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Bij de voorpagina:

‘Britons. Join your country’s army!’ Een van de 

Alfred Leete. 

Hans Evertse: 

Passie voor munitie 
door Edwin Ouwejan (tekst en foto’s) 

Wapens trekken aandacht. Vaak zijn ze het middelpunt van een collectie. Heel anders is het met munitie, terwijl 
wapens niet zonder kunnen. Munitie is een sluitpost, zegt Hans Evertse, stafmedewerker van het Legermuseum. 
Momenteel legt hij de laatste hand aan de nieuwe studieverzameling munitie.

waren in Nederland.

der munitie en dat munitie een essentieel onderdeel is van de 

Van marine naar landmacht 

Studieverzameling 

Hans Evertse legt de laatste hand aan de studieverzameling munitie.
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Op 26 september dit jaar 

werd met een jubileum-

vriendendag het 50-jarig 

bestaan van het Cavalerie-

museum in Amersfoort 

gevierd. Een jong museum 

vergeleken met het Leger-

museum, waarvan het 

100-jarig bestaan zal wor-

den gevierd in 2013. 

De jubileum-vriendendag 

was een succes. Mooi 

nazomerweer, prima activi-

teiten en enthousiaste 

bezoekers (1.200 aanmeldingen). Onder hen ook een aantal 

medewerkers en Vrienden van het Legermuseum. Dat er ook 

meerdere (oud-)bestuursleden van de Stichting Vrienden 

Legermuseum waren, is representatief voor de goede banden 

tussen het Legermuseum en de Historische Verzamelingen 

van de Koninklijke Landmacht. Veelal dateren deze al van 

lang her. De Historische Verzamelingen of hoe ze dan ook 

werden en worden aangeduid, ontstonden bij de eenheden, 

omdat behoefte bestond om aan het eigen personeel de 

geschiedenis, tradities en eigenheden van hun wapen of 

dienstvak te tonen. Doelstelling daarbij was: het stimuleren 

van korpsbinding en trots op eigen eenheid en het bevorde-

ren van het moreel. De leiding van de Koninklijke Landmacht 

stimuleerde en bevorderde de oprichting van de verzamelin-

gen door het beschikbaar stellen van faciliteiten. Ook werd 

toestemming verleend om met de verzamelingen naar buiten 

te treden. In de tijd van de dienstplicht, maar ook nu nog is 

dat niet onbelangrijk.

Door de specialisatie van de verzamelingen (Genie, Verbin-

dingsdienst, Geneeskundige Dienst, Cavalerie et cetera) groei-

den deze uit tot een waardevolle aanvulling op de collectie 

van het Legermuseum. Bij de collectievorming wordt al vanaf 

begin jaren negentig niet meer uitgegaan van los van elkaar 

staande deelcollecties, maar van één ‘Collectie KL’. Dankzij de 

Historische Verzamelingen kon deze worden verbreed, terwijl 

de huidige aanpak tevens een aantal praktische voordelen 

biedt. De vrijwilligers van de onderscheiden verzamelingen 

zorgen voor beheer, onderhoud en soms renovatie van voor-

werpen. De collecties werden ondergebracht in wat wordt 

aangeduid met ‘restinfrastructuur’. Daarmee worden gebou-

wen bedoeld, die niet meer nodig zijn voor andere doeleinden 

en veelal ook niet mogen of kunnen worden afgebroken. 

Hoe de expositie in Soesterberg gestalte gaat krijgen, is nog 

slechts op hoofdlijnen bekend. Voor de Historische Verzame-

lingen van de Koninklijke Landmacht is een ding zeker: ze blij-

ven als typische KL-activiteit voortbestaan. Hun complementai-

re functie, op die van het Legermuseum, blijft ook in de nieu-

we situatie gehandhaafd en wordt wellicht zelfs belangrijker.

Jo Thomas

Vicevoorzitter Stichting Vrienden van het Legermuseum

Jubilerend 
Cavaleriemuseum

gen naast de meest geavanceerde artilleriegranaten. 

Afscheid

De collectie herbergt ook een aantal opengewerkte granaten waar-

mee de werking kan worden uitgelegd.
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‘Solferino’ leidt tot Conventies 
van Genève
door Hans van Lith (tekst en foto’s)

“Door hitte, stof, gebrek aan water en verzorging zijn de wonden kwaadaardig en uiterst gevoelig geworden. 
Walchelijke uitdampingen verpesten de lucht, trots alle inspanningen de tot lazaret dienende plaatsen zindelijk te 
houden. Doordat onophoudelijk nieuwe ladingen gewonden binnenkomen, wordt het gemis van artsen en helpers 
steeds pijnlijker. ‘O, meneer ik heb zo’n pijn’, zei een der rampzaligen tegen mij. ‘Niemand bekreunt zich om me, 
men laat ons als honden doodgaan.”

beweging bloedig neer. Niettemin was 

gewonden. 

Bij Solferino stonden de Fransen onder 

Revolutiejaar

middeleeuwen streden buitenlandse 

Op gedenkdagen wordt de slag nagespeeld. Hier rukken Italianen op.

Wandschildering over de slag op een muur in Solferino, de zuidelijke begrenzing van het 

slagveld.
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de liberale Camillo Benso graaf di Cavour. 

met Lombarden en Venetianen eerst eni

Novara verslagen door de bejaarde veld

Werken aan eenheid 

voorgoed gevestigd onder degenen die de 

Conventies van Genève

verlening werd een witte vlag met een 

Rode Kruis

stand van de gewonden die grotendeels 

Souvenir de Solferine

In San Martino, het noordelijke punt van het slagveld, zijn diverse monumenten waaronder 

een knekelhuis opgericht.

Het graf van een Oostenrijks officier op de 

militaire begraafplaats in Verona, gevallen 

tijdens de slag bij Solferino.
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Bijeenkomsten

selen met de conservatoren en met Vrien

Kennis tot wederzijds genoegen
door Hans van Lith

lectie meebrengen om te tonen en te laten 

bijvoorbeeld door 

voorbeeld Nederlandse uniformen uit de 

genodigd. 

Deskundigheid aanmelden

Napoleon, Normandië, uniformen, vuurwapens, zendontvangers, het zijn 
maar enkele specialismen, die Vrienden van het Legermuseum noemden bij 
hun aanmelding. Inmiddels is het een indrukwekkende lijst geworden. Hoe 
nuttig en prettig zou het niet zijn deze expertise te kunnen delen met elkaar, 
met andere geïnteresseerde Vrienden en met het Legermuseum zelf? Die 
mogelijkheid tot uitwisseling van deskundigheid wordt binnenkort geboden!

Bespreking van een voorwerp uit een privécollectie.

In het Legermuseum 

gaan bijeenkomsten 

georganiseerd wor-

den, waar Vrienden 

met een bepaalde 

deskundigheid elkaar 

en betrokken conser-

vatoren ontmoeten.
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De Belgisch-Nederlandse cavalerie weerde zich dapper 
bij Waterloo in 1815. Dat bleek duidelijk uit de lezing, 
die André Dellevoet 20 september in Delft hield voor 
de Vrienden. Conservator Mark van Hattem toonde in 
het tweede deel van de lezing wat het museum zoal 
aan Napoleontische objecten bezit. 

The Dutch-Belgian cavalry at Waterloo

Huzaar als topstuk

Waterloo-lezing voor Vrienden

Eerherstel voor Belgisch-Nederlandse 
cavalerie 
door Hans van Lith (tekst en foto) 

gen. 

Improviseren

Abraham Calkoen was in 1815 een bekwaam cavalerist met oor-

logservaring en majoor van een regiment karabiniers. Hij vocht niet 

bij Waterloo, wel in de gevechten daarna. Hier staat hij in zijn uni-

form als kurassier in de garde van koning Lodewijk Napoleon 

(1809), op de Napoleontische afdeling van het Legermuseum. 
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Klein goed en groot ijzerwerk

Het Amersfoortse Cavaleriemuseum viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum. Het museum huisvest het volledige 
historisch, cultureel en traditioneel bezit van de cavalerie. De afzonderlijke traditiekamers en exposities van de 
cavalerieregimenten en andere eenheden zijn daarvoor opgeheven. Deze waren veel ouder dan het huidige 
museum. Een aantal daarvan dateerde reeds uit de negentiende eeuw. 

Cavaleriemuseum koestert heden e
door Jo Thomas 

Prins Willem Alexander opende de vernieuwde expositie. Hier 

wordt hij ontvangen door toenmalig directeur Jo Thomas. (Foto: 

Museum Nederlandse Cavalerie)

JUBILEREND MUSEUM KRIJGT  
SINT JORIS CADEAU 

Bij de viering van het 50-jarig bestaan van het Cavalerie-

museum in Amersfoort op 26 september dit jaar schonken de 

vrienden aan hun museum een bronzen beeldje van Sint Joris 

met de draak. Het is van de hand van Els van der Glas uit Nij 

Beets. Cavaleristen dragen Sint Joris al sinds 1912 op het uni-

form. Aanvankelijk op de gibernetas (patroontas) en vanaf 

1946 als embleem op epauletten, kraagpatten, sabeltas enzo-

voort. Aan het 100-jarig jubileum van het dragen zal het 

Cavaleriemuseum met een Sint Joris-tentoonstelling aandacht 

besteden. Het museum voert Sint Joris als vignet. De schuts-

patroon van de cavalerie is ook de schutspatroon van de stad 

Amersfoort. De verbondenheid van de cavalerie met Amers-

foort wordt hiermee als het ware onderstreept. Het Sint Joris-

beeldje is geplaatst op een gepolijste zwart granieten sokkel 

in het plantsoen voor het museum. 
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gaat. 

Tijdelijke exposities

Huzaren in La Courtine 1959-1964

Brigade-generaal b.d. Jo Thomas is vicevoorzitter van de 

Vrienden van het Legermuseum en oud-voorzitter van de 

Stichting Vrienden van het Cavaleriemuseum en oud-direc-

teur van het Cavaleriemuseum.

n historie

Het Cavaleriemuseum heeft veel vrijwilligers. Tijdens het vernieu-

wingsproject hebben zij bergen werk verzet. (Foto: Museum 

Nederlandse Cavalerie)

Restaureren en onderhouden van voertuigen is een van de hoofdac-

tiviteiten van het museum. (Foto: Museum Nederlandse Cavalerie) 

Levensechte diorama’s maken deel uit van de expositie. (Foto: 

Museum Nederlandse Cavalerie)

Een Leopard I-tank houdt de wacht voor het Cavaleriemuseum. 

(Foto: Museum Nederlandse Cavalerie)
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Bent u al donateur? We want you!
door Jos Hilkhuijsen

“Bent u al donateur?”, vraagt een 
sergeant met een priemende wijs-
vinger en dwingende blik. Hij staat 
afgebeeld op het wervingsaffiche 
dat de Stichting Vrienden sinds 
1983 inzet als lokmiddel om leden 
te werven. In datzelfde jaar ver-
blijdde de stichting het Leger-
museum met een groot aantal 
schenkingen waaronder een schil-
derij, vijf aquarellen en vele unifor-
men en uitrustingstukken. 

gegroeid tot symbool van de strijd tegen 

Rural Labourers! It’s your votes we want!!, 

door E. Huskinson, 1913.

I want you for 

U.S. Army, door 

J.M. Flagg, 1917. 

Fate tutti il vostro dovere! (Doe al uw 

plicht!), door L. Mauzan, 1915-1918. 

Auch Du sollst beitreten zur Reichswehr, 

door J.U. Engelhard, 1919. 

2

3

4 5
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WERVINGSACTIE
Hoe meer Vrienden, hoe meer de Stichting 

Vrienden van het Legermuseum kan doen 

voor het museum! Geen opzienbarende 

nieuwe waarheid, wel de aanleiding voor 

een nieuwe wervingsactie waarbij de hulp 

van de Vrienden wordt ingeroepen. In dit 

nummer van de Nieuwsbrief is een affiche 

bijgesloten die mensen oproept donateur 

te worden van onze stichting. Dit affiche 

is uitneembaar om hem – als de lezer 

daartoe bereid is – op te hangen bij de 

Rotary, in de hockeykantine, voor het 

eigen raam of waar dan ook. Wie geïnte-

resseerd is, vindt op de affiche onze web-

site, die uitgebreide inlichtingen geeft over het donateurschap. Misschien een tip: het 

is mogelijk gezinsleden tegen gereduceerde prijs donateur te maken. Verder heeft het 

secretariaat van de stichting cadeaubonnen in voorraad, waarmee iemand een jaar 

lang donateur gemaakt kan worden. De Stichting Vrienden hoopt dan natuurlijk dat 

diegene donateur blijft. Misschien een aardig sinterklaas- of kerstcadeau?

Bent U al donateur?, door A.R. 

Beerhorst,1983. (Collectie Legermuseum)

Ty zapisalsia dobrovo’tsem? (Heb jij je al 

opgegeven als vrijwilliger?), onbekend, 

1920.

 Technici! De Marine heeft U noodig, door 

JH (James Haworth?), 1945. (Collectie 

Legermuseum) 

I want you for U.S. Army, onbekend, een 

satirische variant, na 1960. 

People

Uncle Sam

reaus en in Engelse stijl werden uitge

voerd. 

Literatuur

Jos Hilkhuijsen is conservator  

Picturalia van het Legermuseum. 

1

6 7 8
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Het hele Sommegebied in Noord-Frankrijk is ingericht op het slagveldtoerisme. Overal staan bordjes met als her-
kenningsteken een gestileerde klaproos. Menig café heeft een kleine uitstalling van roestig tot zeer roestig oorlogs-
materiaal. Ook is de massale aanwezigheid van Engelsen onder wie schoolkinderen opvallend. Het doet denken 
aan een soort bedevaartsoord en misschien wel terecht. Verslag van een battlefieldtour naar de slagvelden uit de 
Eerste Wereldoorlog. 

Kariboe

daaruit over the top

Ingetogen tegenover bombastisch

trast daarmee stond een 

Battlefieldtour naar de Somme
door Jacques Bonewit 

Een privémuseum bij Café Tommy in Pozières, aan de weg van 

Albert naar Bapaume. (Foto: Hans van Lith) 

Een muurschildering in Albert, 2009. (Foto: Jacques Bonewit) 

90 jaar na de oorlog zijn 

veel gebieden nog zeer 

onveilig. (Foto: Jacques 

Bonewit)
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Nalatenschap Indië-veteraan Arie van Ommeren 
door Jos Hilkhuijsen 

gevallen soldaten.

aan de Somme is gebeurd. 

SOMME 1916
De gevechten aan de Somme in 1916 speelden zich af in het 

gebied dat loopt van Gommecourt in het noorden tot Mametz 

in het zuiden en in oost-west richting van het plaatsje Albert 

naar Bapaume. Grote plaatsen in de buurt zijn Arras en 

Amiens. Op dringend verzoek van de Fransen vielen de Brit-

ten op 1 juli 1916 de Duitsers bij de Somme aan met als 

direct doel de Duitse druk op de Fransen bij Verdun te ver-

minderen. De voorbereidingen van de Engelsen waren minu-

tieus. Een ongekend, langdurig en grootschalig artilleriebom-

bardement moest het prikkeldraad opruimen en de Duitsers 

uitschakelen. Dat is maar gedeeltelijk gelukt. De Engelsen 

leden extreem zware verliezen de eerste dag: circa 58.000 

man aan doden, gewonden en vermisten. De campagne ken-

de twaalf veldslagen en duurde tot november 1916. De ver-

liezen waren onvoorstelbaar: Duitsers 600.000 man, Fransen 

200.000 en de Britten 400.000 man. Tegenover deze enorme 

verliezen stonden als behaalde voordelen: de druk op Verdun 

was inderdaad afgenomen, het Duitse leger had gevoelige 

verliezen geleden en het Engelse leger was gevechtservaren 

geworden. Ook boekten de Britten nog wat, achteraf onbe-

langrijke, terreinwinst. 

De kariboe, het 

monument voor de 

Newfoundlanders. 

(Foto: Hans van Lith) 

naar de nabestaanden in Nederland 

De legerkist van Indië-veteraan Arie van Ommeren. 

(Foto: Casper van Bruggen)
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Als het dak lekt, de deuren tochten en je buurman zijn 
bedrijf wil uitbreiden op jouw terrein, is het tijd om te 
verhuizen. Erg versimpeld zijn dit toch de belangrijkste 
gronden waarom het Legermuseum uit Delft en het 
Militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg samen op 
de vroegere vliegbasis het nieuwe Defensiemuseum 
betrekken. Bovendien kunnen land-, zee- en lucht-
macht hier ‘krijgsmachtbreed’ worden gepresenteerd. 
Een gesprek met projectleider Jolande Laval en Cor Vos, 
projectmanager Defensiemuseum Soesterberg. 

Historische Verzamelingen

uitgewisseld met ‘Soesterberg’.

De weg naar Soesterberg
door Hans van Lith (tekst en foto’s)

Ir. Jolande Laval (r) en ing. Cor Vos. 
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Niet alles uit handen  

De eerste objecten 

staan opgesteld in 

het nieuwe depot 

te Soesterberg. 

Vier ‘Historische Verzamelingen’ blijven op de eigen locatie (hier Harskamp). 
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vriendenlegermuseum.nl

Website   www.vriendenlegermuseum.nl

AGENDA
Tentoonstellingen

t/m 2010 Prins Maurits en de Tachtigjarige Oorlog

t/m 2010 Onder vuur. Militaire dilemma’s, interactieve filmpresentatie

t/m 2010  Actie Zone: van groentje tot generaal in drie kwartier

Vanaf 19 december  Fototentoonstelling AVDD Thuisfront

Vanaf april 2010 Fototentoonstelling mobilisatie

Vanaf april 2010 Veldgrijs

Activiteiten in het museum

t/m 3 januari 2010  Retourtje Romeinen, uitgebreid interactief activiteitenpro-

gramma voor schoolklassen en gezinnen, stap in de sanda-

len van een Romeinse soldaat …

19 december t/m 3 januari  Kerstvakantie: kunnen de Romeinen de Germanen nog ver-

slaan, of worden ze teruggedrongen naar Rome? 

Vanaf 14 februari 2010  Toernooiridders: strijden om de eer; u bent uitgenodigd het 

riddertoernooi mee te maken; kom op het kasteel kijken 

hoe de kasteelbewoners zich voorbereiden

Kijk voor meer informatie over de activiteiten van het museum en het exacte program-

ma op www.legermuseum.nl.

Het CIC (Collectie Informatie Centrum) is ook geopend op de eerste zaterdag van de 

maand. Hebt u vragen over de collectie (ook te stellen via vraagbaak@legermuseum.nl) 

of wilt u onderzoek doen naar een specifiek militair-historisch onderwerp, dan bent u 

van harte welkom.

TWEE CONSERVATOREN VERTROKKEN

Verre van Vre-

dig over Nederland in de Eerste Wereldoorlog.

NIEUWE VRIENDEN

J.J. Blondeau Hellevoetsluis

Ook Vriend worden?

Zie www.vriendenlegermuseum.nl

Vriendendag op Soesterberg

Een honderdvijftigtal Vrienden nam zaterdag 

21 november deel aan de jaarlijkse 

Vriendendag, die dit jaar op Soesterberg werd 

gehouden. Behalve de nieuwe depothallen 

van het Legermuseum werd ook een hangar 

van het Militaire Luchtvaart Museum bekeken. 

In de komende Nieuwsbrief volgt een 

uitgebreidere reportage. 


