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Museum Korps Rijdende Artillerie 

“Sinds 1879” 

Januari 2021 

Inleiding 

De jaarlijkse nieuwsbrief van het Museum Korps Rijdende Artillerie dient in de eerste plaats om de begunstigers over 

de ontwikkelingen van het afgelopen jaar te informeren. Het vervult ook de rol van jaarverslag en wordt via de website 

openbaar gemaakt. 

Het jaar 2020 was voor het Museum evenals voor de rest van de wereld een jaar waarin de gang van zaken grotendeels 

werd bepaald door de COVID-19 pandemie ook wel Corona pandemie genoemd.  

 

Als gevolg daarvan is het museum voor een groot gedeelte van het jaar gesloten geweest voor het publiek en een paar 

maanden zelfs ook voor de vrijwilligers van het museum. Daarbij speelde een rol dat veel van de vrijwilligers behoren 

tot de zgn. risicogroep, bestaande uit mensen ouder dan 70 of jonger, maar met ‘onderliggend’ lijden. Dat alles 

natuurlijk om verspreiding van het virus tegen te gaan.  

In de jaarvergadering van de stichting gehouden op 14 januari trad Marius van Pelt af als vicevoorzitter. In de afgelopen 

20 jaar heeft Marius er in zeer belangrijke mate toe bijgedragen dat het museum er uitziet zoals nu. Hij werd opgevolgd 

door Bert Haasjes.  Verheugend is dat we twee nieuwe vrijwilligers, Martijn Verviers en Norbert van der Leegte, 

mochten verwelkomen. 

De Nederlandse Museum Vereniging heeft een nieuw systeem ingevoerd waarbij jaarlijks een aantal musea wordt 

aangewezen voor een evaluatie. Evenals in 2019 viel ons museum buiten de steekproef voor 2020. Besloten is om, 

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. 
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De Stichting 
 

De Raad van Toezicht heeft in 2020 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 b.d. C.J. van Harmelen 

3. Secretaris: maj b.d. M.L. Rauwé 

4. Lid: kap b.d. Jhr. A.A. Loudon 

De Raad van Toezicht (RvT) is in 2020 niet bijeengekomen als gevolg van de COVID-19 maatregelen en de 

kwetsbaarheid van haar leden. De voorzitter van de RvT heeft drie maal overleg gehad met de nieuwe directeur over 

het beleid en de plannen. 

Het Bestuur heeft v.w.b. de vicevoorzitter en het algemene lid wijzigingen ondergaan. De Korpscommandant en de 

Korpsadjudant van het KRA zijn q.q. resp. voorzitter en algemeen bestuurslid. 

1. Voorzitter: lkol R.L. (Rob) ten Horn, EMSD 

2. Vicevoorzitter: lkol b.d. tit. M. (Marius) van Pelt tot 15 januari 

3. Vicevoorzitter: lkol b.d. A.G. (Bert) Haasjes ,m.i.v. 15 januari  

4. Secretaris: lkol b.d. P.M.L. (Peter) van Erve 

5. Penningmeester: stadj A.A. (Ton) Iliohan 

6. Lid: KA adj. K. (Klaas) Bootsma tot 10 oktober 

7. Lid: KA adj. J.S. (Jan) de Vries, m.i.v. 10 oktober 

Het voltallige bestuur vergaderde in 2020 op 14 januari. 

Financiën. De benodigde en onvoorziene kosten voor het museum zijn binnen het begrote bedrag gebleven. De 

wensen voor de toekomst, zijn in het meerjarenplan (editie 2021) opgenomen. Een deel daarvan is ook hieronder 

opgenomen als vooruitzicht voor het komende jaar. 

 

De groep vrijwilligers van het museum bestond op 31 december 2020 uit: 

- Directeur  Museum  :  Bert Haasjes  

- Conservator                   :  Derk de Vries 

- Beleidsaangelegenheden       :  Peter van Erve 

- Facilitair Manager         :  René Thissen  

- Redactie webpagina en FB :  Bert Haasjes i.s.m. Marius van Pelt 

- Bibliotheek, Docu en Foto’s :  Marijke Schumacher 

- Collectie, overig  : Han Wijtzes 

- Medewerkers                :  Norbert van der Leegte 

:  Martijn Verviers 

 
                 Nieuwe directeur 

 

Als gevolg van de corona maatregelen vond in 2020 geen gezamenlijke lunch en/of uitstapje voor de vrijwilligers plaats. 
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In Memoriam GijsWim Leene (8 dec 1944 – 30 nov 2020).  

 

GijsWim met de Zilveren Rijder die hij vanwege zijn 10-jarig vrijwilligerschap in november 

2017 mocht ontvangen. Omdat het vrijwilligerswerk hem fysiek te veel werd namen we op 

11 dec 2019 op gepaste wijze afscheid van GijsWim, een uiterst loyale collega. Op 7 

december 2020, een dag voordat GijsWim 76 jaar zou zijn geworden, gaven Bert Haasjes en 

Marius van Pelt acte de presence op de uitvaart in Ermelo. 

 

De stichting is erkend als culturele ANBI, waardoor donateurs en diegenen die in financiële en/of materiële zin 

schenkingen doen een fiscaal voordeel kunnen genieten. Er is dringend behoefte aan toename van het aantal 

donateurs.  

 

De Collectie 

De collectie bevindt zich nog steeds in onberispelijke staat. 

In 2020 werd 1 boekwerkje aangeschaft via een veilingsite. 

Het boekwerkje, getiteld G.A. van Kerkwyk - Geodesie voor 

de Kadetten van alle Wapenen. Wiskundige Leercursus ten 

gebruike van de... – 1842,  werd natuurlijk niet voor de 

inhoud aangeschaft, immers iedere artillerist weet al 

voldoende van landmeetkunde. Nee, dat was niet de reden 

voor aanschaf, maar de omslag wel. De kosten van deze 

verwerving bedroegen iets meer dan € 118,-. 

 

 

 

 

 

 

Na te zijn gerestaureerd kwam het portret van Van Löben Sels weer in de collectie 

terug. 

 

De vitrine met uniformen werd van boven afgedekt met glasplaten. Op die manier 

wordt de stofbelasting in die vitrine sterk verminderd. 

 
 

De perioden, dat het museum gesloten was voor bezoekers, waren van 18 maart tot 29 juli en van 21 oktober tot eind 

van het jaar. In de periode dat het museum wel geopend was, was het bezoekers aantal relatief hoog, in het bijzonder 

in augustus en september. Zou een interview door de Stentor met de kersverse nieuwe directeur daar invloed op 

hebben gehad? Vermoedelijk speelde ook mee dat veel Nederlanders de vakantie doorbrachten in eigen land. Reizen 

naar het buitenland, zo dat al was toegestaan, vormde immers een verhoogd risico op COVID-19 besmetting. Ook 

jaarlijks terugkerende activiteiten zoals een reünie van KRA veteranen en Openmonumentendag vervielen als gevolg 

van de corona maatregelen. Het totaal aantal bezoekers kwam uit op 173. Eén van de bezoekers kwam speciaal voor 

de schilderijen van de lkol M.A. Kuytenbrouwer en echtgenote (1814) in het kader van genealogisch onderzoek. Voor 

wat betreft het aantal bezoeken van actief dienend personeel vormt het aangepaste rijdersexamen van de HK Batterij 

(Hoofd Kwartier Batterij, voorheen Stafbatterij) en de C-Batterij een constante bezoekersfactor. 
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De website had  12.520 bezoekers in 2020 die bij elkaar 61.341 pageviews hadden. Op Facebook waren er medio 

november 418 vaste volgers. 

 

Wederom kwamen via het Museum mailadres (info@museum-kra.nl en museum.kra@mindef.nl) een aantal 

bijzondere verzoeken om genealogische informatie binnen. Dit laatste is en blijft voor de vrijwilligers telkenmale een 

opgave vanwege gebrek aan gegevens. Aan de andere kant is het een geweldig voordeel dat de serie Van Es en het 

boek van Rambonnet nu ter raadpleging beschikbaar zijn op internet. In 2020 is een begin gemaakt met het op 

vergelijkbare wijze beschikbaar stellen van de Korpsmededelingen vanaf 1963. 

 

Schenkingen in natura 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 niet worden overwogen. 

 

Bijzondere dagen en gebeurtenissen 

- Vergaderingen van het bestuur van de Stichting Veteranen KRA werden wegens corona-maatregelen afgelast. 

- Viermaal per jaar vindt normaliter een gezamenlijke vergadering van de museumvrijwilligers plaats. Ook deze 

werden alle afgelast 

- Op 14 januari vonden de jaarvergaderingen van o.a. de besturen van Stichting Veteranen KRA, Stichting Manege 

KRA en Stichting Museum KRA in het Museum plaats. 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 daarmee de inzet van de vrijwilligers. 

- In 2020 vond het overleg met Historische Collectie Veldartillerie (voormalig Nederlands Artilleriemuseum) en de 

ook op ASK gevestigde Museum Inlichtingendienst/DIVI. In beperkte mate plaats. Ook hier strooide ‘corona’ roet 

in het eten. 

- Adj Derk de Vries ging op 4 juli 2020 met FLO (Functioneel LeeftijdsOntslag) en is sindsdien fulltime vrijwilliger 

van het museum 

- Op 12 juli vond een bezoek plaats van de familie van Jan van Wetten, die overleed in 2018. Zijn kleinkinderen 

wilden graag weten waar opa had gewerkt in het museum. Het bezoek was een groot succes. 

De huisvesting 

Het museum verkeert in de buitengewoon gelukkige omstandigheid dat voor de huisvesting van de collectie het 

Ministerie van Defensie om niet ruimte ter beschikking stelt.  

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 naar 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. 

Met de nodige vertraging kwam toch begin oktober de nieuwe huisvesting voor het depot 

beschikbaar. In de afgelopen weken is de inrichting en het uitpakken van de verhuisdozen 

ter hand genomen. 

De bouw van de vide in het museum heeft enige vertraging opgelopen. Het wachten is nu 

op toestemming van de Rijks Gebouwen Dienst. Wel werden in 2020 al het benodigde hout 

en verlichtingsmateriaal ingekocht. Kosten ca. € 8.000 

mailto:info@museum-kra.nl
mailto:museum.kra@mindef.nl
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Ook werd voor de vrijwilligers een buitenzitje gerealiseerd door de ‘korporaals van Marius’ 

 

De collectie in de museum wereld. 

Het Museum KRA maakt deel uit van de Stichting Museumstad Elburg (en de voorgangers) en levert daarvoor een 

bestuurslid. De stichting is voor het KRA museum van belang op grond van a) de inbedding in de civiele samenleving 

en b) uitwisseling van kennis en ervaring.  

Coöperatie Erfgoed Gelderland is een coöperatie voor Gelderse erfgoedorganisaties. De 

coöperatie Erfgoed Gelderland is in 2010 opgericht door Gelders Erfgoed en Gelders Archief. 

Erfgoed Gelderland is in meer dan één opzicht belangrijk voor onze stichting. Zij biedt haar 

leden cursussen aan op het gebied van museaal verantwoord omgaan met historische 

collecties. Zij biedt leden een platform voor ervaringsuitwisseling. Zij ondersteunt leden met 

juridisch advies op het gebied van de collectie en governance. Tenslotte zijn de rijders voor 

buitengewoon lange tijd in Arnhem gelegerd geweest. Er is dus een behoorlijk hechte band 

met die provincie. 
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Een blik op de toekomst. 

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

- De bouw van de vide kon in 2020 niet worden afgerond. De plandatum voor 2021 is wel vastgesteld op ‘na de 

Pinksteren’, dus eind mei-begin juni 2021. In totaal 2 weken. 

 

- Volgens planning zal het schilderij ‘Drenken van paarden op de 

Willemskazerne’ worden gerestaureerd. Kosten max. € 2000,-- 

 

 

 

 

- Ook het beeld, de rijder te paard, bij de entrée behoeft reparatie. Het bit is losgeraakt. Zonder bit is het paard 

onbestuurbaar, dus daar moeten we wat aan doen. Kosten: ca € 500,-- 

- 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. De planning is dat we ieder jaar 1 schilderij 

aanpakken.  

- Voor de digitalisering van de fotocollectie is in 2019 een foto/dia scanner 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 een 

automatische blusinstallatie blijven onverminderd aanwezig. Voor de daarmee gemoeide kosten ad ca. € 

10.000 zijn echter onvoldoende middelen beschikbaar. 

- 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. 

 

Bilthoven en Duiven december 2020. 

 

Colofon: 
Museum Korps Rijdende Artillerie Website:   www.museum-kra.nl 

Bezoekadres: Email: info@museum-kra.nl 

Gebouw 79 IBAN:  NL74INGB0003151867 

Eperweg 149 KvK 41047251 te Arnhem 

’t Harde  
 

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

