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IN DIT NUMMER: O.A. 

Vaste Rubrieken: 

 Voorwoord Voorzitter 

 Verbouwing Paviljoen 3 

 Groepen bezoekers 

 

Snel en makkelijk leesbaar, alle 

nieuws in één oogopslag 

 

Nieuwsbrief nummer  

 

 

 

Welkom! 

Hartelijk welkom bij de 16e Nieuwsbrief van de 

Historische Collectie Korps Veld Artillerie. 

 

Inhoud: 

- Wandel Vierdaagse Nijmegen 

- Afscheid Marja van de Beek 

- Overlijden Jan Boot 

- Voorbereiden OMD 

- Open Monumentendag 

- Persberichten 

- Officiële Opening 

- Alle teams aan het werk 

- Dankwoord 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

 

   
          
 

 

Voorwoord nieuwsbrief HCKVA     juli/augustus 2017 

 

We hebben ervoor moeten zwoegen, maar we kunnen met genoegen 

terugkijken op de heropening van Paviljoen 3 op vrijdag 8 september en Open 

Monumentendag op 9 september. Er was terecht veel bewondering voor al het 

werk dat we met elkaar hebben verricht, getuige ook de waardering 

onderstreept met een bedrag van € 1000 van Bgen Jeulink, en voor het resultaat 

van onze inspanningen. We mogen er dus trots op zijn en ik ben ervan 

overtuigd dat toekomstige bezoekers evenzeer onder de indruk zullen zijn als 

degenen die al rondgelopen hebben. 

 

Hiermee sluiten we weliswaar een periode van hard werken af, maar dat wil 

niet zeggen dat er niets meer te doen valt: in een museum of historische 

collectie is het werk nooit af en bovendien zullen we altijd bezoekers willen 

ontvangen. Om te beginnen zullen we in Paviljoen nog wat zaken moeten 

afwerken, zoals de deur bij de uitgang, of de informatievoorziening, de 

glazenwand bij het paukenpaard en allerlei inrichtingsdetails om het nog 

mooier te maken. Maar daar nemen we de tijd voor. 

 

We zullen ook de tijd nemen om de gebeurtenissen van de afgelopen tijd te 

evalueren en te bezien hoe bepaalde zaken beter kunnen regelen. Door de 

werkdruk en het streven de herinrichting op tijd af te hebben, zijn zaken blijven 

liggen die aandacht verdienen of zijn spanningen toegenomen. Bij dit alles 

kwam nog veel leed dat onze vrijwilligers persoonlijk of hun naasten 

overkwam. Maar wat we ook doen of wat ons ook overkomt, onderlinge 

communicatie, aandacht en respect voor elkaar zijn en blijven belangrijke 

factoren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat gezamenlijk voor elkaar gaan 

krijgen en kunnen doorgaan met de verdere ontwikkeling van onze prachtige 

historische collectie. 
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Bart Rosengarten 



 

 

In memoriam  
 

 
 

 
 

Jan Boot 

  
Lid in de orde van Oranje-Nassau  

 
 
 

 

  
Scheveningen 11 januari 1942     Elburg 21 augustus 2017  
  
 
Op 21 augustus overleed na een lange en slopende ziekteperiode onze medevrijwilliger Jan 
Boot. Bij het afscheid op donderdagavond 24 augustus en de crematieplechtigheid op 25 
augustus bleek hoeveel mensen uit respect voor hem en zijn familie hem de laatste eer wilden 
bewijzen. De crematieplechtigheid werd een indrukwekkende blijk van verbondenheid van zijn 
naasten met wie hij door de jaren heen lief en leed heeft gedeeld. De gezamenlijke 
herinneringen die werden opgehaald, schetsten een ontroerend beeld van de mens Jan 
Boot en maakten mede daardoor dat we ons het afscheid altijd zullen blijven herinneren.   
  
Jan werd vrijwilliger in 2005 bij het Nederlands Artilleriemuseum en is zich daarmee altijd 
verbonden blijven voelen. Hij werkte aanvankelijk bij de groep ‘Groot en Rollend Materieel’, 
later werd hij Commissaris Paviljoens. Vooral die eerste rol was hem op het lijf geschreven als 
we kijken naar zijn militaire functieachtergrond en zijn passie voor het sleutelen aan en rijden 
met grote voertuigen. Zijn kennis op dat gebeid was fenomenaal, zeer ten voordele ook van het 
museum.   
  
Maar ongeacht wat Jan deed, hij zette zich altijd onvoorwaardelijk in voor zijn museum. Hij 
was militair in hart en nieren, een oprecht en eerlijk man, zonder flauwekul en recht door zee. 
Hij wist van aanpakken en was mede daardoor een gewaardeerd collega van ons. Zelfs toen het 
minder goed met hem ging, probeerde hij nog zolang als hij dat kon zijn aandeel te leveren en 
deel uit te blijven maken van onzen gemeenschap.   
  
 
We zullen ons Jan blijven herinneren zoals hij was als militair, als medevrijwilliger en kameraad, 
ieder van ons met zijn of haar persoonlijke herinneringen. Wij wensen Wil en zijn naasten veel 
sterkte dit leed te dragen en zullen altijd voor hen klaarstaan.  
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Van Museum naar Historische Collectie  

 Paviljoen3     

 

 

 

 

 

 

 

 

‘In den Beginne’

Eindresultaat na ruim 1.5 jaar hard werken. 
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Grebbeberglinie. 

 
Het diorama geeft een opstelling van een houwitser 12 Lang 14 weer. De houwitser was 

ingedeeld bij de derde afdeling van 2, 4, 5 en 7 Regiment Veldartillerie en diende om 

algemene steun aan de divisie te geven. Voor de opstelling is heel specifiek voor die van de 

Grebbelinie gekozen, omdat daar de meeste van deze vuurmonden actief zijn geweest. 

In het algemeen verdedigingsplan van de toenmalige opperbevelhebber, generaal 

Reijnders, was gekozen om de Grebbelinie als tijdelijke verdedigingslijn in te richten, 

om uiteindelijk de definitieve verdediging in de Nieuwe Hollandse Waterlinie te 

voeren. Zodoende was de Grebbelinie slechts beperkt voorbereid.  

Echter, tijdens de wisseling van het opperbevel met generaal Winkelman in maart 

1940 werd, mede op aandringen van de Commandant Veldleger, besloten de 

verdediging alleen te voeren in de Grebbelinie. Dit omdat het gecoördineerd 

terugvallen op de Nieuwe Hollandse Waterlinie door de te stellen inundaties als 

onuitvoerbaar werd geacht. Daarnaast wilde de Commandant Veldleger de 

mogelijkheid hebben om voorwaarts het aanvallend gevecht te kunnen voeren. Om 

die reden is in de laatste maanden voordat de oorlog op 10 mei 1940 uitbrak, de 

Grebbelinie nog in allerijl versterkt en verbeterd.                  

Dit diorama geeft weer op welke (veelal eenvoudige) wijze de batterijen veldartillerie 

ingegraven en gecamoufleerd in opstelling stonden. Het diorama is vervolmaakt met 

twee zittende stuks bediendes op het stuk en een geknielde munitiewerker. Ook 

staan er in de stelling rantsoenkisten, munitie en kardoezen (replica). (tekst Henk 

Molman)  
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  Indiehoek  

     

                                                     Verbouwing van het Indie gedeelte. 

 

 

                                                                                                     

         De Sawa                    

                                           Gouverneurshoek           
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De Nijmeegse Wandelvierdaagse 

        
 

 
 

Aan de Wandelvierdaagse in Nijmegen werd dit jaar deelgenomen door 3 van de 

vrijwilligers van HCKVA. 

De gelopen afstanden in 2017: 

Frits Durst Britt  30 kilometer en voor de 37e keer  

George vd Most  40 kilometer en voor de 7e keer 

Henk Molman   30 kilometer en voor de 7e keer  

Een felicitatie op zijn plaats en de traditionele gladiolen van de collegae.  
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Groepen. 
Scouting groepen komen regelmatig een bezoek brengen aan de HCKVA, altijd op de fiets 

vanaf de camping, een hele onderneming vooral als ze “De Knobbel” moeten nemen, 

soms lopen ze het laatste stuk. Maar eenmaal boven is het feest! 

Scouting groep    
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Afscheid Marja van de Beek 

           

Afscheid van vrijwilligers komt natuurlijk af en toe voor, 

deze keer was het van Marja van de Beek. Marja weet niet 

precies meer wanneer zij begonnen is maar het moet in 

2005/2006 geweest zijn tijdens de vakantie periodes bij de 

receptie. Ook bij de Open Monumentendagen was ze 

regelmatig aanwezig in de keuken bij Johan Kurk of achter de bar. 

Sinds 2013 heeft Maja de groep van Hanna, Marijke en Marjan 

versterkt waar zij zich ontwikkelde in het perfectioneren van de 

paarden en poppen. Haar kunstenaars kwaliteiten zijn terug te vinden in alle paarden, 

poppen die overal zijn opgesteld en dat niet alleen, ook heeft Marja mooie 

achtergronden in het museum gemaakt. Veel dank voor al het gedane werk! 
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Garnizoensdag Coevorden 26 augustus 

De ROA heeft de garnizoensdag in Coevorden opgeluisterd met street parades en een 

afsluitend concert met de ouverture 1812. Het Artillerie orkest met medewerking van 

alle re-enactment groepen zorgden voor een daverend slot aan het einde van de dag 

Om de HCKVA te promoten stonden de vrijwilligers van de receptie er met een kraam en 

dat bleek zeer lucratief te zijn. Kennis gemaakt met burgemeester Bouwmeester die 

zeer geinteresseert was in de Historische Collectie. 
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BRUGGENBOUWERS. 
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Laatste stuk behang!                                                     

 

Laatste lik verf? 

Herinrichten! 

                   

 

 

 

 Het absolute “WOW” gevoel. 
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Voorbereidende vergadering voor Open Monumentendag 2017.  

OMD met als thema; “Boeren, burgers en buitenlui”. 

Om iedereen van de juiste informatie te voorzien voor de Open Monumentendag, dit 

jaar op 9 september, beleggen we ieder jaar een bijeenkomst waar de indeling van 

alle vrijwilligers uitvoerig wordt besproken. Te denken valt aan algehele leiding, 

beveiliging EHBO, Doccu centra, groot rollend materieel, winkel/receptie, bezetting 

kramen, catering, rondritten, static shows, fotografie, verkoop kramen, boogtenten 

afstoot, bezetting bovenpoort, verkoop bonnen voor consumpties, suppoosten, 
persberichten etc. etc.     

Poetsen voor 8 en 9 september 
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Veel aandacht van de Pers.  

                                                                    

 

Berichten in “De Stentor”  

Een frisse blik op de Veldartillerie!  

Zo werd het maandag ervaren door de 

journalist van "De Stentor". Werk dat 

door veel vrijwilligers van de 

Historische Collectie van het Korps 

Veldartillerie in de afgelopen 1.5 jaar is 

neergezet. Nog een aantal dagen van 

voorbereiden en bezig met de laatste 

klussen, tonen wij het publiek vol trots 

vrijdag en zaterdag de nieuwe collectie 

en het resultaat van de verbouwing.  

Een regendag? Er is binnen ruimte 

genoeg! Vrijdag 8 september is de 

officiele opening voor genodigden en 

zaterdag 9 september staan de poorten 

vanaf 10.00 tot 16.00 uur open voor het 

publiek.  

 

 

Ook de Website van Veluweland 

plaatste deze foto met een 

eensluidend verhaal. In totaal 6 
foto’s op de Website. 
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Open monumentendag Museum 

Artillerie ’t Harde 
 

08-09-2017, 07:31 | Lezersnieuws | 

Datum: 
zaterdag 9 september 2017, 

10:00 tot 16:00 

Locatie: 
Eperweg 149  

Artillerie Schietkamp 

‘t Harde 

Vandaag vindt de officiële opening plaats van het nieuwe paviljoen van de Historische 

Collectie Korps Veldartillerie.  

U mag alvast een kijkje nemen via deze beelden. Morgen is het terrein vanaf 10.00 tot 

16.00 uur geopend voor u en kunnen we u met trots 4 paviljoenen laten zien. Er is van 

alles te beleven en regent het? Geen probleem er is ruimte genoeg binnen. 

Wees Welkom! Team Historische Collectie Korps Veldartillerie. 

(En dat hebben we gedaan met het hele team en alle vrijwilligers uit de verschillende 

disciplines) 
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In afwachting van de toespraak en de officiële opening.
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Opening Paviljoen 3 

Toen begin 2017 daadwerkelijk werd begonnen met de verbouwing, was het 
nog niet zeker dat de ideale deadline van Open Monumentendag 2017 kon 
worden gehaald. Ideaal, omdat er dan een officieel tintje aan kon worden 
gegeven en een combinatie kon worden gezocht met de viering van 340 jaar 
Artillerie. Wat de onzekerheid betreft, we hadden wel een duidelijk einddoel 
voor ogen, maar gingen bewust uit van een losse planning en een aanpak 
volgens het principe om al doende de details in te vullen in een mate die onze 
beschikbare financiële middelen zouden toelaten. Dat geeft een maximale 
flexibiliteit, die in een organisatie als de HCKVA het beste werkt zolang het 
einddoel maar voor ogen blijft. Hoe dan ook: het is gelukt, zij het dat we er op 
het eind nog flink aan hebben moeten trekken. En, zoals al diverse malen naar 
voren is gebracht, zonder hulp van buiten zou het ons niet gelukt zijn. 
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Op vrijdag 8 september was het dan zo ver: Paviljoen 3 werd heropend door 
de Wapenoudste der Artillerie Bgen Jeulink. 

 

 Door het afvuren van een 7-veld verrichte hij met een luide knal de 

symbolische openingshandeling. Voordat het zover was, hadden we onze 

gasten van buiten ontvangen in de officierscantine. Gasten die ons op een of 

andere manier hadden geholpen of die voor ons een belangrijke relatie zijn. 

Naast de Bgen Jeulink waren o.a. de C-Korps Veldartillerie en zijn adjudant, 

Kol van Ockenburg en Adj Smit, aanwezig als direct belanghebbende van ons 

museum, evenals C-Korps Rijdende Artillerie, Lkol Sijbrandi. Tal van andere 

belangrijke relaties, zoals mevrouw Peijnenburg, burgemeester van Heerde en 

vertegenwoordigers van historische collecties en musea gaven eveneens blijk 

van hun belangstelling.  
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Niet alleen onze gasten bij de opening waren onder de indruk, ook de 
bezoekers erna, zoals tijdens Open Monumentendag, toonden veel 
waardering voor het bereikte resultaat. We zijn natuurlijk blij met en trots op 
die waardering en het stimuleert ons om op de ingeslagen weg voort te gaan. 
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Voertuigen (foto’s Harry Konings Hoofd Kenniscentrum) 
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Voertuigen en Publiek 

 

       

       

 

Nieuwsbrief HCKVA nr. 16      juli/augustus  2017             25 



 

 

             

 

De broers Mulder ieder 
jaar aanwezig voor de 

rondritten over het 
terrein. 
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De verschillende teams in hun werkzaamheden. 

 

Catering 

Verkoop en afstootkraam buiten

 

 

Receptie   Brandweer    Suppoost 

     

Bar Team        Bonnenverkoop 
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Team Groot Rollend Materieel 

Instructies 

                                              

Reünie Orkest Artillerie 
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Bossche Schutterij. 

 

De 

 

 

De 
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WAR GAME in de uitzendzaal. 
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Dankwoord van kampcommandant MRC.van Ockenburg.      

Terugblikken. 

Beste Bart, 
Nogmaals mijn complimenten aan het team van vrijwilligers en aan jou zelf natuurlijk. We 
hebben met z’n allen twee fantastische dagen gehad met ruime belangstelling van iedereen. 
Ik hoop dat iedereen van het vrijwilligersteam het naar zijn zin heeft gehad. 
Ik dank jullie allen voor de inspanningen om deze twee dagen tot een succes te maken. 
  
Gr Marc 

 

 

Last but not least! 

4 voormalige Artilleristen van de 107e Afdva. Charlie batterij. 
Rob Meinen kanonnier bd. Bart Rosengarten voorzitter HCKVA en 

voormalig Batterij Commandant bd. Rob Mastenbroek Batterij 

wachtmeester en Fred Vollebergh Opperwachtmeester. 

 
Foto gemaakt op de Open Monumentendag in 't Harde zaterdag 9 

september. 
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Dank aan allen voor de fantastische samenwerking! Sietske Koelink. 


