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Inleiding 
De jaarlijkse nieuwsbrief van het Museum Korps Rijdende Artillerie dient om in de eerste plaats de 
begunstigers over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar te informeren en wordt vervolgens via de 
website openbaar gemaakt. 
Het jaar 2018 was voor het Museum vooral een jaar waarin het, na een kort ziekbed, overlijden van de 
nog relatief jonge vrijwilliger Jan van Wetten (conservator) op 31 juli een diep litteken heeft 
achtergelaten. 

 

 
Kap RA bd Jan van Wetten 

 
Voor de vrijwilligers was het daarnaast een jaar waarin deelgenomen werd aan de diverse feestelijke 
activiteiten van natuurlijk hèt jaar van het 225-jarig bestaan van het Korps. Vooral het assisteren van 
Wiel Jacops bij het tot stand komen van het boek “Eene onvermijdelijke noodzakelijkheid, 225 jaar 
rijdende artillerie” vervulde een hoofdrol. 
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Twee vrijwilligers, Hans ten Cate en Coty ten Cate, hebben om uiteenlopende redenen besloten om op 
de valreep hun werkzaamheden voor het Museum te stoppen. Zij hebben zich resp. 11 en 8 jaar voor 
het Museum ingespannen. Hans ontving in 2017 voor zijn inzet en miniatuur zilveren rijder te paard. 
Over het afscheid van Coty hieronder meer. Verheugend is dat we twee nieuwe vrijwilligers, de heren 
Bert Haasjes en René Thissen, hebben mogen verwelkomen. En misschien nog verheugender: Peter 
van Erve gaat weer regelmatiger deel uitmaken van het team. 
De verder in het oog springende activiteiten en gebeurtenissen worden in het betreffende hoofdstuk 
genoemd en toegelicht.  
Bij de paragraaf Collectie wordt vooral extra aandacht aan de restauratie van het sabel van Gey van 
Pittius besteed. Door bijzondere inzet van de vrijwilligers van Erve en Wijtzes  kon deze restauratie 
uiteindelijk gerealiseerd worden. Het reguliere onderhoud aan de collectie is uitgevoerd. De 
digitalisering van de boekwerken en documenten vordert gestaag. Het daarvoor in 2018 aangeschafte 
apparaat (€ 768,-) voldoet naar wens. Vrijwel de gehele verlichting is vervangen door UV-veilige 
ledverlichting (Kosten 2018: € 300,-). De eerste delen van “Het Historisch Museum Korps Rijdende 
Artillerie” zijn op de website geplaatst. De jaarlijkse zelfevaluatie in het kader van de 
museumregistratie werd wederom door de Nederlandse Museum Vereniging goedgekeurd. Deze 
“taaie” zelfevaluatie werd jaarlijks door vrijwilliger Jan van Wetten uitgevoerd en zal dus een nieuw 
auteur dienen te krijgen. 
De benodigde en onvoorziene kosten voor het museum zijn binnen het begrote bedrag gebleven. 
De voor de toekomst verschillende wensen, zoals mogelijk zijn in het meerjarenplan (editie 2019) 
opgenomen. Deels verwoord onder “komende periode”, zie hieronder. De klimaatinstallatie in het 
museumgebouw valt regelmatig uit en is dringend aan vervanging toe om zodoende de conditie van 
de collectie te waarborgen. Deze kosten zijn voor Ministerie van Defensie. 
 
De Stichting 
De samenstelling van het stichtingsbestuur heeft v.w.b. het lid een wijziging ondergaan. 
 

1. Voorzitter: lkol R. Sijbrandi MA (KC) 
2. Vice-voorzitter: lkol b.d. tit. M. van Pelt  
3. Secretaris: lkol b.d. P.M.L. van Erve 
4. Penningmeester: stadj A.A. Iliohan 
5. Lid: KA adj R. Pieloor. Op 25 april 2018 vervangen door adj. K. Bootsma 

De stichting vergaderde in 2018 op 16 januari. 

 
Raad van Toezicht 
De Raad van toezicht heeft in 2018 geen wijzigingen ondergaan en is nog steeds als volgt 
samengesteld: 
 

1. Voorzitter: lgen b.d. H. Sonneveld, Kolonel van het Korps (KvK) 
2. Vice-voorzitter: lkol (R) b.d. C.J. van Harmelen 
3. Lid: kap (R) b.d. Jhr. A.A. Loudon 
4. Lid: maj (R) b.d. M.L. Rauwé 

In 2018 heeft de Raad als geheel geen bezoek aan het museum gebracht. Afzonderlijk hebben de leden 
het museum wel bezocht. 
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Vrijwilligers 
Het vrijwilligersbestand is in de loop van het jaar ingrijpend gewijzigd. 
  
Samenstelling: 

- Directeur  Museum   :  Marius van Pelt, 1945          
- Conservator                    : was Jan van Wetten,  

: nu Han Wijtzes, 1942 
- Beleidsaangelegenheden        :  Peter van Erve, 1949 
- Facilitair Manager          :  Derk de Vries, 1961   
- Assistent Facilitair          :  Gijs Wim Leene, 1944 
- ICT en Webbeheer         :  was Hans ten Cate 
- Bibliotheek, Documenten en Foto’s :  was Coty ten Cate 
- Medewerkers                 :  Anton Breuker, 1952 

:  René Thissen, 
:  Bert Haasjes, 

Op 28 november 2018, tijdens de jaarlijkse gezamenlijke 
lunch, heeft Coty ten Cate voor haar jarenlange inzet voor het 
Museum een zilveren pelsknoop in de vorm van een 
draagspeld ontvangen. Tevens werd afscheid van haar 
genomen.  Zie ook onder “Bijzondere dagen en 
gebeurtenissen”. Begin 2019 januari zal een herverdeling van 
de taken tussen de vrijwilligers plaats vinden. 
 
Bezoekers 
Dit jaar mocht het museum in het totaal 440 bezoekers 
verwelkomen en rondleiden. Dit jaar is niet deelgenomen aan 
de Open Monumentendag omdat het accent die dag lag bij 
het 225-jarig bestaan van het Korps. De openstelling was voor 
de bij het 225-bestaan gehouden reünie en de jaarlijkse KRA 
veteranendag.  Daardoor was het aantal 180 bezoekers op 
die dag. Het aantal pageviews aan de website is vanwege de 
vernieuwing niet meer exact na te gaan maar zal zeker boven 
de 6400 van afgelopen jaar liggen. Alleen al in de maand 
december lag het getal boven de 15.000. Wederom  kwamen 
via het Museum mailadres (museum.kra@mindef.nl) een aantal bijzondere verzoeken om 
genealogische informatie binnen. Dit laatste is en blijft voor de vrijwilligers telkenmale een grote 
opgave vanwege gebrek aan gegevens. Het resultaat is helaas meestal dat de vraagsteller wordt 
doorverwezen naar het Nationaal Archief. Het aantal bezoeken van het actief dienend personeel is het 
afgelopen jaar redelijk constant geweest. Het aangepaste rijdersexamen van de HK Batterij (Hoofd 
Kwartier Batterij, voorheen Stafbatterij) en de C-Batterij vormt een constante bezoekersfactor.  
 
Toegankelijkheid. 
De toegankelijkheid van het museum is door toegenomen veiligheidsmaatregelen niet eenvoudiger 
geworden. Iedere bezoeker die zich “aan de poort” meldt dient door een vrijwilliger te worden 
opgehaald.  Gezien de afstand en beschikbare tijd moet dit telkens met eigen vervoer gebeuren. 
Aan een eenvoudiger toegangsregeling via het zijhek bij het museumgebouw wordt gewerkt maar is 
nog niet gerealiseerd. 
 
 
 

Han Wijtzes met sabel Gey van Pittius 
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Bijzondere dagen en gebeurtenissen 
- Gedurende het gehele jaar heeft het bestuur van de Stichting Veteranen KRA verschillende malen 

haar vergaderingen in het museum gehouden. 
- Viermaal per jaar vindt een gezamenlijke vergadering van de museumvrijwilligers plaats. 
- Op 16 januari vonden de jaarvergaderingen van o.a. de besturen van Stichting Veteranen KRA, 

Manege KRA en Stichting Korps Rijdende Artillerie (= museum) in het Museum plaats. Zoals 
bekend is de Korpscommandant voorzitter van alle genoemde stichtingen. De vergaderingen 
worden traditiegetrouw bijgewoond door de KvK. Voor wat betreft het Museum roemde de KvK 
wederom de hoge kwaliteit van de tentoongestelde collectie en daardoor de inzet van de 
vrijwilligers. 

- Op 28 februari woonden een aantal vrijwilligers het oprichtingsdefilé in Arnhem bij. De op die dag 
heersende snijdende kou zal hen nog lang bijblijven. 

- Tijdens de viering van Korpsverjaardag op 3 maart werden in het museum een aantal officieren 
aan het Rijdersexamen onderworpen. Daarbij werden zij door een commissie bestaande uit 
Korpscommandant en oud-Korpscommandanten  getoetst op hun kennis van de geschiedenis en 
het Rijderslied. Voor zover bekend zijn alle examinandi geslaagd. 

- Op 3 mei een bezoek van de ruitervereniging (32 pers) die jaarlijks de Eper-Paarden 4-daagse 
organiseert. 

- Op 20 mei bezoek van onze oud restaurateur André Verheij met een vriendengezelschap van 18 
personen. Een aantal “echte kenners” spraken hun bewondering voor de expositie uit. 

- 1 juni. Deze datum maakt deel uit van de Eper-Paardendagen. Door het museum in een van de 
dag-routes op te nemen mocht het museum enige deelnemers ontvangen. 

- 18, 19 en 20 juni namen 3 vrijwilligers deel aan de Battle Field Tour naar Waterloo.  
- 18 juli. Bezoek van Rijks Gebouwen Dienst, dhr Schaper, i.v.m. groot onderhoud. Tot op heden is 

niet bekend wat zijn bevindingen zijn. Wel is inmiddels een offerte uitgebracht voor een nieuw 
klimaatsysteem omdat de huidige steeds vaker reparaties moet ondergaan. Tijdstip vervanging is 
tot op heden onbekend. 

- 22 augustus. Controle op aanwezigheid van asbest. Niet aangetroffen. 
- 5 september. Reünie 225-jarig bestaan in combinatie met de inmiddels jaarlijks terugkerende KRA 

veteranendag. Maar ook een dag waarop steeds meer oud rijders hun weg naar het museum 
weten te vinden. De plechtige kranslegging door de Korpscommandant werd door o.a. de 
Wapenoudste der Artillerie, Brigadegeneraal Rob Jeulink bijgewoond. Na de plechtigheid ontving 
vrijwilliger Marius van Pelt uit handen van de Wapenoudste de Artillerielegpenning met als 
inscriptie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“KRA, Traditiehandhaving en adviseur” 
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- 11 september. Bezoek Korpsadjudanten Verbindingsdienst. 
- 24 oktober. Bezoek van een nazaat van Adriaan van Bijleveld (Slag bij Waterloo e.a.) om een 

spreekbeurt voor te bereiden. Bezoek familie Keet. Hun zoom Stephan smeedde het 
Rijdersornament boven de ingang van het museum. 

- 28 november. Jaarlijkse gezamenlijke vrijwilligerslunch. Waarbij afscheid werd genomen van Coty 
ten Cate die zich 8 jaar aan de bibliotheek van het museum heeft gewijd. Coty ontving als 
waardering een zilveren pelsknoop in de vorm van een draagspeld. 
    

 
 
Bij die gelegenheid werd ook een voorschot genomen op het afscheid van  onze voorzitter (18 jan 
2019)    
                               

 
 

- 12 december. ROC Twente met 40 leerlingen. 
- 13 december. Bezoek van penningmeester Adjudant Ton Iliohan met zijn stafcollegae. 
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De Collectie 
De collectie bevindt zich nog steeds in onberispelijke staat. Vorig jaar is al vastgesteld dat door allerlei 
omstandigheden enthousiast geplande projecten vertraagd worden. De planning realistischer maken 
lijkt de enige oplossing. 
De plannen en wensen blijven maar het onderhoud aan en het in standhouden van de collectie krijgt 
de hoogste prioriteit. Zie ook paragraaf “Komende periode”. 
 
Sabel A.R.W. Gey van Pittius 
Het museum van het Korps Rijdende Artillerie is mede ontstaan in het jaar 1879 toen een zekere De 
Fluiter een sabel uit de nalatenschap van Adrianus Rudolph Willem Gey van Pittius (Eerste-luitenant 
der Rijdende Artillerie) te koop aanbood. 
A.R.W. Gey van Pittius, geboren op 25-11-1787, is een officier met een roemrijk verleden. In 1806 
(toen nog ingedeeld bij de veldartillerie) was hij aanwezig bij de aanval op de vesting Hameln. Ook was 
hij bij de belegering van Straalsundt in 1808 en was vrijwillig bij de bezettingen van de eilanden 
Däenholmen en Rugen. Op 13 november 1809 werd hij als luitenant geplaats bij de CieRA Nr2 bij het 
Korps Rijdende Artillerie. In 1810 na inlijving van Holland bij het Franse Keizerrijk ging hij naar 
Hamburg. In 1812 wordt hij adjudant van de generaal Baron Van Baltus en maakt de veldtocht van 
Napoleon tegen Rusland (Smolensk, Mosaik, Witepsch, Mohilef, Malojaroslawitz, Wiasma, Krasnoe, 
Beresina, Wilna en Kowno) mee. In 1813 volgen veldslagen in Duitsland (Lutzen, Dresden, Culm, Leipzig 
en Erfurth). Daarna vecht hij tegen Napoleon in 1813 bij Quatre-Bras en Waterloo. In 1821 werd hij 
overgeplaatst naar Indonesië. Daar volgden gevechten in Sumatra, Celebes, Gombora, Brambana, Java 
en Salerong. Tot slot zijn deelname aan de krijgsverrichtingen in 1830 en 1831 in Brussel, St Joris Winga 
en Leuven. Hij is overleden op 6 maart 1865. 
 
De Eresabel met schede is door 
de officieren der artillerie in Oost-
Indië aangeboden aan de kolonel 
A.R.W. Gey van Pittius. Op de 
kling bevindt zich de volgende 
opdracht: “De Kolonel Meisz, 
Commandant en Chef der 
Artillerie in Nederlands Oost-
Indië, namens de officieren van 
genoemde corps, aan den kolonel 
A.R.W. Gey van Pittius, Ridder der 
Militaire Willemsorde 3e Kl, der 
Nederlandse Leeuw, van het 
Legioen van Eer en van het 
Fransche Keizerrijk, enz, enz. De 
sabel is van ijzer het gevest is van 
zwaar verguld koper. De schede is 
van haaienvel en de sleepplaat en 
draagogen eveneens van zwaar 
verguld koper. De hierboven genoemde sabel is in de periode 1940 – 1945 uit de collectie verdwenen. 
De collectie was vanaf de mobilisatie in 1939 ondergebracht bij een opslagbedrijf. Dit bedrijf gebruikte 
meerdere locaties. Een van die locaties is gecompromitteerd geraakt en de daar aanwezige collectie 
verpakt in een kist is verdwenen. De schede verpakt in een andere kist is nog wel aanwezig in de 
collectie. In februari 2017 na ruim 70 jaar afwezigheid is de sabel in zwaar verwaarloosde staat terug 
in de collectie gekomen.  
 

Sabel in zwaar verwaarloosde staat 
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De restauratie van de sabel is begonnen in 
2017 door metaal restaurator Mevrouw 
Medeler. Zij heeft bewerkingen gedaan 
waardoor voornamelijk het gevest met de 
greep en pareerplaat weer in oude glorie 
zijn hersteld. Het bewerken van de kling is 
een grotere opgave. Dit omdat op beide 
zijden van de kling de verschillende 
veldtochten en veldslagen staan vermeld 
die Gey van Pittius heeft bijgewoond.  
Het verwijderen van de erosie zou leiden 
tot het verlies van deze informatie en daarmee de museale waarde van de sabel ernstig aantasten. 
Besloten is om de kling in deze toestand te laten en goed te conserveren. Bij de jaarvergadering in 
januari 2018 werd de schoongemaakte sabel getoond. Het was echter jammer dat de leeuwenkop (de 
pommel) van de sabel nog ontbrak. Het stichtingsbestuur besloot om in 2018 een poging te doen de 
leeuwenkop te herstellen. Dit leidde tot een nieuwe zoektocht naar een metaalrestaurator die deze 
restauratie zou kunnen uitvoeren. Als snel bleek dat het gemis van een voorbeeld van de leeuwenkop 
een kostbaar probleem was. Een beeldhouwer/carver zou in dat geval op basis van de tekeningen van 
Hoynk van Papendrecht in de boeken van Van Es een kopie leeuwenkop in was of klei moeten 
modelleren. Onze zoektocht naar een identiek sabel was daarom de volgende stap in het proces. De 
speurtocht bij musea (Nationaal Militair Museum, overige militaire collecties) in Nederland leidden 
niet tot het gewenste resultaat.  

 

Verder dan maar op internet en in het buitenland. 
Tot onze grote vreugde werd een identiek sabel 
(gevest) gevonden bij het War Heritage Institute in 
Brussel. Na overleg was men daar bereid om een 
siliconenmal in een stuk te vervaardigen in een 
kleine bekisting.  Inmiddels was door ons, na 
verschillende offertes, de opdracht toegewezen 
aan Michiel Langeveld Metaal-restauraties in 
Amsterdam.  

Hij wilde van 
deze mal een 
galvanokopie in 
koper maken en 
deze vervolgens 
vergulden.  

Restaurator Michiel Langeveld met het sabel 

Het gerestaureerde sabel 
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In september hebben we de sabel naar Amsterdam gebracht voor de daadwerkelijke restauratie. 
Hiervoor moest de sabel extra verzekerd worden conform de Algemene Voorwaarden van 
Restauratoren Nederland. Het maken van het koperen model ging niet zonder slag of stoot. Het proces 
van elektrolyse duurt steeds 5 weken en moest een paar keer overnieuw omdat er details (snuit en 
manen) ontbraken. Uiteindelijk is de sabel op 6 december weer in Amsterdam opgehaald en het 
resultaat is fantastisch.  
De totale restauratie heeft het museum € 2850,- gekost. Een meevaller omdat een berekening in het 
begin van het jaar nog uitkwam op € 4500,-. Dankzij onze donateurs en een extra bijdrage van 
Defensie zijn we in de gelegenheid geweest om deze mooie sabel zo goed mogelijk in zijn oude staat 
terug te brengen. Dit pronkstuk, dat het begin was van de oprichting van het museum Korps Rijdende 
Artillerie, verdient een waardige plaats in het museum. Daarom willen we nu een nieuwe aparte 
vitrine laten maken waarin de sabel een eigen plaatsje krijgt, speciaal uitgelicht met LED spotjes. In 
de loop van 2019 zal dit allemaal worden gerealiseerd.  
 
Collectie overig 

- Op de Korpstafel is een beschermende glasplaat aangebracht, kosten € 1337,-. 
- Van 27 schilderijen is een conditierapport uit gebracht, kosten € 2217,- . Daardoor vergde het 

portret van Luitenant Hovy vanwege aangetroffen (gelukkig dode) schimmel onmiddellijk 
restauratie. Kosten € 387,-.  

 
Depot 
Naar verluidt zal het depot wederom, voor de vijfde maal, dienen te worden verplaatst. Dit i.v.m. de 
uitbreiding van het Vuursteuncommando. Het behoeft geen betoog dat dit de inhoud van het depot 
niet ten goede komt. Met name het opnieuw registreren gaat weer veel tijd kosten. 
 
Website en Facebookpagina 
De website wordt beheerd door Sectie S6 van het Vuursteuncommando. Enkele vrijwilligers van het 
museum zijn coauteur. De Facebookpagina wordt gelinkt aan de website.  
 
Donateurs en Schenkingen 
De culturele ANBI-status werd in het afgelopen jaar gecontinueerd en zal ook in 2019 blijven 
gehandhaafd, waardoor donateurs en diegenen die in financiële en/of materiële zin schenkingen 
willen doen nog steeds een fiscaal voordeel kunnen verwachten. Schenkingen worden na ontvangst zo 
spoedig mogelijk geregistreerd en de schenkers ontvangen daarop een bedankbrief namens of door 
de KC.  
Een bijzondere schenking is een “Gouden Rijder” (anno 1750) van Reserve Kapitein b.d. Van Gilst.                   
Helaas kon dhr Van Gilst niet aanwezig zijn. Daarom vervulde Res Lkol bd Kees van Harmelen als 
postiljon. Formeel heeft dit muntstuk niets met het Korps te maken maar vanwege de naam 
verbondenheid is dit een prachtige aanwinst voor de collectie.  
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Van het schilderij 
“Artillerietrein Rijdende 
Artillerie” is de herkomst 
nog steeds niet bekend. 
Het schilderij is 
gerestaureerd en van een 
nieuwe lijst voorzien. 
Kosten resp 829,20 en  
€ 172,85.  
 
De als collectebus 
fungerende ‘holle granaat’ 
in de hal van het Museum 
levert nog zodanige 
bedragen op dat betaalde 
toegangskaarten nog 
steeds niet worden 
overwogen.  
 

 
Museaal Platform Elburg en Elburg Museumstad 
Het Museum KRA maakt deel uit van beide instanties. In het Platform als deelnemer, in Museumstad 
als bestuurslid.  
Het Platform is een initiatief van het Gemeentebestuur. Hier worden museale initiatieven besproken 
en waar mogelijk tot uitvoering gebracht. Te denken valt aan gebruik VVV-publicatie, onderlinge 
steunverlening, delen kennis etc. 
Elburg Museumstad is een bestuursorgaan dat de jaarlijks door gemeente toegekende subsidie 
verdeeld.  Deze subsidie is bedoeld om met externe deskundigheid aan kwaliteitsverbetering te doen. 
Bijv. schilderijrestauratie. Vanwege de netwerkfunctie worden beide relaties in stand gehouden. 
 
Coöperatie Erfgoed Gelderland 
De ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de coöperatie en komt twee 
keer per jaar bijeen in de ledenraadsvergadering. Afgelopen jaar was dat op 23 april en 
2 november. De ledenraad benoemt de Raad van Toezicht en stelt de jaarrekening vast. 

De ledenraad bestaat uit 
vertegenwoordigers van de leden van de 
coöperatie, zij geeft ook input voor activiteiten en 
thema’s van de coöperatie. Het aantal stemmen 
van een organisatie in de ledenraad is afhankelijk 
van de erfgoed gerelateerde jaaromzet van de 
organisatie. Elke organisatie die denkt te voldoen 
aan de criteria kan een verzoek tot lidmaatschap 
indienen. 
 
 

Doelen voor 2019: 
- Opstarten van een nieuw Erfgoedfestival. 
- De verhalen website: Mijn Gelderland met daarop de canon van Gelderland. 
- Project Rheijnland.Xperiences een langlopend Euregio-project dat loopt tot begin 2020. 
- Meer aandacht voor lokale media. 
- Deelname Kunsten ’92 en andere Landelijke netwerken. 
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- Limesproject (met Utrecht en Zuid-Holland). 
- De belangen behartigen van de leden (Erfgoede gesprekken). 

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
nieuwe Europese Privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van 
persoonsgegevens. Deze wetgeving heeft ook impact op het museum Korps Rijdende Artillerie. Hoe 
het museum met deze wetgeving omgaat kunt u lezen in de privacyverklaring die is opgenomen in 
onze website www.museumkra.nl .  
Verder kunt u aangeven of u deze nieuwsbrief wel of niet wilt ontvangen. Indien u de nieuwsbrief niet 
meer wilt ontvangen kunt u hierover contact opnemen via email museum.kra@mindef.nl . 
 
Komende periode 

- De prioriteit zal ook de komende periode komen te liggen op onderhoud en beheer van de 
collectie.  

- De realisatie van projecten die door omstandigheden niet kon worden uitgevoerd wordt niet 
gestopt maar uitgevoerd indien tijd en menskracht beschikbaar is. 

- In 2019 dient nog een schilderij opnieuw opgespannen te worden. Nog geen offerte 
beschikbaar. 

- De sabel van De Gey van Pittius behoeft een eigen vitrine. Geschatte kosten € 1000,- 
- De digitalisering van de fotocollectie heeft door gebrek aan menskracht en goed materieel 

ernstig vertraging opgelopen. Deze actie wordt weer opgepakt en daartoe dient een foto/dia 
scanner t.w.v. (geschat € 300,-) te worden aangeschaft. 

- De wensen voor het aanbrengen van een 
brandvertragend plafond op de zolder boven de 
collectie blijven onverminderd aanwezig (Kosten € 
10.000.)  

- Er wordt opnieuw een onderzoek gestart naar de 
mogelijkheid en de kosten van het aanbrengen van 
een vide in de expositieruimte. Doel de 
“braakliggende” bovenhelft van de zijwanden 
benutten voor een nog aanzienlijk aantal schilderijen 
en deze vanaf de vide kunnen bezichtigen. 

- De openstelling van het Museum op elke 
woensdagmiddag werkt naar behoren en tot 
genoegen van de vrijwilligers. Blijft daardoor 
gehandhaafd. In onderling overleg worden er extra 
momenten ingepland om o.a. onderhoud te plegen. 

 
Gedaan,  
Duiven en Apeldoorn 31 dec 2018. 
 

Colofon: 
Museum Korps Rijdende Artillerie 
Bezoekadres: 
Eperweg 149,  ’t Harde 
Postadres (tijdelijk): 
p/a lkol tit bd  M. van Pelt  OBE 
Lansiersveld 2 
7327 GH Apeldoorn 
GSM 0655763678 

 
 
IBAN:  NL74INGB0003151867 
KvK 41047251 te Arnhem 
Website:   www.museum-kra.nl 
Email: museum.kra@mindef.nl 

 
 

 

Korpsbeker 


