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VAN DE REDACTIETAFEL…    

 Voorwoord. 
 Bestuurszaken. 
 Kapitein Hootsen. 
 Nieuw elan. 
 Jordaniëmissie. 
 Landelijke korpsdag 2019 
 Openstelling HC KNR. 
 Kerstwens. 

VOORWOORD    
Als bestuur kijken we terug op een zeer geslaagd 2019. Op 13 april 2019 hebben we onze 
Vriendendag gehouden, met als doel onze donateurs te bedanken voor hun jaarlijkse bijdrage. 
Deze dag is door een zeer gevarieerd gezelschap bezocht, we mochten 323 bezoekers 
verwelkomen. Een verrassing voor ons, omdat we dit voor de eerste keer hebben georganiseerd.  
 
Gedurende het seizoen hebben veel mensen de weg naar de HC weten te vinden, zowel groepen 
als individuen. Op de Korpsdag van 5 oktober jongstleden mochten we veel actieve Natres 
militairen ontvangen. Deze dag is bezocht door 412 personen. Totaal hebben dit jaar 1155 mensen 
de HC bezocht. Een goed resultaat. Als bestuur zijn we dankbaar dat onze HC meer bekendheid 
krijgt en steeds beter bezocht wordt. Daar doen we het uiteindelijk voor. 
 
Daarnaast werken we voortdurend aan verbetering van de collectie. Gedurende het hele seizoen 
krijgen we van bezoekers allerlei zaken aangereikt die met onze historie te maken hebben. Waar 
het kan, voegen we dit toe aan de collectie. We zijn alle gevers dan ook dankbaar dat ze op deze 
manier willen bijdragen. 
 
Ook willen we de periode van de Vrijwillige Landstorm van 1914 tot 1940 verder uitlichten. Daar 
gaan we meer zaken digitaal vertonen. Ook passen we momenteel de collectie aan. Zo komt in de 
HC ruimte voor een Veteranenhoek. Dit komt voort uit de inzet van de Natres in Jordanië. 
Daarnaast zijn ook veel Natresmilitairen op individuele uitzendingen geweest.  
 
Sinds een half jaar zijn we lid van de Federatie Korps Nationale Reserve, een overlegorgaan van 
alle Natres gerelateerde verenigingen en stichtingen. Daar proberen we in overleg samen 
activiteiten te organiseren en af te stemmen. 
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Ook krijgt onze website steeds meer inhoud, zoals nieuwsbrieven, jaarverslagen, fotoreportages, 
links naar andere musea en activiteiten. We zijn te vinden op www.natresmuseum.nl 
 
Een aantal activiteiten vindt ook weer plaats in 2020, de Vriendendag krijgt een vervolg, meer 
informatie op onze website. We gaan weer open op 1 mei 2020.  
 
Veel leesplezier toegewenst. 
Elnt b.d. Sjaak Vinke, Vicevoorzitter 
 
BESTUURSZAKEN 
 
Doel Federatie KNR 

 
De reden om een Federatie KNR op te richten is, om een aantal Natres 
gerelateerde geledingen/entiteiten samen onder te brengen in een 
koepelorganisatie. Het doel is enerzijds om een platform te hebben voor 
gemeenschappelijk overleg en anderzijds waar nodig te kunnen komen 
tot ‘stroomlijning’. Ook het eventueel en op geschikte momenten 
gezamenlijk ‘naar buiten treden’ wordt onderzocht. Met de oprichting van 
deze koepelorganisatie kunnen deze ‘dichter’ tegen het Korpsbureau aan 
zitten. 

 
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 
 
KAPITEIN HOOTSEN 
Afgelopen zomer mochten we van de familie van Kap Hermanus Gerardus Hootsen een mooie 
schenking in ontvangst nemen. Kap Hootsen was reserve officier bij het 7e regiment infanterie. De 
schenking omvat twee complete uniformen met toebehoren, zoals het linker uniform op de foto 
(zie volgende pagina’s).  
 
Kap Hootsen was in het dagelijks leven accountant en woonde in Almelo. In een van de uniformen 
zat nog een verlofpas: 2 dagen verlof van 30 april 1940, terugkeer op 2 mei 1940. In september is 
de dochter (92 jaar) van Kap Hootsen (samen met eigen dochter en schoondochter) op bezoek 
geweest bij de collectie om het uniform te bekijken. Zij was de tweede dochter in het gezin, 
mevrouw Camphuis-Hootsen. Zij kon zich nog herinneren dat haar vader die twee dagen thuis was 
geweest. Ze wist niet meer waarom. Haar vader was tijdens de mobilisatie ingedeeld in de 
Grebbelinie, vlakbij Amersfoort. Ze wist te vertellen dat ze daar geen schot gelost hebben. Toen 
het bombardement van Rotterdam voorbij was, hebben ze hun stelling verlaten en zijn ze naar 
huis gegaan. 
  
De uniformset toont een reserve kapitein van de Infanterie bij het 7e regiment. Het geeft het 
moment aan in de maand juli/augustus 1940, toen de krijgsgevangen militairen door de Duitse 
bezetter vrijgelaten werden en huiswaarts kwamen. 
 
 

 

http://www.natresmuseum.nl/
mailto:sjaakvinke@gmail.com
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1939 - 2019 
80 jaar geleden was het Nederlandser Leger en de Vloot 
gemobiliseerd (september 1939 tot 10 mei 1940). De 
mobilisatie veranderde veel in het gewone dagelijkse 
Nederlandse leven van dienstplichtigen, reservisten, 
vrijwilligers en beroepsmilitairen. Eenheden van de 
Koninklijke Landmacht werden over Nederland verdeeld. 
Hoe het afgelopen is weten wij. Een verschrikkelijke 
periode van 5 jaar veranderde Nederland en de gehele 
wereld. 
 
Met de schenking door de familie van uniformen en 
uitrustingen van de toenmalige reserve- kapitein H.G. 
Hootsen gaan wij een lang mensenleven terug. In 1912 
werd als vervanging van het blauwe uniform, het veldgrijze 
uniform ingevoerd. Dit in navolging van het ook grauwe en 
natte Duitsland en Oostenrijk. De Britten kozen het Brits 
Indische Khaki en de Franse gingen gekleed in het bleu 
horizon. De blauwe lucht boven het Franse platteland. 
 
Tussen 1912 en 1940, een periode van 28 jaar veranderde 
het uniform gestaag. Na 15 mei 1940 verdween het 
uniform, de Duitse bezetting hief de Landmacht op en de 
naar Engeland uitgeweken eenheden werden in augustus 
Brits gekleed; want het veldgrijs leek te veel op het 
Feldgrau.  
 
 

Enkele interessante uniformdelen hebben enige toelichting nodig. Van top tot teen zijn dat het 
hoofddeksel, de koppelriem en de beenwindsels.  
 
Veldmuts 
De veldmuts is een model dat in 1931 werd ingevoerd. De grijsgroene veldmuts van het 
zogenoemde ‘schuitjesmodel’ werd voor het eerst voor soldaten en onderofficieren in 1912 
ingevoerd. Deze veldmuts is voor adjudanten onderofficier en officieren en is van fijn blauwgrijs 
laken of whipcord. De rand heeft een dunne gouden bies. Aan de linker voorzijde is het 
indelingsdistinctief geplaatst. Hier het cijfer 7, te weten het 7e Regiment Infanterie. De 
nummering werd in 1923 ingevoerd. Het nummer en andere indelingsdistinctieven werden na 
1934 oranjekleurig gelakt. Deze veldmuts is van voor 1934. De veldmuts is een heel oude militaire 
hoofdbedekking, Muts of kap, Mutze, bonnet, cap is meestal een textiele hoofdbedekking die 
beschermd tegen zon, regen en kou. Zet je er een klep aan vast, die je ogen beschermen tegen de 
zon en regen, dan heb je, in het Duits, een Schirmmutze of platte pet. Het hoofddeksel was zo 
gemaakt dat je de voorzijde en de zijkanten naar beneden kon vouwen en daardoor je ogen en 
oren kon beschermen.  
Naast de helm en de veldmuts was de grijze kepi, die in 1916 werd ingevoerd, het derde soort 
hoofddeksel van de KL. Dit cilindrische textiele hoofddeksel, wat zeer elegant stond, werd begin 
mobilisatie bij legerorder No 465, verboden om te dragen.  
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Draagriemstel M.1928 
Het bruine draagriemstel voor adjudanten onderofficier, vaandrigs, kornetten en officieren is 
voorzien van een sabeldrager, die in de mobilisatieperiode is aangepast voor het dragen van de 
stormdolk. Het draagriemstel is van Brits koloniale oorsprong en in 1849 ontworpen door de 
cavalerie-officier Sam J. Browne. Het werd officieel in 1898 ingevoerd in het Britse leger. Eerst 
werd deze met twee draagriemen gedragen, na de 1e wereldoorlog werd dat er een. De draagriem 
is 3 cm breed en de koppelriem 5,7 cm. Metalen delen zijn van messing. De haak diende om de 
sabel, zoals dat heet, hoog opgestoken te dragen. De twee d-vormige ringenwaren er voor het 
bevestigen van de sabeldrager. Er waren veel onderling afwijkende modellen. Dit werd 
ondervangen door een model bij een fabrikant, te weten ‘Lederwarenfabrikant, De Volharding te 
Amsterdam’ te laten vervaardigen. In de mobilisatieperiode werden alleen de klewang en de 
stormdolk gedragen en dat alleen bij het grijze dagelijkse- en veldtenue. Het draagriemstel 
officieren werd met Ministeriële Beschikking van 11 juni 1964 afgeschaft. Alleen de RC. Regiment 
Infanterie Van Heutsz draagt traditioneel het draagriemstel met klewangdrager voor zijn klewang. 
 
Beenwindsels 
De beenwindsels werden bij de KL in 1912 voor het eerst ingevoerd en vertrekt aan de wielrijders. 
De beenwindsel of puttee werd in 1870 ingevoerd bij het Britse leger. Puttee is een Hindoestaans 
woord voor verband of zwachtel. De puttee is 3 meter lang en 11 cm breed. De puttees dienden 
goed gewikkeld, steun te geven aan de kuiten en enkels voor troepen te voet bij lange marsen en 
te velde, zodat er geen vuil kwam in de halfhoge schoen en zo de pofmodel 3 kwart broek verbond 
met de schoen. Eerst waren er grijsgroene puttees. Na 1936 was de kleur blauwgrijs. Een 
uitzondering was de khaki kleurige puttee voor onbereden troepen tot 1930 gedragen door de 
KMA, scholen voor Reserve Officieren en 
Regimenten Wielrijders. Deze puttees zijn 
van Britse makelij en van het merk Fox. 
Officieren droegen te velde en in de kazerne 
puttees. Sinds 1929 was het aan adjudanten 
onderofficier en officieren: vergund in de 
dagelijkse- en veldtenue in stede schoenen 
met beenwindsels of beenstukken, dan met 
rijlaarzen, te dragen rijglaarzen van zwart 
leder. 
 
Door de veldmuts en de puttees, is vast te 
stellen dat de reserve-kapitein rond 1930 in 
dienst gekomen is. Weer opgekomen bij het 
7e regiment ten tijde van de mobilisatie. 
Geen schot gelost in de Grebbelinie bij 
Amersfoort. Ontwapend, in uniform na 15 
mei 1940, naar huis gegaan, met zijn overjas 
onder de arm. Een determinatie van het 
uniform aan de hand van voorschriften 
vertelt heel veel over de drager en zijn 
uniform. 
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NIEUW ELAN VOOR DE HISTORISCHE COLLECTIE 
In deze nieuwsbrief willen wij enige aandacht besteden aan gebeurtenissen tijdens ons seizoen 
2019. Dit seizoen is voor ons voortreffelijk verlopen. Op grond van een brainstormsessie die wij in 
november 2018 als bestuur hebben gehouden, zijn een aantal actiepunten benoemd om de 
kwaliteit van onze Historische Collectie te verbeteren, uit te breiden en (digitaal) toegankelijker te 
maken voor onze doelgroep. De uitvoering van deze actiepunten zijn inmiddels in volle gang. Een 
belangrijk punt is dat wij vinden dat de historie niet ergens in de 70’er jaren ophoudt maar dat 
deze doorloopt tot het heden. Een moment dat overigens steeds opschuift, dus klaar zijn we nooit. 
Een van de acties om daar invulling aan te geven is het inrichten van een speciaal gedeelte van de 
collectie voor de Veteranen van ons korps.  
 
DE JORDANIËMISSIE SCHENKT MIDTERMBALK AAN DE COLLECTIE 
Een eerste belangrijk object voor dit Veteranen gedeelte van onze collectie is inmiddels aan ons 
ter beschikking gesteld door de KNR-militairen die terugkeerden van hun missie in Jordanië. In 
Jordanië bewaakte en beveiligde de eenheid de redeployment van de Air Task Force Middel East 
(ATF ME) begin van dit jaar. Het was voor het eerst dat er vanuit het Korps Nationale Reserve een 
heel detachement op missie was. 
 
Het is een traditie binnen Defensie om halverwege een missie, symbolisch een balk doormidden te 
zagen. Die balk noemen we de Midtermbalk. Deze balk is beschilderd en versierd om zo de 
uitzending te symboliseren. Je zou je nu kunnen afvragen waarom een balk die doormidden 
gezaagd is vervolgens uit drie stukken bestaat. Dit heeft iets te maken met de leeftijden van de 
militairen die aan de missie deelnemen. Het doorzagen van de balk gebeurt namelijk traditioneel 
door zowel de oudste als jongste militair van het detachement.  

De balk is nu onderdeel van de historische collectie Korps Nationale Reserve. Ook de vlag die in 
Jordanië wapperde werd geschonken aan de collectie. Binnenkort worden er nog meer 
voorwerpen aan de collectie toegevoegd die betrekking hebben op de ATFME missie. Samen met 
de balk zullen zij een speciale plaats krijgen in de collectie. In dit Veteranengedeelte krijgen ook 
individuele uitzendingen van Natres militairen aandacht. 

De trotse Natresmilitairen bij hun Midtermbalk tijdens de overdracht aan de HC KNR 
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LANDELIJKE KORPSDAG 2019 
Op 5 oktober 2019 vond de Landelijke Korpsdag plaats te Harskamp. Dat is de dag waarop in 
Harskamp de Schiet- en 
Vaardigheidswedstrijden van het Korps plaatsvinden. Voor die gelegenheid was er op de open 
ruimte rondom de Historische Collectie KNR (Geb.120) een zogenaamd ‘Federatieplein’ 
geformeerd waar zich alle entiteiten gelieerd aan het Korps konden presenteren.  

 
De Historische Collectie was hier uiteraard ook van de partij. Dit kon ook nauwelijks anders want 
het Federatieplein bevond zich pal voor de deur van de collectie. Het aantal bezoekers aan de 
collectie was mede daarom zeer bevredigend. In de loop van de dag passeerden wij de magische 
grens van 1000 bezoekers (jaartotaal tot dat moment) om tegen het eind van de dag de 1155’ste 
bezoeker te mogen begroeten. Over het algemeen geldt dat ook buiten evenementen als de 
Korpsdag steeds meer mensen de weg naar onze collectie weten te vinden. 
 
In de laatste maanden van het jaar 2019 hopen we nog enkele groepen te mogen ontvangen. Ten 
opzichte van de 500 bezoekers over 2018 is dit een stijging van 140%, een hele mooie score waar 
we erg blij mee zijn. Met dank aan alle bezoekers. 
 
  

Een stukje re-enactment op het Federatieplein 
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OPENSTELLING HISTORISCHE COLLECTIE 2020 
In het bestuur zijn de openingstijden voor het jaar 2020 vastgesteld. We zijn weer open vanaf 
1 mei 2020 tot 31 augustus 2020. 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: historischecollectie@natres.nl 
 
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. 
 

 
 
 
 
 

Als bestuur van de HC KNR wensen we u en de uwen 
 fijne Kerstdagen en een goed 2020 toe! 


