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Vrienden van de Historische Verzameling 

  Na een lange, wellicht te lange onderbreking,  zenden wij U onze  
  vriendenbrief weer toe en wensen u een goed 2010 toe. 

 
             NatRes zestig jaar oud. 
De Nationale Reserve—ons Korps— is toch maar weer meer dan zestig jaar 
oud, ondanks dreigende opheffing in de vijftiger jaren. Dank zij een breed ge-
dragen handtekeningenactie( waaraan onverbrekelijk de naam van wijlen Joop 
van Domselaar is verbonden) en discussies met parlementariërs, bewindslie-
den en binnen de landmacht bleef het instituut behouden. Wel liep het Korps in 
de pas met de maatschappelijke altijd aanwezige reorganisaties, afslankingen 
en bezuinigingen. 
 
Uit hoofde van het bewaren en bewaken van onze bestaansgeschiedenis publi-
ceren wij hieronder een historisch document en de reactie daarop van een van 
de toenmalige reservisten. 

 
INSPECTEUR  NATIONALE  RESERVE                ’s-Gravenhage, maart 1958 
 
Vrijwilligers 
De Minister van Oorlog heeft de volgende richtlijnen gegeven voor de onlangs  – tijdens de beraadslagingen 
in de Tweede Kamer over de defensiebegrotingen  -  aangekondigde reorganisatie van de Nationale Reser-
ve. 
  
1. De Nationale Reserve zal deel van de Koninklijke Landmacht blijven uitmaken, doch voortaan uitslui-

tend uit Infanterie bestaan. 
2. Tot de Nationale Reserve zullen behoren de thans aanwezige vrijwilligers, voor zover zij onder de 

gewijzigde omstandigheden hun verbintenis willen bestendigen. Bovendien zullen tot een verbintenis 
bij de Nationale Reserve worden toegelaten de zich daartoe vrijwillig aanmeldende dienst – en reser-
veplichtigen van alle wapens en dienstvakken, die hun eerste militaire oefening hebben volbracht en 
geen mobilisatiebestemming ( meer ) hebben. Het toelaten tot een verbintenis bij de Nationale Reser-
ve van dienst- en reserveplichtigen zonder mobilisatiebestemming zal eerst op een nader te bepalen 
datum na 1 juli 1958 kunnen worden verwezenlijkt. 

3. De Nationale Reservisten zullen plaatselijk onder leiding van de eigen officieren en onderofficieren                   
der Nationale Reserve en onder toezicht van de betrokken Territoriale Commandant oefenen tot het 
onderhouden van de voordien verkregen gevechtsvaardigheid. De elementaire opleiding onder lei-
ding van betaalde instructeurs zal derhalve niet meer plaatsvinden. De oefeningen ( eenmaal per 
maand gedurende 3 uren ) moeten gericht zijn op het onderhouden van de lichamelijke en militaire 
vaardigheid en in het bijzonder van de schietvaardigheid Boven en behalve deze geregelde oefenin-
gen kan het van tijd tot tijd deelnemen aan alarmoefeningen verplicht worden gesteld. Teneinde de 
geoefendheid van het peloton en de onderlinge binding te waarborgen, is vanzelfsprekend trouwe 
deelneming aan de oefeningen vereist. Vrijwilligers die niet regelmatig aan de oefeningen deelnemen 
zullen volgens nader te stellen regelen ontslagen kunnen worden. Dit geldt ook voor de vrijwilligers, 
die onvoldoende zorg hebben besteed aan het onderhoud van hun wapen. 

4. Telkens wanneer uit binnen een rayon met een straal van 10 à 14 Km. woonachtige nationale reser-
visten een peloton is geformeerd ( tenminste 30 man sterk en voorzien van de vereiste encadrering ), 
zal de Territoriale Commandant bepalen of het peloton voor tijd van oorlog of oorlogsgevaar oproep-
baar moet worden gemaakt. Hij zal daarbij letten op de geoefendheid  van het peloton, de plaats 
waar het geformeerd is en de taak welke aan het peloton zal kunnen worden toegewezen. Blad 2                                  
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   Deze laatste zal, waar mogelijk, gezien moeten worden in samenhang met die van de voor de       
territoriale verdediging op te richten compagnieën infanterie. 

5. De bewapening der Nationale Reserve zal uit geweren bestaan. Groepswapenen worden niet uitge-
deeld. 

   Ik ben mij er van bewust, dat met betrekking tot de Nationale Reserve in de nieuwe stijl, bij U vele 
vragen zullen rijzen, welke ik momenteel nog niet kan beantwoorden. Zo zullen de geldelijke vergoedin-
gen voor oefening in werkelijke dienst in vredestijd en in oorlogstijd aanmerkelijke wijzigingen onder-
gaan. Niettemin meen ik U op de hoogte te moeten stellen van voorenstaande globale gegevens, in 
afwachting van de verdere uitwerking ervan. Van Uw Districtscommandant kunt U nadere mededelingen 
verwachten 

Vrijwilligers, thans is wederom de daad aan U. Uw districtscommandant rekent op Uw medewerking bij 
de vorming van de pelotons. Mocht een vrijwilliger niet bij de Nationale Reserve verbonden willen blij-
ven, dan dient hij op de normale wijze, doch liefst voor 1 mei a.s. een ontslagaanvrage bij zijn Districts-
commandant in te zenden, waarna hem zo spoedig mogelijk het gevraagde ontslag eervol zal worden 
verleend. 

Tot slot is het mij een behoefte aan de vrijwilligers van de Marechaussee -  reserve en luchtdoelartillerie 
mijn dank te betuigen voor hun uitstekende dienstvervulling als hulpmarechaussee/wachtmeester der 
marechaussee en als luchtdoelartillerist. Zij, die besluiten niet over te gaan tot de infanterie - welk   

besluit ik volkomen kan billijken– wens ik als afscheid het allerbeste toe. 

De kolonel der Fuseliers, inspecteur der Nationale Reserve, 

                                                        ( W.g.  D.Blanken ) 

    Wij danken deze oud-reservist voor het ter beschikking stellen van dit do-
cument en zijn  toelichting . Daarnaast spreek ik de wens uit dat u, wan-
neer u voor onze verzameling interessante stukken of voorwerpen heeft 
deze aan onze verzameling wilt toevoegen. 

L Kol. b.d. A. Kok LL.B  voorzitter Stichting. 
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 Geschiedschrijver, Schutter en Dichter over de “Tiendaagse 
Veldtocht”. 

 
Vitrine 1 in gebouw 125 toont ons onder meer kleding en uitrusting van Schutters, die in 1831 deelnamen aan 
de ―Tiendaagse Veldtocht‖. 
 
Op 2 augustus van dat jaar gaf koning Willem I zijn strijdmacht het bevel de Belgische legers aan te vallen. 
Deze bevonden zich voor een groot gedeelte bij Maastricht en bij Antwerpen. 
 
De Nederlanders joegen op 8 augustus het Maasleger op de vlucht en versloegen vervolgens het Schelde- 
leger, dat onder bevel stond van koning Leopold, die in juni 1831 de hem aangeboden kroon aanvaard had. 
 
Daar de Fransen de Belgen te hulp kwamen kon Brussel niet worden veroverd. 
Het Nederlandse leger trok zich terug en de onderhandelingen betreffende de Belgische kwestie werden voort-
gezet. 
 
De geschiedschrijver verzamelt zoveel mogelijk gegevens over zijn onderwerp en geeft dan een beschrijving. 
De mannen in het veld wisten in 1831 niet veel meer dat hetgeen zich afspeelde in hun directe omgeving. 
 
In vergelijking met nu stelden de verbindingsmiddelen slechts weinig voor. 
De manschappen klaagden vaak over het weer, over te weinig eten en drinken, primitieve slaapgelegenheden. 
Dan waren er nog de eindeloze afmattende marsen, die in hun ogen dikwijls zinloos waren. 
 
Voorbeelden hiervan geeft N.G. Keizer in zijn boek ―De heldendood tegen de Belgen‖. Dit boek is een bewer-
king van het dagboek van een ver familielid van de schrijver, de Texelse tweede luitenant Johannes Keizer 
van de Noord-Hollandse Schutters. 
 
Het uur van vertrek was aangebroken. De verwarring was onbeschrijflijk. Johannes botste in zijn haast tegen 
twee soldaten, die met armen vol papieren naar een open kar toe holden. De volledige administratie viel in de 
modder. Ieder graaide de weggewaaide documenten weer bij elkaar en wierp deze in de kar. 
 
De hele middag hadden de Noord-Hollandse Schutters niets te doen en ook niets te eten. Johannes was dui-
zelig, door de warmte, door de honger en door gebrek aan slaap. 
 
Op de vierde dag van de veldtocht tegen de Belgische opstandelingen vond de dodenmars van de vrijwillige 
Noord-Hollandse Schutters plaats. Vanaf de zeer vroege ochtend marcheerden de Schutters met een lege 
maag in de brandende zon. Nergens was iets te drinken. Geert bakker sneuvelde al voor het middaguur. Hij 
struikelde nog een paar minuten naast het gelid mee, waarbij hij steeds verder achter raakte. Tenslotte viel hij 
voorover op zijn gezicht. Een paar andere Schutters wilden naar hem toe gaan, maar werden door een ser-
geant op luide toon in het gelid teruggebracht. 
Keizer had zich in woord en geschrift wat al te kritisch uitgelaten over hoger geplaatsten. Na de vijandelijkhe-
den, op weg naar Texel, werd hij opgepakt en opgesloten in de gevangenis. 
 
Vanwege insubordinatie, samenzwering tegen het gezag, contacten met weerspannige elementen, connecties 
met de vijand, hulp bij desertie, plichtsverzuim en majesteitsschennis, zoals hem werd verteld. Al spoedig wist 
hij te ontkomen. Achtereenvolgens woonde hij in de staat New York, Californië, Zuid-Amerika en tenslotte 
Kleef, vlak over de Nederlandse grens. Pas na 1880 is hij overleden. 
Behalve geschiedschrijvers en militairen richtten dichters en kranten zich in de 19

e
 eeuw reeds tot de lezers. 

 
De student Costerus schreef: De koning moet niet ten koste van zijn getrouwe Hollanders aan snoode muiters 
voorwaarden toestaan, die onze welvaart in den hartader zouden aantasten: liever een strijd op leven en dood, 
dan België in het bezit van eene vrije vaart op de Schelde, dan België in het bezit van een duim Hollandschen 
grond. Het enthousiasme in Nederland vanwege het winnen van de Tiendaagse Veldtocht was enorm. 
 
De prins van Oranje werd bevorderd tot veldmaarschalk. De overige deelnemers aan de Veldtocht ontvingen 
het ―Metalen Kruis‖, dat gegoten was uit de op de Belgen buitgemaakt geschut. 
   
                                                 Zie verder pagina 4 
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  WAARDERING   DOOR  
      LEGERMUSEUM 
  
 

   Bij het zestigjarig jubileum 
van de:  
―Stichting Vrienden van het 
Legermuseum‖ heeft onze 
voorzitter  A. Kok voor zijn 
ruim 40 jarige ondersteuning  
de gouden vriendenspeld 
van bovengenoemde stich-
ting ontvangen. 
 
Vanaf deze plaats onze  
welgemeende gelukwensen. 
 
Namens ons museum 
C. Kuip, secretaris. 

Een dichter schreef: 
 
           Dat was God zelf, die alles ziet 
           Want hij vergat Oud-Holland niet, 
           Waar trouw en vrijheid samenwonen; 
           Hij zag het uit zijn hemelzaal, 
           En schonk zijn kracht en zegepraal 
             Aan Hollands wakk’re heldenzonen. 
 
 
Vele burgers voelden zich geroepen hun bijdrage te leveren. 
Een paar voorbeelden van giften, die vermeld staan in het 
overzicht van schenkingen. 
  
 Van eenige ingezetenen van IJsselstein, een rijpaard, ge-
schikt voor de kavalerie. 
 
 Van den Heer Burgemeester van Amsterdam, twee vaten, 
inhoudende vijf honderd twee en negentig Nederlandsche 
ponden tabak in kardoezen. 
 
 Van eenen Burgemeester van Noord-Brabant, die verlangde 
onbekend te blijven, een bruin merriepaard. 
 
 Van Mejufvrouw B., te Delfshaven, eene partij pluksel en 
linnen. 
 
Van den Heer W.G.T. Zeijdner, Loodgieter te Amsterdam, elf-
duizend stuks geweerkogels, ter verdediging van Koning en 
Vaderland. 
 
Geraadpleegde werken: 
 
 N.G. Keizer, De heldendood tegen de Belgen. 
 F. Rovers,    Dan liever de lucht in. 
  M. Talens,    De ransel op de rug. 
 
         Kap drs. C. Kuip. 
 
 

  Grote aandachttrekker bij ons museum is de  
   voortgetrokken 40 L 70 gemoderniseerd. 

 


