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Welkom! 

Hartelijk welkom bij de vijftiende  Nieuwsbrief 

van de Historische Collectie Korps Veld 

Artillerie. 

 

Inhoud: 

- Vrijwilligerswerk 

- Activiteiten  

- Vervolg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    
         
 

Voorwoord nieuwsbrief HCKVA februari t/m juni 2017 

Deze nieuwsbrief staat voor een groot deel in het teken van de verbouwing en 

herinrichting van Paviljoen 3. De foto’s geven een aardig beeld van al het werk dat is 

verzet door de vrijwilligers. En er zijn er nog veel meer om de afgelopen anderhalf 

jaar van noeste arbeid te laten zien. Waarlijk een uitstekende teamprestatie waarop 

we met z’n allen trots kunnen zijn. 

De datum van 8 september, waarop we de feestelijke heropening zullen doen, komt 

nu wel erg dichtbij en er moet nog het nodige gebeuren. Als ik naar de voortgang 

van de werkzaamheden kijk en luister naar degenen die met allerlei deelprojecten 

bezig zijn, is mijn conclusie dat het gaat lukken. Mogelijk dat de expositie hier en 

daar nog niet tot in alle details zal zijn ingericht, maar we zullen meer dan voldoende 

kunnen laten zien om de ceremonie te rechtvaardigen. 

Doordat er zo hard wordt gewerkt en nog niet alle zaken zijn geregeld, ontstaan er 

hier en daar wat spanningen. Als er onduidelijkheden zijn, of als we met elkaar van 

mening verschillen over bepaalde zaken door ons streven naar perfectie, laten we dat 

dan met elkaar uitspreken. Soms moet je weleens dingen voor lief nemen, omdat 

iedereen zich met de beste bedoelingen inzet en uiteindelijk gaat het om ons 

gezamenlijk doel. Ik ben ervan overtuigd dat het eindresultaat, zoals het zich nu al 

laat aanzien, uitstekend zal zijn en een geweldige ervaring voor elke bezoeker. 

Op de dag van de opening zullen wij een aantal gasten ontvangen die voor ons 

belangrijk zijn of ons hebben geholpen met de realisatie van de verbouwing of 

herinrichting. Op die manier tonen we nogmaals onze dank voor de onmisbare steun 

die nodig was om het project te kunnen realiseren. Wij zijn op die dag als 

vrijwilligers allemaal gastheer- en vrouw en ik verzoek u om met mij die rol op u te 

nemen en de gasten te begeleiden. 

Ik wil ten slotte iedere vrijwilliger hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage aan het 

in stand houden en presenteren van onze historische collectie. Want het gaat 

natuurlijk niet alleen om de herinrichting, maar ook om al het andere werk dat 

noodzakelijk is om een geregistreerd museum te kunnen zijn en onze goede naam in 

stand te houden. 

Rest mij iedereen een goede zomer en voor zover van toerpassing een prettige 

vakantie toe te wensen. 
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Bart Rosengarten 



 

 

Van Museum naar Historische Collectie  

        
 
Voortgang herinrichting paviljoen 3 HCKVA 

 

Terugkijkend op de verbouwing in het eerste half jaar van 2017. 

Er is heel veel werk verzet en moet er nog worden verzet, niet alle doelstellingen zijn tot nu toe 

gehaald, maar er wordt hard aan gewerkt. 

                                                                     
 

In de Indiehoek worden de contouren zichtbaar van het uiteindelijke resultaat. Ook daar wordt 

hard gewerkt.  

In deze Nieuwsbrief wil ik de meest betrokkene en hun werkzaamheden even voor het voetlicht 

plaatsen. Misschien met het risico dat ik mensen vergeet. Een algehele presentatie van 

fotomateriaal in dia vorm van werkzaamheden en resultaten komt binnenkort op het scherm 

in de Korpszaal. Bewonderenswaardig dat velen al zolang meewerken aan dit project waar we 

straks met trots op terug kunnen kijken. 
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De foto’s bewijzen het maar weer! 

 
  

Ook op het thuisfront wordt gewerkt 
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Zagen – Timmeren - Overleggen 
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Schuren – Plamuren – Schilderen – Behangen 
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Grebbelinie 
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Paarden en Tuigen onlosmakelijk met elkaar verbonden 
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Schilderen maar dan anders  

           
Vervoer Paarden 
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Hulp van de Genisten uit Wezep 
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Hulp van de Brandweer 
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Binnen brengen en opknappen voertuigen 
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Poppen en uniformen 

      

Voordat de vloerbedekking gelegd wordt alles nog eens bij langs. 

 

         

En dit komt allemaal tot stand met behulp van vele 

vrijwilligers          

                                          

 

Ook de inwendige mens wordt niet vergeten! 

          
            Op naar de volgende klus! 
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De Rondleiders! 

  

De rondleiders spelen een zeer belangrijke rol binnen de activiteiten van de HCKVA 

Bij de vele aanvragen van groepen is er soms een tekort aan rondleiders en kunnen 

we gelukkig een beroep doen op b.v. Cees, Frits, Harry en Henk. 
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Groot rollend materieel met voertuigen 

voor de specifieke groepen. 
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 (Een citaat uit een van de vele publicaties over het afscheid van 
Johan Kurk Chef-hofmeester Officierscantine op de Knobbel) 

Zijn voornaam behoeft verder geen achternaam om te weten over wie we het 

hebben want deze naam staat model voor gastvrijheid, kundigheid en 

ongekende culinaire mogelijkheden. 

Zelfs als je iets wilde regelen waarvan je tevoren angstige vermoedens had 

dat het niet haalbaar zou zijn, was het Johan zijn kwaliteit om het 

onmogelijke mogelijk te maken.  

 

 

Nog geen idee wat hem allemaal boven het hoofd hangt 
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Koninklijk eerbewijs voor afzwaaiende hofmeester 

Hij mag zich vanaf nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Kurk 

kreeg het eerbewijs uit handen van Commandant Landstrijdkrachten 

luitenant-generaal Leo Beulen en de burgemeester van zijn woonplaats 

Oldebroek, Adriaan Hoogendoorn. 

 

Het initiatief om Kurk voor een Koninklijke onderscheiding voor te dragen 

komt van reserve-majoor der artillerie en secretaris van de Vereniging 

Officieren Artillerie (afdeling Oldebroek), drs. Gijs de Jong, en Nico 

Verweij, lid van dezelfde vereniging. Volgens De Jong excelleerde Kurk als 

chef-hofmeester en in gastheerschap. “Hij maakt het onmogelijke mogelijk, 

is bescheiden, motiveert zijn keukenbrigade en laat die acteren.”  

Kurk was sinds 1989 chef hofmeester in Oldebroek. Daarvoor, sinds 1981, 

werkte hij als kok in de officiersmess van het Artillerieschietkamp.10 Jaar 

daar eerder kwam Kurk in Tilburg op en volgde aansluitend in Leiden de 

opleiding tot kok-menagemeester.  

Kurk zegt Defensie niet helemaal vaarwel. Hij gaat als vrijwilliger aan de 

slag in het Artilleriemuseum. 

(Deze voetnoot nodigt uit tot een interview) 
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Interview op locatie 

Interview Johan Kurk. Wij als vrijwilliger van de HCKVA kennen jou als “Chef 

Hofmeester” van de ‘officierscantine’ op De Knobbel. Wat is je voorgeschiedenis? 

Ben in 1971 opgekomen in Tilburg voor de opleiding kok chauffeur, vandaar naar de 

koksschool in Leiden en daar de opleiding kok managemeester gevolgd. Daarna 

geplaatst als Korporaal kok managemeester bij 102 Verk. Bat. Op de legerplaats ’t 

harde. Te werk gesteld in de OO.kantine/keuken , vandaar tewerk gesteld in de 

Officiers mess van de legerplaats ’t Harde. In 1981 geplaatst op de Legerplaats bij 

Oldebroek in de keuken van de Officierscantine. In 1989 ben ik E. ten Braak 

opgevolgd als Chef hofmeester. In 2004 is Paresto op gericht en ben geplaatst in de 

Officierscantine als catering manager en dit tot 07-04-2017 met heel veel plezier 

gedaan 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen geweest in jouw periode? 

De grootste verandering is geweest: het einde dienstplicht (dienstplichtig personeel) 

Waardoor er burger medewerkster/medewerkers de diensten kwamen draaien. 

Iedereen wist je te vinden met welke vraag dan ook, ook wij kwamen nogal eens 

aanlopen en altijd was er een oplossing. Dan moet je een zekere passie hebben voor 

je werk, klopt dat? 

Het was voor mij niet alleen mijn werk maar ook mijn hobby. 

Buiten je werk voor defensie zet je je ook in voor zaken in je woonplaats, wat voor 

activiteiten zijn dat. 

Als vrijwilliger in het bestuur van het MFC (Buurt centrum) vrijwilliger van de truck 

run (dit is voor mensen met een beperking) 

Met de FLO gaan was ruim van te voren bekend, een hele ommekeer in je leven, 

keek je er naar uit? 

Ik keek er zeker niet naar uit, en als het had gekund was ik langer gebleven, al moet 

ik nu zeggen na een maand , dat ik het toch wel goed vindt . 

Zo ontzettend veel belangstelling bij je afscheid en je mocht zelf niets aan de 

voorbereiding doen, het eerste “loslaten”. Hoe ging dat je af? 

Dat was erg vervelend , 35 jaar regel je de meeste dingen zelf en nu moet je het maar 

laten gebeuren, maar dit is prima verlopen 
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Een Koninklijke onderscheiding viel je ten deel, volgens velen was je sprakeloos, 

klopt dat? 

Dit had ik zeker niet verwacht zelfs niet toen ik naar buiten moest, maar ben er wel 

trots op. 

Ook werd je benoemd als Ere kanonneer. Een ere functie die niet iedereen ten deel 

valt. En de vele complimenten voor jou gedurende de dag, is dat toen tot je 

doorgedrongen of kwam dat pas later? 

Er gaat heel veel langs je heen, maar door foto’s en verhalen komen er zeker mooie 

dingen langs. En dan nog tot Ere kanonneer worden benoemd is zeker een hele eer. 

En nu ben je vrijwilliger bij de HCVKVA. Wanneer is dat idee geboren om ons te 

versterken? 

Dat is natuurlijk al een aantal jaren, denk aan de monumenten dagen. Dit zijn dagen 

die voor mij ook vrijwillig zijn gedaan om de kosten te drukken voor het museum, 

maar ook omdat ik het leuk vond/vind om te doen en kijk er naar uit om dit werk uit 

te breiden . 

Vanaf nu ga je met een andere ploeg mensen werken waarvan jij al velen kent, wij 

verheugen ons op de samenwerking en hopen dat het in jouw gevoel hetzelfde is. 

Hier mag je breeduit commentaar op geven! 

Dit hoeft niet breed uit, want ik vind het ontzettend leuk om dit te gaan doen. Ik wil 

hierbij alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor de belangstelling en voor de mooie 

wensen die wij mochten ontvangen bij het afscheid op 7 april. En tot ziens in het 

Museum. Hgr. Johan en Johanna Kurk 

 Van harte welkom Johan!  

Team vrijwilligers HCKVA 

Nieuwsbrief HCKVA nr. 15   februari t/m juni  2017   20 



 

 

Activiteiten buiten het museum om. 

De Paarden vierdaagse uit Epe is voor de hele omgeving een succes, veel 

foldermateriaal wordt aangeprezen en uitgedeeld. De pleisterplaats was deze keer bij 

de Rijdende Artillerie waarvan de deuren van het museum waren geopend en waar 

drinken en een hapje voor mens en dier werd aangeboden.  

          

        

Bekend logo! Dit paard is 24 jaar oud en kwam als 2 jarige bij de Gele Rijders in dienst 

      

Zeker weten dat je op defensie terrein bent  De dames maken reclame 
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Regionale Veteranendag in Harderwijk 1 juli 

Het groot rollend materieel onder leiding van William Verduijn Lunel is jaarlijks 

aanwezig bij dit evenement. Ook het Artillerie museum staat met een kraam om de 

HCKVA te promoten.  

Willem en Sietze Mulder staan hun mannetje op hetzelfde terrein met hun voertuigen. 

De meeste kramen komen vanuit de regio.   

Opening door H.J. van Schaik, burgemeester van Harderwijk 

    

                                 

St. Veteranenkunst met 2 werken van Jos Gelissen  Commando Krav Maga uit Ermelo  
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Klanten en bezoek aan de kraam.   

                                            

    Logo   

 

           

  De Aida 
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          Vanaf 12.00 uur optreden van de Pegasus Pipe band Drums uit Barneveld. 

 

 

Leden van de Koninklijke Militaire School uit Ermelo schminken de kinderen. 
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- We richten ons nu op de komende Open Monumenten Dag.  

- Naar de officiële opening van paviljoen drie 

- Om meer dan anderhalf jaar werk te laten zien 

 

Twee dagen zullen we met trots alles tonen aan de genodigden en de 

gasten en uiteraard de bezoekers op de OMD. 

 

Gastvrouw/gastheer voor deze dagen zijn wij als vrijwilliger. Er komt nog 

uitgebreide informatie over. Diegene die niet aanwezig is in dit weekend 

wordt verzocht om dit even door te geven. 

 

Rest mij nog om een ieder een prachtige zomer toe te wensen. 

 

Het ziekenhoekje is verhuisd naar de “ziekenmap” in de koffiehoek van 

paviljoen 4. Dit in verband met het gegeven dat de nieuwsbrieven ook 

extern worden verzonden. 

 

Voor jullie wensen wij veel voorspoed in het genezingsproces.  

In gedachten zijn jullie altijd bij ons aanwezig!  

 

 

Dank aan allen die weer hebben meegewerkt aan deze Nieuwsbrief. Sietske.  

                                                                   


