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VAN HET BESTUUR 

 

Op 26 november jl. heeft het bestuur beslo-
ten om als nieuw bestuurslid in de functie 
van beheerder te benoemen:  

Sgt1 b.d. Willem Groeneveld. 

Hij was sinds het afscheid van Elnt b.d. Jo-
han Groenendijk weliswaar al werkzaam in 
dezelfde functie, maar nu dus ook officieel 
als bestuurslid. 

Daarmee vervangt hij feitelijk ook wijlen 
Sgt1 tit. b.d. Antoon Dorrestijn. 

De beslissing over onze huisvesting wil nog 
niet echt vlotten, maar op alle plaatsen en 
bij alle mensen waar maar mogelijk heeft 
het bestuur benadrukt dat onze sterke voor-
keur uit gaat naar gebouw 120 (het voorma-
lige Infanterie Museum), aangezien dat ge-
bouw als enige in het park in het verleden 
al museaal geschikt is gemaakt en boven-
dien voldoende groot is om zowel de collec-
tie als ook het depot te kunnen huisvesten. 

Pas als het definitieve besluit er is kunnen 
wij verder gaan plannen over de verhuizing 
en de inrichting en doen dan graag t.z.t. 
een beroep op uw ondersteuning. 

 

Tot slot wens ik u allen namens het bestuur 
en namens onze vrijwilligers fijne feestda-
gen, een goede jaarwisseling en een heel 
gelukkig 2015! 

 

Lkol b.d. Rob Cohen 

vice-voorzitter 
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Van de redaktietafel …... 

Nieuwsbrief 

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 histori-

sche betekenis van onze collectie. In 

onze helft van gebouw 125 proberen 

wij om u allen van dienst te kunnen 

blijven.  

 

Om ook in de toekomst veilig te zijn te-

gen de bezuinigingen en een terugtre-

dende 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 donatiebe-

drag te verhogen hebben wij een redelijk 

aantal positieve acties gekregen. 

Wie nog niet naar de penningmeester  

een mail heeft gezonden met  toestem-

ming 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. 
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Verandering en de gevolgen 

voor onze argeloze bezoekers 

door Kap.b.d. drs.    C. Kuip, 

secretaris Stichting      
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Op een zonnige zomerdag belandde onze bezoeker in het Museumpark Harskamp. Op 

het terras bij de ingang bladerde hij in het boekje                                        
"Infanterie Schietkamp Harskamp".  

Samengesteld door elnt H.N.Koek ter gelegenheid van het  honderdjarig bestaan                                             
van het Infanterie Schietkamp. 

Over het Museumpark las hij het volgende:  
Om niet alleen het verleden, maar ook de toekomst voor het nageslacht zichtbaar te 
maken en te houden, zal het museumgebied, waarin zich nu het ISK-museum en 
het Infanteriemuseum bevinden, in omvang toenemen. Dat zal uiteindelijk het gehe-
le langs de Otterloseweg gelegen deel van de Legerplaats Harskamp in beslag 
nemen. In dit gebied is ook het smalspoor, dat jaren dienst heeft gedaan op het 
schietterrein, weer in oude glorie hersteld. De Stichting Behoud Nederlands Smal-
spoor, die dit werk heeft uitgevoerd, zal bovendien vanaf de zomer van 1999 met 
eigen materieel een spoorwegroute gaan exploiteren van circa 4,5 kilometer lang. 
De voormalige onderofficierskantine (gebouw 125) is nu voor een deel in gebruik bij 
de Historische Verzameling van het Korps Nationale Reserve. Een ander deel van 
dit gebouw is bestemd voor de uitbreiding van het Infanteriemuseum. 
Hier hebben het Regiment Wielrijders en de Nederlandse Stichting voor Modelfigu-
ren een plaats gekregen. Verder zal deze ruimte worden gebruikt voor wisselten-
toonstellingen van het Infanteriemuseum. De voormalige commandantenwoning 
fungeert momenteel als museumkantoor. 
 
"Zo", mompelde hij, "even het boek terugbrengen en dan begin ik met het bekijken 
van de collectie van het Natresmuseum". 
Hij stond op, maar ging meteen weer zitten. Achter zich hoorde hij namelijk tot zijn 
verbazing een paar mannen praten over de toekomst van het Museumpark. 
"Alles wordt hier anders" zei iemand, "hoe het wordt en wanneer precies is nog niet 
bekend. Maar het zou best eens zo kunnen zijn, dat alleen de Historische Collectie 
van het Korps Nationale Reserve hier blijft.  
Per 1 september gaat het Museumpark dicht voor bezoekers. 
"Ook het Smalspoor weg?" vroeg een ander, "waar vinden de smalspoorvrijwilligers  
een terrein zoals dit hier? En het uitgraven van al die rails! 
Onze bezoeker had genoeg gehoord en ging op pad. Even later stond hij voor de 
wapenvitrine in gebouw 125. Een suppoost las aan een vijftal belangstellenden voor  
uit Nieuwsbrief nr. 2 van juni 1999. Inderdaad: eind 20ste eeuw. Waar blijft de tijd. 
"Als groeps- en ondersteuningswapen zien we de lichte mitrailleur Bren. Twee mo-
dellen kwamen voor: de MK 1 en de MK 2. Het wapen kan zowel automatisch als 
semi-automatisch vuren. Het kaliber is evenals het kaliber van het geweer Lee En-
field 7,7 mm=.303 inch. Het wapen kon op een drievoet affuit worden geplaatst 
waardoor de effectieve schootsafstand en  stabiliteit werd vergroot. 
De bediening bestond uit een schutter en een helper.  
Dat de Bren het goed heeft gedaan mag blijken uit het feit dat hij pas eind jaren 80 
is vervangen". 
En dan naar de overige musea, wat wellicht voor de laatste keer mogelijk was. 
 
Onze bezoeker stuitte meteen bij binnenkomst op een krantenartikel over reservis-
ten bij onze Krijgsmacht. Vorig najaar zei defensieminister Hennis, dat zij reservis-
ten vaker wilde inzetten. Reservisten zijn parttime militairen, vaak met een baan 
ernaast. Jaarlijks zijn er ongeveer 5000 geïnteresseerden, terwijl er plaats is voor 
500. In totaal zijn er nu zo'n 4500 reservisten, waaronder 1500 studenten. 
Er moet meer plaats komen  Reservisten kunnen gebouwen bewaken. 
Er zijn ook Reservisten Specifieke Deskundigheid. Zoals accountants, ingenieurs, 
chirurgen en computerdeskundigen. 
De schrijver eindigt zijn artikel met: "Ik wil best het land dienen als Reservist Speci-
fieke Deskundigheid. Maak dat desnoods verplicht." 
 
Terug bij de balie, bij het begin- en eindpunt van de rondwandeling dus, is het mo-
gelijk iets te noteren in de gastenlijst. 
De mensen blijken overal vandaan te komen. Een paar voorbeelden: Zaandam, 
Zoetermeer, Amsterdam, Apeldoorn, Barneveld, Bennekom, Terneuzen, Arnhem 
Men is nagenoeg altijd enthousiast, wat blijkt uit de volgende beoordelingen: super, 
geweldig, gastvrij, interessante collectie, mooi gepresenteerd, de kinderen vinden 
het heel leuk hier, eindelijk het verschil gezien tussen een revolver en een pistool. 
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Kaliber 
 
Stengun 9 mm, geweer Steyer-Mannlicher 8 mm, Webley revolver .455, het Duitse geweer 
43 7.92 mm, Garand M1 .30. 
De Amerikaan John Moses Browning ontwierp talloze wapens. Daarbij hoort munitie van 
heel wat kalibers, onder meer .22. 
Dit zijn een paar voorbeelden van kalibers. Er zijn er veel meer: .50 bijvoorbeeld. 
 
De .22 speelt een rol bij het volgende. De schietpen of schietbalpen verschiet patronen 
van een klein kaliber. Heel geschikt is .22.  
Met grotere zoals .303 of .50 zou de pen er niet meer onopvallend uitzien. En dat is juist 
wel de bedoeling. Een tegenstander moet ermee verrast kunnen worden. 
 
In het Zwitserse wapenblad "Visier" vinden we gegevens betreffende Maharadja Hanwant 
Singh. Hij leefde in India van 1923 tot 1952 en was schatrijk. 
Daardoor kon hij zich onbekommerd bezig houden met zijn liefhebberijen: polo, wapens, 
jagen,fotograferen en techniek. 
Zijn opleiding had hij in Engeland genoten in de beste scholen en universiteiten. 
Daar was hij in contact gekomen met de Engelse koninklijke familie. 
 
Voor zijn vriend Lord Louis Mountbatten liet de Maharadja in zijn "Gun Shop Jodhpur" door 
zijn technici een schietbalpen vervaardigen van staal. Die werd verguld. Tot 1979 had Lord 
Mountbatten er plezier van. Toen kwam hij bij een aanslag door de IRA om het leven. De 
Maharadja heeft dat niet meer meegemaakt. Hij was in 1952 verongelukt bij een vliegtuig-
ongeluk.  
In 2013 werd de schietbalpen geveild in Londen. Hij bracht 13000 Engelse ponden op. Wii 
kunnen hem bewonderen in het Museum Royal Armories in Leeds. 
 
Kap b.d. drs. C.Kuip 

Inmiddels is er een begin gemaakt met de reorganisatie van ons museumpark. 

Belangrijkste punt hier is dat onze collectie thuishoort in de kazerne waardoor 
wij misschien wel moeten verhuizen naar het voormalige Infanterie museum 
omdat dat gebouw nu eenmaal is voorzien van luchtbevochtigingsbewaking, 
brandwerende maatregelen en andere beveiligingsacties. 

Ook kan er nog de beslissing worden genomen om in ons huidig gebouw te 
blijven en de beschikbare ruimte te vergroten. 

Ons depot zou dan in hetzelfde gebouw komen wat de werkzaamheden sterk 
zou verbeteren. 

Het huidige depotgebouw is bouwkundig zo slecht dat het opslaan van musea-
le objecten en kleding eigenlijk niet meer tot de mogelijkheden behoort. 

U begrijpt dat het e.e.a. een zware druk gaat leggen op onze nieuwe organisa-
tie maar wij houden de moed erin en zullen U op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen in deze.  

Het I.S.K museum is inmiddels al leeggehaald en onze buren, de wielrijders-
verzameling is al verplaatst. 

De grote klus is uiteraard het Smalspoor wat moet worden uitgegraven en ook 
naar een nieuwe bestemming buiten de Harskamp moet worden vervoerd. 

Elnt b.d. Dolf Koning 

Diverse kalibers        

door Kap.b.d. drs.        

C. Kuip,                      

secretaris Stichting      



D OOR  VRIJ WI LLIGE  I NZET  WE ER BAAR  

Postadres 

Historische Collectie                        

Korps Nationale Reserve, 

Generaal Winkelmankazerne, 

MPC 41 C, 

Postbus 9, 

6732 ZG Harskamp. 

Otterloseweg 5,                     

Telefoonnr. 038-4210728,        

b.g.g. 06 10688867 

E-mail: 

dolfkoning@home.nl 

HIST. COLLECTIE 

KORPS 

NATIONALE RESERVE 

           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 der-

gelijke voorwerpen beschikt en u moet of gaat om wat voor re-

den dan ook opruimen dan zouden wij het op prijs stellen als u 

aan ons denkt. U kunt daarvoor contact opnemen met ons    

secretariaat. 

Fotogalerij voor onze Korpsadjudanten. 

Links aoo N.C. Frerichs en rechts  aoo R. Lindsen 

 


