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 Fijne feestdagen 

VOORWOORD  
Een terugblik op het seizoen 2021. Na een aarzelend begin mochten we begin juni de deuren weer 
openen voor bezoekers van de HC. Met de toen nog steeds geldende Corona regels konden we 
bezoekers weer ontvangen. We waren blij verrast dat u de HC steeds weer weet te vinden, het 
aantal bezoekers dit seizoen is 704. Werkelijk een mooi aantal. 
Begin september werd bekend dat op de Generaal Winkelmankazerne Afghaanse vluchtelingen 
zouden worden opgevangen. Bijna 800 mensen en veel kinderen vonden onderdak in de 
legeringsgebouwen. Voor ons betekende dat ook schakelen, we waren onze toegang tot gebouw 
120 kwijt. Mede met dank aan Baseco, konden we onze bezoekers via een andere ingang 
ontvangen. 
 
We blijven voortdurend aan het werk om onze expositie te voorzien van nieuwe voorwerpen. 
Doordat we nog steeds bezig zijn om ons depot te ordenen, komen er voorwerpen tevoorschijn, 
die we in de expositie opnemen. Denk aan uniformen, foto’s, uitrustingsstukken. Ook weet men 
ons te vinden om schenkingen voor de collectie te doen. Vrij recent hebben wij van een familie 
een mooie wisselbeker (schietprijs) uit de periode van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm in 
ontvangst mogen nemen en een prachtig afdelingsvaandel van Nieuw-Lekkerland. Zie hiervoor het 
artikel over deze schenking. Daarnaast zijn bezig om de expositie ook digitaal toegankelijker te 
maken. We gaan dat doen door middel van touchscreens, zodat bezoekers via deze touchscreens 
informatie over de objecten kunnen opvragen. Bij de wapens zouden dit bijvoorbeeld animaties 
kunnen zijn over de werking van een wapen. In het seizoen 2022 hopen wij deze opstellingen 
gereed te hebben. In onze HC geven we ook boeken en voorschriften een plaats, daarvoor hebben 
we een tweetal kasten ingericht met boekwerken die te maken hebben met de rol van de 
reservist. In deze nieuwsbrief ook aandacht voor de Korpsdag op 2 oktober en het Federatieplein. 
Zie bijgaand artikel, dat ook op facebook heeft gestaan. 
Veel leesplezier toegewenst. 
Kap (tit) b.d.  Sjaak Vinke, Vicevoorzitter 
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NIEUWE AANWINSTEN 
Mooie aanwinsten, behoud erfgoed. 
 

Wat iedereen leuk vindt, is het krijgen van 
cadeautjes. Museummensen zoals wij van 
de Historische Collectie van het Korps 
Nationale Reserve ontvangen graag 
schenkingen.  
Van recente kleding emblemen, foto's en 
boeken tot oude voorwerpen uit de vorige 
eeuw. Dat laatste is helaas heel summier. 
Een hele fraaie schenking mochten we 
onlangs ontvangen. Een BVL-vaandel en 
een zilveren schietwisselbeker. 
Een oranje vaandel van de BVL Nieuw-
Lekkerland. Deze afdeling behoorde tot 
het Verband Dordrecht. Het vaandel is van 
oranje natuurzijde, omzoomd met gouden 
franje. In het midden van het vaandel het 
embleem van de BVL, in kleur geborduurd 
de landman met geweer M.95 op de rug, 
rustend op een steek schop of spade. 

Daarbij BVL en de naam van de afdeling vermeld. Het vaandel heeft een set gouden 
vaandelkwasten en is compleet met een tweedelige stok of stang met 
koperen bus. De vaandeltop is een koperen gedraaide taas. Een 
zwarte laklederen draagbandelier met gesp en een zwarte wasdoeken 
hoes completeren het geheel. 
Het leuke is dat het vaandel aan de zogenaamde 
paradezijde(rechterzijde) is geborduurd met het embleem en de 
keerzijde toont hetzelfde als de andere zijde, maar dan in 
spiegelbeeld. Het vaandel krijgt een prachtige plaats in onze 
permanente expositie. 
 
Ook de zilveren wisselbeker voor schietwedstrijden krijgt een plaats in 
de collectie.  
De wisselbeker met zilvermerken is voor het eerst verleend in 1926 
door het Verband Dordrecht van de BVL. Bij de laatste schietwedstrijd 
gehouden in 1938 gewonnen door Nieuw-Lekkerland. In 1939 was de 
dreiging van oorlogen de voormobilisatie een feit. De beker bleef bij 
de laatste winnaars. Zo overleefde het vaandel en de langzamerhand 
zwart geworden beker de oorlog bij een lid en familie van de BVL. 
Door tussenkomst en advies van collega conservator Paul van Brakel 
ontvingen wij deze prachtige schenking. Nog iets wetenswaardig: de 
geweerschietwedstrijden en schietoefeningen van de BVL zorgden 
voor een uitstekende schietvaardigheid. De roos raken, het 
zogenaamde roosjes melken, was een sport. Vele BVL’ers gingen in 
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1939 als reservisten de gelederen van de landmacht versterken. Vlak na de meidagen klaagden de 
Duitsers dat vele Duitse militairen getroffen werden door Zentral Kopfschutzse net onder de 
helmrand. Het geweer en karabijn M.95 was een goed wapen voor die tijd. 
 
Frans Smits 
Conservator  
 

UIT DE HISTORIE VAN DE HC KNR 
 

Op de foto staat rechts Bep Aalbers op oefening Nationale Reserve. 
De vraag is wie was Bep? Dit staat op de achterzijde van bijgaande foto uit onze collectie. Bij welk 
peloton hoorde hij? Zomaar wat vragen naar aanleiding van een foto. 
 

 
 

De foto toont zes Natres mannen gekleed als Britse para's. Geknield rechts een Britse militair van 
een parachute regiment. De foto moet genomen zijn, natuurlijk na 1948, begin jaren 50. 
Waren zij oefenvijand? Dit is iets waar een reservist van ons Korps altijd voor te porren is en was. 
We weten het niet. 
Maar in welk tenue zijn ze gekleed als oefenvijand? Hier vindt u de beschrijving van het tenue van 
top tot teen.  
Een Britse parahelm Mk 2 of de afgeleide recce pothelm, verkenningshelm, bij ons bekend als 
gevechtswagenhelm Mk1. Om de nek of zelfs om het hoofd, het grofmazige camo gelaatsnet. 
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De Denison smock model 1942. Een overall jack met drukknopen en rits 
voor parachutisten. Het vlekkenpatroon was ontworpen door major 
Denison van de Britse camoschool. 
De webbing uitrusting is die van 1937 met de patroontassen voor het 
geweer Lee Enfield No 1. Mark III uit 1903. Een grendelgeweer met 
houder voor 10 x 7.7 mm patronen.  
Deze geweren en het latere model NO.4 MK I waren bij de KL in dienst 
van 1941 tot 1952. 
Ze dragen de battle dress, veldtenue grove wollen stof, dat tot de 
invoering van het katoenen visgraat kleding met de buitenjas in gebruik 
was. 
Als laatste de enkelstukken met halfhoge zwarte veldschoenen. 
 
De foto is voor ons de aanzet om deze oefenvijand in ons museum met 
een uniformfiguur te realiseren. Wie is of was Bep Aalbersen? Reactie 
kunt u sturen naar: historischecollectie@natres.nl. We zijn benieuwd. 
 
Frans Smits 
Conservator 
 
 
 
 
KORPSDAG 2 OKTOBER 2021 
Op zaterdag 2 oktober 2021 was er na een gedwongen pauze van een jaar in met verband de 
coronapandemie weer een korpsdag van het Korps Nationale Reserve. Voor vele oudgedienden 
voelde het als thuiskomen en herkenning. Of je nu actief- of postactief militair bent, de sfeer, 
kameraadschap en de verbondenheid met het Korps Nationale Reserve (KNR) laten je voelen wat 
het betekent om te dienen en of gediend te hebben binnen ons Korps.  
Dit jaar was extra bijzonder omdat de Afghaanse evacuees gehuisvest waren op de locatie van de 
Korpsdag, het Infanterieschietkamp (ISK), waardoor er een openbaar en niet openbaar gedeelte 
was. Op het niet openbare gedeelte werd op sportieve wijze gestreden voor de Zilveren Lee 
Enfield en de nieuwe hoofdprijs voor de overall winnaar: de Vrijwillige Landstorm Wisselprijs.  
Tussen de lopende competitie van de bataljons kon kennis worden gemaakt met de nieuwe 
uitrusting en het bijwonen van diverse presentaties en demonstraties van het Fanfare Korps 
Nationale Reserve (FKNR) en de Koninklijke Marechaussee (KMAR). 
Op het openbare deel, het Federatieplein, gaven alle verenigingen aangesloten bij de Federatie 
KNR en enkele andere groepen zoals AVRM en Stichting Battlefieldtour 2018 acte de présence.  
Re-enactmentgroepen van de Vrijwillige Landstorm Korpsen gaven deze Korpsdag een extra elan 
met een terugblik op de geschiedenis van het KNR. 

mailto:historischecollectie@natres.nl
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Bij de verkoopstands van OVV-KNR en de HC KNR werden goede zaken gedaan. Er was grote 
belangstelling voor de leuke dingetjes die daar werden aangeboden. 
Met al deze activiteiten in de ‘voortuin’ van de Historische Collectie Korps Nationale Reserve op 
het ISK wisten de vele bezoekers hun weg dan ook prima naar het museum te vinden.  
De aanwezigheid van de Afghaanse evacués zorgde ervoor dat de poort bij gebouw 101 maar 
beperkt gebruikt kon worden. Hierdoor moesten bezoekers gebruik maken van de poort bij 
gebouw 160. Van daaruit kon het Federatieplein te voet bereikt worden via het tracé van het 
vroegere spoorlijntje. Deze wandeling werd door onze bezoekers niet als onaangenaam ervaren. 
Zij hoefden slechts het rode lint te volgens dat van de poort naar het Federatieplein liep.  
Aan het einde van dit pad, bij de ingang van het Federatieplein stond de re-enactment groep van 
peloton 3-2 met een controlepost met historische wapens zoals die in de loop van de tijd bij ons 
korps in gebruik zijn geweest. 
De goede sfeer werd extra ondersteund door de muzikale omlijsting verzorgd door het Vrijwillige 
Muziek en Tamboerkorps Verbindingsdienst (VMTKV) en onze eigen Fanfare 'Korps Nationale 
Reserve' - FKNR.  

 

 
 



 

Pagina 6 van 8 
 

 Nieuwsbrief Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve 
 

Ook deze keer stond voor de inwendige mens de Cadiwagen weer gereed en onder het genot van 
een 'bakkie' en voor de hongerigen onder een broodje worst, werden de nodige herinneringen en 
sterke verhalen opgehaald. Met name de 'Dikke Daf' en de opstelling van diverse oude militaire 
voertuigen lieten vooral de oudgedienden niet onberoerd.  
Bij de verkoopstands van OVV-KNR en de HC KNR werden goede zaken gedaan. Er was grote 
belangstelling voor de leuke dingetjes die daar werden aangeboden. 
Al met al een leuke korpsdag 2021 waar wij vanuit de HC weer met plezier op kunnen terugkijken. 
      
 
BESTUURSZAKEN 
 
In het bestuur zijn de laatste maanden wat wisselingen geweest. Kpl1 Johan Kuipers en Aoo b.d. 
Frans van der Grift hebben te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid. We danken hen 
voor de inzet die ze voor de HC hebben gedaan. 
Hierdoor zijn twee vacatures in het bestuur ontstaan. Waaronder de functie van penningmeester. 
Gelukkig hebben we Elnt Guido Zuuring bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Guido 
hartelijk welkom als bestuurslid. 
 
Vacature penningmeester 
 
Het bestuur van de HC KNR zoekt een bestuurslid met een 
financiële achtergrond voor de functie van penningmeester. 
Naast het penningmeesterschap vragen wij van deze kandidaat 
een warme belangstelling voor de geschiedenis van de reservist. 
Hij/zij heeft een achtergrond als reservist of is nog actief bij de 
Nationale reserve. Daarnaast levert deze kandidaat een actieve 
bijdrage om de collectie te onderhouden en te presenteren aan 
het publiek. Ook levert hij/zij een bijdrage als gastheer op de 
openingstijden van de HC. 
Een reactie kan gestuurd worden naar: sjaakvinke@gmail.com  
 
Vacature gastheer/vrouw 
 

Om onze bezoekers te kunnen ontvangen werken we met 
gastheren/vrouwen. Zij ontvangen de bezoekers en leiden deze 
rond. U bent beschikbaar op de woensdag- en/of zaterdagmiddag 
van 13.00-17.00 uur. Bent u oud reservist of nog actief, dan zoeken 
we u. Mocht u belangstelling hebben en geïnteresseerd zijn in 
geschiedenis van de reservist, dan kunt u reageren naar 
sjaakvinke@gmail.com  
 

 
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 
 

mailto:sjaakvinke@gmail.com
mailto:sjaakvinke@gmail.com
mailto:sjaakvinke@gmail.com
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NIEUW BESTUURSLID 
 

Mijn naam is Guido Zuuring. Ik ben 56 jaar oud en 
woon samen met mijn vriendin in Bemmel, een 
plaatsje dicht bij Nijmegen. Voor mijn dagelijkse werk 
ben ik werkzaam als burger bij Defensie, bij de afdeling 
beproevingen van MatlogCo Techniek te Leusden. 
Daar beproeven wij, in opdracht van o.a. DMO, de 
middelen die defensie heeft aangeschaft.  Aan de 
hand van een PVE met opgestelde eisen, zodat de 
gebruiker direct met het vereiste product aan de slag 
kan. Binnen het Korps Nationale Reserve was ik 
voorheen de plaatsvervangend commandant (PCC) 
van de Fcie 20 Natresbataljon te Schaarsbergen. Bij de Natres ben ik begonnen bij het toenmalige 
40 Natresbat (Bcie). Als hobby houd ik ook van motorrijden en maak vaak tochten op mijn Victory 
Gunner. Ik hoop mijn bijdrage te leveren aan de HC KNR als bestuurslid.  
Groet, Elnt Guido Zuuring 
 
OPENSTELLING HISTORISCHE COLLECTIE 2022 
In het bestuur zijn de openingstijden voor het jaar 2022 vastgesteld. We hopen u op 30 april 2022 

weer te mogen ontvangen. Het seizoen loopt van 30 april 2022 tot en met 1 oktober 2022.  

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 

Op 1 oktober 2022 staat de Korpsdag en Federatieplein gepland. 
 
Daarnaast is het altijd mogelijk om met een groep de collectie te bezoeken. Hiervoor kunt een 
verzoek indienen op het mailadres: historischecollectie@natres.nl 
 
De opstelling van onze collectie blijft afhankelijk van de situatie rond het coronavirus. Actuele 
informatie staat op onze website. 
 
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.  

mailto:historischecollectie@natres.nl


 

Pagina 8 van 8 
 

 Nieuwsbrief Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve 
 

 
 
 

 
Het bestuur van de HC KNR wenst u fijne feestdagen toe. 
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