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INLEIDING
Deze tweede NIEUWSBRIEF met informatie over ons
NATRES MUSEUM doet zijn naam werkelijk eer aan.
Want er is een hoop nieuws te melden.
De afgelopen maanden heeft de aannemer onder de
bezielende leiding van o.a. de heer Korporaal van
DGW&T het gebouw 125 van de legerplaats Harskamp
een volledige metamorfose doen ondergaan. Schrikt u
niet, de buitenzijde bleef en blijft zoals die was, maar
van binnen is werkelijk alles veranderd.
Inmiddels is het gebouw aan de toekomstige gebruikers
overgedragen en is met de inrichting een aanvang
gemaakt.
In de bijdrage van Majoor Axel Westra aan deze
nieuwsbrief wordt u uitgenodigd om de feestelijke
opening op zaterdag 4 september 1999 bij te wonen. De
leden van de werkgroep hopen die dag een zo groot
mogelijk aantal van u te mogen begroeten.
Hoewel het niet gebruikelijk is om een cadeau te vragen,
willen wij dat toch doen, niet voor ons zelf natuurlijk,
maar onze vereniging kan nog een heleboel donateurs
gebruiken. Vandaar een oproep aan de bestaande
vrienden van het NATRES MUSEUM om een nieuwe
donateur te werven.
Bij deze nieuwsbrief treft u naast een aanmeldingskaart
voor de opening op 4 september a.s. ook een
aanmeldingskaart voor een nieuwe donateur aan.
U heeft tot nog toe ongetwijfeld de inning van uw
bijdrage over 1998 gemist. Het bleek in de praktijk iets
moeilijker dan wij dachten om een automatische incasso
opgestart te krijgen. Inmiddels zijn alle rimpels glad
gestreken en kan onze penningmeester gaan innen.
Om de achterstand in te lopen zal in juni de bijdrage
over 1998 en in november de bijdrage over 1999 van de
door u opgegeven bank/girorekening worden
afgeschreven. Voor dit - naar wij hopen - kleine
ongemak bieden wij u onze excuses aan.
Het leek ons goed om in de nieuwsbrief ook aandacht te
schenken aan voorwerpen of groepen voorwerpen die in
het museum aanwezig zijn. Deze serie wordt gestart met
een artikel van wapenspecialist Res. Elnt der Infanterie
b.d. D.A.de Wit te Wageningen en handelt over wapens
in gebruik bij de Natres bij de oprichting in 1948.
Namens de werkgroep PR
J.N.A.Groenendijk
Res. Elnt der Infanterie b.d.

OPENING v/h MUSEUM
Johan Groenendijk heeft al een goed beeld gegeven van
de stand van zaken betreffende het museum. Het
gebouw is prachtig gereno- veerd. Nu moet het ingericht
worden.
Omdat onze middelen beperkt zijn, proberen we ook dit
zoveel mogelijk in eigen beheer te realiseren. Dit
voorjaar is het Administratie- museum te Bussum
geopend, zeer de moeite waard voor een bezoek
overigens, en daar hebben we goede ideeën opgedaan
voor wat betreft vitrinekasten. Hun ontwerp bevalt ons
uitermate en met de hulp van onze zeer actieve OVVvrijwilligers uit Twente en de hulp van het ISK, proberen
we voor de maand juli deze kasten gereed te hebben,
zodat we daarna aan de feitelijke inrichting kunnen
beginnen. Mensen die willen helpen (zeer welkom
overigens), kunnen contact opnemen met Anton
Dorrestijn, telefoon 0317-460225.
Ons doel is een zo goed mogelijk museum. We hechten
daarbij veel waarde aan inzet en enthousiasme van
vrijwilligers. Het moet tevens een warme en vertrouwde
plek worden, waar KNatRes-geinteresseerden elkaar
kunnen ontmoeten en zich thuis voelen.
De officiële opening vindt plaats op woensdag 1
september a.s.
Op zaterdag 4 september zal de opening plaatsvinden
gericht op het KNatRes. Onze befaamde Drumfanfare
verleent zijn medewerking, we nodigen ongeveer 100
actieve Natresvrijwilligers uit en uiteraard U, als "vriend
van het museum". U mag deze dag niet missen, we
rekenen op uw aller komst. Middels bijgesloten kaart
moet u even aangeven of u komt. Op deze zaterdag is
ook de open dag van de KL op de legerplaats
Harskamp. Er valt die dag dus genoeg te zien en te
beleven.
Maj A. Westra
voorzitter werkgroep museum KNatRes

WAPENS
Toen de oprichting van de
NatRes na veel politiek
geharrewar in 1948 een feit
was geworden, diende deze
uiteraard ook bewapend te
worden. Hierbij kon worden
geput uit materiaal dat van de
Engelsen was overgenomen.
Vaak werd niet het nieuwste materiaal aan de NatRes verstrekt,
immers, bijna de gehele KL zat in
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1948 in Ned.Indië en deze ging
natuurlijk voor. In 1948 zien we
als persoonlijk wapen voor de
infanterist:
Het geweer Lee Enfield Nr. 1, officieel de Lee Enfield Nr.
1 Mark III. Dit wapen stamt als model nog uit de eerste
Wereldoorlog, hoewel de productie bij één fabriek nog
tot 1943 doorliep. Het kaliber was 7,7 mm = ·303 inch.
Bij het wapen werd een mesbajonet verstrekt met een
klinglengte van 43,5 cm.

De Pistoolmitrailleur Sten van het type Mark II, ook het
type Mark III kwam voor. Dit was het wapen voor de niet
geweerdragende tirailleurs, b.v. groepscommandanten,
helper mitrailleur Bren en plv pc'n. In een enkel geval
was ook de pc hiermee bewapend. Het kaliber was 9
mm. Met het wapen kan zowel automatisch als semiautomatisch worden geschoten.

kon op een drievoet affuit worden geplaatst waardoor de
effectieve schoots- afstand en stabiliteit werd vergroot.
De bediening bestond uit een schutter en helper. Dat de
Bren het goed heeft gedaan mag blijken uit het feit dat
hij pas eind jaren 80 is vervangen.

In de toenmalige ondersteuningsgroep zien we ook een
mortier n.l. de mortier van 5 cm (2 inch). Een bijzonder
handzaam wapen van Engelse of Canadese oorsprong
dat het tot eind jaren 70 in de organisatie heeft uitgehouden. Er zijn twee modellen in gebruik geweest, t.w.
het type met de grondplaat (kwam het meeste voor) en
het type met de schop (z.g. para uitvoering). De
bediening bestond uit twee man en een stukscommandant. De volgende typen granaten konden hiermee
worden verschoten:
- Brisantgranaten;
- Rookgranaten;
- Licht- en seingranaten, en
- Oefengranaten.

Als persoonlijk wapen voor de pc, de
gewondenverzorger en de schutter mitrailleur Bren werd
de revolver gevoerd. Hiervoor zijn drie types ingevoerd
geweest, t.w. de revolver Enfield Nr. 2 MK I, een z.g.
"double action" revolver, de revolver Webley MK IV en
de revolver Smith & Wesson. Alle wapens in het kaliber
·380 Brits.

Als groeps en ondersteuningswapen zien we de lichte
mitrailleur Bren. Twee modellen kwamen voor: de MK I
en de MK II. Het wapen kan zowel automatisch als semiautomatisch vuren. Het kaliber is evenals het kaliber van
het geweer Lee Enfield 7,7 mm = ·303 inch. Het wapen
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Als wapen tegen gepantserde doelen zien we de
Engelse PIAT ofwel de granaatwerper TP (Tegen
Pantser). Eveneens ingedeeld in de
ondersteuningsgroep (Ostgp). Bediening door twee
man, schutter en helper. De ouderen onder ons die
hiermee weleens hebben geschoten zullen zich de
zware terugslag zeker herinneren.

museum worden de beschreven wapens getoond.
Bron:

40 jaar Korps Natres
November Romeo Treed Nader
Dit laatste boek is verkrijgbaar in het museum.
Res.Elnt b.d. D.A. de Wit

GEZOCHT
Op dit moment beschikken we over meer dan voldoende
voorwerpen om het museum in te richten. Bij de
inventarisatie bleek echter dat om een z.g. story-line zo
compleet mogelijk te kunnen maken er nog wel wat
ontbreekt. Wanneer u iets heeft wat geschikt is voor het
museum, dan willen we dat graag horen. U kunt
voorwerpen schenken of b.v. in bruikleen beschikbaar
stellen. Dit laatste betekent dat het uw eigendom blijft en
wij ons verplichten het zorgvuldig te bewaren. Reacties
gaarne aan: A.Dorrestijn, Huszarlaan 27, 6708 MS
Wageningen, lid werkgroep Museum. (tel. 0317460225).

MEDEDELINGEN
Als handgranaten stonden ter beschikking de Engelse
Mills 36, een scherpe scherf granaat, de bekende bruine
ananas. Als aanvals- handgranaat werd de Engelse Nr.
69 gebezigd. Uitgevoerd in zwart bakeliet.

De volgende nieuwsbrief verwachten wij omstreeks
november 1999.
Hebt u vragen naar aanleiding van deze Nieuwsbrief,
neem dan contact op met de redactie. Adres onderaan

Bovenstaande is gelet op de ruimte in deze Nieuwsbrief
kort gehouden. Is echter uw interesse gewekt, in het
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