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Inleiding 

Het is ons een genoegen u alweer de tweede 

nieuwsbrief  van het museum Korps 

Rijdende Artillerie aan te mogen bieden. 

Met deze nieuwsbrief willen wij onze 

begunstigers informeren over de 

wetenswaardigheden van het museum over 

het afgelopen jaar. Door de grote 

bezuinigingen bij Defensie en de daaruit 

voortvloeiende reorganisatie bij de 

Landmacht is in het jaar 2012 ook het 

voortbestaan van het museum Korps 

Rijdende Artillerie ter sprake geweest. Al 

snel bleek dat twee afdelingen artillerie er 

een teveel was. De 11 Afdeling Rijdende 

Artillerie en de 14 Afdeling Veldartillerie 

zouden worden opgeheven en delen van de 

afdeling zouden opgaan in een nieuw te 

vormen artillerie-eenheid. De vraag 

ontstond of er na 2012 nog een Rijdende 

Artillerie-moedereenheid zou zijn voor ons 

museum en of de standaard zou worden 

gehandhaafd. Dit zijn voor Den Haag 

namelijk vereisten om een collectie in stand 

te mogen houden.  

Officierszitkamer in de expositieruimte. 

Aan het eind van 2012 kunnen we gelukkig 

stellen dat het museum van het Korps  

Rijdende Artillerie blijft bestaan. Er is een 

vuursteuncommando geformeerd (het 

voormalige Opleidingscentrum Vuursteun 

+ de overgebleven batterijen van de beide 

afdelingen) waarin onder andere een 

afdelingsstaf en een opleidingsdeel is 

opgenomen. Het Korps blijft een 

Korpscommandant behouden. Hij vervult 

de functie van plaatsvervangend 

commandant vuursteuncommando en is 

tevens de afdelingscommandant van de zo 

nodig te formeren afdeling. Verder zijn er 

drie vuurmondbatterijen waarvan er een 

van de  Rijdende Artillerie is en één 

stafbatterij van de Rijdende Artillerie. Ook 

de standaard Rijdende Artillerie blijft 

bestaan. Het museum kan daarom hopelijk 

nog vele jaren vooruit kijken. In het jaar 

2012 hebben we geprobeerd om te gaan 

met de bezuinigingen bij Defensie, die een 

grote invloed hadden op het budget van ons 

museum. De laatste  jaren hebben we op 

een ruime voet geleefd en regelmatig de 

begroting overschreden. Dit kon het 

museum zich ook permitteren omdat het 

ruime budget, gekregen voor de verhuizing 

van de Saksen Weimarkazerne naar de 

Legerplaats bij Oldebroek, nog niet was 

opgemaakt. Afgelopen jaar is het ons 

ondanks de bezuinigingen gelukt om 

binnen de afgesproken begroting te blijven. 

Omdat we daar waar mogelijk met een 

aantal vrijwilligers samen hebben gereden  

konden we ruim binnen de perken van het 

gestelde reiskostenbudget blijven. Bij de 

evaluatie halverwege 2012 bleek dat we 

zelfs nog wat ruimte in dat budget hadden 

en hebben we besloten om weer met drie 

vrijwilligers tegelijk aanwezig te zijn. Dit 

gaf ons betere mogelijkheden om 

afwezigheid door ziekte of vakantie op te 

vangen en werd de betrokkenheid van de 

vrijwilligers weer wat meer gestimuleerd 

omdat we elkaar nu weer iedere veertien 

dagen zien. Ook is er met drie vrijwilligers 

weer gelegenheid om op de 

openingswoensdag wat meer tijd aan 
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onderhoud van de collectie te besteden. Het 

bezoek door groepen op afwijkende dagen 

viel in 2012 wat tegen. Hiervoor hoefden de 

vrijwilligers niet extra op te draven maar er 

waren dan natuurlijk ook geen inkomsten. 

Een andere reden dat we binnen de 

budgetten kunnen blijven is natuurlijk uw 

bijdrage als donateurs van ons museum. 

Ook wil de Traditiecommissie Koninklijke 

Landmacht dat wij de naam ‘museum’  

niet meer gebruiken. Wij zullen in de nabije 

toekomst het museum de ‘Historische 

Collectie Korps Rijdende Artillerie’ gaan 

noemen.  

Voor verdere informatie kunt u het gehele 

jaar natuurlijk terecht op de website van 

het Korps (zie colofon onderaan deze 

nieuwsbrief). 

 

Stichting 
In het stichtingsbestuur is afgelopen jaar 

wat veranderd. Er is een nieuwe 

Korpscommandant dus ook een nieuwe 

voorzitter van de stichting n.l. lkol 

M.W.A.M. Roelen. Ook de Korpsadjudant 

heeft zitting in het bestuur en is van 

functie veranderd. Het nieuwe lid is stadj 

(stafadjudant) C.J.A. Raas. Het nieuwe 

bestuur wordt nu gevormd door de 

voorzitter lkol M.W.A.M. Roelen, 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 C.J.A. Raas. Het stichtingsbestuur 

komt tenminste één keer per jaar bijeen. 

De vergaderingen worden 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. 

Raad van Toezicht 
In de vorige nieuwsbrief is deze niet 

genoemd, maar de stichting heeft sinds 

twee jaar een Raad van Toezicht. Dit is in 

overeenstemming met de regelgeving voor 

Algemeen Nut Beogende Instellingen 

(ANBI). Deze raad houdt toezicht op het 

gevoerde (financiële) beleid en heeft 

verder een controlerende en adviserende 

functie. 

De raad van Toezicht wordt gevormd door: 

- voorzitter lgen b.d. H. Sonneveld,  

- vice-vzt lkol (R) b.d. C.J. van Harmelen, 

- lid kap (R) b.d. A.A. Loudon en 

- lid maj (R) b.d. M.L. Rauwé.  

De raad van Toezicht is één maal, op 10 

mei, in 2012 voor overleg bijeengekomen, 

en is op 24 oktober 2012 bij het museum 

op bezoek geweest. In grote lijnen is de 

Raad van toezicht zeer tevreden over  het 

gevoerde beleid en de inzet van de 

vrijwilligers. 

 

Vrijwilligers 

De dagelijkse gang van zaken, de 

bedrijfsvoering, de rondleidingen en het 

beheer van de collectie worden geheel door 

vrijwilligers gedaan.  

Peter van Erve verzorgt een rondleiding. 

Het aantal vrijwilligers zoals genoemd in 

de vorige nieuwsbrief is niet gewijzigd. Wel 

heeft onze conservator Harry Verhoeven 

(inmiddels 85!) besloten om zijn functie 

als conservator over te dragen aan Jan van 

Wetten. Harry Verhoeven blijft wel als 

vrijwilliger werkzaam bij het museum en 

blijft ook lid van het dagelijks bestuur. De 

samenstelling is nu als volgt: 

-  Directeur museum  M. van Pelt (DB) 

-  Conservator J. van Wetten 

-  Facilitair manager P.M.L. van Erve (DB) 

-  Assistent conservator H.Verhoeven (DB) 

-  ICT en webbeheerder J.M. ten Cate 
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-  Assistent facilitaire zaken G.W. Leene 

-  Bibliotheek Mevr. J.J. ten Cate 

 

Hans ten Cate  verzorgt een rondleiding. 

Samenwerking NAM/KRA 

Al sinds een 8 tal jaren is er een nauwe 

samenwerking tussen het Nederlands 

Artilleriemuseum (NAM) en het museum 

Korps Rijdende Artillerie (KRA). De 

stichtingsvergadering van het museum 

Korps Rijdende Artillerie wordt 

bijgewoond door en vertegenwoordiger 

van het Nederlands Artilleriemuseum en 

omgekeerd. Ook op de werkvloer vindt er 

overleg plaats. Ongeveer één keer in de 

twee maanden komen de manager NAM P. 

van Brakel en vrijwilligers van beide 

musea bijeen om allerlei museale zaken te 

bespreken en elkaar te informeren over 

nieuwe ontwikkelingen. Zo worden 

kostbare zaken die weinig worden gebruikt 

eenmalig aangeschaft maar door beide 

musea gebruikt (bijvoorbeeld de 

lichtmeter). Verder hebben beide musea 

met elkaar de afspraak gemaakt hun 

bezoekers naar het andere museum op de 

Legerplaats bij Oldebroek door te sturen. 

Bezoekers 

De bezoekers aantallen waren in 2012 

beduidend minder dan in voorgaande 

jaren. Er zijn slechts 265 bezoekers geteld. 

Een van de oorzaken is het niet meedoen 

met de Open Monumentendag. Op zo’n 

dag kan het museum toch altijd ongeveer 

500 bezoekers verwachten. Omdat er in 

2012 te weinig vrijwilligers beschikbaar 

waren om op die zaterdag aanwezig te zijn 

moest er besloten worden om niet mee te 

doen. Door reorganisaties bij Defensie en 

het afbouwen bij de Afdeling bleef ook het 

aantal militaire bezoekers achter. 

Bovendien beginnen we nu goed te merken 

dat we maar één dag per week open zijn en 

in de winterperiode 6 weken geheel 

gesloten. 

Bezoek wilde zwijnen aan het grasveld voor 

het museum KRA. 

Bijzondere dagen met veel bezoekers  

waren: 

12 april: schutterij ‘Sint Anna Gilde’ uit 

Hattem (kap b.d. Cleijssen). 

2 november: Cadettenwapenvereniging 

der Artillerie ‘De Artillerist’. 

Ook digitaal bezoek aan de collectie neemt 

af. Onze website www.museum-kra.nl 

werd in 2012 bezocht door 2595  

bezoekers. Tot slot is de collectie ook te 

zien op www.collectiegelderland.nl. Deze 

website telde in 2012:  8.706 pageviews! 

Collectie 

De kwaliteit van de collectie van het Korps 

wordt door de restauraties steeds beter. De 

registratie van de collectie (de 

kerncollectie in gebouw 79)  is voor 99% 

gereed. De documenten zijn voor 80% 

geregistreerd in ADLIB (huidige digitale 

collectieprogramma). De terugloop in het 

percentage is het gevolg van een forse 

toename in het aantal documenten. De 

fotocollectie (6000 foto’s) is voor 5% 

geregistreerd. In de bibliotheek zijn 

inmiddels 180  boeken vastgelegd.  

Ondanks een goede voortgang zal de 
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registratie van alle collectiestukken nog 

vele jaren zal duren. Bij het beheer van de 

collectie hoort ook het goed bewaren 

ervan. Voor de schilderijen is daarin in 

2012 een grote stap gemaakt.  

 

De schilderijrekken in het depot 

In het museumdepot zijn tien 

zelfgebouwde, verrijdbare schilderijrekken 

(1,8x1,8 m², tweezijdig te gebruiken) 

geplaatst om de vele schilderijen die zich 

daar bevinden op een verantwoorde 

museale  manier te bewaren. Bovendien 

wordt een verplaatsing van het depot 

hiermee een stuk eenvoudiger. Het 

museum mocht deze schilderijrekken als 

schenking in ontvangst nemen, wat  in 

deze budgettair zware tijden natuurlijk in 

dank werd aanvaard. 

Gelders Erfgoed 

In de militaire wereld vallen alle 

Historische Collecties (HCn) onder de 

Traditie Commissie Koninklijke 

Landmacht (TCKL). Het KRA-museum is 

dit jaar door de voorzitter TCKL betiteld 

als een ‘schoolvoorbeeld’ van een HC. De 

vrijwilligers van het museum hebben dit 

ervaren als een leuk schouderklopje. 

De Nederlandse Museumvereniging is de 

civiele variant van het TCKL. Onze 

provinciale vertegenwoordiger daarvan is 

het Gelders Erfgoed. De 

museumregistratie van ons museum moet 

dit jaar een herijking (eenmaal in de vijf 

jaar) ondergaan. Dit vindt plaats door 

middel van een evaluatie. De benodigde 

formulieren hiervoor zijn inmiddels 

ingevuld en het wachten is op een 

evaluatiebezoek van het Gelders Erfgoed 

begin 2013. In dat kader worden er ook 

werkbezoeken en controles door het 

Gelders Erfgoed uitgevoerd zoals in 2012 

bijvoorbeeld een lichtmeting. Ook het 

Gelders Erfgoed ontkomt niet aan de 

bezuinigingen van de provincie op 

cultureel gebied. Hierdoor zijn zij 

genoodzaakt om te reorganiseren en zal de 

organisatie flink afslanken. Het Gelders 

Erfgoed heet, na samenvoeging met het 

Gelders Archief,  ‘Coöperatie Erfgoed 

Gelderland’.  

Donateurs en schenkingen 
Ook in 2012 bezit het museum bij 

voortzetting de culturele ANBI-status 

(Algemeen Nut Beogende Instellingen). 

Dit biedt in het huidige belastingstelsel 

mogelijkheden om schenkingen af te 

trekken bij de aangifte voor de 

inkomstenbelasting. Sinds 2011 heeft het 

museum diverse donateurs die het 

museum gedurende vijf jaar een bedrag 

hebben toegezegd wat notarieel is 

vastgelegd (daarmee kan de schenking 

fiscaal verrekend worden zonder 

drempelaftrek).  Dit aantal is in 2012 

hetzelfde gebleven. De stichting doet 

pogingen om  meer donateurs aan te 

moedigen op deze manier een bijdrage aan 

het museum te doen. Maar ook andere 

giften en schenkingen zijn zeer welkom en 

vallen onder deze ANBI regeling. Omdat 

het museum een culturele ANBI is, bestaat 

zelfs de mogelijkheid om in 2012 25% 
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extra af te trekken. Omdat dit afhankelijk 

is van de persoonlijke situatie is het 

raadzaam uw belastingadviseur hierover te 

informeren. 

Dankzij deze schenkingen heeft het 

museum afgelopen jaar wederom één van 

onze waardevolle schilderijen kunnen 

laten restaureren. Het betreft het schilderij 

met objectnummer 0233V0183. Een 

portret in olieverf op linnen van de 

kapitein RA Carel Willem Cornelis van den 

Velden. De kapitein heeft bij het Korps 

gediend in de periode van ongeveer het 

jaar 1814 tot 14 augustus 1829. Op die 

datum is hij overleden. Kosten van de 

restauratie € 1680,-. 

 

Schilderij portret C.W.C. van den Velden 

Ook is een deel van de donaties  

gespendeerd aan een aantal UV-filters 

voor onze verlichting. Uit de lichtmeting 

was gebleken dat de UV-straling in de 

expositieruimte te hoog werd. Dit is 

schadelijk voor o.a. papier, perkament en 

(kleding)stoffen. Een aantal filters moest 

worden vervangen en een aantal spotlights 

had nog geen filter. Er zijn 8 nieuwe filters 

aangeschaft voor € 668,-. Om de 

aankleding in de expositieruimte te 

verbeteren en om het geluid te dempen is 

er een stuk van ongeveer 4 x 5 meter 

zachte vloerbedekking aangelegd. De 

kosten waren € 1100,-. 

 

Wand met drie beeldschermen in 

expositieruimte. 

Voor de presentatie van onder andere de 

geschiedenis van het Korps is een paar jaar 

geleden een schermenwand gemaakt. 

Hierop wil het museum een interactief 

programma aanbieden dat de bezoeker de 

gelegenheid biedt om zelf korte 

fragmenten (max 5 min) over diverse 

onderwerpen te kiezen.  

Beeldscherm met keuzemogelijkheid. 

Dit project heeft in 2012 een aanvang 

gehad met de aanschaf van een 

filmbewerkingprogramma en extra digitale 

opslagcapaciteit. Er is nog meer hardware 

nodig maar voorlopig werkt het systeem 

op één beeldscherm. De kosten zijn € 

219,-. 

Verder blijven de bedrijfsvoeringkosten 

doorlopen zoals: lidmaatschappen (o.a. 

Museumvereniging, Gelders Erfgoed, 

Collectie Gelderland), onderhoud, 

administratiekosten en verzekeringen. 

Naast de financiële schenkingen zijn aan 

het museum in 2012 ook de navolgende 

materiële schenkingen gedaan: 
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- Van de heer en mevrouw Van Nieuwkuyk 

ontving het museum een tweetal in olieverf 

op linnen geschilderde portretten in de 

afmetingen van 68 x 53 cm. Hierop zijn 

afgebeeld de Luitenant-kolonel Martinus 

Antonius Kuytenbrouwer (1777-1850), 

voormalig generaal-majoor der Artillerie 

en diens echtgenote Johanna Gijsbertha 

Sophia Kolff. Kuytenbrouwer werd op 11 

december 1806 aangesteld als kap der 1e 

klasse bij de Garde Rijdende Artillerie. Hij 

diende bij het Korps in de roerige periode 

tijdens de inlijving van de Hollandsche 

Rijdende Artillerie in het Franse Leger in 

1810. Bij het afnemen van de eed van 

trouw aan de keizer kreeg hij bij die 

gelegenheid een toeval die hem van het 

afleggen van de eed ontsloeg. Na het 

herstel van de Hollandsche 

onafhankelijkheid werd Kuytenbrouwer op 

9 jan 1814 aangesteld tot lkol bij het Korps 

Rijdende Artillerie en 2 november 1814 

weer overgeplaatst als commandant van 

het 4e bataljon Nationale Militie.  

 

 

 

-  

 

 

 

 

De twee schilderijen Kuytenbrouwer. 

 

Voor de aankomst in het museum zijn deze 

schilderijen ook nog prachtig 

gerestaureerd als onderdeel van de 

schenking. 

- De al eerder genoemde 10 

schilderijrekken. 

- Een ingelijste plaat: ‘105 jaar Korps 

Rijdende Artillerie’ van schilder O. 

Eerleman (1839 – 1926). Geschonken door 

lkol b.d. Ch Kok (Log MA) uit de 

nalatenschap van zijn vader A. Kok (1908 

– 1993, dpl wmr fourier bij het Korps). 

Afgegeven door G. van Krevel, res kap RA. 

- Een tekening met de titel ‘The Gallop 

Past’. De tekening stelt voor: Review of the 

King's Troop Royal Horse Artillery by Her 

Majesty the Queen. The Captain-General 

in Windsor Great Park on the 1ste of June 

1987. Een geschenk van het Nederlands 

Artillerie Museum op 18 april 2012. 

 

Afbeelding :  The Gallop Past 

 

 

Komende periode 

Voor de toekomst heeft het museum de 

volgende plannen en projecten: 

- De Waltrap, een paardendekkleed 

vergelijkbaar met een sjabrak, maar dit 

kleed wordt over het zadel gedragen. Dit is 

een uniek museumstuk waar er maar 

weinig van zijn. Vermoedelijk uit begin 19e 

eeuw. Het kleed is beschadigd (gaatjes 

door een verkeerde behandeling in het 

verleden) en moet worden gerestaureerd. 

De kosten zullen ongeveer € 3000,- 

bedragen. 

- Restauratie van het portret Eduard van 

der Oudermeulen in groot tenue. Het is 

geschilderd door J. Richter. De luitenant 

heeft omstreeks 1820 -1826 bij het korps 

gediend. Kosten € 1150,-.  Om dit 

schilderij zit een kaal houten raamwerk 

van ca 2 cm. Dit is niet in verhouding met 

de overige schilderijen in de expositie. Een 

nieuwe lijst is wenselijk  Kosten ongeveer 

€ 500. 

- De beeldschermenwand interactief 

maken voor bezoekers met 

keuzemogelijkheden van presentaties. 

Kosten € 750. 

-  Boekenkasten (bibliotheek). Kosten nog 

ombekend. 
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-  Restauratie van sommige uniformen. 

Kosten nog onbekend. 

- 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 

Postadres: 

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 


