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VOORWOORD    
We zijn weer bijna aan het einde van 2018. Met deze nieuwsbrief willen we u weer bijpraten over een aantal 
zaken in onze collectie. Voor onze collectie was 2018 een bijzonder jaar, het tweede jaar dat we weer open 
waren en we mochten bijna 500 bezoekers ontvangen. Onze bezoekers komen uit het hele land We merken 
aan de bezoekers dat we meer bekendheid krijgen. Ook hebben we in 2018 onze nieuwe website gelanceerd, 
namelijk: www.natresmuseum.nl. Formeel zijn we een historische collectie, maar wij denken dat u ons zo 
beter kunt vinden. Via de website willen we u op de hoogte houden van de ontwikkeling in ons collectie. In 
2018 hebben we veel aandacht besteed aan een aantal zaken zoals: realisatie van internet en wifi in ons 
gebouw, er is een nieuwe vitrine voor het CT van de Korpscommandant. Deze vitrine is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van de Landstormcommissie. We hebben actief meegewerkt aan de Landelijk 
Schiet- en vaardigheidswedstrijd van de Natres en we mochten op 27 juni de Harskampse 
Ondernemersvereniging ontvangen. Ook hebben we als bestuur de herdenking op de Grebbeberg op 4 
augustus bijgewoond. De dag hebben afgesloten met een saamhorigheidsbijeenkomst van bestuur, 
vrijwilligers en partners op de Harskamp. Hier hebben we de nieuwe T-shirts gepresenteerd, die de gastheren 
dragen als de collectie geopend. 
Naast al deze activiteiten zijn we als bestuur en vrijwilligers voortdurend bezig om de collectie uit te breiden 
en naar een hoger niveau te brengen. Ik wil dan ook op deze plaats de overige bestuursleden en vrijwilligers 
bedanken voor de inzet van afgelopen jaar. Wat opvalt, is dat iedereen de collectie en de Natres een warm 
hart toedraagt. 
Ook in het nieuwe seizoen willen we u graag weer ontvangen in onze Historische Collectie. Veel leesplezier 
toegewenst. 
Elnt b.d. Sjaak Vinke, Vicevoorzitter 
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BESTUURSZAKEN 
Op bestuurlijk gebied heeft een aantal mutaties plaatsgevonden. Zo hebben we afscheid genomen van onze 
collectiebeheerder Sgt1.b.d. Willem Groeneveld. Tot het bestuur zijn toegetreden Sgt1 b.d. Louis Chapelier 
en Kpl1 Johan Kuipers, hij is nog actief dienend bij peloton E2 Harskamp. Het bestuur heeft een aantal taken 
opnieuw verdeeld, de bestuurssamenstelling is nu: 
Lkol H.J.G. (Hans) Berding (HB)   Korpscommandant/voorzitter HCKNR 
Elnt b.d. J. (Sjaak) Vinke    Vicevoorzitter 
Elnt b.d. A.F. (Dolf) Koning (DK),  Penningmeester 
Aoo b.d. F.A.Th. (Frans) Smits (FS)  Conservator 
Sgt1 b.d. L Chapelier    Secretaris en ICT zaken 
Kpl1 b.d. L.A.J. (Bert) Corton (BC)  Hoofd Collectiebeheer 
Kpl1 J. (Johan) Kuipers    Algemeen bestuurslid 
 
Naast het bestuur zijn er op dit moment tien gastheren actief. Ze geven rondleidingen en verlenen hand en 
spandiensten voor de collectie. 
 
We hebben als bestuur het voornemen om tweemaal per jaar deze nieuwsbrief uit te brengen. Mocht u een 
bijdrage willen leveren, of heeft u opmerkingen of vragen, dan kunt u deze sturen aan de vicevoorzitter van 
het bestuur. Dan kan op mailadres: sjaakvinke@gmail.com 
 
VOORSTELLEN NIEUWE BESTUURSLEDEN 
 
JOHAN KUIPERS 
Johan Kuipers, 53 jaar getrouwd met Tamara, samen 2 kinderen 
Mikey (17) en Dylan (16). 
Als enige bestuurslid ben ik nog actief als Natres militair bij E2 
20Natresbat met de rang van Kpl1. E2 is gelegerd in Harskamp. 
Volgend jaar ben ik 30 jaar in dienst bij de Natres en ben zelfs 
uitgezonden in 2004 naar Irak met Sfir-5 als Liaison Officier bij de 
SSR met de rang van Eerste Luitenant 11 luchtmobilebrigade. 
In de burgermaatschappij ben ik werkzaam bij ABB en heb daar 
verschillende functies gehad op dit moment als Product 
Specialist en adviseur bij complexe projecten. Bij ABB ben ik nu 
31 jaar werkzaam. Toen ik gevraagd werd voor een functie in het 
bestuur van de Historische Collectie hoefde ik daar niet lang over na te denken. Vooral ook omdat er veel 
bekenden bij het museum betrokken zijn die ik nog ken vanuit hun actieve Natres verleden. Het voelde dan 
ook gelijk goed. Vooral doordat ik nog actief ben binnen de Natres hoop ik de verbinding te kunnen zijn tussen 
het museum en de actieve Natres. In mijn vrijetijd mag ik graag op vakantie gaan naar Zweden, om rond te 
zwerven in de natuur met mijn gezin en onze hond Dobby (Beagle). 
Een hobby is het lopen van de Nijmeegse vierdaagse samen met mijn zoon, ik heb hem nu 10x gelopen en 
Mikey 4x. 
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LOUIS CHAPELIER 
Mijn naam is Louis Chapelier. Ik ben geboren op 3-11-1951. Ik 
heb ruim 15 jaar gediend bij het Korps Nationale reserve waar ik 
in december 2011 moest stoppen wegens het bereiken van de 
FLO-leeftijd. Mijn laatste functie bij het korps was die van 
sergeant distributie/ CBRN in Schaarbergen. In mijn burgerleven 
ben ik na een HTS opleiding werktuigbouw enige tijd werkzaam 
geweest in dat vakgebied. Later in mijn carrière ben ik 
bedrijfskundige informatica gaan studeren en ben ik HBO-docent 
bedrijfskundige informatica geworden. Dit deed ik tegelijk met 
mijn functie bij de Natres.  
Na het verlaten van het korps ben ik overgestapt naar het MBO en voortgezet onderwijs als docent 
informatica. Op het moment dat ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, dat was op 1 augustus 2017, 
ben ik wat minder gaan werken. Op dit moment werk ik nog twee en een halve dag per week als docent 
informatica op een Havo/Vwo school en dat bevalt me uitstekend. Naast dit werk doe ik nog wat vrijwilligers 
werk als ledenserviceconsulent bij het FNV en ben ik secretaris bij AVRM-regio noordoost.  
Als hobby’s kan ik regelmatig bezoek aan de sportschool en deelname aan wandeltochten noemen. De 
vierdaagse van Nijmegen heb ik in mijn Natres-periode driemaal gelopen.  
 
Na het verlaten van de Natres wilde ik nog een band met het korps blijven behouden. Die mogelijkheid kreeg 
ik omdat ik gastheer mocht worden bij de historische collectie van het korps in Harstkamp. Hier ben ik in de 
zomer van 2011 mee begonnen. Afgezien van een onderbreking in verband met veranderingen op het 
museumterrein te Harskamp en de verhuizing van de collectie naar een ander gebouw, doe ik dit dus nu al 7 
jaar.  
 
Het rondleiden van bezoekers en het vertellen van dingen over de geschiedenis van de Natres is een 
interessante bezigheid. Eén van de leuke dingen is ook dat je regelmatig oude bekenden tegenkomt en 
herinneringen kunt ophalen. 
Ik was aangenaam verrast toen ik de vraag kreeg of ik secretaris wilde worden van de Stichting Historische 
Collectie Korps Nationale Reserve. Ik heb deze functie dan met ook plezier aanvaard en ik zal mij ervoor 
inzetten om daar iets moois van te maken. Tevens heb ik beheer van de ICT-voorzieningen van de collectie 
op mij genomen. 
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FANION PELOTON 385 
Tijdens een vergadering met het bestuur van de 
Historische Collectie Korps Nationale Reserve 
(HC-KNR), op zaterdag 24 november, heeft Lkol 
Hans Berding het Fanion van het toenmalige 
peloton 385 aangeboden aan de vicevoorzitter 
HC-KNR, de Elnt b.d. Sjaak Vinke. Centraal in de 
ruimte van de HC-KNR is het gerestaureerde 
oude vaandel van ons Korps tentoongesteld. Bij 
zijn aanstelling aanstelling bij het Korps 
Nationale Reserve, vanaf september 1990 t/m 
februari 1993, heeft hij leiding mogen geven 
aan peloton 385 uit Den Haag. Hij heeft daar 

zeer veel geleerd in deze periode. Op 25-jarige leeftijd leiding gaan geven aan een peloton met daarin meerde 
Libanon veteranen, en met gemiddeld 20 jaar militaire ervaring per pelotonslid, is een goede leeromgeving 
geweest voor een korpscommandant, niet alleen militair, maar ook als mens! Deze ervaring heeft er zeker 
toe bijgedragen dat Hans is doorgegaan binnen ons geweldige Korps. Afgesproken is dat het Fanion van 
peloton 385 gedurende de rest van zijn commando in deze vitrinekast geplaatst zal blijven! 
 

BRAINSTORM BESTUUR HC-KNR 
Zaterdag 24 november is, op de locatie van de HC-KNR, een brainstormoverleg georganiseerd. Dit overleg 
vond plaats onder voorzitterschap van de vicevoorzitter HC-KNR de Elnt b.d. Sjaak Vinke, dit in aanwezigheid 
van bijna het gehele bestuur inclusief de Korpscommandant die voorzitter is van dit bestuur. Verder waren 
aanwezig de Korpsadjudant en militair historicus drs. Wim de Natris. Hij adviseert ons Korps bij de vastlegging 
van onze historie, dit met name gericht op de periode 1914 t/m 1948. 
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In dit overleg zijn diverse ideeën besproken om de HC-KNR, de tradities binnen ons Korps en onze historie, 
nog meer bekendheid te geven binnen en buiten ons Korps. Ook is besproken hoe de periode 1914-1948 nog 
beter belicht kan worden. Wim was voor het eerst aanwezig bij de HC-KNR en sprak zijn waardering uit over 
wat er tot nu toe was bereikt. Wim overhandigde, op het einde van de vergadering, zijn meest recente 
publicatie aan de HC-KNR. Bovendien trakteerde de echtgenote van de Korpscommandant, tijdens de 
vergadering, op lokale lekkernijen, genaamd Harskampertjes, een lekker mokka schuimgebakje. 

Afgesproken is om vooraan elk jaar een brainstorm te organiseren met betrekking tot dit onderwerp. 

 
“HOEDJE VAN PAPIER” 
Een, twee, drie, vier hoedje van, hoedje van, een, 
twee, drie, vier hoedje van papier. 
Als het hoedje dan niet past zetten wij het in de glazen 
kast. Een, twee, drie, vier ….... 
 
Bij het uitbreken van de Belgische onlusten in 1830, 
later bekend als de Belgische Opstand, was er een 
groot gebrek aan hoofddeksels, in die tijd, de sjako’s. 
De fabriek waar de sjako’s vervaardigd werden stond 
in het Belgische Vilvoorde en stond dus in opstandig 
gebied. Er werden geen hoofddeksels geleverd aan de 
noord Nederlanders. Aanvoer was onmogelijk 
gemaakt. 
In de late avond van 27 december 1830 ontving de 
heer J. Leenarts, hoedenfabrikant des Konings te 
Utrecht, van generaal Baron Tindal de opdracht 
onmiddellijk een hoofddeksel te vervaardigen, dat de 
vorm had van een sjako en bestand moest zijn tegen 

sabelhouwen en de regen. Het hoofddeksel moest zo samengesteld zijn dat er in korte tijd een grote 
hoeveelheid vervaardigd en geleverd kon worden aan de Koninklijke Landmacht.  
De volgende dag al (28 december) ontving de generaal een model, dat bestond uit zwaar bruingrijs karton 
en overtrokken met gewast linnen. Dit laatste was zwaar textiel linnen met een dikke waslaag en daarna nog 
gezwart; waterdicht! Van binnen verstevigd door een metalen ring met een kruis, beiden van zwaar 
ijzerdraad. Deze constructie zorgde voor de blijvende vorm van de sjako. 
Vervolgen bestelden het Departement van Oorlog (MinDef) 30 standmodellen. Deze aanvraag werd al op 2 
januari 1831 bij het Departement afgeleverd. De 30 standmodellen werden gekeurd en beproefd. Naar deze 
modellen werden vervolgens duizenden stuks gemaakt, waarmee de opgekomen miliciens (dienstplichtigen) 
van de KL en de plattelandse schutters werden uitgerust. De zwarte ietwat kortere sjako was voorzien van 
een stormband met gesp en aan de voorzijde prijkte een oranje leren kokarde. 
Van dit hoofddeksel, een verbruiksartikel, bevindt zich nog maar een exemplaar in de collectie van het 
Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Maar het volksdeuntje kennen wij allemaal. Overigens deze 
geschiedenis leert ons dat er wel snel geleverd kan worden! 
Afbeelding twee schutters met de Hoedjes van Papier tijdens de gevechten tijdens de 10 Daagsche Veldtocht. 
Pentekening door Jan Hoyenk van Papendrecht. Boek “Van Schutters en Schuttersvendels”.  
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BEZOEK ONDERNEMERSVERENIGING HARSKAMP 

Op woensdag 27 juni jl. mochten we, op uitnodiging van het Bestuur, een dertiental Ondernemers uit 
Harskamp verwelkomen op onze HC. Nadat de gasten door de Tourniquet geloodst waren ging het richting 
gebouw 120 waar de koffie en de cake al klaarstond. Na een welkomstwoord van onze vicevoorzitter gevolgd 
door een prima PowerPointpresentatie ging men door de expositie. Deze rondgang werd als erg interessant 
en mooi ervaren. De collectie als zodanig kreeg van alle deelnemers een hele mooie waardering en werd zeer 
de moeite genoemd. Tijdens de rondleiding werden natuurlijk ook weer de nodige herinneringen 
uitgewisseld dit soms tot grote hilariteit.  
Na afloop zijn we met de gasten naar het bedrijfsrestaurant gegaan om van een eenvoudige, maar goede 
lunch te genieten. Tijdens de lunch is er uitgebreid van gedachten gewisseld over Harskamp, de Kazerne en 
de HCK in het bijzonder. Opmerkelijk was dat een aantal ondernemers in de veronderstelling was dat er met 
de sluiting van het Museumpark een einde was gekomen aan alle ‘Museumactiviteiten’ op de Kazerne en dat 
men het zeer positief vond dat de HCK nog wel aanwezig is. Men was eenstemmig van mening dat het zeker 
een aanwinst voor het dorp was en eenieder beloofde dit zeker ook als zodanig uit te dragen. Na een 
slotwoord van onze vicevoorzitter waarbij hij alle deelnemers ook nog een aandenken, in de vorm van een 
promo-pakket, overhandigde bedankten de gasten ons en vertrokken onder begeleiding naar de Tourniquet. 
Al met al kan gesteld worden dat dit bezoek heeft bijgedragen aan een betere kennis en beeldvorming van 
onze HC en dat de PR ook een goede impuls heeft gekregen. 
Bert Corton, Hoofd Collectiebeheer HCKNR 
  



 

Pagina 7 van 9 
 

 Nieuwsbrief Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve 
 

 
NIEUWE VITRINE NATRES NU. 

 
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de realisatie van de vitrine voor het CT van de Korpscommandant. De KC 
wil zijn CT beschikbaar stellen op de momenten dat hij het niet nodig heeft in de uitoefening van zijn functie. 
We hebben met de realisatie van deze vitrine ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de tenuen van de 
huidige Natres militair tentoon te stellen. Naast het CT van Korpscommandant, wordt het DT en GVT van de 
Natres gepresenteerd. Bij het CT wordt ook het commandantensabel en Sjako getoond.  
 
DONATEURS/VRIJWILLIGERSDAG 20 APRIL 2019 
13 april 2019 is een belangrijke dag voor geïnteresseerden in de Historische Verzameling van het Korps 
Nationale Reserve. 
 
Vooraankondiging voor de museumdonateurs met introducees, leden OVV, actief dienende Natres 
militairen, militaria verzamelaars, militaire historici en andere geïnteresseerden. 
 
Noteer in uw agenda: 13 april van 10.30 tot 17.00 uur. ISK Harskamp, Generaal Winkelmankazerne, 
Otterlose weg 4 Harskamp. Locatie in en rond gebouw 120. 
 
Wat is er te zien en te doen? 
De voorbezichtiging van onze collectie De expositie heeft een museale facelift ondergaan. Nieuwe vitrines 
zijn geplaatst met nieuwe voorwerpen. De museum ICT en beeldschermen zijn geplaatst. 
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Het buiten ‘gebeuren’ 
De buitenexpo met nieuwe ‘oude’ voertuigen en geschut in een nieuwe buitenopstelling. Een museumkraam 
met verkoop van boeken en militaria. De opbrengst komt ten goede voor de aankoop van 
museumvoorwerpen. Re-enactment. Militairen van de KL van 1914 tot 1940. Hoe zagen ze eruit, wat was 
hun uitrusting en hoe ging het hun te velde? Natres nu, tijdens deze dag zal het hedendaagse Korps Natres 
met diverse activiteiten aanwezig zijn, waaronder het hedendaagse tenue, materiaal en uitrustig. 
Mogelijk met muzikale omlijsting door een fanfareorkest. 
 
Wat kunt u doen; meerijden met een dikke Daf en GRATIS, koffie thee en ERWTENSOEP eten! 
(Bier frisdrank te koop!) Volg de mededelingen over deze dag op www.natresmuseum.nl 
 

OPENSTELLING HISTORISHE COLLECTIE 2019 
In het bestuur zijn de openingstijden voor het jaar 2019 vastgesteld. We zijn weer open vanaf 
1 mei 2019 tot 31 augustus 2019. Op de volgende middagen bent u van harte welkom om onze collectie te 
bezoeken: 

• Woensdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur 
• Zaterdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur 

Daarnaast is het altijd mogelijk om met een groep de collectie te bezoeken. Hiervoor kunt een verzoek 
indien bij het mailadres: sjaakvinke@gmail.com  
 
De Historische Collectie toont de geschiedenis van het Korps Nationale Reserve. De collectie geeft een beeld 
van de vrijwillige militaire inzet van burgers ter bescherming van Nederland. U ziet uniformen en voorwerpen 
zoals geweren en vaandels die zijn ingezet door de Schutterij, de Vrijwillige Landstorm van de Koninklijke 
Landmacht, de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en het Korps Nationale Reserve. Een collectie die u absoluut 
niet mag missen! 
De collectie is te bezoeken op de Generaal Winkelmankazerne te Harskamp. 
 
Als u onze collectie wilt bezoeken: 
Het adres van de Generaal Winkelmankazerne is Otterloseweg 5, 6732 BR te Harskamp. Wanneer u bij de 
kazerne aankomt, is de ingang naast het witte gebouw (gebouwnummer 101) aan de Otterloseweg. Daar 
kunt u zich melden (graag het telefoonnummer bellen dat aangegeven is op het bord) en wordt u opgehaald. 
Tegenover het witte gebouw zijn aan de overkant van de weg voldoende parkeerplaatsen. 
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Het bestuur wenst u en de uwen fijne 

kerstdagen en een gelukkig (museum) 

nieuwjaar toe. 
 

 
 

 


