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Museum Korps Rijdende Artillerie 

“Sinds 1879” 

Januari 2020 

Inleiding 

De jaarlijkse nieuwsbrief van het Museum Korps Rijdende Artillerie dient om in de eerste plaats de 
begunstigers over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar te informeren en wordt vervolgens via de 
website openbaar gemaakt. 

Het jaar 2019 was voor het Museum vooral een jaar waarin het tentoonstellen van het geheel 
gerestaureerde sabel van Gey van Pittius kon worden afgerond. 

 

 
Het gerestaureerde sabel Gey van Pittius in zijn nieuwe vitrine 



2 

 

Twee vrijwilligers, Anton Breuker en GijsWim Leene, hebben om uiteenlopende redenen het 
vrijwilligersteam verlaten. Zij hebben zich resp. 6 en 12,5 jaar voor het Museum ingespannen. GijsWim 
ontving in 2017 voor zijn inzet een miniatuur zilveren rijder te paard.  Bij GijsWim was het de leeftijd 
met bijbehorende ongemakken die hem helaas tot stoppen dwong. 
Verheugend is dat we een nieuwe vrijwilliger, mevrouw Marijke Schumacher-Beckers, hebben mogen 
verwelkomen. 
De verder in het oog springende activiteiten en gebeurtenissen worden in het betreffende hoofdstuk 
genoemd en toegelicht. Het reguliere onderhoud aan de collectie is uitgevoerd. De digitalisering van 
de boekwerken en documenten vordert gestaag. De 10 delen Historisch Museum KRA van, Van Es zijn 
volledig op de website gepubliceerd.  Vrijwel de gehele verlichting is vervangen door UV-veilige 
Ledverlichting.  
De jaarlijkse zelfevaluatie in het kader van de museumregistratie behoefde in 2019 niet te worden 
uitgevoerd. De Nederlandse Museum Vereniging heeft een nieuw systeem ingevoerd waarbij jaarlijks 
een aantal musea worden aangewezen voor een evaluatie. Er is besloten dat ook wanneer het museum 
niet wordt aangewezen toch jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren. Zodoende blijven de auteurs 
“current” en is het mogelijk de kwaliteit continu te controleren. 
De benodigde en onvoorziene kosten voor het museum zijn binnen het begrote bedrag gebleven. De 
voor de toekomst verschillende wensen, zijn in het meerjarenplan (editie 2020) opgenomen. Deels 
verwoord onder “komende periode”, zie hieronder. 
De klimaatinstallatie in het museumgebouw is nog steeds niet vervangen maar is dringend aan 
vervanging toe om zodoende de conditie van de collectie te waarborgen. Deze kosten zijn voor MinDef. 

De Stichting 
De samenstelling van het stichtingsbestuur heeft v.w.b. vicevoorzitterschap een wijziging ondergaan.  

1. Voorzitter: lkol R.L. ten Horn, EMSD 
2. Vicevoorzitter: 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: KA adj. K. Bootsma 

De stichting vergaderde in 2018 op 15 januari. 

Raad van Toezicht 
De Raad van toezicht heeft in 2019 geen wijzigingen ondergaan en is nog steeds als volgt 
samengesteld: 

1. Voorzitter: lgen b.d. H. Sonneveld, Kolonel van het Korps (KvK) 
2. Vicevoorzitter: lkol (R) b.d. C.J. van Harmelen 
3. Lid: kap (R) b.d. Jhr. A.A. Loudon 
4. Lid: maj (R) b.d. M.L. Rauwé 

In 2019 heeft de Raad op 17 april een  bezoek aan het museum gebracht.  

Vrijwilligers 
Het vrijwilligersbestand is in de loop van het jaar ingrijpend gewijzigd. 
Samenstelling op 31 december 2019: 

- Directeur  Museum  :  Marius van Pelt  
- Conservator                   :  Han Wijtzes 



3 

 

- Beleidsaangelegenheden       :  Peter van Erve 
- Facilitair Manager         :  Derk de Vries  
- Assistent Facilitair         :  Vacature 
- Redactie webpagina en FB :  Directeur 
- Bibliotheek, Docu en Foto’s :  Marijke Schumacher 
- Medewerkers                :  René Thissen, 

:  Bert Haasjes, 

 

 

Op 24 september 2019, tijdens de jaarlijkse gezamenlijke lunch, heeft Han Wijtzes een waardering 
ontvangen voor zijn  bijzondere inzet m.b.t. het digitaliseren van Het Historisch Museum van Van Es. 
Begin 2020 januari zal mogelijk weer een herverdeling van de taken tussen de vrijwilligers plaats vinden. 
 
Bezoekers 

Dit jaar mocht het museum in het totaal ongeveer 800 bezoekers verwelkomen en rondleiden. Een 
hoger aantal dan 2018 maar dat komt omdat we dit jaar weer hebben deelgenomen aan de Open 
Monumentendag. 
De website had  16.793 bezoekers in 2019 die bij elkaar 85.392 pageviews hadden. Op Facebook waren 
5000 views waarvan 185 vaste “likers”. 
 Wederom kwamen via het Museum mailadres (museum.kra@mindef.nl) een aantal bijzondere 
verzoeken om genealogische informatie binnen. Dit laatste is en blijft voor de vrijwilligers telkenmale 
een grote opgave vanwege gebrek aan gegevens. Het resultaat is helaas meestal dat de vraagsteller 
wordt doorverwezen naar het Nationaal Archief. 
Het aantal bezoeken van het actief dienend personeel is het afgelopen jaar redelijk constant geweest. 
Het aangepaste rijdersexamen van de HK Batterij (Hoofd Kwartier Batterij, voorheen Stafbatterij) en 
de C-Batterij vormt een constante bezoekersfactor.  

De vrijwilligers met hun partners tijdens de jaarlijkse lunch in 2019 

mailto:museum.kra@mindef.nl
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Toegankelijkheid. 

De toegankelijkheid van het museum is enorm 
vergroot doordat, onder strikte voorwaarden, 
gebruik mag worden gemaakt van het 
toegangshek naast het museum. Onze bezoekers 
kunnen nu vanaf de openbare weg meteen na de 
afslag weer rechtsaf slaan (is bewijzerd) en 
komen dan na circa 200 meter bij het 
toegangshek naast het museum. Hierbij gaat 
men niet meer langs de bewaking en is 
legitimatie en ophalen bij de bewaking door het 
museumpersoneel niet meer nodig. 

 

Bijzondere dagen en gebeurtenissen 

- Gedurende het gehele jaar heeft het bestuur van de Stichting Veteranen KRA verschillende malen 
haar vergaderingen in het museum gehouden. 

- Viermaal per jaar vindt een gezamenlijke vergadering van de museumvrijwilligers plaats. 
- Op 15 januari vonden de jaarvergaderingen van o.a. de besturen van Stichting Veteranen KRA, 

Stichting Manege KRA en Stichting Museum KRA in het Museum plaats. Zoals bekend is de 
Korpscommandant voorzitter van alle genoemde stichtingen. 

Open Monumentendag 2019 

Toegangshek 
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De vergaderingen worden traditiegetrouw bijgewoond door de Kolonel van het Korps (KvK). Voor 
wat betreft het Museum roemde de KvK wederom de hoge kwaliteit van de tentoongestelde 
collectie en daardoor de inzet van de vrijwilligers. 

- Op 5 februari kwam de mededeling dat de 
vermoedelijk Breitner, de Artillerietrein, 
geen Breitner is. Het schilderij wordt 
echter alom zo gewaardeerd dat het deel 
zal blijven uitmaken van de collectie. 

- 13 maart werd het depot van het museum 
gesloten omdat de ruimte nodig is voor 
het weer versterken van diverse 
eenheden. Er is wel een nieuwe ruimte 
beschikbaar maar door verbouwingen en 
het ten gevolge daarvan doorschuiven van 
gebruikers is een nieuw depot op 31 
december nog steeds niet gerealiseerd. 
Het wordt hoog tijd dat er knopen worden 
doorgehakt omdat er op dit moment geen 
werkzaamheden aan de collectie mogelijk zijn en er geen goede controle mogelijk is op de huidige 
situatie van de depotgoederen.  

- Op 20 maart ontstond er commotie rond het mogelijk moeten terug geven van de pronkkamer 
aan de gemeente Breda. Dank zij diplomatie van de Korpscommandant en voortschrijdend inzicht 
van de Rijksgebouwendienst wordt er nu niet meer aan de pronkkamer getornd. 

- 3 april werd de nieuwe toegangsregeling van kracht. 
- 18 april bezoek van de Vereniging Officieren Artillerie, Afdeling Gelderland. Zij bezoeken tevens 

de Manege en Bureau Veiligheid Artillerie Schietkamp. 
- 19 april, uitreiking Oorlogsherinneringskruis in het Museum. 
- 24 april bezoeken 35 veteranen van o.a. de Marine het Museum. 
- 10 juli is het jarenlang stilgelegde overleg met Historische Collectie Veldartillerie (voormalig 

Nederlands Artilleriemuseum) hervat. In dit overleg is ook het op de kazerne gevestigde Museum 
Inlichtingendienst betrokken. 

- Op 30 augustus ontvingen we het voltallige gemeentebestuur en overige ambtenaren van de 
Gemeente Elburg. Een redelijk onaangename verrassing was het feit dat de Elburgers nauwelijks 
afwisten van het Museum. Hier is dus werk aan de winkel.       

De Collectie 

De collectie bevindt zich nog steeds in 
onberispelijke staat. Vertraging in 
projecten vindt nauwelijks meer plaats. In 
2019 zijn drie originele prenten van Hoynck 
van Papendrecht verworven. Het betreft: 

1. Koninkrijk Holland, Rijdende Artillerie in 
Spanje 1809, gedateerd 1889. 

2. Rijdende Artillerie komt in batterij tegen 
Leuven, gedateerd 1890;  

3. Terugtrekkend stuk KRA, gedateerd 
1893; 

Schilderij “De Artillerietrein” 
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De kosten van deze verwerving bedroegen € 1000,-. 
De heer Brackel schonk een boekwerkje wat zichtbaar 
tot de bibliotheek van het Korps heeft behoort.  

 
Website en Facebookpagina 

De website wordt beheerd door Sectie 6 van het 
Vuursteuncommando. De directeur is redacteur van de 
website. De Facebookpagina wordt gelinkt aan de website.  

Donateurs en Schenkingen 

De culturele ANBI-status werd in het afgelopen jaar gecontinueerd en zal ook in 2020 blijven 
gehandhaafd, waardoor donateurs en diegenen die in financiële en/of materiële zin schenkingen 
willen doen nog steeds een fiscaal voordeel kunnen verwachten. Er is dringend behoefte aan toename 
van het aantal donateurs.  
Schenkingen. Deze worden na ontvangst zo spoedig mogelijk geregistreerd en de schenkers ontvangen 
daarop een bedankbrief van de Korpscommandant. 
De als collectebus fungerende ‘holle granaat’ in de hal van het Museum levert nog zodanige bedragen 
op dat betaalde toegangskaarten nog steeds niet worden overwogen. 

Stichting Museumstad Elburg 

Medio 2019 zijn Museaal Platform Elburg en Elburg Museumstad ondergebracht in Stichting 
Museumstad Elburg. Het Museum KRA maakt deel uit van deze Stichting en levert daarvoor een 
bestuurslid. Er is voor gekozen dat door een van de vrijwilligers te laten doen die redelijk dicht bij het 
Stadskantoor van de gemeente Elburg woont. I.c. Derk de Vries. In het Platform als deelnemer, in 
Museumstad als bestuurslid. Vanuit het museum kan over het algemeen weinig worden bijgedragen 
aan de Stichting maar vanwege de  netwerkfunctie wordt de relatie in stand gehouden. 

Coöperatie Erfgoed Gelderland 

Erfgoed Gelderland is een coöperatie voor Gelderse erfgoedorganisaties. De 
coöperatie Erfgoed Gelderland is in 2010 opgericht door Gelders Erfgoed en 
Gelders Archief. Inmiddels is het 200ste lid van de coöperatie gepasseerd.  

Een van de doelstellingen van de coöperatie is het ondersteunen van de 
onderliggende musea. In 2019 vond dit plaats op de volgende manieren: 
- De workshop “Hoe houdt ik mijn collectie beheersbaar” 
- Ondersteuning bij de invoering van de vernieuwde “Governance Code Cultuur” 
- Ondersteuning bij de nieuwe “Museumnorm 2020” 

 
Doelen voor 2020: 
- Project “Samen het verleden toekomst geven” 
- Erfgoedfestival 2020 nieuwe stijl 
- De belangen behartigen van de leden. 
- Onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis 
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Komende periode 

- De prioriteit zal ook de komende periode komen te liggen op onderhoud en beheer van de 
collectie.  

- De realisatie van projecten die door omstandigheden niet kon worden uitgevoerd wordt niet 
gestopt maar uitgevoerd indien tijd en menskracht beschikbaar en mogelijk vanwege 
financiële heroverweging. 

- In 2020 of daarna het realiseren van een netwerk als back-up van het inmiddels enorme 
software bestand van het museum. Kosten  € 1200,-. 

- Vanaf 2021 dient nog bij een aantal schilderijen als gevolg van een controle onderzoek een 
aantal kleine restauraties plaats te vinden. Offertes hiervan volgen nog. 

- Voor de digitalisering van de fotocollectie is in 2019 een foto/diascanner verworven zodat de 
digitalisering van de fotocollectie in 2020 kan aanvangen. 

- De wensen voor het aanbrengen van een brandvertragend plafond op de zolder boven de 
collectie en zo mogelijk een sprinklerinstallatie blijven onverminderd aanwezig (Kosten  
€ 10.000.)  

- Het aanbrengen in 2020 of 2021 van een vide in de expositieruimte. Doel de “braakliggende” 
bovenhelft van de zijwanden benutten voor een nog aanzienlijk aantal schilderijen en deze 
vanaf de vide kunnen bezichtigen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een “parate” 
bouweenheid van de Genie. De materiaal kosten bedragen circa € 9000,-. 

- Op de uniformvitrine worden glasplaten aangebracht kosten  € 1750,- . 
- De openstelling van het Museum op elke woensdagmiddag werkt naar behoren en tot 

genoegen van de vrijwilligers. Blijft daardoor gehandhaafd. In onderling overleg worden er 
extra momenten ingepland om o.a. onderhoud te plegen. 

 

Gedaan,  

Duiven en Apeldoorn 31 dec 2019. 

 

Colofon: 
Museum Korps Rijdende Artillerie 
Bezoekadres: 
Eperweg 149,  ’t Harde 
 

Postadres (tijdelijk): 
p/a lkol tit bd  M. van Pelt  OBE 
Lansiersveld 2 
7327 GH Apeldoorn 
GSM 0655763678 

 
IBAN:  NL74INGB0003151867 

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

 

http://www.museum-kra.nl/
mailto:museum.kra@mindef.nl

