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Inleiding 
Het is ons een genoegen u de derde 

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. 

In het jaar 2013 hebben we nog steeds last van 

de bezuinigingen bij Defensie die een grote 

invloed hebben op het budget van ons 

museum. Ook dit jaar is het ons ondanks de 

bezuinigingen gelukt om binnen de 

afgesproken begroting te blijven. Het bezoek 

aan het museum is in 2013 weer wat 

aangetrokken. Voor verdere informatie kunt u 

het gehele jaar natuurlijk terecht op de website 

van het Korps (zie colofon onderaan deze 

nieuwsbrief). 
 

 
Officierszitkamer in de expositieruimte. 

Museumregistratie  

Het hele jaar heeft ook in het teken gestaan 

van de museumregistratie. Eind 2012 waren de 

benodigde formulieren al ingevuld en 

opgestuurd naar de Nederlandse 

Museumvereniging. Op 27 februari heeft de 

audit plaatsgevonden voor de herijking van de 

museumregistratie. Doel van de audit is een 

toetsing en beoordeling van de mate waarin 

het Museum Korps Rijdende Artillerie voldoet 

aan de voorwaarden voor herijking van de 

registratie in het Museumregister. Mevrouw C. 

Mulder van het ‘Museumregister Nederland’ 

heeft de gehele dag met diverse vrijwilligers 

gesproken over de stand van zaken van het 

museum aan de hand van de ingevulde 

vragenlijst. Hieruit is een evaluatierapport 

ontstaan wat in grote lijnen aan het eind van 

de dag nog met de vrijwilligers is 

doorgenomen. Er waren twee (A) punten die 

onmiddellijk, nog voor het aanbieden van het 

rapport aan de commissie moesten worden 

hersteld om in aanmerking te komen voor de 

herijking. Het betrof een registratieachterstand 

waarvoor een vernieuwd registratieplan moest 

worden opgesteld. Daarnaast moest in de 

bestaande een procedure voor het meten 

worden vastgelegd het meenemen van het 

meten van het klimaat in het depot. Voor de 

rest waren er nog een aantal kleinere (B en C 

punten) die niet van invloed zijn op de 

herijking. Door inspanning van Jan van 

Wetten en Peter van Erve zijn deze twee 

punten op korte termijn herstelt. 

In mei kregen wij het rapport ter controle van 

feitelijke onjuistheden. Daaruit bleek al dat de 

betrokken auditor herijking van de 

museumregistratie had geadviseerd. Nu was 

het nog even afwachten op het antwoord van 

de Adviescommissie Museumregistratie’. Begin 

oktober ontvingen we de brief van de 

Adviescommissie met daarin de volgende 

tekst: “Het bestuur van Museumregister 

Nederland heeft met aandacht kennis 

genomen van het auditrapport d.d. 6 mei 2013 

waarin de bevindingen staan van betrokken 

auditor en de Adviescommissie inzake de 

herijking van uw museumregistratie. Op basis 
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van voornoemde heeft het bestuur van de 

Nederlandse Museumvereniging besloten dat 

de registratie kan worden voortgezet.” Een 

mooi resultaat dat de vrijwilligers zal 

motiveren door te gaan op de ingeslagen weg.  

 

Stichting 
Het stichtingsbestuur is afgelopen jaar niet 

veranderd. Samenstelling stichtingsbestuur: 

1. voorzitter lkol M.W.A.M. Roelen; 

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 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 zoekt nog naar extra 

versterking van het bestuur. 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RVT) is afgelopen jaar 

niet veranderd. Samenstelling RVT: 

1. voorzitter lgen b.d. H. Sonneveld;  

2. vice-vz lkol (R) b.d. C.J. van Harmelen; 

3. lid kap (R) b.d. A.A. Loudon; 

4. lid maj (R) b.d. M.L. Rauwé.  

De raad van Toezicht komt tenminste één keer 

per jaar bijeen. Zij is op 24 oktober 2012 bij 

het museum op bezoek geweest. 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. Tijdens de eerste 

vergadering op donderdag 24 januari 2013 

werden de vrijwilligers verrast door de 

mededeling van Harry Verhoeven (85 jaar) 

dat hij alsnog had besloten om geheel te 

stoppen met werkzaamheden voor het 

museum KRA. Na 20 jaar werkzaam te zijn 

geweest als conservator vond Harry dat de tijd 

was gekomen voor een ander om het werk 

over te nemen. Het was een boeiende ervaring 

maar er zit nu voor mij zelf weinig uitdaging 

meer in, zegt Harry. Gezien Harry’s betekenis 

voor het museum werd op donderdag 27 juni 

2013 voor zijn afscheid een dag georganiseerd 

die niet onopgemerkt voorbij ging. 
  

 
Onthulling naambordje ‘Verhoevenzaal’ 

Als blijk van waardering en blijvende 

herinnering, werd onder het toeziend oog van 

een aantal genodigden en Korpscommandant 

Michel Roelen, de gehoorzaal van het museum 

omgedoopt in “Verhoevenzaal”. De manege 

KRA was uitgerukt met Rijders te paard in 

Ceremonieel Tenue en aangespannen kanon 

6-veld, waarmee Harry zijn laatste schot 

afvuurde. Afsluitend werd een lunch genoten 

in de Officierscantine. Harry zal op afspraak 

samen met Coty nog enige werkzaamheden 

verrichten in de bibliotheek. 
 

 
Laatste schot Harry Verhoeven. 

De samenstelling is nu als volgt: 
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-  Directeur museum  M. van Pelt (DB) 

-  Conservator J. van Wetten (DB) 

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

-  ICT en webbeheerder J.M. ten Cate 

-  Assistent facilitaire zaken G.W. Leene 

-  Bibliotheek Mevr. J.J. ten Cate 

Bezoekers 
De bezoekers aantallen zijn in 2013 weer 

gestegen. Er zijn 797 bezoekers geteld. 

 

 
Marius van Pelt  verzorgt een rondleiding. 

We hebben dit jaar weer meegedaan aan de 

Open Monumentendag en die dag was 

ondanks de slechte weersomstandigheden 

toch nog goed voor het grootste aantal: zo’n 

340 bezoekers. Het aantal militaire bezoekers 

blijft achter. Mogelijk heeft dit te maken met 

de reorganisatie van het vuursteuncommando. 

We hopen dat dit bezoek weer gaat toenemen.  

 
Twee jonge bezoekers tijdens de Open 

Monumentendag. 

Bijzondere dagen met veel bezoekers  

waren: 

16 januari: 50-jarig bestaan 11 Afdeling 

Rijdende Artillerie 

25 januari: Commando-overdracht 

vuursteuncommando. 

27 juni: Afscheid Harry Verhoeven. 

14 september: Open Monumentendag en 

Veteranen dag KRA.  

21 september: Relatie dag 

vuursteuncommando. 

18 oktober: Bezoek  DMO/I&S Plannen. 

10 december: CBt aanbieden huls inhuldiging 

ZKH Koning Willem Alexander. 

11 december: bezoek NATRES.  

 

 
Veteranen dag bezoeker Frans Dirks 

 

Het digitaal bezoek aan de collectie neemt 

weer toe. Onze website www.museum-kra.nl 

werd in 2013 bezocht door 5485  bezoekers en 

had 20105 pageviews! Tot slot is de collectie 

ook te zien op www.collectiegelderland.nl. 

Deze website telde in 2013:  12.500 

pageviews! (schatting) 

Collectie 
De kwaliteit van de collectie van het Korps 

wordt door de restauraties steeds beter. 

Ondanks een goede voortgang zal de 

registratie van alle collectiestukken nog vele 

jaren duren. 

Wat meer over de restauraties. Restauratie 

betekent in de eerste plaats respect voor het 

schilderij en zijn maker. Restauratie 

(herstellen) en conservatie (het behouden) is 

een complex van handelingen die het leven 

van het schilderij verlengen en het 

slijtageproces vertragen. Van belang daarbij is 

dat bij de restauratie gebruikte materialen 
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duurzaam zijn en zodanig zijn aangebracht 

dat ze te allen tijde verwijderd kunnen worden 

zonder het origineel schade te berokkenen. De 

uitstraling van het schilderij dient behouden 

te blijven. Vernislaag en overschilderingen 

bijvoorbeeld worden zoveel mogelijk 

verwijderd maar niet ten koste van het 

oorspronkelijke materieel. 

 

 
Het restauratieatelier 

Ook moeten retouches (inschilderingen) 

aantoonbaar blijven door documentatie en 

foto’s of door de manier van retoucheren. 

 

Coöperatie Erfgoed Gelderland  
In de militaire wereld vallen alle Historische 

Collecties (HCn) onder de Traditie Commissie 

Koninklijke Landmacht (TCKL). De 

Nederlandse Museumvereniging is de civiele 

variant van het TCKL. Onze provinciale 

vertegenwoordiger de 

Stichting Gelders Erfgoed 

en het Gelders Archief. De 

Coöperatie Erfgoed 

Gelderland is op 1 januari 

2010 opgericht. In het 

najaar van 2013 heeft de 

coöperatie 112 leden, bestaande uit musea, 

historische verenigingen, archieven, 

bibliotheken, monumentenorganisaties en 

organisaties voor archeologie. Het museum 

Korps Rijdende Artillerie is één van de leden 

van deze coöperatie. De eerste grote 

ledenraadsvergadering vond plaats in het 

najaar van 2012. 

De coöperatie Erfgoed Gelderland is een 

netwerk organisatie die haar leden activeert 

om op een innovatieve manier om te gaan met 

het materiële en immateriële erfgoed dat zij 

beheren. Door intensief samen te werken en 

krachten te bundelen ontstaan aan de ene 

kant duurzame activiteiten en producten en 

aan de andere kant zelfstandige en 

zelfbewuste organisaties. 

 

Donateurs en schenkingen 
Ook in 2013 bezit het museum bij voortzetting 

de culturele ANBI-status (Algemeen Nut 

Beogende Instellingen). Dit biedt in het 

huidige belastingstelsel mogelijkheden om 

schenkingen (tot 125%) 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 2013 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.  
Dankzij deze schenkingen heeft het museum 

afgelopen jaar wederom één van onze 

waardevolle schilderijen kunnen laten 

restaureren. Het betreft het schilderij met 

collectienummer 0233V0187. Een portret van 

Eduard van der Oudermeulen in groot tenue. 

Het is geschilderd door J. Richter. De 

luitenant heeft omstreeks 1820 -1826 bij het 

korps gediend. Kosten € 1116,83.  Om dit 

schilderij zat een kaal houten raamwerk van 

circa 2 cm. Hiervoor is een nieuwe lijst 

aangekocht.  Kosten € 355,45. 
 

Schilderij E. van der Oudermeulen bij 

restaurateur. 
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Na veel pogingen is het in 2013 gelukt om de 

Waltrap collectienummer 0233U160 te 

restaureren. De Waltrap is een 

paardendekkleed vergelijkbaar met een 

sjabrak, maar dit kleed wordt als beschermdek 

over het zadel en de uitrusting gelegd. Dit is 

een uniek (categorie-A) museumstuk. 

Mogelijk is dit de enige RA waltrap in 

Nederland uit de periode 1813 - 1870. 

 
De gerestaureerde waltrap. 

 

De kosten waren € 3563,45. Om de waltrap te 

presenteren is een bok gemaakt waarop een 

zadel, de waltrap, zadeltassen en 

pistoolholsters worden getoond. Deze bok is 

gemaakt door Hans te Cate en zijn buurman 

Hendrik Stel, en aan het museum geschonken. 

De heer en mevrouw van Nieuwkuyk zijn op 

vrijdag 22 maart 2013 feestelijk ontvangen in 

het museum KRA. Samen met de restaurateur 

en notaris hebben zij de schenkings-

overdracht formeel bevestigd. Ze waren erg 

onder de indruk van het museum, de collectie 

en de presentatie van hun schenking. 

 

 
Heer en mevrouw van Nieuwkuyk in het 

museum KRA. 

 

Verder blijven de bedrijfsvoeringkosten 

doorlopen zoals: lidmaatschappen (o.a. 

Museumvereniging, Gelders Erfgoed, Collectie 

Gelderland), onderhoud, administratiekosten 

en verzekeringen. 

De twee schilderijen Kuytenbrouwer. 

 

Naast de financiële schenkingen zijn aan het 

museum in 2013 ook de navolgende materiële 

schenkingen gedaan: 

- Kolbak officier, eigendom geweest van 

A.J.A. des Tombe, 1e luitenant bij het 

Korps Rijdende Artillerie. Geschonken 

september 2013 door zijn dochter : 

mevrouw Roosenburg des Tombe I. 

Collectienummer 0233H009. 

- Bronzen laadlepels,  Laadlepel ten 

behoeve van het plaatsen van de juiste 

hoeveelheid kruit ( de helft van het 

gewicht van de kogel ) in de loop van het 

geschut  type voorlader, periode 18e eeuw. 

Geschonken september 2013 door : 

Adriana en Wim Trijsburg. Wim Trijsburg  
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was Onderofficier van 1970 - 2002, laatst 

werkzaam als Adjudant Munitietechnicus 

bij MateriaalVoorzienings Afdeling-4 in 

Den Haag. Collectienummer 0233M126. 

-  

 
Bronzen laadlepels 

 

- Schilderij, Batterij Rijdende Artillerie in 

duinlandschap. Op de voorgrond een 

trompetter te paard. Geschilderd door: 

Willem Bakker, amateurschilder te 

Schagerbrug in 1985. Geschonken 

september 2013 door: de zonen van dhr 

M.C. Onck, sr., te weten: M.C. Onck, jr. en 

H.A. Onck uit Schagerbrug. 

Collectienummer 0233V0348. 
 

 
‘Batterij Rijdende Artillerie in duinlandschap’ 

 

- Prent in lijst, Slag bij Bergen Noord-

Holland 17 september 1799, ook wel 

genoemd de slag bij Bergen-Binnen, was 

een Frans-Bataafse overwinning tegen de 

Britten en Russen, die enkele weken 

daarvoor in Noord-Holland waren geland. 

Prent is vervaardigd door: P. G. van Os in 

1799. De prent is oktober 2013 geschonken 

door: De Historische Vereniging “ De Zijpe 

“ uit Bergen Noord-Holland. 

Collectienummer 0233V0349. 
 

 
Prent: ‘Slag bij Bergen Noord-Holland’ 

Komende periode 
Voor de toekomst heeft het museum de 

volgende plannen en projecten: 

- Restauratie Portret van Generaal T.G.T.V. 

Baron de Constant Rebecque  (1803 – 

1858), in 1821 als tweede luitenant 

ingedeeld bij het Korps Rijdende Artillerie 

(collectienummer 0233V0180), geschilderd 

door Herman Antonie de Bloeme (1808 – 

1867) (Leerling van Jan Willem Pieneman). 

De kosten bedragen € 828,85. 

- Aanschaf van een laptopcomputer nodig 

voor het verwerken van grafische 

programma’s voor het interactieve 

presentatieprogramma. Kosten € 944,- 

(inbegrepen tas, muis en software). 

- LED verlichting als vervanging voor de 

schadelijke (UV) TL-verlichting. Kosten € 

500,- 

- De beeldschermenwand interactief maken 

voor bezoekers met keuzemogelijkheden 

van presentaties. Kosten € 750,-. 

- Boekenkasten (bibliotheek). Kosten nog 

onbekend. 

- Restauratie van sommige uniformen. 

Kosten nog onbekend. 

- Een brandvertragend plafond op de zolder 

boven de collectie. Kosten € 10.000. 
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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 

 


