
Nieuwsbrief 

De oproep voor nieuwe vrijwilligers 
als suppoost heeft gelukkig gere-
sulteerd in twee aanmeldingen van 
belangstellenden. 

Deze oud-Natres collega’s zullen 
binnenkort met hun mooie taak be-
ginnen en in de volgende nieuws-
brief zal ik ze graag aan u voorstel-
len. 

 

Het Museumpark is inmiddels weer 
overgegaan op de herfst/winter 
openingstijden. 

Dat wil zeggen van dinsdag tot en 
met vrijdag van 13.00 uur tot 
16.00 uur. In januari t/m maart 
alleen op woensdag van 13.00 tot 
16.00 uur.  

 

Maar ook op speciaal verzoek zullen 
wij het museum openstellen. 

Dat gebeurde bij voorbeeld op za-
terdag 17 november j.l. toen het 
kader van een Natrescompagnie 
een bijscholingsdag op het ISK had 

en daarbij ook aandacht wilde schen-
ken aan onze traditie en verleden. 

Ik roep alle Natres eenheden op om 
waar mogelijk dit goede initiatief te 
volgen en het in te passen in hun 
(schiet) programma. 

In één uur kan al veel worden gezien 
en geleerd. 

Bestuur en vrijwilligers van onze 
Stichting zullen u graag ontvangen! 

 

Over de toekomst van de militaire 
collecties en musea en van ons Mu-
seumpark ISK kan ik alleen melden 
dat hieraan wordt gewerkt en over 
nagedacht, maar iets concreets kan 
ik u daarover nog niet melden. 

 

Weliswaar wat vroeg, maar omdat dit 
de laatste gelegenheid is wens ik u 
allen namens het bestuur fijne feest-
dagen, een goede jaarwisseling en 
een heel gelukkig 2013 toe! 

Lkol b.d. Rob Cohen 

Vrienden van de Historische 

Collectie Korps Nationale Reserve 
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Collectie 
Van de weduwe van een oud-natresser ontvingen wij  een map met waarde-

volle documenten voor ons museum. Het betrof o.a brieven, oorkondes, 

foto’s enz. van de Schutterij en de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, plus een 

aantal tekeningen op grootformaat van uniformen van de Schutterijen.  Een 

bijzondere schenking en een welkome aanvulling op ons schaarse aantal 

voorwerpen over Schutterijen en BVL.    

Wervingsaffiche BVL        

1918-1919 



 

….” Met 

God en 

Mauser.”……....  
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Ongeveer 1200 belangstellenden 
brachten op onze eigen museumza-
terdag, 28 juli j.l., een bezoek aan 
het Museumpark Harskamp. Er was 
er op z’n minst één, die het opviel 
een paar keren jaartallen tegen te 
komen van het einde van de 19e 
eeuw: 1893, 1895, 1898. 

1898 zag hij meteen al in een tekst 
in het entreegebouw 101: 

 

“Het Infanterie Schietkamp (I.S.K.) 

in Harskamp. 

Dit sedert 1898 bestaande schiet-

kamp biedt thans aan de Neder-

landse Krijgsmacht, maar ook aan 

de NAVO-partners en speciale een-

heden van de Politie gelegenheid 

tot schietoefeningen op een groot 

aantal banen met diverse mogelijk-

heden”. 

 

Deze bezoeker bekeek eerst de 
voertuigen, die buiten stonden op-
gesteld. Vervolgens de collecties in 
de gebouwen. 

In één van de musea zag hij een 
aantal wapenbladen liggen. 

In het Duitstalige blad “Visier” 
kwam hij een paar Nederlandse 
woorden tegen: 

“Met God en Mauser” en “Vertroue 
in God en die Mauser”. 

Deze bleken te staan in een artikel 
over de Boerenoorlog in Zuid-Afrika 
rond 1900 tussen de Boeren en de 
Engelsen. 

 

Vaak lagen zij in de loopgravenoor-
log tegenover elkaar en gebeurde 
er weinig. Om wat om handen te 
hebben kerfden de Zuid-Afrikaanse 
strijders graag hun namen en ver-
sieringen in de kolf van het geweer. 

Eveneens de namen van boerderij-
en en van plaatsen waar was ge-
vochten. Een duidelijk voorbeeld is 
de naam C.P.B. Viljoen op een kolf.  
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“met geweren 

….bewapende 

baardige 

mannen.”...  

Eronder staat: Colenso 19/1/1900, 
wat herinnert aan de slag van Co-
lenso bij de Tigula rivier. 

De bewapening bestond voor een 
groot gedeelte uit Mausergeweren 
en –karabijnen model 1893/95 en 
1895. 

 

Uit de in wapens gesneden tekst 
“Met God en Mauser” blijkt, dat de 
eigenaars zeer religieus waren. Op 
vele foto’s uit die tijd zien we met 
geweren bewapende baardige man-
nen. Het blad “Visier” vermeldt: Ty-
pisch voor echte Boeren, dus de 
Boeren van de Kaap, waren de 
baarden in de stijl van bijbelse pa-
triarchen. 

1893  -  1895  -  1898 
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Wat voedsel betreft waren zij zeer 
matig: meestal aten zij “biltong”, dus 
gedroogd vlees. Van alcohol werd om 
religieuze redenen geen gebruik ge-
maakt. 

De godsdienst speelde een belangrijke 
rol bij de strenggelovige Boeren. Zelfs 
onder de primitiefste omstandigheden 
waren er godsdienstige bijeenkomsten 
en muziekavonden. 

 

Onze bezoeker zag in het Natresmuse-
um geen Mauser. Wel andere gewe-
ren, die tot de bewapening van de 
Boeren behoorden, onder meer Lee-
Enfield en Mannlicher. 

Dit laatste geweer werd vervaardigd in 
diverse landen, onder meer in Neder-

land, zoals onze bezoeker kon lezen 
op de wapenvitrine: 

“Geweer M95, merk Hembrug, Kaliber 
6,5 mm. Nederlands. Systeem: Man-
nlicher. Jaar van invoering in de 
Landmacht 1895. In de bewapening 
gebleven tot 1940. 

Het is onduidelijk of dit wapen bij de 
Schutterij in de bewapening is ge-
weest. De Schutterij is in 1907 opge-
heven. 

Ingevoerd geweest bij de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm (BVL) van 1918 
tot 1940. Oud BVL-ers denken met 
weemoed aan dit wapen terug van-
wege de goede schietresultaten”. 

   Kap drs C.Kuip 

Onderdeelsvlaggen 

Begin september 2012 heeft een reorganisatie plaatsgevonden waarbij het 
Korps Nationale Reserve van vijf naar drie bataljons is teruggebracht. Daarbij 
is de sterkte van het Korps gelijk gebleven.  

10 en 40 Natresbat zijn samengevoegd tot 10 Natresbat en is ondergebracht 
bij 43 Mechbrig te Havelte. 

20 en 50 Natresbat zijn samengevoegd tot 20 Natresbat en is ondergebracht 
bij 11 Luchtmb te Schaarsbergen. 

30 Natresbat is ondergebracht bij 13 Mechbrig te Oirschot. 

(zie artikel in November-Romeo, oktober 2012) 

Uit het vorenstaande blijkt dat 40 en 50 Natresbat niet langer bestaan. 

De onderdeelsvlaggen van 

deze bataljons zijn op za-

terdag 22 september 2012 

officieel overgedragen aan 

het museum oftewel de 

Historische Collectie Korps 

Nationale Reserve HCKNR 

te Harskamp (foto rechts). 

Ze zullen daar worden op-

gelegd. 

 

 

Bijgaande foto geeft de 
vlaggen weer op hun voor-
lopige plaats.  

….meestal 

aten zij 

 “biltong”... 
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Postadres 

Hist.Coll. Korps Nationale Reserve, 

Generaal Winkelmankazerne, 

MPC 41 C, 

Postbus 9, 

6732 ZG Harskamp. 

Bezoekadres: 

Otterloseweg 5,                     

6732 BR Harskamp.  

Telefoonnr. 0318—454194, bgg 

454192 

E-mail: 

a.dorrestein@mindef.nl 

HIST. COLLECTIE 

KORPS 

NATIONALE RESERVE 

Beste vrienden/vriendinnen van het museum 

Het zal iedereen duidelijk zijn geworden dat de teugels ten aanzien van de 

financiën door het Ministerie van Defensie reeds zijn en nog verder worden 

aangetrokken. Ons jaarlijks budget is al belangrijk verminderd, mede door-

dat  wij nu de reiskosten aan de vrijwilligers zelf moeten betalen. 

Dit heeft voor ons een rampzalige uitwerking. Wij kunnen hierdoor niet meer 

“rond komen”, om het maar eens vlak uit te drukken. 

Wij willen u dan ook vragen om het bedrag dat U jaarlijks aan ons overmaakt 

eens met een welwillende blik te bekijken en vanuit die blik dit misschien aan 

te passen. Wij zouden dit zeer op prijs stellen. Elke euro is welkom. De mini-

mumcontributie is op dit moment € 8,00 per jaar. 

Wanneer u dit bedrag wilt verhogen dan graag een mailtje naar ondergete-

kende voor wij in begin 2013 de incasso draaien. 

Alvast dank voor de moeite en welwillendheid. 

Dolf Koning, penningmeester HCKNR. 

E-mail: dolfkoning@home.nl 

De Nationale Reserve op oefening in 1952. 

Hier afgebeeld een van de Britten/Canadezen overge-

nomen kal. 40 mm tl (40 L 60 tl) Bofors luchtdoelvuur-

mond. Looplengte 60 kalibers. 


