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VOORWOORD
We staan weer voor een nieuw openingsseizoen. Op 1 mei gaat de deur van ons museumgebouw weer open
voor bezoekers. Met deze nieuwsbrief willen we u weer bijpraten over een aantal zaken in onze collectie.
We kijken als bestuur met een goed gevoel terug op de Vriendendag die we op 13 april hebben gehouden.
We konden zo’n 323 Bezoekers verwelkomen. Voor ons een groot succes, waar we heel blij mee zijn. Op deze
plaats wil ik iedereen bedanken die deze dag heeft mogelijk gemaakt.
We merken dat steeds meer groepen ons museum weten te vinden. U kunt altijd een aparte afspraak maken,
als u met een groep op bezoek wilt komen.
Naast al deze activiteiten zijn we als bestuur en vrijwilligers voortdurend bezig om de collectie uit te breiden
en naar een hoger niveau te brengen. Ook in dit nieuwe seizoen willen we u graag weer ontvangen in onze
Historische Collectie. Veel leesplezier toegewenst.
Elnt b.d. Sjaak Vinke, Vicevoorzitter
BESTUURSZAKEN
Op dit moment is op bestuurlijk gebied niets te melden. 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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OPENSTELLING HISTORISHE COLLECTIE 2019
In het bestuur zijn de openingstijden voor het jaar 2019 vastgesteld. We zijn weer open vanaf
1 mei 2019 tot 31 augustus 2019. 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
BOEKEN EN PUBLICATIES IN DE EXPOSITIE
Een boek is om te lezen of in te kijken. Over de schutterij,
Landstormkorpsen van de K.L., Bijzondere Vrijwillige Landstorm
en het Korps Nationale Reserve is heel veel geschreven en in
boekvorm uitgegeven. De expositie kent zins kort een vitrine
met veel publicaties.
Een boek springt eruit; ‘Als ’t Moet’ met als ondertitel
‘November 1918 en de B.V.L.’. Een standaardwerk over de
Bijzondere Vrijwillige Landstorm over de periode 1918 tot en
met de meidagen 1940. Uitgegeven in 1959. De historische
collectie beschikt over meerdere exemplaren, maar allemaal
met een gehavende, zoals dat heet, stofomslag. Het kaft
bestaat uit een grote zwart/witte doorlopende foto van een
bijeenkomst met duizenden mannen met veelal hoeden en
petten op het hoofd. Een spreekgestoelte met de redenaar op
de achterzijde en op de voorzijde een aaneengesloten massa
mensen. Daarop geplaatst een grote spitschop en op het witte
blad een afbeelding van de sculptuur de Landman leunend op
de schop met op de rug een geweer M.95.
Een lezenswaardig boek voor in de vitrine.
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SCHUTTER
Schutter met replica velduitrusting uit de periode
1813 – 1815. Deze bestaat uit een grijze wollen veld
jas of kapotjas, witte broek, sjako, ransel met rol,
veldfles, broodzak, halfhoge schoenen en
slobkousen.
Landstormpiek uit 1813 als wapen. De toen recent
opgerichte schutterij eenheden werden bij gebrek
aan vuurwapens ook van korte lansen of pieken
uitgerust. Deze kwamen vaak uit plaatselijke
stedelijke arsenalen. De wapens die hierin waren
opgeslagen stamden vaak al uit het eind van de 17e
eeuw.

DE EXPOSITIE GROEIT GESTAAG
Voorwerpen Verworven Voor de Verzameling
Muzikantendegen, (bovenste degen op de afbeelding) degen meester op alle wapens Model 1872.
Een ceremoniële degen als wapen voor de muzikanten van Marine en Landmacht kapellen; dus ook voor de
plaatselijke schutterij muziek. De tamboers en hoornblazers waren organiek ingedeeld in de compagnieën
en droegen geen geweer maar een sabel en later een revolver.
Schermen met floret, degen, sabel en geweer met bajonet (het geweerschermen) waren typisch militaire
sporten. Bij het behalen van een brevet hoorde ook een uiterlijk kenteken.
De degen met op de stootplaat een embleem, bestaande uit meestal twee gekruiste wapens. Ook
combinaties van de bovengenoemde wapens waren mogelijk, werd door de gebrevetteerde gedragen.
De degen valt onder de steekwapens. De slanke vorm van dit wapen stamt uit 18e eeuw en was lang het
wapen bij uitstek van de adel.
Vaak was de degen het enige wapen van de officier. Het zijdgeweer; een wapen waar mee je jezelf kan weren
en dat aan je zij hangt.
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Tot de het invoeren van de officiers sabel in 1852 werd de degen gedragen. De degen werd heel lang door
gedragen door geüniformeerde civiele autoriteiten onder andere de Minister van Defensie en zijn
ambtenaren vanaf de rang van commies. De beroemde minister van Buitenlandse Zaken, Mr. Jozef Luns
droeg vaak steek, rok, pantalon en degen tot in de eind 60e jaren.

VERSLAG VRIENDENDAG 2019 HISTORISCHE COLLECTIE KORPS NATIONALE RESERVE 13 APRIL 2019
De eerste ‘vriendendag’ van de Historische Collectie Korps Nationale Reserve (HC KNR) in Harskamp was een
groot succes.
Het bestuur en de vrijwilligers boden de paar honderd bezoekers op zaterdag 13 april een vol programma
aan. Vanzelfsprekend was het collectiegebouw geopend. In park eromheen werd flink uitgepakt met
historische voertuigen en klassieke wapens.
Een extra accent gaf de op de kazerne oefenende Echo-Compagnie van 20 Natresbataljon. Zij liepen
patrouilles in de buurt en hadden een verkeerssluis ingericht op de toegangsweg naar het gebouw. Zo kregen
de bezoekers naast het verleden ook een actueel beeld van het korpsheden.
Vice-voorzitter HC-KNR Sjaak Vinke begon de dag met een speech: “Het museum zit nu twee jaar op deze
plek. Vooral het afgelopen half jaar is er veel extra werk verricht. Het interieur is opgefrist en de collectie
beter gepresenteerd en bovendien uitgebreid. Vanmorgen nog bracht een bezoeker een mooi nieuw item
mee voor de collectie. Kortom, we groeien. Natuurlijk spelen onze vrijwilligers hierin de hoofdrol, maar we
hebben een grote schare donateurs. Zij zijn voor ons ook heel belangrijk. Met deze eerste vriendendag
hebben we iets voor hen terug willen doen.”
De dag werd met een luide knal ingeluid door kolonel Fulco Stallmann, de plaatsvervangend inspecteur
reserve-personeel van de Koninklijke Landmacht. Fulco kreeg uitleg over het klassieke geweer ‘Hembrug
Model 1895’. Het wapen werd geladen met een oefenpatroon, waarna hij het startschot van de dag mocht
lossen.
Het oude geweer heeft een groter kaliber dan het huidige standaardgeweer van het KNR de Colt C7. Qua
techniek is de C7 een wereld van verschil, maar met indruk maken door geluid wint de oude Hemweg het
met kilometers.
Zie hieronder een fotoverslag van deze dag. Voor meer foto’s zie onze website:
https://www.hc-korpsnationalereserve.nl of ga rechtstreeks naar de foto’s via https://www.hckorpsnationalereserve.nl/gallery/
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