
Nieuwsbrief 

Het jaar 2011 zit er al weer groten-
deels op en terugkijkend kan ge-
steld worden dat het bezoek van 
Z.K.H. de Prins van Oranje op za-
terdag 24 september jl. een abso-
luut hoogtepunt was, uiteraard niet 
alleen voor ons museum, maar 
voor ons gehele Korps. 

U kunt hierover ook lezen in de 
“November Romeo” en de Natres-
site, waarop tevens veel foto’s zijn 
gepubliceerd. 

Er is dit jaar weer veel gebeurd. 
Helaas moesten wij allemaal af-
scheid nemen van onze vorige 
voorzitter Lkol tit. b.d. André Kok, 
die heel veel heeft betekend voor 
onze stichting en voor ons Korps. 

Vanwege zijn overlijden werd ik 
door onze Korpscommandant bena-
derd om zitting te nemen in het 
bestuur. Omdat de statuten dat 
voorschrijven en omdat wij (….) dat 
allemaal ook van harte ondersteu-
nen is de Korpscommandant, quali-
tate qua, voorzitter van de stichting 
en zal ik als vice-voorzitter de da-
gelijkse leiding voeren, waarbij ik 
mij zeer gelukkig prijs dat ik word 
ondersteund door drie prima be-
stuursleden met veel ervaring. De 
situatie is dus vergelijkbaar met de 
Raad van State, waarin ons staats-
hoofd voorzitter is en de Raad fei-
telijk wordt geleid door de vice-
voorzitter. 

Gelukkig hebben wij ook voortreffe-

lijke vrijwilligers die veel doen voor 
het museum, zoals de suppoosten 
die niet alleen op onze collectie pas-
sen, maar ook optreden als gasthe-
ren (nog geen dames) voor onze be-
zoekers en hun best doen om vragen 
te beantwoorden. Daarnaast nog en-
kele vrijwillige specialisten voor o.a. 
registratie en beheer, archivering en 
techniek. 

Op dinsdag 23 augustus jl. is weer 
het jaarlijkse diner voor bestuur en 
vrijwilligers gehouden, waarmee 
dank wordt betuigd voor hun inspan-
ningen. 

In het museum is de verlichting in de 
vitrines vervangen door speciaal voor 
museaal gebruik geschikte spots en 
hebben we nu een voorziening voor 
achtergrondmuziek. 

Voor volgend jaar staat een gedeel-
telijk nieuwe indeling van het muse-
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um op het programma en is het 
bestuur bezig om de huidige statu-
ten te vervangen door een meer 
geactualiseerde versie. 

Als deze gereed is vindt onderteke-
ning in het bijzijn van de notaris 
plaats in het museum. 

Niet onvermeld wil ik laten dat wij 
ook dit jaar weer financieel zijn on-
dersteund door Stichting De Natio-
nale Landstormcommissie, die o.a. 
vitrines, verlichting en aankopen 
voor de collectie heeft gesubsidi-
eerd. Ook op deze plaats wil ik het 
bestuur hiervoor hartelijk bedan-
ken. 

Ik schrijf dit half november, maar 
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Aan het eind van zijn werkbezoek 
aan het Korps Nationale Reserve 
ter gelegenheid van de “Landelijke 
Schiet- en Vaardigheids Wedstrijd” 
op zaterdag 24 september 2011 
bracht ZKH de Prins van Oranje 
ook een bezoek aan de historische 
collectie van ons Korps. 

Meteen bij de verwelkoming kon ik 
de Prins wijzen op een mooi inge-
lijste foto in de eerste hal, waarop 
zijn aankomst, slechts twee en half 
uur eerder, is te zien. 

Mijn opmerking aan hem dat onze 
historie reeds vandaag aanvangt, 
wekte zijn verbazing en waarde-
ring. 

Dit razendsnelle kunststukje is ge-
leverd door de “communicatie-chef 
van ons Korps” elnt Fred Warmer. 

Daarmee was eigenlijk meteen “het 
ijs” gebroken en verliep de rondlei-
ding door ons museum in een zeer 
aangename en ontspannen sfeer. 

Het eerste deel van de museum-
zaal, over de Tiendaagse Veldtocht 
en de daaraan deelnemende Schut-
terijen, en in volgende vitrines de 
Landstorm werden prima toegelicht 

door ons bestuurslid Sgt1 b.d.       
Antoon Dorrestijn. 

Bij de wapenkast kon onze secretaris 
Kap b.d. Kees Kuip op humoristische 
wijze verhalen over de zogenaamde 
“Garand-duim”, die zich menige iets 
oudere Natresser nog wel zal herin-
neren. 

Voor de jongere collega’s: bij het in-
drukken van de clip met acht patro-
nen met de duim moest deze direct 
daarna weer snel genoeg worden te-
ruggetrokken, waarbij het nogal eens 
voorkwam dat bij niet snel genoeg 
terugtrekken de betreffende duim in 

de verdrukking kwam, wat nog da-
gen lang een rode opgezette duim tot 

….”verliep de 

rondleiding door 
ons museum 

in een zeer  

aangename en 
ontspannen 

sfeer”…. 

als u dit leest zijn we al weer vlak 
voor de feestdagen en “oud en 
nieuw” beland. 

Dus wil ik u hierbij allemaal namens 
het gehele bestuur hartelijk bedan-
ken voor uw “vriendschap” en on-
dersteuning, want daardoor maakt 
u het mede mogelijk om onze be-
langrijke historie te bewaren en te 
koesteren. 

Fijne feestdagen en een gezond, 
succesvol en veilig 2012 gewenst! 

 

Namens het bestuur, 

Lkol b.d. Rob Cohen 

Bezoek ZKH Prins Willem Alexander 
aan het Natres Museum 
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MP 38 
In de krant konden we onlangs lezen over een opmerkelijke vondst. Een Duits 
wapen uit de 2e Wereldoorlog werd aangetroffen op een zolder. Het krantenbe-
richt luidt als volgt: 

Mitrailleur als erfenis.  

Een antieke mitrailleur komt tevoorschijn uit een pak kranten van 1947. Agen-
ten van een Haags politiebureau sloegen gisteren steil achterover toen een 59-
jarige man met het wapen binnenwandelde. De man had het automatische wa-
pen gevonden tijdens het opruimen van het huis van zijn onlangs overleden 
vader. De zoon wist niet 
dat zijn vader het al die 
tijd in huis verborg. 

 

Volgens de politie gaat 
het om een MP 38, een 
Duits machinepistool 
waarvan er in de Tweede 
Wereldoorlog meer dan 
1,2 miljoen zijn gemaakt. 
Het wapen zat in een op maat gemaakt kistje dat gewikkeld was in oude kran-
ten uit 1947. De vondst is volgens politiewoordvoerder Wim Hoonhout uniek. 
“Hij was nog volledig gebruiksklaar”, zegt hij verbaasd. 
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gevolg had. 

Precies…….de Garand-duim dus. 

Daarnaast kon collega Kuip de Prins 
vertellen hoe Defensie, ofwel het 
toenmalige Ministerie van Oorlog, in 
het bezit is gekomen van het oefen- 
en schietterrein Harskamp en las 
zelfs een klein stukje voor uit de 
akte van verwerving. 

De Prins gaf steeds blijk van echte 
belangstelling, stelde geïnteresseer-
de vragen, die wij gelukkig konden 
beantwoorden, en had het zichtbaar 
naar zijn zin. 

Het laatste deel van de collectie, 
waarin het meer recente verleden 
en onze muziek, werd toegelicht 
door onze penningmeester elnt b.d. 
Dolf Koning. 

Daarbij wees onze Korpscomman-
dant, tevens voorzitter van de 
Stichting Historische Collectie   
Korps Nationale Reserve, de Prins 
op de foto’s en vaantjes van de Nij-
meegse Vierdaagse, waaruit de 
langjarige succesvolle deelname aan 

dit evenement blijkt. 

Tot slot mocht ik de Prins van Oran-
je nog vragen ons gastenboek te 
tekenen, waaraan hij welwillend vol-
deed en ik hem de betreffende pen 
van ons museum natuurlijk aan-
bood, waarbij ik vermeldde namens 
ons bestuur zeer vereerd te zijn met 
zijn bezoek. 

De betreffende bladzijde in ons gas-
tenboek is nu voor ons een belang-
rijk kleinood, dat op gepaste wijze 
zal worden ingelijst en ik roep u al-
len op dit en al het andere “schoons” 
eens te komen bekijken in ons mu-
seum. 

Bij het naar buiten gaan van de 
Prins en zijn gevolg waren de prach-
tige tonen van onze onvolprezen 
Fanfare reeds te horen en nam ook 
dit onderdeel van ons Korps op soe-
pele wijze “het stokje” (lees de 
Prins) van ons over. 

Lkol b.d. Rob Cohen 

vice-voorzitter 

“…...gevonden 

tijdens het 

 opruimen  

van het huis……” 
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Nationale Reserve (anno 1968)  

Dit wapen was ontworpen om gebruikt te worden 
door parachutisten. Een model met slechts geringe 
wijzigingen is de MP 40.  

Het voldeed zo goed, dat al spoedig de voorkeur van 
andere militairen uitging naar deze pistoolmitrailleur. 
Het was onder meer de bewapening in tanks en pant-
serwagens en van pelotons- en groepscommandan-
ten. 

Inhoud van het magazijn: 32 patronen, kal. 9 mm. 
Een opklapbare kolf maakt het mogelijk de MP 38, 
ook wel Schmeisser genaamd, te gebruiken als kara-
bijn. 

Het wapen werd onder meer gemaakt in de         
Schmeisser wapenfabriek in Suhl, Duitsland. 

Dit machinepistool kunnen we bekijken in het Infan-
terie Schietkampmuseum. Niet verwonderlijk, daar 
dit museum de geschiedenis behandelt van het In-
fanterie Schietkamp, dat inmiddels ruim een eeuw 
oud is. De periode 1940-1945 maakt daar deel van 
uit. Een vitrine bevat Duitse documenten, uniformen, 
voorwerpen en wapens uit die tijd, zoals mitrailleurs, 
het Sturmgewehr en een MP 38.   
              Kap drs. C. Kuip. 

 

Het embleem stelt voor de seinvlaggen “N” en “R”. 

De letter N is blauw-wit geblokt. 

De letter R heeft een geel kruis op een rode ondergrond. 

De Nationale Reserve bestaat uit vrijwilligers die hun dienstplicht achter de rug 
hebben. Zij sluiten een verbintenis voor ten minste twee jaar. Zij oefenen vaak in 
de avonduren en op de zaterdagen, maar ook wel ‘s nachts tijdens grotere oefenin-
gen. Zij getroosten zich vaak hiervoor grote afstanden af te leggen. Bij mobilisatie 
komen zij al in een vroeg stadium onder de wapenen. Zij worden ingezet in de om-
geving van hun woonplaats, waardoor zij het voordeel hebben van een uitstekende 
terreinkennis. Wij moeten eerbied hebben voor deze mannen. Het zijn soldaten uit 
principe, echte thuisfronters, met een diep gewortelde overtuiging dat het de plicht 
van iedere vaderlander is zijn vaderland te verdedigen en daarbij alles wat hem lief 
is. 

              Uit: J. Albarda, Onze Koninklijke Landmacht 1, Infanterie.  


