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Vrienden van de Historische
Collectie Korps Nationale Reserve

VAN HET BESTUUR

ZKH Prins Willem
Alexander op werkbezoek bij het Korps
Nationale Reserve
op 24-09-2011

Dit maal wil ik u enige persoonsmutaties melden die zich
in de afgelopen periode hebben
voorgedaan.
Allereerst de commandant ISK,
tevens voorzitter van de Stichting Historische Verzameling Infanterie, die ook optreedt als
voorzitter van het Museumpark.
Lkol Jaap van der Sluis is per
01.06.2012 met FLO gegaan en
per die datum opgevolgd door
Lkol Wout van Stempvoort.

In dit
nummer:

voor ons museum de Korpswaardering het Delftsblauwe bord uitgereikt. Onze Korpscommandant
vermeldde daarbij tevens dat diezelfde waardering tijdens het
Korpsdiner Onderofficieren in november van dit jaar zal worden
uitgereikt aan bestuurslid Sgt1
b.d. Antoon Dorrestijn.

Helaas is onze suppoost Kpl1 b.d.
Dick Donderwinkel vrij plotseling
op 06.04.2012 overleden.

Velen van u zullen hem kennen
als voorheen Pbc van 40 Natresbat en daarna als plv hoofd Afdeling Reservisten Aangelegenheden te Utrecht.

Van het bestuur
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Op 31 mei jl. heeft ons bestuur
deelgenomen aan de afscheiden welkomstreceptie en uiteraard de scheidende commandant en zijn echtgenote een
passend presentje aangeboden.

Tijdens het Korpsdiner Officieren op 20.04.2012 is door onze
Korpscommandant Lkol Gerard
van der Thiel aan onze bestuursleden Kap b.d. drs. Kees
Kuip en Elnt b.d. Dolf Koning
wegens hun langjarige inzet

Een van onze bestuursleden en
twee suppoosten hebben hem de
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laatste eer bewezen door aanwezig te zijn op zijn begrafenis.
Wij bedanken hem bij deze postuum voor zijn diensten voor
ons museum en houden hem in
goede herinnering. Dick is 73
jaar oud geworden.
….” Dit
jaar nemen
wij afscheid”……....

Dit jaar nemen wij afscheid van
drie suppoosten:
Kpl1 b.d. Klaas Jonker, die zich
vanaf het jaar 2000 heeft ingezet.
Kpl1 b.d. Peter de Wilde, die
zich vanaf 2005 heeft ingezet.
Kpl1 b.d. Henk Bresser, die zich
vanaf 2006 heeft ingezet en
verder gelukkig aan ons museum blijft verbonden als oproep
technisch medewerker.
Daarnaast zal ook Elnt b.d.
Johan Groenendijk zijn taak als
depotbeheerder beëindigen,
welke functie hij heeft bekleed
sedert 1998.
Johan is inmiddels opgevolgd
door Sgt1 Willem Groeneveld.
Van deze voortreffelijke (oud)
collega’s zullen wij tijdens ons

jaarlijkse medewerkers diner op
22 augustus a.s. op passende
wijze afscheid nemen.

Tot slot wil ik u nog melden dat
de eerder aangekondigde statutenwijziging van onze stichting
inmiddels op 18 april jl. heeft
plaatsgevonden.
Het notarieel passeren van de
akte gebeurde in het museum
onder leiding van notaris Mr.
Hendrik Jan de Boer uit Hoevelaken.
De belangrijkste veranderingen
betreffen de naam van de stichting, die nu luidt:
Stichting Historische Collectie
Korps Nationale Reserve en het
feit dat onze Korpscommandant
qualitate qua voorzitter is.

Namens het bestuur wens ik u
allen een prachtige zomer!

Lkol b.d. Rob Cohen
vice-voorzitter

COLLECTIES
….”Generaal
Winkelmankazerne ”……...

Onze bezoeker vond, dat het tijd werd weer eens de collecties van
het Museumpark Harskamp te bewonderen. Dit was voor het laatst
gebeurd in 2006. Doordeweekse dagen kwamen hem slecht uit, zodat het landelijke museum-weekend voor hem de oplossing was.
Opzij kijkend bij de hoofdingang van de legerplaats zag hij staan:
Generaal Winkelmankazerne. “Die kazerne bevindt zich toch elders”,
mompelde hij, “maar iemand zal me daarover wel iets kunnen vertellen”.
Nadat hij zijn auto geparkeerd had liep hij gebouw 101 binnen. Daar
zag hij tegen een van de wanden meteen al vermeld wat hij zocht:
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Eerst even met een bekertje koffie uit de automaat naar het terras.
Daar was hij niet alleen.
Dicht bij hem waren twee mannen aan het woord. “Ik heb overleg gehad in Den Haag”, zei de een, “en men heeft me verzekerd, dat de
stichting niet zonder meer over de blommen gaat”.
“Goed dat je het zegt”, merkte de ander op, “dan weet ik hoe het in de
war steekt”.
Waar de eerste nog aan toe voegde: “Wat de op te knappen ruimte betreft: de stucadoor is geblesseerd, maar we hebben nog wel een dummie stucadoor, die het kan doen”.
Een heel apart taalgebruik van deze heren, dacht onze bezoeker, in iedere zin hoor ik wel iets bijzonders.
Zijn aandacht werd getrokken door het smalspoortreintje, dat de verbinding onderhoudt tussen de musea. Er was nog een plaats vrij en
toen hij zat haalde hij een klein krantenbericht uit zijn jaszak en las het
nog een keer.
De kalasjnikov zelf dacht hij hier niet aan
te zullen treffen, maar misschien wel een
voorloper.
En inderdaad: in het Infanterie Schietkampmuseum zag hij het Duitse Sturmgewehr.
In een artikel las hij: Kalasjnikov was een
tankbestuurder met een grote interesse
in wapens. Hij bestudeerde de literatuur
en bekeek ook reeds bestaande wapens,
waaronder het Duitse Sturmgewehr,
waarvan de Russen tegen het einde van
de oorlog de prototypetekeningen had-

……“ klein
krantenbericht
uit zijn
jaszak”…...

HIST. COLLECTIE
KORPS
NATIONALE RESERVE
Postadres
Hist.Coll. Korps Nationale Reserve,
Generaal Winkelmankazerne,
MPC 41 C,
Postbus 9,
6732 ZG Harskamp.
Bezoekadres:
Otterloseweg 5,
6732 BR Harskamp.

den gevonden.
Het karakteristieke gebogen magazijn van de
Kalasjnikov biedt ruimte
aan 30 patronen. In het
type RPK passen ook magazijnen met 40 of 75 patronen.
De productiekosten zijn
laag. Het wapen is makkelijk schoon te maken en te
repareren, ook in het veld.
De betrouwbaarheid is legendarisch.

Michail Kalasjnikov

Het aantal is niet bekend. 50 miljoen wordt genoemd, maar ook 100 miljoen.
Ze zijn overal te vinden.

Telefoonnr. 0318—454194, bgg
454192

Op de vlag van Mozambique staat er zelfs een afgebeeld.

E-mail:

Kap drs. C.Kuip

a.dorrestijn@chello.nl
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Museumdag zaterdag 28 juli 2012
Dit jaar zal het traditionele Museumweekend Harskamp alleen gehouden
worden op zaterdag 28 juli 2012.
Wegens besparing van kosten is het
noodzakelijk dit evenement te beperken tot één dag.
Wel is op deze dag het Museumpark
geopend van 10.00 tot 20.00 uur.
Alle musea zijn geopend, het beroemde treintje zal rijden, en nog
veel meer spannende activiteiten,
voor het gehele gezin!

U bent van harte welkom!

Een opstelling uit voorgaande jaren tijdens
het museumweekend.

