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Ons museum springlevend
Na enige rust in de informatie naar u
toe ben ik als voorzitter van onze
Stichting verheugd weer op het net
te zijn. Jammer dat u – door technische problemen bij ons even van
berichten was verstoken. Gelukkig
hier dan weer enig levensteken.
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Onze verzameling breidt zich steeds
uit. Vele bezoekers zenden – na hun
bezoek – voor ons belangrijk erfgoed toe. Hieruit blijkt dat onze bezoekers onze expositie op prijs stellen, er graag aan meewerken en
(mogelijk op zolder) uit familiebezit
nog voor ons interessante zaken
hebben. Hier staan wij natuurlijk
graag voor open en zullen bekijken
of het met onze doelstellingen past.
Wij kijken ook naar uw bijdrage(n)
met grote belangstelling uit. Daarnaast hopen wij natuurlijk ook dat
uit de bezoekersgroep nieuwe donateurs zich melden.

Juist dit jaar zijn er vele herdenkingen vanuit de meidagen waarin ook
de Vrijwillige Landstormkorpsen hun
steentje bij hebben gedragen. Vooral
het Landstormkorps Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst hebben
van zich laten horen. Onze expositie
toont dit dan ook uitgebreid. Dit seizoen hopen wij door een bruikleen
van een 2 cm Oerlikon – een geschut dat de luchtafweer deels voor

zijn rekening nam – u nog beter
voor te lichten hoe dat in die meidagen ging.

Terugkijken is altijd interessant,
immers..… in het verleden ligt het
heden en in het nu wat komen
gaat. Maar het nu is een zeer professioneel opgezette organisatie die
binnen Defensie veel waardering
geniet. Ook schuwen individuele
reservisten uitzendingen niet, staan
zij klaar voor beveiligingstaken en
bewakingstaken en worden zij ingezet bij ceremoniële gebeurtenissen.
Daarnaast staan zij klaar voor ondersteuning van civiele taken bij de
overheden (provincie, gemeente en
waterschap) en houden zij in korpsverband hun conditie op peil. Dit
zijn zaken die u in onze expositie
zult kunnen terugvinden.

Ook dit seizoen zien wij naar u uit
en willen u graag kennis laten maken met onze wortels
(tegenwoordig in goed Nederlands:
roots).

A.Kok LL.B
LKol b.d.
Voorzitter
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Museum in natuurgebied

….”ziet hij het
parkachtige
terrein”…
”de klaterende
fontein”…..

In een van de Nieuwsbrieven uit het
begin van deze eeuw lezen we: Nog
onder de indruk van de videopresentatie, de vaste collectie en de
thema-expositie over de Vrijwillige
Landstormkorpsen verlaat de bezoeker gebouw 125, het Natresmuseum.
Voor zich ziet hij het parkachtige terrein, de oude hoge bomen, de fraaie
vijver met de klaterende fontein, de
ingegraven rails van het smalspoor
en de Legerplaats Harskamp. Daarachter zijn zichtbaar de Stafgebouwen, de kantine en de legeringsgebouwen.
Het was er lang niet van gekomen,
maar tijdens het Museumweekend in
april van dit jaar kon hij het Museumpark opnieuw bezoeken.
Vanwege het mooie weer en de niet
te grote afstand had hij de fiets genomen.
Alles bekijken en alle teksten lezen
was hem wegens tijdgebrek helaas
niet mogelijk. Wel had hij zich voorgenomen aan elk museum een kort
bezoek te brengen.

….”Zij spraken over
Natrestaken”…
…..”en over
Natresmilitairen die
op uitzending zijn
onder meer naar
Afghanistan…”.

In het Natresmuseum hield hij zich
aan de aanbevolen looprichting. Zo
viel zijn oog meteen al op het gewei
van een edelhert naast de vitrine met
voorwerpen betrekking hebbend op
de Tiendaagse Veldtocht van 1831.
Naast het gewei een poster met daarop een hert, staande in een natuurgebied, met daarbij de tekst: Beschermen wat je dierbaar is.
In de wisselexpositie in het midden
van het museum zag hij verder nog
lokduiven, lokeenden, de houwers
(slagtanden) van een wild zwijn en
een reegewei.
“Zeker aangeleverd door een jager,
die daardoor wilde benadrukken, dat
het Museumpark deel uitmaakt van
het Infanterie Schietkamp, een regelrecht natuurgebied”, mompelde onze
bezoeker.
Negen schietbanen in 1899, 34 nu en
een oppervlakte van 3600 ha. Een

uniek natuurgebied waar edelherten
ongestoord leven. En reeën, zwijnen,
vossen en vele andere diersoorten.
“Ziezo, ik ben in twee van de vier
musea geweest. Ik ben aan koffie toe
en aan een sigaar.”
Op het terras bij gebouw 101, waarin
onder meer de winkel is ondergebracht, raakte hij in gesprek met
mensen die aktief dienend waren bij
de Natres of inmiddels b.d.
Zij spraken over Natrestaken zoals
bewaking, beveiliging, host nation
support en rampenbestrijding.
En over Natresmilitairen die op uitzending zijn, onder meer naar Afghanistan.
Dit tot grote tevredenheid van de beroepsmilitairen, die het ook zeer
waarderen, dat Natristen bereid zijn
tijdelijk in Nederland het werk over
te nemen van beroepscollega’s, die
uitgezonden zijn.
Een museummedewerker kwam even
bij hen zitten. Op de vraag: “Waarom
vrijwilliger?” citeerde hij uit het blad
“Museumpeil”, dat hij bij zich had:
“Sociaal actief blijven, plezier hebben, iets willen betekenen voor een
museum, eenzaamheid voorkomen,
zinvolle tijdsbesteding”.

In ons museum zijn op het ogenblik
voldoende vrijwilligers werkzaam. Bij
een dreigend tekort wordt actie ondernomen. Eveneens betrokken bij
ons museum zijn de donateurs. Die
zijn er nooit teveel. Voor € 8,00 per
jaar is men al “Vriend van het Museum”.

Kap drs. C. Kuip.
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Overpeinzingen van een Natres echtgenote
door Mary Koning
Op maandag ben ik weduwe zonder te erve
Want dan gaat mijn man naar de reserve
Een lichte afwijking of een gevaarlijke tik,
Dat is wat het hele gezin pik(t)

En geen gemekker, van blijf toch thuis, of maak het niet te laat

…”maandagavonden
…..”25 uurs…”

Dat mag allemaal geheel niet baten, pa die gaat.
Ach ja, die maandagavonden, maar geen ramp

….”5 daagse…”

Want er staat altijd wel wat te strijken in de mand

(overpeinzingen van
een “natresserin”)

Nee, dan die echte oefeningen, die 25 uurs,
Dan draai je dol, word je tureluurs.
Ineens is alles pleite, zelfs zijn mondingstop is weg
En ik kan echtscheiding krijgen als ik alleen maar zeg:

Nou wat geeft dat, dan schiet je toch niet
Geef jij eens aanwijzingen, ben jij eens de hoge piet.
Ik zie zijn verbazing tot verbijstering groeien
En ik moet me nergens meer mee bemoeien.

Maar enfin, een beetje rust is een lief ding
Tijdens een 5 daagse oefening
Weken van tevoren veel geschrijf en gebel
Van: waar blijft dit of dat en jij komt toch wel

De kinderen kijken scheef want zij mogen niet zoveel bellen
Pa blijft aan de gang, de keren zijn niet meer te tellen
Maar dan komt hij weer thuis, zonder te balen
Maar wel helemaal vol met verhalen

Soms wel eens een beetje natreslatijn
Over tien krijgsgevangenen, het zal wel ….n geweest zijn
Het kan ons niet schelen, wij luisteren wel toe
Terwijl hij in de stoel zakt, hartstikke moe

Hij is weer thuis en niet meer soldaat
Hij is weer pa, zo gauw de slaap toeslaat

Aan de andere natresserinnen, dit is geen klaagzang
Jullie moeten je hierin niet vergissen
Want ik zou het allemaal voor geen goud willen missen.
“Mary”

HIST. VERZAMELING
NATIONALE RESERVE
Postadres
Hist.Verz. Nationale Reserve,
ISK Harskamp,
MPC 41 C,
Postbus 9,
6732 ZG Harskamp.

Bezoekadres:
Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp.
Telefoonnr. 0318—454194, bgg
454192
E-mail (tijdelijk):
A.Dorrestijn@chello.nl

Het bestuur vraagt uw aandacht!
Ook wij zijn de laatste tijd genoodzaakt creatiever met
onze pecunia om te gaan opdat we niet in de financiële
problemen geraken.
Eén van de besparingen zou te vinden zijn in het verzenden van de Nieuwsbrief aan u per e-mail.
Dit bespaart papier, drukkosten, etiketten en porto. De
bedoeling is dan de Nieuwsbrief als PDF file u toe te
zenden. U kunt de Nieuwsbrief dan al of niet zelf printen en opslaan op uw pc.
Indien u de Nieuwsbrief op deze wijze wilt ontvangen
dan gaarne even een blanco mailtje naar:
dolfkoning@home.nl
Uw medewerking hieraan zullen wij zeer op prijs stellen.
Wilt u de Nieuwsbrief op de gebruikelijke wijze per post
blijven ontvangen dan hoeft u niet te reageren en zullen wij uw keuze respecteren.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Nieuwe aanwinst
Er bestaat sedert 30 november 2007 een nieuw ingevoerd rangtevens functieonderscheidingsteken voor leidinggevende korporaals.
Het teken is gelijk aan dat van korporaal der eerste klasse, met daarboven afgebeeld twee gekruiste Diemaco geweren (zie foto hiernaast).
Het laat zien dat de drager van dit teken plaatsvervangend groepscommandant is, waarvoor een speciale opleiding is gevolgd.
Het komt alleen voor bij infanterie-eenheden en bij het Korps Nationale Reserve. Vrij zeldzaam dus.
Wij prijzen ons gelukkig een set voor GVT, overhemd en DT gekregen
te hebben. U kunt het terugvinden in de expositie.

Museumweekend Harskamp
Misschien was u tijdens het landelijk museumweekend niet in de gelegenheid een bezoek
te brengen aan onze Historische Verzameling. Welnu, dit kan goed gemaakt worden.
Zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus a.s. heeft het Museumpark Harskamp een eigen
museumweekend. U kunt bij ons terecht tussen 10.00 en 16.00 uur.

De museumgebouwen en de winkel zijn open, de treinen van de Stichting Smalspoor rijden en vele historische voertuigen kunnen worden bezichtigd.
U ziet het, het Museumpark is alleszins een bezoek waard.

Welkom op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus 2010

