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December 2003

Nieuwsbrief
Vrienden van het Natres Museum

Interessante informatie:
Openingstijden museum:
April t/m december
maandag t/m vrijdag van
13.00 tot 16.00 uur.
Januari t/m Maart
woensdag van
13.00 tot 16.00 uur.
Op feestdagen gesloten.

Nu het vijfenvijftig jarig bestaan achter
de rug is zullen wij vooruit moeten kijken. Vijfenvijftig jaar Natres betekende immers voor ons een terugblik in
onze jongste geschiedenis. Velen onder ons hebben hieraan actief deelgenomen. Hen zijn wij dankbaar dat zij
mee hebben gewerkt aan een Korps
dat alom bewondering en respect verdient.
Het museum gaf inzicht in “highlights”
uit die vijfenvijftig jaar. Het geheel trok
een record aantal bezoekers. Daarbij
lieten wij het Infanteriemuseum en het
ISK-museum (ver) achter. Dit was
mede door de ontvangst van werkgevers door de Korpscommandant op
onze feestdag en de vrijwilligers zelf
die er toen in groten getale waren.
De museummedewerkers gaven de
permanente expositie ook een ander
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gezicht. Hierdoor werd de geschiedenislijn vanaf 1813 beter zichtbaar.
Maar we zijn er nog niet. Collectievorming gaat door en nog steeds ontvangen wij schenkingen. Conservering is
een ander aandachtspunt waarbij wij
steun mogen ondervinden van onze
collega’s van de beide andere
“Harskamp-musea”.
Om een kenniscentrum over de reserve-eenheden te kunnen gaan vormen
zijn wij ook erg geholpen met geschreven en gedrukte bronnen en beeldmateriaal.
Eigenlijk willen wij u - als lezer - de
vraag stellen eens om u heen te kijken
en ons op een breed Natres-terrein te
steunen met materialen.
Bij voorbaat dank!
A. Kok,
luitenant-kolonel b.d.

Van de redactie
Het jaar 2003 is tot op heden een
schitterend jaar voor ons museum
geweest. Het aantal bezoekers vertoont een duidelijk stijgende lijn. We
denken uit te komen op in totaal
5.900 mensen die ons museum bezocht hebben. Belangstellenden uit
alle windstreken, die hun vakantie
doorbrengen op de Veluwe. Maar ook
belangstelling van de leden van ons
geachte Korps Natres. En dat heeft
ons goed gedaan.
Op 12 april van dit jaar was immers
bijna het gehele Korps in Harskamp
aanwezig voor de herdenking van het
55 jarig bestaan. Bij elkaar ruim
2.100 vrouwen en mannen. Op enke-

len na hebben die een rondgang gemaakt langs de vitrines.
Naar een idee van voorzitter
Lkol A. Kok en met medewerking van
bestuurslid en collectiebeheerder SgtI
A. Dorrestijn hebben vier vrijwilligers
van het O.V.V./K.N.R. afdeling Overijssel de wisseltentoonstelling 55 jaar
Korps Nationale Reserve opgebouwd.
Uitgebeeld worden de watersnoodramp
februari 1953, de watersnood in de omgeving van Kampen, Limburg en
Winschoten, de MKZ-crisis en de vuurwerkramp te Enschede.
Voorts werden vervaardigd: een mitrailleuropstelling, een road-block en een
schuttersput.
Dit alles grotendeels naar eigen inzicht.
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Na een inleiding van onze voorzitter
werd deze expositie op 12 april ’s
morgens officieel geopend door de
Korpscommandant.

…. Intussen…
ruim 400
“vrienden/
donateurs” ...

Tijdens het diner op de Vrijwilligersdag 12 juni j.l. reikte de voorzitter aan
de vier vrijwilligers, te weten H.J.
Bon, G.H. Wevers, H.A.G.M.
Wientjes en H. Wilmink, de NatresMuseummedaille uit als dank voor
hun inzet bij de herinrichting van het
museum (zie foto hieronder).
Vanwege verhoogde waakzaamheid
was het museumpark tijdens het Nationale Museumweekend 12 en 13
april van dit jaar gesloten. De leiding
van het museumpark heeft toen besloten een alternatief museumweekend te organiseren op zaterdag 26
juli. Die dag stond er in het park een
groot aantal oude legervoertuigen,
het smalspoortreintje was in bedrijf
en alle musea waren open. Op deze

prachtige dag hebben honderden bezoekers genoten van alles wat er te
zien was, inclusief van de schoonheid van ons park.
Op dit moment is het weer rustig met
bezoekers. Vanaf 1 januari t/m 31
maart 2004 zijn we dan ook alleen op
woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00
uur open. Deze periode zullen we gebruiken om een nieuwe thematentoonstelling in de expositie te
plaatsen.
Intussen hebben zich ruim 400
“vrienden/donateurs” aangemeld. Wij
zijn daar erg blij mee. Vaak zijn wij
voor bijzondere voorwerpen aangewezen op het aankopen ervan. En al
vindt dit vaak plaats bij de "dump",
ook die weet z’n prijzen. Wij zijn onze
vrienden zeer erkentelijk. Zonder hun
steun zou het heel moeilijk zijn de
collectie op een goed peil te houden.
A.D., SgtI b.d.

12 juni 2003
V.l.n.r.: H.J. Bon, G.H. Wevers
H. Wilmink en H.A.G.M. Wientjes

Taken versus personeel bij de Natres
…… de reservist
heeft toegevoegde
waarde voor
Defensie en voor het
bedrijfsleven…..

De hoofdtaak van het Korps Natres
is het bewaken en beveiligen van militaire objecten en host nation support. Maar het zou ook civiele objecten kunnen beveiligen. En bij militaire bijstandstaken kan het worden ingezet ter ondersteuning van politie,
mits er sprake is van een laag geweldsniveau.
De Natres zou vaker voor bepaalde
taken kunnen worden ingezet, zodat
de parate eenheden niet te vaak onderbroken worden in hun dagelijkse
bezigheden.
Er is dan wel meer personeel nodig.
Jaarlijks komen er zo’n 180 reservisten op, terwijl er 300 nodig zijn. Wer-

ving gebeurt vaak decentraal. Bijvoorbeeld met een stand op een
beurs om informatie over de Natres
te geven.
De reservist heeft toegevoegde
waarde voor Defensie en voor het
bedrijfsleven. Een Natresser is gezond, is gewend leiding te geven en
te krijgen en is betrouwbaar en gezaghebbend.
Bij calamiteiten worden Natres militairen ingezet in de eigen regio. Zij
kennen het gebied, zijn zeer gemotiveerd en snel inzetbaar.
Maj ing. A. Westra
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Onze buren in het Museumpark
B. Het Museum Infanterie Schietkamp Harskamp
In de Nieuwsbrief nummer 10 maakten we kennis met de Stichting tot Behoud van Smalspoormaterieel. In nummer 11 nemen we het Infanterie Schietkamp Museum onder de loep.
Deze historische verzameling besteedt aandacht
aan de geschiedenis van het ISK en de invloed
daarvan op het dorp Harskamp.
Vanaf 1899 hebben vele duizenden beroepsmilitairen en dienstplichtigen hier een deel van hun
opleiding gevolgd. In een gebouw dat stamt uit
de begintijd van het Schietkamp komt met behulp van kaarten, foto’s en diapresentaties een
en ander tot leven.
De vele wapens, uniformen en gebruiksvoorwerpen geven een duidelijk beeld.
Eén van de eerste teksten, waarop de bezoeker
stuit is de volgende:
In maart 1979 werd door de toenmalige Commandant ISK Lkol C. Volkers een team samengesteld om alle artikelen betrekking hebbende
op het ISK en de dorpsgemeenschap Harskamp
te verzamelen.
Op 29-05-1979 werd de Stichting Historische
Verzameling ISK in het leven geroepen.
Op 09-08-1979 vond op feestelijke wijze de opening plaats door genm J.G. Roos.
De Historische Verzameling wordt gerund door
vrijwilligers en vrijwilligsters uit de Harskampse
gemeenschap.
Iets verder zien we een grote witte punttent en
een maquette met de tekst:
Zestienmanstent
Complete maquette van de zestienmanstent,
gebruikt in het schietkamp voor legering.
De Infanterie oefende in de beginperiode alleen
in het voorjaar en in de zomer in het ISK. De
troepen waren dan enige weken achtereen gelegerd in een tentenkamp op de Zuiderheide.
Naast de Infanterie kwamen in 1901 ook de Cavalerie, de Koloniale Reserve, het Korps Mariniers en de Koninklijke Marine hier al schieten.
Uit de beginperiode is nog een anekdote bekend.
Door het afvuren van een kanon werd de reveille
(05.00 uur), het einde van de morgen- en het
einde van de middagdienst bekend gemaakt.
Boven de officierskantine woonde een luitenant
van het vaste detachement. Tegen officieren van
de Cavalerie had hij erover opgeschept, dat hij
nog nooit wakker was geworden van het morgenschot. De heren besloten er voor te zorgen,
dat hij dit schot de volgende morgen wel zou horen.
In de nacht werd het kanon versleept tot onder

het slaapkamerraam van de luitenant en om
05.00 uur precies werd het kanon afgevuurd.
De officier liet luid en duidelijk merken, dat hij
wakker geschrokken was. Het afvuren van het
kanon door bezoekers van het ISK heeft zich
nooit herhaald.
Mogelijk was de rekening te hoog. Deze zag er
als volgt uit:
1 porceleinen fonteintje
ƒ 40,-4 gordijnen à ƒ 7,-- 28,-43 ruiten à ƒ 1,20
- 51,60
boete
- 10,40
Totaal
ƒ130,-Dan komen we bij een vitrine met voorwerpen
uit de periode 1940-1945. Eén van de wapens
lijkt op de AK 47 Kalashnikov, maar het is het
Duitse Sturmgewehr, de MP
(Maschinenpistole). Een aanvalsgeweer, dat

“...…een
zestienmanstent
voor
legering…….

Sturmgewehr
het geweer, pistool en machinepistool moest
gaan vervangen. Het is een gasdruklader met
een gasbuis boven de loop, voorzien van een
magazijn voor 30 patronen aan de onderzijde
van het wapen.

Technische Daten:
Waffenlänge:
Lauflänge:
Gewicht:
Kaliber:

940 mm
420 mm
5,1 Kg
7,92 x 22 mm
(Kurzpatrone)
Lauf:
4 Züge, rechtsdrall
Kadenz:
500 Schuss pro Minute
Mündungsgeschwindigkeit: 645 m/s
Mx eff. Kampfentfernung: 800 m
Kastenmagazin: 30 Patronen

De ingebruikname van het Sturmgewehr wordt
door velen gezien als de belangrijkste gebeurtenis op het gebied van militaire handvuurwapens
van de vorige eeuw. Men had ontdekt, dat de
normale geweerpatroon eigenlijk veel te krachtig en te zwaar was voor het normale gebruik.
Een logisch gevolg was de ontwikkeling van
een kortere en minder krachtige patroon, waardoor meer munitie kon worden meegevoerd en
het wapen ook bij automatisch vuur goed onder

MUSEUM KORPS
NATIONALE RESERVE

Vrienden van het Natres
Museum

Van de penningmeester
Beste Vrienden van ons Museum,
Om problemen met de verspreiding van onze Nieuwsbrief te voorkomen doe ik een klemmend beroep op u om bij verhuizingen uw nieuwe adres aan ons door te geven.
Dit kan bij het museum, maar ook via mijn telefoon of
e-mailadres: dolfkoning@home.nl
Inmiddels heeft de incassoronde voor het jaar 2003 plaatsgevonden.

Redaktie Nieuwsbrief
Bezoekadres:
Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp.
Correspondentieadres:
Museum Natres ISK Harskamp
MPC 41 C,
Postbus 9,
6732 ZG Harskamp.
Telefoonnr. 0318—454126 of 454124
E-mail (tijdelijk):
a.dorrestijn@chello.nl

Dat uw bijdrage goed besteed wordt kan iedere bezoeker van ons
museum zien.
Immers: de vaste collectie is inmiddels in chronologische volgorde
gerangschikt en de wisseltentoonstelling in het midden van het museum beeldt de maatschappelijke betrokkenheid van ons Korps uit.
Het woord wisseltentoonstelling zegt het al: om de zoveel tijd richten
we de schijnwerper op een ander thema. Daarbij brengen de vrijwilligers niets in rekening, maar het benodigde materiaal moeten we wel
betalen.
U begrijpt al welke kant ik op wil, maar dat zult u een penningmeester
niet kwalijk nemen. Deze beschikt nu eenmaal graag over een financiële reserve. Dan kunnen ook niet voorziene uitgaven gedaan worden.
We weten allemaal, dat er van een inkomensstijging bij heel wat
mensen niet of nauwelijks sprake is. Ondanks dat waag ik het erop u
te vragen uw contributie over het jaar 2004 met 1 euro of met een
paar euro’s te willen verhogen.
Mocht dit mogelijk zijn, dan kunt u dit doorgeven aan het museum of
telefonisch of per e-mail aan mij.

DOOR

VRIJWILLIGE
INZET WEERBAAR

Namens het bestuur,
Elnt A.F. Koning
Tel. 038-4210728

Vervolg “Onze buren in het Museumpark”
controle kon worden gehouden.
De Sovjetunie haakte als eerste in op deze nieuwe
ontwikkeling. Nadat het Rode Leger bij zijn opmars
naar het Westen kennis had gemaakt met het

Sturmgewehr zag men al snel de waarde van een
dergelijk wapen in. Het nieuwe Russische wapen
verscheen in 1947: de Avtomat Kalashnikov of AK
47, een van de bekendste wapens ter wereld, dat
zeer doeltreffend is en gemakkelijk te bedienen.
Tot op heden zijn er in Oost-Europa, China en di-

verse andere landen tientallen miljoenen gefabriceerd. Onlangs nog konden we in de kranten lezen, dat Amerikaanse soldaten tijdens patrouilles in Irak de voorkeur geven
aan een AK 47 boven hun eigen wapen. Uiterlijk lijkt de AK
47 sterk op het Sturmgewehr door hetzelfde kromme magazijn voor 30 patronen met een ingekorte huls.
Net als het Natresmuseum weet het ISK-museum zich gesteund door een trouwe achterban van donateurs. Financieel een voordeel, daar er nu eenmaal geld nodig is om de
collectie optimaal te kunnen presenteren. Bovendien voor
bestuur en vrijwilligers een teken, dat hun inzet wordt gewaardeerd.
U zult begrijpen, dat slechts op een paar bezienswaardigheden van de zeer uitgebreide en gevarieerde collectie
kon worden gewezen. Gelukkig is een bezoek aan het ISKmuseum nagenoeg dagelijks mogelijk.
Maandag t/m vrijdag bent u van harte welkom van 13.00
tot 16.00 uur.
Kap drs. C. Kuip

Het bestuur en de medewerkers van het museum Korps Nationale Reserve
wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

