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Interessante informatie: 
• De thema-expositie over de 

Vrijwillige Landstormkorpsen zal 
als gevolg van een paar maal 
ongewilde sluitingen van ons 
museum dit jaar worden ver-
lengd tot november 2002. Deze 
ongewilde sluitingen hadden te 
maken met de heersende 
mond– en klauwzeer en de  
terroristische aanslagen in Ame-
rika en haar gevolgen..  
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Vrienden  van  het  Natres  Museum 

In september 2001 werd ik gepolst door 
de Korpscommandant: of ik zijn deel-
taak van voorzitter Stichting Historische 
Verzameling Korps Nationale Reserve 
over zou willen nemen. Enige bedenk-
tijd, stukken lezen en kennismaking met 
enige werkers in het veld deden mij po-
sitief reageren. Per benoemingsbeschik-
king trad ik op 24 november d.a.v. aan 
in de nieuwe functie. Een benoeming 
die ik zeer op prijs stel, omdat ik inder-
tijd de grondlegger van de verzameling 
was, maar daarover in een andere bij-
drage in deze Nieuwsbrief. 
 
Door de redactie werd mij gevraagd om 
mezelf in enkele woorden te introduce-
ren bij de lezers van de Nieuwsbrief. 
Een verzoek waaraan ik gaarne voldoe. 
Maar “enkele woorden” is wellicht wat te 
hoog gegrepen. Als je al zo lang bij de-
fensie – en het Korps in het bijzonder – 
meeloopt, vraagt dat wat (tekst)ruimte. 
Maar… we zien wel, we gaan van start. 
 
Ik werd “in persoon ingelijfd” in 1954, 
lichting IV, en wel bij het regiment Rhe-
nen van het  Korps Luchtdoelartillerie. In 
die tijd het grootste KL-Korps, omdat 
ons land de totale luchtafweer van Euro-
pa op zijn schouders had genomen. Na 
als wachtmeester-instructeur zo’n vier 
jaren op de Lua-school te Ede gewerkt 
te hebben kwam een overstap naar de 
Nationale Reserve. Nota bene: mijn eer-
ste kennismaking dateerde vanuit Ede 
(Natres-Lua Wageningen). Na enige tijd 
bleek mijn bestemming pelotonsserge-
ant bij het peloton Lisse, later over naar 
peloton Katwijk waar ik het bracht tot pc. 
Ik werd kapitein en als coördinator van 
meerdere pelotons ging ik over naar 
Den Haag. In die functie nam ik bij het 
25-jarig bestaan van de Nationale Re-

serve van de minister (door ziekte ver-
vangen door de SG) onze eenheidsvlag 
in ontvangst. Min of meer als voorloper 
van de latere Korpscommandanten hield 
ik ons schip varende en werd Koninklijk 
onderscheiden. Het gewone veldwerk 
werd niet verwaarloosd en zo kwam ik 
aan het hoofd te staan van de 14e CieSt. 
Met zoveel eenheden ob (onder bevel) 
dat er sprake was van een bataljon(+). 
Dat al gaf veel werkplezier. Zeker een 
van de hoogtepunten in de loopbaan was 
het paradecommando bij de Vaandeluit-
reiking door Hare Majesteit de Koningin 
te Amersfoort. 
 
Buiten ons Korps werden nog vele func-
ties in (ministeriële) overlegcommissies 
(tot op heden)  vervuld. Ook werd het 
buitenland betreden. Canada, Verenigde 
Staten, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, 
België, Frankrijk, Italië – en nog vele an-
dere landen – werden bezocht. Bij de 
Bundeswehr werden cursussen gevolgd, 
maar steeds kon ik tussen de bedrijven 
door ook de ter plekke aanwezige militai-
re musea bekijken. Daarbij mijn kennis 
verrijkend omtrent ceremonieel en tradi-
tie. In een wat andere sfeer werden be-
zoeken gebracht aan Vietnam, Cyprus 
en Bosnië-Herzogewina. 
Wellicht wat indrukwekkend, maar ver-
geet niet dat dit bijna vijftig jaar militaire 
dienst betreft. 
 
Toch ook nog wat over mijn burgerlijke 
achtergrond(en). Voortkomende uit de 
grafische wereld nam ik een juridische 
studie ter hand. Door dit laatste kwam ik 
voor de klas te staan. Zo’n dertig jaren 
leidde ik bestuursambtenaren op voor de 
lagere overheden. Dit gebeurde aan di-
verse bestuursacademies en wel in de 
vakgebieden Staats- en bestuursrecht. 

Nieuwe voorzitter Stichting……..     



Tussen dit alles door was er ook nog ruimte voor hobby’s, maar dat laten we maar 
rusten. 
 
Al met al hoop ik – met ter zake enige bagage – het voorzitterschap te volbrengen. Ik 
weet mij daarbij gesteund door een grote groep vrijwilligers, een hecht team aan be-
stuurders en een al lang uitstekend functionerende museumcommissie. 
 
A. Kok 
Luitenant-kolonel b.d. 

“…..
voorzitterschap te 

volbrengen…. 
….weet mij daarbij 

gesteund…..” 
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“…. De werkgroep 
… een gewijzigde 

taak…. en de 
naam gewijzigd 

in…..
Museumcommissie.

In 1996 heeft de toenmalige Korpscomman-
dant, LKol Hans Muller, een paar mensen ge-
vraagd zitting te willen nemen in een werk-
groep om het Museum Korps Natres opnieuw 
op te zetten. Eind 1996 is die Werkgroep van 
start gegaan met als doel het realiseren van 
een expositie van de aanwezige voorwerpen in 
een deel van gebouw 125 op de legerplaats 
Harskamp. De collectie was tot dan onderge-
bracht in een gebouwtje op de parkeerplaats 
tegenover het restaurant. De opzet was ons 
museum deel uit te laten maken van het muse-
umpark van de legerplaats.  
De Werkgroep bestond uit de heren 
Kap M.C.A. Schipper, b.d. (secretaris); 
AOO b.d. J. van Veldhoven; 
Elnt b.d. A.F. Koning, (penn.meester);  
de oud-reservisten H. Krommendijk en  
A. Dorrestijn  
en ondergetekende. 
 
Om persoonlijke redenen stopten J. van  
Veldhoven en H. Krommendijk er na twee jaar 
mee. Zij zijn opgevolgd door  
Elnt J.N.A. Groenendijk en  
Kap b.d. drs. C. Kuip.   
 
Dankzij veel steun van de Cdt. Natco  
Genm E. Termont  en van Overste De Kruiff, 
de toenmalige Cdt. ISK, werd de renovatie van 
gebouw 125 begin 1999 gerealiseerd.  
 
We zijn René Schipper veel dank verschuldigd 
voor zijn inspanningen als secretaris geduren-
de de beginperiode. Bij de oplevering van het 
gebouw zat zijn taak er op en heeft hij de 
Werkgroep verlaten. Kees Kuip heeft toen zijn 
functie naar alle tevredenheid overgenomen.  
 
Veel Natres vrijwilligers en oud-vrijwilligers  
(o.a. uit Overijssel o.l.v. Gerrit Wevers) hebben 
gezamenlijk de inrichting verzorgd. Er werd 
wekenlang getimmerd, geschilderd, enz. Het 
resultaat mag er zijn. We zijn er trots op dat 
we dit bereikt hebben.  
Nu mogen we elk jaar enige duizenden bezoe-
kers verwelkomen. Tot november a.s. loopt 
nog een thema-expositie over “Veiligheid door 
Vrijwilligheid tot 1940.  
 

 
De huidige Korpscommandant,  
Kol G.L.M. Pastoor, heeft inmiddels besloten 
het onderbezette bestuur  van de Stichting op 
sterkte te brengen. Dit bestuur bestaat thans 
uit: 
Lkol b.d.  A. Kok b.c.            -voorzitter 
Kap b.d. drs. C. Kuip            -secretaris 
Elnt b.d. A.F. Koning            -penn.meester 
Maj ing. A. Westra               -lid, tevens 
              voorzitter van de Museumcommissie 
Maj b.d. D. Esmeijer            -lid 
SldI E. Voorhaar                  -lid 
De Korpscommandant  heeft de functie van 
adviseur. 
Aan de Werkgroep is een enigszins gewijzig-
de taak  opgelegd, terwijl tegelijk de naam 
Werkgroep is gewijzigd in Museumcommissie. 
 
We zijn voor ons gevoel nog steeds op de 
goede weg. Als “museumpark” is het belang-
rijk met elkaar optimaal samen te werken. Het 
voormalige wachtgebouw zal in de nabije toe-
komst aangepast worden. Het krijgt de functie 
van centrale ontvangst van de bezoekers, die 
inlichtingen over ons park kunnen inwinnen.  
 
Inmiddels rijden de treinen van de Stichting 
Smalspoor. Tijdens het afgelopen museum-
weekend is er volop gebruik van gemaakt en 
werden bezoekers met een treintje van het 
ene naar het andere museum gereden. Voorts 
zal er met betrekking tot het smalspoor nog 
een kleine permanente expositie worden inge-
richt.  
 
Tot slot een oproep aan onze vrienden: wij 
zoeken enige ter zake kundige mensen die 
zitting willen nemen in de kascontrolecom-
missie. Opgave telefonisch 038-4210728 
(Elnt  b.d. A.F Koning) of op ons post-
adres. 
Ieder een fijne vakantie toegewenst. 
Met vriendelijke groeten, 
 
                  Res Maj Axel Westra, 
                  Voorzitter Museumcommissie. 
 

Van de voorzitter van de Museumcommissie….. 
                                          ….. hoe het verder gaat. 
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“...…leden van het 
Korps…. 
kennisnemen van 
onze traditie….. 

….voor het eerst 
….zichtbaar…... 
bij het dertigjarig 
bestaan (1978)...
….” 
                    

De omzwervingen van ons museum. 

Is gebouw 125 in de Harskamp voor velen “het” punt waar ons museum zich bevindt, dat is niet 
altijd zo geweest. Ook de plaats waar onze memorabilia of nostalgia zijn/werden uitgestald is in de 
loop der tijd wisselend geweest. “Harskamp” is natuurlijk “Harskamp”, maar het is te nuanceren. 
 
Voor het eerst werd de contemporaine geschiedenis van onze Nationale Reserve zichtbaar ge-
maakt bij het dertigjarig bestaan (1978). Tijdens een Open-dag-KL in Havelte mocht de NR zijn 
gezicht laten zien. In een groot aantal geschakelde boogtenten stonden vitrines (nog te zien in de 
huidige locatie) met historische attributen. Een cp-te-velde completeerde dit. Kort daarop bood het 
ISK ruimte voor een permanente expositie. In een legeringsgebouw, dat vrijgemaakt was voor het 
ISK-Museum, werd aan ons ruimte aangeboden. De kapitein Kok schreef de routering, daarin wer-
den de voorwerpen ingepast en ontbrekend materiaal kon op bruikleen worden verstrekt door het 
Legermuseum. Kok, de heren Smits en een Natres-kpl togen aan het inrichten. Dit met timmer-
manssteun voor de vitrines van het ISK. Klasse! 
 
Groei, expansie bleef niet uit en toen wij uit ons jasje barstten kreeg de NR een kopkamer in een 
dikwijls door de Natres gebruikt legeringsgebouw. Deze was tweemaal zo groot met enige admini-
stratieve en opbergruimte. Opnieuw inrichten, hulp van buitenaf en weer stond daar een accepta-
bele presentatie van onze geschiedenis. Het bezoek vond plaats als NR-eenheden op (schiet)
oefening waren. En daarbij gold duidelijk: “primair schieten, secundair…..”.  
 
De volgende stap was – na de Korpsstatus – een geheel eigen gebouw op het ISK. En er was een 
leeg gebouw dat door DGW&T voor ons geschikt kon worden gemaakt. De toenmalige Korpscom-
mandant LKol Van Batenburg en Majoor Kok gingen aan het werk. Nieuwe vitrines, nieuwe be-
schrijvingen, herinrichting, schenkingen. Het ging het museum voor de wind. Plechtige opening, 
muziek en toespraken werden ons deel. In het functioneren op dit (tussen)station was een belang-
rijke plaats ingeruimd voor de Adjudant Van Veldhoven, waarvoor nu nog veel dank.  
 
En dan komt het heden, gebouw 125. Door de herstructurering-KL kwam de OO-mess ter beschik-
king. Wederom renovatie en herinrichting, nu onder leiding van Kapitein M.C.A. Schipper en een 
vernieuwd museum kwam tot stand. Dit werd geopend door C-NTC Generaal-Majoor E. Termont 
op 30 oktober 1999. Een actieve museumcommissie onder leiding van Majoor A. Westra 
(ondersteund door velen, zoals Kapitein C. Kuip en A. Dorrestijn) zorgt ervoor dat het publiek van 
een goede expositie en thema-expositie, die het wezen van ons Korps raakt, kan genieten. 
Handhaven, verbeteren, uitbreiden is nu ons motto.  
Zorgt ook u ervoor dat vooral leden van ons Korps kennisnemen van onze traditie? 
 
                   A. Kok 
                   LKol b.d. 
                   Voorzitter Stichting Historische Verzameling 
                   Korps Nationale Reserve. 

Het voorwerp en zijn loop….   
Bij de presentatie  van de voorwerpen in het museum hebben wij er naar gestreefd zo’n 
volledig mogelijk beeld te geven van de historie van de natres en zijn voorgangers. We 
noemen dit de permanente expositie. Daarnaast zal er zo mogelijk steeds een thema-
expositie zijn. Een bepaald thema of onderdeel wordt dan extra belicht, vaak met  speci-
ale voorwerpen die elders worden geleend. 
De permanente expositie is niet altijd eender. Voorwerpen wisselen elkaar af. Want het is 
zo, dat vanwege het vele materiaal dat een museum bezit niet alles tegelijk getoond kan 
worden. Vele voorwerpen bevinden zich in het depot. Deze objecten worden eventueel 
schoongemaakt, gerepareerd, geconserveerd en vervolgens netjes bewaard. De wisse-
ling in de expositie voorkomt, dat bezoekers die voor de tweede maal komen gaan zeg-
gen “Wat hier is heb ik al gezien”. Ook hier geldt “vernieuwen”, als u begrijpt wat wij be-
doelen.  
De laatste  tijd komt het vaak voor dat mensen die ooit één of meerdere voorwerpen aan 
ons geschonken hebben klagen dat “hun” voorwerp niet inde vitrines wordt aangetroffen. 
U begrijpt dat wij dat vervelend vinden.  Wan dit betekent vaak voor de schenker een te-
leurstelling. We krijgen daar zelfs boze brieven over. Wij betreuren de gang van zaken. 
Maar om de reden die hierboven wordt vermeld hopen wij nu hiervoor enig begrip te 
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 Nog onder de indruk van de video-presentatie, de vaste 
collectie en de thema-expositie over de Vrijwillige Land-
stormkorpsen verlaat de bezoeker gebouw 125, het Na-
tres Museum. 
Voor zich ziet hij het parkachtige terrein, de oude hoge 
bomen, de fraaie vijver met de klaterende fontijn, de in-
gegraven rails van het smalspoor, waarop de treinen 
rijden van de Stichting Smalspoor. 
Achter de vijver staat het nieuwe hek, dat de grens 
vormt tussen het Museumpark en de Legerplaats Hars-
kamp. Daarachter zijn zichtbaar de Stafgebouwen, de 
kantine en de legeringsgebouwen.  
 
Die stonden er 100 jaar geleden nog niet. De infanteris-
ten kwamen alleen in de lente en in de zomer naar het 
ISK om te schieten op de vijf beschikbare banen. 
Ze waren dan gedurende enige weken gelegerd in een 
tentenkamp op de Zuiderheide.  
De verzorging was in handen van een stafdetachement 
van ongeveer 100 man, dat gedurende de hele schiet-
periode in het ISK verbleef. 
 
In 1914 werd er rekening mee gehouden, dat Nederland 
wel eens bij de Eerste Wereldoorlog betrokken zou kun-
nen raken. Het aantal militairen nam spectaculair toe. 
Voor hen werden barakken gebouwd.  
 
Na de oorlog sloegen de bezuinigingen toe en werd het 
leger drastisch ingekrompen. 
Naast de infanterie kwamen ook eenheden van andere 
wapens en dienstvakken schieten.  
Munitie en schietschijven waren tot dan toe met paard 
en wagen vervoerd. 
Hierin kwam verandering. De aanleg van een smalspoor 
vergemakkelijkte het transport. 
 
Eind jaren dertig leidde de dreiging van Nazi-Duitsland 
ertoe, dat er ook in de winter geoefend ging worden. 
Het aantal schietbanen werd uitgebreid tot negen.  
Ter verbetering van de accommodatie bouwde men 
vanaf die tijd stenen legeringsgebouwen. 
Na 1945 kwamen steeds meer schietbanen; in 1967 
waren het er al 22.  
 
                                                              (wordt vervolgd) 

 

Het museum is elke werkdag geopend van 13.00 
tot 16.00 uur.   
 

Vrienden  van  het  Natres  
Museum 

MUSEUM KORPS 
NATIONALE RESERVE 

Bezoekadres: 
Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp. 
 
Correspondentieadres: 
Museum Korps Natres  
MPC 41 C, 
Postbus 9, 
6732  ZG Harskamp. 

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

Redaktie Nieuwsbrief 

De thema-expositie over de Vrijwillige Landstormkorpsen is verlengd tot november 2002. Maak kennis 
met de voorgangers van de N R.  Een noodzaak voor de actieve Natresser! 

(vervolg blad 3): 
 
kweken. Ongetwijfeld zal uw voorwerp 
eens geëxposeerd worden. Hopelijk bent 
u er nu van overtuigd, dat er met uw 
schenking zorgvuldig wordt omgegaan. 
 
Intussen hebben wij wel besloten een spe-
ciale vitrine in te richten met voorwerpen 
die recent  geschonken zijn. We zullen dit 
noemen “de nieuwe aanwinsten”. Tevens 
zal de naam van de schenker hierbij ver-
meld worden. Deze nieuwe aanwinsten 
zullen echter over het algemeen maar kor-
te tijd worden geëxposeerd.     
 

 Het Infanterie Schietkamp Hars-
kamp……..  
            
…. Het is er goed toeven!                                   


