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VOORWOORD DOOR DE KORPSCOMMANDANT
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van uw HC sinds mijn aantreden als
KC op 24 september 2016. Ik ben er nog steeds enorm trots op dat ik,
door mijn aanstelling als commandant 385 Natrespeloton Provinciaal
Militair Commando Zuid-Holland in Den Haag, ruim 26 jaar geleden lid
van ons mooie Korps mocht worden. Ik ben al die jaren functies blijven
vervullen binnen ons Korps, dit op mijn vorige functie bij de IGK in
Hilversum na. Ook toen ben ik echter trots onze emblemen blijven
dragen op mijn uniform.
Ons Korps heeft een geschiedenis om trots op te zijn. Dat deze geschiedenis veel verder teruggaat dan de
oprichtingsdatum van de Vrijwillige Landstorm 4 augustus 1914 doet vermoeden kunt u op een treffende
wijze zien in het gebouw van onze Historische Collectie op het terrein van de kazerne van de legerplaats te
Harskamp. Als kersverse Korpscommandant zal ik alle leden van ons Korps blijven oproepen om kennis te
komen nemen van onze permanente tentoonstelling van onze Historische Collectie. Ik zal de commandanten
binnen ons Korps dan ook blijven motiveren om, bij het plannen van oefeningen op het ISK, ruimte in de
tijdbalken in te bouwen zodat de Historische Collectie zeker 1 maal per 3 jaar door alle actieve leden van ons
Korps bezocht kan worden.
Ik sluit af met het uitbrengen van mijn waardering voor de vrijwilligers die actief zijn voor het beheer van
onze Historische Collectie. Zonder deze (oud) collega's zou het niet mogelijk zijn om onze collectie in stand
te houden. Ook spreek ik mijn waardering uit voor de vele betalende vrienden van de Stichting Historische
Collectie Korps Nationale Reserve. Dankzij hun jaarlijks bijdrage kunnen we de Historische Collectie nog beter
in stand houden.
Lkol Hans Berding
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OVERZICHT 2016
Het bestuur kijkt terug op een bijzonder jaar 2016. Het jaar is grotendeels gebruikt om de verhuizing van
onze collectie tot stand te brengen. Eind 2015 is begonnen het ontmantelen van de collectie in gebouw 125
en de verhuizing naar gebouw 120. Dit is het voormalige infanteriemuseum op het museumpark.
Met veel inzet van de vrijwilligers is een gigantische klus geklaard. Door onze collectiebeheerder Willem
Groeneveld zijn we telkens op de hoogte gehouden van de vorderingen. Tijdens de verhuizing werd al
geconstateerd, dat alle vitrines en kasten een schilderbeurt nodig hadden. Er zijn heel wat emmers
“slagroom” verwerkt. Onze conservator Frans Smits heeft mede de inrichting bepaald. In het nieuwe gebouw
hebben we meer ruimte om de collectie tentoon te stellen. Op 15 april 2016 is de opening van het nieuwe
museum verricht door onze, nu oud Korpscommandant, Kol Gerard van der Thiel. In aanwezigheid van vele
genodigden. De reacties op de vernieuwde inrichting waren lovend. Al met al mogen we trots zijn op ons
nieuwe “museum”.
Om onze nieuwe locatie onder de aandacht te brengen zijn een tweetal Natres activiteiten vanuit de nieuwe
locatie gestart. Dat zijn het Korpsdiner officieren en het korpsdiner Onderofficieren. Ook hebben een paar
pelotons al een bezoek aan de Historische Collectie gebracht.
Op dit moment werken we aan het verfijnen van de informatie over de collectie. Ook zijn we verheugd dat
de Landstormcommissie ons ook dit jaar weer een bijdrage in de kosten heeft toegekend. Dit stelt ons in
staat om de collectie te onderhouden en uit te breiden. Onze dank daarvoor.
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/vragen, dan kunt u deze sturen aan de secretaris van het
bestuur. Dan kan op mailadres: sjaakvinke@gmail.com
VAANDELKAST

MUZIEK

CP OPSTELLING
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BESTUURSZAKEN
In 2016 zijn twee nieuwe bestuursleden tot het bestuur toegetreden, dat zijn:
 Elnt b.d. Sjaak Vinke als secretaris en Kpl1 b.d. Bert Corton als algemeen bestuurslid. Hiermee is het
bestuur weer op sterkte.
 Door het vertrek van Kol Gerard van der Thiel en de benoeming van Lkol Hans Berding is het
voorzitterschap van het bestuur gewisseld. We danken Kol van der Thiel voor zijn inzet voor het
museum en wensen Lkol Hans Berding succes toe.
De overige nieuwe bestuursleden stellen zich nu aan u voor:
BERT CORTON
Beste mensen,
Graag stel ik met in het kort even aan u voor. Mijn naam is Bert Corton, ik ben 61 jaar, gehuwd en vader van
een dochter. Ik ben werkzaam als Gebouwen beheerder bij een Welzijnsorganisatie die actief is in de
Gemeenten Renkum en Wageningen.
Gedurende 27 jaar heb ik met veel plezier gediend bij het Korps Nationale Reserve en na mijn afscheid van
het Korps bleef ik de behoefte voelen om iets voor dit mooie Korps te blijven doen. Die mogelijkheid vond ik
door bij de Historisch Collectie in Harskamp als vrijwilliger de functie van suppoost te gaan vervullen.
Toen het doek viel voor het Museumpark Harskamp en er ook, tot overmaat van ramp, een mogelijke sluiting
van ons mooie museum ter sprake kwam ben ik via een aantal bekenden gevraagd om naar het toen nog in
oprichting zijnde NMM in Soesterberg te komen. Ik heb dat, na een verplichte sollicitatieprocedure en een
opleidingstraject gedaan en ben daar nu al weer ruim 2,5 jaar werkzaam als vrijwilliger.
Wat ik echter niet gedaan heb is afscheid nemen van ons Korps en ben evenals een aantal andere fijne en
zeer gemotiveerde collega’s betrokken gebleven bij onze Historische Collectie, en inmiddels gelijktijdig met
onze secretaris Sjaak Vinke, bestuurslid geworden van deze prachtige Historische Collectie van het Korps.
Ik besluit met de wens u eens te mogen ontmoeten in onze prachtige Historische Collectie op de Generaal
Winkelmankazerne in Harskamp.
Vriendelijk groetend,
Bert Corton
Algemeen bestuurslid HCKNR

Pagina 3 van 5

Nieuwsbrief Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve
SJAAK VINKE
Beste mensen,
Ook ik stel me graag even aan u voor. Mijn naam is Sjaak Vinke, ik ben 62 jaar, gehuwd en vader van een
zoon en dochter en heb ook een kleinzoon. Ik ben 36 jaar werkzaam geweest in het onderwijs, waarvan de
laatste jaren als directeur van de School voor Techniek van MBO Amersfoort. Ik heb mijn leven lang geleerd
en gewerkt in die techniek. Van huis uit ben ik een elektrotechnicus en heb daar ook jaren les in mogen
geven.
Ik ben voor de periode van 29 jaar verbonden geweest
aan het Korps. In 1985 ben ik gestart bij het toenmalige
peloton 352 in Ede. De laatste jaren van mijn Natres
bestaan heb ik doorgebracht in Schaarsbergen. Eerst
als pelotonscommandant van D3, de laatste twee jaar
als PCC van dezelfde compagnie. Ik ben eind 2013 met
FLO gegaan. Ik kijk met veel plezier terug op mijn
periode, de leuke en minder leuke oefeningen, ik heb
ervan genoten. Mede daardoor heb ik me beschikbaar
gesteld als secretaris van het bestuur van onze mooie
Historische Collectie.
Ik besluit net als Bert met de wens u eens te mogen
ontmoeten in onze prachtige Historische Collectie.
Vriendelijk groetend,
Sjaak Vinke
Secretaris HCKNR.
TOEKOMST MUSEUM EN MUSEUMPARK
Na 2½ jaar is er dan eindelijk een definitieve beslissing genomen over de toekomst van het voormalige
museumpark op de Generaal Winkelman Kazerne te Harskamp.
Overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie heeft uitgewezen dat het gebied en alle gebouwen daarin
hard nodig zijn voor Defensiedoeleinden. Dat betekent dat het besluit dat in 2014 al was genomen overeind
blijft en dus ook het Smalspoormuseum inclusief de smalspoorlijn weg moet. De in 2014 al genomen
beleidsbeslissing op het gebied van alle defensiemusea van de Koninklijke Landmacht is als volgt:
Alleen het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest mag nog de naam museum voeren en is gericht op de
externe publieksfunctie. Alle voormalige eenheidsmusea mogen de naam museum niet langer gebruiken,
maar heten historische collecties (HC) en dienen intern gericht te zijn, dus in hoofdzaak gericht op het eigen
personeel van de eenheid, actief dienend of oud-gedienden en/of veteranen.
Ook kunnen externe groepen of personen onze HC bezoeken, maar dan alleen op afspraak en vanaf de
kazernepoort moeten deze dan door iemand van ons (bestuur of vrijwilligers) worden begeleid naar de HC
en na afloop weer terug.
Nu deze duidelijkheid er is zullen wij ons moeten richten op een nieuwe toekomst.
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Of wij daarbij toch vaste openingstijden zullen hanteren of alleen open zullen zijn op afspraak is nog
onderwerp van beraad. Zo gauw daarover een beslissing is genomen zullen wij dat iedereen laten weten.
Begin volgend jaar zullen wij ons depot verhuizen van de huidige locatie in gebouw 155 naar een deel van
gebouw 125, waar voorheen het Natres museum en het Wielrijdersmuseum waren gevestigd.
In dit gebouw komt tevens een Natres peloton en daartoe wordt het gebouw verbouwd.
Los van dit alles blijft het bestuur met de vrijwilligers zich inspannen voor onze HC om deze niet alleen te
onderhouden, maar ook steeds te verbeteren.
Uw financiële bijdrage aan onze stichting blijft daarom zeer van belang, want van de zijde van Defensie mag
niet al te veel worden verwacht.
Een welgemeend hartelijk dank dus alvast voor uw bijdrage in 2017!
Rob Cohen, vice-voorzitter HCKNR
NIEUWE AANWINST MUSEUM
Vrij recent zijn we in staat geweest een stormdolk te
verwerven, als aanvulling op de collectie. Deze dolk
behoorde voor de tweede wereldoorlog tot de uitrusting van
de Nederlands militair. Het is vrij uniek dat we dit hebben
kunnen verwerven.

HET BESTUUR WENST U PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GOED 2017 TOE.
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