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 Openstelling HC KNR 

VOORWOORD  
   
Op het moment dat ik dit voorwoord aan het schrijven ben, komt van het RIVM  de mededeling 
dat het aantal IC patiënten licht afneemt. Als je het zo opschrijft lijkt het allemaal onwerkelijk. Dat 
dit in Nederland kan gebeuren had niemand gedacht. 
Als bestuur leven we met slachtoffers mee en hopen maar dat u en de uwen ervoor bespaart mag 
blijven. 
Toch willen we ook in de maand april weer een nieuwsbrief uitbrengen. We hebben de winterstop 
gebruikt om de zowel de collectie als ons gebouw aan te pakken. We hebben de wanden 
geschilderd en onze collectie verder uitgebreid. Trots zijn we op het in bruikleen krijgen van het 
Polsten kanon 2cm. In deze nieuwsbrief willen we daar ruim aandacht aan schenken. 
Ook hebben we de Veteranen van het Korps een plaats gegeven in onze collectie. Aanleiding 
hiertoe was het verkrijgen van de ‘midterm’ balk van de Jordanië missie. Voor de deze 
veteranenhoek kunnen we nog wel wat spullen gebruiken. Mocht u als Natres militair op 
uitzending zijn geweest en u heeft spullen die voor ons interessant zijn, dan komen we graag met 
u in contact. 
Wanneer we als Historische Collectie weer open kunnen, is nog onduidelijk. We volgen daarin de 
richtlijnen van Defensie. Normaal gesproken zouden we 1 mei de deuren weer openen. Voor de 
actuele informatie kunt u het beste op onze website kijken. 
Ook krijgt onze website 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). 
Een aantal activiteiten vindt ook weer plaats in 2020, de Vriendendag krijgt op 3 oktober, tijdens 
de Korpsdag een vervolg, meer informatie op onze website.  
 
Veel leesplezier toegewenst. 
Elnt b.d. Sjaak Vinke, Vicevoorzitter 

http://www.hc-korpsnationalereserve.nl/
http://www.natresmuseum.nl/
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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 
 
VOORSTELLEN NIEUWE GASTHEER 
                                            

Dave Monfils 
 

Toen ik met de FLO ging had Sjaak Vinke mij al benaderd om te gaan werken 
als gastheer in het museum. Ik heb er niet lang over gedacht om mijn 
medewerking te verlenen, maar ik was met te veel dingen bezig om hier gelijk 
gehoor aan te geven. Nu zijn er activiteiten waar ik mee ben gestopt zodat nu 
de tijd rijp is om mee te gaan helpen. Nu iets over mijzelf: 
 
Mijn naam is Dave Monfils.. Ik ben getrouwd met Jolanda en heb 2 kinderen, 
Kevin en Dwayne geboren en getogen te Nijmegen, waar ik nog steeds woon 
en ik ben 62 jaar oud.  

In het 1986 ben ik bij de NATRES gekomen als soldaat. Opkomst locatie Limos kazerne in Nijmegen 
toegevoegd bij peloton 312. Schietoefeningen gebeurde in Heumensoord ook in Nijmegen. Na een 
aantal jaren verhuisden wij naar MOB complex Alverna bij Wijchen. Na een aantal jaren op deze 
locatie, zijn we verhuist naar Schaarsbergen. Op deze locatie heb ik tot en met mijn FLO (2016) 
gezeten. 
 
In het burgerleven heb ik vanaf 1979 tot en met 2015 gewerkt in de Nijmeegse papierfabriek KNP, 
welke na een groot aantal fusies eindigde in de naam Innovio. Als jongste bediende ben ik 
uiteindelijk opgeleid tot meewerkend voorman. Toen in 2014, onder de naam Sappi, wij 
overgenomen werden door een Amerikaanse inversteringbureau heeft het niet lang meer geduurd 
voordat het einde van een lange historie papier maken in Nijmegen een feit werd. 
Na 36 jaar in de papierindustrie ben ik begonnen met omscholing naar beveiliger. Met 
medewerking van het UWV leek dat gezien mijn loopbaan als Natres militair een goede overstap. 
Ik heb toen stage gelopen in een TBS instelling in Brabant in het plaatsje Zeeland. In deze instelling 
zijn mensen langdurig opgesloten. Na het behalen van de nodige papieren om beveiliger te 
worden heb ik gesolliciteerd bij deze instelling en heb daar toen een jaarcontract gekregen. Nu 
anno 2020 werk ik daar nog steeds met veel plezier.   
Mijn eerste kennismaking met Sjaak Vinke is dat hij in ons peloton kwam als pelotons 
commandant. Inmiddels was ik opgeleid als hospik binnen ons peloton en onder die hoedanigheid 
geplaatst in de commando groep. Als BHV-er binnen ons peloton ben ik uiteindelijk instructeur 
BHV geworden. Een hele fijne tijd met voor mij een aantal hoogtepunten waaronder NSS ( Nuclear 
Security Summit) en in de Kpl van Oudheusdenkazerne voor de veiligheid van het identificatieteam 
slachtoffers MH 17.In het verleden heb ik mij bezig gehouden Sterrenkunde. Ik was een van de 
oprichters van Hobbyvereniging Saturnus en de Sterrenwacht Nijmegen. Ik had daar een 
bestuursfunctie. Dit heb ik 10 jaar gedaan. EHBO heb ik ook een groot aantal jaren gedaan op 
evenementen.  
Ik heb er zin in, en hoop dat ik jullie snel te mogen ontmoeten in het mooie en educatieve Natres 
museum.  

mailto:sjaakvinke@gmail.com
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POLSTEN KANON 2CM 
 
Op vrijdag 6 maart jl. was het dan eindelijk zover! Het lang 
verwachte Polsten 2cm Luchtafweerkanon kwam naar onze H.C. 
in de Harskamp. Het NMM, vertegenwoordigd door 
Conservator Mathieu Willemsen, kwam ons het ‘Stuk’ in 
bruikleen overhandigen. Aangezien het een behoorlijk zwaar 
voorwerp betreft was er wel wat tijd en fysieke inspanning van 
de aanwezigen nodig om het geheel op zijn plek in de expositie 
te krijgen. 

 
Eerst wordt het Driepoot-affuit naar binnen gebracht daarna de 
Pallet met Loop.  Na enig passen en meten en stond het Affuit 
uiteindelijk op zijn plaats. Waarna begonnen kon worden met de 
assemblage van het Stuk. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn. 
 
We zijn ontzettend blij met deze mooie aanwinst voor de 
Historische Collectie van het Korps Nationale Reserve. Graag 
verwijs ik u ook naar onderstaande Link waar een historisch 
filmpje het een en ander laat zien met betrekking tot de 
Vrijwillige Landstorm Luchtafweerdienst: 

https://www.facebook.com/groups/2490569254504617/permalink/2658725934355614/?sfnsn=mo&d=n&
vh=i 

 
Tot slot gaat onze speciale dank uit naar de medewerking van alle betrokkenen in het bijzonder 
het NMM te Soest ( https://www.nmm.nl/ ) en de Servicebalie Harskamp van het Facilitair bedrijf 
Defensie. Voor een meer uitgebreide beschrijving verwijs ik u gaarne naar het artikel van onze 
‘eigen’ Conservator Frans Smits. 
 
Bert Corton 
Hoofd Collectiebeheer 

https://www.facebook.com/groups/2490569254504617/permalink/2658725934355614/?sfnsn=mo&d=n&vh=i
https://www.facebook.com/groups/2490569254504617/permalink/2658725934355614/?sfnsn=mo&d=n&vh=i
https://www.nmm.nl/
https://www.nmm.nl/
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POLSTEN KANON 2CM LUCHTAFWEERDIENST 
 
Onze historische collectie heeft nu in de 
expositie een markant stuk luchtdoelgeschut. 
Een volautomatisch vooroorlogs 2 cm 
luchtdoelgeschut dat furore maakte in de 
meidagen van 1940. Duitse transport 
vliegtuigen en jagers werden er met succes 
mee bestookt. 
 
Het Vrijwillig Landstormkorps 
Luchtafweerdienst beschikte naast 
luchtdoelmitrailleurs over deze kanonnen, die 
geplaatst werden op plekken waar cruciale 
industrieën beschermd moesten worden. De 
kanonnen werden door de industrie 
gefinancierd. Beroemd zijn de kanonnen, die 
geplaatst op het dak van de Calvefabriek te 
Delft, de landende transportvliegtuigen op 
Ypenburg neerhaalden. 
De kanonnen werden door het Ministerie van 
Defensie en de Artillerie Inrichtingen (AI) 
besteld bij de Zwitserse firma 
Werkzeugmachinefabrik Oerlikon AG en wel 
op 9 december 1938, het betrof 100 stuks. 
Het kanon, 20mm, type JLaS werd door de KL, de 2 TL No1 genoemd. In totaal werden 170 
exemplaren geleverd, met de bijbehorende 2 cm granaten, brisant met lichtspoor en schokbuis 
met zelfvernietiger. 
 
De kanonnen met de serienummers 2056 t/m 2225 werden ingezet bij de LAD en 9 compagnieën 
luchtdoelmitrailleurs van het Veldleger. Van al deze kanonnen is er nog maar 1 exemplaar 
2TL overgebleven. De nr. 2224 staat in de collectie van het NMM. Het kanon is in augustus 1940 
geplaatst in de collectie van het Legermuseum te Leiden. Het kanon is onbruikbaar gemaakt door 
3 gaten geboord in de loop. De andere in beslag genomen exemplaren zijn in de loop van de 
oorlog door de Duitsers opgebruikt. 
 
Het 2 cm Oerlikon kanon is in en na de oorlog op vele manieren vervaardigd en ingezet. Deze 2 
cm, Polsten is een remake van Poolse Britse origine. Een eenvoudiger en goedkopere identieke 
replica bestaande uit 119 delen in plaats van de 250 van de Oerlikon. Voor de oorlog waren de 
Polen reeds aan een replica ontwerp begonnen. In september 1939 ontsnapte het Poolse 
ontwerpteam naar Engeland. Deze 2 cm Polsten is gebruikt door Airborne units tijden de operatie 
Market Garden. 
 
Het kanon is naast een uniek voorwerp ook een monument. Hierbij herdenken wij de inzet van de 
vrijwillig dienende militairen en de gesneuvelden van de Landstormkorpsen in de Meidagen van 
1940. 
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Kenmerken van het kanon: 

 2 TL, ter bestrijding van aanvallen op lagere 
hoogte.  

 Volautomatisch kanon op driepootaffuit. 

 Fa Polsten, GB. 

 2 cm brisant met lichtspoor granaten, schokbuis 
met zelfvernietiger. 

 Vuursnelheid 3 patronen per seconde. 

 Patroonhouder voor 15 patronen. 

 Richtmiddel, kringvizier met oogkorrel. 

 Maximale dracht 1800 meter. 

 Gewicht 291 kg. 

 
 
 
HET ‘WERKPAARD’ IS TERUG 

 
En daar bedoel ik mee dat onze DAF YA4440 op bezoek is 
geweest bij de technische staf van de RCKL op het 
Mobcplx. Maaldrift te Wassenaar. Hier werkt, onder de 
bezielende leiding van Hoofd Ondersteuningsploeg Erik 
van Turenhout, een Team van Techneuten aan het in 
goede staat herstellen en houden van de nodige 
(oude)voertuigen en andere rekwisieten.  
Ondanks de grote drukte in verband met 75 Jaar 
Bevrijding heeft men het toch klaargespeeld om de DAF in 
recordtijd en in een prima conditie aan ons terug te 
bezorgen.  
Onze DAF kwam terug als herboren en was voorzien van 
de nodige nieuwe onderdelen zoals nieuwe banden, 
luchtventielen, leidingen en slangen et cetera. Voor ons is 

dit fantastisch aangezien we nu weer zelfstandig kunnen beschikken over een eigen Vrachtwagen 
voor het transport van diverse (zwaardere en volumineuze) goederen. 
Namens het Bestuur en medewerkers van de HC KNR wil ik het Team van Maaldrift dan ook van 
harte dankzeggen voor deze prachtige service. We hopen hen een keer te mogen verwelkomen in 
onze HC!  
Vriendelijk groetend, 
Bert Corton 
Hoofd Collectiebeheer 
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VETERANEN IN DE HISTORISCHE COLLECTIE 
 
In onze HC willen we aandacht besteden aan de 
Veteranen die in ons Korps aanwezig zijn. 
Om dit te realiseren hebben we wat aanpassingen in de 
opstelling van de collectie gedaan. Hierdoor is ruimte 
ontstaan om de Veteranen een plaats te geven in de 
collectie. 
Bij deze doet het bestuur een oproep aan Natres 
militairen die op uitzending zijn geweest, of zij zaken die 
te maken hadden met die uitzending, beschikbaar willen 
stellen. Dit kunnen zijn: foto’s, uitrustingstukken, 
emblemen, verhalen. In overleg met betrokkene geven 
wij het een plaats in de collectie. 
 

 
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 20201. 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.  
 
 

                                                      
1 Onze daadwerkelijke opening is afhankelijk van de situatie rond het coronavirus. Of we op 1 mei open 
gaan is nu nog niet bekend. We volgen daarin de richtlijnen van Defensie. Informatie hierover vindt u op 
onze website. Mochten we later dan 1 mei opengaan, dan zullen we het seizoen verlengen met de maand 
september. 
 


