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Vrienden van de Historische
Verzameling Nationale Reserve

Museaal nieuws
Het is al enkele jaren dat in de museumwereld een nieuw licht geworpen wordt op ons “nationaal
erfgoed”. Van dat “nationaal
erfgoed” is het militair erfgoed weer
een onderdeel.
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De algemene teneur is de vraag
(wat erg eenvoudig omschreven):
moet elke verzameling een
stijlkamer met dezelfde meubels
hebben, moeten we honderden gelijke tinnen bekers of serviezen in
depôts hebben. Eigenlijk wilde men
de collecties in het land saneren.
Ook moest er één ministerie aanspreekpunt worden voor het
erfgoed. Daarbij kon de buitenwereld de gedachte niet onderdrukken, dat hier naast de sanering eenvoudigweg sprake was “hoe te bezuinigen” (gebouwen, depôts, personeel).

Dit alles liet defensie niet onberoerd.
Staatssecretaris Van der Knaap
kwam tot een aanzet – en een
belangrijk schrijven aan de Tweede
Kamer – van het MBD (museaal
beleid defensie). Niet alleen bleek in
zijn visie marine, landmacht en
luchtmacht een museum te hebben,
maar ook de mariniers, de marechaussee en Bronbeek (KNIL). En
dan nog eens zo’n 52 over het land
bij vele eenheden ondergebrachte

verzamelingen. Al snel bleek dat
het niet om musea ging maar om
Traditiekamers en Historische Verzamelingen onder de verzamelnoemer HVn. Wie gingen die musea
betalen en waar kwam dat geld
vandaan?

Ons Korps Nationale Reserve was
een van de HVn. Dat betekent dat
de CLAS (commandant landstrijdkrachten) – als vanouds de
BLS – onze verzameling steun
moet blijven geven. Immers voor
de traditiehandhaving en alles
daaromheen zijn wij intern van
belang. Daarnaast is er bovendien
een uitstraling van reserveeenheden naar buiten. Door dit
standpunt blijven wij zelfstandig
en blijft onze collectie in het museumpark van het ISK Harskamp gehandhaafd. Als stichting zijn wij
juridisch zelfstandig, behouden wij
onze collectie. Mogelijk worden
echter een aantal HVn wel gekort
als hun collectie het karakter van
traditiekamer of regimentsverzameling te boven gaat.
Onze collectie willen wij zeker in
stand houden, hopelijk bijvoorbeeld door schenkingen en aankopen en financiële steun van onze
donateurs.
Ik roep u dan ook op om eens om
u heen te kijken en nieuwe
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….”Ik roep u dan
ook op om eens
om u heen te
kijken en nieuwe
donateurs te
werven”….
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donateurs te werven. Ze zijn broodnodig. Maar ook uw bezoek aan onze verzameling en schenkingen geven ons steun om op de ingeslagen weg door te
gaan. Zet er uw schouders onder.
A. Kok
Luitenant-kolonel b.d.

ONZE BUREN IN HET MUSEUMPARK
I. Actualiteiten in het Infanteriemuseum
Op een groot blauw prikbord worden
krantenartikelen en foto’s bevestigd
betreffende de toestand in Afghanistan.
Een kleine bloemlezing en fragmenten uit diverse bladen:

Bijeenkomst minister Bot met stamhoofden. De stamhoofden vormen
een bont gezelschap: jong en oud,
allen traditioneel maar toch heel verschillend uitgedost. Wel steeds met
baard en dezelfde neutrale uitdrukking op het gezicht. “U hebt gezien
welke overweldigende kracht we ter
beschikking hebben. Wij zijn niet
bang te vechten”, aldus Bot.
Maar liever helpen de Nederlanders,
van verbetering van de gezondheidszorg tot het opknappen van
moskeeën.

….”Maar liever
helpen de
Nederlanders, van
verbetering van de
gezondheidszorg tot
het opknappen van
moskeeën”….

In Uruszgan staan de eerste papavervelden in bloei. Grote witte bloemen steken boven de groene velden
uit. Na de bloei zullen de eerste
inkepingen worden aangebracht in
de bollen, het melkachtige sap dat
eruit vloeit zal worden gebruikt voor
de productie van heroïne.

Minister van Defensie Eimert van
Middelkoop wil een grotere rol voor
civiele instanties in Afghanistan. Hij
bepleitte dit standpunt vorige week
in het Canadese Quebec op een bijeenkomst voor troepenleverende
landen aan de ISAF-missie in het
zuiden van Afghanistan. De bewinds-

man wil dat de NAVO zich meer richt
op civiel-militaire samenwerking.

Het lichaam van korporaal Cor Strik
is dinsdagavond in ons land aangekomen. De militair kwam vrijdag 20
april tijdens een voetpatrouille in de
Afghaanse provincie Helmand door
een explosie om het leven. Na een
afscheidsceremonie in Kandahar
werd het stoffelijk overschot met
een Brits vliegtuig naar de Engelse
basis Brize Norton overgebracht en
vandaar met een Nederlandse Hercules naar de vliegbasis Eindhoven
gevlogen. De teraardebestelling van
de 21-jarige militair vindt vrijdag in
besloten kring en met beperkte militaire eer plaats.

Marianne zit in de keuken. Haar man
Bob is net binnengekomen met drie
grote zakken vol zaterdagboodschappen. Sinds zijn terugkeer uit
Uruszgan hoeft Marianne gelukkig
niet meer met de tassen te slepen.
“Je kan ook dadelijk hier naar buiten
lopen en dan kan je ook zomaar
ineens doodgereden worden door
een vrachtwagen. Het leven hangt
aan een zijden draadje”.

Op de koelkast hangen een paar
foto’s van Bob in Uruszgan. Onbevangen poseert hij met zijn
maten. Grote zonnebrillen op, de
wapens in de hand.
C.K.
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Van Lee Enfield tot Davi
De krijgsmacht heeft jaarlijks 7000
nieuwe militairen nodig voor operaties
in het buitenland, de huidige kerntaak
van Defensie. Daar de jonge soldaten
gemiddeld vier jaar bij Defensie
werken is er een grote vervangingsbehoefte.
Onlangs werd de televisiedocumentaire “Davi wordt soldaat” uitgezonden. Waarbij de kijker het modernste
materiaal te zien kreeg.
Hoe snel de ontwikkeling hiervan
gegaan is! Nog maar kort geleden
waren bewapening, uitrusting en
kleding totaal anders.

Dit kunnen we duidelijk zien in onze
Verzameling en bij de buren: het Infanteriemuseum en het ISK-museum.
Bezoekers die in dienst geweest zijn
hoor je in alle drie gebouwen
enthousiast tegen hun kinderen
vertellen over de wapens en de
uitrusting, die zij gebruikten in de periode, die sommigen de mooiste tijd
van hun leven noemen. Zo van: “Kijk
Henkie, dat Amerikaanse geweer,
daar heeft je vader nog mee geschoten. Het is een Garand, een semiautomatisch wapen. Er gaat een patroonhouder met acht patronen in. Na
het laatste schot wordt de lege patroonhouder automatisch uitgeworpen. Bij een bepaalde handeling moet
je voorzichtig zijn, anders raakt je
duim bekneld. En dat voel je hoor,
dan kijk je een volgende keer wel beter uit”.

Een medebezoeker merkt op: “Acht
patronen? Mijn geweer was een FAL.
In de patroonhouder daarvan gaan 20
patronen”.
“Oh mijnheer”, onderbreekt Henkie, “is
de FAL het wapen daar met het vele
hout eraan?”
“Nee, nee! Dat is een Lee Enfield.
Daarmee schoten ze in de jaren 50. Na
ieder schot moest je grendelen. Dan
vloog de lege huls eruit en een nieuwe
patroon belandde vanuit de patroonhouder in de kamer, dus in de ruimte
net achter de loop. Naar wat ik ervan
gehoord heb, is dit Engelse geweer zo
betrouwbaar, dat wanneer je hem in
het zand had laten vallen, je gewoon
door kon gaan met het verschieten
van je tien patronen”.

Des te opvallender na al deze verschillen waren de bewoordingen van de
sergeant in de documentaire, nadat
het peloton waarvan Davi deel uitmaakte, in de looppas was aangetreden tijdens de AMO, de Algemene Militaire Opleiding.
“Laat je thuis de deur openstaan?
Waarom laten jullie dan de kamerdeur
en de kastdeuren openstaan? Jullie
krijgen één minuut om ze op slot te
doen. Wat zeg ik, één minuut? 45
seconden! En nou wegwezen!”. Zo
ging het tientallen jaren geleden ook
al. Niets nieuws onder de zon.
Kap drs. C. Kuip

Bestuurssamenstelling
Doordat de laatste tijd enige mutaties in het bestuur hebben plaatsgevonden,
leek het ons zinnig de huidige samenstelling te vermelden:
Lkol b.d. A. Kok LL.B, voorzitter

Maj b.d. C. Meere

Kap b.d. drs. C. Kuip, secretaris

Maj b.d. R. Roos

Elnt b.d. A.F. Koning, penningmeester

SgtI b.d. A. Dorrestijn
KplI E. Voorhaar

……“ Daar de
jonge soldaten
gemiddeld vier
jaar bij Defensie
werken is er een
grote
vervangingsbehoefte”.

HIST. VERZAMELING

Bestuursmutatie

NATIONALE RESERVE
In een vacature is door de Korpscommandant KNR benoemd maj b.d. Ron Roos te Maassluis. Wij wensen de
heer Roos een goede tijd in het bestuur.

Postadres
Hist.Verz. Nationale Reserve,
ISK Harskamp,
MPC 41 C,

Adreswijzigingen

Postbus 9,
6732 ZG Harskamp.

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.

Bezoekadres:
Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp.

Vanaf heden deze opgaven gaarne bij onze penningmeester
op het e-mailadres: Dolfkoning@home.nl

Telefoonnr. 0318—454194, bgg
454192

Of naar het adres:
A.F. Koning, Beethovenlaan 259, 8031 CC Zwolle.

E-mail:
A.Dorresteijn@MINDEF.NL

Telefoon: 038-4210728.
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Museumweekend Harskamp
Misschien was u tijdens het landelijke museumweekend
niet in de gelegenheid een bezoek te brengen aan onze
Historische Verzameling. Welnu, dit kan goed gemaakt
worden.
Zaterdag 28 en zondag 29 juli a.s. heeft het Museumpark
Harskamp een eigen museumweekend. U kunt bij ons
terecht tussen 10.00 uur en
16.00 uur.
De museumgebouwen en de winkel zijn open, de treinen
van de Stichting Smalspoor rijden, vele historische voertuigen, o.a. van de Army Vehicle Club, kunnen worden
bezichtigd. Zaterdag is er muziek. U ziet het, het Museumpark is alleszins een bezoek waard.

Welkom op 28 en 29 juli 2007

