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Bericht vanuit uw ledenadministratie

Henk van Leeuwen
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Nieuwe leden
Blom, R.G.A. Enschede Overijssel
Denge,  M. ter Hengelo Overijssel
Schopman, H.A. Losser Overijssel
Koning, S.P.P. Wognum Noord-Holland
Meijer, H.H. Warmenhuizen Noord-Holland
Reeuwijk, P.R. van Velserbroek Noord-Holland
Rodenburg, M. Alkmaar Noord-Holland
Huijts, M.H.M. Bunde Zuid
Jaken, J.M.M. Maastricht Zuid
Schetters, R.J.C. Ubachsberg Zuid
Stokbroeks, E.J.M. Weert Zuid
Vos, R.C.D. Moulingen (België) Zuid

Henk van Leeuwen
Uw Ledenadministrateur

Van de eindredacteur

Halo semua (goededag allemaal)

Richard Marnix Sopacua

Na bovenstaande te hebben gelezen geeft mij 
het gevoel dat wij met z'n allen hier, nog een 
lange weg moeten gaan bewandelen om de 
COVID-19-virus te bedwingen. 
Verscheidene maatregelen voorheen hebben 
niet tot het gewenste resultaat geleid waar-
door de 'Totale Lock-Down' een kwestie van 
tijd is dat het wordt ingevoerd. 
Je kan er over gaan 'soebatten' en/of 'bakke-
leien', maar het corona-virus zal hoe dan ook 
bedwongen moeten worden. 
Als het laatste redmiddel de invoering van een 
'Totale Lock-Down' dat is, dan zij het zo. Het 
wordt dus spannend met de komende feest-
dagen in het verschiet.

Met de gedachte in het achterhoofd dat deze 

maatregelen maar tijdelijk zijn, zie ik op het in-
ternet dat men al bezig is met de voorbereidin-
gen van een aantal grensverleggende evene-
menten in 2021. (Zie achterblad van deze OVV 
KNR Koerier.) Dat stemt mij tot genoegen. 
En wat mij ook tot genoegen stemt is, is dat 
dit blad rijkelijk is gevuld met afdelings-nieuws 
en artikelen die de moeite waard zijn om het 
te lezen.
 
Wederom voor nu heel veel leesplezier, goede 
gezondheid, fijne kerst- en oud- en nieuwjaars-
dagen toegewenst.

Amato oo (tot ziens),

Sld1 bd Richard Marnix Sopacua

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gaat in
Nieuwsbericht | 30-11-2020 | 12:31

Het gaat nog niet goed met de besmettingen van COVID-19-virus in Nederland. Daarom zijn maatregelen van toepassing, om het 
virus in te dammen. Op dinsdag 1 december gaat de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende drie maanden in. Hiermee 
worden de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving en krijgen de Tweede en Eerste Kamer meer betrokkenheid. De wet 
brengt meer wijzigingen met zich mee. Per 1 december wordt het verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Het mond-
kapje is vanaf dan verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters. Voor deze en 
andere maatregelen is gekozen, omdat we het coronavirus samen onder controle willen krijgen.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/30/tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19-gaat-in
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Van de penningmeester

Beste leden, 2020 is bijna voorbij en het was 
een raar jaar. Alles loopt anders dan gepland. 
Als u denkt de penningmeester en de rest 
van het bestuur heeft stil gezeten...... nou in 
tegendeel. De voorbereidingen van de ALV, 5 
Mei, Prinsjesdag en de korpsdag slokte weer 
de nodige vrije tijd en energie op. Ons motto 
is dan ook; Je kan beter iets op de laatste dag 
afzeggen, dan op de laatste dag iets gaan or-
ganiseren! Want dan is het te kort dag.
Voor de ALV hadden we de lancering van de per-
soneelsvoordeelwinkel voorbereid. Wij hebben 
ons als vereniging aangesloten bij deze in-
kooporganisatie. De personeelsvoordeelwin-
kel, kan door groot in te kopen zeer scherpe 
aanbiedingen doen. Dus extra voordeel voor 
u als lid van het ovvknr. Omdat wij de lance-
ring hebben moeten uitstellen vind u in dit blad 
een flyer met de inloggegevens en een mooie 
actie! Dus ook nog eens extra voordeel! Log 
maar eens in bij de personeelsvoordeelwinkel 
en kijk of u voordeliger uit bent!

Andere bij de personeelsvoordeelwinkel aan-
gesloten bedrijven of personeelsverenigingen 
zijn o.a. Atos, PV-KPN, Engie, Randstad, PV-
PostNL Rijksoverheid, Bayer, Achmea, DSM, 
Albert Schweitzer Ziekenhuis, Alliander, Cap-
gemini enz. enz. Wij zijn er als bestuur trots 
op dat het ovvknr nu ook is aangesloten bij de 
personeelsvoordeelwinkel.
Het bestuur gaat proberen om in de toekomst 
meer voordeel voor u als lid te realiseren! Op 
onze website, www.ovvknr.nl kunt u een ac-
count aanmaken waar al dit ledenvoordeel op 
staat! 
U ziet, een lidmaatschap bij het ovvknr levert 
alleen maar voordelen op!
Zoekt u nog een leuk feestdagen cadeau? Kijk 
dan ook eens op onze eigen webshop met ver-
enigingsartikelen! shop.ovvknr.nl 
Fijne feestdagen en stay safe!

John Brinckman
Penningmeester OVVKNR

John Brinckman

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2021*

De Algemene Leden Vergadering van het OVV wordt op donderdag 25 maart 2021 gehouden op de Du Moulin kazerne, Zeisterspoor 19, 3769 
AP Soesterberg. Het theater aan de grote parkeerplaats is de locatie van deze ALV, daar kunt u uw auto ook parkeren. Deelnemers dienen een 
geldig paspoort of rijbewijs mee te nemen en zo nodig te tonen bij aankomst aan de beveiligingsbeambte aan de poort.

Het programma ziet er als volgt uit 
Ontvangst van de leden : 09.30 – 10.15 uur Einde vergadering : 15.15 uur
Start vergadering : 10.15 uur Einde nazit met een drankje : 16.00 uur
Lunch : 12.00 – 13.00 uur

Agenda 
1.  Opening door de voorzitter. 
2. Vaststellen notulen van 2019 & 2020. 
3.  Mededelingen en ingekomen stukken dzv voorzitter 
 en secretaris. 
4.  Uitreiking erekoorden.
5.  Jaarverslag secretaris.
6.  Verslag van de kascontrolecommissie 2020 
 (Ruud den Rooijen en Hans Schoemakers).
7.  Financiële verantwoording over 2020 door de 
 penningmeester.
8.  Uitreiking jaarspeld 30 jaar. 
9.  Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie. 
10.  Begroting 2021. 
11.  Vaststellen contributie 2021 en afdrachten. 
12.  Bestuursverkiezing;
 • De secretaris Peter Mensink was in 2020 statutair 
  aftredend en is herkiesbaar. Het bestuur stelt u voor om

 
  Peter voor 2 jaar (i.v.m. rooster van aftreden) te herkiezen.
 • De penningmeester John Brinckman is statutair 
  aftredend en is herkiesbaar. Het bestuur stelt u voor om 
  John voor 3 jaar te herkiezen.
 • Hans van  Tongeren heeft zich beschikbaar gesteld als 
  algemeen bestuurslid. Het bestuur stelt u voor om Hans 
  te benoemen voor de komende 3 jaar op deze functie.
13.  Uitreiking jaarspeld 25 jaar.
14.  Activiteiten 2021.
15.  Uitreiking jaarspeld 15 en 20 jaar. 
16. Rondvraag en w.v.t.t.k.
17.  Sluiting door de voorzitter. 

Aan- en afmelding voor het al dan niet bijwonen van de ALV 
kunnen worden gemaild naar: secretaris@ovvknr.nl

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



Roel Zevenhuizen

Wervingsaffiches (deel 1) en 
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Nieuws vanuit de Historische Collectie Korps Nationale Reserve 

Nieuwe museumpoppen
Voor onze historische collectie hebben we afgelopen 
tijd vier nieuwe museumpoppen kunnen aanschaffen. 
Deze poppen kenmerken zich door een karakteristiek 
hoofd. Deze hoofden passen beter bij de figuren en uni-
formen die ze uitbeelden.
Zo ziet u een bijzondere pop in de schuttersput. Zoals je 
bij de Natres leert: “altijd blijven waarnemen”.
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Gezocht: nieuwe gastheren voor de HC
Het werk in de Historische Collectie wordt op dit 
moment gedaan door 7 bestuursleden en 9 vrijwilli-
gers. De werkzaamheden bestaan uit het aanwezig 
zijn als gastheer en mensen rondleiden in de HC. Het 
bestuur houdt zich naast de bestuurswerkzaamhe-
den, ook bezig met het ontvangen van bezoekers en 
overige werkzaamheden.

Daarnaast werken bestuursleden en gastheren sa-
men aan het verbeteren en onderhouden van de 
Historische Collectie. Op zogenaamde ‘depotdagen’ 
pakken we deze werkzaamheden op.

Voortdurend zijn we bezig nieuwe zaken in de col-
lectie op te nemen. Ook ons depot vraagt veel 
aandacht. Ook staan jaarlijkse evenementen op de 
agenda, zoals Korpsdag en Vriendendag.
Het werk voor onze historische collectie geeft veel 
voldoening, en het samenwerken met oud- Natres 
collega’s geeft de gelegenheid over het verleden en 
heden in gesprek te zijn.
Om dit ook in de toekomst allemaal mogelijk te ma-
ken en de collectie voor bezoekers toegankelijk te 
houden, zijn we op zoek naar mensen die ons team 
sterken als gastheer.
We bieden een goede en vriendschappelijk werk-
sfeer, daarnaast worden de reiskosten vergoed.

Mocht je belangstelling hebben, dan graag een mail 
naar: sjaakvinke@gmail.com

Daarnaast hebben we een schutter uit omstreeks 1870 
van een nieuwe museumpop kunnen voorzien.

Ook is er een nieuwe museumpop aangeschaft voor het 
tenue van 1948, waarmee de Natres werd uitgerust. 

Tot slot hebben we de enige dame in de collectie van 
een nieuw lijf kunnen voorzien. 

Terugblik op het seizoen 2020
Wat een bijzonder seizoen hebben we achter de rug. 
Het seizoen 2020 zal in ons geheugen gegrift blijven 
staan. In het voorjaar drong de vraag zich op of we wel 
open zouden mogen gaan voor het publiek. Medio mei 
werd duidelijk dat COVID 19 op zijn retour was. 

Als HC zijn we aangesloten bij Erfgoed Gelderland. Van 
deze organisatie kregen we het protocol toegestuurd, 
op basis waarvan we de deuren mochten openen. 
Daarnaast had defensie nog een aantal aanvullende 
regels waar we rekening me moesten houden.

De maatregelen die in het protocol stonden en de aan-
vullende maatregelen van defensie waren goed uit te 

of de certificaatuitreiking bij de HC kon plaatsvinden. 
Daar hebben we ja op gezegd. We hebben deze gele-
genheid aangegrepen om deze nieuwe reservisten iets 
te vertellen over onze historie.

Op 15 september 2020 hebben deze reservisten in 
groepen de HC bezocht en hebben ze een stukje mee-
gekregen van de geschiedenis van de reservist. Op 17 
september 2020 hebben deze reservisten het certifi-
caat uitgereikt gekregen tegen de achtergrond van 
de HC.

Als bestuur zijn we verheugd over deze ontwikkeling, 
omdat dit al langer een wens was. We vinden namelijk 
dat iedere Natresmilitair zijn geschiedenis en traditie 
moet kennen. Ook de komende tijd zal de certificering 
van reservisten bij de HC gedaan worden, gecombi-
neerd met een bezoek aan de HC.

Tijdens de certificering van de nieuwe lichting reservis-
ten op 17 september overhandigde de Commandant 
ARB-peloton Kap Buntsma een aanstellingsdocument 
van een Landstormmilitair uit de jaren 20 van de vo-
rige eeuw aan de aanwezige bestuursleden van de HC 
Kap bd Vinke en Sgt1 bd Chapelier. Dit document is een 
gift aan de HC en krijgt een prominente plaats in de 
collectie

Sjaak Vinke
Vicevoorzitter HC KNR

voeren, zoals: looproute aangeven, ontsmettingsmid-
delen, maximaal aantal bezoekers tegelijkertijd in de 
HC. We hadden het binnen een week voor elkaar.

Via de CCKL, overkoepelde organisatie voor de Histo-
rische Collecties, moest er toestemming van defensie 
komen om te openen. Uiteindelijk heeft een veilig-
heidsfunctionaris vanuit Schaarsbergen onze HC in dat 
kader bezocht. Met wat kleine aanpassingen kregen 
we toestemming om de collectie te openen. Op 3 juni 
2020 konden we weer open zijn voor publiek. 
Normaal is de collectie geopend van april t/m augus-
tus. Omdat we een maand later open zijn gegaan, heb-
ben we ook de maand september erbij genomen zodat 
we alsnog een volledig seizoen gedraaid hebben.

We kijken uiteindelijk in tevredenheid terug op een 
goed seizoen, 380 bezoekers, voornamelijk vakantie-
gangers, wisten de weg naar de HC te vinden. Gelukkig 
hebben we geen last gehad van corona besmettingen. 
Helaas kon het Federatieplein bij de HC niet doorgaan. 
Laten we hopen dat de omstandigheden volgend jaar 
beter zijn.
Veel dank aan allen die het mogelijk hebben gemaakt 
dat we dit seizoen open konden.

AMO opleiding voor nieuwe reservisten
De opleiding van nieuwe reservisten, waaronder Na-
tresmilitairen, vindt tegenwoordig op de Generaal 
Winkelmankazerne plaats. Als HC kregen we de vraag 
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Overijssel

Al snel werd ons ook geleerd hoe we onze kast 
in moesten pakken en hoe snel het kader hem 
weer kon legen. 
We gingen verplicht, maar voor eigen rekening 
naar de kapper.

Deze kapper was een echte grapjas. Aan een 
vent met bakkebaarden tot onder aan zijn kin 
vroeg hij: “Wil je de bakkebaarden houden”? 
“Ja graag”, was zijn antwoord. “Dan zal ik ze 
straks wel even voor je in een plasticzakje 
doen” zei de kapper.
Hoe een gasmasker werkt leerden we ook. Hoe 
te marcheren en wie onze vijand was. Welke 
vliegtuigen, tanks en pantserwagens er zijn en 
of die van ons of van het Warschaupact zijn.
We leerden alles over radio’s, frequenties, sto-
ren en peilen. En Blenko smeren op de pukkel 
en de webbing. 
Uiteraard leerden we schieten. Wij schoten 
met de FAL en de Uzi. Echter, de Uzi was door 
overmatig onderhoud zo glad van de olie dat 
het op zich al knap was wanneer je het wapen 
niet meer dan drie keer per dag op de grond 
liet vallen. 

We maakten kennis met de stormbaan (nee 
het waait daar echt niet altijd). Op een loop-
baan zaten we niet te wachten en zeker niet op 
een hardloopbaan.

Natuurlijk gingen we ook op bivak. Dat is te 
vergelijken met een dropping, maar dan met 
overnachting en op onvrijwillige basis. Ik had 
de pech om in hartje winter uit kamperen te 
worden gestuurd. 
Een schuttersputje graven bij min tien was 
dan ook praktisch onmogelijk, met het gevolg 
dat het slechts een schietgeultje werd. Na het 
aanvoeren van een paar pikhouwelen ging het 
aanmerkelijk beter. Door het werk bleef je in 
elk geval lekker warm. 

Een nieuw fenomeen voor ons was de Cadi-
wagen. Daar verkochten ze koffie, koeken en 
ze hadden halve rookworsten. 
Bij ons thuis ging een rookworst in vijf stukken, 
dus dit was een ongekende weelde.

De vrijdagmiddagen waren gereserveerd voor 

Dienstplicht in de jaren ‘70
Oproep Eerste Oefening
Of ik woensdag 7 januari 1970 zo vriendelijk 
zou willen zijn mijn gezicht te laten zien in de 
kazerne, zo tegen een uur of tien, want dan 
hadden ze de koffie klaar. Mijn ouwe lui vonden 
het niet leuk dat ik hun ging verlaten en had-
den het er steeds over dat niets nadien meer 
hetzelfde zou zijn . Dat ze op de kazerne sinds 
kort ook een telefoon hadden was voor het 
thuisfront een hele geruststelling. 
Het treinkaartje kreeg ik ruim van tevoren per 
post thuisgestuurd. Na een uurtje in het spoor-
boekje te hebben gestaard was er maar één 
conclusie mogelijk; ik moest eerst naar Deven-
ter, daar overstappen en daarna nog een aan-
tal keren overstappen.  
Op de bestemming aangekomen, zou er bij het 
station vervoer klaarstaan om ons naar de ka-
zerne te transporteren. Lang heb ik gezocht 
naar een taxi, maar die stond er echt niet. Het 
enige voertuig was een groen gespoten van 
motor voorziene huifkar met rare banken ach-
terin. De chauffeur noemde dit zijn 3 tonner. 

Na aankomst op de kazerne werden we door 
een meneer, die zei dat hij geen meneer was 
maar majoor (wat het ook maar mocht zijn), 
onder de krijgstucht gesteld. 
Een geweldig leuke en interessante toespraak, 
waarbij we niet eens mochten applaudisseren, 
werd gevolgd door het bezoek aan de foerier. 
Hier kregen we een door hare majesteit ver-
strekte hoeveelheid kleding, pukkel, ransel, 
dekens, schoenen en nog veel meer, zodat 
iedereen al gauw bezweek onder de enorme 
last. De wat kleinere rekruten konden de zak 
met PSU alleen nog maar achter zich aansle-
pen. Hierna was de gang naar de MGD voor de 
cocktailspuit.

Na ontvangst van de PSU bleek het zakmes 
voor veel jongens te scherp. Op onze kamer 
liepen vier van de twaalf met pleisters aan hun 
vingers.
We leerden snel: Nieuwe handdoeken nemen 
echt geen vocht op! 
De eerste tijd droegen we geen baret maar 
een "vechtpet".  Zo ben je als 'nieuwe' makke-
lijk herkenbaar. 

Eric Rakers
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het schoonmaken van dingen die al schoon 
waren. "De majoor lijdt aan smetvrees", werd 
me altijd geantwoord wanneer ik naar het 
waarom vroeg. 

Zo heb ik me wel meer dingen afgevraagd;
- Je moet je mond houden als je tegen mij  
 praat!
- Hoe krijg je de Sahara met kamelen in de  
 loop van je Uzi ?
- Tijdens het appèl vragen of er nog absenten  
 aanwezig zijn. 

In de eetzaal werd de warme prak uitgedeeld, 
je moest bij binnenkomst van de eetzaal een 
metalen bord pakken dat in een aantal vakken 
was verdeeld. 

“Sportprogramma”
Om een beetje goed de winter door te komen, 
besloot ik gebruik te maken van de aanbieding 
uit een sportschool-foldertje. Want de mede-
deling ”Gratis gebruik van de fitness-zaal op 
het Zuidkamp van de Vliegbasis Twenthe”, die 
op de website van het OVVKNR stond, is he-
laas niet meer geldend.

Van wandelen en fietsen komt 's winters niet 
zo erg veel en ik vond een goede conditie der-
mate belangrijk dat ik besloot me er maar aan 
te wagen bij een gewone sportschool. Een 
leuke bijkomstigheid was, dat naast het op peil 
brengen en houden van mijn conditie, ik wel-
licht ook iets af zou vallen. Dit is in mijn geval 
heel erg wenselijk. Mensen die mij kennen zul-
len dit beamen.
"Ik neem aan één keer per week?", vroeg de 
meneer bij wie in me opgaf. "Nee" zei ik zo 
nonchalant mogelijk. "Twee keer". Hij keek me 
even aan, maar zei niets. Na betaling van een 
astronomisch bedrag, daarom ga ik ook maar 
1 kwartaal..., mocht ik beginnen. Ik keek mijn 
ogen uit. Eén toestel waarvan ik wist wat de 
bedoeling was zag ik; de hometrainer. De ove-
rige apparaten zeiden mij weinig tot niets. 
Tijdens de gezamenlijke warming-up bleek ik 
over een enigszins gestoord coördinatiever-
mogen te beschikken. Met de harde muziek 
op de achtergrond (die motiverend schijnt te 
moeten werken) had het veel weg van een 
ontzettend illegale houseparty. Alleen waren 
hier de drankjes gratis.

Niemand vertelde me wat er na de warming-
up van mij verwacht werd, dus besloot ik zelf 
maar wat te proberen. Op een bankje, waar 
korte roeispanen aan de zijkanten zaten, ging 

De koks deden altijd hun uiterste best om de 
soep en het toetje bij elkaar in één vak te krij-
gen. Soms waren er jongens die graag twee 
stukken vlees wilden. 
Dát kon geregeld worden en de koks waren 
niet te beroerd om het vlees even in tweeën 
te snijden. In mijn hele diensttijd was het eten 
altijd hartstikke goed. 

In het leger leerde je één ding: Het helpt niet 
om ook maar ergens tegenin te gaan. Eigenlijk 
leerde je twee dingen; Ook nog eens onmeunig 
zuipen. 
Het bier was goedkoop en ook dat vond nie-
mand erg.

De Tukker

ik zitten. Voor mijn neus zat een computer-
scherm waar je van alles op kon instellen. Aan-
gezien ik uit “de automatisering” kom was het 
programmeren van dat ding geen probleem. 
Zo kon je onder andere een wedstrijd roeien 
op de Thames. Na mijn bemoeienis ging dit 
helemaal vanzelf. Je hoefde alleen nog maar 
op Start te drukken en de beide teams scho-
ten over het water en bereikten in supersnel 
tempo de finish. Nu hebben ze dit apparaat in 
gebruik als gokkast.  

Hierna ben ik maar eens op zoek gegaan naar 
een ander apparaat en ben gaan liggen op een 
soort bankje en pakte een ijzeren stang vast. 
Het viel me op dat deze stang niet echt lekker 
in de hand lag, maar ik was nieuw daar en het 
zou wel zo horen. Ik trok uit alle macht. 
Wat er toen gebeurde weet ik niet zo goed 
meer. Toen ik weer bij bewustzijn was, lag ik 
op de grond met het metalen toestel bovenop 
me. Achteraf bleek dat ik op het bankje had 
moeten zitten en geen trekkende beweging 
had moeten maken, maar een dúwende. Vanaf 
dat moment werd ik nauwlettend in de gaten 
gehouden door de leiding. Tijdens mijn volgen-
de 'les' liepen er opeens vier begeleiders rond 
in plaats van de twee zoals bij de mijn eerste 
keer...
Verder kan ik nog vertellen dat ik de volgende 
dag spierpijn had in spieren waarvan ik niet 
eens wist dat ik ze had.

De zaal op het sportcomplex van het Zuid-
kamp is inmiddels afgebroken. Op deze locatie 
staan nu luxe woningen op ruime kavels in een 
lommerrijke omgeving.

De Tukker
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heid die tussen Schoorl en Bergen plaatsvond 
in 1799. Dit monument gedenkt speciaal de 
Russen. De route was ook landschappelijk erg 
mooi en afwisselend. 

De eerste prijs voor de categorie kaartleesoe-
fening per fiets werd binnengehaald door de 
heren Ben Bakker en Peter de Leeuw. 
De eerste prijs voor de categorie kaartlees-
oefening te voet werd uitgereikt aan de heren 
Beun & Beun.

De formele commando overdracht van de Kap. 
Wagemaker aan de Kap. Velthuijsen werd in 
stijl en correct uitgevoerd. 
Daarop volgde, het afscheid van Kapitein Wa-
gemaker, met een complimenteuze speech. 

De uitreiking van de goudenmedailles voor 36 
jaar trouwe dienst aan de korporaal Van Gee-
len en de sergeant-majoor Molenaar door de 
Brigade-Generaal Smits was duidelijk een bij-
zondere gebeurtenis. 

Twee man met zoveel dienst jaren en zo direct 
betrokken is en blijft bijzonder.

De jaarlijkse Bravo Barbecue werd weer een 
echt gezellig samenzijn van KNatres, familie-
leden van de vrijwilligers en de leden van het 
OVV-NH met hun introducés. 
Het enige vraagteken bij deze dag was de toch 
echt wat teleurstellende opkomst. Van de 97 
OVV-NH leden waren er maar een beperkt 

De voorbereidings-instructieavond op 7 sep-
tember jl. was weer een prima ontmoeting 
met onze collega Knatres en een leuke en goed 
opgebouwde opfriscursus Kaartlezen door 
Bert Seinen. 

De 12de september begon met de ondersteu-
ning die via het OVV-NH werd geleverd aan de 
sportdag van de Bravo-Cie. Onze leden die de 
ondersteuning leverden konden op positieve 
reacties van de deelnemers en de organisa-
tie rekenen. Zelf waren onze ondersteuners 
enthousiast en hadden het achteraf een echte 
positieve en leuke ervaring gevonden. Om zo 
na je actieve dienst toch weer te worden be-
trokken bij de Knatres activiteiten is ook bij-
zonder en geeft een extra boost. Je weet ten-
minste weer waarom je bij de KNatres was.

De kaartleestocht was goed uitgezet en de 
deelnemers vonden het stuk voor stuk een 
mooie tocht in en om Bergen en Egmond. Jan 
Albrink samen met Bert Seinen hebben hier 
veel werk verzet. Maar dat resulteerde ook 
in een interessante, maar vooral mooie wan-
del-/fietstocht door de regio rond Egmond en 
Bergen. Je komt dan toch weer op plekken die 
je normaal gesproken niet bezoekt of waar 
je langs flitst. Interessant waren de begraaf-
plaats met een aanpalend gedeelte voor ge-
sneuvelde geallieerde militairen uit WOII. 
Een ander interessant punt was het monu-
ment ter herinnering aan de slag tussen NL 
troepen en een Russisch-Britse landingseen-

Henk Jan Boswijk

Een dag van ondersteuning aan de Sportdag van de Bravo-Cie, Kaartlezen en de weg vinden, 
een bijzonder Eindappel en een grandioos geregelde Bravo Barbecue! Dat was de 12e septem-
ber in het kort.

Noord-Holland
Onze OVV KNR Noord-Holland dag
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Hoewel het ‘biertje na afloop’ ernstig werd 
beperkt door de corona maatregelen was het 
toch weer een avond die én vooral interessant, 
maar zeker ook gezellig was. Altijd fijn om el-
kaar in een ongedwongen sfeer weer te zien.

Ondanks corona en alle maatregelen probeert 
het bestuur toch echt nog zoveel mogelijk om 
het programma uit te voeren in een zo min mo- 

gelijk uitgeklede versie. We moeten toch wel 
contact houden en waar nodig elkaar steunen 
in deze trieste tijden. 

Namens het NH bestuur
Henk Jan Boswijk

aantal op deze pracht dag. Of dit nu een gevolg 
van voorzichtigheid met betrekking tot corona 
was is een vraag die nog even blijft hangen. 

Maar uiteindelijk kunnen we wel spreken van 
een zeer geslaagde dag waarbij de contacten 
met de Bravo-Cie verder zijn versterkt en we 
tot in de late uurtjes van de gastvrijheid van de 
Bravo-Cie mochten genieten. 

Met speciale dank aan de CSM SM Redlich en 
de Kapt. Velthuijsen. 

Bindingsavond met een duidelijk op de huidige 
tijd gericht onderwerp.

Het werd een echt interessante avond waar 
Erik Dirksen (verbonden aan de UvA) in een 
helder betoog inzicht gaf in de huidige politiek-
economische stand van zaken in de wereld en 
de nadrukkelijke rol van China. Misschien on-
verwacht, maar de opkomst was maximaal 
voor de door corona beperkte mogelijkheden. 

Erik had een goed verhaal met een aantal 
zeer interessante stellingen en voorbeelden. 
De ook nadrukkelijk goede vragen werden uit-
gebreid en helder beantwoord. Het is in ieder 
geval een onderwerp dat sterk leeft bij onze 
leden. 
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Nieuwe collega’s 
ronden ARB af

Tekst: Majoor Fred Warmer
Foto’s: KNR

Op het Infanterieschietkamp in De Hars-
kamp rondden op 19 november 37 nieuwe 
cursisten de ARB (Algemene Militaire Op-
leiding Reservisten) met succes af. Aan-
sluitend ontvingen zijn hun certificaat van 
deelname. De cursisten, afkomstig uit het 
Korps Nationale Reserve, 1CMI, Natops en 
het Defensity College (DC) doorliepen de 
afgelopen weken een vol opleidingspro-
gramma. 
Het opleidingspeloton KMS/ARB hield 
de cursisten van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat bezig. Een opleiding, waarbij 
de voornaamste militaire (basis)kennis, 
lessen ZHKH, opleiden tot basisschutter, 
sport, militaire houding en vaardigheden 
worden bijgebracht. Last but not least; 
kennismaken met het militaire leven. De 
nieuwe militairen zijn klaar voor een vol-
gende stap, zij stromen in bij de diverse 
eenheden binnen om daar verder te wor-
den opgeleid. 



probleem is om zo’n locatie te vinden, hebben 
we aan jullie gevraagd om rond te kijken naar 
een eventuele ruimte bij jullie in de buurt.
Daar heeft tot nu toe één  persoon op gere-
ageerd (bedankt hiervoor!). Na contact te 
hebben gehad met deze locatie in Zoeterneer, 
kwamen we uiteindelijk ook hier niet tot een 
goed resultaat om daar onze ALV te kunnen 
houden. 
Na een besluit met de overige bestuursleden 
wat we nu zouden doen, besloten we onze ALV 
op te schuiven naar 2021. 

Hoe vervelend dit voor een ieder is, uiteraard 
geld dit ook voor onze bijeenkomsten. 
Nu ik dit stukje aan het schrijven ben is er be-
kendgemaakt door de overheid dat we in een 
2e fase van de COVID-19 zitten (2e golf). We 
worden nu verzocht om overal in publieke 
ruimte mondkapjes te dragen. De aantallen 
personen die bij elkaar mogen zijn is ook weer 
naar beneden bijgesteld. Dus u begrijp dat het 
voor ons voor dit jaar over is.

Het voltallige bestuur van onze afdeling wenst 
u veel kracht en sterke toe in deze moeilijke 
tijd. 
Tevens willen wij u en uw familieleden alvast 
hele fijne feestdagen wensen, en zien u allen in 
gezondheid terug in het nieuwe jaar.  

BLIJF GEZOND.

Beste leden van OVV KNR afdeling Zuid-Hol-
land, we zitten nog steeds in een vervelende 
situatie door de COVID-19.
Dit duurt langer dan menig van ons had ver-
wacht, daar het tij na juni leek te keren. We 
waren al bezig om nieuwe plannen te maken. 
Om b.v. onze ALV te gaan plannen begin sep-
tember. Locaties vinden hiervoor werd toen 
al een probleem. Gehoopt werd dat we onze 
vertrouwde locatie Echo’s Home op de Van 
Ghentkazerne weer zouden kunnen gebruiken. 
Na heel veel mails en telefoontjes naar diverse 
functionarissen kwamen we tot de conclusie 
dat het daar zeker geen doorgang kon vinden. 
Dit besluit kwam op het laatste moment, door 
contact te hebben gehad met de stafchef op 
de Van Ghentkazerne. Van hem kreeg ik te ho-
ren dat we normaal van harte welkom zouden 
zijn, maar door een grote groep nieuwe Mari-
niers in opleiding (naar zijn zeggen op dit mo-
ment te groot) twee lichtingen in één keer, nu 
niet. Daarvoor werden alle gebouwen nu ge-
bruikt om deze mensen onder te brengen en 
voor leslocaties. Hiervoor werd ook het Echo’s 
Home gebruikt. Dit heeft uiteraard ook met 
het COVID-19 probleem te maken. Dus minder 
mensen in één ruimte en daarom meer gebou-
wen en lokalen nodig.

Uiteraard zijn we niet bij de pakken neer gaan 
zitten en zijn we door gaan zoeken naar een 
geschikte locatie. Daar het in deze tijd echt een 

Hans Jansen

Zuid-Holland
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           Eindredactie OVV KNR Koerier
             wenst de nieuwe collega's 
     veel succes met hun verdere 
                    loopbaan bij de KNR 
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Algemene Vereniging van Reserve Militairen

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

A d v e r t e n t i e

Met een kerst ;-) naar de OVV KNR kijken



Herkenningstekens Nationale Reserve en voorgangers

Embleem van de oude stempel

Tekst: Majoor Fred Warmer, Korpshistoricus
Foto’s: Historisch archief KNR, HCKNR en Min.Def

In de militaire cultuur na 1945 was, met als voorbeeld de geallieerde bevrijders, een wild-
groei aan emblemen op gang gekomen. Naast herinneringsemblemen, baretemblemen en 
bijzondere emblemen ontstonden eveneens indelingsemblemen. Het embleem was naast 
functioneel ook dikwijls een verfraaiing van het uniform. Ook binnen de Nationale Reserve 
en zijn voorgangers speelde op het gebied van de eenheidsonderscheidingen het nodige.

Na de opheffing van de schutterijen in 1907 vervielen 
ook de kleurrijke symbolen die daaraan verbonden 
waren. Bij de oprichting van de Vrijwillige Landstorm 
in 1914 werden geen onderdeelemblemen meer gedra-
gen op het uniform. De vrijwilligers droegen aanvanke-
lijk een olijfgroen uniform of hun burgerkostuum met 
op de linkermouw een oranje armband met daarop 
het rijkswapen. Of men droeg op het hoofddeksel een 
vier centimeterbrede oranje katoenen band met in 
zwart opgedrukt rijkswapen. Incidenteel werd ook een 
veldmuts gedragen met voorop een oranje kokarde 
om hun militair functioneren te autoriseren. Pas bij 
de oprichting in 1921 van de Vrijwillige Landstorm-
korpsen Luchtwachtdienst, Motordienst, Spoorweg-
dienst en Vaartuigendienst, gevolgd door in de 1939 
opgerichte Luchtafweerdienst, werden voor het eerst 
weer speciale kraagdistinctieven voor de vrijwilligers 
gedragen. De Motordienst had een automobielrad, 
voor de Vaartuigendienst was dit een onklaar anker, 
voor de Spoorwegdienst een gevleugeld rad, voor de 
Luchtwachtdienst een kijker en voor de Luchtafweer-
dienst gekruiste kanonnen met een propeller.

‘Ik wijk voor niets’
Bij de oprichting van de Nationale Reserve in 1948 
was het takenpakket al zo breed, dat werd overgegaan 
tot een driedeling binnen de gelederen. De Natres 
bestond uit de componenten hulpmarechaussee of 
reserve-grensbewaking, luchtdoel-artillerie en infan-
terie. De laatste component vormde de hoofdmacht. 
De driedeling bracht met zich mee dat er ook drie 
verschillende wapenemblemen werden gedragen. De 
infanterie droeg op een ponceaurode ondergrond het 
goudkleurige embleem ‘Nulli Cedo’ (betekenis: ‘Ik wijk 
voor niets’). Het embleem van de hulpmarechaussee 
was zilverkleurig op een nassaublauwe ondergrond en 
dat van de luchtdoel-artillerie goudkleurig op zwart 
uitmonsteringslaken met randkleur ponceaurood. 
Per component bestond de baretgesp uit een van de 
drie overeenkomstige emblemen, aangebracht op een 
zogenaamde gestileerde W. Tijdens de reorganisatie 
van de Nationale Reserve in 1959/1960 werden de 
marechaussee- en luchtverdedigingstaken afgestoten. 
De Nationale Reserve richtte zich vanaf dat moment 
uitsluitend op infanterietaken in de territoriale sector 
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Majoor Fred Warmer

Ontwerp tekening van het oorspronkelijke baretembleem Nationale Reserve �

Ontwerptekening van het oorspronkelijke embleem Nationale reserve �

Speciale kraagdistinctieven voor de vrijwillige Landstormkorpsen �
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uitmonsteringen voerden. Men stelde voor het Rijkswa-
pen op een zon te plaatsen, conform de draagwijze van 
het wapen op de sjako in de vorige eeuw en verwijzend 
naar het embleem van het Regiment Van Heutz.

Stempel van de plank
De werkplaats van het Legermuseum te Delft zette 
een model in elkaar. Het daartoe gebruikte Van Heutz-
embleem werd voorzien van het Rijkswapen met 
schildhouders en het geheel schilderde men met zil-
ververf. Het ontwerp werd echter door de Bevelhebber 
der Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Roos, om 
budgettaire redenen verworpen: “Jullie kunnen kiezen 

en alleen het ‘Nulli Cedo’-embleem werd behouden. 

Eind jaren zeventig begon bij de Natres de wens te 
groeien om, zichtbaar, een eigen identiteit te krijgen. 
Men dacht daarbij aan het verkrijgen van de korpssta-
tus, een eigen vaandel en tenslotte het loslaten van het 
‘Nulli Cedo’-embleem. Het korpsembleem zou gekop-
peld moeten worden aan dat van voormalige vrijwil-
ligerseenheden. Daaruit vloeide ook de zilverkleur van 
het huidige embleem voort. Het territoriale karakter 
bepaalde de keuze voor het Rijkswapen. Waarmee 
wordt gerefereerd aan de traditie die teruggaat tot de 
schutterijen (1815 -1907) die eveneens wit metalen 
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De originele stempel van het embleem, Reserve Officieren Algemene Dienst �

De plaat van de sjako schutterij 1827, het rijkswapen op een zon
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tussen het embleem of een vaandel. Beide financieren 
is niet mogelijk.” De keuze viel op het vaandel en het 
prototype van het embleem tak van dienst (ETD) kreeg 
een plaats in het Korpsmuseum. 
Door een samenloop van de omstandigheden zou het 
Korps Nationale Reserve alsnog een eigen embleem 
krijgen. Het embleem voor de Reserve Officieren Al-
gemene Dienst was na opheffing in 1951 komen te 
vervallen. Van dit embleem, dat bestond uit het goud-
kleurig Rijkswapen, waren de originele stempels nog 
beschikbaar. Door gebruik te maken van die stempels 
slaagde men erin om een eigen embleem te laten 
maken dat was gebaseerd op de genoemde plannen, 
maar nu zonder de zon als achtergrond. Overigens 
zijn destijds toch nieuwe stempels gesneden voor het 
slaan van de emblemen, omdat getracht werd de oude 
goudkleurige embleem te verchromen. Dat mislukte 
en bovendien waren de oude emblemen niet meer 
voldoende voor handen. Hierdoor is het rijkswapen op 
het nieuwe embleem kleiner en compacter geworden, 
hetgeen voor de kraagemblemen beter in verhouding 
is met de afmetingen van de kraagpatten. Op 25 au-
gustus 1982 volgde de invoering van het ETD dat nog 
altijd door alle militairen van het Korps Nationale Re-
serve wordt gedragen. 

Seinvlag
Enkele weken na de oprichting van de Nationale  
Reserve in 1948 werd bij Ministeriële Beschikking het 
mouwembleem vastgesteld. Het werd een combinatie 
van de seinvlaggen ‘N’ en ‘R’. In 1982 verviel dit inde-
lingsembleem, omdat de Nationale Reserve de korps-
status verwierf. Toch verdween het oude embleem niet 
helemaal, want leden van het Oud-Vrijwilligersverband 
Korps Natres (OVV) voeren deze nog altijd op hun bla-
zer. Dit als verwijzing naar en eerbetoon aan de oor-
sprong van de Nationale Reserve.

Steek onder water
Het schouderembleem van het voormalige NTC en het 
Nationaal Commando (NATCO) sierde het uniform van 
1982 tot in 2011. Het embleem symboliseerde het 
Nederlandse grondgebied in wit, doorsneden door 
een rivier en grenzend aan de zee, beide in blauw. 
Hier overheen ligt een rood gekleurd beschermend 
zwaard. De kleuren rood, wit en blauw verwijzen naar 
de Nederlandse vlag. Het embleem is al in de jaren 
vijftig ontworpen door korporaal E.S. Rooseboom 
van het district Zuid-Holland Territoriale Troepen. Het 
embleem met het zwaard werd bekend onder de koos-
naam ‘steek onder water’. 

t	 Het embleem voor de reserve officieren Algemene Dienst



OVV KNR KOERIER Nr. 4 - 2020 2e JAARGANG 17

Met het opheffen van de Regionaal Militair Com-
mando’s (RMC) kwamen de vijf natresbataljons op 
1 juli 2011 onder bevel van de drie brigades van de 
Koninklijke Landmacht. 10 en 40 Natresbataljon zijn 
ondergebracht bij 43 Gemechaniseerde Brigade, 20 
en50 Natresbataljon bij 11 Luchtmobiele Brigade en 
30 Natresbataljon bij 13 Gemechaniseerde Brigade. 
Met het einde van de RMC’s verdween ook het mou-
wembleem de ‘steek onder water’. 
Leden van het Korps Nationale Reserve dragen nu, 
afhankelijk van hun plaatsing, één van deze vijf mou-
wemblemen: de Nederlandse Leeuw (Korpsbureau staf 
CLAS), de Feniks van OOCL, (Fanfare Korps Nationale 
Reserve), de Valk van 11 LMB, de Rhino van 13 Mech-
brig of de Bizon van 43 Mechbrig. 
Het baretembleem en de kraagspiegels op het Dage-
lijks Tenue bleven ongewijzigd voor alle leden van het 
Korps Nationale Reserve.

Nieuw onderdeelembleem sinds 2011
De bekende emblemen met daarop de gezagsgebieden 
van de voormalige Regionaal Militair Commando’s 
waren met het intreden van de natresbataljons in de 
brigades niet langer bruikbaar. Opdracht werd gege-
ven voor het ontwerp van een nieuw onderdeelsem-
bleem passend bij de tradities van het korps. De ‘steek 
onder water’, zoals natresmilitairen die voorheen op 
de rechter bovenarm droegen, is door korporaal Ri-
chard Drost van 20 Natresbataljon als inspiratiebron 
gebruikt voor het nieuwe ontwerp voor gevechtste-
nue (GVT) en dagelijks tenue (DT). Hierdoor oogt het 
nieuwe embleem zeer herkenbaar. Nieuw in het wapen 
op het borstembleem is het gebruik van zilver. Zowel 
de rand als de stilering in het zwaard is nu uitgevoerd 
in zilver. Linksboven het zwaard staat een cijfer voor de 
eenheid: 10, 20 of 30 Natresbataljon. Voor het dage-
lijks tenue wordt de borsthanger in kleur uitgevoerd. 
Voor GVT wordt het embleem, als gebruikelijk, in zwart 
en groen garen geborduurd.

�	Van boven naar beneden:

 Embleem Nulli Cedo, 1948-1982.

 Embleem Hulpmarechaussee 1948-1959

 Embleem Luchtdoelartillerie 1949-1959

 Embleem Korps Nationale Reserve 1982-heden

t	 In 2011 leverden korpsmilitairen hun vertrouwde schouderembleem met het zwaard in.  

 Sindsdien dragen zij een mouwembleem van het onderdeel waarin hun eenheid is ingedeeld.  

 Van links naar rechts: CLAS (Korpsbureau), OOCL (FKNR), 13 Mechbrig (30 Natresbataljon), 

 11 LMB (20 Natresbataljon) en 43 Mechbrig (10 Natresbataljon).
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BBQ
Zaterdag 20 juni waren we weer te gast in het 
Veteranenhuis De Treffer in Eindhoven met 15 
deelnemers voor onze jaarlijkse bbq. Het was 
voor de 4e keer dat we te gast waren in deze 
mooie locatie in het hart en oudste deel van 
Eindhoven en geeft wel aan dat we ons hier 
thuis voelen. De Treffer is sedert 2007 geves-
tigd en geopend door de toenmalige staatsse-
cretaris van Defensie Jack van Gijzel en burge-
meester Rob van Gijzel.
 
Zoals ons allen meer dan genoegzaam bekend 
is hebben we te maken met het Corona virus 
en de beperkingen die dit met zich meebrengt. 
Een goede hygiëne, looprichtingen en last not 
least de 1,5 meter afstand. Het veteranenhuis 
had voor een verantwoorde invulling hieraan 
alle benodigde maatregelen getroffen.
Zelfs het vlees werd voor ons gebakken en op 
het door ons aangereikte bord neergelegd. Het 
was prachtig weer en we konden dus buiten, 
lekker gezeten in het zonnetje, plaatsnemen 
en genieten van elkaars gezelschap, verha-
len en een geweldige bbq. De middag begon 
uiteraard met het traditionele kopje koffie en 
thee, waarna we ons konden laven aan de wat 
zwaardere fanta’s.
 
Traditioneel is ook dat, voorafgaand aan de 

bbq, we kunnen luisteren naar een interes-
sante lezing. Deze keer werd die verzorgd door 
een deelnemer aan de Warrior Games in Ame-
rika.
Deze games worden al vanaf 2010 gehouden 
in Amerika voor veteranen die PTSS hebben 
opgelopen.
De Warrior Games zijn te vergelijken met de 
Invictus Games.
Ook maakte deze veteraan, Wilbert, ons deel-
genoot over zijn zeer persoonlijke ervaringen 
in Bosnië die aan de basis liggen van zijn PTSS. 
Je kon in de zaal, waar deze presentatie werd 
gehouden, een speld horen vallen.
 
Vermeldenswaardig is ook dat een adviseur 
van ons bestuur, Winie Scheepers, recentelijk 
bevorderd is tot Luitenant-kolonel (tit.).
Verder maakte onze gastheer, Erik Nettek-
oven, bekend dat hij bevorderd is in de rang 
van Sergeant-majoor in de functie van Hoofd 
Communicatie van 30NatresBat. Beide heren 
nogmaals van harte gefeliciteerd met de be-
vordering.
 
Een prachtige middag is weer genoten en we 
zien uit naar een volgende gelegenheid mits 
verantwoord.

Kpl1 b.d. Lex Faesen

Zuid

A.C. Faesen



Bijzondere medaille voor 
Willem (Bill) van der Stek
Ons (bestuurs)lid van de afdeling Zuid, Willem 
van der Stek, heeft op 1 mei een bijzondere on-
derscheiding ontvangen.

Jarenlang heeft hij zich ingezet voor de relatie 
tussen het Amerikaanse leger en de Europese 
bondgenoten. Dat gebeurde niet alleen tijdens 
de vele oefeningen van bondgenoten, maar 
ook als bestuurder in de National Defense 
Transportation Association. 
De medaille ging vergezeld met een oorkonde 
met de volgende tekst (vertaald).

"Voor de uitzonderlijke verdiensten voor de 
transportaangelegenheden van Defensie ge-
durende de periode juni 1979 to mei 2020.De 
heer Van der Stek verleende grote steun aan 
de operaties van het Amerikaanse leger in Eu-
ropa en de transatlantische samenwerking.
Zijn onbaatzuchtige bijdrage in tijd, expertise 
en brede ervaring in internationale scheep-
vaart en transport, hebben in een vertrouwde 
omgeving geleid tot verbeteringen waarmee 
professionals in transport zowel van de over-
heid, als het leger en de particuliere sector ge-
meenschappelijke doelen konden bereiken op 
het gebied van logistiek, transport en reizen.

Als Chapter-president van de NDTA Benelux, 
chapter-bestuurslid, en als vice-president 
van de Europese regio van de NDTA, nam de 
heer Van der Stek deel aan evenementen die 
van groot belang waren voor de betrekkingen 
tussen de VS en de Europese Unie en de inter-
nationale veiligheid, waaronder Desert Shield 
en Desert Storm, vele Reforger-oefeningen en 
Defender 2020.

Zijn harde werk en leiderschap hielden de 
Benelux-gemeenschap van professionals op 
het gebied van defensietransport betrokken 
en geïnformeerd, waardoor leden een belang-
rijke bijdrage konden leveren aan de efficiënte 
en vlotte overslag van defensievracht van het 
Department via de Benelux-havens. 
De professionaliteit en toewijding van de heer 
Van der Stek, strekken zowel hemzelf als het 
Amerikaanse leger in Europa en het Ameri-
kaanse leger in totaal, tot grote eer."

Willem heeft eerder ook al de nodige 'certifi-
cates of appreciation' gekregen, waarmee hij, 
zoals hij zelf zegt de "I love me"-muur mee 
heeft volhangen. Ook in België heeft hij hoge 
onderscheidingen ontvangen.

LKol b.d. Hans Schoenmaker

Hans Schoenmakers
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Bloemenhulde op de 
Amerikaanse Begraafplaats in Margraten
De Amerikaanse Begraafplaats in het Zuid-
Limburgse Margraten is de enige Amerikaanse 
militaire begraafplaats in Nederland. Margra-
ten werd op 13 september 1944 bevrijd door 
de 30e Amerikaanse Infanteriedivisie. In ok-
tober 1944 werd de begraafplaats in gebruik 
genomen. 
In totaal liggen 8.301 Amerikaanse soldaten 
onder deze kruizen en Davidssterren begra-
ven. Nog eens 1.722 namen staan vermeld 
op de Muren der Vermisten, enkelen van deze 
groep vermisten zijn later alsnog gevonden. 
De begraafplaats is ca. 26,5 hectare groot. 
De Nederlandse regering heeft de grond uit 
eerbied en dankbaarheid in eeuwigdurende 
bruikleen afgestaan aan de VS. Tussen 1950 
en 1960 werd de begraafplaats verder ver-
fraaid. De graven werden voorzien van witte 
marmeren kruisen en davidsterren. Er kwam 
een toren en nog enkele gebouwen. De "Walls 
of the Missing" zijn in deze periode gemaakt. 
De namen daarin zijn uitgehouwen door vier 
Duitsers. Op 7 juli 1960 werd de begraafplaats 
officieel geopend door koningin Juliana. Er lig-
gen buiten Margraten nog elf Amerikaanse mi-
litairen in Nederland begraven: acht in Opijnen, 
één op begraafplaats Rading in Nieuw-Loos-
drecht, één op het oude protestantse kerkhof 
in het centrum van Zoetermeer en een slacht-
offer van de Vietnamoorlog op begraafplaats 
Rusthof in Leusden. 

Op vrijdag 25 september bracht een detache-
ment van de OVV de jaarlijkse bloemenhulde 
aan 3 gesneuvelde Amerikaanse militairen, 
waarvan de OVV de graven heeft geadopteerd. 
Normaal gesproken vindt deze bloemenhulde 
altijd rond Memorial Day (de laatste maandag 
in mei) plaats, maar door Covid-19 is deze ver-
plaatst naar de maand september. OVV werd 
vertegenwoordigd 15 personen die voor een 
stijlvolle plechtigheid hebben gezorgd.

De voor onze vrijheid gestorven militairen, die 
wij jaarlijks herdenken zijn:
- Private William J. Yorko. Hij behoorde tot  
 101st Airborne Division en sneuvelde op 6  
 oktober  1944 in Opheusden.
  Hij werd 25 jaar.
- Private Kenneth F. Wiblitzhouser Sr. Ook hij  
 behoorde tot 101st Airborne Division en  
 sneuvelde op 8 oktober. De locatie is niet be- 
 kend. Hij werd 28 jaar.  
- Private First Class Lawrence T. Whitehair.  
 Hij maakte onderdeel uit van de 82nd Air- 
 borne Division. Hij sneuvelde op de leeftijd  

 van 24 jaar in Katerbosch. Voor zijn inzet in  
 Nederland, was hij al actief in Noord Afrika,  
 Sicilië en Italië.

Tijdens de plechtigheid werd door Harald Fran-
ken van het Reünieorkest Artillerie Trompetter 
Korps, het muziekstuk “Abide with me” ten ge-
hore gebracht. Door de voorzitter van de OVV 
afdeling Zuid, Majoor (bd) Toon van Bussel, 
werd het gedicht “Profession of Faith” voor-
gedragen. 
Na de bloemenhulde werd de eregroet ge-
bracht en de muziekstukken “Last Post” en 
“Reveille” geblazen. Aansluitend was er de ge-
legenheid om individueel de graven te bezoe-
ken en nog even stil te staan bij deze mensen, 
die het hoogste hebben gegeven voor onze 
vrijheid.
Door Majoor (bd) Jef Pluijmen werd vervolgens 
nog een verhaal verteld over 2 militairen. Het 
1e verhaal ging over Sergeant Terry, De Witt S. 
De in Virginia opgegroeide Terry was sergeant 
in de G Company, 401th G.I.R., 82ste Airborne 
Division, een luchtlandingseenheid die tijdens 
Operatie Market Garden met zweefvliegtuigen 
afdaalde. De 27-jarige sergeant sneuvelde op 
30 september 1944 in de strijd met de vijand 
in de buurt van Nijmegen bij het afslaan van te-
genaanvallen van de vijand bij Groesbeek / Bre-
deweg. Hij werd postuum onderscheiden met 
het Distinguished Service Cross en het Purple 
Heart. Hij werd op 8 oktober 1945 bij Koninklijk 
Besluit door koningin Wilhelmina postuum be-
noemd tot Ridder in de Militaire Willems-Orde. 
Tijdens de gevechten van de 82st Airborne Di-
vision in het gebied van Nijmegen in de periode 
van 17 september tot 4 oktober 1944 heeft 
Terry, zo vermeldt het Koninklijk Besluit, zich 
onderscheiden door het bedrijven van uitste-
kende daden van moed, beleid en trouw en 
"herhaaldelijk blijk gegeven van buitengewone 
plichtsbetrachting en groot doorzettingsver-
mogen, en (is hij) in alle opzichten een zeer lof-
felijk voorbeeld, een inspiratie geweest voor 
allen in die roemvolle dagen, waarbij hij zelf 
het leven heeft gelaten". Hij ligt op de begraaf-
plaats in hetzelfde vak vlakbij de door de OVV 
geadopteerde graven. Ook bij deze held heb-
ben wij een groet gebracht en een bloemetje 
op zijn graf geplaatst. Saillant detail is nog dat 
de naam van Sgt Dewitt verkeerd om op de 
grafsteen is geplaatst, zodat het lijkt dat zijn 
voornaam Terry, zijn achternaam is.
Het 2e verhaal betrof Joe Eugene Mann (8 juli 
1922 - 19 september 1944). 
Joe Mann diende als Private First Class in Com-
pany H, 502nd Parachute Infantry Regiment, 
101st Airborne Division. Voor zijn acties kreeg 

Jef Pluijmen
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“Het Credo” van Frans Cromphout, RK Priester.
 Jezuïet (1924 - 2003) Vlaams Dichter.
 Een vrije vertaling.

Profession of Faith:

I will not believe
in the law of the strongest
in the language of pure violence
In the power of the mighty.

But I want to believe
in the rights of people
In the open hand
in the power of persuasion.

I will not believe
in race or wealth
in privileges
in an unchangeable order

But I want to believe
that all people are equal
that the order of injustice is disorder.

I will not believe
that I have nothing to do
with what is happening far from here.

But I want to believe that the whole world is my home
and the fields I sow
that all my have a part of the harvest
of what all men have sown.

I will not believe
that love is a delusion
friendship unreliable
and all words are lies

But I want to believe
in love that endures
in the relation from person to person
in the word that tells what it says.

I will not believe
that war is unavoidable
and peace unattainable

But I want to believe
in the small act
in the power of goodness
in peace on earth.

I will not believe
that our labour is in vain
that the dream of humanity
a dream will remain
and death will be the end.

But I dare to believe
in the new man and women
in the eternal dream:
a new heaven, a new earth
where justice will be done.

Our job is to keep commemorating the sacrifices of these brave 
men. 
Let them be an example for each of us.

“Het Credo” van Frans Cromphout, RK Priester.
 Jezuïet (1924 - 2003) Vlaams Dichter.

Ik zal niet geloven
In het recht van de sterkste
In de taal van puur geweld
In de macht van de machtigen.

Maar ik wil geloven
In het recht van de mens
In de open hand
In de kracht van de overtuiging.

Ik zal niet geloven
In ras of rijkdom
In voorrechten
In een onveranderlijke orde

Maar ik wil geloven
Dat alle mensen gelijk zijn
Dat de orde van het onrecht wanorde is.

Ik zal niet geloven
Dat ik niets te maken heb
Met wat er ver van hier gebeurt.

Maar ik wil geloven dat de hele wereld mijn huis is
En het veld dat ik bezaai
Dat allen oogsten
Van wat allen hebben gezaaid.

Ik zal niet geloven
Dat liefde begoocheling is
Vriendschap onbetrouwbaar
En dat alle woorden leugen zijn

Maar ik wil geloven
In de liefde die verdraagt
In de weg van mens tot mens
In een woord dat zegt wat het zegt.

Ik zal niet geloven
Dat oorlog onvermijdelijk is
En vrede onbereikbaar

Maar ik wil geloven
In de kleine daad
In de macht van de goedheid
In de vrede op aarde.

Ik zal niet geloven
Dat alle moeite vergeefs is
Dat de droom van de mensheid
Een droom zal blijven
En de dood het einde zal zijn.

Maar ik durf geloven
In de nieuwe mens
In de eeuwige droom:
Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde
Waar gerechtigheid zal wonen.
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hij op 30 augustus 1945 postuum de Medal 
of Honor, de hoogste onderscheiding van het 
Amerikaanse leger, uitgereikt.
Hij onderscheidde zich door opvallende dap-
perheid. Op 18 september 1944, in de buurt 
van Best, Holland, werd zijn peloton, dat de 
brug over het Wilhelminakanaal probeerde te 
veroveren, omringd en geïsoleerd door een 
vijandelijke troepenmacht die over meer per-
soneel en vuurkracht beschikte. Als verkenner 
kroop Pfc Mann moedig binnen vuurbereik van 
een vijandelijke positie en vernietigde hij vijan-
delijke wapens en een munitieopslagplaats. Bij 
deze actie werd hij verwond. Teruggekeerd bij 
zijn eigen eenheid, drong hij aan op terugkeer 
naar een voorwaartse positie om als bewaker 
tijdens de nachtelijke uren te fungeren. Op de 
volgende ochtend 19 september lanceerde de 
vijand een gecoördineerde aanval en kwamen 
dichtbij zijn positie. Er werden handgranaten 
gegooid. Een van deze viel vlakbij Joe E. Mann. 
Door zijn verwondingen niet in staat om zijn 
armen te heffen, schreeuwde hij "granaat" 
en gooide zijn lichaam op de granaat en sneu-
velde tijdens deze heldhaftige actie. Hij gaf zijn 
leven voor zijn kameraden.Ter nagedachtenis 
aan Pfc Joe E. Mann, werd een gedenkteken 
monument geplaatst op de plaats van zijn 
dood. In de buurt van deze plek, in het bos tus-
sen Best en Son werd een openluchttheater 
naar hem vernoemd. Dit bos bevat ook een 
tweede gedenkteken gewijd in Joe's naam, het 
Pelikaan Monument, dat het mythische ver-
haal uitbeeldt van een pelikaanmoeder die zich 
opoffert om haar baby's te redden met haar 
eigen vlees en bloed.
Joe Mann, 22 jaar oud bij zijn dood, werd be-
graven in Margraten en op 8 juni 1949 her-
begraven op Greenwood Memorial Terrace in 
Spokane, Washington.

Tenslotte heeft het detachement bij de Walls 

of Missing nog een muzikale groet gebracht 
aan Oliver Jeffers. Hij sneuvelde op 10 novem-
ber 1944 in het Hürtgenwald (ten oosten van 
Aken). Vanwege voortdurende gevechten op 
die plaats kon zijn lichaam niet worden terug-
gevonden. Wel zijn er stoffelijke resten gevon-
den die zijn begraven op de Amerikaanse be-
graafplaats in de Ardennen. DNA-onderzoek 
van deze stoffelijke resten heeft op 23 april 
jl. aangetoond dat deze zijn van Oliver Jeffers. 
Hij wordt op 7 oktober 2020 begraven in zijn 
woonplaats in de VS. Na 76 jaar is deze held 
eindelijk thuis.
Het feit dat militairen worden terug gevonden, 
wordt bij de inscriptie op de 'muur van vermis-
ten' weergegeven door een geplaatste rozet.
Wij hebben diep respect voor alle helden op de 
begraafplaats in Margraten en elders die het 
hoogste hebben gegeven voor onze vrijheid. 

We do remember
De graven in Margraten zijn geadopteerd door 
de OVV en de bloemenhulde wordt georgani-
seerd door de afdeling Zuid. Uiteraard zijn ook 
de leden van de overige afdelingen van harte 
welkom om aan deze bijzondere plechtigheid 
mee te doen. In 2021 staat de bloemenhulde 
gepland op 28 mei.  
Aansluitend aan de bloemenhulde is er een 
gezamenlijke lunch en een bezoek aan een in-
teressante locatie. Dit jaar zou dat een bezoek 
aan het Fort van Eben-Emael zijn. Het volgens 
de Belgen een onneembaar fort dat bekend is 
van de ouverture van de Tweede Wereldoorlog 
op 10 mei 1940. Een klein team Duitse para-
troepers wisten toen de artillerie van het fort 
in minder dan 15 minuten tijd onder controle te 
krijgen. Helaas kon dit bezoek dit jaar wegens 
Covid-19 niet doorgaan, dus plannen wij dit ook 
weer in 2021.

Maj b.d. Jef Pluijmen
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Op 18 November 2020 werd er een Koninklijke ere-
penning uitgereikt aan de Vereniging Dragers Militaire 
Dapperheidsonderscheidingen
Ons nieuw opgerichte saxensemble had de eer om deze 
uitreiking, in het Marine Etablissement in Amsterdam, 
muzikaal te omlijsten. 
Het voelt goed om in deze bijzondere tijden toch ons 
werk te kunnen blijven uitvoeren, al is dat maar op 
zeer kleine schaal.

Bron: Fanfare Korps Nationale Reserve

31 Oktober 2020 
Vandaag is een speciale dag. 
Onze sergeant Majoor Henk Meijer heeft zijn laatste 
werkdag bij Defensie! 
Tot 3 weken geleden leek het er nog op dat wij ge-

deeltelijk zouden repeteren vandaag, maar die vlie-
ger ging helaas niet op. Om Henk toch een speciale 
laatste werkdag te geven zijn drie collega’s afgereisd 
naar Warmehuizen om daar namens het hele orkest 
afscheid te nemen van Henk, uiteraard onder het ge-

not van een kopje koffie en gebak. Henk, bedankt voor 
meer dan 30 jaar trouwe dienst bij de Fanfare ‘Korps 
Nationale Reserve’!

Bron: Fanfare Korps Nationale Reserve
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In Memoriam
Elnt bd John Zillen

We hebben afscheid genomen van Elnt bd John Zillen, voor-
malig lid van OVV KNR, maar de laatste jaren niet meer in 
staat om het INFO / de Koerier te lezen, laat staan bij bijeen-
komsten te komen. Hij leed de laatste jaren aan de ziekte 
van Lewy body dementie. Overleden op 25 september op de 
leeftijd van 75 jaar. Temninste 25 jaar gediend bij ons korps.
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7 donderdagen achter elkaar doorlopen alle HRB-pe-
lotons de eindoefening om hun gereedstelling te testen. 
Tijdens de oefening NEXUS zijn leiderschapskwaliteiten 
en samenwerking met Nationale Operaties (NatOps) 
van de Koninklijke Landmacht het belangrijkst.

Het scenario van de eindoefening luidt als volgt: Als 
een terreurcel voor de rechtbank moet verschijnen, 
ontstaat er een verhoogde dreiging. Daarom wordt de 
zitting uit voorzorg verplaatst naar een andere locatie: 
de CTER rechtbank op kamp Nieuw Milligen. Als er daar 
toch een aanslag plaatsvindt, springen landmachtcol-
lega's bij om meer posten te bemannen. Onder druk 
worden commandovoeringprocedures, voertuigcon-
trolepunten, voertuigprocedures en benaderingstech-
nieken getoetst. Om de verdachten uiteindelijk te kun-
nen overmeesteren, moet zowel de samenwerking als 
het leidinggeven vlekkeloos verlopen.

Bron en foto's:
https://magazines.defensie.nl/kmarmagazine/2020/10/index.

KMAR en de KNR 
tijdens oefening NEXUS

Collega's van het eskadron Hoog Risico Beveiliging (HRB)  KMAR oefenden de afge-
lopen weken samen met landmachtcollega's van de Natres terreurgevolgbestrijding 
tijdens oefening NEXUS.



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

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

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

www.roosonderscheidingen.nl

Oleanderpark 20
3142 NK Maassluis

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

Rabobank: NL19 RABO 135 166 691 
KvK: Rotterdam 24413142

A d v e r t e n t i e

A d v e r t e n t i e



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

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

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

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

  Fred Warmer
  Klaas Hartman
  John Brinckman
  Richard Marnix Sopacua

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

ColofonSecretariaten van provinciale afdelingen

OVV KNR Fotograven

Werving Bezoek ook

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

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

Oplage
700 exemplaren

Digitaal lezersbereik
10.000

Advertentieprijzen
A4  € 100
A5  € 50
A6  € 25

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



Grensverleggende activiteiten in 2021*

                  Amersfoortse 2 daagse
                 18 t/m 19 juni

   Info zie: www.amersfoortse2daagse.nl

             Falcon Walk
                                             3 juli (?)
                      Info zie: www.falconwalk.nl

                  Nijmeegse 4-daagse
                                20 t/m 23 juli
                   Info zie: www.4-daagse.nl

                     Airborne Wandeltocht
                                    4 september
   Info zie: www.airbornewandeltocht.nl

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

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

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


