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Het bestuur is erg verheugd dat er met 

het aantreden van  Frans Smits en Wil-

lem Groeneveld   2 nieuwe bestuursle-

den zijn gekomen die beiden op hun 

terrein grote kennis van zaken hebben. 

Met hun inzet zullen wij onze collecties 

en beter kunnen bewaken en de histori-

sche waarden beter tot hun recht laten 

komen. Ook in het kader van onze ver-

huizing waar u op pagina 2 wat meer 

kunt lezen voor zover wij nu op de 

hoogte zijn. 

De verschillende uitspraken die nu 

rondgaan geven nog geen juist beeld. 

Echte info zullen wij u per mail doorge-

ven zodra er een schijn van definitieve 

beslissingen zijn genomen. 

Ons vervangen vaandel is 

uiteraard opgeslagen in ons 

museum en wacht op een 

betere plaats in een echte 
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Onderstaande mededeling is geplaatst door onze collectiebeheerder in het kader van de 

werkzaamheden die bij een verhuizing naar een andere locatie nodig zullen zijn. 

Zijn beroep op medewerking van U worden uiteraard door de andere bestuursleden volop 

gedeeld en ondersteund. 

 

“ Van de geplande locatie voor het museum en het depot is op dit moment niets meer bekend dan hetgeen we 

via de verwarmingsbuizen hebben vernomen. 

Dat kanaal heeft echter geen hogere status dan dat van ‘informeel gerucht’, dus officieel weten we van niets. 

Het gonzen der buizen is echter wel zo sterk dat we daaruit concluderen dat we wel een plan gereed moeten 

hebben voor als het moment daar is, want dat er verhuisd moet worden is zeker. 

Onderstaand mijn gedachten over het plan van aanpak op het moment dat de locatie van het depot bekend 

is. Op dat moment zal de locatie voor de expositie ook bekend zijn, maar ik ga er van uit dat we eerst het de-

pot verhuizen en daarna de expositie opnieuw inrichten. Met het verhuizen van het depot hebben we meteen 

goed inzicht in wat we allemaal hebben. Voor zover het beschreven is, zouden we deze info uit Adlib kunnen 

halen, maar het meeste is nog niet beschreven, dus Adlib biedt te weinig info voor een compleet overzicht. 

Als de nieuwe locatie van het depot bekend is, dan: 

 

Bouwen we de stellingen uit het depot van het infanteriemuseum daar op. 

Pakken we alle losse artikelen in in dozen. Dat zal in eerste instantie alle documenten betreffen die op  

een tafel liggen. 

Veel zaken bevinden zich al in dozen of bakken, dus deze zijn vlot te hanteren. 

Vervolgens brengen we alles naar beneden in gebouw 155. Beneden pakken we de zaak in in boxpallets. 

Zodra onze stellingen afgebroken kunnen worden, doen we dat en nemen deze mee om op de nieuwe 

locatie op te bouwen. 

Met behulp van de heftruck, waarover de spoorjongens beschikken, laden we de boxpallets op de 

smalspoortrein. 

Met de smalspoortrein rijden we naar de nieuwe locatie. 

De heftruck rijdt zelf, of met de trein mee, naar de nieuwe locatie en daar worden de boxpallets gelost en 

zo dicht mogelijk bij de uitpaklocatie gebracht. 

Eventueel, zeg maar waarschijnlijk, zal er meerdere keren met de trein gereden moeten worden. 

Uiteindelijk is alles over. 

Bij het in- en uitpakken wordt bekeken of er zaken zijn die voor afstoting in aanmerking komen. In principe 

gaat alles over naar de nieuwe locatie. 

Hiervoor vragen we uitgebreid steun van jullie en anderen. 

We denken er aan om dit op een paar opeenvolgende werkdagen te gaan doen, waarbij we in Harskamp le-

gering aanvragen en aldaar de avonden, aangenaam verpozend, met elkaar zullen verblijven. Op die manier 

kunnen we een paar lange dagen maken en zou het mogelijk kunnen zijn / worden om deze klus inderdaad in 

een paar dagen te regelen. 

Voor de verhuizing van de collectie zullen we een ruimer plan moeten maken omdat we hetgeen we op de 
huidige locatie afbreken, op de nieuwe locatie weer moeten opbouwen of tot dan gestructureerd weer moeten 
wegzetten in afwachting van definitieve locatie in de nieuwe expositie.”   
 

Het bestuur zou graag zien dat opgave van medewerkers ondanks het ontbreken van een 
tijdpad per mail gezonden worden aan het adres:  

w.b.groeneveld@gmail.com of dolfkoning@home.nl   bij voorbaat dank 
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Na het lezen van bovenstaande alarmerende feiten en het lezen van de berichten over een te-
rugtrekkende overheid zal het u niet verbazen dat wij steeds meer onze donateurs (“ vrienden 
van”) nodig hebben voor ons voortbestaan . 
Wij vragen dus vooral van de cie staven en Bat staven om medewerking te verlenen aan een 
verhoging van ons bestand. 
Uiteindelijk is het ons aller historie en die blijkt steeds belangrijker te worden. 
 
Een oud credo was  “ DOOR VRIJWILLIGE INZET WEERBAAR”  

 

Gelukkig krijgen we een van onze pronkstukken in bruikleen weer terug, zodra onze situatie weer is genormali-

seerd en dit wapen terugkomt van een lopende bruikleen in Rotterdam ( bron Dhr. Frans Smits ) 



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 R. v/d Sluis   en                       rechts  aoo W R Strikwerda 

Omdat officieel het Museumpark gesloten is tot na-

dere afspraken moet U voor openingstijden voorlo-

pig een afspraak maken met een onzer bestuursle-

den die dan kunnen zorgen voor een bezetting van 

het museum. 

Ook voor de schietende eenheden is een afspraak 

noodzakelijk tot nader order. Regelen via de 

Bat.staven voor inpassing in het schietrooster. 


