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Bij de voorpagina:

Tekening van Jan Hoynck van Papendrecht 

naar zeventiende-eeuws schilderij van 

(Collectie Legermuseum) 

Arne Koets: passie voor museum en le
door Edwin Ouwejan

Bezoekers komen Arne Koets tijdens hun rondgang door 
het museum regelmatig tegen. Zonder zich daar overi-
gens van bewust te zijn. De geboren Delftenaar fungeert 
regelmatig als model op foto’s en in video’s. Zo is hij in 
de tentoonstelling over toernooiridders te bewonderen 
in harnas en als kasteelheer. Een gesprek met een gedre-
ven en enthousiaste medewerker met een passie voor 
harnassen, levende geschiedenis en het museum.

Arne’s fascinatie voor militaire geschiedenis begon letterlijk in 

“Thuis staat nog een grote tinnen vloot en ik had zoveel indruk 

De liefde voor het museum zat er dus al vroeg in: “Ik prijs mijzelf 

Een andere passie van Arne is levende geschiedenis en dan voor-

-

weer een serieuze hobby geworden vanwege zijn drukke baan 

Bij de Royal Armouries was Arne lid van het team dat demon-

evenementen toegevoegde waarde bieden: “De laatste jaren pro-

beren musea steeds meer diepgang en inhoud te geven aan hun 

Re-enactment als informatiebron 
Het Legermuseum zoekt steeds meer naar activiteiten die onder-

-

beeld hiervan is de tentoonstelling over toernooiridders: “De 

mêlee tijdens een toernooi is voor ridders een zeer verwarrend 

zwaard en schild en de skippybal als paard mogen kinderen het 

toernooiveld in om te ondervinden hoe lastig en verwarrend het 

Het ‘re-enacten’ geeft veel inzicht voor beoefenaars van militaire 

geschiedenis en dus ook musea: “Doordat wij in de praktijk expe-

rimenteren met materiaal ontdekken we proefondervindelijk 

achter gekomen dat de ontwikkeling van het middeleeuwse zadel 

wellicht nog belangrijker was dan de uitvinding van de stijgbeu-

Het uitgebreide netwerk van Arne wordt bijvoorbeeld ingescha-

voorwerpen waarover het museum beschikt en de professionele 

Kansen en bedreigingen
De aanstaande verhuizing naar Soesterberg heeft voor Arne 

Tegelijkertijd brengt de verhuizing ook veel onzekerheden met 

Arne Koets op de tentoonstelling Toernooiridders. 
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vende geschiedenis

Vijf jaar geleden in mijn 

voorwoord voor de 

Nieuwsbrief 2006 nummer 

1 kopte ik ‘Een nieuwe len-

te, veel nieuwe geluiden’, 

maar nu ziet u dat onze 

Nieuwsbrief een nieuw 

uiterlijk heeft. Niet omdat 

wij zo graag verandering 

willen, maar eenvoudigweg 

omdat het crèmekleurige 

papier op is en niet meer 

leverbaar. Dus nu helder wit 

na tien jaar. Tien jaar geleden verscheen de eerste 

Nieuwsbrief nieuwe stijl, ook in het openingswoord van mijn 

illustere voorganger Jacques Bartels, aanvangend met ‘een 

nieuwe lente, een nieuw geluid’. Toen was het echt nieuw en 

het is ontegenzeggenlijk de verdienste van Jacques Bartels, 

natuurlijk ook met inbreng van zijn medebestuursleden, om 

de Vriendenstichting naar een nieuw en hoger plan te tillen. 

Ook al bestaan wij inmiddels meer dan 60 jaar, pas in 2000 

werd de stichting Vrienden echt zelfstandig. Onder leiding 

van Jacques Bartels werden vele initiatieven ontplooid, waar-

van deze zestien pagina’s tellende full colour Nieuwsbrief een 

belangrijk, en door de Vrienden zeer gewaardeerd, onderdeel 

was. Ere, wie ere toekomt. Daar plukken wij nog steeds de 

vruchten van, zodat ik hoop dat u ons zult vergeven de 

papierkleur noodgedwongen veranderd te moeten hebben.

Tien jaar zijn, terugkijkend, snel voorbijgegaan. Er is veel ver-

anderd, maar ook veel niet. Een van de acties van Jacques 

Bartels en zijn bestuur was het uitzetten van een enquête 

onder de Vrienden om hun belangstelling te peilen. In die 

Nieuwsbrief nummer 1 van 2001 zijn de uitkomsten daarvan 

te lezen: wapens, uniformen en voertuigen zijn de belangrijk-

ste drie interessegebieden en de beide Wereldoorlogen de 

belangrijkste tijdvakken. Bezien wij de enquêteformulieren 

welke door de nieuwe Vrienden de afgelopen vijf jaar zijn 

ingevuld, dan blijken de uitkomsten dezelfde. 

Hebben wij het dan over een nieuwe lente, een nieuw geluid, 

dan is dat toch een interessant gegeven voor het nieuwe 

museum over een paar jaar in Soesterberg. Een museum is er 

immers niet alleen als bewaarplaats van cultureel erfgoed, 

maar ook voor het publiek om kennis te nemen van onze 

rijke militaire historie. Dan is natuurlijk belangrijk waar het 

publiek op afkomt, en onze Vrienden zijn daarvoor een goede 

graadmeter. De toekomst zal het leren en misschien krijgen 

we daar al een voorproefje van tijdens de Vriendenmiddag 

op 21 mei. Ik hoop velen van u daar te mogen begroeten.

Gijs Scholtens

voorzitter

Een nieuwe lente, 
een nieuw uiterlijk 

Arne ziet de verhuizing ook in het licht van de wens aan interac-

tie en beleving die bij het grote publiek speelt: “Soesterberg biedt 

bezuinigingen zijn de toekomstige mogelijkheden echter nog 

dat informatie en beleving naadloos kan samenbrengen in 

Verwarring
Een aantal Vrienden heeft eind 2010 de nieuwe Vriendenkaart 

en het verzoek tot betaling van de donatie ‘gemist’. Kaart en 

betalingsverzoek waren, anders dan vorige jaren, gedrukt op 

de achterkant van het adresblad van de Nieuwsbrief. Voor 

deze Vrienden er erg in hadden, verdween het adresblad bij 

het oud papier. Zij hebben, als ze zich hebben gemeld, een 

nieuw exemplaar gekregen. Vanwege de forse kostenbespa-

ring wordt dit jaar dezelfde methode gebruikt. Dan zullen we 

er wel beter de aandacht op vestigen! Het spijt ons als u van 

de nieuwe werkwijze ongemak hebt ondervonden. 

Jacques Bonewit 

penningmeester

(Foto: Wim den Dunnen)
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Na de afscheiding nemen de geconfedereerden federale forten en 

-

-

-

naar het zuidwesten ligt het belangrijke spoorwegknooppunt 

Flankaanval
Onder druk van de politiek marcheert de Noordelijke comman-

-

deze gebieden vrezen dat Lincoln de slavernij zal beperken of 

Fort Sumter
-

-

Amerikaanse Burgeroorlog breekt uit

Amateurs ten oorlog 
door Ed Coumans

Opgehitst en naïef, oorlog kennen ze niet, kiezen de Amerikanen er 150 jaar geleden makkelijk voor hun interne 
conflict gewapend te beslechten. Politici en burgers eisen actie van hun onervaren, in feite amateurlegers. In juli 
1861 treffen Noord en Zuid elkaar bij het riviertje de Bull Run. Het begin van een vijfjarige bloedige burgeroorlog.

Brigadegeneraal Pierre Beauregard. 

(Collectie Nationaal archief VS) 

Brigadegeneraal Thomas ‘Stonewall’ Jackson. 

(Foto: George W. Minnes, Collectie 

Nationaal archief VS) 

Brigadegeneraal Irvin McDowell. 

(Collectie Nationaal archief VS) 
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-

-

moeizaam; door opnieuw de onervarenheid maar ook de slechte 

Ondanks de Noordelijke overmacht houden de ‘rebellen’ twee uur 

-

-

batterijen wisselen tijdens de vele aanvalsgolven maar liefst 

Verbleken
De eerste slag uit de Amerikaanse Burgeroorlog eindigt in een 

Noordelijke cavalerie bij Sudley Ford, Bull Run. 

(Foto: George N. Barnard, Collectie Library of Congress)

Genisten van 8th New York State Militia in 1861. 

(Collectie Nationaal archief VS)

OORLOGSTOERISTEN
Bizar en ook een teken van de naïviteit waarmee de 

Amerikanen de oorlog ingingen, is dat de slag aan de 

Bull Run toeschouwers had. Ongeveer 500 inwoners van 

Washington waren per paard of koets met picknickmand afge-

zakt naar het riviertje in Virginia. Politici, journalisten en bur-

gers, allen wilden de zekere overwinning van de Unie mee-

maken. Op een heuvel spreidden zij hun dekentjes en aten ze 

hun lunch. Geen idee hoe de slag verliep, want veel zagen ze 

niet. Een vijftigtal dapperen liep naar de Bull Run. Ze staken 

over en anderhalve km verder vonden ze op een heuvel hun 

plek op de eerste rij. Maar ook een gevaarlijke, want inmid-

dels liep de slag in het voordeel van de geconfedereerden. 

Zo doemde er plotseling een linie Zuidelijke soldaten op aan 

de voet van de heuvel. Voor de toeschouwers tijd om zich als 

een haas uit de voeten te maken. Dat lukte niet iedereen. 

Het Congreslid Alfred Ely werd gevangen genomen en zelfs 

bijna geëxecuteerd door een driftige Zuidelijke kolonel. Uit-

eindelijk kwam hij ervan af met zes maanden gevangenschap. 

Voor de ogen van het gezelschap ontaardde de terugtocht van 

de Unie in een wanordelijke vlucht. Congreslid Washburne 

beschreef het als volgt: “I beheld a perfect avalanche pouring 

down the road immediately behind me. It was the retreat of 

the army ... A perfect panic had seized every body. The sol-

diers threw away their guns ... Officers, I blush to say, were 

running with their men.” 

Intussen waren de toeschouwers aan de andere kant van de 

rivier allang op weg naar Washington. Zodra zij het slechte 

nieuws hoorden, gingen ze zonder paniek maar wel met 

enige haast terug naar huis. 

Literatuur

Civil War Times

The American Civil War. A military history 

Battle cry of freedom. The civil war era 
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-

Succesvolle inzet

-

-

-

Theo van Hees zich: “In de praktijk leidden zij met hun talent voor 

ongezien bewegen door het terrein de gecombineerde patrouilles 

-

Opzet was dat de PVK-leden naast een jaar grondige militaire 

diensttijd aan de opbouw van hun eigen omgeving konden mee-

overgedragen aan de Verenigde Naties en kwam niet veel later in 

niet conservator Casper van Bruggen van het Legermuseum er 

hartenkreet uit een brief van een oud-PVK-lid aan een van zijn 

50 jaar geleden werd besloten het Papoea Vrijwilligers 
Korps op te richten. Dit zou het eigen leger van een 
onafhankelijk West Nieuw-Guinea moeten worden. De 
Indonesische machtsovername doorkruiste dat en voor 
het korps dreigde de vergetelheid. Conservator Casper 
van Bruggen voorkomt dit met zijn boek Vergèt ons niet!

Het Papoea Vrijwilligers Korps (PVK) versterkte de Nederlandse 

troepen bij de verdediging van het gebied tegen Indonesische 

omgeving aan de voet van van het Arfakgebergte en dichtbij een 

Brede samenstelling

Arabische trekken uit het zuiden tot ijzersterke nauwelijks ander-

-

Vergèt ons niet!
door Hans van Lith

Groep PVK-militairen in 

1962 met een gesneuvelde 

Indonesische para bij de 

kampong Manalek, rechts 

een van de Nederlandse 

instructeurs. (Collectie 

Legermuseum)
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Na eerdere boeken over de slagen bij de 

klassiek overzicht van de gehele Eerste 

land is er een groeiende belangstelling 

voor die oorlog waar ‘wij’ niet bij betrok-

Vanwaar die interesse? Is die er vanwege 

manier van wapens produceren ook de 

Een oorlog waarvan ook niet precies dui-

delijk was waar hij over ging; toen de 

Engelse gezichtspunt en beschrijft daar-

mee met name de militaire activiteiten 

aan Britse zijde; het boek is dan ook geba-

Het is een helder geschreven overzichts-

   boekenkast

Urkatastrophe van 
de twintigste eeuw
door Hans Buurman 

kanonnen op 11 november 1918 eindelijk 

Vanuit ons huidige gezichtspunt is daar 

als Urkatastrophe zou de twintigste 

eeuw nog bruter worden; zonder Eerste 

was dat de Bosnisch-Servische student 

Oostenrijk-Hongarije en Rusland? 

Volgens Koch spelen Duitsland en 

Klassiek is de benadering van Koch zeker 

Een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog 

1914-1918, Koen Koch, Amsterdam 2010, 

ISBN 978 90 263 2157 3, 24,95 euro.

Een blik in verleden en toekomst

van voorjaar en zomer en het perspectief 

en wat dat jaar voor het Legermuseum 

Samenvattend mag geconstateerd worden 

dat we een heel goed jaar achter de rug 

twee doelstellingen te realiseren: voorbe-

reiden en in gang zetten van de verhui-

zing van de collectie naar Soesterberg en 

de organisatie voorbereiden op de nieuwe 

situatie door al ‘het nieuwe museum in 

aan het voorbereiden van de organisatie 

onder andere het ontwikkelen van een 

gevarieerd en aantrekkelijk publieksaan-

bod en nieuwe (onder meer educatieve) 

De verhuizing van de collectie loopt op 

lectie is inmiddels verhuisklaar gemaakt 

Daardoor kunnen we het depot aan de 

Ook ‘het nieuwe museum maken in Delft’ 

recordaantal bezoekers mogen ontvangen: 

En daar zijn we trots op!

Ten slotte is ook de bedrijfsvoering van 

het museum weer in een stabieler vaarwa-

sterke daling van het ziekteverzuim afge-

een gezonde organisatie die met een ste-

vig fundament de spannende ontwikkelin-

In mijn vorige voorwoord vergeleek ik het 

nieuwbouwtraject nog met een processie 

van Echternach: drie stappen vooruit en 

de hoogste versnelling! De Stuurgroep 

Defensiemusea heeft uit de zes belangstel-

bouwen en onderhouden van het nieuwe 

wordt vanaf begin februari in een zeer 

drie consortia elk een plan voor een nieuw 

museum ontwerpen dat aan alle vooraf 

wordt het consortium gekozen dat de plan-

eerste gesprekken met de consortia plaats-

gevonden en de eerste 

ideeën zien er al veel-

u op de hoogte! 

Chris Ronteltap, 

algemeen directeur 

Legermuseum
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-

-

boogschutters van Sint Joris of de handboogschutters van Sint 

“In harnas en voorzien van pieken paradeerden ze op kermissen 

-

stadswallen om als boogschutters de vijand ‘buiten de poort’ te 

Willem van Oranje

-

schutters nieuwe stijl werd het bewaken van in- en uitwendige 

De burgemeester kreeg de leiding over de schutterij en benoemde 

zeventiende en achttiende eeuw merk je dat de schutterij ver-

Belangrijke schutterijen lieten zich portretteren door plaatselijke 

In de negentiende eeuw zou het maken van schuttersstukken in 

Excercitiegenootschappen
Halverwege de achttiende eeuw ontstonden in de Republiek 

van de steden waren doorgaans in handen van de prinsgezinden 

de prinsgezinde ‘collega’s’ eruit schopten als een stad naar hun 

-

-

ming en sommige stadsbesturen zwichtten uit onzekerheid over 

In 1787 hielden de patriotten bij Goejanverwellesluis prinses 

‘Daar komen de schutters, ze lopen zich lam, de mannetjesputters van Rotterdam …’ Koos Speenhof schreef het 
spotlied in 1904, toen de schutterij al op zijn laatste benen liep. Het werd beroemd en heel Nederland zong het. 
Maar eigenlijk doet het geen recht aan een type ordehandhavers, dat zijn wortels in de middeleeuwen heeft en 
een belangrijke rol in de geschiedenis speelde.

‘Daar komen de schutters ...’
door Hans van Lith

Paul Tjeertes met de sjako van een Brusselse schutter. 

(Foto: Hans van Lith)
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-

-

-

-

ters werden dienstplichtig militair en de vroegere schutterijen 

Een soort ME
Na de herwonnen onafhankelijkheid in 1813 vaardigde koning 

een pronkstuk uit zijn verzameling zien: de sjako van een Brusselse 

maintiendrai’! In de wet gaf de koning geen landelijke richtlijnen 

Ons land kende inmiddels veldwachters in de dorpen en gemeen-

schutterijen ook inzetbaar bij de landsverdediging (alleen niet 

De dienstplicht bleef: eerst moest je loten voor de militie (de 

Opgeheven
Bij oorlogsgevaar kon de koning de schutterijen ‘mobiel’ verkla-

-

Na 1831 traden de schutterijen eigenlijk alleen nog op bij kermis-

-

Dat lijkt in tegenspraak met het bloeiende schutterswezen in 

schutterijen levend!

Schutters bewaken een station tijdens de spoorwegstaking van 1903. (Collectie Tjeertes)

Drie Haagse schutters 

met pieken over de 

schouder. Getekend 

door Hoynck van 

Papendrecht naar een 

zeventiende-eeuws

schilderij van Sybrand 

van Beest. (Collectie 

Legermuseum)
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Vliegend en per jingletruck 
uit Uruzgan
door Hans van Lith

‘Zorgvuldig met materiaal om niets 
kwijt te raken’ en ‘kwaliteit gaat 
voor snelheid’: twee belangrijke 
uitgangspunten bij de terugvoer 
van militaire goederen uit Uruzgan. 
De missie eindigde op 1 augustus 
2010. Een jaar eerder kreeg de 
nieuwe commandant van 200 
Bevoorradings- en Transport 
Bataljon in Stroe, overste Arie van 
Ringelesteijn te horen dat zijn een-
heid aan die omvangrijke terug-
voeroperatie een aanzienlijke 
bijdrage zou leveren. 

Het terugbrengen van zoveel goederen 

personeelsvoertuigen tot geheime code-

ringsapparatuur en chirugische instru-

-

vraagd wat precies van het bataljon ver-

wacht werd en welke organisatie we daar-

soortgelijke ervaringen in Irak en Bosnië 

moest beheerst gebeuren en de goederen 

dienden goed beheerd te worden om niets 

kwijt te raken of in verkeerde handen te 

‘volgsysteem’ opgezet om de verschillende 

objecten vanaf het begin en tijdens de 

terugreis te kunnen volgen en te weten 

die onderweg met speciale apparatuur 

Al in Stroe werd het terugvoerproces pre-

werd een organisatieschema opgezet en 

bepaald wat door de lucht en wat per 

Van Deh Rawod en Tarin Kowt zouden 

essentiële goederen door de lucht naar 

-

taire voertuigen in beschermde militaire 

konvooien over de weg daarheen zouden 

-

cryptoapparatuur en gevechtsvoertuigen 

gingen over de weg naar Karachi in 

ruim voor de start van de daadwerkelijke 

inventaris op te maken van de goederen 

Tarin Kowt werden ‘innamestraten’ inge-

richt om alle ingeleverde goederen te sor-

Tevoren was bepaald dat overste Van 

een transportcompagnie en een stafeen-

-

-

-

structuur en voor het behandelen van 

logistieke compagnie voor de eigen ver-

zouden zij ter plaatse direct aan de slag 

Amerika en Australië aan zet

de Amerikanen en Australiërs het gebied 

Nederlandse transporten naar Kandahar 

Van Ringelesteijn: “Het Nederlandse con-

de logistieke compagnie werden afge-

-Overste Arie van Ringelesteijn, commandant

van 200 Bevoorradings- en Transport 

Bataljon. (Foto: Hans van Lith)

Beschermd transport over de weg naar Kandahar. (Foto: Audio Visuele Dienst Defensie, 

Richard Frigge)
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Een zware transporthelikopter voor het vervoer door de lucht. (Foto: AVDD, Richard Frigge) 

van de verschillende Nederlandse een-

Kwam hij nog voor verrassingen te staan? 

Van Ringelesteijn kijkt even peinzend 

-

singen dus niet: “Her en der op com-

soms dingen waarvan niemand het 

-

Vraag was wat er dan mee moest gebeu-

Hitte en stof

van roerend materiaal tot legeringsgebou-

maar ook waterpomp- en brandstof-

-

afstoting’ die met de Amerikanen en 

Australiërs kon onderhandelen over wat 

-

Van Ringelesteijn en zijn mannen (en 

vrouwen) geen bemoeienis: “Als zij hun 

materiaal ging eerst van Deh Rawod naar 

Australiërs prettig samengewerkt bij de 

bescherming van onze militaire konvooi-

“De kwaliteit van de weg naar Kandahar 

het voor dat de route beschadigd was 

een dieplader met een tank of een mobie-

Amerikaanse of Australische genie-eenhe-

den voerden eerst reparaties uit en al die 

-

Jingletrucks geen doel 

genie vernietigde het niet meer bruikbare 

ging met helikopters van Deh Rawod naar 

-

-

stations mocht per bunker steeds maar 

een beperkte hoeveelheid ‘plof’ opgesla-

om onderweg steeds genoeg plaats te heb-

liep een opslagplaats vol en moest er 

Bij een stofstorm konden de heli’s niet 

hebben verschillende tests uitgevoerd om 

te zien hoeveel een helikopter bij een 

bepaalde buitentemperatuur nog veilig 

Behalve de strategische materialen die 

met particuliere Russische Antonovs en 

Ilyushins vanaf Kandahar werden terug-

hoeveelheden goederen in containers over 

de weg naar Karachi en vandaar per 

werden burgertransporteurs ingescha-

-

-

gletruckchauffeurs werden niet aangeval-

-

civiele transportbedrijven verdienden er 

samenhangen met de viering van islamiti-

auto’s niet altijd aan de technische eisen 

bataljon en de aanvullende eenheden 

-

Generaal Broeks heeft het privilege het 

cijfermatige succes van de missie bekend 

-

teel een fototentoonstelling over het ver-

Met een scanner wordt een tag gelezen. 

(Foto: AVDD, Richard Frigge) 

Een rijk versierde ‘jingletruck’ ingehuurd 

voor het vervoer naar Karachi. (Foto: 

AVDD, Richard Frigge) 
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De Engelse inval in de Scheldemond in 1809 loopt uit op een duur debacle. Niet de gevechten maar de ‘Zeeuwse 
koorts’ halveert het invasieleger in korte tijd. De Frans-Nederlandse tegenstander komt er veel beter van af. Hoe 
kan dit gebeuren terwijl een Britse arts, John Pringle (1707-1782), de founder of modern military medicine wordt 
genoemd?

Zeeuwse koorts of Engelse ziekte?
door Joke van Vels-van Dongen 

graaf van Chatham en admiraal Richard 

luitenant-generaal Eyre Coote met een 

kleine troepenmacht het eiland bezet hou-

-

onbenut snel naar Antwerpen op te trek-

Inmiddels zijn veel soldaten ziek of zelfs 

Medische catastrofe
Inspecteur-generaal der hospitalen John 

-

zich af of het wel tot de taak van een 

koortsige soldaten te bezoeken in hun 

september in wanhoop aan Chatham dat 

zegt dat hij niets afweet van dit soort 

samengestelde medische commissie 

rapporteert dat de koortsrillingen van 

het malariatype zijn en dat tyfus en 

dysenterie op het punt staan van uitbre-

medische staf en een sfeer van wanhoop 

-

-

tember met zijn hoofdmacht terug naar 

man zijn levenslang ongeschikt voor ver-

-

-

-

rassen en het stilstaande en vervuilde 

negentiende eeuw weet men dat de mala-

John Pringle
Pringle studeert en promoveert bij de 

Observations on the Diseases of the Army 

in Camp and Garrison uit 1752 dat 

-

’Engelsche soldaat en eene eijer verkoopster’, door Bemme naar Langendijk. 

(Collectie Legermuseum) 
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krijgsmacht en gebaseerd op eigen waar-

Verhandeling over de Legersiekten behel-

zende eene beschryving van de aart, 

voorbehoeding en geneezing der ziekte.

Hoewel Pringle niet bekend is met de wij-

poogt hij wel oorzaak en gevolg te door-

-

koming van ‘legerziekten’ pleit hij voor 

Hospitalen en inrichtingen waar veel 

mensen bijeen zijn en waar slechte hygië-

zijn daarbij de meest fatale ziekten die 

ook richtlijnen voor het ideale veldtocht-

-

schijnen de ziekten die met ‘koortsen’ 

raadt hij hem aan geen vast kamp in te 

Hierdoor wordt het stro regelmatig ver-

Parlementaire enquête
Bij terugkeer van het gehavende leger in 

-

Hieruit blijkt dat de regering op de hoogte 

de bliksemactie had afgerond moeten zijn 

geheimhouding betrekt ze de Army 

-

hoogste militaire geneesheren weigeren 

-

ter van Defensie Castlereagh het hen 

-

-

den niet geïsoleerd maar juist samenge-

verloopt de evacuatie per schip naar 

slechte aansturing van de Engelse militai-

de senior geneesheren van de Army 

patronage dan met zorg voor het welzijn 

-

oorlogen wordt dagelijks maar twee uur 

uitgetrokken voor de medische belangen 

Het lijkt erop dat bij een sterk centraal 

-

dacht wordt geschonken aan militaire 

gezondheidszorg dan bij een parlement 

-

ten blijven van de moerasgebieden langs 

Nederland wordt na de Bataafse 

-

van Gezondheid over de Armee en de 

Onder leiding van de Leidse hoogleraar 

Brugmans wordt de militaire gezond-

van gezondheid aangesteld en een groot 

Brugmans volgt daarbij nieuwe medische 

inzichten die onder invloed van de 

anders dan dat hij met het werk van 

aan Brugmans toevertrouwde patiënten 

verwijderd uit het koortsgebied en in hos-

Volgens Brugmans herstelden de mees-

Achterlopen
-

nent blijft het Britse leger voortbestaan in 

zijn oude structuur van regimenten met 

een grote mate van (medische) zelfstan-

de soldaten en de door de adel gedomi-

neerde legerleiding en een minimale aan-

De verlichtingsgedachte dat de staat ver-

antwoordelijk is voor zijn onderdanen en 

dat de gezondheid van soldaten daartoe 

-

achterloopt bij die van het continent blijkt 

uit het voor medisch-historici vrij unieke 

dezelfde plaats en tijd de Britse en de 

worden gezocht in het verschil in militair-

Vlissingen na het bombardement. 

(Collectie Zeeuwse Bibliotheek/Beeldbank)

Engelse beschieting van Vlissingen, augustus 1809. 



14

Walcheren in de schaduw
door Hans van Lith

Tot verdriet van Zeeuwen en veteranen staat de bevrijding van Walcheren en daarmee de vrije toegang tot 
Antwerpen in 1944 een beetje in de schaduw van ‘Arnhem’. Ten onrechte. De strijd is bitter en hard, de uitkomst 
medebepalend voor de afloop van de oorlog. Bovendien wordt de slag om de Schelde gewonnen. In tegenstelling 
tot die om Arnhem.

-

Eisenhower dringt aan op het vrijmaken van de toegang tot de 

van Arnhem starten de voorbereidingen voor de operatie 

Bommen op de dijken

-

Op 2 oktober roept Radio Oranje de bevolking op direct te 

velen blijven …

Vier dagen later vallen bommen op de Nolledijk bij Vlissingen en 

-

De aanval
-

bereidende aanvallen uitvoeren op de zware kustbatterijen rond 

Inter-Allied Commando met slecht weer vanuit Oostende richting 

marine-eenheden die de boten bij de landing met hun geschut 

uur ’s ochtends en waren toen al zo vaak door Duits granaatvuur 

eerst de gewonden over en daarna gingen de overlevenden aan 

Dijkdoorbraak Westkapelle na het bombardement. Foto gemaakt 

door de RAF. (Collectie Legermuseum) 

Eenheden van de Eastern Flank Support zetten koers naar 

Walcheren. (Collectie R. Blyth) 
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Met dank aan ‘Vriend’ Jan Wigard, oud-documentalist van 

het Zeeuws Documentatiecentrum in Middelburg en kenner 

van Walcheren 1944 (www.wigard.nl). 

wegens gebrek aan luchtwaarneming (zie boven) is het resultaat 

-

-

sterkingen op te geven en in het duingebied breken bloedige 

Silhouet van de molen

-

-

-

3 november verovert het 7th/9th Battalion Royal Scots het Duitse 

-

er niet in zijn geslaagd de havens en werven van de Koninklijke 

Hel van de Sloedam

-

-

’Tanks’ in Middelburg
-

-

Johnston wordt ter plaatse tot kolonel ‘bevorderd’ want Daser 

-

-

-

De landing bij Westkapelle. (Collectie NIMH) 

Commando’s vuren met een drie-inchmortier. 

(Collectie Legermuseum) 
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en drukwerk Den Haag

Legermuseum

vrijdagmorgen

e-mail: secretariaat@

AGENDA
Tentoonstellingen
t/m 12 juni 2011  Foto-expositie ‘Vertrek uit Afghanistan; een missie op zich’. 

In samenwerking met de Audio Visuele Dienst Defensie (AVDD)

t/m december 2011  ‘Klap op de vuurpijl, bijzondere boeken over vuurwerk,

1600-1900’ in het Collectie Informatie Centrum

t/m 31 december 2011 Toernooiridders. Klaar voor de strijd?

permanent Prins Maurits en de Tachtigjarige Oorlog

permanent Onder Vuur. Militaire dilemma’s, interactieve filmpresentatie

permanent Actie Zone: van groentje tot generaal in drie kwartier

verwacht De collectie kruisbogen van het museum krijgt 

in juni een vaste plek in de expositie

verwacht ‘Snipers’ vanaf september

Activiteiten in het museum
1 t/m 8 mei 2011   Meivakantie: historische personages geven een beeld van 

hun ervaringen tijdens de oorlog: een soldaat vertelt het 

indringende verhaal van zijn ervaringen bij de Grebbeberg en 

een verzetsvrouw vertelt hoe het was om tijdens de oorlog te 

leven, hoe het eraan toeging in het verzet en welke spullen ze 

smokkelde. Tijdens de activiteit ‘schieten onder dekking’ leren 

kinderen hoe deze infanterietactiek in elkaar zit.

5 mei Op donderdag 5 mei viert het museum de bevrijding. Op het 

buitenterrein is een 25-ponderkanon te zien en wordt er uitleg 

gegeven over de techniek achter dit kanon. Er is muziek uit deze 

periode. Bovendien is het museum 5 mei gratis toegankelijk.

2 juli t/m In de zomervakantie kun je dagelijks slingeren met de trebuchet 

15 augustus 2011   (blijde). Ook vinden er diverse activiteiten plaats rondom de 

tentoonstelling ‘Toernooiridders’ zoals een kindertoernooi.

10 en 11 september Monumentenweekend: gratis toegang 

Speciaal voor Vrienden
5 mei 2011 Voorbezichtiging militariaveiling Van Stockum

Voor meer informatie en het exacte programma zie: www.legermuseum.nl.

Het CIC 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. 

NIEUWE VRIENDEN

OOK VRIEND WORDEN?
Zie www.vriendenlegermuseum.nl

Uw Vriendschap wordt beloond: 

tentoonstellingen

21 mei: interactieve Vriendendag 
Op zaterdag 21 mei wordt in het Legermuseum een bijzondere interactieve Vriendendag 

-

-

-

meeste aan? Via welke methode kunnen de bezoekers het leven van de historische militair 

het best begrijpen en aanvoelen? Opzet is de Vrienden op 21 mei vooraf te vragen welke ver-

Hans van Lith 


