
Van de voorzitter van de Werkgroep Museum 
Interessante informatie: 
• Het museum is geopend wanneer 

Natres-eenheden te Harskamp 
oefenen. We rekenen er dan wel 
op dat de aanwezige Natressers 
een kijkje komen nemen.  Het is 
echt niet leuk  voor niets te zitten 
wachten op bezoekers! 

• Er hebben zich intussen zoveel 
vrijwilligers aangemeld om te 
assisteren tijdens de opening, 
dat het museum thans elke werk-
dag van 13.00—16.00 geopend 
kan zijn. 
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Het eerste volle jaar in het vernieuwde 
museum zit er alweer bijna op, en we 
zijn dik tevreden. Er zijn al meer dan 
3000 bezoekers geweest, veelal met 
positieve opmerkingen als: mooi muse-
um, overzichtelijk, compleet, strak maar 
toch gezellig en warm. En dat allemaal 
dankzij grote inzet van onze werkgroep-
leden: Kees Kuip, Dolf Koning, Johan 
Groenendijk en Anton Dorrestijn, en de-
de andere vrijwilligers, Johan van der 
Linden, Dik de Wit, Joop van Domse-
laar, Wim Wijnen, Patrick Zetter en 
Henk en Gerrit Kloosterboer.  
De steun van onze "Vrienden van..' is 
erg belangrijk, evenals die van het OW 

en het ISK. De samenwerking met de 
andere musea, en met de nieuwe cdt 
ISK, de Lkol Butter, loopt voorspoedig.  
We zijn ook blij met onze nieuwe Korp-
scdt, de Kol Pastoor, die op ons een 
prettige en ongedwongen indruk ge-
maakt heeft.  
Kortom er waait een goede energie door 
ons museum, gekenmerkt door: vrijwillig-
heid, betrokkenheid, samenwerking en 
weerbaar zijn. Een ieder hartelijk dank en 
namens de werkgroep veel voorspoed 
gewenst voor het volgende jaar.  
 
Maj ing Axel Westra, Res majoor der In-
fanterie.  

De Spoorwegen spreken 
Nadat de werkzaamheden aan het 
spoor tijdens de zomerperiode groten-
deels stil hebben gelegen, bruist het 
ook bij de groep vrijwilligers weer van 
de activiteiten en wordt er weer hard 
gewerkt aan de aanleg van de spoor-
baan. 

Een groot project; het aanleggen van een 
overgang over de rijweg en een brug over 
een vrij diepe greppel  zal door de Genie 
worden uitgevoerd. Nu maar hopen dat 
wij hierbij de nodige prioriteit krijgen. 
 

Ons Winkeltje 
Wist u dat u bij de receptie van ons mu-
seum ook terecht kunt voor het aan-
schaffen van b.v. het boek “November 
Romeo Treed Nader”, dat ter gelegen-
heid van het 50 jarig bestaan van ons 
Korps werd uitgegeven.  
Naast dit fraai uitgevoerde boekwerk 
met een uitvoerige beschrijving van ons 
Korps door de jaren heen, is ook ver- 

krijgbaar het Natres-schildje, de CD van 
onze Drumfanfare, horloges met DFF 
embleem, een boekwerkje over de his-
torie van de Vrijwillige Landstorm, kor-
tom allerlei zaken die in de verzameling 
van geen enkele Natres-vrijwilliger mo-
gen ontbreken. 
En dat alles voor heel schappelijke 
prijzen.                                 



In april 2001 willen we een expositie ope-
nen, met als thema: "De Landstormkorp-
sen voor 1940 en de Natres vanaf 1948".  
In het kort iets over de Natres vroeger, 
thans en in de nabije toekomst. Na de 
Tweede Wereldoorlog dreigde het com-
munisme. Defensie had zijn handen vol 
aan Indonesië. Vrijwillige eenheden met 
een "Landstorm " achtergrond wilden 
graag iets doen in dit verband, omdat ze 
verontrust waren. De politiek wilde een 
nieuwe eenheid formeren, met een blan-
co verleden, en met een breed politiek 
draagvlak. Het Korps Nationale Reserve, 
in de volksmond Natres, is toen ontstaan. 
De opleiding van het personeel werd 
door eigen mensen ontwikkeld en ver-
zorgd. Begin jaren '60 en '70 stond de 
Natres op een laag pitje. De koude oor-
log liep ten einde en eenheden werden 
opgeheven. In de jaren '80 veranderde 
het verwachtingspatroon van de vijand, 
met als gevolg inkrimping van de defen-
sieorganisatie, en dus ook van de Nat-
res. Niet veel later kwamen de diverse 
vredesmissies voor bijv. de VN op gang. 
Momenteel kan defensie maximaal 4 gro-
te missies per jaar leveren. Als al het de-
fensiepersoneel bezig is met voorberei-
den, de recuperatie of de uitzending, wie 
is er dan om in geval van nood te helpen 
in eigen land ? De drang naar bescher-
ming van het nationaal grondgebied werd 
weer sterker en de werving voor de Nat-
res wordt nieuw leven in geblazen.  
In 1993 is er behoefte aan een duidelijke 
structuur, alle pelotons worden onderge-
bracht in een compagnieseenheid. In 
1996 gaat de Natres over op een batal-
jonsstructuur. Er ontstaan 3 Bataljons: 
het 10e in het Oosten, het 20e in het 
Westen, en het 30e in het Zuiden. Deze 
situatie gaat per 15 december 2000 weer 
veranderen vanwege een grote reorgani-

satie bij Natco en dus bij de RMC'n. In 
principe verdwijnen de huidige garnizoe-
nen, hun taak wordt dan overgenomen 
door de 5 te realiseren RMC'n .De batal-
jons van de Natres worden medio 2001 
gekoppeld aan een RMC, dus het 10e 
(Assen), 20e (Den Haag), 30e 
(Oorschot), 40e (Schaarsbergen), en het 
50e (Amersfoort).  
De Natres zal dan bestaan uit circa 2750 
actieve reservisten en circa 60 BOT-ers, 
die de bataljonsstaven vormen. Deze 
staven zorgen voor de opleiding, de aan-
sturing en de maatschappelijke steunver-
lening. De taakstelling blijft het bewaken 
en beveiligen van het nationaal grondge-
bied, het kunnen assisteren bij rampen 
(zoals bv. wateroverlast, varkenspest en 
de vuurwerkramp). Daarnaast militaire en 
maatschappelijke steunverlening. De ac-
tieve reservisten hebben een contract 
van 100 uren op jaarbasis. Daar zitten 
minstens 65 leermoment-uren in. Het 
100-urencontract wordt afhankelijk van 
de funktie binnen de Natres opgeschaald 
van 100 tot 120 uren voor soldaten en 
korporaals tot 400 uur voor bepaalde ka-
derleden i.v.m. voorbereiden en afwikke-
ling oefeningen enz.  
Een peleton is de laagst inzetbare een-
heid. De leden moeten minimaal tot dit 
niveau (niveau 3) opgeleid worden. Ze 
beginnen hun opleiding bij het schoolba-
taljon, waar ze een deel van de AMO krij-
gen. Een "normale" AMO duurt 3 maan-
den, die bij ons slechts 2 weken. Ze krij-
gen dus alleen het hoogst noodzakelijke, 
afgerond in een deelcertificaat. De rest 
van de AMO krijgen ze aangeleerd bij 
hun eenheid tijdens oefenavonden, en 
"training on the job"  
 
Maj ing Axel Westra, Res majoor der In-
fanterie.  

De ontwikkeling van de Nationale Reserve 
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 …… deze situatie 
gaat per  15 

december 2000  ….  
veranderen  ....    

Museumpark 
Het voordeel van deel uit te maken van 
een groter geheel zoals in ons geval van 
Het Museumpark van de legerplaats 
Harskamp is dat men binnen een betrek-
kelijk korte afstand van elkaar meerdere 
musea kan bezoeken. 

Als u na een bezoek aan het NATRES 
MUSEUM eens een kijkje neemt bij 
onze buren in hetzelfde gebouw dan 
kunt u daar genieten van een groot aan-
tal tinnen soldaatjes in diverse opstel-
lingen.                                     



In 1995 is binnen de KL een project ge-
start met als doel een lichtgewicht mitrail-
leur in te voeren, die de mitrailleur MAG 
moet vervangen. De MAG is sedert 1963 
in gebruik. Bij de Nationale Reserve is de 
MAG in 1988 ingevoerd. De keuze voor 
dit lichte wapen is gevallen op de Belgi-
sche Minimi. Dit wapen is door één man 
te bedienen, in het kader van de perso-
nele beperking een pluspunt. De bedoe-
ling is zowel de huidige MAG-schutter als 
de MAG-helper te voorzien van de Mini-
mi. Hierdoor kan de vuurkracht van de 
infanteriegroep aanzienlijk worden ver-
groot. In totaal zullen er circa 1.700 stuks 
Minimi bij de fabrikant FN Herstal worden 
aangeschaft. Ze zijn o.a. bestemd voor 
pantserinfanteriegroepen, de luchtmobie-
le infanteriegroepen, het Korps Comman-
dotroepen en het Korps Nationale Reser-
ve. Invoering zal plaatsvinden vanaf de-
cember 2000, verspreid over twee jaar.  
Door de uitbreiding van taken bij de KL 
met vredesmissies, waarbij de patrouille-
gang een belangrijke plaats inneemt, is 
gekozen voor de para-uitvoering van de 
Minimi. Dit wapen beschikt over een in-
schuifbare kolf en een korte loop. Tevens 
is het standaard voorzien van een op-
tisch dagvizier. Een nachtvizier voor het 
opsporen van doelen tot 200 meter is op-
tioneel. Een plastic wegwerpmunitiekistje  
met een band van 200 patronen zit onder  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aan het wapen vast. De onderhoudsmiddelen 
voor het wapen zijn in de handsteun opgebor-
gen.  
De door dit project vrijkomende MAG's zullen 
worden gebruikt ter vervanging van de mitrail-
leur .50. De MAG op affuit en op voertuigen blijft 
gehandhaafd.  

Technische gegevens Minimi paramodel:  
Kaliber:                                     5.56 x 45 mm NATO  
Vuursnelheid normaal:              750 schoten p.min.  
Maximale vuursnelheid:            1000 schoten p.min.  
Gewicht mitrailleur:                   6.8 kg  
Gewicht met munitiekistje:         9.9 kg  
Reserveloop:                             1 .6 kg  
Lengte met uitgeschoven kolf:   89 cm  
Lengte met ingeschoven kolf:    73 cm  
Effectieve dracht:                      800 meter  
 
Bron: Min.van Defensie. 
 

Minimi (Licht Ondersteuningswapen) vervangt MAG  

“...…invoering 
zal  
plaatsvinden 
vanaf december 
2000……. 
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Thema expositie “De  Landstormkorpsen   voor  1940 
en de Natres vanaf 1948” 
Wij dachten dat het op zijn plaats was als museum speciale aandacht te schenken  aan de 
voorgangers van Natres en de Natres zelf. De voorgangers, bestaande uit Vrijwillige Land-
storm, Vrijwillig Landstorm Korps, de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en de Burgerwacht, 
kenmerken zich evenals de Nationale Reserve, door  -naast een burgerberoep– zich vrijwillig 
te willen inzetten voor de verdediging van huis en haard en hulp bij noodomstandigheden.  
Er zal een aparte  expositie worden opgebouwd over deze vrijwilligerskorpsen die hebben 
bestaan van 1907 tot en met 1940 en van 1948 tot heden.. U kunt dan kennisnemen van de 
oprichting van de landstormkorpsen, hun bijdrage aan ’s lands verdediging en hun uiteindeli-
jke opheffing, alsmede de historie van het Korps Nationale Reserve. 
Het is mogelijk dat u in het bezit bent van (familie)voorwerpen  over deze korpsen. Bent u 
van mening dat die de expositie zouden kunnen verrijken, dan verzoeken wij u contact met 
ons op te nemen. Wij kunnen dan nagaan op welke wijze uw voorwerp, bijvoorbeeld in de 
vorm een fotokopie, in de expositie ingebracht kan worden. 
U kunt bellen met C. Kuip, telefoon 020-6413093 of 
Anton Dorrestijn, telefoon 0317-460225. 
Schriftelijke reacties aan: Museum Knatres, MPC 41C, Postbus  9012, 6710 HC Ede. 
 



D O O R  V R I J W I L L I G E  
I N Z E T  W E E R B A A R  

In Utrecht kwam sgt Van Domselaar in contact met de 
Stichting Steun Wettig Gezag en in het bijzonder met 
Tweede Kamerlid mr. Roosjen (ARP). Deze parle-
mentariër zou later door middel van een motie tegen 
de minister de Nationale Reserve van de ondergang 
redden, maar daarover later meer. 

Van Domselaar besloot alle Natres-groepen aan te 
schrijven. Op 4 april 1957 gingen de eerste brieven de 
deur uit. “Waarde collega reservist”, zo schreef hij. 
“Ongetwijfeld zijn ook u de mededelingen van de Mi-
nister van Oorlog, betreffende de Nationale Reserve, 
slecht bekomen. Het is dan ook te begrijpen, dat velen 
van ons lijden aan kwalen als: twijfel, moedeloosheid 
en onverschilligheid. Er is gelukkig een geneesmiddel, 
n.l. iets doen!”. 

Met name in de provincie Friesland werden de woor-
den van Van Domselaar ter harte genomen. Er kwa-
men lijsten met maar liefst 10.000 handtekeningen, 
waaronder die van de Commissaris van de Koningin. 
Sgt Van Domselaar hield precies bij van wie en uit 
welke provincie de handtekeningen kwamen. “Ik had 
er dag– en nachtwerk aan. Elke morgen, voordat ik 
naar mijn normale werk ging, leegde ik de brievenbus. 
De telefoon stond wekenlang roodgloeiend”. 

Het streven was om 100.000 handtekeningen te ver-
zamelen. Uiteindelijk werden dit er ruim 20.000. On-
der de ondertekenaars bevonden zich 108 burge-
meesters. Hoewel het streefgetal niet was bereikt, de 
aktie duurde twee weken, vertrok sgt Van Domselaar 
op 10 mei 1957 naar Den Haag om Minister Staf een 
koffer met handtekeningen aan te bieden. 

Vrienden  van  het  Natres  
Museum 

Onder grote belangstelling belde 
hij aan bij Plein 4, waar het MvO 
was gevestigd. De Minister deed 
zelf niet open. Hij liet de ontvangst 
van de koffer over aan één van zijn 
ambtenaren. “Niet erg sportief van 
de Minister”, vindt hij nu nog. Zijn 
aktie miste echter zijn effect niet. 
In de kranten werd de ene na de 
andere kolom gevuld met artikelen 
pro en contra de opheffing van de 
Nationale Reserve. 

(Wordt vervolgd) 

Dit onderwerp is ook een van de 
doelstellingen van een museum. In 
dat kader is er voor de jeugdige be-
zoekers een vragenlijst gemaakt, 
waarvan de antwoorden gevonden 
kunnen worden door in het museum 
goed op te letten. Als op alle vragen 
de goede antwoorden gevonden zijn 
dan levert dat als prijs een speciale 
Natres-sticker op. 

Educatie  

MUSEUM KORPS 
NATIONALE RESERVE 

Bezoekadres: 
Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp. 
 
Correspondentieadres: 
Museum Natres ISK Harskamp 
MPC 41 C, 
Postbus 9012, 
6710 HC Ede. 

Telefoonnr. 0318—454126 of 454124 
 
E-mail (tijdelijk): 
a.dorrestijn@chello.nl 

Redaktie Nieuwsbrief 

Sergeant voorkwam opheffing 
Nationale Reserve (deel 2) 

 
De voorzitter van de Stichting Historische Verzameling Korps Nationale 
Reserve tevens Korpscommandant, Kol G.L.M. Pastoor                                                      
en het bestuur van de Werkgroep Museum wensen u en de uwen een 
goede jaarwisseling en een voorspoedig 2001. 


