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VOORWOORD  
Wat een bijzonder seizoen hebben we in 2020 achter de rug. Ik denk dit het seizoen in ons 
geheugen gegrift zal zijn. In het voorjaar drong de vraag zich op, zouden we open mogen voor het 
publiek. Medio mei werd duidelijk dat COVID-19 op zijn retour was. Als HC zijn we aangesloten bij 
Erfgoed Gelderland. Een organisatie ter ondersteuning voor musea in Gelderland. 
Van deze organisatie kregen we een coronaprotocol toegestuurd, op basis waarvan we de deuren 
konden openen.  De maatregelen die in dat protocol stonden waren goed uit te voeren, zoals: 
looproute aangeven, ontsmettingsmiddelen, vooraf aanmelden, maximaal aantal bezoekers 
tegelijkertijd in de HC. 
We hadden het binnen een week voor elkaar, zodat we open konden. Echter, er kwam een kinkje 
in de kabel. Defensie moest er ook iets van vinden. Via de CCKL, overkoepelde organisatie voor de 
Historische Collecties, moest er toestemming komen. Uiteindelijk heeft een veiligheidsfunctionaris 
vanuit Schaarsbergen onze HC in dat kader bezocht. Met wat kleine aanpassingen kregen we 
toestemming om de collectie te openen voor publiek. 
Op 3 juni 2020 konden we weer open zijn voor publiek. We kijken in tevredenheid terug op en 
goed seizoen. Totaal 433 bezoekers, voornamelijk vakantiegangers, wisten de weg naar de HC te 
vinden.  Bij wijze van proef zijn we ook in de herfstvakantie open geweest. Dat leverde 12 
bezoekers op.  Reden voor het bestuur om voor volgend jaar een besluit te nemen over opening in 
de voorjaars- en herfstvakantie.  
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. 
 
Veel leesplezier toegewenst. 
Kap tit  Sjaak Vinke, Vicevoorzitter 
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AMO OPLEIDING VOOR DE NIEUWE RESERVISTEN 
De opleiding van nieuwe reservisten, waaronder Natresmilitairen, vindt tegenwoordig op de 
Generaal Winkelmankazerne plaats. Als HC kregen we de vraag of de certificaatuitreiking aan deze 
cursisten bij de HC kon plaatsvinden. Daar hebben we als bestuur 
‘ja’ op gezegd. We hebben deze gelegenheid aangegrepen om 
deze nieuwe reservisten iets te vertellen over onze historie. 
Op 15 september 2020 bezochten deze reservisten in groepen de 
HC en hebben zij een stukje meegekregen van de geschiedenis 
van de reservist. Op 17 september 2020 kregen deze reservisten 
het certificaat uitgereikt tegen de achtergrond van de HC. 
Tijdens deze certificaatuitreiking kregen we van de curusleiding 
een aanstellingsbrief van een Bijzonder Vrijwillige Landstormer 
aangeboden.  
Als bestuur zijn we verheugd over deze ontwikkeling, omdat dit al 
langer een wens was. We vinden dat iedere Natresmilitair zijn 
geschiedenis en traditie moet kennen. Ook de komende tijd zal 
dit bij de HC uitgevoerd worden. 
 
WEBSITE   
Onze website krijgt steeds meer inhoud, zoals nieuwsbrieven, jaarverslagen, fotoreportages, links 
naar andere musea en activiteiten. We zijn te vinden op www.hc-korpsnationalereserve.nl (of 
www.natresmuseum.nl , u wordt dan doorgeleid naar onze website). 
Vrij recent hebben we alle nieuwsbrieven op onze website gezet. Zo kunt u nog eens teruglezen, 
wat er in onze HC in de loop van de jaren is gepasseerd. 
 
 
BESTUURSZAKEN 
In het bestuur heeft Kap tit Dolf Koning zijn penningmeesterschap overgedragen aan Kpl1  Johan 
Kuipers. Kap tit Koning blijft wel aan als algemeen bestuurslid. We willen als bestuur Dolf 
dankzeggen van het langdurig optreden als penningmeester. Johan wensen we succes als nieuwe 
penningmeester. 
 
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 
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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 vrijwilligers. De 
werkzaamheden bestaan uit het aanwezig zijn als gastheer en 
mensen rondleiden in de HC. Het bestuur houdt zich naast de 
bestuurswerkzaamheden, ook bezig met het ontvangen van 
bezoekers en overige werkzaamheden. 
Daarnaast werken bestuursleden en gastheren samen 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 collectie op te nemen. Ook ons depot vraagt veel aandacht. Daarnaast 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 maken en de collectie voor bezoekers toegankelijk 
te houden, zijn we op zoek naar mensen die ons team komen versterken als gastheer. 
We bieden een goede en vriendschappelijk werksfeer, daarnaast worden de reiskosten vergoed. 
Mocht je belangstelling hebben, dan graag een mail naar: sjaakvinke@gmail.com. 
 
POLSTEN KANON 2CM LUCHTAFWEERDIENST 
MET SCHUTTER 
Onze historische collectie heeft nieuw in de 
expositie een markant stuk luchtdoelgeschut. Een 
volautomatisch vooroorlogs 2 cm luchtdoelgeschut 
dat furore maakte in de meidagen van 1940.  
Het Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst 
beschikte naast luchtdoelmitrailleurs over deze 
kanonnen, die geplaatst werden op plekken waar 
cruciale industrieën beschermd moesten worden. 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al bericht over 
dit kanon. Om het plaatje compleet te maken 
hebben we het kanon voorzien van een schutter.  
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NIEUWE POPPEN IN DE HC 
Voor onze historische collectie hebben we afgelopen tijd 
vier nieuwe poppen aangeschaft. Deze poppen kenmerken 
zich door een karakteristiek hoofd. Deze hoofden passen 
beter bij de figuren en uniformen die ze uitbeelden. Zo ziet 
u een bijzondere pop in de schuttersput. Zoals je bij de 
Natres leert, altijd blijven waarnemen. 
Ook een schutter uit 1850 is van een nieuw lijf voorzien. 
Een nieuwe pop is ook aangeschaft voor het tenue van 
1948, waarmee de Natres werd uitgerust. Ook de enige 
dame in de collectie is voorzien van een nieuwe pop. 
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MILITAIRE MUZIEK DOOR DE LOOP VAN DE JAREN 
Militaire muziek hoort bij het krijgsbedrijf. Trommen 
en signaalhoorns waren de eerste 
communicatiemiddelen op de kazerne en te velde. Elk 
peloton had een tamboer, een hoornblazer of een 
pijper met een korte kleine dwarsfluit. Vaak werden 
deze militaire muzikanten samengevoegd per 
compagnie of bataljon. Daarvoor stond een sergeant 
majoor instructeur, tamboe- maître of tamboer-
majoor.  
Hierbij gevoegd de Turkse grote trommen, bekkens en 
schellenbomen en West Europese 
muziekinstrumenten zoals; klarinetten, fagotten en  
ventieltrompetten vormden de basis voor militaire 
muziekkorpsen. Het eerste bij de Schutterij van 1813. 
Toen in 1907 de Schutterij werd opgeheven gingen de 
plaatselijke Schutterijmuziekkorpsen verder als 
burgerkorpsen. Veel huidige bekende burgermuziekkorpsen hebben hierin hun wortels. 

 
In 1948 kreeg de toenmalige Nationale 
Reserve een tamboerkorps. Op het 
Malieveld te Den Haag bood de toenmalige 
Minister van Oorlog het eerste opgerichte 
tamboerkorps Nationale Reserve een 
tambour-maître stok aan de eerste 
tamboer majoor de sergeant Stultiens.  
Later ontstonden er regionale 
tamboerkorpsen. De stok en vele klaroen 
vaantjes bevinden zich in de collectie van 
de HC.  
 

Tamboerkorps, drumfanfare en fanfareorkest.  
 
Het Korps Nationale Reserve heeft een volwaardig muziekkorps dat in de Koninklijke Landmacht 
vele muzikale en traditionele taken uitvoert. Aan de muziekhoek in de collectie is nu een 
afbeelding toegevoegd van dit blauwe tenue. Met dank aan Jan Embregts voor zijn schenking van 
zijn sash.  Zie de linker foto hieronder. 
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OPENSTELLING HISTORISCHE COLLECTIE 2021 
In het bestuur zijn de openingstijden voor het jaar 2021 vastgesteld. We zijn weer open vanaf 

1 mei 2021 tot en met 2 oktober 2021. 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 

Of we open gaan in de voorjaars- en herfstvakantie vermelden we op de website. 
 
Daarnaast is het altijd mogelijk om met een groep de collectie te bezoeken. Hiervoor kunt een 
verzoek indienen op 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.  
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TITULAIRE BEVORDERING SJAAK VINKE 
 
Tijdens de Korpsdag 3 oktober 2020, en gelet op de COVID-19 beperkingen in zeer kleine kring, is 
Sjaak Vinke titulair bevorderd naar kapitein. De bevordering is uitgevoerd door de Plaatsvervangend 
Inspecteur Reserve Personeel Koninklijke Landmacht kolonel Fulco Stallmann, dit op voordracht van 
de voorzitter van de Historische Collectie KNR (Korps Nationale Reserve), tevens Korpscommandant 
KNR luitenant-kolonel Hans Berding.  

Sjaak zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen waren aanwezig bij 
de ingetogen plechtigheid. De 
bevordering is een teken van 
waardering voor de vrijwillige en 
belangeloze inzet door Sjaak in 
zijn rol als Vicevoorzitter van de 
Historische Collectie. Sjaak, die in 
zijn lange actieve loopbaan 6 jaar 
geleden afscheid heeft genomen 
als Plaatsvervangend Compagnies 
commandant bij de Echo 
Compagnie van 10 Natresbataljon 
te Schaarsbergen, is alweer 5 jaar 
actief als bestuurslid van onze 

Historische Collectie waarvan nu bijna 4 jaar als vicevoorzitter. Daar de voorzitter van de Historische 
Collectie dit als nevenfunctie moet doen van het Korpscommando komt het meeste werk steeds 
terecht bij de vicevoorzitter. Sjaak van harte gefeliciteerd met je 3e ster, die je heb je dik verdiend 
met je tomeloze inzet! 
 
Luitenant-kolonel Hans Berding 
Voorzitter Historische Collectie KNR 
Tevens Korpscommandant KNR 
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Kerstgroet 2020 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Het bestuur en vrijwilligers van de  
Historische Collectie Korps Nationale reserve  

wenst u fijne feestdagen en een goed (coronavrij) 2021 toe.
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