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Inleiding 

In deze alweer vijfde nieuwsbrief van het Museum Korps Rijdende Artillerie informeren wij de 

begunstigers over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en delen wij met plezier de 

wetenswaardigheden en de status van ons museum.  

Het afgelopen jaar 2015 was vooral op personeelsgebied 

dynamisch en vonden er in het bestuur en de bezetting van het 

vrijwilligersbestand een aantal veranderingen plaats. Maar ook 

hadden deze wisselingen een effect op het uitvoeren van 

programma’s en geplande activiteiten.  Toch werden een 

aantal koersen verkend en aangepast.  

 In het oog springende activiteiten, die hieronder zullen 

worden toegelicht,  waren daarbij vooral de uitbreiding van de 

wapenfeiten op ons monument,  een aantal bijzondere 

bezoeken, de helaas beperkte , maar toch ook voor het Museum bijzondere ‘ Waterloo herdenkings’- 

activiteiten  , de Open Monumentendag , de opluistering van de Reunie 65-5 en het afscheid van 

Marius van Pelt als directeur van het museum.  Naast deze activiteiten werd er gewerkt aan de 

collectie, werd het onderhoud  regulier ter hand genomen en mochten we ons toch verheugen in een 

niet gering aantal bezoekers.  

Alhoewel de gehele procedure voor de museumregistratie in het afgelopen jaar vooral voor nieuwe 

aanvragen sterk vereenvoudigd is heeft ons museum nog steeds met de oorspronkelijke opzet te 

maken. De hierbij behorende en uitgevoerde jaarlijkse  ‘zelfevaluatie’ ,  waarbij een vragenlijst dient 

te worden ingevuld, die in hoofdzaak door het museum-beleidsplan al wordt beantwoord , werd 

overigens zondermeer goedgekeurd. 

Stichting 

De samenstelling van het stichtingsbestuur heeft enkele kleine wijzigingen ondergaan. 

1. Voorzitter is nog steeds de zittende Korpscommandant, Lkol M.R. C. van Ockenburg 

2. De vice-voorzitter is de nieuw aangetreden Directeur van het Museum, Lkol b.d. drs F.J. 

Besselink  

3. Lkol b.d. P.M.L. van Erve is opnieuw aangesteld als secretaris. 
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4. StAdj A.A. Ilohan blijft penningmeester 

5. Lkol tit b.d. M. van Pelt is na zijn Directeurschap aangesteld als bestuurslid met speciale 

aandacht voor de voorbereiding van het 225-jarig bestaan van het Korps 

6. De nieuwe KA, Adj R. Pieloor is lid. 

De stichting vergaderde in 2015 op 5 februari en dit jaar op 29 januari. 

 

Raad van Toezicht 

De Raad van toezicht heeft ook in 2015 geen wijzigingen ondergaan en is nog steeds als volgt 

samengesteld: 

1. Voorzitter Lgen b.d. H. Sonneveld 

2. Vice-voorzitter 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. Rauwe 

Op 8 mei heeft de voltallige Raad een bezoek aan het museum gebracht.  

 

Vrijwilligers 

Ook dit jaar werden  de dagelijkse verantwoordelijkheden en de reguliere bedrijfsvoering weer 

geheel door de vrijwilligers gerealiseerd, waarbij als bijzonder prettig gegeven kan worden genoemd 

dat het aantal vrijwilligers dit jaar niet zozeer is toegenomen, dan wel voor een deel mocht worden 

vernieuwd. Peter van Erve, die tijdens de laatste Korpsverjaardag door de Kolonel van het Korps voor 

zijn verdienste voor het museum werd verrast met de gouden pelsknoop , verklaarde zich bereid 

toch terug te keren in het bestand en werd na overleg met het 

Stichtingsbestuur  voornamelijk belast met beleidstaken. Peter had 

aangegeven wel een stapje terug te willen doen, maar is nog steeds 

enthousiast en bereid om deze  veelheid aan complexe taken uit te voeren. 

Ook werd in februari van het afgelopen jaar Freek Besselink aangeworven om 

het vrijwilligersbestand te komen versterken.  

Freek diende van 1980 tot 1996 actief binnen het Korps en de Afdeling als 

o.a. C 1 Bt en VRO en was vanaf 1992 S3 van 13 en daarna van 11 AfdRA . 

Sinds 2013 is hij als Luitenant-kolonel der Rijdende Artillerie b.d. met 

functioneel leeftijdsontslag . 

Tegelijkertijd werd ook Anton Breuker,  een man met een uitgebreide 

interesse en (onderhouds-) kennis van vele soorten militaria, aangeworven om voorlopig te 

assisteren bij de herindelen van het depot en het onderhouden van de kwetsbare componenten 

binnen de collectie.  In de loop van het jaar diende geheel ‘ vrijwillig’ ook voormalig marineman en 

Nieuw Guinea-veteraan Han Wijtzes zich aan. Han had jaren gewerkt binnen de infanterie musea op 

het ISK, maar had na de opheffing van deze collectie een deel van zijn hobby’s zien verdwijnen. Zijn 

aanbieding om bij ons te mogen assisteren werd met open armen ontvangen.  Onze tijdelijke kracht, 

Majoor Besselink op 17 

sept 1994 tijdens de 50
e
 

Airborne herdenking 
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Korporaal I Jeroen Bijlsma, vond echter een nieuwe werksfeer in Ermelo en heeft daarom vooralsnog 

zijn  activiteiten moeten beëindigen.  De komst van Freek  gaf Marius de ruimte om te overwegen om 

zijn taak als Directeur geleidelijk  aan over te dragen. Per 1 augustus, de dag waarop Marius zijn 

eigen 40-jarig jubileum als Rijder herdacht , vond in stilte de overdracht aan Freek plaats. Uiteraard 

werd een en ander op 13 november in brede kring gememoreerd, waarover later.  

Helaas werd het vrijwilligersbestand ook geplaagd door gezondheidsproblemen. Jan van Wetten 

onderging een forse operatie en was er ook bij andere vrijwilligers  wel eens sprake van meer of 

minder regelmatige ziekenhuisbezoeken, al mogen we constateren dat  aan het begin van 2016 een 

ieder 

( weer) stevig en kras op de benen staat.  De functionele samenstelling van ons bestand is dan ook 

sinds 1 november als volgt: 

- Directeur  Museum      :  Freek Besselink 

- Conservator                   :  Jan van Wetten 

- Beleidsaangelegenheden       :  Peter van Erve 

- Algemene Zaken en research : Marius van Pelt 

- Facilitair Manager         : ( nog steeds )  vacant   

- Assistent Facilitair         :  Gijs Wim Leene 

- ICT en Webbeheer        :  Hans ten Cate 

- Bibliotheek                   :  Coty ten Cate 

- Medewerkers                :  Anton Breuker 

                                               Han Wijtzes 

Bezoekers 

Dit jaar mochten we in het totaal het aantal van 535 bezoekers in het museum verwelkomen en 

rondleiden. Dit  is meer dan het eerdere aantal van 402 in het voorgaande jaar , maar dit jaar werd 

samen met het Nederlands Artillerie Museum (NAM) 

opnieuw deelgenomen aan de Open Monumentendag, 

een evenement dat  garant stond voor het fraaie aantal 

van meer dan 300 bezoekers op deze ene dag. Dit dus 

ietwat teleurstellende aantal bezoekers over de rest van 

het jaar mag mede worden verklaard uit de wat verdeelde 

bezoek- en openingsuren die we door de beschikbaarheid 

van onze  vrijwilligers het afgelopen jaar moesten 

handhaven. Over geheel 2015 was het niet anders 

mogelijk dan op  

2 verschillende middagen in de even weken geopend te 

zijn. De recente veranderingen in ons vrijwilligersbestand 

bieden ons de mogelijkheid om in 2016 weer op nagenoeg iedere woensdag geopend te zijn. 

Verwacht wordt dat deze meer constante openingstijden ook een positief effect zullen hebben op 

het verwachte aantal bezoekers.  
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Los van de daadwerkelijke aanwezigheid werd ook de website in het afgelopen jaar met bijna 11.000 

pageviews frequent  bezocht. Opvallend is ook dat via het Museum mailadres  

(museum.kra@mindef.nl) een aantal bijzondere verzoeken werden ingeschoten. Daarbij werden 

vooral particuliere vragen ontvangen over familieleden of materiële zaken die in het verleden een 

betrokkenheid bij het Korps zouden hebben gehad. Daar waar mogelijk werd op alle vragen 

ingegaan, al moet ook worden geconstateerd dat deze soms pas na een redelijk dieper gaande 

research konden worden beantwoord.  

Ook mag worden genoemd dat als try out voor de bezoekers-evaluatie 

inmiddels een kaartje met QR-code is ontwikkeld,  waarbij bezoekers een 

korte impressie digitaal kunnen achterlaten. 

Vermeldenswaardig is ook dat het aantal bezoeken van en de band met het 

actief dienend personeel in alle rangen en standen in het afgelopen jaar is 

toegenomen en dit zelfs tijdens het uitgevoerde forse operationele programma van de parate 

Rijderscomponenten van het Vuursteuncommando. Vooral de Stafbatterij maakt regelmatig gebruik 

van het museum om het nieuwe personeel te informeren en zelfs een aangepast Rijders examen te 

laten afleggen. Na het aantonen dat er over voldoende ‘Rijderskennis’  wordt beschikt mag de muts 

pas worden opgezet. Deze laatste inauguratie vond plaats op 28 november in aanwezigheid van de 

KC.  

 

Bijzondere dagen en gebeurtenissen 

- Op 7 februari werd als eerste bijzondere activiteit van het jaar op 

initiatief van oud KC Kol bd Schumacher en op uitnodiging van de KC 

een rondleiding verzorgd aan de bijna voltallige nazaten van de eerste 

naoorlogse Korpscommandant ( 1963 – 1965) , de LKol Gunning. In hun  

dankwoord sprak het echtpaar Jan Willem en Louise Gunning de 

waardering van de familie uit voor het behoud van de nagedachtenis 

aan hun vader in een museum ‘met Grandeur‘. 

     

- Tijdens de Korpsverjaardag  op 21 februari werden een aantal nieuwe 

plaquettes op het Rijders monument aangebracht. Weliswaar geen 

primaire verdienste van het Museum, maar wel kan gesproken worden 

van een bijzonder sfeervolle ceremonie en een verrijking van de museum omgeving. 

 

- Op 8 mei werd de  Raad van Toezicht in het museum verwelkomd. Naast de voltallige Raad 

was hierbij ook de heer Paul van Vlijmen aanwezig. Laatstgenoemde is de Directeur van de 

Stichting Nederlandse Defensiemusea, waaronder de vier grote Krijgsmachtdeelmusea 

ressorteren.  Ook van Vlijmen was duidelijk onder de indruk van onze ‘ schatkamer’  en de 

kwaliteit van expositie en presentatie.  

 

De familie Gunning 

tijdens het welkom 
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-  Op 30 mei was een delegatie van het Museum uitgenodigd en aanwezig bij de onthulling van 

een replica van een stuk geschut, behorend 

hebbende tot de roemruchte Rijdende Artillerie 

batterij 

Bijleveld, die 

in de 

junidagen 

van 1815 

onder 

geallieerd 

commando deelnam aan de veldslagen te Quatre 

Bras en Waterloo. Nazaten van kapitein Adriaan Bijleveld hadden hier jaren aan gewerkt, niet 

in het minst met assistentie van de oud- Conservator van ons Museum, Harry Verhoeven, die 

ook werd uitgenodigd om het door twee in dolman geklede rijders geflankeerde monument 

te onthullen.  De aanwezigheid van dit monument voor het Gemeentehuis in de Waalse 

gemeente Genappe  is vanaf dat moment een belangrijke tastbare herinnering aan het 

optreden van de Rijders in deze historische dagen.  

De contacten met de familie Bijleveld worden 

daarbij zeker in het komende jaar 

gecontinueerd. De aanwezigheid van het 

originele dagboek van Bijleveld  in onze 

collectie was in dit ‘Waterloo-jaar’ een 

memorabele bijzonderheid. 

 

- Korps - en museum representanten waren op 

9 juni aanwezig in het Rijksmuseum bij de boekpresentatie ‘ 

Waterloo, 200 jaar strijd’ , waarin door de schrijvers zeker 

aandacht is besteed aan het optreden van de Batterij 

Bijleveld.   Tijdens deze gelegenheid  vond ook een stijlvolle 

presentatie van alle vaandels en standaarden van de bij 

Waterloo betrokken regimenten plaats. Helaas ontbrak, ook 

in bredere zin binnen de Koninklijke Landmacht, de ruimte en 

aandacht  om de 200-jarige herdenking van ‘ de Slag’ 

uitgebreider te beleven. De grotere ceremonie op 18 juni op 

de Vlasakkers onder leiding van de Commandant Landstrijdkrachten gebeurde in 

aanwezigheid van de Korpscommandant en de bereden standaardwacht.  

 

- Op 10 juli vond de stok-overdracht plaats van de scheidende Korpsadjudant aan zijn 

opvolger. In René Raas verloren we een betrokken en enthousiaste functionaris, niet alleen 

als KA, maar ook als bestuurslid van de Stichting.  René Pieloor , zijn opvolger is inmiddels al 

bij een aantal evenementen betrokken geweest. Marius van Pelt was aanwezig bij de 

ceremonie en overhandigde de scheidende KA namens het museum een geschenk.  

Harry Verhoeven als mede onthuller 



6 

 

 

- De Open Monumentendag op 12 september, georganiseerd in samenwerking met het NAM, 

mag qua bezoekersaantallen en belangstellenden, waaronder ook veel Korps-veteranen, die 

op diezelfde dag in het A.S.K. hun bijeenkomst hadden georganiseerd,  zeker een succes 

worden genoemd. In 2016 zal opnieuw aan dit evenement invulling worden gegeven. 

 

- Op 7 oktober werd  Freek Besselink uitgenodigd bij de Reunie club 65-5 in Schaarsbergen . De 

aanwezige reünisten, meer dan 40 man, luisterden met aandacht naar de ontwikkelingen die 

het Korps en de Afdeling sinds hun diensttijd hadden ondergaan. Beloofd werd om bij de 

komende reünie zeker het museum te bezoeken. 

 

- Op 13 november volgde het daadwerkelijke afscheid van Marius van 

Pelt als Directeur . 

Tijdens een sfeervolle 

receptie in de 

officierskantine van het 

A.S.K. werden tijdens de 

toespraken van de Korpscommandant,  de 

Kolonel van het Korps en zijn opvolger zijn 

enorme inzet en bijzondere en langdurige 

betrokkenheid bij het museum gememoreerd. 

 

Voor de goede orde dient te worden opgemerkt dat Marius zeker geen afscheid van het 

museum heeft genomen, maar zijn werkzaamheden binnen het team zal continueren. 

 

De Collectie  

Werd vorig jaar nog genoemd dat het museumstuk voorstellende een portret van Kolonel  Baron de 

Constant Rebecque voor restauratie werd aangeboden, dan mogen we nu met trots melden dat dit 

schilderij geheel gerestaureerd inmiddels opnieuw een prominente plaats in het museum heeft 

ingenomen. De restauratie werd uitgevoerd door Mevrouw Jitske van Groenland, tijdens haar 

studie kunstrestauratie in Antwerpen. De kosten voor de fraaie 

restauratie bedroegen ‘slechts’ € 828.   

De collectie bevindt  zich daarnaast zich opnieuw in onberispelijke staat. Het 

in juli uitgevoerde onderhoud aan de vitrine, de uniformen en een deel van 

het hout- en lederwerk heeft hier zeker aan bijgedragen. Wel moet 

geconstateerd worden dat door de personele wisselingen en de  medische 

omstandigheden van enkele medewerkers eerder geplande projecten minder 

aandacht hebben kunnen krijgen. De interactieve audiovisuele wand is mede 

daarom nog niet verder doorontwikkeld en de bestaande plannen om een 

Marius tijdens zijn speech 

Jeroen  tijdens het 

onderhoud 



7 

 

deel van de verlichting door LED-verlichting te vervangen 

is  ook doorgeschoven.  

Het depot in gebouw 210 op de Tonnet kazerne is 

inmiddels volledig in gebruik, de verdere inventarisatie 

van de depotgoederen en de grote hoeveelheid nog te 

registreren documentatie en literatuur  is een bijna 

wekelijks terugkerende activiteit. Nu ook het depot  in 

toenemende mate gevuld begint te raken met 

historische attributen wordt ook hier een verbetering van de klimaatbeheersing overwogen. 

 

Coöperatie Erfgoed Gelderland 

In de vorige nieuwsbrief is uitgebreid ingegaan op de inbedding van ons Museum binnen de militaire 

en de civiele wereld. Onze betrokkenheid bij deze laatste component, de  

Coöperatie Erfgoed Gelderland, is ook in het afgelopen jaar ongewijzigd 

gebleven en een van onze vrijwilligers is steevast aanwezig bij het 

kwartaaloverleg van deze Coöperatie. Naast een voortdurende 

mogelijkheid voor wederzijdse service en het delen van kennis en 

expertise kan daar, waar relevant, worden ingehaakt bij eventuele 

initiatieven van de Coöperatie, die daarbij onze gateway is naar de 

bredere civiele museum omgeving.  

 

 

Donateurs en Schenkingen 

De culturele ANBI-status werd in het afgelopen jaar gecontinueerd en zal ook in 2016 blijven 

gehandhaafd, waardoor donateurs en diegenen die in financiële en/of materiële zin schenkingen 

willen doen nog steeds een fiscaal voordeel kunnen verwachten.  

Naast financiële donaties werden in het afgelopen jaar ook een aantal materiële zaken aangeboden. 

Tijdens het bezoek van de familie Gunning  werd  een uit de 

Willemskazerne afkomstige boekenkist aangeboden, die sinds die tijd in het 

bezit van de oud KC  Gunning was geweest en daarna binnen de familie als 

speelgoedkist was gebruikt. Deze schenking is inmiddels in het museum te 

zien. Daarnaast overhandigde de familie een niet geringe financiële donatie.  

Uit de nalatenschap van voormalig rijder  LKol b.d. Goedhart werden o.m. 

een aantal fraai gegraveerde glazen in ontvangst genomen.   

Afgelopen december overleed Lkol b.d. Arie van den Broek, die in de jaren 

70 een veelheid van functies binnen de Afdeling had bekleed. Zijn niet 

geringe en waardevolle nalatenschap aan  Rijders-memorabilia werd kort na zijn overlijden aan het 

Museum overgedragen.  

Alle schenkingen worden na ontvangst zo spoedig mogelijk geregistreerd en de schenkers ontvangen 

daarop een bedankbrief namens of door de Korpscommandant.  
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Zoals bekend fungeert de in de hal geplaatste ‘ holle granaat’  als donatiemogelijkheid voor kleinere 

bedragen. Gesteld kan worden dat ook hier over het afgelopen jaar een net bedrag in werd 

teruggevonden.  

 

Komende periode 

De prioriteit zal  de komende periode mede komen te liggen op de 

realisatie van de uitgestelde projecten die door omstandigheden in het 

afgelopen jaar niet konden worden uitgevoerd.  

De genoemde LED-verlichting (Kosten € 620,-) , de klimaatcontrole in het 

depot ( Kosten € 1000 ) en zo mogelijk de doorstart van de interactieve 

wand (Kosten € 750,-.) zullen daarbij opnieuw onder de aandacht  komen.  

Daarnaast wordt inmiddels ook gewerkt aan een projectplan om in 

navolging van andere musea de gehele collectie meer interactief te 

presenteren met behulp van QR-codes en op bezoekersbruikleen te 

verstrekken I-pads. (Kosten € 1000,- ). Ook het mogelijk aanbrengen van  

een brandvertragend plafond op de zolder boven de collectie  (Kosten € 

10.000.) zal het komende jaar verder onder de loupe worden genomen.  

 

Voorts willen we blijven streven  naar een verbetering van de routering vanaf de openbare weg,  

waartoe een nieuw bord zal moeten worden ontworpen om na toestemming van een veelheid aan 

instanties te mogen worden geplaatst onder het vernieuwde bord van het NAM aan de ingang van 

het A.S.K. ( waarbij overigens de geringe kosten mogelijk niet in verhouding zullen staan tot de effort,  

die het overleg mogelijk nog  zal kosten) .   

Buiten dat zal ook de afstemming met het NAM het komende jaar extra aandacht dienen te krijgen. 

Een goed overleg  binnen de huidige vrijwilligers-setting heeft ons nu de mogelijkheid geboden om 

de openingstijden efficiënter in te kleden; na de winterstop zal het museum iedere woensdagmiddag 

zijn geopend. Daarnaast zijn voor het komende jaar een aantal specifieke onderhoudsdagen 

ingeroosterd.  
In 2016 zal ook de blik verder gericht gaan worden naar het 225- jarig bestaan van ons Korps. De 

wijze waarop het museum hier aandacht aan zal gaan besteden is reeds het onderwerp van 

gedachten en studie.  

 

 

Colofon: 

Museum Korps Rijdende Artillerie 

Bezoekadres: 

Eperweg 149,  ’t Harde 

Postadres: 

p/a  Lkol b.d drs  F.J. Besselink 

Winschoterweg 1  9665BT   Oude Pekela   

Telefoon:  0597-855655 
IBAN : NL 74 INGB 0003151867 

KvK 41047251 te Arnhem 
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Website:   www.museum-kra.nl 

Email: museum.kra@mindef.nl 

 

 


