samen gelopen.
Zoals Adjudant Jens (Denemarken) die steeds weer probeert mij Deense marsliederen te leren, waarvan ik ieder
jaar de uitspraak weer vergeet. En SM Tony van het RTT
waarmee ik jaren kilometers samen liep. Helaas voor
mij: dit jaar hoeft hij door zijn leeftijd geen bepakking
meer te dragen en daardoor is hij zo snel is dat ik hem
met geen mogelijkheid kan bijhouden. Als ik op de 2e
dag om 11:30 uur binnen kom zit hij al gedouched en
wel in de eetzaal.
Dit jaar wordt mijn kennissenkring uitgebreid met een
Duitse Oberst waar ik bijna heel dag 2 mee optrek. Hij
heeft in Afrika samen gewerkt met het Franse vreemdelingen legioen en vertelt er in alle geuren en kleuren
over. En een kapitein van de B&T die mij elke dag na de
2e rust inhaalt waarna we een groot deel van de route
samen lopen.

Dit jaar bestaat onze los/vast wandelgroep uit 5 personen afkomstig van het korps Natres, het regiment B&T,
de KMAR en het regiment Technische Troepen. U moet
weten, ik ben een doorloper. Ik neem rondom het 25 km
punt 15 minuten rust en de rest loop ik in 1 stuk door.
Stilstand is achteruitgang heb ik van mijn vorige CC geleerd ;-)
Ons loopclubje valt dan ook ieder jaar enkele km na de
start uit elkaar, we lopen alleen of in 2 tallen, afhankelijk
van het verschil in tempo. Al beleeft iedereen zijn eigen
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wandeling, gezamenlijk gaan we eten, naar de feesttent
en ook slapen we in dezelfde cabine. We lachen heel wat
af! Terugkerende thema’s zijn het vinden van een andere
hobby (waarvan je geen zere voeten krijgt), een speurtocht die in de omgeving is uitgezet waarbij je groene
pijltjes moet volgen en het militair kampioenschap stickers uitdelen.
De eerste dagen van de vierdaagse zijn al een feest van
bekenden, met veel Natressers. Niet alleen de bekende

Zoals eerder gezegd verwacht ik dit jaar ook “geplande”
supporters langs de weg. Als IIR functie ben ik aangesteld als regimentskapitein logistiek en zowel de TD,
GNK, B&T en MA maken deze week hun opwachting
langs de route om hun detachementen en individuele
lopers te supporten.
De eerste 2 dagen kom ik ze al tegen op de route. Al blijf
ik niet lang stil staan, het is toch leuk om onderweg de
adjudanten als supporters te hebben.
Via de app groep van het bureau regimenten lees ik dat
op donderdag alle RA’s aanwezig zijn langs de route of
op Heumensoord. Missie voor tijdens het lopen: spot de
adjudant!
Op de 3e en in mijn ogen mooiste dag van de vierdaagse
ga ik ook op pad om alle 4 de RA/KA’s te spotten. De GNK
tref ik als eerste, vlak na de rust bij Groesbeek staat de
RA samen met zijn handlangers.
We proosten op het regiment met een Akkefietje en zoals
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dat hoort bij de GNK; eerst ruiken, dan nippen en dan
drinken: “Op het regiment!”
De MA tref ik een paar km verderop, de KA staat mij samen met de Korpsjongste op te wachten. We proosten
met een Vat 1-2-3, “Op het korps!”
4 Km voor het einde staat de stand van het RTT, als
ik door loop ben ik te vroeg om uit te checken op het
kamp dus geef ik mijzelf een kleine pauze. De technische troepen schenken “Smeerolie” als regimentsdrank.
Samen met de RA proost ik op de vierdaagse: “Op het
regiment!” De laatste km lopen van die dag lopen dan
ook gesmeerd.
Het regiment B&T houdt traditioneel op de donderdagavond een saamhorigheidsmoment op het kamp.
Detachementen, individuele lopers en regimentsleden
werkzaam op Heumensoord (zover die zich kunnen
vrijmaken) verzamelen en na een korte toespraak van
de RC zingen we gezamenlijk het regimentslied. Op het
teken van de RA heffen we een glaasje Palmpit: “Op het
regiment!”

net om en daar loop ik onze Overste Berding tegen het
lijf. Een leuke verrassing en hij spreekt mij snel een paar
bemoedigende woorden toe voor de laatste km. Ook de
korpsjongste is mee en schudt mij de hand. “Veel plezier
de laatste km!”
Na een korte stop bij de KC van de MA waarvan ik de
eerste gladiool van de dag krijg en dorpen vol gezelligheid zie ik iets voor 12:00 uur het bord van Charlemagne
staan. Aan de overkant spot ik een bekend gezicht, AOO
van Oene van het 10e zwaait naar mij. Dichterbij gekomen zie ik ook onze BC de Overste Vink, onze BA AOO
Oosterlaken en onze PBC Maj Nouwens staan. Wat een
verrassing, binnen gehaald worden door eigen BC! Ze
feliciteren mij met de prestatie en er volgt nog een verrassing: Dit jaar heeft de Natres voor het eerst een stand
op Charlemagne waar ik door leden van de F-cie van een
heerlijk koud colaatje wordt voorzien. Op het korps! In

de snelheid vergeet ik een foto te maken. Hopelijk wordt
het binnenhalen door de BC een nieuwe traditie en krijg
ik volgend jaar alsnog de kans.
Na een snelle ronde langs de logistieke RC/RA-en wandel
ik de Via Gladiola over om daar de laatste bekende van
de week tegen te komen, EHBO-er Anton!
15:30 uur, ik zit heerlijk met mijn voetjes in een emmer
water en kijk naar het live verslag van de vierdaagse op
omroep gelderland. Een appje: ook de laatste 2 van onze
groep zijn binnen! Allemaal uitgelopen dit jaar.
Wederom een geslaagd vierdaagse jaar! Op naar de 8e.
Met nu al de vraag:
Wie ga ik volgend jaar allemaal zien?
Met wandelgroeten,
Sergeant Veronique van de Geer

Vrijdag is het de laatste dag alweer, in de koelte van de
vroege ochtend gaan we om 3:30 uur van start. Deze dag
zal een “Natres dag” blijken te zijn.
Onder de saluerende officieren bij de start vandaag de
Overste Berding van ons mooie Korps Natres. De lange
saaie dijk overwin ik samen met een B&T-er en GNK-er,
beiden van luchtmobiel die mij onderweg bijpraten over
wat er bij hen in het peloton leeft. Zo kom ik aan in Cuijk.
Al zijn de meeste terrassen nog leeg, de sfeer zit er al
goed in. Ook het defileerpunt is nog bijna leeg. Ik groet
netjes naar de aanwezige en loop door. Ik ben de hoek
OVV KNR KOERIER
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Vierdaagse, het feest van de verbroedering
Tekst en foto’s: Majoor Fred Warmer
De vierdaagse van Nijmegen is traditioneel gezien een ontmoetingsplek van korpsgenoten en
oud vrijwilligers, het Korps is door de jaren heen altijd zeer sterk vertegenwoordigd tijdens
de tocht ter tochten. Naast de detachementen van de drie Natresbataljons zijn er vele individuele lopers, zowel militair als in burger, en daarnaast grote getallen voormalig korpsleden.
Een prima gelegenheid om oude verhalen op te halen, oude bekende te ontmoeten en vriendschappen aan te halen.

Actieve studio
Gooooodmorning Camp Heumensoord! Zo klonk het vier
ochtenden rond 03:30 door de luidsprekers, bij monde
van de ‘Ladyspeaker’ en kletsmajoor Vik Franke die na
het dagelijks aankondigen van desaluting officers en op
weg kletsen van bijna 6.000 militairen doorrende naar
de radiostudio van 4 Walker Radio. Samen met een ploeg
van drie reservisten en een vast-bestander hebben ze een
week lang een radiozender in de lucht gebracht. Zeven
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dagen live online en in de ether met muziek, reportages
op locatie, een razende reporter met wandelzender op
Kamp Heumensoord en op de route en interviews in de
studio.
Van hoogtepunt naar hoogtepunt
De Vierdaagse: één van de topmomenten binnen het
Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL).
In een week tijd laat OOCL zien waar ze internationaal
in de volle breedte goed in is: organiseren and ‘Make it
happen!’. Majoor Aarnout Mijling van het 1 CMI Commando is sinds vijf jaar als 1CMI Co reservist betrokken
bij de militaire organisatie van de Vierdaagse op Kamp
Heumensoord. Samen met enthousiaste beroepscollega’s en een collega reservist van de marine zorgen zij
onder leiding van een hoofd protocol ervoor dat samen
de protocolklus achter de schermen geklaard wordt.
Denk bij protocol aan de organisatie van het militaire
ceremonieel en verzorgen van de toespraken iedere
ochtend, begeleiding van VIP’s, vlagofficieren en hoog-

Foto: © 2019, Majoor Fred Warmer

Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse springen natuurlijk de
militaire detachementen het meeste in het oog. Met volle bepakking en strak in het gelid leggen zij de afstanden
af. Mooie wandelprestaties, maar wat weinigen weten is
dat in de organisatie, van het grootste wandelevenement
ter wereld, veel reservisten zijn betrokken. Bij de voorbereiding, het reilen en zeilen van Kamp Heumersoord
(inclusief bewaking), de dagelijks gang van zaken, communicatie (met eigen radioprogramma), geneeskundige
verzorging tot de afbouw.

waardigheidsbekleders en defensieattachés, organisatie
van de centrale receptie, rondleidingen, representatie bij
herdenkingen, kransleggingen, begeleiding kerkdienst
en organisatie van verschillende Battle Field Tours voor
de buitenlandse gasten. Dit jaar stond in het teken van
75jaar bevrijding, daardoor liepen er op Heumensoord
Reenactors rond in uniformen uit WWII.
Ook stonden er op het podium bij terugkomst een de-
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legatie van bewoners uit het militair tehuis Bronbeek.
De Nijmeegse Vierdaagse loop je niet ‘even’. Hier gaan
maanden vol met mars-trainingen aan vooraf, om vervolgens vier dagen lang maximale inzet en doorzettingsvermogen te laten zien. Om uiteindelijk die felbegeerde
medaille te verdienen! Militaire deelnemers mogen kiezen voor 4x40 km mét bepakking, of 4x50 km zonder
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bepakking, en boven een bepaalde leeftijd mag je ook
als individuele loper kiezen voor 4x30 km. Naast het
fysieke element, blijft de Vierdaagse ook voor ervaren
lopers een mentale uitdaging. Als de detachementen
deelnemen van competitie voor het ‘Landmachtvaantje’ dan worden zij de detachementen vanaf aankomst
op Kamp Heumensoord onder een vergrootglas gelegd.
Aspecten als de netheid van de slaapplekken, of gedrag

op het kamp spelen bijvoorbeeld een rol. Daarnaast
worden de strijdende detachementen geacht de gehele
route volledig in de maat te lopen, moet er sprake zijn
van volledige uniformiteit conform kledingvoorschrift
Koninklijke Landmacht (een zonnebril, of handdoek om
de nek zijn niet toegestaan). Men mag alleen pauzeren
op de militaire rustposten (ongeveer elke 10-15 km). Dit
zijn slechts voorbeelden uit een waslijst aan gedragingen
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door de detachementen die door landmacht-waarnemers ‘verdekt’ worden geobserveerd. Vier dagen vol
fysiek en mentaal zware omstandigheden. Dat is alleen
vol te houden met een goed getraind team, dat elkaar
door dik en dun steunt. Het mentale aspect is om door te
blijven lopen, ondanks blaren, pijn, slaaptekort, weinig
privacy en eten wat de pot schaft. De detachementscommandanten moeten voortdurend bezig zijn met het personeel: drinkt iedereen genoeg, heeft iedereen gegeten,
loopt iedereen nog in de maat, kunnen we het tempo
verhogen of moet ik gaan vertragen, hoe kan ik de sfeer

positief beïnvloeden, hoe is iedereen er fysiek aan toe?”
Een niet geringe taak naast het ook zelf moeten volbrengen van de lange dagmarsen
De Nijmeegse Vierdaagse zit er weer op
De Militairen in het algemeen en in het bijzonder van het
Korps Nationale Reserve hebben hun visitekaartje weer
gegeven af tijdens Vierdaagse. Namens de landmacht
wist de Bevoorradingscompagnie van de 11 Luchtmobiele Brigade dit jaar opnieuw het ‘Landmachtvaantje’ te
winnen voor beste detachement. Hiermee staat de score

in de laatste zes jaar op vijf keer winst en een derde plek
in 2018. Twee detachementen van het Korps Nationale
Reserve werden respectievelijk 2e (30 Natresbataljon) en
3e (20 Natresbataljon). Nadat de vaantjes in ontvangst
waren genomen, evenals de Vierdaagsekruisjes, begon
de feestelijke intocht in Nijmegen op de ‘Via Gladiola’.
Iedereen van harte gefeliciteerd, zowel de detachement
lopers als de individuele lopers alsmede als oud vrijwilligers, tot volgende jaar in Nijmegen bij de 104de Vierdaagse.

Met een ;-) naar de Nijmeegse 4-daagse kijken
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Sunset March Nijmegen
3 augustus 2019

Dat het 75 jaar geleden is dat D-Day de periode inluidde voor een langdurige vrede in West-Europa, is niet onopgemerkt gebleven. De voortzetting van de invasie in Normandië zorgde ook in Nederland voor de nodige impact. De operatie Market Garden is bij menigeen in het geheugen gegrift en nog steeds zijn er in september diverse herdenkingen
op verschillende plekken, waar krijgsverrichtingen van de geallieerden worden herdacht.
Zo ook de Waaloversteek door de
82e Luchtlandingsdivisie bij Nijmegen. Wat minder bekend is, is het feit
dat er sinds 2014 elke avond door
één of meerdere veteranen een eerbetoon plaatsvindt in de omgeving
van de plaats van de oversteek met
canvas bootjes, die resulteerde in het
sneuvelen van 48 geallieerde militairen.
De brug “De Oversteek” die op 23
november 2013 in gebruik genomen
werd, verbindt de oevers van de rivier de Waal bij Nijmegen op vrijwel
exact de plek waar op 20 september
1944 de heldhaftige oversteek door
Amerikaanse soldaten heeft plaatsgevonden.
Elke dag op het moment van de zonsondergang gaan aan weerszijden van
de brug achtereenvolgens 48 paren
lichtmasten branden. De veteranen
lopen precies 5km per uur en telkens
als ze bij de volgende lantaarn aankomen ontbrandt die en die aan de
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overkant van het wegdek. Beginnend
op de zuidoever verlichten de achtereenvolgens aanschakelende lampen
het 950 meter lange traject, waardoor de oversteek van licht ongeveer
12 minuten duurt. Pas na het bereiken
van de noordoever schakelt de zogenaamde aanstraalverlichting aan, zodat de brug ook in het donker in volle
glorie te zien is.(Zie foto Gerco Wittenberg.)
Deze ‘Lights Crossing’ is een kunstwerk dat de nieuwe stadsbrug over
de Waal integraal tot een herdenkingsmonument maakt.
Op 3 augustus heeft een groepje
OVV-ers van afdeling Zuid deze Sunset March invulling gegeven. Onder
leiding van ‘onze veteraan’ Hans
Claassen liepen we de genoemde
route. Hans die een uitzending naar
Nieuw-Guinea heeft meegemaakt,
liep met zijn zwarte baret met luaembleem, maar verder herkenbaar
als OVV-er. Zes man daarachter met
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de afdelingsvlag en een aantal ‘aangehaakte’ burger belangstellenden.
Na afloop hebben we nog een bloemstuk bij het monument geplaatst.
Waalmonument
Voordat de brug werd aangelegd
markeerde het Waalmonument op de
noord-oever al de plek waar de soldaten aan wal kwamen na de barre
overtocht in fragiele bootjes, onder
vuur genomen door de Duitse troepen. Dit sculptuur, opgericht door
particulieren in 1984 en gemaakt
door de beeldhouwer Marius van
Beek (1921–2003), is onlangs volledig gerestaureerd.
Op de later aan het Waalmonument
toegevoegde naamsteen, de roll of
honour, lezen we de namen van de
mannen die het leven lieten bij de
strijd voor de bevrijding van Nederland. Uit de grote erkentelijkheid voor
de inzet van die 48 jonge strijders is
het initiatief voor het Waalmonument
voortgekomen.
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Utrecht
Excursie Kasteel De Haar
Rond 10.00 uur op donderdag 22 mei 2019 verzamelden zich 22 deelnemers bij de hoofdpoort
van het kasteel De Haar.
Henk van Leeuwen had als organisator van deze excursie voor 2 gidsen gezorgd.

Foto’s: uit: Wikimedia Commons

Hans van
Engeldorp Gastelaars
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Het kasteel De Haar voldoet geheel aan het
ideaalbeeld, dat men zich maakt van een Middeleeuwse burcht met torens, transen, grachten, poorten en ophaalbruggen. Het rijst als
een echt sprookjesslot op uit een park met
zwaar geboomte, omringd door tuinen en waterpartijen.
Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen,
dat het kasteel De Haar al in de 13e eeuw bestond in de vorm van een houten of stenen
woontoren op een omgracht eiland van 30
meter doorsnede. Het was gelegen op een
stroomrug langs een dode arm van de Rijn.
De woontoren is nadien uitgebouwd, waarbij
de ronde vorm van het eiland als uitgangspunt
diende voor het latere veelhoekige kasteel.
Het kasteel kwam in het bezit van de familie
Van Zuylen door het huwelijk van Dirk van
Zuylen van Harmelen met Josina van de Haar.
Het kasteel werd grotendeels verwoest, maar
werd na 1482 weer opgebouwd. Dat men een
dergelijk groot kasteel herbouwde, wat qua
uitstraling en grootte niet onderdoet voor het
Muiderslot of Huis Bergh., zegt veel over het
sociale prestige van de Van Zuylens.
Het voert te ver om in dit verslag uit te weiden over de periode na de 15e eeuw tot het
moment van vererfing in 1890 van het inmiddels tot een bouwval verworden kasteel door

Baron Etienne van Zuylenvan Nijevelt.
Baron Etienne was van kind af aan al gefascineerd door de familiegeschiedenis. Het heeft
er toe geleid, dat hij niet alleen de herbouw
van het kasteel, maar ook het herstel van het
landgoed op zich nam. Hij werd hierin gesteund
door zijn vrouw, de steenrijke franse barones
Helene de Rothschild, waarmee hij in 1887 was
getrouwd, niettegenstaande het verzet van de
beide families. De Rothschilds waren joods en
de Van Zuylens katholiek. Het Landgoed Haarzuilens met in het centrum het kasteel is ruim
450 hectare groot.
De herbouw vond plaats onder leiding van
Bouwmeester Cuypers, die met de restauratie
van onder andere de Munsterkerk in Roermond
en de St. Servaes in Maastricht zijn naam als
architect had gevestigd.De herbouw startte in
1892 en eindigde ruim 20 jaar later, hoewel er
nadien nog het een en werd veranderd en verbouwd. Cuypers heeft zich niet alleen met de
architectuur, maar ook met het interieur en de
decoraties beziggehouden. De uitvoering vond
plaats door hooggeschoolde kunstenaars en
ambachtslieden, die uitzonderlijke prestaties
leverden. De ateliers van Cuypers in Roermond en Amsterdam functoneerden als een
middeleeuws bouwbedrijf.
Overigens liet hij zich niet weerhouden om
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moderne vormen en voorzieningen toe te passen, uitgaande van een aantal principes verbond hij zo het heden en verleden.Voorbeelden
daarvan zijn een lift, warm en koud stromend
water in alle slaapvertrekken en centrale verwarming. Wat de indeling bereft, heeft hij zich
zoveel mogelijk laten leiden door wat hij aantrof. Hij heeft echter de vrijheid genomen enige
wijzigingen aan te brengen, zoals de oostgevel
tot een hoogte van 3 verdiepingen op te laten
trekken en de binnenplaats te overkappen.
De aanleg van het park en de verschillende tuinen zijn eveneens gestart bij de aanvang van
de herbouw van het kasteel. De baron heeft
een belangrijk aandeel gehad bij het ontwerpen van het park en de tuinen, daarbij was ook
Henri Copijn betrokken. Copijn liet uit de hele
provincie Utrecht honderden bomen komen
van minstens 25 jaar oud om zo spoedig mogelijk een volwassen park te realiseren.
Naast het door Cuypers ontworpen interieur
waren er ook vele kostbaarheden te bewonderen, die de echtelieden van hun vele buitenlandse reizen meenamen, zoals Chinees en
Japans keramiek. Zij verzamelden ook kunstvoorwerpen, die zij kochten van internationaal
befaamde antiquairs, zoals bijvoorbeeld vroeg
16e eeuwse wandtapijten.
Naast het kasteel staat nog de kapel, die in opdracht van baron Etienne in omstreeks 1894
door Cuypers is gerestaureerd.
Het Chatelet was sinds de 17e eeuw verdwenen. Cuypers besluit op dezelfde plaats een
nieuw poortgebouw te realiseren, waarin de
OVV KNR KOERIER

technische installaties worden geplaatst en
het kantoor en de woning voor de rentmeester wordt ondergebracht. Het Chatelet, dat
wij overigens niet hebben bezichtigd, beschikt
over diverse representatieve gastenkamers.
Deze verblijven worden door leden van de familie Van Zuylen gebruikt, conform de regeling, die is getroffen bij de overdracht van het
kasteel en park (circa 45 ha.) aan de Sitching
Kasteel De Haar, die in 2000 werd opgericht.
Diverse factoren, zoals de samenstelling van
de klei en zandplaten, de daling van de grondwaterstand en mogelijk het feit, dat de middeleeuwse fundamenten niet berekend waren op
de enorme opbouw van Cuyper’s kasteelontwerp, hebben er toe geleid, dat vanaf de jaren
negentig in de muren grote zettingsverschillen
ontstaan.
De restauratie heeft in fasen vanaf 2001 tot
omstreeks 2013 plaatsgevonden. De begroting was 20 miljoen, maar het werd uiteindelijk
30 miljoen, hetgeen niet door de baron was op
te brengen.
De baron droeg, zoals hierboven is vermeld
het Landgoed in 2000 over aan de Stchting, die
dankzij de subsidie van het Rijk, bijdragen van
particulieren, het bedrijfsleven, Natuurmonumenten en van de baron zelf het landgoed en
het kasteel de on-Nederlandse grandeur hebben teruggegeven en dit unieke historische
complex hebben behouden.
Samensteller: Hans van Engeldorp Gastelaars
Bron: het boekje “korte geschiedenis De Haar”
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Zuid-Holland
Als u deze koerier op de mat vindt, is de vakantie voor velen van u alweer verleden tijd. We
kijken toch nog even terug in de tijd, te beginnen in mei van dit jaar.

Hans Jansen

Mei activiteiten (herdenkingen)
In mei was het weer een drukte van belang in
OVV KNR-land. Er waren veel (doden-)herdenkingen i.v.m. 4 en 5 mei. Op 4 mei zijn we 2
minuten stil, om eerbiedig te denken aan hen
die vielen in de strijd. Onze vrijheid is zeker nog
steeds een item wat niet vanzelfsprekend is.
Een flink aantal leden van onze afdeling namen dan ook deel aan diverse herdenkingen.
Hiervoor uiteraard mijn dank aan iedereen van
onze afdeling die daarbij aanwezig waren. Het
geeft ook onze vereniging zo ook enige bekendheid. De meeste leden die actief deelnamen
aan de herdenkingen, deden dit in hoofdzaak in
hun eigen directe omgeving en/of woonplaats.
Om er toch één herdenking uit te lichten: die bij
de Moerdijkbruggen. Deze herdenking wordt al
diverse jaren bijgewoond door enkele leden
van onze afdeling. De herdenking staat in het
teken van het mislukte bombardement op de
Moerdijk-bruggen in de begindagen van 1940.
Om precies te zijn: op de 11 mei van dat jaar.
Hierbij was ook ons trouwe lid Dik Kranendonk
(een van onze oudere leden) aanwezig. Zijn
aanwezigheid is bijzonder bij deze herdenking
want hij is een van de weinigen die dit gebeuren
zelf van dichtbij heeft meegemaakt. Hij woonde in 1940 in Rijsoord, waar een van de aangeschoten toestellen die het bombardement
uitvoerden, is neergestort. Vervolgens werden de stoffelijke overschotten uit het toestel
gehaald en op een boerenkar naar een schuur
in de omgeving gebracht.
Het monument is vernoemd naar commandant Ben Swagerman en werd onthuld in 1955.
Enkele jaren geleden is het monument een
klein stukje verplaatst. Op dit monument is
een paneel met inscriptie aangebracht met de
volgen de tekst:
Ter nagedachtenis aan hen die in de meidagen
1940 met de laatste Nederlandse bommenwerper en twee begeleidende jachtkuisers
de door de Duitsers bezette Moerdijkbruggen
trachten te vernietigen. Zij offerden hun jonge
leven op in een ongelijke maar rechtvaardige
strijd: B. Swagerman, commandant (23 jaar),
W.F. Anceaux (27 jaar), O.W. Douwes Dekker
(22 jaar), G.A. Riemsdijk (22 jaar), J. Wijnstra

18

(22 jaar), P.C. Schoute (23 jaar), H.P.Linder (25
jaar).
Dit monument staat aan het fietspad op de oprit van de Moerdijkbrug richting Breda.
Ook werd er op zondag 5 mei door een flinke
groep van onze leden deelgenomen aan het
defilé in Wageningen. Ondanks dat de weergoden ons niet echt goed gezind waren, werd het
in de loop van de dag toch nog wat vriendelijker weer. Tijdens het defilé was het droog en
scheen er een zonnetje boven Wageningen.
Naast al deze herdenkingen, werd er ook
door enkele leden van onze afdeling, hand-en
spandiensten verleend bij het jaarlijkse TMPT
(Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht) in de
Harskamp. Freek Geerdink en jullie voorzitter
waren ingezet op de geweerbaan bij de Cold,
als SI (schiet-instructeur) en wel van maandag
27 mei t/m woensdag 29 mei 2019. Ook in de
organisatie zijn al jaren enkele OVV-leden actief zoals penningmeester Cor Webbers.
Op zaterdag 6 juli 2019 waren we als OVV
weer uitgenodigd om deel te nemen aan de
jaarlijkse BBQ van “Peloton 48”, op de schietbaan Waalsdorp in Den Haag.
Helaas was ook hierbij het weer ons niet goed
gezind en regende het de hele middag en
avond, wat jammer was voor de mensen die
zo hun best hadden gedaan om alles te organiseren. Het eten was weer geweldig, alleen de
opkomst liet te wensen over. Zowel van “Peloton 48” als van OVV KNR afd. Zuid-Holland.
Freek Geerdink en voorzitter Hans Jansen waren namens OVV aanwezig. Het geringe aantal
deelnemers was jammer, want het zou wel
eens de laatste keer kunnen zijn geweest.
Uiteraard willen we William Giel vanaf hier
weer hartelijk bedanken voor de gastvrijheid
op de schietbaan. Ook het bestuur van “Peloton 48” bedankt voor de uitnodiging.
Ook wil ik alle deelnemers van onze afdeling,
die aan de 103e Vierdaagse van Nijmegen deelnamen, feliciteren met hun behaalde resultaat.
Ik vind dat jullie een topprestatie hebben neer
gezet. Proficiat allen.
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De 2 Jopen (Joop Nahon en Joop Saarloos)
hebben het voornemen kenbaar gemaakt om
de afdeling daar te vertegenwoordigen. Er kan
dan gelijk navraag gedaan worden over het
waarom er een beëdiging van het 30e is gepland in Zuid-Holland.
Dan is het 8 juni. We kunnen zeggen, een storm
en regenachtige dag op het Energieplein in
Dordrecht. Met een ontvangst in het Energiehuis door de BC, luitenant-kolonel A. van Essen. Het aantal militairen wat de Eed of Belofte gaat afleggen is volgens een krantenartikel
60 man/vrouw. Dat is te overzien, gelet op de
weersomstandigheden. Na afloop tijdens de
receptie raakten we in gesprek met de voorzitter van OVV KNR regio Zuid. We hebben daarmee duidelijkheid gekregen hoe het komt dat
het 30e in Zuid-Holland een beëdiging heeft. Er
is altijd vertelt dat Brabant onder de grote rivieren begint. Dat is nu nog steeds zo, maar ze
beschouwen nu de Nieuwe Maas in Rotterdam
als 1e grote rivier, en de Oude Maas kennelijk
als de 2e. Met andere woorden: Dordrecht
ligt in die redenering dus in Brabant. Met die
kennis is direct na thuiskomst het bestuur van
OVV KNR afd. Z-H ingelicht. Die informatie kan
mogelijk gevolgen hebben voor het ledenbestand van Zuid-Holland. Regio Zuid is meestal
met een flink aantal leden aanwezig bij deze
ceremonies. In ieder geval zoveel dat ze als
OVV KNR staan opgesteld. Mogelijk wordt dat
gewaardeerd door leden van Zuid-Holland, die
in het ‘geannexeerde’ gebied wonen. Gelukkig
hebben we een landelijk bestuur die dit soort
zaken nauwlettend volgt.
Dan is het zo weer 21 juni en maken we ons op
om een avond naar Gouda te gaan. Dit hebben
we nog niet eerder meegemaakt. Deze keer
OVV KNR KOERIER

samen met de penningmeester van OVV KNR
afd. Zuid-Holland, Jaco van der Wal.
Het parkeren was even een dingetje, maar
onze (oud-)collega’s hebben een plekje aangewezen waar we konden staan. Vervolgens
was er vervoer geregeld om naar het museum
te gaan, waar de ceremonie plaats zou vinden.
De ontvangst was in de Schutterijzaal van
het museum in Gouda door de BC, luitenantkolonel ing. H. van der Sluis. Een toepasselijke
plaats om te beginnen en te eindigen. Ook de
markt voor het historische gemeentehuis had
wel wat om deze ceremonie te houden. Al
gauw ontdekten we meerdere leden van OVVKNR in DT of het verenigingstenue. Eenmaal
aangetreden was te zien dat er behoorlijk wat
publieke belangstelling was, dat maakte het
plaatje compleet. Hier werd ruim 90x de Eed
of Belofte afgelegd. Daar kunnen we het Korps
en bataljon mee feliciteren. Aan het publiek
was te merken dat er aardig wat tijd mee gemoeid was. Langzaam werd, met het vorderen van de avond, de belangstelling kleiner. De
lantaarnaansteker was zich al aan het voorbereiden om het licht aan te gaan doen. De locoburgemeester memoreerde nog de lange
geschiedenis van de stad met defensie en gaf
aan dat de voormalige Willem Alexander-kazerne er nog staat en gebruikt kan worden.
Na afloop moeten we weer even op gang komen v.w.b. het lopen naar de Schutterijzaal in
het museum voor het sociale gedeelte van de
avond. Natuurlijk hebben de beëdigde militairen alle aandacht, maar door onze aanwezigheid laten we ook zien dat de Nationale Reserve een stukje van je leven is wat niet ophoud
als de dienst verlaten wordt of is.

Foto: © 2019, Maj. Fred Warmer

Beëdigingen
In juni 2019 zijn er 2 beëdigingsceremonies in
Zuid Holland. De voorzitter en secretaris van
het bestuur van de afdeling Zuid-Holland kunnen daar niet aanwezig zijn wegens vakantie.
Er zijn tijden geweest dat met een dienstopdracht een afvaardiging geregeld kon worden,
dat is echter voorbij. Nu komt er een vriendelijk verzoek of de afdeling vertegenwoordigd
kan worden door een paar leden bij de ceremonie van het 20 Natresbataljon op 21 juni
2019 in Gouda.
Bijna gelijktijdig komt er een mail van onze
landelijke secretaris met een uitnodiging om
aanwezig te zijn bij eenzelfde ceremonie in
Dordrecht op 8 juni. Deze maal van het 30 Natresbataljon. Dat roept direct vragen op: het
30e in Dordrecht? Dat is toch in Zuid-Holland?

Joop Saarloos,
Erelid van de afdeling Zuid-Holland
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FKNR

Van 27 tot en met 29 september zullen we deel uitmaken van een wervelende show rondom het thema 200
jaar Militaire Muziek en 75 jaar Operation Market Garden. Het orkest zal
in verschillende ensembles terug te
vinden zijn, zoals de TriS Kapel en het
orkest van het Korps Wielrijders. Een
van de orkesten gevormd in de overzeese gebieden is de zogenaamde
TriS-kapel. In 1841 werd dit orkest in
het leven geroepen om de Troepenmacht in Suriname (TriS) muzikaal te
vertegenwoordigen.
De samenstelling in de beginjaren is
niet veel bekend, maar rond 1855
moet bezetting geleken hebben op
die van de vroege fanfareorkesten in
Nederland destijds, met saxofoons
en tenorhoorns. Door haar succes-

volle optreden op taptoe Delft in
1960 heeft ze een blijvende indruk
achtergelaten door goede arrangement en hoogstaand samenspel. Orkest Regiment Wielrijders Onder het
Wapen der Infanterie vallende ¨Regiment Wielrijders¨ spreekt nog steeds
tot de verbeelding, wereldwijd. Succesvol trekken onze collega´s van de
Fanfare Koninklijke Landmacht ¨Bereden Wapens¨ internationaal veel
aandacht met deze show in traditionele uniformen, instrumentarium en
vooral: de fietsen.
Tipje van de Sluier Naast topsolisten
zoals Cesar Zuiderwijk (drummer
Golden Earring) en Jörgen van Rijen
(solotrombonist Koninklijk Concertgebouworkest) komen er internationale
toporkesten naar Rotterdam. Onze

Foto: © 2019, Maj. Fred Warmer

Afgelopen jaren deed de Fanfare Korps Nationale Reserve tweejaarlijks mee
aan de Nationale Militaire Taptoe in haar volledige bezetting. En dit jaar is het
weer zover!

zuiderburen leveren de Koninklijke
Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht en uit Zuid-Korea ontvangen
we de Republic of Korea Tradional
Army Band.
Gratis kaarten. Ook dit jaar weer kunt
u kans maken op gratis toegangskaarten.
Volg ons op Facebook, Instagram of
Twitter en wie weet bent u één van de
gelukkigen die wij mogen verwelkomen op dit prachtige evenement.

Foto: © 2019, FKNR

Muziek in actie
Gewond geraakte collega’s verdienen onze blijvende erkenning en waardering, kameraadschap eindigt niet na de
missie.
De Grebbeberg Masters is een evenement dat deze gedachte ondersteunt.
Met de Grebbeberg Masters zamelen we geld in. Deze keer sporten we
voor de Stichting H.E.A.R.T (His/her
Energy Always Remains Tangible), de
Stichting Centrum 45 en de Stichting
OVA (Ondersteuning Veteranenactiviteiten). Organisaties die zich inzetten
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voor gewond geraakte collega’s zowel civiel als militair. Met uitdagende
routes voor hardlopers, ATB’ers en
wielrenners in en rondom recreatiegebied De Kwintelooyen in Rhenen trok dit sportevenement dit jaar
maar liefst 74 loopteams en honderden fietsers.
Het Korps Nationale Reserve (KNR)
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was vertegenwoordigd met een fiets
–en hardloopteam met o.a. Lkol Hans
Berding en Aoo Duco Braun als boegbeelden. Namens de FKNR waren Aoo
Ralf Goddrie en Sgt Jan Koopman als
Stefan Kruiswijk en Tom Dumoulin
present en maakte Sm Gerrit Dijkstra
deel uit van het vijfkoppige hardloopteam.

OVV KNR KOERIER

De Club van Jan
Adjudant (Aoo) Embregts is nog altijd het gezicht van de FKNR.
In zowel binnen als buitenland is hij
een markante persoonlijkheid.
Gekleed in zijn vaak imposante tenue,

was hij veelvuldig te zien als tambour-maître voor het orkest. Daarnaast is hij een aanspreekpunt voor
het orkest.

Advertentie

Zijn militaire discipline en ceremoniële
persoonlijkheid typeren hem. Adjudant Embregts is een van de oud(st)
gedienden binnen de FKNR.

Zuid

A.C. Faesen

Bloemenlegging Margraten 2019 door OVV
Op 24 mei 2019 (2 dagen vóór Memorial Day
2019) was de jaarlijkse bloemenlegging bij de
door OVV geadopteerde graven op de Amerikaanse Begraafplaats te Margraten. Hier liggen begraven:
• Yorko William J. Pvt Trooper 506 Pir Inf 101
ABN Div., Year of Birth 1917, Kia 06-10-1944;
onderscheiden met de Purple Hearth met
Oak Leaf cluster en kwam uit Armstrong
County in de staat Pennsyvania.
• Wiblitzhouser Kenneth F. Pvt 401 Gli Inf 101
ABN Div., Year of Birth 1916, Kia 08-10-1944;
onderscheiden met de Purple heart medaille en kwam uit District of Columbia wellicht
uit Washington;
• Whitehair Lawrence T Pfc 325 Gli Inf 82
ABN Div., Year of Birth 1920, Kia 02-101944; onderscheiden met de Purple Hearth
met Oak Leaf cluster en kwam uit Preston
County.(West Virginia.
De bloemenlegging werd dit jaar verzorgd
door een relatief grote OVV-delegatie van 22
personen. Hoewel dit een activiteit van geheel
OVV is, waren er alleen leden van OVV-Zuid
aanwezig. De plechtigheid omvatte het volgende:
• Opstellen: Cdt Harrie Huntjens
• Welkom + toelichting door Jef Pluijmen
• Afmars naar de graven
• Opgesteld bij de graven. Story Telling
• Muziek, koraal: Harald Franken
• Bloemlegging met aansluitend gedicht: “For
their memory” door Toon van Bussel
• Muziek, koraal: Harald Franken
• Toelichting voorafgaand aan de ‘Last Post’,
ere groet en de 2 minuten stilte.
• Eregroet
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•

Muziek. “Last Post”: Harald Franken
2 minuten stilte.
Muziek “Reveille”: Harald Franken
Afsluiting van de ceremonie, dank voor de
muziek, Harald Franken en de aanwezigheid
van onze leden met aanhang: Jef Pluijmen
• Afmars.
• Toelichting op het vervolg van het programma: Jef Pluijmen
• Inrukken.

Na de plechtigheid was er een goed verzorgde
gezamenlijke lunch in het Elsmuseum in Beek.
Vervolgens was er een interessante rondleiding in het Eyewitness WO2 museum te Beek.
Zeker nu het dit jaar 75 jaar geleden is dat Limburg is bevrijd, was een bezoek aan dit bijzondere museum zeer de moeite waard. Met een
gedurfd en eigentijds concept is de bezoeker
van Eyewitness ooggetuige van de Europese
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
In 13 diorama’s worden met 150 levensechte
mannequins en originele attributen verschillende oorlogsscènes uitgebeeld.
Iedereen was vol lof over het dagprogramma
en de rondleiding door het Eyewitness museum.
Ter overweging nog het laatste couplet van
het gedicht “For their memory” (geschreven
door Major Michael Davis O’ Donnell):
“And in that time
when men decide and feel safe
to call the war insane,
take one moment to embrace
those gentle heroes
you left behind.”
Door Kpl1 b.d. Lex Faesen
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Het militaire kerkhof in Margraten
Eind mei vlak voor het Amerikaanse Memorial
Day, brengt ieder jaar een delegatie van OVV
KNR een bezoek aan de Amerikaanse Militaire
Begraafplaats in Margraten. Eigenlijk zijn we
vergeten dat het in het begin een kerkhof was
voor gesneuvelde soldaten van allerlei landen.
Militairen waren verplicht, ook gesneuvelde
vijanden te begraven.
Toen in september 1944 Zuid Limburg bevrijd was, waren de Amerikanen op zoek naar
een groot terrein om gesneuvelde militairen
te kunnen begraven. Bij de a.s. opmars naar
Berlijn werden veel doden verwacht. Geen gesneuvelde Amerikaan zou in Duitsland worden
begraven.Een Amerikaanse kapitein, commandant van een Amerikaanse gravendienst compagnie, ontmoette min of meer per toeval een
Engels sprekende ambtenaar van de gemeente Margraten. Al spoedig stond de gemeente
Margraten 30 hectare grond af in bruikleen en
in najaar 1944 begonnen de eerste werkzaamheden.De grond is in eeuwigdurende pacht aan
Amerika gegeven. Het blijft echter Nederlands
grondgebied.
De Amerikaanse soldaten, die er werkten, waren zwarte militairen, die geen wapens droe-

gen. Ook Duitse krijgsgevangenen werkten
op het kerkhof. De aanvoer van lijken vanaf de
slagvelden gebeurde in vrachtwagens, soms
wel 500 lijken per dag. De doden werden in
lijkzakken geheel gekleed begraven. De bedoeling was dat de lijken later zouden worden
opgegraven en netjes zouden worden gekist.
Dat is ook bij de definitieve aanleg van de Amerikaanse militaire begraafplaats in de vijftiger
jaren gebeurd. De lijken werden toen opgegraven, ontdaan kleding en in een houten kist met
witte zijde bekleed herbegraven.

Koos Vaes

In 1946 lagen er bijna 18.000 Amerikanen en
ruim 1000 geallieerden, waaronder ruim 700
Russen, begraven. Maar ook ruim 3000 Duitse
gesneuvelde soldaten.
In de jaren 1946 tot 1950 werd de begraafplaats aangepast. Ruim 10.000 gesneuvelde
Amerikanen werden op verzoek van de familie gerepatrieerd naar de Verenigde Staten,
de Russen werden herbegraven op de Erebegraafplaats Amersfoort, de Duitsers werden
herbegraven in Ysselsteyn bij Venray. Nu zijn
er nog 8301 gesneuvelde Amerikanen begraven.
Tussen 1950 en 1960 werd de begraafplaats
verder verfraaid. Er kwamen witte marmeren kruisen en davidssterren. Er is een klein
verschil; zes dragers van de Medal of Honor
(onze Militaire Willemsorde) hebben een afwijkend kruis. Aan het Ereplein zijn in de wanden
ruim 1700 namen van vermiste gesneuvelden
gebeiteld.
Met mijn vader en enkele broers heb ik de aanleg van deze begraafplaats in het kletsnatte
najaar 1945 diverse malen bezocht. Het was
een grote modderpoel. Om met de vrachtwagens vol gesneuvelden hier te komen, was een
weg aangelegd met boomstammen, anders
zakten de vrachtwagens weg in de modder.
Uiteindelijk zijn er nu 8301 definitieve graven,
die alle door families en verenigingen zijn geadopteerd. De laatste zondag van mei is Memorial Day, de dag dat Amerika over de gehele
wereld gesneuvelde Amerikaanse militairen
herdenkt. Ook het OVV heeft hier drie graven
geadopteerd en komt elk jaar enkele dagen
voor Memorial een bloemenhulde brengen en
eert de Amerikaanse gesneuvelden met twee
minuten stilte, de eregroet en de last post. Een
traditie nu die al 30 jaar bestaat en die we in
ere moeten houden.
Koos Vaes
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Barbecue 6 juli 2019 OVV-afdeling Zuid.
In de sfeervolle omgeving van het Veteranenhuis; Veteranen Ontmoetingscentrum, ‘De
Treffer’ in Eindhoven kwamen 20 deelnemers
met partners, samen voor de jaarlijkse Barbecue. Sfeervol in de zin dat er een gevoel van de
verbondenheid met de krijgsmacht altijd aanwezig is, maar ook de verbondenheid met de
veteranen die ons als OVV-ers, altijd hartelijk
ontvangen.

Shermans
in Valkenswaard

Een uitgeschakelde
Sherman

Duitse Möbelwagen
luchtafweertanks

Na een korte kennismaking en even bijkletsen
werden we getrakteerd op een lezing welke
door Ernst Vos gepresenteerd werd. Dit jaar,
het jaar dat 75 jaar geleden vooral de regio
van Eindhoven bevrijd werd, was gekozen
voor het thema: “Bevrijding van Eindhoven
en de regio”, waarbij de rol van Market Garden nader belicht werd door Ernst Vos die, als
vrijwilliger en historicus verbonden is aan het
museum; ‘Bevrijdende Vleugels’, in Best. Ernst
nam ons mee op de route welke gevolgd werd
en de wijze waarop de bevelvoering tijdens
Market Garden was verlopen en wat daarvan
de gevolgen waren voor het slagen, of juist in
dit geval het niet volledig slagen van operatie
Market Garden. Het had alles te maken met de
opmars van het Britse 30ste Legerkorps. Ter
illustratie hieronder een stukje over de eerste
en tweede dag. 17 en 18 september 1944. De
kern van het verhaal van Ernst.
*“Om twee uur vlogen de vliegtuigen over de
lange colonnes van het Britse 30e Legerkorps.
Dit was het signaal voor de grondtroepen om
te beginnen met hun aanval. Gezien de tijdsdruk had men beter bij zonsopgang kunnen
oprukken maar men was bang het doel van
de operatie te verraden. Bevelhebber Brian
Horrocks gaf het signaal voor de artilleriebeschietingen. Ongeveer 350 kanonnen openden
een intens vuur op Duitse stellingen. Keith Heathcote, commandant van de voorste tankeenheid, gaf om 14:35 uur het opmarsbevel.
De Shermantanks, met infanterieteams op de
romp, rolden met twaalf kilometer per uur
over de enige beschikbare straatweg vooruit. Het artillerievuur werd in hetzelfde tempo
steeds naar voren verlegd. Hawker Typhoon
jachtbommenwerpers gaven luchtondersteuning aan de colonne. De pantsereenheden
droegen gele linten om door de vliegtuigen
herkend te worden.
De eerste troepen waren al snel de grens over.
Aan beide zijden van de weg lag de Kampfgruppe Walther. De Duitsers lieten de eerste
tanks ongehinderd passeren, waarna ze het
vuur openden met gemechaniseerd geschut.
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Binnen enkele minuten waren negen tanks uitgeschakeld. De stukgeschoten tanks versperden de weg en de colonne moest stoppen. De
grondtroepen vuurden paarse rookgranaten
af om de Duitse stellingen te markeren en
de Typhoons vielen deze vanuit de lucht aan.
Het kostte de geallieerden enkele uren om de
Duitse stellingen volledig op te rollen en de
weg vrij te maken. Horrocks had in zijn planning opgenomen dat de twintig kilometer naar
Eindhoven binnen twee, hooguit drie uur zou
zijn afgelegd. Toen de avond viel waren de Britten echter niet verder gekomen dan Valkenswaard, ongeveer halverwege. In plaats van
meteen door te stoten hield de colonne daar
halt: men meende geen haast meer te hebben
omdat de brug bij Son eerst hersteld moest
worden.
Dag 2: maandag 18 september
Op 18 september werd Eindhoven, door slechts
een honderdvijftig Duitsers verdedigd, van het
noorden uit door de 101e Luchtlandingsdivisie
veroverd. Het Britse landleger maakte pas
laat in de middag met deze divisie contact.
Het 30e Korps begon om 10:00 op te rukken
en bereikte Eindhoven rond 17:30, vertraagd
door een blokkade bij Aalst. Er werd nu eindelijk doorgestoten naar Son, waar rond 22:00
begonnen werd met het bouwen van een baileybrug. Men beschikte over 2300 vrachtwagens vol brugslagmaterieel en negenduizend
genisten. Het korps lag nu een volle dag achter
op schema. De Amerikanen deden verwoede
pogingen de reservebrug bij Best te nemen
maar die werd eveneens opgeblazen. Daarbij
kwam men onder vuur te liggen van de artillerie van 59 Infanteriedivision, welke eenheid,
die voorlopig slechts een duizend man telde,
via het spoor snel uit Zeeland naar Boxtel was
verplaatst. Bij Son was die middag de tweede
grote landing van de divisie die het 327th Glider Infantry Regiment afzette. Ondertussen
hadden het 2e en 3e Bataljon van het 501e
Parachute Infantry (Geronimo) Regiment, die
geland waren op De Dubbelen, tussen Eerde
en Veghel, deze plaatsen versterkt met het
oog op een op handen zijnde Duitse tegenaanval. Die begon op 18 september, toen Duitse
troepen via het Duitse Lijntje vanuit Schijndel
de aanval op Veghel openden. Intussen werden de Amerikanen in Eerde vanuit de ten
zuidoosten van het dorp gelegen zandduinen
door Duitse troepen bestookt. Student wierp
steeds meer kleine eenheden tegen de flanken
van de opmarsroute in de strijd.
De geallieerden in Eindhoven waren onwetend
van een dodelijke dreiging die zich op hun rechterflank had ontwikkeld. Na de zware verliezen
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van de zomer was het Duitse leger begonnen
direct uit de materieelreserves nieuwe onafhankelijke pantserbrigades te formeren. In de
ochtend was de 107. Panzer-Brigade door een
treinkonvooi te Venlo afgezet. Deze eenheid
was een stuk doortastender dan de Guards
en al in de avond bereikten de eerste Panthertanks Nuenen. Slechts het feit dat de Dommelbrug daar te zwak was om de Panther te
dragen redde de stad van een Duitse inval.
De 82e Luchtlandingsdivisie probeerde ondertussen met één bataljon de Waalbrug bij
Nijmegen te veroveren, maar alle pogingen
werden afgeslagen waarop dit bataljon werd
teruggetrokken naar Groesbeek. De Duitse
verdediging was hier nog steeds zwak maar
men liet na hier gebruik van te maken. Eenheden van de 10e SS-Pantserdivisie, nog steeds
zonder enige tanks, staken met ponten bij Pannerden naar de Betuwe over, en reden over de
brug Nijmegen in. Bittrich beval de brug op te
blazen maar Model verbood dat opnieuw, hopend hierover een grote tegenaanval te kunnen uitvoeren. De Duitsers staken een groot
deel van de stad in brand. Rondom Groesbeek
werden belangrijke Duitse aanvallen vanuit het
Reichswald tot staan gebracht. De Duitsers
hadden hier de 406. Infanteriedivision naar toe
gestuurd. Deze eenheid bestond voornamelijk
uit mindervalide rekruten met oude geweren
maar bedreigde toch de landingszones, waar
die middag een kleine vierhonderd zweefvliegtuigen neerkwamen met voorraden en dertig
stuks artillerie. Daarnaast werd rondom Niftrik zwaar gevochten om de spoor- en verkeersbrug over de Maas in handen te krijgen.
In en rondom Arnhem werd ook zwaar gevochten. De troepen bij de noordelijke oprit onder
leiding van luitenant-kolonel John Dutton Frost
sloegen aanval na aanval af. Het verkenningsbataljon van de 9e SS-Pantserdivisie was weer
omgedraaid en poogde de brug van het zuiden
uit te forceren. Hun colonne met half-tracks
en pantserwagens werd echter op de brug
vernietigd die door hun vele wrakken versperd
raakte. Het verkenningsbataljon van de 10e
SS-Pantserdivisie viel de brug uit het noorden
aan maar werd teruggeslagen. Op de Ginkelse
Heide landde rond 14:00 de door slecht weer
en talrijke Duitse jagers vertraagde 4th Parachute Brigade onder brigadegeneraal John
Hackett midden in een veldslag. De 1st Airborne Brigade had een bataljon afgestaan voor de
aanval naar het oosten maar was nu te zwak
de hele omtrek van de enorme landingszones
te dekken. In het noordwesten viel het bewakingsbataljon van Kamp Amersfoort aan, voor
een deel bestaande uit Nederlandse SS’ers.
OVV KNR KOERIER

In het zuidwesten rukte een ad hoc-eenheid
op, Kampfgruppe West door Hans von Tettau
gevormd uit Duitse soldaten die in de weken
daarvoor individueel gevlucht en verzameld
waren. Op dit punt kwamen continu Duitse
troepen aan die waren onttrokken aan de marine en bezettingseenheden van Holland, zich
vaak verplaatsend op gevorderde fietsen. De
heide van de landingsterreinen stond in brand
en de Duitsers hadden luchtafweergeschut
laten aanrukken dat de dalende zweefvliegtuigen en parachutisten onder vuur nam. Een
tiende deel van de 4e Brigade werd hierbij uitgeschakeld. De rest van de 1e Luchtlandingsdivisie probeerde de mannen bij de brug te bereiken maar konden niet door de, nu al zeer taaie,
Duitse tegenstand bij de spoorlijn en Den Brink
breken. Allerlei kleinere eenheden waren door
de Duitsers opgetrommeld en konden nu met
zo’n vijfduizend man de opmars blokkeren. Ze
beschikten echter nauwelijks over artillerie.
Urquhart raakte aan de frontlijn geïsoleerd en
kon zijn commandotaak helemaal niet meer
uitvoeren.
Rondom Son werden zware Duitse tegenaanvallen gestopt. De 509e ID was daar begonnen
op te rukken in de richting van St. Oedenrode.
De Duitse troepen waren in deze zone echter
niet van hoge kwaliteit. Toen Britse Cromwelltanks bij Best een tegenstoot uitvoerden, gaven honderden Duitsers zich gehaast over en
werd het dorp bevrijd. Het dorp Eerde onder
Veghel was wederom in Duitse handen gevallen, waardoor de Duitsers op minder dan een
kilometer afstand van de corridor zaten. Kolonel Johnson, die bang was dat de troepen in
Veghel geïsoleerd kwamen te liggen, besloot
om een deel van zijn regiment voor een tegenaanval naar Eerde te sturen.”

De Ginkelse Heide lag op
18 september al onder
Duits vuur

Generaal-Majoor
Stanislaw Sosabowski en
Luitenant-Generaal
Frederick Browning

Het was mooi op de wijze waarop Ernst Vos,
steeds het verband legde tussen de aanwezigen en de dorpen of steden waar zij nu wonen en waar 75 jaar geleden de strijd gevoerd
werd.
Ter afsluiting van de presentatie werd Ernst
door onze afdelingsvoorzitter bedankt voor
zijn presentatie en konden we na een drankje
de barbecue gaan nuttigen welke Erik Nettekoven speciaal voor ons stond te bereiden.
Al met al een geslaagd event juist in het jaar
van de start van 75 jaar bevrijding in Nederland en passend in het geheel van activiteiten
rondom die bevrijding.

Ernst Vos en Toon van Bussel

*) Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Market_Garden
#Dag_2:_maandag_18_september
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In Memoriam
Willem Iseger

Willem vervulde zijn dienstplicht bij
de Koninklijke Luchtmacht, bij het
Luchtmacht Bewakingskorps.
Deze kennis van bewaken kwam hem
van pas toen hij zich vele jaren later
vrijwillig aanmeldde bij het Korps
Nationale Reserve in de provincie
Utrecht.
Wij dienden een aantal jaren in hetzelfde peloton en dat hij een prima
soldaat was bleek wel door zijn be-
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vordering tot soldaat der eerste klasse. Nadat hij uit dienst was werd hij
lid van Onze Vrijwilligers Vereniging
Korps Nationale Reserve afdeling
Utrecht, waar wij elkaar weer konden
ontmoeten tijdens de maandelijkse
gezellige bijeenkomsten.
Er zijn vandaag heel wat vrienden van
deze afdeling aanwezig en wij vinden
het een eer dat wij Willem naar zijn
laatste rustplaats hebben mogen begeleiden.
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Willem, veel dank voor je jarenlange
vriendschap!
En Tonny en de familie veel sterkte
gewenst in deze moeilijke tijd!
Ik verzoek de aanwezige militairen en
oud militairen die Willem een laatste
eregroet willen brengen naar voren
te komen en naar mijn commando’s
te luisteren.
Lkol (BD) Rob Cohen
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In Memoriam
Kees Dobben

Kees Dobben was een heel bijzondere
man.
Ik ken geen andere officier die bij
drie krijgsmachtdelen heeft gediend.
Eerst werd Kees adelborst aan het
Koninklijk Instituut voor de Marine
om officier der Mariniers te worden.
Daar werd hij na enige maanden ongeschikt bevonden omdat men hem,
ondanks zijn fysieke geschiktheid, te
zachtmoedig vond. De rest van zijn
dienstplicht vevulde hij daarom vervolgens bij de Koninklijke Luchtmacht
als inlichtingenofficier. Ik leerde Kees

kennen toen hij zich had aangemeld
als vrijwilliger bij het Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht in de provincie Utrecht, nu
bijna veertig jaar geleden. Kees werd
pelotonscommandant van peloton
403 in de rang van 1e luitenant. Na
enige jaren werd hij compagniescommandant in de rang van kapitein van
de 15e compagnie. Nadat hij op de
leeftijd van 56 jaar met eervol functioneel leeftijdsontslag was gegaan
werd hij lid van Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve afdeling Utrecht, waar wij elkaar weer

konden ontmoeten tijdens de maandelijkse gezellige bijeenkomsten.
Er zijn vandaag heel wat vrienden van
deze afdeling aanwezig en wij vinden
het een eer dat wij Kees nog een laatste groet mogen brengen.
Ik wens Els, dochters en verdere familie veel sterkte in deze moeilijke
tijd!
Kees, heel veel dank voor je jarenlange vriendschap!
Lkol (BD) Rob Cohen

In Memoriam
Riny van der Els
Hij is aan zijn
laatste pad begonnen.
Riny van der Els
echtgenoot van
Mieke van der Els-Verhees
* 16 april 1941
 23 augustus 2019

M.A.T. van der Els-Verhees
Gerben van der Els
Dianne van den Einden
Noor
Lieke Dirk
Peter van der Els
Stephanie van der Els-Heesmans
Julia
Jan
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Advertentie

Advertentie

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

Tel.: 010 - 59 90 310
Mob.nr.: 06 - 20 37 47 58

E-mail: ron.roos@planet.nl

Rabobank: NL19 RABO 135 166 691
KvK: Rotterdam 24413142

Secretariaten van provinciale afdelingen

Colofon

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

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 nagenoeg dezelfde rechten als leden.
Overige donateurs dragen minimaal
€ 18 per jaar bij, zonder verdere voorrechten.
Lidmaatschap en donateurschap
worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
Opzeggingen dienen vóór 1 december
van het lopende verenigingsjaar te
geschieden bij de ledenadministratie.

Overijssel		
J. Maneschijn (Jan)
		
Voormors 56
		 7468 HB Enter
		 Tel. 054 - 73 82 594
		 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		
J.A. Scheers (Joop)
		 Baron de Coubertinstraat 2
		 2037 HH Haarlem
		 Tel. 06 - 53 73 57 40
		 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

OVVKNR huisfotograaf
		
K.J. Hartman (Klaas)
		
H.G. Borgesiusstraat 46
		 9626 AW Schildwolde
		 Tel. 0598 - 42 19 28
		 E-mail: huisfotograaf@ovvknr.nl

Eindredacteur en vormgeving
Richard Marnix Sopacua
Omloop 18
9401 VH Assen
Tel. 06 - 13 41 67 62
eindredactie@ovvknr.nl
Oplage
650 exemplaren
Digitaal lezersbereik
10.000
Advertentieprijzen
A4 € 100
A5 € 150
A5 € 125
Inleveren kopij voor de
OVV KNR Koerier Nr. 4 - 2019,
1e jaargang
Vóór 1 oktober 2019

Bezoek ook

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

www.ovvknr.nl
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Nationale herdenking Korps Nationale Reserve
Een fotoimpressie van de herdenking bij het monument
‘Als het moet’ te Grebbeberg
Zaterdag, 3 augustus 2019

