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VOORWOORD
Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2017.
Een jaar dat werd gekenmerkt als het eerste operationele jaar na de verhuizing en herinrichting van onze
historische collectie van gebouw 125 naar gebouw 120. We waren geopend van 1 mei tot en met 30
september op de woensdag- en zaterdagmiddagen en op speciale afspraken en mochten totaal ruim 400
bezoekers ontvangen. Dat staat in schril contrast met een bezoekersaantal van ruim 10.000 in het laatste jaar
(2014) dat het museumpark Harskamp nog open was. Maar ……. dat is natuurlijk niet te vergelijken en de
situatie nu is conform het vigerende beleid van Defensie, dus daar moeten wij ons bij neerleggen en doen
dat ook. Ook hebben wij dit jaar ons depot vanuit de zolder van gebouw 155 overgebracht naar onze nieuwe
depotlocatie in gebouw 125. Dat was weer veel werk, inpakken, sjouwen, schoonmaken en vervoeren, voor
het bestuur en de vrijwilligers. Maar steeds in opperbeste stemming, dus dat geeft een voldaan gevoel!
Per 1 januari a.s. zal ik aftreden als bestuurslid van onze stichting.
Per die datum is als vicevoorzitter benoemd: elnt b.d. J. (Sjaak) Vinke en als secretaris: kpl1 b.d. L.A.J. (Bert)
Corton. Ik bedank mijn medebestuurders en de vrijwilligers voor de bijzonder fijne samenwerking de
afgelopen jaren en onze donateurs voor het in mij gestelde vertrouwen.
Overigens …… u als één van de donateurs brengt het geld bijeen dat wij nodig hebben om te functioneren en
de collectie steeds verder te vervolmaken. Hartelijk dank daarvoor! En ……. wij kunnen dus altijd meer
donateurs gebruiken!
Tot slot wens ik u allen hele fijne feestdagen en een in alle opzichten fantastisch jaar 2018!
Lkol b.d. Rob Cohen
vice-voorzitter.
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BESTUURSZAKEN
Afgelopen jaar is de Historische Collectie weer toegankelijk geweest voor het publiek, we mochten 415
bezoekers welkom heten. De collectie kon bezocht worden op woensdagmiddag en zaterdagmiddag. Nog
steeds zijn we bezig om de collectie verder vorm te geven. Zo wordt momenteel gewerkt aan het benoemen
van de onderwerpen en worden bij de vitrines teksten geplaatst. Ook werken we nog aan verbetering van de
verlichting. Tevens hebben we nieuwe voorwerpen in de collectie opgenomen. Hier later meer over.
Naast de verhuizing van de collectie, hebben we ook ons depot moeten verhuizen. Deze verhuizing is medio
oktober afgerond, nu moeten we veel voorwerpen nog registreren en ordenen. Een mooie klus voor de
wintermaanden.
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 secretaris van het
bestuur. Dan kan op mailadres: sjaakvinke@gmail.com
UITREIKING SABEL KORPSCOMMANDANT
Toespraak bgen Duchaine bij de overhandiging C-sabel KNR
Meneer de Korpscommandant,
dames en heren genodigden,
mannen en vrouwen van het
Korps Nationale Reserve. Als jonge
voorzitter van de TCKL is het mij
een eer vandaag aanwezig te
mogen zijn op dit korpsappel.
Ik heb de plezierige plicht om
namens Commandant Landstrijdkrachten,
Luitenant-generaal
Beulen, zo meteen de sabel van de korpscommandant te mogen overhandigen. Het sabel dient bij het
Ceremonieel Tenue te worden gedragen. Bij de inhuldiging van Koningin Juliana in 1948 ontvingen
Garderegimenten en het Korps Mariniers een CT. Een eer, waarop een aantal andere regimenten nog een
paar decennia moesten wachten. Op advies van de uniformcommissie van de TCKL, besloot de TCKL voor
sommige functionarissen (wellicht ter compensatie voor het lange wachten?) een apart traditioneel item toe
te voegen. Zo ontvingen de CSM’s van de reguliere infanterieregimenten de korte sabel nr.3 en de CSM van
de Stoottroepen kreeg de stormdolk. Het Regiment Genietroepen – mijn eigen moederregiment – kreeg de
beschikking over twee sappeurs met witleren voorschoten en bewapend met bijlen. De sappeurs – met
imposante baard – “banende weg” voor de rest van het regiment.
Vandaag mag ik een bijzonder accessoire voor uw Korps Nationale Reserve overhandigen: de sabel van de
Korpscommandant.
Dit sabel wijkt sterk af van de standaardsabel bij de KL, dat heeft meestal een verguld gevest. Het sabel is
volledig vernikkeld. Dat verwijst naar de zilverkleur die na de Franse tijd bij de schutterijen gebruikt werd
voor alle metalen of metaalkleurige uniformdelen. (Zoals knopen, sjakoplaten, galons en franjes)
Deze zilverkleurige traditie wordt voortgezet in het hedendaagse uniform: zie de kraagspiegelemblemen en
de zilverkleurige knopen op het Dagelijks Tenue.
Ook uw Korps beschikt inmiddels over een eigen Ceremonieel Tenue. Het tenue is gebaseerd op het tenue
van de schutterijen zoals dit in de tweede helft van de 19e eeuw werd gedragen. Ook in dit uniform komen
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de zilverkleurige details weer naar voren. Vandaar ook de zilverkleurige en vernikkelde sabel. Op de kling van
dit sabel is een inscriptie aangebracht dat dit de Korpscommandantensabel is, en hij dient dan ook van
commandant op commandant te worden overgedragen.
De sabel van de Korpscommandant van het Korps Nationale Reserve
Onlangs reikte de Voorzitter van de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht, bgen P. Duchaine de
commandantsabel over aan onze KC. De sabel is uitgevoerd in witmetaal van het type dat in 1852 werd
ingevoerd voor de officieren voor de troepen te voet. Deze sabel infanterieofficieren M.52 verving de
officiersdegen van Algemeen model uit 1820. Laatstgenoemd wapen werd in 1855 definitief afgeschaft. De
sabel was van het Russisch officiersmodel uit 1826. Deze Russische invloed is niet verwonderlijk, daar de
echtgenote Anna Pavlowna van de latere Koning Willem II een dochter van de Russische Tsaar was.
Officieren van de infanterie o.a. die van de Afdelingen Grenadiers en Jagers hadden behoefte aan een beter
slagwapen in de vorm van een sabel dan een degen, dat een steekwapen was.
Alle officieren bij de troepen te voet van de KL en het Korps Mariniers ontvingen deze sabel. Bij de KL werd
deze sabel in 1897 afgeschaft, uitgezonderd de Grenadiers en Jagers, die dragen de sabel van eenzelfde
model nog steeds. Evenzo het Korps Mariniers. Bij de Schutterij tot aan de opheffing in 1907 werd de sabel
gevoerd.
De laatste geheel in witmetaal uitgevoerd, conform de uitmonstering op het uniform van de schutterij vanaf
1813. De schede en het gevest met hoornen greep was verzilverd of in Berlijns zilver of tombak uitgevoerd.
De laatste twee worden niet meer geproduceerd, dit in verband met de hoge gifwerking. De huidige sabel is
vernikkeld. Op de kling staat aan de binnenzijde gegraveerd de tekst: “de Korpscommandant” en aan de
buitenzijde: “van het Korps Nationale Reserve”
De sabelschede heeft twee ringen. Vroeger werden
commandanten bij de infanterie geacht te paard de
troepen aan te voeren. Door middel van de twee
ringen met afhangriemen werd de sabel aan het
zadel bevestigd. Heden ten dage behoren generaals
de sabel te voeren met twee ringen.
De sabel behoort bij de functie van KC van ons Korps.
Hij wordt bij het aftreden van de KC aan zijn opvolger
overreikt, nadat het Korpsvaandel is overhandigd.
De sabel wordt gedragen bij het ceremonieel tenue
en het GLT (gelegenheidstenue) bevestigd aan de
twee afhangriemen aan de sabelkoppel vanonder de
uniformjas.
Misschien is het een goed idee om de sabel met 1
ring in te voeren bij het korps voor adjudanten
onderofficier en officieren.
Frans A.TH. Smits, Conservator HC KNR
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VOORSTELLEN NIEUWE GASTHEREN
VALERY SESSINK
Tijdens mijn Natres tijd heb ik de functie vervuld van 1e man, 2e man,
minimi schutter en later als Kpl onderhoud. Zo kon ik mooi met mijn SM
de zaken voor elkaar maken voor het peloton. In die tijd ben ik ook
succesvol lid geweest van het schietteam van de landmacht.
Omdat de privé situatie moeilijk te combineren viel met de Natres
werkzaamheden en het medelid zijn van het schietteam van de
Landmacht, heb ik in 2015 eervol ontslag gekregen. Echter, ik bleef
betrokken bij diverse militaire aangelegenheden en werd in 2016
benaderd door mijn voormalig PCC. Elnt Sjaak Vinke. “Of ik niet mee
wilden helpen bij de Historische Collectie van de Natres”?
Aangezien mijn echtgenote al lang had gezien dat bepaalde defensie werkzaamheden mij wel lagen, hebben
we gekeken of dit binnen onze privé planning viel en ja gezegd op de uitnodiging. Bij de eerste keer dat ik
aanwezig was, viel mij gelijk het kanon 40L70 op, waar ik tijdens mijn dienstplicht op heb gediend. De basis
was dus gelegd. Verder interesseren mij de klein kaliber wapens. Hopelijk kan ik me daar verder in
specialiseren. Mijn eigen hobby’s zijn sportschieten en jagen, ben getrouwd en heb een dochter van 9 jaar.
BERTUS VAN ZWETSELAAR
Als nieuwe gastheer wil ik me graag even aan u voorstellen. Ik ben
Bertus van Zwetselaar 54 jaar oud en getrouwd met Francien, en
wij hebben 2 zoons van 25 en 22 jaar. Ik woon in Otterlo en ben
opgegroeid in Harskamp, dus voor mij een bekende omgeving.
Waarom gastheer van de Historische Collectie Korps Natres?
Zelf ben ik 24 jaar actief lid geweest bij het korps Natres, bij de
pelotons in Ede en Harskamp. Ik moest het korps helaas verlaten
omdat ik het niet meer met mijn burgerbaan kon combineren. Ik
ben werkzaam als teamcoördinator bij Polskamp Meatindustrie
b.v. in Harskamp. Totdat ik Elnt b.d. Sjaak Vinke tegen kwam en die vroeg mij of ik gastheer wilde worden
van onze Historische Collectie. Dus vandaar gastheer van de Historische Collectie.
EVERT VAN WAGENSVELD
Ik ben Evert van Wagensveld, woonachtig in Ede, 47 lentes jong, gescheiden en vader van 2 mooie jongens
van 17 & 16 jaar oud. Begin dit jaar ben ik benaderd door mijn dienstmaatje Valery Sessink of ik nog wist
hoe je een 40L70 kanon in stelling moet brengen. Hij vertelde mij dat hij bij de Historische Collectie van de
Natres als vrijwilliger werkzaam was, en dat ze ook een 40L70 in de collectie hadden. Wij hebben samen als
dienstplichtig soldaat (89-5) namelijk het vaderland mogen dienen op de vliegbasis Twente als kanonnier
40L70.
Het is al bijna 30 jaar geleden dat ik op het stuk heb gestaan, maar er kwamen na diep nadenken toch wel
weer wat skills en drills naar boven van de 40L70. Dus in het voorjaar op een zaterdag naar Harskamp
afgereisd om een poging te wagen het kanon in stelling te brengen.
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Daar kwam ik nog een oude bekende tegen, namelijk meester (Sjaak) Vinke. Die heeft ooit nog een poging
gedaan om als leraar Elektrotechniek mij op de middelbare school de kneepjes van het vak bij te brengen.
Toen ben ik ook gestrikt om als vrijwilliger in het museum te komen helpen. Misschien ben ik wel een hele
vreemde eend in de bijt, want ik heb geen enkele binding met de Natres. Ik ben eind 1990 nog een keer op
een voorlichtingsavond geweest in het P.M.T. in Schaarsbergen, maar daar is het bij gebleven. Mijn
militaire carrière heeft zich namelijk 10 jaar lang afgespeeld bij de koninklijke luchtmacht. Na mijn
dienstplicht heb ik bijgetekend als KVV-er, en ben ik ruim 8 jaar lang Korporaal 1 brandweerman geweest.
Helaas moest ik eind 1999 met pijn in het hart defensie verlaten omdat ik niet meer bij kon tekenen.
Tegenwoordig werk ik als instructeur BHV/ EHBO bij de firma Chubb, en geef dagelijks veiligheidstrainingen door heel het land.
Defensie heeft mij nooit losgelaten, want ik heb diverse groene hobby's. Zo heb ik een Laro 88 LW jeep en
een DAF YA 328 artillerie trekker als vrijetijd besteding. Naast het rijden van deze legervoertuigen, ook het
nodige aan sleutelwerk wat erbij komt kijken. Waarschijnlijk ben ik om die reden belast met het
onderhoud aan het rollend materieel van de Historische Collectie.
Verder verzamel ik naoorlogse Nederlandse militaria en documentatie uit de koude oorlog periode.
Kennis die ook van pas kan komen voor het museum. En ik ben ook vrijwilliger bij het Nationaal Militair
Museum als chauffeur / monteur DAF YA 328 en PRTL 35 mm. Kortom, weinig tijd om me te vervelen.
Inmiddels heb ik al een paar keer als gastheer dienst mogen doen, meegeholpen bij de verhuizing, en ben ik
bezig geweest met het onderhoud aan de DAF YA 4440.
Ik hoop op een leuke tijd, en probeer op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan de Historische
Collectie

Evert & Valery
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EEN UNIEKE HELM IN NEDERLAND
Tijdens de Eerste Wereldoorlog, Nederland was neutraal en
gemobiliseerd. De toenmalige Opperbevelhebber van Landen 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 magazijnen. 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 eenheid 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 doorverstrekt 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 Zuid-Nederland". 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
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NIEUWE AANWINST MUSEUM
Tegel met afbeelding van de “spittende landman”.
Deze tegel is geschonken door de heer Rienk Kamer. We zijn
als bestuur erg blij met deze schenking. De tegel is van
bijzonder goede kwaliteit. De tegel is vermoedelijk vervaardigd
door de Delftse aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles” Zeker
weten we dat niet, maar ter gelegeheid van het zilveren
huwelijksfeest van H.M. de Koningin en de Prins der
Nederlanden werd op 17 februari 1926 namens de
tienduizenden vrijwilligers van de Landstorm aan het koninklijk
echtpaar een tegeltableau aangeboden. De tegel komt
waarschijnlijk uit dezelfde periode.

VAN DE COLLECTIEBEHEERDER
Het afgelopen halfjaar stond in het teken van de verhuizing van het depot. Voordat we eraan begonnen was
ik ervan overtuigd dat het een klus zou zijn. En dat was het ook. Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel museaal
materiaal en hoeveel andere zaken daar bewaard werden. Gedurende de hele verhuizing is er geselecteerd
op wel of niet in de collectie houden. Diverse vrachtwagens vol (=laadvloer voor 90% of meer bezet) zijn
afgevoerd. Met het overgebleven materiaal is het nieuwe depot gevuld. Ook daar zullen we de fijne kam nog
eens door halen. Het is immers niet zinvol om zaken te bewaren waarvan je zeker weet dat deze nooit in de
expositie zullen komen. Deze zaken worden afgestoten enof overgedragen aan collega HC’n, de CCKL of aan
de oorspronkelijke schenker. De laatsten worden hierover dan geïnformeerd. Dit alles volgens de
afstootregeling Nederlandse musea en collecties. Uiteraard hebben we ook de mogelijkheid tot verkoop nog.
Kortom, het was een behoorlijke operatie die we, weer met z’n allen, tot een goed einde gebracht hebben.
Prettige feestdagen en een goed begin van een voorspoedig nieuw jaar.
Willem Groeneveld, Collectiebeheerder HC KNR
OPENSTELLING HISTORISHE COLLECTIE 2018
In het bestuur zijn de openingstijden voor het jaar 2018 vastgesteld. We zijn open vanaf 1 mei 2018 tot en
met 31 augustus 2018. Op de volgende middagen bent u van harte welkom:
• Woensdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur
• Zaterdagmiddag van 12.00 – 16.00 uur
Daarnaast is het altijd mogelijk om met een groep de collectie te bezoeken. Hiervoor kunt u een verzoek
indienen op het mailadres: sjaakvinke@gmail.com

Pagina 7 van 8

Nieuwsbrief Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve
VAN DE PENNINGMEESTER
Beste vrienden,
Aangezien ik bij de controle van de administratie tot nu toe al vele adreswijzigingen en rekeningwijzigingen
heb mogen ontvangen, vraag ik u dringend om onderstaand lijstje ingevuld aan mij terug te mailen.
Om de gegevens van ons ledenbestand up to date te houden vragen wij uw medewerking.
Naam:
Adres:
Regnr:
Bat / Cie / Pel:
Rekeningnummer:

Voorletters:
Plaats:
Rang:

Bij voorbaat dank voor de medewerking
Elnt b.d. Dolf Koning
Mailadres: dolfkoning@home.nl

KERSTGROET
Het bestuur van de Stichting Historische Collectie Korps
Nationale Reserve wenst u en de uwen prettige
kerstdagen en een gezond 2018 toe.
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