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Vrienden van de Historische
Collectie Korps Nationale Reserve

Van de redaktietafel …...
Ook in deze Nieuwsbrief leest u weer het
een en ander over ons Museum en over
het Museumpark Harskamp. De situatie
heeft zich de laatste maanden wat ongunstiger laten zien, maar wij willen de moed
er toch inhouden dat er voor ons een
werkbare toekomst mag blijven op de
plek waar we met veel plezier ons mooie
werk doen met het verder ontwikkelen
van de historische betekenis van onze
collectie. In onze helft van gebouw 125
proberen wij om u allen van dienst te kunnen blijven. Op dit moment zit in het
noordelijke deel het Museum Korps Wielrijders en de ruimte voor wisselende exposities. Tegenover ons gebouw een

In dit
nummer:

fraaie vijver, met daarnaast het Smalspoormuseum. Dit alles houden onze suppoosten
in het oog. Helaas komt daar soms een eind
aan door overlijden, ziekte of om andere
redenen. Des te verheugender is het dat
soms nieuwe mensen bereid zijn zich voor
ons Museum in te zetten.
Wij zijn er in geslaagd om vanuit Renkum
drie nieuwe reservisten bd aan te werven
die de opengevallen plaatsen kunnen bemannen.
Het overlijden van onze Antoon Dorrestijn
heeft ons pijnlijk duidelijk gemaakt dat we
moeten vooruitzien en verjongen.

Excuus voor het gebruik van extra foto’s door
de tijdsdruk en overlijden en ziekte ,
Tijdelijke redacteur Dolf Koning,
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Om ook in de toekomst veilig te zijn tegen de bezuinigingen en een terugtredende overheid zullen wij ons ledental
op moeten voeren.
Wij doen dus een zeer dringend beroep
op u allen om ons ledental uit te breiden.
Op het verzoek om het eigen donatiebedrag te verhogen hebben wij een redelijk
aantal positieve acties gekregen.
Wie nog niet naar de penningmeester
een mail heeft gezonden met toestemming om het jaarbedrag aan te passen
kan dat natuurlijk nog steeds doen
De volgende vraag is om in uw peloton
Cie of Bat persoonlijk te werven.
Op de site staat een invulformulier dat
dan naar mij wordt verstuurd.

De door opheffing van bataljons ingenomen vaandels van 30 en 40 Bat zijn door de Korpscommandant overgedragen om in het museum te worden
tentoongesteld.
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Eerst was alles simpel als het ging om de vraag hoe lang bestaan we eigenlijk.
Aanpassingen in
de leeftijd van ons
korps in de laatste
jaren.

Opgericht op 15 april 1948, dus reken maar uit, dit jaar 66 jaar.
Op 3 april 1983,(35 jaar dus) ontvingen we uit handen van Koningin Beatrix het vaandel
en de korpsstatus.
Toen waren er historici ( onze Frans Smits Jr, in het bijzonder) die er terecht vanuit gingen dat wij de traditie van de Vrijwillige Landstorm voortzetten en onze leeftijd is nu dus
per 14 augustus 100 jaar.
Daarom zullen op het nieuwe vaandel ook de versierselen die hier bij horen te zien zijn.
Het oude vaandel zal na restauratie ook in ons museum worden tentoongesteld.

Tijdens de feestelijkheden in Schaarsbergen in de maand oktober horen we van de
Korpscommandant wel de komende bijzonderheden.

Op de onderstaande foto ziet u ons grootste object duidelijk op het gazon
voor ons museum opgesteld. De Daf waar het kanon is aangekoppeld is
nog een beetje zichtbaar. Het kanon is een 40L70(G) plus Up 4oL70

Helaas is op 27 maart dit
jaar overleden onze
vriend en allesweter sgt 1
tit bd Antoon Dorrestijn.
Tot het laatste toe bleef
hij voor zijn museum
strijden. Wij blijven aan
hem denken met grote
weemoed en dank voor
zijn tomeloze inzet.
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Helaas hebben we dit
wapen niet meer in de
collectie staan want het
was een echte trekpleister voor onze bezoekers
Gedeelten van de plaats
zullen velen zich herinneren.
Misschien dat we bij een
herschikking van onze
collectie weer een beroep kunnen doen op het
Nationaal Militair Museum i.o. Oude benaming
was beter bekend als
het legermuseum.

Portret van onze eerste
Korpscommandant
Lkol Nico van Batenburg
Aan het museum overgedragen door zijn zoon
Aangenomen door onze
voorzitter in het bijzijn
van de andere bestuursleden

Het is verheugend te kunnen melden dat zich nog regelmatig donateurs aanmelden. Zij dragen bij in de financiën. De laatste inschrijving was die van de Stichting Nationale Landstorm Commissie, die ons reeds meerdere malen financieel steunde.

HIST. COLLECTIE
KORPS
NATIONALE RESERVE
Postadres
Hist.Coll. Korps Nationale Reserve,
Generaal Winkelmankazerne,
MPC 41 C,

Schenkingen
Wij doen er alles aan om het erfgoed van het Korps Nationale
Reserve, de Vrijwillige Landstormkorpsen en de Rijksschutterij
zo goed mogelijk te behouden en uit te breiden. Voor een niet
onbelangrijk deel zijn we daarbij afhankelijk van voorwerpen
die ons door particulieren worden geschonken. Als u over dergelijke voorwerpen beschikt en u moet of gaat om wat voor reden dan ook opruimen dan zouden wij het op prijs stellen als u
aan ons denkt. U kunt daarvoor contact opnemen met ons secretariaat.

Postbus 9,
6732 ZG Harskamp.
Bezoekadres:
Otterloseweg 5,
6732 BR Harskamp.

Van juli tot en met augustus 2014 is het Museumpark en daarmee ook onze expositie geopend van
10.00 tot 16.00 alleen niet op maandagen
U bent altijd van harte welkom!

Telefoonnr. 038-4210728,
b.g.g. 06 10688867
E-mail:

dolfkoning@home.nl

D OOR VRIJWILLIGE INZET WEERBAAR

In het prille begin van de “Nationale Reserve” beschikte men over de PIAT (Projector Infantry Anti
Tank). Eigenschappen: korte dracht, afstanden ca 100 m tegen tanks en 300 m tegen kazematten en
huizen. Pantserdoordringingsvermogen tot 15 cm.

