
Nieuwsbrief 

Onze Historische Verzameling 
kan gezien worden als een le-
vend museum, dat een weerga-
ve is van wat ons boeit in onze 
geschiedenis en onze tradities. 
Daarbij gaan wij uit van het be-
kende gezegde: In het verleden 
ligt het heden in het nu wat ko-
men gaat. Dat betekent voor de 
Stichting dat wij voortdurend op 
zoek zijn naar wat nog aan erf-
goed aanwezig is en hoe het in 
onze expositie zal kunnen pas-
sen. Maar ook nu ontstaan tal 
van gebeurtenissen en tradities 
die voor de toekomst – als ons 
erfgoed – bewaard behoren te 
blijven. Als het bestuur het jaar-
verslag opmaakt kan het dan 
ook met trots de schenkingen 
noemen. Om bepaald erfgoed 
niet verloren te laten gaan 
wordt ook een enkele keer een 
aankoop gedaan. Verbeteringen 
in beheersing van klimaat en 
verlichting en aanschaf van of 
vervanging van vitrines heeft 
ook plaats, zodat ons erfgoed 
goed geconserveerd blijft. 

 

Het bestuur probeert de expositie 
zo goed als mogelijk is te 

actualiseren. Soms gebeurt dit 
door bruiklenen. Zo is dan nu – 
tot medio april 2011 – een 2cm-
oerlikon in onze opstelling opge-
nomen.  

Een goede aanwinst om de inzet 
van de Vrijwillige Landstormers 
van de Luchtwachtdienst en de 
Luchtafweerdienst die hun steen-
tje hebben bijgedragen aan de 
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….” Ook de hoge 
bezoekersaantallen 
in de laatste jaren 

zijn zeker 

 iets om trots op 

 te zijn”….  
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verdediging van ons land in de 
meidagen van 1940 te eren en 
de bezoekers te tonen.  

Hoe dit wordt gewaardeerd ver-
nemen onze vrijwilligers uit de 
mond(en) van de bezoekers. In 
ons gastenboek treffen wij dan 
ook veelal lovende woorden 
aan. Dat doet het bestuur en de  
vrijwilligers goed en steunt ons 
met het voortgaan op deze weg. 
Ook de hoge bezoekersaantallen 
in de laatste jaren zijn zeker 
iets om trots op te zijn. 

 

De Stichting geeft daar waar 
mogelijk ondersteuning aan het 
Korps en het OVV. Zo worden 
bij de Korpsdiners voorwerpen 
ter beschikking gesteld.  En 
werd afgelopen jaar materiaal 
geëxposeerd op de jaarvergade-
ring van het OVV en wapens 
welke in de loop der jaren bij de 
Nationale Reserve in gebruik 
waren, inclusief uitrustingsstuk-
ken op de Open Dagen van de 
Koninklijke Landmacht getoond. 
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Met dit stuk geschut gingen de En-
gelsen de oorlog in; het werd in het 
begin vooral in Afrika gebruikt. La-
ter werd het vervangen door de 17-
ponder, maar de 6-ponder is altijd 
gebleven en zelfs na de oorlog door 
diverse landen gebruikt, waaronder 
Nederland. 

De 6-ponder werd in 1941 door het 
Britse leger in gebruik genomen ter 
vervanging van de 2-ponder, die 
niet meer tegen het Duitse pantser 
opgewassen bleek. In Nederland 

werd dit antitankgeschut vooral be-
kend tijdens de operatie “Market-
Garden”. De grondtroepen gebruik-
ten dit kanon, evenals onze Prinses 
Irene Brigade. 

De Britse 1e Luchtlandingsdivisie had 
er 48 in gebruik die met zweefvlieg-
tuigen werden overgevlogen. Als 
trekker werd een Jeep gebruikt. De 
zogenaamde airborneversie werd wat 
aangepast zodat het kanon beter in 
de Horsa zweefvliegtuigen paste. 

Technische gegevens: 

….”In Nederland 

werd dit 
antitankgeschut 

vooral bekend 
tijdens de operatie 
Market Garden”….  

Wij mogen dit een succes noe-
men. In het Bestuur wordt nu 
nagegaan of wij kunnen komen 
tot een set die voor lokale ge-
beurtenissen door de compag-
nieën bij ons kan worden aange-
vraagd. 

 

Wij hopen ook in de toekomst op 
uw steun. Dit kan door uw be-
zoek aan onze collectie, door het 
attenderen op onze collectie  
binnen uw kennissenkring en 
hen aanzetten tot een bezoek in 
het komende jaar, ons onder-
steunen met uw donatie(s) en 
schenkingen in de vorm van erf-
goed dat zeker voor onze Stich-
ting niet verloren mag gaan. 

Tot slot wens ik u, lezer van de-
ze Nieuwsbrief, prettige en ge-
zellige Kerstdagen en een ge-
zond en gelukkig 2011 voor u en 
de uwen. 
 

Lkol b.d. A. Kok, voorzitter 
 

Het 6-ponder antitankgeschut 
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……“ kwamen 
zo’n  

11.600 

bezoekers een 

kijkje nemen”. 
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Van de redactietafel 
Het is rustig geworden in het Museumpark. Heel wat drukker was het in de va-
kantieperioden en tijdens de museumweekends. 

Tot op heden kwamen zo’n 11.600 bezoekers een kijkje nemen. 

 

Heel wat mensen grepen het landelijk museumweekend in april aan om langs 
te komen. 

Wie niet de mogelijkheid had kon de schade een paar maanden later inhalen. 
Ieder jaar heeft ons Museumpark namelijk een eigen museumweekend. 

In het informatiebulletin voor onze vrijwilligers lezen we daarover het volgen-
de: “Twee mooie, droge dagen en 1650 bezoekers, dat bij elkaar opgeteld 
vormt het resultaat van de inspanningen, die zo’n 20 medewerkers van het 
park zich hebben getroost om het museumweekeinde 2010 te doen slagen. 

Een gezellige drukte, veel belangstelling voor alles wat met schieten te maken 
had en een goede omzet voor de winkel zowel als voor de CADI-wagen”. 
 

Kaliber: 57 mm 

Gewicht: 1.143 kg 

Mondingssnelheid: 820 meter per 
seconde 

Maximale dracht: 5.030 meter 

Pantserdoorboring: 80 mm op 500 
meter 

Bediening: 4 man 

 

 

In gebruik door de Prin-
ses Irene Brigade. 
 

De Prinses Irene Brigade, die in En-
geland was opgericht, trok als on-
derdeel van het XXXe Britse Leger-

korps vanuit België Nederland bin-
nen. De brigade was met circa 1.200 
militairen geen volledige brigade, 
maar meer een versterkt bataljon. 
Deze brigade had de beschikking 
over acht 6-ponders. 

 

Overgebleven 6-ponders. 
 

Er is na de oorlog een flink aantal 
van dit type geschut overgebleven, 
mede dank zij het feit dat dit anti-
tankkanon lang na de oorlog in ge-
bruik bleef, mede bij de KL. Zoals 
eerder vermeld hebben “wij” er een 
in ons museumpark, in het Airborne-
museum in Oosterbeek staat een 
exemplaar en in het Airbornemonu-
ment in Heelsum is ook een 6-
ponder verwerkt, zelfs in de lucht-
landingsversie. In het museum De 
Veteraan in Eefde is ook een exem-
plaar te bewonderen. Wellicht heeft 
het Regiment Fuseliers Prinses Irene 
ook een exemplaar in zijn Traditie-
verzameling, maar dit laatste weet 
ik niet zeker. 

                     Theo Mensing 



D OOR  VRIJW ILLIG E  IN Z ET  W EERB A A R  

Postadres 

Hist.Verz. Nationale Reserve, 

ISK Harskamp, 

MPC 41 C, 

Postbus 9, 

6732 ZG Harskamp. 

 

Bezoekadres: 

Otterloseweg 5, 6732 BR Hars-
kamp.  

Telefoonnr. 0318—454194, bgg 
454192 

E-mail: 

a.dorrestijn@chello.nl 

HIST. VERZAMELING 

NATIONALE RESERVE 
Bestuursmutatie 

Sgt E. Voorhaar heeft wegens drukke werkzaamheden  
het bestuurslidmaatschap moeten beëindigen. 

Wij zijn Erwin zeer erkentelijk voor alles wat hij voor de 
Stichting gedaan heeft en wensen hem veel succes toe 
in zijn nieuwe werkkring. 

Van de redactietafel (vervolg) 

Verzending Nieuwsbrief  
Dit is de eerste keer dat het overgrote deel van de Vrienden 
van het Natresmuseum de Nieuwsbrief op hun e-mailadres 
ontvangen. Mocht de verzending niet geheel volgens wens 
zijn verlopen dan kunt u contact opnemen met onze penning-
meester op het e-mailadres: Dolfkoning@home.nl 

of naar het postadres:  

A.F. Koning, Beethovenlaan 259, 8031 CC Zwolle. 

Telefoon: 038-4210728. 

Ook voor adreswijzigingen en wijzigingen van e-mail. 

Veel donateurs hebben inmiddels 
hun e-mailadres opgegeven voor de 
rondzending van “De Nieuwsbrief”. 
Voor de mensen die dit nog niet heb-
ben gedaan is er een persoonlijke 
brief verzonden om dit alsnog te re-
gelen. 

 

Vanaf donderdag 23 december 2010 
tot en met vrijdag 1 april 2011 is het 
museum uitsluitend op woensdag en 
vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur geo-
pend.  

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt 

omstreeks juni 2011. 

Het Museumpark bereidt zich voor op de ko-
mende herfst en winter. De boombladeren zijn 
al nagenoeg verdwenen.  


