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Bij de voorpagina:

Retourtje Romeinen is nieuw in het program-

ma van het Legermuseum. Hoe is het om 

Romeins soldaat te zijn? (Foto: Legermuseum) 

Perspectief op Soesterberg
door Chris Ronteltap

Een overzicht van het museumkwartier op Soesterberg. 

Rond de eeuwwisseling heb ik een aantal jaar gewerkt 
bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) in 
Zeist. Een van de onderwerpen waarmee ik me toen 
mocht bezighouden, was het voorbereiden van nieuw-
bouw voor deze dienst. Het prachtige monumentale 
pand aan het Broederplein in Zeist voldeed niet meer 
aan de eisen die aan een kantoor gesteld worden. 

-

-

-

Hart van de Heuvelrug 

-
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-

-

Museumconcept ontwikkelen 

-

Retourtje Romeinen -

In scherfvest en burka -

-

-

het programma van eisen waaraan het nieuwe museum moet vol-

Ambities waarmaken 

-

-

-

Chris Ronteltap is algemeen directeur van het Legermuseum.

Het nieuwe gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Hoewel 2013 – het jaar 
waarin het nieuwe mu-
seum zijn poorten hoopt 
te openen in Soesterberg 
– nog ver weg is, denken 
wij natuurlijk ook nu al 
na over de toekomst van 
onze Vriendenstichting in 
de nieuwe opzet. Immers 
het Legermuseum zal 
opgaan in een groot geza-
menlijk Nederlands 
Defensiemuseum, waar-
bij alleen het Militaire 
Luchtvaart Museum 
(MLM) en het Legermu-
seum ook daadwerkelijk worden samengevoegd op de 
nieuwe locatie in Soesterberg. Voor zover wij nu weten 
wordt gepland in Soesterberg een centrale hal krijgs-
machtbreed (dus geheel ‘paars’) in te richten en daarnaast 
een aparte hal Leger (‘groen’) en een aparte hal Lucht-
macht (‘blauw’).
Het lijkt niet logisch voor ons te fuseren met de vrienden-
organisaties van alle andere vijf betrokken militaire 
musea, omdat Marine-, Mariniers-, Marechauseemuseum 
en Bronbeek volgens de plannen tot nu toe op hun huidi-
ge locatie blijven. Wel ligt natuurlijk voor de hand een 
nauwe samenwerking met de Stichting Vrienden van het 
Militaire Luchtvaart Museum (SVMLM). Daarover plegen 
onze beide besturen constructief overleg onder het motto 
‘samen sterk’. De positie ten opzichte van ‘onze’ huidige 
musea is nogal verschillend. Zo heeft de SVMLM, in 
tegenstelling tot ons, een niet onaanzienlijk deel van de 
vliegtuigencollectie van het MLM in eigendom en exploi-
teert het de winkel in het MLM. Hoe dat in de nieuwe 
opzet zal zijn, is nog niet duidelijk. Kortom, gewoon een 
simpele fusie tussen onze beide stichtingen, waarbij alles 
(met inbegrip van onze huidige vermogens) en iedereen 
‘paars’ wordt gekleurd, is niet iets waar wij nu aan den-
ken. Alleen al vanwege de historie mag verwacht worden 
dat bloedgroepen zullen blijven bestaan en daar zullen 
wij ook terdege rekening mee houden. In de komende 
tijd zullen wij en de SVMLM er ook naar streven Vrien-
denbijeenkomsten over en weer te organiseren, zodat wij 
reeds met elkaar en de collecties van elkaars musea ken-
nis kunnen maken. 
Wij houden u op de hoogte!

Gijs Scholtens
voorzitter

SAMEN STERK

(Foto: Wim den Dunnen)
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Stap in de sandalen van een 
Romeinse soldaat
door Jeroen Punt

Met Retourtje Romeinen gaat het Legermuseum terug in de tijd. 

-

-

tje Romeinen genieten. Verder is de presentatie zonder vormge-

-

Dappere Dieren

Kennismaken

-

-

-

-

Schildpadformatie oefenen 
-

-

-

-

-

den als Romeinse soldaten en neemt ze mee terug in de tijd. In 

-

ontvangen alle leerlingen een Romeins soldatendiploma en wor-

INTRODUCÉ 
GRATIS MEE
Vrienden van het Legermuseum mogen in 

het vervolg – op vertoon van hun geldige 

Vriendenkaart – gratis één introducé mee-

nemen, als zij het museum bezoeken. 

Dit is een nieuwe faciliteit die het Leger-

museum de Vrienden aanbiedt. 

De regeling geldt ook voor speciale mani-

festaties en vernissages. Ze is dit voorjaar 

ingegaan.

Overigens liggen bij de ingangsbalie van 

het Legermuseum en in het restaurant 

‘Vriendenfolders’, waarmee geïnteresseer-

de introducés zich na het bezoek desge-

wenst kunnen opgeven als donateur ... 
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‘Soesterberg’ stap dichterbij
door Hans van Lith (tekst en foto's)

Met het binnenrijden van een houwitser en een F16 in 
een tijdelijke depothangar, is 13 mei 2009 een volgen-
de stap gezet op de weg naar het nieuwe defensiemu-
seum in Soesterberg in 2013. 

-

Opening in 2013 

-

-

-

- De ‘commandanten’ van de zes defensiemusea, 

v.l.n.r. Stan Klijnhout (directeur Marechausseemuseum), 

Mariniersmuseum), Kees Bolderman (commandant Bronbeek), 

Chris Ronteltap (directeur Legermuseum) en Jan Janssen (directeur 

Militaire Luchtvaart Museum). 
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Nederland in de Napoleontische oorlogen  

1809: strijd op de flanken 
door Ed Coumans  

Nederland ofwel het Koninkrijk Holland raakt in 1809 verder verwikkeld in de 
Napoleontische oorlogen. Op diverse fronten vecht het leger van koning 
Lodewijk Napoleon aan de zijde van de Fransen. Duitsland, Spanje, zelfs op 
eigen bodem moet een invasie worden afgeslagen. Toch zijn het slechts zijtone-
len waar het Hollandse leger strijdt. 

-

van het Franse leger strijdt in Spanje. 

-

in delen van Duitsland opstanden tegen de 

meer steun van Hollandse eenheden. Sinds 

militairen gelegerd in Duitsland als onder-

zint deze majoor niet. 

Straatgevecht in Stralsund

-

-

denstatus. 

-

-

-

Duitse vazalstaten. Hiermee werpt hij de 

-

Stralsund. Hier vindt hij een goede positie. 

-

dedigen. Door de omliggende moerassen is 

wegen. 

-

-

-

artillerieduel wordt eenvoudig in Hollands 

verdedigers te overrompelen. Aangevoerd 

door luitenant-generaal Carteret dringen de 

-

-

-

Inval in Zeeland 

hard nodig. Hun veldheer aartshertog Karel 

-

wapenstilstand. 

maar de havensteden Vlissingen en Ant-

-

-

(Collectie Legermuseum) 
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-

-

-

-

-

de volgende jaren een steeds hogere prijs 

Literatuur

-

-

-

-

eenheden déserteurs rentrés.

Vervolgens wordt Vlissingen ingesloten. 

-

-

-

-

-

heven. 

niet warm. Zijn pogingen lopen op niets uit. 

-

valt Vlissingen. De weg naar Antwerpen 

Herovering 
Het Hollandse leger zit in de tussentijd 

-

-

-

Bondgenoten. Een volti-

geur van het 3e Hollandse 

Regiment infanterie van 

linie (links) en een muske-

tier van het Deense 

Regiment Oldenburg. 

(Collectie Legermuseum)

De overtocht van 

Cort Heijligers naar 

Bath, door 

Rochussen. (Collectie 

Legermuseum)
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Kozakken in Nederland 1813-1814 

Verwondering of bewondering?
door Louis Ph. Sloos

-

-

auteur van Met gevelde lans en losse teugel. Kozakken in Neder-

land 1813-1814

-

-

-

te zetten.

-

nederlaag in Rusland. De eveneens uit het Duits vertaalde titel 

Napoleons kreeftengang, of papieren door eene kosaken patrouil-

le opgevangen

In de week van de geschiedenis organiseert het museum 
een kozakkenweekend. Op zaterdag 24 en zondag 
25 oktober wordt het museum van de Franse overheer-
sers bevrijd door kozakken. Het Collectie Informatie 
Centrum besteedt in deze periode met een minitentoon-
stelling aandacht aan de kozakkenobjecten uit de col-
lectie (zie agenda).

De kozakken, of wat doet de schrik niet. Blijspel in één bedrijf

Pauliska, of het kosakken 

meisje, naar eene ware geschiedenis

-

De geschiedenis der kozakken, van hunnen oor-

sprong af, tot op den tegenwoordigen tijd, met eene beschrijving 

van hunne inrigting en hunne woonplaatsen. Het Duitse origineel 

Voorhoede 

luidt: Op den intocht der kozakken binnen Boxtel, 12 december 

1813

midden) bij Deventer, 1813-1814. W.E.A. Wüppermann, 

circa 1900. (Collectie Legermuseum)

Een penning geslagen in 1863 ter gelegenheid van de herdenking van de aan-

komst van de kozakken te Utrecht in 1813. (Collectie Legermuseum)
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-

-

Zeldzaam boekje 

zeldzame Hulpboekje om de Russen en kosakken goed te ver-

staan: in het Hollandsch en Russisch, naar de Hollandsche uit-

spraak gesteld -

-

wordt uiteraard gevormd door militaire termen. Wat daarnaast 

-

Een Russische Keizerlijke Kozak (midden). Handgekleurde koper-

Uniform-

zeichnung der vorzüglichsten Europäischen Truppen (1802). 

(Collectie Legermuseum)

-

-

Bevrijders 

-

Woerden in slagtmaand 1813 -

-

-

-

-

-

-

Fragment uit het Hulpboekje om de Russen en kosakken goed te 

verstaan: in het Hollandsch en Russisch, naar de Hollandsche uit-

spraak gesteld (1814). (Collectie Legermuseum) 
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De loden soldaatjes van Mezger
door Hans van Lith

-

Legermuseum vertelt: “Mijn vader ging in 

anders. Mezger zei het militaire leven in 

opstelde om slagen en opstellingen na te 

spelen.

-

Gebaseerd op ervaringen uit de Eerste 

Wereldoorlog werd in 1924 een snel 

verplaatsbare Lichte Brigade opgericht, 

met een brigadestaf, een regiment wiel-

rijders, twee regimenten huzaren en het 

Korps Rijdende Artillerie (de Gele Rij-

ders). Commandant was generaal-majoor 

J.M. Benteijn (tevens inspecteur van de 

cavalerie). De staf werd gevestigd in Den 

Haag. In 1933 kwam de ‘oorlogsorgani-

satie’ van het leger tot stand. Vier leger-

korpsen van elk twee divisies zouden 

dan actief worden. De Lichte Brigade en 

drie infanterieregimenten kregen de 

1963 door prins Bernhard voor het publiek 

werd geopend. De vitrine beeldde de 

inspectie uit door koningin Wilhelmina en 

haar militaire gevolg in 1924. Frans Smits, 

Museaal Attaché van het Legermuseum, 

vertelt enthousiast hoe minutieus de figu-

ren waren gegroepeerd: “De huzaren en 

rijders droegen hun kolbak of berenmut-

sen. Op sommige paarden zag je nieuwe 

lewismitrailleurs M.20 die in 1920 waren 

ingevoerd. Er stonden keukenwagens, 

munitiewagens en stukken geschut opge-

steld. Eén in de gereedstand om te vuren, 

andere hadden net gevuurd en dat zag je 

sterkte van twee derde divisie.

Bij de Duitse inval op 10 mei 1940 bevond 

de (inmiddels) Lichte Divisie – onder com-

mando van generaal-majoor H.F.M. van 

Voorst tot Voorst – zich ruwweg tussen Til-

burg en Eindhoven. Na de capitulatie viel 

het doek voor de Lichte Divisie.

Museumopstelling
De brigade ‘in lood’ werd voor het eerst 

getoond in 1963 in een vitrine van een 

zaal van het Pesthuis in Leiden. De opstel-

ling was toegevoegd aan de historische 

collectie van de Gele Rijders die in mei 

De waarde van een museumstuk wordt niet alleen bepaald door het object 
zelf, maar ook door het verhaal erachter. Zoals bij de collectie loden sol-
daatjes van de Nederlandse Lichte Brigade, onder meer te zien op de ten-
toonstellingen over de Eerste Wereldoorlog en over Dappere Dieren. Al 
voor 1940 schonk de – inmiddels overleden – oud-militair Chris Metzger 
een deel van zijn aanzienlijke verzameling aan het Legermuseum en een 
deel aan de KMA. 

-

het Legermuseum in Leiden. 

Militaire familie

-

-

ging vervolgens weer naar Korea. 

-

Vriend Willem Mezger. Ook nog steeds 

vrijwilliger bij het Cavaleriemuseum. 

(Foto: archief Mezger) 

GESCHIEDENIS ‘ECHTE’ EN LODEN LICHTE BRIGADE
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omdat de lopen teruggelopen waren. Weer 

andere werden net geladen. Verder was er 

een kaartentafel, een waarnemingspost en 

een postduivenpost. Alles klaar voor 

inspectie! Koningin Wilhelmina, in amazo-

nezit te paard, droeg een bijna veldgrijze 

ging de collectie naar hun nieuwe 

onderkomen met korpsmuseum in Arn-

hem. De Lichte Brigade bleef in Delft.

Met dank aan Frans Smits. 

robe en werd begeleid door hoge offi cie-

ren en hoffunctionarissen. Het was heel 

kleurrijk! Deze opstelling van Mezger is 

nog compleet aanwezig en in goede con-

ditie.” 

Bij de reactivering van de Gele Rijders 

door Hans Buurman

Mijn 

ruiters

heid ingezet. 

Mijn ruiters. Ervaringen als commandant van het 4e 

Eskadron Pantserwagens, Huzaren van Boreel, tijdens de 

Politionele Acties (1947-1949) in toenmalig Nederlands-In-

dië, M.W.C. de Jonge, Zierikzee 2008, 338 blz., ISBN 978-

90-813542-1-9, prijs 26,50 euro. 

   boekenkast

Pantserwagens snellen als 
ruiters vooruit

De Lichte Brigade in lood. (Foto’s: Caspar van Bruggen)
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Aan de invoering van het geweer 
M95 in 1895 dankt het dorp Hars  -
kamp een heel infanterieschietkamp 
en indirect het Museumpark 
Harskamp. Gevarieerde collecties 
verspreid over verschillende gebou-
wen brengen de historie van het 
schietkamp zelf en een aantal infan-
tierieonderdelen tot leven. Jaarlijks 
komen ongeveer 15.000 bezoekers 
kijken, vertelt museummanager Piet 
van Woerkum. 

-

een smalspoor om deze van en naar de 

-

Eerste Wereldoorlog
-

Harskamp: museum dankzij een gewe
door Hans van Lith (tekst en foto's)

-

-

-

-

-

-

-

-

nu om 

-

digheden.

Infanteriemuseum
-

-

werden gehuisvest in tenten-

Koningin Wilhelmina zorgde 

-

-

veling en ontevredenheid sloe-

tot relletjes die met harde hand werden 

neergeslagen. 

-

-

naar het dorp. Werden de lorries eerst 

-

-

-

SS-gevangenen

voor artillerieopstellin-

gen in de omgeving. 

Het smalspoor ver-

gevangen te zetten. 

De levensgrote opstelling van het tentenkamp: het onderkomen 

van de militairen die de Harskamp bezochten rond 1900. 

Aandacht voor de recentere missies van de 

krijgsmacht. 
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er

-

-

regimenten werden naar hier overge-

het vroegere Regiment Wielrijders uit 

monument voor de gevallen wielrijders in 

-

gehuisveste museum geopend. Later werd 

-

spoor terug.

Toegang verbeterd

-

-

-

-

ren. 

andere uitgangspunten wordt 

-

-

-

Collecties

waar de militairen rond de eeuwwisseling 

-

-

-

-

-

rievoertuigen en wapens en ligt een her-

-

-

landmijnen. Het Regiment Wielrijders 

-

-

Regiment Wielrijders diende. Hier vin-

-

-

-

Meer weten?

Website www.museumparkharskamp.nl 

of telefoon (0318) 45 44 92. 

Een soldaat van het Regiment Wielrijders. 

Bezoekers maken een rit met de smals-

poortrein van het museum. De voertuigen 

behoren tot de reguliere buitenopstelling. 
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Bij de opening van de tentoonstelling Kerkhof van de 
Koude Oorlog van fotograaf Martin Roemers op 
23 april, schetste Ko Colijn, bijzonder hoogleraar 
Internationale Betrekkingen aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam, redacteur van Vrij Nederland en 
senior onderzoeker aan het Instituut Clingendaal, hoe 
wij nu tegen deze periode aankijken.

-

-

-

Bulletin of Atomic Sci-

entists -

-

-

-

Geliefde bom 

-

-

-

-

-

moderne wondermiddel. 

-

mers tonen.

Koude Oorlog bezien 

Mix van afscheid en vasthouden
door Hans van Lith

-

-

Ko Colijn houdt zijn betoog over de Koude Oorlog tijdens de 

opening van de tentoonstelling. (Foto: Johannes Vinke) 
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Wat moet er met je verzameling gebeuren te zijner tijd? Een bekende vraag! 
‘Te zijner tijd’ is dan vaak de verzachtende uitdrukking voor het moment dat 
de familie na het overlijden van de collectioneur, de nalatenschap mag 
opruimen. Het antwoord kan variëren van het onwaarschijnlijke ‘zet maar 
bij het grof vuil’ – waardoor soms waardevol erfgoed verloren gaat – tot 
‘verkopen’ of ‘geef maar aan een museum’. 

Schenken aan het museum
door Hans van Lith

-

Aanmelden verzameling 

-

-

Aanvaarden objecten 

-

-

-

-

Andere musea

-

Opname in collectie 

-

-

-
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COLOFON

Hans van Lith

Legermuseum

vrijdagmorgen

vriendenlegermuseum.nl

AGENDA
Tentoonstellingen

17 september Oude kaarten en prenten van het Legermuseum

t/m 26 oktober Fototentoonstelling Martin Roemers, Kerkhof van de Koude 

Oorlog 

september t/m december CIC-tentoonstelling Daar komen de kozakken

t/m 8 november Fototentoonstelling Mariëlle van Uitert, In scherfvest en 

burka

19 nov. t/m 7 maart 2009 Fototentoonstelling AVDD Thuisfront

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

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 …

12 en 13 september  Open Monumentendagen. ‘Op de kaart’: rondleidingen door 

en over het Armamentarium, gratis kaart van een militaire rond-

wandeling door Delft voor iedere bezoeker, afbeeldingen van 

het Armamentarium te zien in het CIC, drie livebands op zater-

dag en gratis vervoer per boot van en naar het Kruithuis

27 september Lezing André Dellevoet voor de Vrienden van het Leger-

museum over de Nederlands-Belgische cavalerie bij Waterloo

17 oktober Landelijke archievendag, twee lezingen over de invloed 

van de kozakken in Nederland, tentoonstelling in het CIC 

over kozakken 

zondag 18 oktober Workshop matroesjkaschilderen

23 en 24 oktober  Kozakkenweekend: zie hoe de kozakken de Fransen ver-

drijven uit het museum, livemuziek, kozakkenhapjes, rond-

leiding, workshops matroesjkapoppetjes schilderen en veel 

meer! 

17 oktober t/m 1 november Herfstvakantie: Bataafse opstand, Romeinen in gevecht

19 december t/m 3 januari  Kerstvakantie: Barbaarse inval, kunnen de Romeinen de barba-

ren nog verslaan, of worden ze teruggedrongen naar Rome? 

Voor meer informatie over de activiteiten van het museum kunt u kijken op 

www.legermuseum.nl.

Hoeferklappertjes op website 
-

-

-

Boek als wapen is er virtueel 

NIEUWE VRIENDEN

Ook Vriend worden?

Zie www.vriendenlegermuseum.nl

Onderscheidingstekenen Landmacht uit 

-

onderwijzer (op de borst te dragen).


