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Inleiding 
Het is ons een genoegen u de vierde 

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 2014 zijn we inmiddels gewend 

geraakt aan de doorgevoerde bezuinigingen bij 

Defensie. Het is wederom gelukt om binnen de 

afgesproken begroting te blijven.  

Het jaar staat voor een deel in het teken van 

deelname aan de expositie “200 jaar 

Koninkrijk/Prinsjesdag” in Panorama Mesdag 

te Den Haag.  

Memorabel zijn de de 90e verjaardag van Kol 

b.d. J.A. Baron de Smeth (omdat daar o.a. 

vrijwilligers museum acte de presence gaven) 

en de verwerving/onthulling van het 

kunstwerk “Bereden Standaardwacht”.  

Helaas wordt het jaar aan het einde 

gekenmerkt door een grote, zelfs dramatische 

aderlating v.w.b. het aantal vrijwilligers.  

Voor “real time” informatie kunt u het gehele 

jaar natuurlijk terecht op de website van het 

Korps (zie colofon onderaan deze nieuwsbrief). 
 

 
Kolonel b.d. Baron J.A. de Smeth, 90 jaar.  

Museumregistratie  

Om de registratiestatus te behouden moest er 

aan de hand van de Mueumnorm een jaarlijks 

te rapporteren zelfanalyse worden gehouden 

en op grond daarvan verbeteringen worden 

aangebracht. Een van die verbeteringen betrof 

het maken van een veiligheidsanalyse met 

risicofactoren (diefstal, brand, overstroming 

e.d.)  

Ingaande 2015 gaat deze systematiek weer 

veranderen. 

De zelfanalyses zullen niet meer worden 

gebruikt voor de beoordeling van de 

museumregistratie, maar als instrument voor 

interne toetsing en kwaliteitsverbetering. De 

nieuwe regeling voor het behouden van de 

registratiestatus volgen. 

 

Stichting 
De samenstelling van het stichtingsbestuur is 

afgelopen jaar veranderd. 

1. Voorzitter: Lkol M.C. van Ockenburg 

heeft in oktober de functie overgenomen 

van 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 heeft 

in oktober zijn functie neergelegd. De res 

Kap J.M. ten Cate neemt zijn waar tot en 

met de jaarvergadering 2015; 

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 
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stichtingsbestuur zoekt, nu meer dan 

voorheen, naar aanvulling 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 2014 bij 

het museum op bezoek geweest. De Raad van 

toezicht toonde zich 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. 

Het toch al niet florissante sterktegetal is aan 

het einde van het jaar nog verder gekrompen 

door dat Peter van Erve zich vanwege 

gezondheidsredenen heeft teruggetrokken. 

Dat Peter een bijzonder waardevolle 

medewerker was, behoeft hier nauwelijks 

betoog. Peter heeft in augustus nog een 

bijzonder blijk  van waardering gekregen. De 

Lkol Roelen overhandigde hem een 

genummerde Van Binsbergen. 

De Korpscommandant heeft ter tijdelijke 

versterking de korporaal I Jeroen Bijlsma ter 

beschikking gesteld. 

 

De samenstelling is nu als volgt: 

-  Directeur museum  M. van Pelt (DB) 

-  Conservator J. van Wetten (DB) 

-  Facilitair manager vacant 

-  ICT en webbeheerder J.M. ten Cate 

-  Assistent facilitaire zaken G.W. Leene 

-  Bibliotheek Mevr. J.J. ten Cate 

- Tijdelijke kracht Kpl I Jeroen Bijlsma 

 

 

 

 

 

Bezoekers 
Het aantal fysieke bezoekers is in 2014 niet 

gestegen. Er zijn 402 bezoekers geteld. 

Dit is geeft een vertekend beeld ten opzichte 

van 2013 omdat er niet aan de Open 

Monumentendag is deelgenomen. Deels is dit 

veroorzaakt door een tekort aan beschikbaar 

personeel (vakanties vrijwilligers en de 

moedereenheid die compleet op oefening in 

Noorwegen was) maar ook doordat in de 

maand september een belangrijk deel van de 

expositie was overgebracht naar het 

Panorama van Mesdag in Den Haag. En daar 

is een groot aantal bezoekers geweest die 

eigenlijk bij de genoemde 402 dienen te 

worden gerekend. Het aantal militaire 

bezoekers neemt toe en dit komt vooral door 

de enthousiaste medewerking van de 

batterijcommandanten. Zo is het nu voor 

nieuwe rijders een plicht om het museum te 

bezoeken alvorens de rijdersmuts uitgereikt te 

krijgen.  
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Twee jonge bezoekers met Korpsadjudant. 

 

 

 

Bijzondere dagen waren: 

26 maart: Afscheid Paul van Brakel, manager 

NAM, een geweldige steun voor ons museum. 

 

 

 

KC neemt afscheid van Paul van Brakel 

 

4 mei: Bezoek nazaten gen v.d. Wall Bake 

11 juni: Bezoek Directie  Museum Panorama 

van Mesdag. 

9 september: Kolonel J.A. Baron de Smeth 90 

jaar. 

14 september: Opening expositie “200 jaar 

Prinsjesdag” in Panorama Mesdag Den Haag. 

 

 
 

Rijder I Robin Schimmel assisteert bij 

voorbereiding expositie. 

 

4 oktober: Veteranendag KRA. 

10 oktober: Commando-overdracht KRA 

29 oktober: Bezoek groep Ahlrich li 65-5 

 

Het digitaal bezoek aan de collectie neemt nog 

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

werd in 2014 bezocht door 5485  bezoekers en 

had 20105 pageviews! Tot slot is de collectie 

ook te zien op www.collectiegelderland.nl. 

Deze website telde in 2014: 12.500 pageviews! 

(schatting). 

Collectie 
Over de kwaliteit van de collectie en de 

voortgang van de objectregistratie hebben wij 

u in de vorige Nieuwsbrief uitvoerig 

geïnformeerd.  

Dit jaar werd voor een groot deel beheerst 

door de vraag of er nieuw depot ter 

beschikking zou komen. Het bestaande moest 

worden ontruimt vanwege een nieuwe 

bestemming. Een nieuw depot is gevonden. 
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Het bevindt zich in gebouw 210 op de Lkol 

Tonnetkazerne.  

 

 

 

Nieuw depot. 

 

Het voldoet niet aan 

museale eisen maar met 

enige improvisatie kunnen 

oplossingen worden 

gerealiseerd. Daarvoor zullen nog kosten 

moeten worden gemaakt.  

Naast schenkingen (zie daarvoor betreffende 

kader) is de collectie uitgebreid met een pastel 

van de kunstenaar Van Binsbergen, 

voorstellende de bereden standaardwacht. 

“Bereden Standaardwacht” is officiële 

benaming geworden. Het kunstwerk is 

onthuld tijdens de “Boire de Corps” in Hotel 

Haarhuis te Arnhem op 29 augustus.  

 

                

 

 

de “Bereden Standaardwacht” 

 

 

 

 

 

 

 

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 2014 heeft de 

coöperatie 148 leden, bestaande uit musea, 

historische verenigingen, archieven, 

bibliotheken, monumentenorganisaties en 

organisaties voor archeologie. Het aantal 148 

is zo goed als zeker het maximaal bereikbare. 

Het museum Korps Rijdende Artillerie is één 

van de leden van deze coöperatie. De 

coöperatie Erfgoed Gelderland is een netwerk 
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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 2014 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 2014 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 in 2014 een einde 

kwam aan de eerste 5 jaar van schenkingen 

heeft de Korpscommandant actie ondernomen 

om de huidige schenkers “te behouden” en het 

aantal schenkers uit te breiden. 
Dankzij deze schenkingen heeft het museum 

afgelopen jaar wederom één van onze 

waardevolle schilderijen kunnen aanbieden 

voor restauratie. Het betreft het schilderij met 

collectienummer 0233V0180. Een portret van 

Generaal T.G.T.V. Baron de Constant 

Rebecque (1803-1858) geschilderd door 

Antonie de Bloeme (leerling van J.W. 

Pieneman). Kosten € 828,85.  Een 

betrekkelijk laag bedrag omdat de restauratie 

wordt uitgevoerd in het kader van een 

afstudeerproject van de Academie Restauratie 

te Antwerpen. Het schilderij is nog niet terug 

in de collectie 

 

Naast de financiële schenkingen zijn aan het 

museum in 2013 ook de navolgende materiële 

schenkingen gedaan: 

- Nalatenschap Kolonel RA b.d. 

Meijer. Nog niet geregistreerd. 

- Kruitvat. Uit Nalatenschap Lgen 

Dijkstra. Nog niet geregistreerd. 

- Zakboek 1916-1920. 5 februari 2014. 

Geschonken door fam. Heijmen, 

Rotterdam 

- Hoofdstel. 4 juni 2014. Geschonken 

door A.B. Beekman, Vaassen 

 
 

Komende periode 
Voor de toekomst heeft het museum de 

volgende plannen en projecten: 

- LED verlichting als vervanging voor de 

schadelijke (UV) TL-verlichting. Kosten € 

620,- 

- De beeldschermenwand interactief maken 

voor bezoekers met keuzemogelijkheden 

van presentaties. Kosten € 750,-. 

- Herinrichtingskosten depot. Voorlopige 

kosten € 1000,-. 

- Boekenkasten (bibliotheek). Kosten nog 

onbekend. 

- Restauratie van sommige uniformen. 

Kosten nog onbekend. 

- Een brandvertragend plafond op de zolder 

boven de collectie. Kosten € 10.000. 

 

Verder blijven de bedrijfsvoeringkosten 

doorlopen zoals: lidmaatschappen (o.a. 

Museumvereniging, Coöperatie Erfgoed 

Gelderland, Collectie Gelderland), onderhoud, 

administratiekosten en verzekeringen. Daarbij 

is eindelijk gekomen, na een jaar 

onderhandelen: een civiele internetaansluiting 

KPN. 

 

 

 

 

Toegift: 
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Uit schetsboek Hoynck van Papendrecht. 

September 2014 dit originele schetsboek 

aangetroffen bij de overbuurman van 

Panorama van Mesdag, de heer Broos. Ooit 

misschien? 

 

 

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 


