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VOORWOORD 
 

Succesvol seizoen 2022 Historische Collectie Korps Nationale Reserve. 
Het seizoen 2022 is voor de HC KNR naar tevredenheid verlopen. Van 1 april tot en met 1 oktober 
mochten wij weer 640 bezoekers verwelkomen. Ondanks de komst van de Oekraïense 
vluchtelingen en daardoor beperkingen op de kazerne wist u ons goed te vinden. We willen op 
deze plaats ook onze dank uitspreken over de medewerking die we van de kazerne krijgen. 
Tijdens het seizoen organiseerden wij ook weer een aantal zogeheten werkdagen waarop wij 
verder hebben gewerkt aan verfraaiing van onze collectie.  We hebben twee interactieve 
touchscreens in gebruik genomen waarop bezoekers informatie kunnen opvragen over dingen die 
in het museum worden tentoongesteld maar ook andere zaken die verband houden met ons 
korps.  
Bij de wapenvitrine staat een touchscreen waar over een aantal van de tentoongestelde wapens 
informatie kan worden opgevraagd. Hierbij kunnen ook filmpjes en simulaties over de werking van 
de wapens worden bewonderd. Bij de Nekaf staat in de collectie een touchscreen opgesteld, 
waarop informatie over de bij de Natres gebruikte voertuigen kan worden opgevraagd. Ook dit 
weer met de nodige filmpjes en simulaties. Een hele mooie simulatie is die van de Scania Gryphus 
die in de plaats komt van onze oude vertrouwde viertonner.  
De aanschaf van deze touchscreens is mogelijk gemaakt door de subsidie die we van de Nationale 
Landstorm Commissie hebben gekregen. 
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We hopen dat u ons in 2023 weer weet te vinden, we ontvangen u graag in onze collectie. 
 
Veel leesplezier toegewenst. 
Kap (tit) b.d.  Sjaak Vinke, Vicevoorzitter 
 
POLSTENKANON 
 

Vorig jaar hebben wij de beschikking gekregen over een Polsten 
kanon waarover wij indertijd uitgebreid hebben bericht. Dit 
Polsten kanon is inmiddels in een prachtig decor geplaatst 
waarvoor het timmerwerk vakkundig werd uitgevoerd door onze 
timmerman Henk Bresser. 
Vele verbeteringen en verfraaiingen zijn dit jaar uitgevoerd. 
Grote en kleine verbeteringen. Klaar zullen we hier nooit mee 
zijn. Door deze verbeteringen tillen we collectie naar een hoger 
niveau. Dit krijgen we vaak te horen van de bezoekers. Over het 
algemeen vinden bezoekers het een mooie overzichtelijke 
collectie. 
In ons depot staan nog veel zaken die kandidaat kunnen zijn voor 
opname in de expositie. Van tijd tot tijd kunnen er objecten al 
dan niet tijdelijk van het depot naar de collectie verhuizen en 
omgekeerd.  
 

 
TITULAIRE BEVORDERING SECRETARIS HC KNR 
Kan een militair die buiten dienst is bevorderd worden? Jazeker. Er bestaat een "Regeling 
Statusvoorrechten gewezen militairen. Daarin is bepaald dat een bd’er bevorderd kan worden "als 
daartoe termen aanwezig zijn" 

Het overkwam Sgt1 Louis Chapelier 
die onlangs bevorderd werd tot 
sergeant-majoor titulair. Louis is al 
lang werkzaam als medewerker van 
de historische collectie van het KNR. 
Vanwege zijn bijdrage als secretaris 
van het bestuur en het op orde 
krijgen van de ICT-zaken binnen de 
collectie. Door de ICT-kennis van 
Louis is de collectie digitaal 
toegankelijk geworden voor de 
bezoeker. Ook heeft Louis onze site 
en webwinkel ontworpen en 
ingericht Hij kreeg de rangonderscheidingstekens uit handen van Kol Fulco Stallman en Lkol Hans 
Berding. 
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KOPRSDAG EN FEDERATIEPLEIN 2022 
 

Wij hebben ons seizoen op 1 oktober 2022 kunnen afsluiten met 
een zeer geslaagde Korpsdag en een prachtig Federatieplein. Op 
het Federatieplein hebben de diverse stichtingen en 
verenigingen zich weer gepresenteerd. Deelnemers waren 
onder andere: Veteranenvereniging KNR, Vrienden van de FKNR, 
Re-enactment 1914-1940. Verband Militair Historische 
Uitbeeldingen (VMHU), Re-enactmentgroep Peloton 3-2 en de 
OVV KNR.  

Natuurlijk kon er ook een bezoek 
gebracht worden aan de 
Historische Collectie KNR. Het 
reünie-orkest van de 
Verbindingsdienst verzorgde ‘s 
middags een concert op het 
Federatieplein. Een genoegen om 
naar te luisteren.  
Ook kon men genieten van de 
CADI wagen, het wel bekende 
broodje met worst. Een moment 
van herkenning aan de 
schietbanen. 

 

 

UITBREIDING COLLECTIE HC KNR 
 

Vrij recent hebben we een PIAT voor onze collectie kunnen verwerven. Wat is een PIAT zult u zich 
afvragen?  
Britse P.I.A.T. ( PIAT) granaatwerper met vizier Mk II, kaliber 88 mm. 
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P.I.A.T. staat voor Projector Infantry Anti Tank en was een éénmans granaatwerper op basis van 
een zogenaamd 'spilmortier'. Het wapen werd in 1941 ontwikkeld op basis van het spilmortier 
'Blacker Bombard' van overste Stewart Blacker. Na modificatie door de majoor Millis Jefferis werd 
het wapen lichter en handzamer en heette aanvankelijk 'Jefferis Shoulder Gun'. Het Ordnance 
Department verwierp die naam en doopte het wapen P.I.A.T. De werking was als volgt: nadat het 
wapen (met veel krachtsinspanning) was gespannen, kon een granaat worden geplaatst in het 
voorste (open) gedeelte van het wapen. Nadat aan de trekker was getrokken, sloeg de zeer sterke 
veer de spil in de granaatsteel. In die steel bevond zich een drijflading met slaghoedje en aan de 
voorzijde van de spil was een slagpinpunt aangebracht. De drijflading stuwde de granaat naar 
voren, waarbij de spil de eerste geleiding gaf. De antitankbrisantgranaat had staartvinnen voor 
verdere 
vluchtstabiliteit. 
Door de terugstoot 
werd de veer 
opnieuw 
gespannen en kon 
er onmiddellijk een 
nieuwe granaat 
worden geladen. 
Het wapen kan 
daardoor 
halfautomatisch 
worden genoemd. 
De dracht van de 
P.I.A.T. bedroeg 
ongeveer 320 
meter, maar was tegen tanks effectief tot maximaal 100 meter. De aanvangssnelheid van het 
projectiel was 137 meter per seconde en de holle lading ervan kon circa 100 mm pantserstaal 
doorboren. Hoewel het wapen onhandig was en een sterke terugstoot had, waren er toch enige 
voordelen aan verbonden: er was geen vuurstraal aan de achterzijde, zoals bij de Duitse en 
Amerikaanse raketwerpers. Het wapen kon daardoor vanuit een kleine ruimte worden afgevuurd 
en er was geen positie verradende rookwolk aanwezig. Het heeft een belangrijke rol gespeeld 
tijdens de slag om Arnhem in 1944 en is tot in de jaren '50 ook bij de Koninklijke Landmacht in 
gebruik gebleven. 
 

NIEUWE GASTHEREN 
Voor komend seizoen zijn we er in geslaagd twee nieuwe gastheren te vinden. Dat zijn Kpl1 b.d. 
André Engelaar en Kpl1 b.d. Nico Gouderjaan. Beide hebben zeer lange tijd bij het Korps gediend 
en kennen dit dus in al zijn facetten. We heten beide op deze plaats van harte welkom en hopen 
dat jullie met veel plezier een bijdrage willen leveren aan onze HC KNR. 
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VORMING EN BINDING 
Bezoek aan de Historische Collectie Korps Nationale Reserve als vorming en binding binnen de 
actieve Natres-eenheden. 
Historische kennis van en inzicht in de geschiedenis van ons Korps is belangrijk om onze plaats 
binnen de maatschappij in het verleden en nu met zijn bijbehorende ontwikkeling te begrijpen. 
Het ontwikkelen van het historisch bewustzijn is de samenhang tot interpretatie van het verleden, 
het begrijpen van het heden en het perspectief op de toekomst. 
Een bezoek aan de collectie draagt dan ook bij tot verbroedering, versterkt de onderlinge banden 
en maakt je trots om hiervan onderdeel te zijn. Het is dan ook een must voor ieder lid van ons 
Korps. 
De ideale gelegenheid hiervoor is bijvoorbeeld tijdens een ISK-schietmoment. In overleg kan de 
toegang tot de collectie open worden opgesteld en zullen enthousiaste oud korps-leden u 
rondleiden. Maar ook in overleg kan onze collectie opengesteld worden tijdens bijvoorbeeld een 
bindingsmoment van de eenheid. 
Diverse eenheden maakten al gebruik van deze optie en de reacties die wij ontvangen zijn zeer 
positief. Toch zien we dat er nog diverse eenheden zijn die we niet hebben mogen ontvangen voor 
een bezoek. Dat vinden wij jammer. 
Wellicht hebben alle eenheden hierover (nog) niet nagedacht. Ik wil u daarom van harte oproepen 
dit binnen uw eenheid bekend te maken en we zien u dan ook graag met veel plezier terug tijdens 
het bezoek. 
Tenslotte de Historische Collectie is van ons allemaal. Aanmelden kan via: 
historischecollectie@natres.nl 
 
Mogen we zeggen tot ziens?! 
 

BESTUURSZAKEN 
Ons bestuur is weer compleet. In de vorige nieuwsbief heeft Sm b.d. Eric Klaver zich voorgesteld 
als nieuwe gastheer. Inmiddels is hij toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. Elnt 
Guido Zuuring gaat binnen het bestuur de rol van penningmeester op zich nemen. Daarmee is het 
bestuur weer compleet. Ook is het gelukt om twee nieuwe gastheren te vinden. 
Onze timmerman Kpl1 b.d. Henk Bresser is wegens gezondheidsredenen gestopt met 
werkzaamheden voor de collectie. Henk kenmerkte zich als een goede vakman, hij heeft vele 
timmerklussen voor de collectie geklaard. Als bestuur zijn we Henk dankbaar voor zijn grote 
bijdrage aan de HC KNR. 
Ook heeft het bestuur gewerkt aan de tot opstellen van nieuwe statuten voor de stichting. 
Aanleiding hiertoe is de invoering van wet WBTR. Vanaf 1 juli 
moeten alle stichtingen en verenigingen voldoen aan de nieuwe 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR). Veel mensen 
zetten – vaak vrijwillig – in voor hun stichting of vereniging. 
Bestuurswerk is nodig en nuttig. Daarom is het belangrijk dat we 
voldoen aan deze nieuwe wet. Zeker omdat er sprake is van 
hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er wat misgaat. 
Wij moeten dus zorgen dat bestuur en toezicht van onze 
stichting op orde is. Om deze reden hebben we onze statuten 
kritisch onder de loep genomen. Daarnaast hebben we gelijk al 
onze werkprocessen vastgelegd in een vaste order voor de HC 
HNR.  

mailto:historischecollectie@natres.nl
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Op 25 november 2022 heeft onze KC als voorzitter van het bestuur de nieuwe statuten 
ondertekend. 
 
WERVING NIEUWE DONATEURS 

Oproep! 
Als bestuur zijn we iedere jaar weer 
dankbaar voor de financiële 
bijdrage die we jaarlijks van onze 
donateurs mogen ontvangen. Bijna 
driehonderd donateurs betalen 
jaarlijks de toegezegde bijdrage. We 
zien dat dit aantal ieder jaar een 
beetje minder wordt. Samen met de 
bijdrage van Defensie zorgen de 
opbrengsten van de donateurs 
ervoor dat we het werk en 
instandhouding van de collectie kunnen uitvoeren. Om dit ook in de toekomst te blijven doen zijn 

we op zoek naar nieuwe donateurs. Voor 10 euro per jaar draagt u actief bij aan de instand-

houding van de HC KNR. Ook actieve Natres militairen kunnen donateur worden.  Aanmelden kan 
via de website. 
 
WEBSHOP 
 
Fantastisch nieuws: onze webshop is live! 

Afgelopen tijd is onze webshop gelanceerd! In onze webshop verkopen 
wij leuke gadgets, souvenirs, boeken en emblemen. Als de betaling 
binnen is, zullen wij de bestelde items goed verpakt verzenden. Wilt uw 
weten wat wij aanbieden en wilt u wat bestellen bezoek dan onze 
website www.hc-korpsnationalereserve.nl waar u onze webshop kunt 
vinden. Kijk regelmatig, want de webshop wordt steeds met nieuwe 
producten uitgebreid. 
 

VAANDELS EN FANIONS 
Oproep voor Korps Nationale Reserve PELOTON VAANDELS 
Op dit moment is het Korps Nationale Reserve opgedeeld in 3 bataljons (10, 20 en 30) met 
daaronder compagnieën (A, B, C, D, E en F) en daaronder pelotons. Elke Compagnie heeft een 
eigen Fanion (richtvlag). De pelotons hebben geen eigen Fanion. 
Er is een tijd geweest (periode 1958 – 1992) dat pelotons een eigen nummering hadden en wel 
hun eigen Fanion. Het nummer was gekoppeld aan een locatie, zoals hieronder Peloton 318 bij 
Dokkum hoorde. Zie foto met landelijk overzicht. 
 

http://www.hc-korpsnationalereserve.nl/
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Van vele pelotons hebben wij het Fanion 
kunnen opnemen in onze collectie. Zo 
ook Peloton 315 uit Ried. 
Helaas ontbreken er nog Fanions in onze 
collectie en daarom willen we beroep 
doen op elk oud en hedendaagse lid van 
ons Korps. Mocht u nog zo’n Fanion in 
bezit hebben of wellicht weten te liggen 
of hangen, dan zouden wij graag dit 
Fanion toevoegen aan onze collectie 
zodat deze behouden blijft voor elk lid 
van ons Korps (oud, hedendaags en 
toekomstig). Alleen samen met u krijgen 
we onze collectie compleet en blijft 
onze geschiedenis bewaard. 

 

 

OPENSTELLING HISTORISCHE COLLECTIE 2023 
In het bestuur zijn de openingstijden voor het jaar 2023 vastgesteld. We hopen u op woensdag 3   

mei 2023 weer te mogen ontvangen. Het seizoen loopt van 3 mei 2023 tot en met 30 september 

2023.  

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 

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 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 

mailto:historischecollectie@natres.nl
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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.  
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