
Juni 2003 

Nummer  10  Nieuwsbrief 

Interessante informatie: 

• Op 25 en 26 juli 2003 
wordt in het museumpark 
Harskamp een alternatief 
museumweekend gehou-
den. Dit wordt georgani-
seerd omdat tijdens het 
nationale museumweek-
end op 12 en 13 april 
2003 het museumpark 
wegens verhoogde bewa-
king gesloten was.  Er wor-
den verschillende activitei-
ten georganiseerd. 
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Vrienden  van  het  Natres  Museum 

Natuurlijk is het vijfenvijftig jarig be-
staan van ons Korps niet ongemerkt 
aan het museum voorbijgegaan. 15 
april 1948 was de dag van onze ge-
boorte, 11 en 12 april 2003 werd het 
elfde lustrum in de Harskamp gevierd. 
 
Het was tijdens de wintersessie dat het 
museumbestuur zich boog over een 
herinrichting van de achtergrond van 
ons Korps. Beginnend bij 1815 ziet 
men in een aantal vitrines hoe onze 
voorouders via Schutterijen en Land-
stormkorpsen diezelfde inbreng had-
den die wij nog steeds voortzetten: 
“Huis en haard verdedigen”. 
 
Naast de uniformen die in de loop der 
tijden zijn gedragen, treft men voor-
werpen aan. Deze variëren van een 
wapen tot een kompas, van een sjako 
tot een baret en van een pionierschop 
tot een veldkijker. En natuurlijk alles 
wat daar tussen hoort. 
 
Na deze herinrichting boog het bestuur 
zich over het thema-onderwerp voor 
het komende jaar. Zeker geen verras-
sing dat dit direct het elfde lustrum be-
trof. 55 jaar Natres, hoe breng je dat 
tot uitdrukking. Geen veldslagen 
(gelukkig), geen grote gebeurtenissen 
die ons land op de kop zetten. Wel 
grote maatschappelijke betrokkenheid 
van ons Korps, zoals rampenbestrij-
ding, steunverlening, enz., enz. 
 
Hoe breng je dit in beeld? Wel, in het 
centrum van onze expositieruimte 
werd een aantal diorama’s uitgezet. 
Een patrouille op rust in een stal tij-
dens de Watersnoodramp in 1953, 

hulp bij de varkenspest en HNS (Host 
Nation Support) waren enkele van die 
opstellingen die de bezoekers zichtbaar 
maken wat wij in de afgelopen jaren 
hebben gepresteerd. 
 
Ons Korps maakte tijdens de lustrum-
viering een prachtige opening naar 
werkgevers en autoriteiten. Onder meer 
geschiedde dit door het symposium 
“Wanneer de sirenes loeien”. In kleine 
groepjes bezocht men het museum. 
Voor velen was dit een openbaring, hier 
in natura heden en verleden te zien. En 
dat gaf een duidelijk inzicht in wat de 
vrijwilliger doet. Eigenlijk beter dan een 
fotopresentatie kan doen.  
 
Op 11 april waren dus de werkgevers, 
12 april was de grote dag voor het be-
zoek door de leden van de bataljons. 
Na afloop telde het bestuur omtrent 
2.100 bezoekers. Het leverde - naast 
de vele ach’s en och’s – ook wat geld in 
de fooienpot. Deze bestaat uit een his-
torische helm uit 1940 (Vrijwillige Land-
storm) met een zeer nuttige (en na af-
loop van de lustrumviering, dankbare) 
gleuf waar de nodige euro’s in gleden 
ter ondersteuning van het museale 
werk. 
Het bestuur is bovendien zeer content 
met het grote aantal, 134, donateurs 
dat zich deze dagen meldde. Met de 
hoop en het vertrouwen dat ook in de 
toekomst een bezoek aan onze collec-
tie door vrijwilliger en zijn familie zal 
worden gebracht. Welkom, het is de 
moeite waard. 
 
                           Lkol b.d. A. Kok 
                           voorzitter. 

55 jaar Nationale Reserve  
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…”Ja, Majesteit, 
het is voor ons een 
grote eer hier de 
wacht te mogen 
betrekken”……. 

(overgezet uit het Deens) 

Op 14 januari 2003 ontvingen AOO 
Ruud van der Sluis en Sgt Rudi Schone-
wille uit handen van de C-NSE, de maj 
Mönch, de NAVO medaille. Deze wordt 
uitgereikt aan iedereen die minimaal 30 
dagen deelneemt aan een NAVO gelei-
de inzet, in dit geval SFOR 13.  
Adjudant Van der Sluis was gedurende 
de periode 1 november 2002 tot 4 fe-
bruari 2003 geplaatst in de functie als 
hoofd 0&0 (Ontwikkeling en Ontspan-
ning) te Bugojno (Bosnië). Hij was ver-
antwoordelijk voor het leveren van die 
service en middelen die nodig zijn voor 

Uitreiking NAVO medaille aan Natres-
militairen in Bosnië-Herzegowina 

het algemeen vermaak en ontspanning 
van de SFOR militairen aldaar. Adjudant 
Van der Sluis is "in het dagelijks leven" de 
Korpsadjudant van ons Korps.  
Sergeant Rudi Schonewille, sergeant-
distributeur bij 40 Natresbat,  was aldaar 
in die periode geplaatst bij de MPO 
(Militaire Post Organisatie) als C-veldpost. 
Hij zorgde ervoor, dat de postbezorging 
goed verliep door controles uit te voeren 
en overleg te plegen met de facteurs en 
veldpostmedewerkers. 
 
                                    Maj ing. A. Westra  

Een Natres-militair van het eerste uur  
In vorige afleveringen van de Nieuws-
brief heeft een oproep gestaan unifor-
men, documenten e.d. niet weg te 
gooien, maar te schenken aan ons 
museum.  
Dit was gelukkig niet aan dovemans-
oren gezegd. Inmiddels ontvangen wij 
heel wat materiaal.  
Enige tijd geleden kwamen via Harry 
Verweij, secretaris van het Oud Vrij-
willigers Verband Korps Nationale Re-
serve, documenten binnen, afkomstig 
van de in Amsterdam wonende Yvon-
ne Kok, dochter van de inmiddels 
overleden Natres-militair Thije Kok, 
1919 -2000.  
Overig materiaal zou zij rechtstreeks 
schenken en daar de secretaris van 
het museum in Amstelveen woont, 
was de overdracht daarvan eenvou-
dig te realiseren.  
Uniformen, voorwerpen, krantenarti-
kelen en foto's kunnen wij aan onze 
collectie toevoegen.  
Een anekdote wil ik u niet onthouden. 
Tijdens een staatsbezoek in 1954 be-
zocht het Deense Koninklijk Paar Am-

sterdam. Dagbladen vermeldden onder 
meer: Koning Frederik was zeer verbaasd, 
toen hij vanochtend, na de kranslegging 
bij het Nationaal Monument op de Dam, 
de commandant van het ere-peloton van 
de BS, Binnenlandse Strijdkrachten, dat er 
de wacht had betrokken, de heer Th. Kok 
in het Deens zijn compliment hoorde be-
antwoorden: " Ja, Majesteit, het is voor 
ons een grote eer hier de wacht te mogen 
betrekken".  
En: Na afloop van de plechtigheid vertelde 
hij ons nog, dat hij in 1948 Deens is gaan 
leren, omdat hij Denen te gast had en 
geen woord met hen kon wisselen.  
Yvonne Kok merkte op, dat zij en haar 
twee zusjes aan het eind van de oorlog 
sterk vermagerd en nagenoeg uitgehon-
gerd waren. Zij werden in Deense gezin-
nen ondergebracht om aan te sterken.  
Toen zij lange tijd daarna terugkeerden 
spraken zij vloeiend Deens en hadden zij 
veel moeite met het Nederlands.  
Adjudant Thije Kok diende ruim 30 jaar bij 
ons Korps. 
 
                                    Kap  drs. C. Kuip 

Een muzikale geschiedenis 
Letterlijk vertaald is dat de titel van de tweede CD die door onze Drumfanfare onlangs werd uit-
gebracht.  
Wie de verrichtingen van de D FF nauwlettend volgt, weet dat het niveau nog steeds stijgende is. 
De 16 nummers die op de nieuwe CD 'La Storia' staan, zijn het beluisteren meer dan waard.  
Aan de balie van het NATRES Museum is deze CD voor slechts 15,00 verkrijgbaar.  
                                                                                                      Elnt b.d. J.N.A. Groenendijk 
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“...…deze spoorweg 
heeft zijn naam te 
danken aan de 
uitvinder :
Decauville…….. 

Er wordt naar u geluisterd 
Hoewel de kop van dit stukje u met argwanende blik naar alle schroefjes in muren 
zou kunnen doen kijken, bedoelen wij natuurlijk iets heel anders.  
Tijdens een bezoek van personeel van A-INFCIE 50 Natresbat werd door één van de 
bezoeksters de opmerking gemaakt dat er in onze expositie het vrouwelijk element 
ontbrak, wat heet; "node werd gemist".  
Bij de inrichting van de thematentoonstelling in het kader van 55 jaar NATRES werd 
deze omissie goed gemaakt door bij het onderwerp bewaken en beveiligen onze 
(enige) pop met duidelijke vrouwelijke vormen in te zetten. Uiteraard niet in een mooi 
DT compleet met bruine pumps en een schoudertas, maar zoals men bij de Natres 
het liefst bezig is, in GVT.  
Om het geheel zo realistisch mogelijk in beeld te brengen werd onze wachtpost voor-
zien van een naam en werd Sgt Schoute-Jansen tijdens haar bezoek aan het muse-
um op min of meer vrijwillige basis van haar naamstrook beroofd. Tijdens de feeste-
lijkheden van 12 april jl. maakten velen gebruik van de mogelijkheid om het origineel 
samen met haar (zich wat star opstellende evenbeeld) te vereeuwigen.  
P.S. Als iemand nog voor (etalage)poppen een goed tehuis zoekt. Wij houden ons 
aanbevolen.  
                                                                                                Elnt J.N.A. Groenendijk 

Onze buren in het Museumpark 
A. Het Smalspoor 
Nagenoeg iedere vriend van het Natres-
museum zal inmiddels kennis gemaakt 
hebben met de vaste collectie en de diora-
ma’s van ons museum in gebouw 125. 
De andere musea kent u wellicht nog niet. 
Over de eerste twee nu een enkel woord; 
in de toekomst meer. 
In deze Nieuwsbrief komt het Smalspoor 
uitvoerig aan bod. 
 
Het Infanteriemuseum herbergt voorwer-
pen van voormalige en huidige regimen-
ten en van de voormalige School Reserve 
Officieren Infanterie, de SROI. 
Onder het Infanteriemuseum valt ook een 
gedeelte van gebouw 125, met daarin de 
collecties van het Regiment Wielrijders en 
van de Nederlandse Stichting voor Model-
figuren. Verder wordt deze ruimte gebruikt 
voor wisseltentoonstellingen. 
 
In het Infanterie Schietkamp Museum 
wordt aandacht besteed aan de geschie-
denis van het ISK en de invloed daarvan 
op het dorp Harskamp. 
Vermeldenswaard zijn zeker de voertui-
gen en het geschut op het buitenterrein. 
Rond de gebouwen hebben historische 
voorwerpen en monumenten een plaats 
gekregen. 
 
Door het hele uitgestrekte Museumpark 

ligt een smalspoor van enige honderden 
meters lang. Deze Decauville-spoorweg 
heeft zijn naam te danken aan de uitvin-
der Decauville. 
Deze Fransman had van zijn vader een 
landgoed in Noord-Frankrijk geërfd. Op 
de kleigrond verbouwde hij o.a. suiker-
bieten. Bij teveel regen in de oogsttijd 
was het bijzonder moeilijk de bieten van 
het land te halen. 
Een smalspoor bleek de oplossing van 
het probleem te zijn. Paul Decauville 
construeerde in 1877 de kleine stoomlo-
comotief Lilliput. 
Het smalspoor met een breedte van 500 
mm bestond uit korte spoorramen van 
twee meter lengte, die door één persoon 
konden worden opgenomen. Zo kon de 
spoorbaan steeds snel verplaatst wor-
den naar de plek, waar geoogst werd. 
 
Overigens experimenteerde de zeer 
vooruitstrevende burgemeester van de 
Haarlemmermeer, Amersfoordt, in 1858 
al met smalspoor van Engels fabrikaat. 
Het smalspoor vond al spoedig zijn weg 
naar steenfabrieken, aannemersbedrij-
ven, houtzagerijen, suikerfabrieken, mij-
nen, veengebieden en bossen. 
Na de aandrijving met stoom kwamen o.
a. motorlocs en elektrische locomotie-
ven. 

….met duidelijk 
vrouwelijke vor-

men……. 



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  

 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleek de Decauville-
spoorweg het betrouwbaarste vervoermiddel aan het 
front te zijn. 
Honderd jaar geleden werd op het ISK-Harskamp een 
smalspoor aangelegd van ruim 30 km lang. 
Met motorlocomotieven en lorries vervoerde men 
manschappen, munitie, schietschijven, voedsel, zand 
en bouwmaterialen. 
Tussen 1940 en 1945 verplaatste de bezetter alles 
naar militaire bouwprojecten elders in ons land. 
Oude tijden herleven, nu de Stichting tot Behoud van 
Smalspoormaterieel een spoorbaan aanlegt in het 
Museumpark. Dit is een tijdrovende klus, want de rails 
kunnen niet zonder meer op het gras neergelegd wor-
den. 
De grasmaaiers mogen niet worden gehinderd, zodat 
de enthousiaste vrijwilligers de rails moeten ingraven. 
Een locomotiefremise stond nog op het ISK. Deze is 
in gedeelten verplaatst naar het Museumpark en zal 
eerdaags herbouwd worden. 
Dit en de restauratie van locomotieven en wagons 
vormen een karwei van lange adem, maar het ziet er 
naar uit, dat het resultaat er zal mogen zijn. 
                                                          
                                                            Kap drs. C. Kuip 

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 redactie: 
a.dorrestijn@chello.nl 
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Onderscheidingsvlag en tevredenheidsspeld 
bij 25 jarig bestaan Nationale Reserve 

Op zaterdag 14 april 1973 werd in de Juliana 
van Stolbergkazerne te Amersfoort het 25-jarig 
bestaan van de Nationale Reserve gevierd. 
Eén dag voor het werkelijk 25-jarig bestaan. De 
oprichtingsdatum was immers 15 april 1948. 
Een belangrijke dag in de historie van de Nat-
res. Die dag werd n.l door de minister van De-
fensie een onderscheidingsvlag uitgereikt. Een 
groen doek met een rood-wit-blauwe rand, die 
het Nederlands grondgebied symboliseerde. In 
het midden op de vlag het embleem (het z.g. 
seinvlaggenembleem) met de tekst Nationale 
Reserve. Aan de vlag is een oranje cravatte 
bevestigd met in gouddraad geborduurd “1948” 
en symboliseert de verbondenheid met ons 
vorstenhuis. Deze onderscheidingsvlag is he-
den ten dage te bewonderen in het museum. 
Zoals u weet is er mettertijd een vaandel voor 
in de plaats gekomen. 
Diezelfde 14de april 1973 is door de BLS aan 
elke op dat moment vrijwillig dienende Natres-
militair een draagspeld uitgereikt met de tekst 
“Voor saamhorigheid”. Dit als blijk van tevre-
denheid, zoals blijkt uit de dagorder (hiernaast) 
die met de draagspeld werd uitgereikt.  
De aandacht voor deze draagspeld is bijzon-
der. Natres-militairen en oud-Natres-militairen 
die op 14 april 1973 een verbintenis hadden 

dragen deze speld. Velen vragen zich af waar deze speld van-
daan komt. Vandaar dat wij in deze Nieuwsbrief een overdruk 
laten zien van de dagorder met afbeelding van de speld. 


