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Nieuwsbrief   1 
Museum Korps Rijdende Artillerie  

Januari 2012 

 

Inleiding 
Hierbij treft u de eerste nieuwsbrief  aan 

van het museum Korps Rijdende Artillerie. 
Met deze nieuwsbrief willen wij onze 

begunstigers informeren over de 

wetenswaardigheden van het museum 

over het afgelopen jaar. Het jaar 2011 

kenmerkte zich door de bezuinigingen bij 

Defensie. Ook het museum kon zijn deel 

van deze bezuinigingen niet ontlopen. In 

het verleden kreeg het museum 

ondersteuning van Defensie in de vorm 

van een financiële vergoeding voor de 

collectie (€ 2200) en voor de vrijwilligers (€ 

900) daarnaast kregen de vrijwilligers van 

het museum een reiskostenvergoeding die 

vergelijkbaar was met het 

beroepspersoneel van de krijgsmacht. Ook 

werden de exploitatiekosten voor het 

gebruik van de gebouwen door Defensie 

betaald.  

 

Museumgebouw 79 expositieruimte. 

In 2009 kwam de vergoeding voor de 

vrijwilligers te vervallen en in 2010 kreeg 

het museum een kleiner budget voor de 

collectie (€ 1300). In 2011 werd het budget 

van Defensie weer verhoogd maar kregen 

we te horen dat hieruit ook de 

reiskostenvergoedingen voor de 

vrijwilligers moesten worden betaald. Deze 

bezuinigingen noodzaakten ons een aantal 

ingrijpende maatregelen te nemen. De 

reiskostenvergoedingen maken een groot 

deel uit van het budget (60%). Toch is het 

stichtingsbestuur ervan overtuigd dat de 

vrijwilligers, die al veel vrije tijd in hun 

werkzaamheden voor het museum steken, 

recht hebben op deze vergoeding van 19 

cent/km. Om reiskosten te beperken werd 

besloten om de opening van het museum 

van twee dagdelen (dinsdag en woensdag) 

terug te brengen naar één dagdeel 

(woensdagmiddag). Ook werd bepaald dat 

er op een openingsdag maar maximaal 

twee vrijwilligers aanwezig mochten zijn. 

In de winterperiode, een tijd dat de 

bezoeken minimaal (soms zelfs nihil) zijn, 

wordt het museum gedurende 6 weken 

gesloten. Wel is het nog steeds mogelijk 

voor groepen om afspraken te maken op 

andere tijdstippen dan de 

woensdagmiddag. Hier zijn dan wel kosten 

aan verbonden; € 35,- voor groepen 

kleiner dan 25 personen en € 50,- voor 

groepen groter dan 25 personen. In feite 

betaalt de bezoeker de reiskosten van de 

vrijwilliger(s) die daarvoor extra richting 

Oldebroek moeten komen. Door deze 

maatregelen komt het onderhoud aan de 

collectie in het gedrang. De twee personen 

die per keer aanwezig zijn moeten de 

lopende zaken afhandelen en bezoekers 

rondleiden. In de praktijk blijkt dan dat er 

weinig tijd overblijft voor andere zaken 

zoals onderhoud aan de collectie, het 

werken aan projecten of het uitvoeren van 

onderzoek. Ook blijkt inmiddels dat de 

betrokkenheid van de vrijwilligers afneemt 

nu ze nog maar zo weinig op het museum 

aanwezig zijn (één keer in de drie weken).  
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Alle maatregelen die genomen zijn worden 

eind  2011 geëvalueerd en zo nodig 

aangepast.  
Het is wel opvallend dat het aantal 

groepsbezoeken afgelopen jaar is 

toegenomen. Voor verdere informatie kunt 

u terecht op de website van het Korps (zie 

colofon onderaan deze nieuwsbrief). 

Stichting 
Het stichtingsbestuur wordt gevormd door 

de voorzitter lkol P.G.F. Hoefsloot, de vice-

voorzitter lkol tit. M. van Pelt, de secretaris 

lkol b.d. P.M.L. van Erve, de 

penningmeester Stadj A.A. Iliohan en het 

lid Stadj G.W.M. Smit. Het 

stichtingsbestuur komt tenminste één keer 

per jaar bijeen. De vergaderingen worden 

ook altijd bijgewoond door de Kolonel van 

het Korps lgen b.d. H. Sonneveld. Het 

stichtingsbestuur is bezig met het zoeken 

naar extra versterking van het bestuur. 

Vrijwilligers 

De dagelijkse gang van zaken, de 

bedrijfsvoering, de rondleidingen en het 

beheer van de collectie worden geheel door 

vrijwilligers gedaan.  

 

Vrijwilligers van het museum bezig met 

cursus reanimatie. 

Op dit moment werken de volgende 

vrijwilligers bij het museum: 

-  Directeur museum  M. van Pelt, 

voormalig officier bij het korps. Hij is 

belast met de leiding van het museum, 

beleidszaken, fondsenwerving, personeel, 

public relations en externe contacten. 

-  Conservator H. Verhoeven, voormalig 

reserve officier bij de Luchtdoelartillerie 

en langdurig werkzaam geweest op het 

legermuseum. Hij is belast met alles wat 

met de collectie te maken heeft van 

verwerving, registratie, beheer, onderhoud 

tot aan de afstoting toe. Daarnaast vervult 

hij ook beleidstaken. 
- Facilitair manager P.M.L. van Erve ook 

een voormalig officier van het korps. Hij is 

belast met alle facilitaire zaken, de 

huisvesting, de technische installatie, de 

beveiliging. Daarnaast vervult hij ook 

beleidstaken. 

Deze drie vrijwilligers vormen een 

zogenaamd dagelijks bestuur. In overleg 

met het stichtingsbestuur kunnen 

tussentijds besluiten worden genomen. 

 

J.  van Wetten verzorgt een rondleiding. 
 
- Assistent conservator J. van Wetten 

voormalig onderofficier van de rijders later 

uitloopofficier (voorheen vakofficier) 

geworden. Zijn taken zijn  het 

ondersteunen van de conservator bij diens 

werkzaamheden. Daarnaast houdt hij het 

secretariaat bij en vervult ICT 

werzaamheden. 
- ICT en webbeheerder J.M. ten Cate 

voormalig reserve officier bij het korps. Hij 

beheert de website van het korps en is 

belast met allerlei ICT taken. 
- Assistent facilitaire zaken G.W. Leene 

voormalig burgermedewerker van de 

Dienst Vastgoed Defensie (oude 

Dienstkring Genie). Zijn taken zijn het 

ondersteunen van de facilitair manager bij 
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diens werkzaamheden. 

Alle zes genoemde vrijwilligers zijn fysiek 

aanwezig op het museum conform een 

opgesteld rooster.  
Dat was gemiddeld een dag per week 

maar is door de bezuinigingen van 

defensie naar ongeveer een keer in de drie 

weken gegaan. Zij geven invulling aan de 

doelstelling van het museum: ‘het in stand 

houden van de korpscollectie, het 

bevorderen van het bezoek aan het 

museum, het intensiveren van onderzoek, 

het bevorderen van de saamhorigheid en 

traditiebeleving van het korps en het 

bevorderen van de samenwerking met 

andere musea’.  Voor de uitvoering 

hebben alle vrijwilligers de voor hen 

noodzakelijke cursussen gevolgd. Deze 

cursussen worden verzorgd door het 

Gelders Erfgoed een onderafdeling voor 

de provincie Gelderland van de 

Nederlandse Museumvereniging. Naast 

alle taken die zij in dit kader hebben,  zijn 

deze zes vrijwilligers ook in staat om 

rondleidingen aan bezoekers te 

verzorgen. Naast genoemde vrijwilligers 

werkt ook mevrouw J.J. ten Cate als 

vrijwilligster op basis van ongeveer een 

keer per maand aan het registreren van de 

bibliotheek van het korps. 

Bezoekers 
In 2011 zijn er 840 geregistreerde 

bezoekers geteld. Ondanks alle 

maatregelen die er als gevolg van de 

bezuinigingen bij defensie  moesten 

worden genomen viel dit aantal niet tegen. 

Vorig jaar hadden we ons record met 1080 

bezoekers maar toen was het museum nog 

twee dagen per week open.  

 

Open monumentendag. 

Het grootste aantal (450) kwam naar onze 

Open Monumentendag  op zaterdag 10 

september. Door de sobere  opzet dit jaar 

waren dat er toch een 250 minder dan 

voorgaande jaren.  

 

Bezoek VOA –Noord aan museum KRA. 

Andere bijzondere dagen met veel 

bezoekers waren: VOA – Noord op dinsdag 

5 april, de veteranendag op vrijdag 26 

augustus en de club van 100 uit Breda op 

vrijdag 25 november. 

Ook onze website www.museum-kra.nl 

werd in 2011 druk bezocht en telde maar 

liefst 2500 bezoekers. 
Tot slot wordt onze collectie ook nog 

getoond op www.collectiegelderland.nl. 

Deze website telde in 2011 niet minder dan 

24.147 pageviews! 

Collectie 
De collectie van het Korps is nog steeds in 

een goede staat. De registratie van de 

collectie (de 3D objecten)  is voor 91% 

gereed. De documenten zijn voor 98% 
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geregistreerd in ADLIB (huidige digitale 

collectieprogramma). De fotocollectie 

(6000 foto’s) is echter pas voor 3% 

geregistreerd. De bibliotheek van het 

museum wordt op dit moment opnieuw 

geregistreerd. Van de circa 500 boeken 

zijn er inmiddels 60 vastgelegd. 

Registreren is een tijdrovende klus. Naast 

het geven van een uniek nummer moet het 

object ook worden beschreven. De staat 

van het object, de schenker, de afmetingen 

en de vindplaats worden ook vast gelegd.  

De verwachting is dat de registratie van 

alle collectiestukken nog vele jaren zal 

duren. Inmiddels zijn wel alle films (8mm, 

16mm en video’s) gedigitaliseerd. 

Donateurs en schenkingen 
In 2010 heeft het museum de ANBI-status 

(Algemeen Nut Beogende Instellingen) 

verworven. Dit biedt in het huidige 

belastingstelsel mogelijkheden om 

schenkingen van de belastingen af te 

trekken. Inmiddels heeft het museum een 

8-tal donateurs die het museum 

gedurende vijf jaar een bedrag hebben 

toegezegd hetgeen notarieel is vastgelegd.  

De stichting hoopt in de toekomst nog 

meer donateurs aan te moedigen op deze 

manier een bijdrage aan het museum te 

doen. Daarnaast zijn er dit jaar nog twee 

andere donateurs die grote bedragen aan 

het museum hebben geschonken. Tot slot 

zijn er nog een twintigtal vrienden van het 

Korps die jaarlijks een kleiner bedrag 

schenken. 

Dankzij deze schenkingen heeft het 

museum afgelopen jaar een van onze 

waardevolle schilderijen kunnen laten 

restaureren. Het betreft het schilderij met 

objectnummer 0233V0186. Een portret in 

olieverf op linnen van de heer C. de Wit 

Korpscommandant van 7 april 1893 tot 9 

november 1900. Onder zijn commando 

heeft het Korps zijn eerste eeuwfeest 

gevierd. 

 

Schilderij portret C. de Wit 

De kosten voor de restauratie bedroegen  

€ 2145,43.  Ook is een deel van de donaties  

gespendeerd aan bedrijfsvoeringskosten 

zoals: lidmaatschappen (o.a. 

museumvereniging), materiaal voor het 

calamiteitenplan, onderhoud, 

administratiekosten en verzekeringen. 
Naast de financiële schenkingen zijn aan 

het museum in 2011 ook de navolgende 

materiële schenkingen gedaan: 

- Een schilderij vervaardigd door Ryswyck 

van Edward (Belgische School) met als 

onderwerp het bezoek van H.M. Koningin 

Wilhelmina bij de herdenking van het 125-

jarig bestaan van het Korps op de 

Vresselsche Heide op 21 februari 1918. 

Geschonken door de Res Elnt RA  

Schimmelpenninck van der Oyen. 

 

Schilderij bezoek H.M. Koningin Wilhelmina 

- Een schilderij vervaardigd door J.H. 

Geerlings voorstellende een colonne Korps 

Rijdende Artillerie in front aanzicht. 

Geschonken door mevrouw K. Pellikaan.  
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Schilderij colonne korps rijdende artillerie 

 

- Een kwartiermuts model 1865 en een 

dolman blauw, onderofficier KRA model 

1842, met rangonderscheidingsteken van 

opperwachtmeester instructeur. 

Geschonken door de heer Louis van Beek. 

 

 
- Een snaartrommel, met koperen ketel en 

spanningen. Geschonken door mevrouw 

De Bruin. 

 

Komende periode 
Voor de toekomst heeft het museum de 

volgende plannen en projecten:  

- Noodzakelijke restauratie van nog een 

laatste schilderij uit de laatste 

inventarisatie met objectnummer 

0233V0183. Een portret in olieverf op 

linnen van de kap RA Carel Willem 

Cornelis van den Velden. Kosten circa € 

1800. 

 

Schilderij portret van C.W.C. van den Velden 

- Een nieuwe lijst om het schilderij portret 

Eduard van der Oudermeulen in groot 

tenue. Het is geschilderd door J. Richter. 

De luitenant heeft omstreeks 1820 -1826 

bij het korps gediend. Om dit schilderij zit 

een kaal houten raamwerk van ca 2 cm. Dit 

is niet in verhouding met de overige 

schilderijen in de expositie. Kosten € 500. 
- Restauratie van de Waltrap1. Kosten  

€ 1000. 

- De beeldschermenwand interactief 

maken voor bezoekers met 

keuzemogelijkheden van presentaties. 

Kosten € 750. 
- Verrijdbaar ophangsysteem 

(gaaswanden) voor schilderijen (5 stuks 

1.80 x 1.80) voor in depot. Kosten € 1250. 

- Boekenkasten (bibliotheek). Kosten nog 

ombekend. 
- Een vloerkleed of vloerbedekking voor 

het voorste deel van de expositieruimte. 

Kosten € 1500. 
- Restauratie van sommige uniformen. 

Kosten nog onbekend. 

                                                      
1 Een Waltrap is een paardendekkleed (vergelijkbaar met 
een sjabrak) wat wordt gedragen over het zadel. 
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- Een brandvertragend plafond op de 

zolder boven de collectie. Kosten € 10.000. 
- Een extra notebook. 

 

 

Colofon: 
Museum Korps Rijdende Artillerie 

Bezoekadres: 
Eperweg 149,  ’t Harde 
Post adres: 

p/a De heer M. van Pelt 

Lansiersveld 2 

7327 GH Apeldoorn 

Telefoon:  0525 658767 

Postbank  31.51.867 

KvK 41047251 te Arnhem 

Website:   www.museum-kra.nl 
Email: museum.kra@mindef.nl 


