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VOORWOORD
Op het moment dat ik dit schrijf zijn we een jaar verder met corona. Het blijft lastig om alle regels
te hanteren, maar helaas is het niet anders. Voorzichtig zijn we weer aan de slag gegaan in de
collectie. We mochten ook een nieuwe bewoner verwelkomen, dat leest u in deze nieuwsbrief.
Inmiddels hebben we drie extra wapens mogen ontvangen. Via de RCKL (Rekwisieten Commissie
Koninklijke Landmacht) hebben we deze wapens in bruikleen gekregen, te weten: 1 x Lee Enfield,
1 x Garand en 1 x Karabijn M.95. Met deze wapens willen we drie uniformpoppen uitrusten. Ook
zijn we gestart met ons project om de bepaalde delen van de collectie interactief toegankelijk te
maken voor de bezoeker. Van het Regiment Limburgse Jagers hebben we een prachtig
gedenkbord in bruikleen gekregen.
De Historische Collectie staat weer gereed om u als bezoeker te kunnen ontvangen. Echter, de
vraag is wanneer. Vandaag, 1 mei, geeft het kabinet aan verdere versoepelingen uit stellen. Zeer
begrijpelijk, maar jammer voor ons. We richting ons nu op 2 juni 2021. Hopelijk kunnen we u dan
weer ontvangen. Ook in ons depot beginnen we orde op zaken te stellen. Het leuke is dat we
steeds weer voorwerpen vinden die we aan de collectie kunnen toevoegen.
In deze nieuwsbrief stellen zich ook een paar nieuwe gastheren voor. We zijn blij dat er mensen
zijn die ons op vrijwillige basis willen bijstaan. Op 26 april mocht onze oud-vicevoorzitter en
gastheer Rob Cohen een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. U leest daar meer over in
de nieuwsbrief.
Veel leesplezier toegewenst.
Kap (tit) b.d. Sjaak Vinke, Vicevoorzitter
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NIEUWE BEWONER VAN DE HC
Onlangs ontving de HC KNR een aantal
uniformstukken van lkol bd Koos Vaes, oud
commandant van het Korps Nationale Reserve.
Zijn avondtenue (AT) hebben wij een plaats
gegeven in de vaste expositie.
In het VS 2-1593, Voorschrift Tenue voor
militairen, 8e druk van 23 januari 2018
(afgegeven door de Commandant
Landstrijdkrachten) staat dat het AT door alle
militairen van de KL mag worden gedragen. Dit
is de huidige tenueregeling.
Naast de bestaande uniformering, het
veldtenue, het kazernetenue en het DT werd in
1952 het vooroorlogse donkere tenue in ere
hersteld. Zij het met een aantal aanpassingen.
Het geklede tenue werd ook bij gelegenheden
na vijf uur gedragen. Dit tenue bestond uit de
jas met staande kraag, pantalon met brede
bies, de donkere pet witte handschoenen en
op de borst klein model onderscheidingen.

In andere NAVO landen was het gebruik om bij
gelegenheden waar ook burgers bij waren, die smokings droegen, de dinnerjacket te dragen. Dit is
een van oorsprong Brits uniformstuk uit de tropen (en de Britten hadden buiten Groot Brittannië
veel tropen), een kort jasje zonder panden en steekzakken, brede revers en een minieme
knoopsluiting. Een luchtig kledingstuk maar met veel militair traditionele toevoegingen. In het
begin 60’er jaren van de vorige eeuw kwam bij de KL en KLu de behoefte tot gebruik van een
dinnerjacket of avondtenue op.
De toenmalige esthetische adviseur van de Minister van Defensie, Frans J.H.Th. Smits
(Oud vrijwillig Landstorm korporaal bij de luchtwachtdienst, mei 1940) ontwierp een basis
avondtenue met regiments- of korpstoevoegingen. Hongaarse lussen op de ondermouw voor de
cavalerie, lissen met knopen voor de Garderegimenten. De Emblemen werden aangebracht op de
doorlopende revers. Dit alles moest typisch “Nederlands sober” blijven. Alles hetzelfde. Doe
gewoon, dan doe je al.........
Alleen aan de pet GT kon men zien van welk regiment, korps of dienstvak men kwam.
Later verbeterde dat iets door de wit metalen knopen met eenheidsemblemen. En nu ook door
het dragen van de korps of regiments vlinderdas.
Het Avondtenue (AT) is er voor vrouwelijke en mannelijke militairen.
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Het tenue bestaat uit de:
1. Hoed of pet AT, bordeauxrode Lumbl of groene baret KCT, organiek verstrekt
2. Jas AT
3. Overhemd lange mouw, wit. AT of GLT
4. Lavalliere, vlinderdas, zwart of in regimentskleuren
5. Cumberband blauwzwart of vest AT
6. Rok of broek AT met ponceaurode bies
7. Schoenen pumpmodel, zwart. Schoenen zwart of vitrines
8. Handschoenen wit
Het is ook toegestaan het GLT te dragen als alternatief voor het AT. Op het AT worden miniatuur
decoraties gedragen. Als goed geaard lid van het Korps Nationale Reserve werd er ook door de
Korpscommandant iets buitenmodel gedragen. De mantel van het oude geklede tenue.
Al met al is het AT van lkol b.d. Koos Vaes een prachtige aanwinst voor onze collectie.
Frans Smits
Conservator

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Het heeft zijne majesteit behaagd…..

Op maandag 26 april 2021 heeft Lkol b.d. Rob Cohen uit handen van Minister van Defensie A.
Bijleveld een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Rob is benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn verdienste voor het Korps Nationale Reserve in
brede zin. We zijn als bestuur trots dat onze oud -vicevoorzitter en gastheer van de HC deze
onderscheiding heeft gekregen.

Pagina 3 van 7

Nieuwsbrief Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve

NIEUWE GASTHEREN
Even voorstellen:
Mijn naam is Kees de Bree, 49 jaar en ik ben actief dienend militair net als Johan Kuipers en zijn
zoon Mikey bij 2e peloton Natres Echo2 Harskamp. In mijn burgerleven ben ik teammanager bij
Youth for Christ en doen we uitvoerend jongerenwerk in Ede en Veenendaal.
Zelf woon ik onderaan de Grebbeberg in
Rhenen en geschiedenis hieromtrent heeft mij
altijd geïnteresseerd. De vrijwillige landstorm
was hier ook actief.
Tijdens Falcon Leap vroeg Johan of ik nog even
kon helpen bij het museum voor de nieuwe
groep reservisten die de AMO deden en een
rondleiding kregen in het museum. Het is een
prachtig museum met gedreven mensen. Het
leek mij leuk om dat team te versterken.
Johan vroeg dat en ik was meteen om. Ik hoop
nog een lange tijd mijn steentje te kunnen
bijdragen aan het geheel.

Samen met mijn vrouw en 4 kinderen woon ik in Rhenen. De oudste is getrouwd, woont ook in
Rhenen en binnenkort hoop ik opa te worden haha. Mooi vooruitzicht!
Hobby’s: Schotland, Bushcraft, motorrijden, Hiking, Defendokai, Backpacken.
Ik zie u gauw in Harskamp!
Hartelijke groet Kees
Even voorstellen ...
Halo semua (goedendag allemaal),
Mijn naam is Richard Marnix Sopacua, ben 65 jaar oud en geboren in Kamp Schattenberg
(voormalig concentratiekamp Westerbork). Tot aan mijn negende jaar heb ik daar in Kamp
Schattenberg gewoond. In 1964 zijn we naar Assen verhuisd en ik woon daar nog steeds.
Als ‘Ambonese KNIL-nazaat’ ben ik mijn militaire carrière begonnen in september 1976 als
dienstplichtige soldaat bij de 47e Painfbat, B ‘Gorilla’ Cie, Johannes Post Kazerne te Havelte en
zwaaide af in november 1977.
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Bij toeval ben ik eigenlijk bij de Natres gekomen. Begin 1989 zag ik
namelijk voor het eerst, in een plaatselijke weekkrant, een
wervingsadvertentie van de Natres staan. Voordien had ik nog
nooit over de Natres gehoord. Mijn belangstelling voor de Natres
werd door de advertentie gewekt en van het één en ander ben ik
in maart 1990 door de toenmalige korpscommandant, Lkol Koos
Vaes, beëdigd als reserve militair van de Natres. Mijn eerste
opkomstlocatie voor de Natres was in Café-restaurant PopkenHollander te Anloo, bij peloton 322. PC toentertijd was de SM Eric
Broeksema (R.I.P.).
Veel meegemaakt bij de Natres met als één van de hoogtepunten
dat ik ben ingelijfd als PTW-er (Parttime Werver) bij het team
‘Werving Natres van het Noorden’. Als PTW-er ben ik bij menig
‘Open Land-, Lucht- en Marinedagen’ geweest met de werving om
burgers danwel militairen die de dienst gaan verlaten, warm te
maken voor de Natres. De PTW-er was namelijk het eerste aanspreekpunt om aspirant Natresser
naar de wervingstent te gaan delegeren. Van een Luchtmobieler (Oud-Natres) hoor ik nog steeds,
wanneer wij mekaar ontmoeten, dat ik degene ben die ervoor heeft gezorgd dat hij bij de Natres
kwam.
Na 26 jaar de Natres te hebben gediend ben ik op 1 oktober 2015 met FLO weg bij de 10 NatBat
B3, JWF-kazerne Assen. Momenteel werk ik nog bij de logistieke afdeling van Politie Regio NoordNederland en ga met pensioen in maart 2022. Met het pensioen in mijn gedachte wilde ik mij als
vrijwilliger melden bij de ‘Stoottroepenmuseum’ (Historische Collectie Regiment Stoottroepen
Prins Bernhard) te Assen als suppoost. Dit is omdat ik de jarenlange binding met defensie wil
behouden en zo ook de historie van defensie mijn interesse heeft. Alsof het lot al anders heeft
beslist, ben ik een paar maanden geleden tot mijn genoegen gevraagd door de secretaris van HC
KNR, Louis Chapelier, of ik er wat voor voelde om vrijwilliger te worden bij de HC KNR. ‘Denk
erover na’, zei hij. Ik hoefde er niet lang over na te denken en zei meteen, ‘ja’.
Ondertussen heb ik al kennis gemaakt met een paar collega’s van de HC KNR en hoop dat ook
binnenkort te doen met de andere toekomstige collega’s. Heb er zin in.
Amato oo (tot ziens),
Res. Sld1 (BD) Richard Marnix Sopacua
PS. Ben ook eindredacteur en vormgever van het verenigingsblad OVVKNR Koerier.
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GEDENKBORD VAN DE “DE SPHINX”
Van de Historische Collectie Regiment Limburgse Jagers hebben we recent een gedenkbord in
bruikleen gekregen uit 1925. Het is een bord dat gemaakt is voor het 10-jarig bestaan van de
Lanstormkorps Limburgsche Jagers. We hebben het prachtige gedenkbord een plaats in onze
collectie gegeven.

In onderstaande tekst is in de taal van die tijd het doel van het bord aangegeven:
Gedenkbord ontworpen door den ceramischen kunstenaar, de heer W. J. Rozendaal te Maastricht
en aangeboden door de Directie van de N.V. Kristal-, Glas-, en Aardewerkfabrieken. “De Sphinx”,
bij gelegenheid der herdenking van het Tienjarig bestaan van het Landstormkorps Limburgsche
Jagers aan:
• Het Landstormkorps Limburgsche Jagers.
• De Gewestelijke Landstormcommissie in Limburg
• De Nationale Landstormcommissie
• De Inspectie van den Vrijwillige Landstorm
• De HoogEdelGestr. Heer Commissaris der Koningin in de Provicie Limburg
• Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandse Zaken
• Zijne Excellentie den Minister van Oorlog
• Den Commandant van het Landstormkorps Limburgsche Jagers.
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BESTUURSZAKEN
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

OPENSTELLING HISTORISCHE COLLECTIE 2021
In het bestuur zijn de openingstijden voor het jaar 2021 vastgesteld. Helaas moeten we nu al
bijstellen. We hopen dat we u op 1 juni weer open mogen voor het nieuwe seizoen. Het seizoen
loopt van 1 juni 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
Op 2 oktober 2021 staat de Korpsdag gepland.
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 opstelling van onze collectie is afhankelijk van de situatie rond het coronavirus. Actuele
informatie staat op onze website.
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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