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Voorwoord

Het joar 201-7 stond vooral in het teken von de opening von het belevenismuseum Wereld van

Wenters in de Meddosestroot op vrijdog L7 november. Er woren zo'n 120 genodigden om te zien

hoe burgemeester Bengevoord somen met Joop Bilderbeek het museum openden. Doarna openden

de burgemeester en Yora Freriks de eerste tentaonstelling in ons nieuwe onderkomen over Gerrit

Komrij, woorover u in dit jaarverslog meer leest.

ln de ledenvergadering von LL april is besloten om jaorlijks twee keer een ledenvergadering te

houden, zodot de begroting in het najoar voor het joar daarop kan worden vostgesteld (in het

voorjaar worden het joarverslag en het financieel jaarverslog geagendeerd en in het nojoor de

begroting); bovendien kunnen de leden hierdoor wot beter de vinger oon de pols houden! Op 14

november heeft de ledenvergadering de nieuwe stotuten vastgesteld, die op 2L februari bij dse

n ota ris zij n o n de rteke nd.

ln de zomer von dit verslogjoor hebben Wim Scholtz en Wout Roelofsen hun loatste twee

fietstochten geleid, woorover de deelnemers oltijd zeer enthousiost zijn geweest; we zijn met

succes op zoek gegaon naar opvolgers!

ln dit joarverslog leest u verder de enorme inzet die alle vrijwilligers hebben gehod om olle

activiteiten van VHM in goede bonen te leiden . leder joar weer ben ik aangenoom verrost door wat

er allemool binnen onze vereniging gebeurt. De jaarlijkse aangeklede kerstborrel met boerenkool

en hutspot is slechts een zwakke poging om het goud van onze vereniging te bedanken. Alle

groepen leveren hun historie van het afgelopen joor in zodat u ols lid een prochtig overzicht heeft

von wat er allemaol gebeurt. Met donk oon onze secretaris Johon Winkelhorst die de eindredactie

von dit document heeft verzorgt.

ln het joar 2077 heeft VHM een viertel sterfgevallen moeten incosseren:

-Op 2L jonuori overleed ons erelid mevrouw Dely Vermeij-Betting. Eind joren tachtig reogeerde

zij op een oproep in de Nieuwe Winterswijkse Couront waarin VHM op zoek was noor een

duizendpoot. Al snel werd zij een zeer octief bestuurslid, waorbij zij vele zoken zools het winkeltje

von Lindeman tot in de puntjes regelde.

- Onze vrijwilliger Wim Toebes, een von de leden van het bouwteom is op donderdag 12 oktober

in lerlond geheel onverwocht overleden. Hij bleef oltijd op de achtergrond. We blijven ons hem

herinneren als een vriendelijke en rustige man, die vokbekwoom veeltimmer- en schilderwerk heeft

verricht in zowel de Museumfabriek ols de Wereld van Wenters.
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Taakvelden

Ledenbeheer Dhr. H. van Swaaij

Contributie incasso Dhr. H. van Swaaij

Public Relations Dhr. J. Winkelhorst

Archeologie Dhr. Ries de Jong

Collectiebeheer Algemeen Dhr. S Kemeling

Collectie- en inname beleid Mw D. Sluiskes; Mw S. Pampiermole;

Dhr. J. Winkelhorst

Film, dia's foto's Dhr. W. Eijkman

Bouwgroep Dhr. G. Helmink

Kleding en textiel Mw. l. Spenkelink

Exposities Dhr. J. Winkelhorsu Dhr. S. Kemèling

Museum Nieuws Dhr. J. Scholtz; Mw N. van der Sluis; Dhr. R. de Pree

Restauratie Dhr. S. Kemeling

Textiel bedrijven/ weverij Dhr. W. Eijkman

Transcriptiegroep Dhr. D. Ruhe

Website Dhr. J. WinkelhorsU Dhr. H. Kleinhesselink

Winterprogramma en excursies: Dhr. W. Scholtz, Dhr. A. Govers, Dhr. S. Kemeling

Reminicensie Dhr. G. Siebelink; Dhr. K. Buchly Dhr. H. Kleinhesselink

Dhr. W. Hemink en Dhr. W. te Bokkel

Historisch lnformatiepunt Mw W. Bilderbeek; Mw N. van der Sluis

Computerbeheer Dhr. H. Kleinhesselink

Schilderijbeheer Dhr. S. Kemeling

Oral History Dhr. D. Ruhe

Samenwerking

ln de loop van het jaar heeft het bestuur van de VHM de banden met enkele musea en andere

organisaties in Winterswijk en daarbuiten nauwer aangehaald. ln dat kader kunnen in ieder

geval worden genoemd Villa Mondriaan en het Nationale Onderduikmuseum in Aalten en het

museum Twentsewelle in Enschede. Daarnaast mogen zeker de uitermate goede contacten met

de Vereniging Monumentenbelangen, Gelders Erfgoed ,de Stichting Vrienden van de Jacobskerk,

__ de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en het streekziekenhuis niet worden vergeten. Ook

met de 'tWV, LOOYI Winterswijk', wordt zeer nauw samengewerkt. Dit tot aller tevredenheid. Veel

contacten zijn er ook met de Stichting Kolle Kaal en de G.A. van der Lugt Stichting. Vooral dankzij

de medewerking van het Komrij College is de VHM er in geslaagd eind 2OL7 deexpositie, de

eerste, 'Komrij, Winterswijker tegen wil en dank?'te openen, in de Wereld van Wenters. Daarbij

is gebruik gemaakt van in bruikleen gegeven materiaal van de school. Het boekje 'Drukkerij

Holders'van Henk Lammers en het gedicht 'Deconstructie in vier delen'van Komrij werd bij de

opening van het museum en de expositie gepresenteerd, en was een groot succes. Met onze

Duitse buren wordt zeer veel contact onderhouden. Dat geldt zeker voor het textielmuseum in
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Bocholt en de Stichting Kolle Kaal. Veel dank is de vereniging verschuldigd aan de eigenaar van het

transportbedrijf Pillen en de Weverij Gaudium op wie de VHM nooit tevergeefs een beroep heeft

gedaan. De goede relatie met de verhuurder van het pand in het industrieterrein 'Morsepoort'

heeft er toe bijgedragen dat de Museumfabriek naar behoren functioneert. ln de gemeentelijke

adviescommissie Cultuurhistorie is de VHM enige tijd door het vertrek van Dhr. J. Goorhuis niet

vertegenwoordigd geweest. ln dit verslagjaar heeft het bestuur Dhr R. de Jong voorgedragen bij de

gemeente. De banden met de gemeente zijn zeer goed te noemen. Zonder voldoende publiciteit

zou het voor de VHM vrÍjwelonmogelijk zijn zoveel mensen te bereiken als zij nu doet. Het is dan

ook goed te weten, dat aan de vereniging en de activiteiten en exposities altijd veel aandacht

wordt geschonken door plaatselijke en regionale pers.

Verslagen werkgroepen en andere activiteiten

Algemene zaken

De dagelijkse bezetting van het kantoor van de Museumfabriek blijft een bron van onzekerheid.

Na het vertrek van Kathleen Richter is dit werk overgenomen door Magreta Becks. Ook zij kan

helaas slechts zes maanden aan de slag bij het museum. ln oktober mocht zij nogmaals een half

jaar aan de slag. Er is een kleine kans dat deze periode met nog eens zes maanden kan worden

verlengd. Het kost evenwel tijd om iemand goed in te werken. Of haar functie daarna door iemand

kan worden overgenomen is nog ongewis. Door het bestuur worden pogingen gedaan om op de

één of andere wijze iemand aan te trekken die in staat is de werkzaamheden die worden verlangd

zelfstandig uit te voeren.

Vrijwilligers

Naast onze leden en fraaie collectie vormen de circa honderd vrijwilligers een onmisbaar element

om de vereniging draaiende te houden. Dat is ook in 2017 weer gebleken. Het aantal vrijwilligers is

toegenomen en zij zijn opgenomen in de groep en vervullen daar allemaal een eigen taak., eentje

waarin zij veel plezier en lol hebben. Enkele vrijwilligers hebben moeten afhaken; meestal werden

zij daartoe gedwongen door fysiek ongemak of verhuizing of werk binnen een andere organisatie

De Vereniging Het Museum dankt hen allen voor hun inzet en enthousiasme. De nieuwe

vrijwilligers wensen wij een fijne tijd toe binnen 'de muren'van de vereniging.

Schilderijen

Onze unieke collectie schilderijen is het afgelopen jaar weer behoorlijk gegroeid. Zo verwierven

we een aantal schilderijen van Pieter Hoogstra schilder- en tekenleraar aan de Ambachtsschool te

Winterswijk, Jelle Hoogstra, de zoon van PieteL schildert ook. Mevrouw Kobus-Hoogstra uit Den

Haag schonk ons twee prachtige werken van hem.

ln het voorjaar belde Dr. Jaap Hemelrijk op. Hij had werk van Max van Dam in zijn bezit en dat

wilde hij het Museum schenken. Of we dat zo snel mogelijk wilden ophalen. Dat wilden we
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natuurlijk wel. Zo kwamen we ineens in het bezit van bijna 200 schilderijen, tekeningen en

schetsen van dit Winterswijkse talent. Tezamen met de al aanwezige werken bezit de vereniging

met afstand de grootse Van Dam collectie. Reden genoeg om er op korte termijn een grote

tentoonstelling aan te wijden.

Lezingen

Lezingen zijn niet meer weg te denken uit het programma van de VHM. ln januari was er een lezing

van mevrouw Nijman-Hijink met als titel 'Onderduiken in de Achterhoek', over de vele aspecten

van het onderduiken in onze regio.

De maartlezing van Godfried Nijs handelde over het historisch en archeologisch onderzoek naar de

havezathe Harreveld, het woonhuis van de freule Van Dorth.

ln oktober was het de beurt aan Gerard Bomers. ln zijn lezing besprak hij leven en werk van de

dichter Staring.

ln het kader van 100 jaar De Stijl nodigden we Jan ter Haar uit om glas-in-lood werk van Theo van

Doesburg, een van de oprichters van die kunststroming, toe te lichten.

Het jaar werd afgesloten met wederom een verhaalvan Godfried Nijs. Ditmaal over de

Circumvallatielinie van Groenlo, een belangrijk onderdeel van het Beleg van de stad Grol.

Met ingang van oktober worden alle avonden gehouden in de Museumfabriek. Daar kunnen we nu

gebruik maken van een nieuwe beamer, een prachtig scherm (geschonken door een bij het bij het

bestuur bekende gulle gever) en een goede geluidsinstallatie.

De geologische afdeling

ln dit jaar nam de belangstelling voor onze geologische collectie weer toe. Vooral door het bezoek

van de schoolklassen, die de lessen 'Winterswijk onder de grond' volgden. Het is belangrijk dat

jongeren belang gaan stellen in de natuur, al gaat het hierbij om de natuur van lang geleden en

onder de grond, zodat ze zien dat Winterswijk door de gevarieerde ondergrond, een bijzondere

plaats inneemt in ons land.

Film en fotomateriaal

ln het jaar 2OL7 heeft de VHM weer een aantal filmavonden verzorgd met betrekking tot

Winterswijk in vroegere tijden. De voorstellingen vonden plaats in de kleine zaal van Boogie

Woogie op de avonden van dinsdag 7, donderdag 9, dinsdag 1-4, woensdag 15 en dinsdag 21

februari. Het aantal bezoekers bedroeg hierbij ongeveer 27O.Voor een klein groepje bewoners

van zorgcentrum Pronsweide werden middags op 20 september 2Ot7 ook een aantal oude films

gedraaid.

Op 10 november 2017 was er een filmvoorstelling in de Wereld van Wenters. Er was een

programma te zien met opnames die betrekking hebben op museumactiviteiten van 1-980. Dit

waren opnames van tentoonstellingen en diverse activiteiten die onder andere nog bij Museum

Freriks plaatshadden. Dit filmprogramma was bestemd voor de vrijwilligers van het museum die

niet bij de ofticiële opening van de Wereld van Wenters aanwezig konden zijn.

-
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Tijdens een programma ter gelegenheid van de officiële opening van de Wereld van Wenters in

servicetheater Skopein de heren Harkema in de Meddosestraat, werd een korte compilatie van

historische fi lms getoond.

ln het jaar 2017 werd ook verder gewerkt aan de fotocollectie, waaronder die van de voormalige

Weverij Meijerink en Zonen

De textielafdeling met de weverij

Ook in 2Ot7 werd intensief gesleuteld om de weverij verder te optimaliseren. De vrijwillige

deskundigen uit de weverij gaven in de loop van het jaar verschillende demonstraties op de drie

mechanische weefgetouwen en op de historische houten getouwen afkomstig uit de vroegere

regionale huisnijverheid. ln de tweede helft van 2017 is gesproken met de directie van Weverij

Gaudium. Gesproken werd over het verplaatsen van een uit de jaren tachtig stammend spoelloos

weefgetouw naar de Museumfabriek. ln de week tussen kerstmis en Nieuwjaar is dit brede

weefgetouw overgeplaatst. De heer Pillen, directeur van het gelijknamige transportbedrijf, heeft

belangeloos zijn medewerking verleend om deze grote en zeer zware machine te vertransporteren

van de hal van Gaudium naar de museumhal. -
Verder werden diverse keren ontbrekende of versleten onderdelen gehaald voor onze

textielmachines bij het textielmuseum in Bocholt. Steeds waren de mensen uit dat museum bereid

om gratis hulp en materiaal te leveren voor onze textielafdeling.

Oral History

De wereld om ons heen verandert zó snel, dat het voor menigeen (en zeker voor jongeren)

moeilijk is zich voor te stellen hoe er in de vorige eeuw geleefd werd. Dat proberen we te laten

zien door mensen hun verhaalte laten vertellen. Waren we in 20L6 vooral bezig met interviewen

van bewoners van het voormalige woonwagencentrum Dennenoord, in 2017 werkte de groep

(ongeveer. negen personen) aan twee zaken. Allereerst hebben ze 'Dennenoord' afgemaakt,

door de verhalen te voltooien en ze in een boekvorm te gieten. Daarnaast is men begonnen met

een nieuw project waarbij de eerste generatie gastarbeiders in Winterswijk vertellen over hun

belevenissen.

Wat gebeurt er precies na die vraaggesprekken? De met dictafoons opgenomen interviews worden

heel precies uitgeschreven (kost ongeveer dertig uur per interview), daarna wordt er van ieder

interview een verhaal van zo'n drie tot vier bladzijden gemaakt. De interviews, zowel het origineel

als de uitgeschreven tekst, en de verhalen worden samen met foto's van de geïnterviewden in de

Museumfabriek en het Achterhoeks archief (ECAL) opgeslagen

Er is een oproep gedaan om nieuwe groepsleden te winnen. Zeven nieuwe leden hebben

zich aangemeld. Voor deze leden heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland een cursus

interviewtechniek verzorgd en vanaf 20L8 gaan ze volop meedraaien in de werkgroep.

Pioniersgroep beleven ismuseu m Wereld va n Wenters

ln het voorjaar begonnen de eerste bijeenkomsten van de groep vrijwilligers die zich hadden
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aangemeld om de gastheerschap van het belevenismuseum Wereld van Wenters op zich te nemen.

Na een aantal bijeenkomsten werd al snel duidelijk dat er veel enthousiasme was om aan de

slag te gaan. Maar daarnaast was ook nog geen informatie en ervaringsgegevens, waar de groep

vrijwilligers zich op kon richten. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat groep vrijwilligers zichzelf

zien als een pioniersgroep. Dit betekent dus ook letterlijk pionieren naar wat mogelijk en wenselijk

is. Vanaf juli is in de Wereld van Wenters de tentoonstelling 'Gerrit Komrij: Winterswijker tegen

wil en dank?'te zien voor publiek. Voor de Pioniersgroep begon hiermee de oefenperiode en de

ideeën en wensen werden in praktijk gebracht. Praktisch kwamen zaken aan de orde: organisatie

van periodiek werkoverleg; uitwisselen van ideeën en informatie met de Stuurgroep; werkrooster

samenstellen; werkbezoek aan de activiteitencentra van stichting de Lichtenvoorde, kennismaken

en samenwerken met cliënten van 'De Lichtenvoorde', ervaring opdoen met werkwijzen die bij een

belevenismuseum passen; werven en begeleiden nieuwe vrijwilligers en ontvangen en begeleiden

van bezoekers. Kortom er kwam het nodige bij kijken om vanuit het niets een en ander zodanig te

organiseren en in te richten dat sprake is van een werkbare situatie voor de vrijwilligers.

ln deze oefenperiode is ook een samenwerkingsactiviteit tot stand gekomen met de Vereniging

Natuurmonumenten en Boerengoed. Deze vereniging beheert een boomgaard met fruitbomen

op de Scholtenbrug. De peren uit de boomgaard zijn aan Wereld van Wenters aangeboden om te

wecken. Daarbij is gebruik gemaakt van de kennis en deskundigheid van Boerengoed. Het mag

duidelijk zijn dat deze samenwerking bijzonder wordt gewaardeerd. Met de Restantenmarkt en de

Kerstmarkt hebben de Vereniging Het Museum en de Wereld van Wenters zich ook gepresenteerd.

Met de kerstmarkt hebben met name de kinderen gebruik gemaakt van de workshop brood

bakken. Deze activiteit werd aangeboden met het oog op de inrichting van de oude bakkerij.

Uiteraard mag de officiële opening van het museum op vrijdag 17 november niet onvermeld

blijven.

De Pioniersgroep begon met een kleine groep van zes vrijwilligers. Dit vroeg om de nodige

creativiteit bij het rond krijgen van een rooster. De eerste maanden kon gebruik worden gemaakt

van Chiara lding, stagiaire van de Universiteit Munster, die Nederlands en Spaans studeert.

ln november hebben leden van Pioniersgroep deelgenomen aan een Reanimatiecursus, met

instructie voor de werking van het AED-apparaat.

Vanaf de opening tot eind december brachten 1"197 personen een bezoek aan de Wereld van

Wenters. De entree was gedurende deze periode gratis. Menigmaal brachten groepen van acht

tot achttien personen en bezoek aan het museum. Voor iedereen een extra stimulans om de

geschiedenis en de ontwikkeling van met name de bakkerij onder de aandacht te brengen. De

Pion iersgroep telt i n middels dertien personen.

Bezoekers schrijven regelmatig in het gastenboek dat het belevenismuseum Wereld van Wenters

een mooie aanwinst is voor de Meddosestraat en Winterswijk.
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mee met de mini-exposities met een vitrinekast en een publicatiebord. Ook hebben ze de eerste

herinneringskoffer in gebruik genomen. Dit in samenwerking met het stadsmuseum in Groenlo. Er

is vanuit het SKB ook een verzoek gekomen om mee te doen met de herinneringskoffers. Dit om als

activiteit aan te kunnen bieden in de huiskamers van het ziekenhuis. lnmiddels zijn daar de eerste

twee koffers naar toe gebracht.

Activiteiten in de Museumfabriek

De Museumfabriek blijft zich ontwikkelen tot een culturele omgeving en activiteitencentrum. Het

besluit om in het museum jaarlijks meerdere wisselexposities in te richten blijkt een gouden greep.

Het is een ideale methode de buitenwereld te laten zien wat de vereniging allemaal te bieden

heeft. Zo waren er in2Ot7 onder meer exposities met werk van Marius van Dugteren, en een

leuke expositie over de vele bakkers, ruim vijftig, in Winterswijk in de jaren vijftig en zestig. Voor

het eerst zijn alle lezingen gehouden in de Museumfabriek. Mede dankzij de nieuwe professionele

beameq scherm en geluidsapparatuur kon aan alle eisen worden voldaan. Het aantal groepen

dat het museum bezoekt blijft toenemen. Meer en meer zijn bezoekers geïnteresseerd in een

rondleiding door het pand. Daarin wordt ook het depot meegenomen. Veel bezoekers zijn bijna

verbijsterd bij het zien van de 'schatten'die in de kelder liggen opgeslagen. Het is spijtig dat er nog

te weinig vrijwilligers zijn die deze rondleidingen kunnen doen. Staring Educatie verzorgde in de

fabriek weer een aantal lessen. Hierdoor kregen ook veeljongeren de gelegenheid om kennis te

maken met de Museumfabriek. De 'Snijzaal', de plaats waar de weefgetouwen staan, heeft een

kleine gedaanteverwisseling ondergaan. Dit tot volle tevredenheid van zowel de vrijwilligers als de

bezoekers van de Museumfabriek. Bijna dagelijks krijgt het museum nieuwe items aangeboden.

Na een grondige keuring wordt besloten of het aangebodene past in de collectie. Het is iedereen

inmiddels duidelijk dat we uit ons jasje dreigen te groeien. De enorme groei van het aantal

schilderijen en tekeningen maakt de situatie nog nijpender. Op dit vlak wordt naar oplossingen

gezocht. Het is vrijwel onmogelijk om alle activiteiten op te sommen waarvoor de grote hal een

ideale oplossing is. Het is belangrijk dat op redelijke termijn aandacht wordt besteed aan de bouw

van een nieuw toiletblok en een keuken. Belangrijk blijft dat de museumhal ook een ruimte is en

blijft waar de vrijwilligers gezellig een kopje koffie kunnen drinken. De energiekosten zijn vrij hoog

in het gebouw. Om deze kosten terug te dringen zijn al de eerste maatregelen genomen, maar dat

kan en moet beter.

Werkgroep Kleding en Textiel

Het verwerken van kleding en textiel dat aan het museum wordt aangeboden is een hele klus.

De kleding en diverse andere textielstukken die binnenkomen moeten aan diverse voorwaarden

voldoen. De kleding moet er goed uitzien, dat wil zeggen niet totaal afgedragen of verkleurd zijn en

de norm is dat materiaal wordt geaccepteerd tot en met de jaren '60.

Alle artikelen moeten eerst een weekje in de vrieskist om mogelijk ongedierte te vernietigen

en dan worden de stukken geregistreerd, er wordt een foto van gemaakt, daarna wordt het geheel

digitaal verwerkt, een tijdrovende klus, en vervolgens wordt alles in zuurvrije kasten en dozen in de

kelder opgeruimd.
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Hoewel de vereniging op dit moment dringend verlegen zit om een paar vrijwilligers is het toch

gelukt een paar kleine exposities in te richten met behulp van Birthe Weijkamp. En wel: een

expositie over het zwemmen bij Watermolen de Helder, foto's en kleding uit de jaren 1920-1930 en

een vitrine gevuld met kinderjurkjes en dameskleding.

Museum Nieuws

De redactie van het Museum Nieuws slaagde er ook in 2Ot7 weer in vier zeer interessante

nummers van het Museum Nieuws te realiseren. Zonder twijfel kan worden gesteld dat het

verenigingsblad alleen al een argument is lid te worden van de VHM. Dankzij de medewerking van

meerdere personen stonden de vier nummers (L59 t/m L63) vol zeer lezenswaardige artikelen.

Dankzij Museum Nieuws blijven de geïnteresseerden op de hoogte. Veel dank is de vereniging

ook verschuldigd aan de vrijwilligers die jaar in jaar uit het Museum Nieuws thuis bezorgen. Vaak

zijn dit ook nog eens de personen die ander drukwerk bezorgt op de gewenste plaatsen. Hiermee

bespaart de vereniging een fors bedrag aan porto kosten.

Kunst Ende

ln het midden van het jaar kregen wij het verzoek van 'De Woonplaats' om het locatie aan

de Misterstraat, museum Kunst Ende, te verlaten. Voor de ruimte was een koper gevonden.

Gedurende enkele jaren , zeven om precies te zijn, is kosteloos gebruik gemaakt van deze locatie.

Wij danken 'De Woonplaats' daarvoor.

Natuurlijk danken wij ook de vrijwilligers die gedurende enkele jaren Kunst Ende hebben bemand.

Een aantal van deze personen is inmiddels in een andere functie actief binnen de VHM.

ln het laatste jaar op deze locatie zijn er nog wel enkele fraaie exposities ingericht die de aandacht

trokken. De eerste was die van de plaatselijke kunstschilder Freek de Vries. Zijn lijfspreuk 'lk laat

me de wet niet voorschrijven' deed hij zonder twijfel eer aan. De tentoonstelling met werk van zijn

hand kreeg een waardig opvolger met de tentoonstelling 'schilderen als passie' met werk van Wim

Slotboom.

ln een beetje een weemoedige sfeer werd door de vrijwilligers en tijdens een kleine bijeenkomst -
afscheid genomen van de locatie.

Boekverkoop 2OL7

ln november 2Ot7 heeft de VHM samen met anderen twee boekjes uitgegeven ter gelegenheid

van de opening van de Wereld van Wenters. Veel daarvan zijn bij de opening als cadeau

weggegeven, veelvan de resterende boekjes zijn verkocht. De boeken die in het Kunst Ende

stonden kwamen terug in de Museumfabriek, maar er zijn ook weer exemplaren naar de Wereld

van Wenters gegaan voor de verkoop.

ln de loop van het jaar 2Ot7 zijn er ongeveer honderd boeken verkocht en zeker zoveel

weggegeven als bedankje, voor een nieuw lid en als prijs voor de goede oplossing van de puzzel uit

het Museumnieuws.

Een stuk of vijf belangstellenden hebben hun bestelling telefonisch of via de website gedaan, maar

de meeste boeken zijn in de Museumfabriek verkocht.

-14-
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Bouwploeg

De bouwploeg heeft zich in het voorbije jaar hoofdzakelijk bezig gehouden met het afwerken

van de diverse ruimten in de panden Meddosestraat 38 en 40 om deze te kunnen inrichten als

het belevenis museum Wereld van Wenters. De grote ruimtes in de beide panden zijn vooral om

akoestische redenen gedeeltelijk voorzien van verlaagde plafonds en kunnen van elkaar worden

gescheiden met schuifdeuren. Ter vergroting van het expositie oppervlak zijn een buitendeur en

enkele ramen afgetimmerd. Verder is een complete keuken geïnstalleerd, zijn houten banken

en tafeltjes gemaakt en is het geheel kleurrijk geschilderd. De ruimten zijn voorzien van goede

voorzieningen op het gebied van verlichting, beeld, geluid en (inbraak-)beveiliging.

De werkzaamheden in de Museumfabriek bleven beperkt tot wat onderhoud- en reparatieklussen

en enige ondersteuning van andere vrijwilligersgroepen, waaronder de weversgroep.

Momenteel wordt volop gewerkt aan het opknappen van het monumentale pand Meddosestraat

42.Dil betreft een grote klus. We zouden ons team dan ook graag versterkt willen zien met enkele

enthousiaste mensen, liefst nog met enige kennis en ervaring op het gebied van installaties

(elektrisch, verwarming en waterleiding) en/of schilder- en timmerwerk.

IE
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Financiële paragraaf

Vereniging Het Museum
Winterswijk

Winterswijk, 3 maart 2018,

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u het financieeljaarverslag over 2017 .

Het verclag bestaat uit de volgende bijlagen:

Balans per 31 december 2017 en 2016
Staat van kosten en opbrengsten 2017 en 2016
Reservering vermogen
Toelichtin g jaarcijfers

H.J.M. van Swaaij
Penningmeester

-16-
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Balans per 31 december 2017 en 2016

Activa
Lening Exploitatie u/g
Collectie
lnventaris Fabriek
lnventaris Wereld van Wenterc
Liquide middelen
Kortlopende vorderingen
Te ontvangen BTW
Voonaad boeken
Balans totaalActiva

Passiva
Eigen vermogen
He rwaa rderin gsrese rve voo rraad boe ken
Kortlopende schulden
Reservering subsidie Max van Dam
Overige schulden
Balans totaal Passiva

2017

78.728
504

9.597
6.5í'1

102.919
1.692
2440

589

2016

82.899
354

92.115
454

202.980

175.003
'1.000

1.575
25.000

402
202.980

175.822

174.127

1.695

175.822

17



Jaarve:'slag Vereniging 'Het lv'luseum' 2017

Staatvan kosten en opbrenqsten 2017 en 2016

Kosten
Personeelskosten
Hu isvestingskosten
Exploitatiekosten
Algemene kosten
Verkoopkosten
Financiële kosten
Afschrijvingen
Overige kosten

lnkopen
Aankoop boeken

Opbrenqsten
Contributies en giften
Opbren gst activiteiten
Opbrengst verkopen
Overige opbrengsten

Resultaat

2017

1.208
9.013
9.650
5.678
1.562

287
1.054

24

2016

2.332
9.790
6.927
7.106
1.349

282

41

28.476

19.680
3.653
1.252
5.271

_2e.Bsq_

27.828

2.656
2.656

19.578
3.245
2_629
3.968

29.420

504
504

876 -1.064
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Reserverinq vermoqen

Balanstotaal
Beleven ismuseu m Meddosestraat
Lening Exploitatie u/g
Expositie Max van Dam Sobibor
Ca la mite itenvoo zie n in g

Ondezoek
Aanschaf collectie
Aanschaf boeken
Overig e exp loitatiekoste n

202.980
23.489
78.728
25.000
45.000

2.500
5.000
5.000

18.263
202.980 202.980
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Toelichtinq iaarciifers

Resultaatverschillen 201 7 met 20'l 6

Kosten
Personeelskosten
Hu isvestingskosten
Exploitatiekosten
Algemene kosten
Verkoopkosten
Financiële kosten
Afschrijvingen
Overige kosten

lnkopen
Aankoop boeken

Opbrenqsten
Contributies en giften
Opbren gst activiteiten
Opbrengst verkopen
Overige opbrengsten

Resultaatverschil

toe/aÍname

-1.124 1

-777 2
2.723 3
-1.428 4

213 5
56

1.054 7
-17 I
648

-L152 I

102 10
408 11

-1.377 12
1 .303 13

436

r94o

ln 2016 boekten we een klein negatief resultaat, in 2017 is dit een klein positief resultaat geword

Hierondervindt u een korte verklaring van de resultaatverschillen tussen 2016 en 2017.

1 Personeelskosten Kosten kerstborrel/hap van 2017 zijn in 2018 betaald.
2 Huisvestingskosten Er is minder uitgegeven aan onderhoud en reparaties aan de Fabriek.
3 Exploitatiekosten De kosten van het Museum Nieuws zijn hoger dan vorig jaar door

verschuiving/overloop per jaar.

4 Algemene kosten Minder compterkosten en de verzekeringen zijn lager doordat 2e termijn 2016
begin 2017 is geboekt.

5 Verkoopkosten Zijn nagenoeg gelijk gebleven.
6 Financiële kosten Zijn nagenoeg gelijk gebleven.
7 Afschrjvingen Door investeringen in de Wereld van Wenters en in de beeld- en

geluidsinstallatie in de Museumfabriek zijn er dit jaar afschrijvingen geboekt.

8 Overige kosten Kas- en betalingsverschillen.
9 Aankoop boeken Er zijn alleen boeken van Scholte Goederen aangeschaft.

10 Contributies en giften Nagenoeg gelijk gebleven.
11 Opbrengst activiteiten Nagenoeg gelijk gebleven.
12 Opbrengst verkopen Er zijn minder boeken verkocht dan in 2016.
13 Overige opbrengsten De rente op de lening Exploitatie u/g van 2015 is geboekt in 2016.

-lu-
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Toelichting jaarcijfers (vervolg)

2017 en toekomst
ln 2017 zijn er enkele forse investeringen gedaan in zowel de Museumfabriek als in de Wereld van Wenters.
- ln de Fabriek hebben we nu een geluidsinstallatie en een beamer met projectiescherm waardoor we in

staat zijn op een professionele wijze lezingen, boekpresentaties e.d. te houden.
- ln de Wereld van Wenters zijn beeldschermen ten behoeve van de exposities geplaatst. ln 2016 is

besloten er in totaal €30.000 te investeren. De nog resterende €23.489 is als reservering opgenomen.
- Helaas is bij een inbraak in juni voor enkele duizenden euro's aan apparatuur gestolen waarvan een

deel van de stichting en voor ruim €1.500 van de vereniging. Van de verzekering venruachten we 50%
van het schadebedrag terug te ontvangen. Deze bedragen zijn niet opgenomen in de cijfers over 2017.

- Door de investeringen zullen de afschrijvingskosten de komende jaren hoger zijn dan in 2017 ,

Tijdens de ledenvergadering van 11 april2017 is besloten de contributie per 1 januari 20í8 te verhogen van
€20,00 naar €25,00. Dit komt de financiële positie van de vereniging ten goede.
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Expositie van lv{arius vas §ugteren in lV{useumfabriek

WIXIE§InJI(- In de Museumfa-
briek itr Winterswijk is de komenl
de mamden een erposfie van de
in 197.1 overleden kmstscbildet
Marius Johan van Duglren te
z.ietr. De ir Amsterda» gsboÍea
tekerlslad en km§è§.iàt nerate
rulm derflg laar ae oe xrlb Ho-
gere Burgerschool in Wintessïk,

Hij maakte naast olievertschilde- in de lrren 50 en 60 in de circa vii{-
rijen ook veel aquarellen en etsen tig baklerijen die Winlerswijk tel-
en honderdel ukeningen, rvaar. de. Ceroondwordengereedschap,
onder veel karikaturen. Hij te- bskc:men, inpakmateriaal er
kende onder meer voor de GraaJ- íoto's. Op mamdag en dinsdag ir
schapbode, Telegraaf, en Nieulye de L,Iuseumfabriek geoperd van
Winterwiiks Coumt. In de Mu- .l9.t§tot 12.00 uu. envan 13.30 tot
seumÍabriek wordea tekeningen er met 16,30 uul Op donderdag-
en karildturen getoond. Daarop middagmn l3.30 rol 16.30 uu. De
ziin Winterswijkers af6ebeeld, €ltree bsdraagl voor niet-leden
vooral zij die in het vererighgsle- }e het Museum 2,00 euro.

,eÍekpnÍ{c néÍsonen sfazn vpr' ., . -.4-1e getekende personen staan ver
neld Gelljlri§ig met de expositie
/ar Van DugtereE is in de Muse-
mfabriek aan de Laan van ÉIilbe- |
link 6-10 de erposide 'Van graan I
rot rneel en van meel tot brood I
en 

'bat*ri' te zien. Deze expositie
Seetl §.r§0ed beeld %n het werk
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moeders en kinderen per bus naa:
speeltuil l,appelschaar (1950)-
Tenslotte zlir ,0or de pauze beel-
den te zier van §slzer Willem.
Na de pauze wordt de avond
voortgezet met beelden van een
filmavord }ii ar?riks met ouale
proiectorcl (1993). Te zien is oB-
der meer §aa vorig ]aar overl:den
erelid van irit !!{M. Verder wor-
den korte films getoond var a.
mactrinefabriek Nijhuis (1970),
de kinderspelen op het volksïeest
{1963), blo.m"r.orso (1968.), hd-
diging jrlrrrli Lij Meijerirk en
zonen {13:5), Jilmbeelden van
de productie van de Det sluitir§
bedreigde textiellabriek De Ba-
tavier ea een §etstocht van de
VHM naar Cescher (1983), filma-
vond in Freriks (orrstreeks 1995J.
Voordat de avond i{ordt besioa€n
laat Willy Eilkma! ,og opnames
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i)lf lijag 2l rrvarlrar.'0tl
Àchterhek Ni$ït §!&§wlt

trWxlscrNm WereXd vsn 1§sn§ers
§1§ ook *ffieieel open

Voorlopig einde
van reis door
Winterswijk
o@.k.nhorl Ha*èdara

Hlilïi&SWIJl(' Vril.lagnrladag
lverd her beleveiGmlneum de1íe-
Íeld !a l1?nte6 o§deel geolend
door hurgemeester iriis ,en8e
rcerd er museumid§tit . loop
Bilderbeek, die is ow.§o.ili! her
ped raarln nu de lela::iedenis
vaa Wi§(erswijk rvordl geroood.
:r ms ook nog eetr §rade ope-
tang, qarvoor de burgeseestea
oldeus in actie mocht :€komen.
,it aeer gpende hli smen mea
Lrt aarriks de deu. nea de Ger-
ria «osdirentoonstelli.t. ra loper
drar ear toe rvas arrder tijdens
ee, tettielprcject onnvorpen dooa
Yarn en kon dankzij Ceudium ook
iI rerkelijkheid vemtrdigd wo.'
ien. CeinteresseeÍdeil konden àl
Enafde zomer in het museum re-
recht-

Re3eltrBl8 v€rhutzen
I{et de opening in de panden aan
de }ÍeddosestÉat komi een voor
lopig einde aan de rcis \.e her
muse{ft door de tvereld rM Win-
rer$ritlc Dankzlj meesler C. te
sen mn scaool C kon ir 1929 €en

aealte nluseum geop€nd woade,
io.€n bkaal van s.'iool t.r, Siees-
§iilc De nog kieine.{}ilectie moesr
*diÉ r,.r.li2ts. rtr:..n. \a orn'
,r.ilintrn ia.g5 .r( paad op de
hogh ran.ia ar!r1ra..ar.rt en Sila-
striil en opliaxrt aalioa, :- rverde.
ile rudheidkundige, natuurhisrori-
lche en geologische \ooruerpen in
193,] opseslagen ondeÍ de nieulve
nmuiek-koepel, die tussen rchool
C èn de §atalier \ras gebou\rd. De
.rirlte (rs i?clitig en daardoor
nie. reer geschikr. Daarírm Nerd
riid€ils de l\veede \liereidoorlcg
alles rerplaatsr naàr het pal.iltoen
bij he. slrandbad. Na de oorlog
tts ira §ts§s faaraàa rp da
§..:aktar., rt :.:iLr s de ge§-
§ e a.§ d! i,loi. i:r tar:2 moe$1
lat da* vardri,oen. De gegroeide
ralk§:e se*l diarnà opgeslag€n
t 1*!pira§, a.aa dg. ragtrwesle
::tnrai. k s i. :!:a lea ein.i.
to{. irr.§r. f.{aL s§r.nd 1..

Vemieus'ltrg B€ro§€er,
Nergens he€ft het muselld zo
lang gezeten als bij Frerik, maar
rond -.1008 lverd duideliik dat het
niei aeel aa.a.dkleiij:( g..§ag
rvas voor de hrldige did. te ve.-
nieuwíngsplmnen ]qímen moei-
zaam van de grond. Wethotrder
ltk GommeB besloot dailom dat
er eÍra druk op de belrokkenen

m*st lomea. ,r ÍsmaatL zegde
pef 1 i§rar: 2ili3 d. t.r §! v?n
l:ar:;rs .a |xr|lr rin giort deel
r.r ,l.l aÍdg9a nf. ia§:lrri gaf
{iiri§.rirdae to. dar lil'iof wi§
{§.at t.ar het hr§a sel gehoi
p.,- i)a alrei voor eerl belevenis-
museum $erd bedach(, Er moest
eer logisdre verbinding komen
tussen de plek \\aar je ie6 laar zien
met sat je daaÍ laat zien. L)aanoor
viel he1 oog op -.nkele voornaliqt
§irriels in dB )teddoseslra3t.

Gr@irnodel
oomnreE gaI lvel toe dat bij niet
had vooaien dat het zo lastig ra.
r§ trtdos§d€ geld voor de 0ier§a
atrr: aii .ll€ar re krijgen. ledemrt
had riaar truacht va! de provin-
c'e Celderland, maar de bijdrqge
l:rnm nia. Gomme6 vond §rr
h§t d.r i:ea uiteilrdeliik .oah is se-
l§lr nij g.t en'gigaconplim..t'
dl nll. rrilvilligeÈ (tie mog{lii!
litbhen gemaakr dat we dl kx!'
nri sremaken: llet museus is
rog niet !l Ër is nu echter gekozen
voor een groeimodel- Geleideliik
aanwordt de collecie in de panden
aan de Meddosesiraat uitgebreid,
De hoop werd .og uitgesproken
dat de geologische colleíie, die de
trasis was van de aoll*tie h'&Ímee
mes€r Jansen in i929 begon, ook
weersnel erSens getoond kanwor
den.
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Dauwtraptocht van Verènigrng
Het Museum
l{lnrTliSWUK - Op Hemelr.aarts-
dag, 25 mei, houdt dc Vereniging
Her Museum weer haar tradirio-
nele hemelvaar!§§ststocht. Doel
is ditmaal het historische plaamie
Gemen bij Borken, waar het Hei-
matshaus en de o.t:de kerken wor-
tlen bezocht.. }{et is a3n tocht van
orgeveer 45 kilosea.r.

§r woidt ge§e*: § gn:epen langs
mooie weggetjes 3:i:nendoor naar
Gemen. Daar staat de kof§etafel
klaar. Tevens saaa: §at1 aantal be-
zich:igingen .t :::€, lrogra§)ma.
Hieíoe behotër r:ok het sloi en
de omgeving, de llocsterke:k en
de hervormde keri:, Deze laatste
saa*ra uit 1703, §. trl?: kara.§twer-
ken lit onder :::eer & re§atende
eeuu l(erk en inyentaris se:§i€en
van een lange, ,aat ait deel van
:)litsland unieke:ra.iíe, die al
eerder begon da:: iig in de oos-
telijke Achterhoek AI evrn bij-
zonder is de kerk:a:: Lel vrlegere

Franciscanenlloosler waawan de
arcàiteciul: e:r ]:et interieur in ba-
rokslij: ziir Li€erroerd. Het geheel
doel daa:door sterk de.ker aan
het ke§e ln Zwilbroelr

Het slor Gemen, waatvan sommi-
ge aundam§.rl?n aia ds deatie.de
eeurv.saariïten, is alleen aan de
buitenkant te bezichtigen. Door
de eer:yrsa heea heeft het bouw-
lverk tal van ve:bouwingen o:,rder-
gaaa, waardoor het **erd vedraaid
en beter voor bewoning geschikt
gemaakt. Maar duidelijk is nog re
ziel, da: het in de Middeleelwen
een gedrchla burcht moet zijn ge-
weest.
Omdat in her programma een
kofftetafel is opgenomen. is aan.
melding vooraf noodzakelijk. Dir
kan relefonisch bij Wout Roelof-
s€n (33a3-t167,19) of wim Scholtz
(0t t3-§13344). Her rer!:ek is rus-
ses i.!0 elr 8.30 uur aii Mtrsëum
I(u:xl ;n{is.aan de 1\,r:s1ersïÍaat 94.

I

)

a
!.
tl
a,

dÉ116 ,rirr.r rrr;r*r,r. a,,rf'§.ra aéa*t a,: ,.rt ,rrt ie C!'frt Koniljturtw*t t
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Bustocht Het Museum
naaï Fliegerhorst Deelen
§ill1§§§§tI( - Vsleniging Het
Museum houdt eea bustocht naar
de Fliegerhorst Deele:r, die plaats-
vindt op zaterdag 13 mei. Dit werd
in de loop van de Tweede We-
reldoorlog ee:r var de belangrijk-
ste plaatsen van de Duitse lucht-
re:dediging. Doordat het gebied
::iet wii toegankeliik was, is her
bestaan van de resten ervan bij
iar publiek wijwel onbekend ge-
bleven. Gebouwen zagen er rrit als
boerderijen, maar waren in feite
gecamouflee:de bunke:s. Ook rol-
banen, hangars en opstelpiaalsen
voor de vliegtuigen waren omwald
el gecamoufleerd. Nergens an-
ders koml het roor dat een vlieg-

veld uit de Tweede Wereldoorlog
r:og complelt mra vooÍzieningen
en in§astructunï in originele staat
aanwezig is. Nu is het eerder een
probleem hoe men de enorme
oppervlake YaÍl het voormalige
vliegveld nuttig kan besteden. Als
cuituurhistoÍisch monument? Al3
naluurgebied grenzend aan het
nationale park De Hoge Veluwe?
Gids is Dickveerman rritÀmhem.
De bustocht beginl sm 9 uur bij
De Storm en eindigt daar ook om
19 uuf, De kosten zijn € 40.- inciu-
sief lunch en consumpties. Men
kan zich aanmelden bii !d Gro-
tenhuis (teI.0543 520714) ofWim
Scholtz (tel. 0543 513044).

25

l



Jaarverslag Vereniging 'Flet tuluseum' 2017

ri! Komrij cic§ra uit een lloofd
!r!k lit'§ii§.atst.r b.ek: \l'àar'
roor Ke.t at a't:*§i 3tl lchri,l$s
\pràk 0ver ilurr .,tbutc. Koinrij
,(r Jraíirr't"llrr :l.l DPLonqtrrrtr_
aj. in lier deien' aial ais .l,il de
lrru! mochl wo:ilr beschouwd
"!1iin drbuil is §ragdenburgse
aa:r. 1l.llen en x.aeae gedillllat
i.l9M). en nier rr:drft. Een Jebuul
is ee» bo, L, q*n titJschrrírbljdíi
8r, ,,,.(r rrrl:J8.. slcncrl, \.to.'
r,'L, 11 gp rr,rl geen rouwblarl ta,t
,.ir Hilseniange dJ' loL'vallits' in
raj. bezit is gebls*§.l:en'afzon-
,arliike uirsak' is tt! aeaei maar
:..! otÍlciële: Iil h§t se§prek me1
ilr Batt(er doet (rs.ii alsoJ lij
z.it de eedichten hiei gedrukl.
llil zegl wel dat Li tta geleerd
fuir val een jon§a.'aia a] tlink
war zefien konl 'i; trti hem, als
zogenaamd lTienr: taa d. §po-
rrafie, op de ringer' iiti.'r' - 0nr
J,rL I'ij zulkemo,rrc r I q' r' l'ddl'

De werkeliilh.l, Yelr§.i€n
''kloDt her rvat Crrr:r rtscerdel
zei lienk Laurmrrq. 'uar betreÍl
ofhet een debtsl is ben ik het he
Iëmaal m.t h.* eef,s. Dal ik laaer

nog iers §tai:.in de litg§itlt oa

de leks(weLtsaltap ben ge*'oa-
den, klopt ouk. \íaar tan de rest
van her rerhral klopt hetemaal
dets." l,amme.§tftelde dar hiide
vier tediclllen ruoÍ de kerstdaSen
heeh geLlrrlr Op de maandiS
morgan ,§ aaaa uur u'as hi; roor
her èe.sl bii arlkkerij Holder§.
Í{ii h.!i r.t !.}i! gedrukt. t:r ,l:,
!'irlgara? "Sla.daardvinger§l ral
|:ii..rril: iij ze omhoo§ !i.la.

"Kr.aa*, alles rral terit (omrij
rsi t. ,iel rvaar. Draaover ben ik
niar e_aad. Dat i§ aa nomaalsle
zaal rao de $.ereld. Dictlett ver-
drrnier de §..irrliitheid met hun
woorden. aooa aat §ted gedicht
vrrarderr er ;.1s. l)r! kar alleen
)ls het ce. lioe.l §.aaat is. I).ar-
roor hoelia iet niat ttts le b{lí:i'
lal1, 

-

tarhaal mre§l 3e§theven wof-
lltn
I-rÈfiers r.!aela. daa hjj Ko§rii
wel eens tas§Ltrs irr Àm51er-
dàn. Hii hral ,iat rtr.genomen
hem eeoa aai ta t'raa:ian orer da1
verLiral over rir íra ssdichÍen.''\laar ik vergrl telkens om naar
de dieper? 5araLti§ lierl'an te
irrB!r,. I',. rl lí)04 I)ij ,'cn dlner
,n l!rrrri itld Viiustu- haalden
zc sr§er larinterirgaa op aan
de periode soarin Las§ars de
gedichren drxkt. "1l:l aeaamde
rnetear Cat hij siels geraa en ge_

{lirL b..- ik hcloofde .. .tlf een
verlaai r!.r schrijven. Dil:s oooit
ger, r: .. l'r \vils ook SrLn enkele
haí,', r 1ni lve louden iloH vele ia
rer §ac§aan. Totdar Gerriiin20l2
ove{eed. !!'ekenlang had ik rvroe-
gi.a ,r1 ik de belofte niet \€s na-
gek n.tr." tret was dujdeliik, het
\,erLnrl moest toah eens geschre_
ver irrlden. Dai Sebeurde in hei
vroinar \?n 201?. ''Daarvoor heb
ik éan zir É. Ger.ia gestolen. llle
vcrroest Arcadiii heeft gelezen
hc*ent her ser.el: llet boekie
m.l aammers verhaal'Da!klerii
;lolders' is ll{eraard Eedinlt aii
drukkerij l-Iolders.

u§ffm§ xrx§«»d§m xxe& ffi* »xwm§ry xr§xxry«xw*

Henk Lammers
vertelt'ware'
verhaal over het
(eerste druksel'
va. Komrii
,t tèernhad \arbt /t.r,p

!§tfïEEit{UÍ - De lper:.itrn de
tr.ra :(asrlilealoonslelling aige_
laraa rt:itrs sas rooÍ de vereni-
'irg,la1 !1ust!r], h{ GerritK.In-
a.rlt§. en dt §Iií:hting (omrii
iratrssiil arllei.]ing o§ e.n
sia!:l! var "aal.trstruktie in
| ,aLr: d. atrste rier gad.rk_
.rdichlen n. (;e.ril lio*lii fa

'nteren. Een facsiellt it att
. vrn cen hàildstlrraL.rt.n
druk. Devier gedichte, (c.-

.., rn 1960 aii arukkerij tlol{..t.
qrdruk! d.!oi schoolvrield llttl
l.àmmers. dooÍ de dichlor "aal
lriendje mer de mooia lirilaa!
genoemd': \borai aan de opttll.g
lertelde Lammers ?i;n leahtal
oveÍ "hel eersle druk*li 0ol dat
verhaal rrerd vrijdag io gedrukle
lom aàn de gasren 0iigecik-

vou*blÀd En een viriieniaii8a
"Dag wendje met de mooie lin-
ger5l zei \{inr SchulE, ecn undER
jeugdrrienrj van Xomrij, in 1993

toen Henk Lammeas op bezoek
lvam. Hii lvas verhaasd. "lir was
nog nooil uoieis legetr eii gezegd.
lvaaao§ alan dal ilticht nu
pas?' §tl !l*rk rlar §.holtz (ier

It

,r,rnslo}ran het r.rhot] rc r.rk Lanmer.Fota: PR

ffi*reeesx&§xxi§&§snr§ .,&6 , '& § §

§«Xew«mismï,xssurn \&tr*reld srar§
§XÍaxters mag xàc}: laten xien
"tr.a.n8 i5 hèa ,r aeo! §,, tet wlrk vrn *t §§rlliter!.
§.. iuet he{r1 tt §ttlrrl gehiakt i .lr§t§4, r.n lith,
voDr.jíéÍ rà§ rr ta*rigirg Het À1!rëom §rr§ r§ring vàn
delp!"r;rmL\" " Wacld vnn WenteÉ.

Vooreen volle bireapaal in
Skopein s(heiste hij ar het koÍt
de àÍgelopen jaër, Gín het
museum div€e ,.1§8in-
g€n heeÍi gemaaid. :egelijler-
tijd benadruklè at iet en-
thousiasme eil ia ,det om
doorte gàan trt léa.u beíeik-
te Í€slltait. "l! §e zijn nog
oiet klar: gaa hi ..n. 'We
zí. drll bàag !Mo, te zor-

Ben dat @k de voomaliSe
bakleÍij ln b€d'i, ka. woiden
genomen."
ïenke 8rcu@1 *&atter van
de Slirhting a!!,§tati€ Het
Mu5elm i! h.: tira vào Win-
te6wiit(, blikt: §lens le-
tug op de mr.aaoe peiod!
§l ups en denr vanr, da
sali§ng vijf jaar Seleden vt
Ilr1ur.lm Freíks. iAl met.,
zin re èr nisl rle.hteí uitge-
lsi{a, aldea ,adeel heèft :t
d! wldeel. E. i. nu in lo§.1
wal moer ruimL, mel nar?
wor de weefgetouwet Ocl
,a §r§rm§giíGtie is §-

luk!. We kurn§ ttot5 zijnli
Ze benad*ldc nog wel het
onmiskenbare balang vàn een
vaste k€.ht asl arseale
kwalifi.atie9. "Ër. gtir ií het
web om eiloor è a'8en dat
het eeB ea§t lrel€€nismuse-
um blijÈ riet alleen kijken,
maàr ook sel€r en ruiken:
wethordèr lil 6omme6 be-
vestigde de mo.iame weg,
maaawssook zeer tavredet
owr dat het i. gezamenlijk-
hèid, ook me: §a.g<orpora-
tie tle Woo.t}r*, gelukt i.
om rov€ít€ kanen. Alte hul-
de daàN@r!"
Henk Lamm.§, old-klasge-
root en vaitat yaa €errit
kmrij blikte L&g op'Het
yeíhaal van hat s§a€druksell
HÍ loste daamae t.tr belofte
in iraí 0erit om eef, aanlè,

§ditl*en te burdelen die oo:t
aen5 onder v,:atraa wàten
ve6prëid. Haa taste dem-
plaar was vat. Ch:rles Hof-
§ar, de levansparlner vrn

jndeí qldte publiek belongst:etliig lapau voonitter tlons voa rt,h. b.rgen$tet loíis B€rgsacd, nooainet
fienke 8&uweí en oud-b@oret laop qíldeà%k hd museum ,y.etí| &. Wenles in. {falu llon .f;d. Loor)

Slop€in naa.het mu*!m an terik r? aeotoonstëlling ovs
de MedosestEt 38-40-42, A|. €èrit l({mrij. Be droÍ YaB
le@rí opèíde de burye- ontworper èr bij §aldium
meester met old-b@net gewwn ,rpat w?rd hieiloor
Joop Bildeóee,( het mu*§& ingryijd, Xèf m!!!m was
en daaÍna samen met YaB daarmee offlcieel geogerd.

6ëaait. .ee was zclfniÉt àan-
wezi& ftàaral dit binne*..t
ontrangen.
oaa.oplolgend werd de oje-
ningshàndeling wrí,lht na
en korte wa.deltorht vaí
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W
§*xxxrtrappa»
§§er Gemen
t§a§ili:t-!riril; - 0p Hemel-
!:artsdag,:t mei, houdt de
V€ÍeniBing §et Museum haar
traditioneie t!nglvaartsfi ets-
tocht. Ooël i: *i fristorische
plaatsje Gemen bij Eorken,
waar het Heimàtshaus en de
oude kerken wcrden bezochi..
Het is èaa ioch: ,a. altar::,
45 liisr€a.r
Ëí yrraa sefieisl ir 1»:;lr
Iargs mrcie wessste: tir,
nendoor aaar Geme." ai:r
staai de kr,,letafel klar. Te-
risr steat e3n aantal beti.hti-
gin3en 0p aet programma.
Hiertoe behoren ook het sloi
en Ce omgevli§, d. klooster-
kerk ea de llxrrle lerk.
Deze laaata ta.rta lii tf6l, e!
bevaa klrsiweft.l {l! ondrt
meer {ra;esti.§di eelw. Al

..{,rltri'lóaàder is de kerk van
hat raaatere l»r;i;:rer-
k,o§le. §raryar ta :fra,La-
turr !n aaa inler;err ir trrrli-
tltl:iir rllgevoerd. H€i geheel
,r:t d.ardooÍ sterk denken
;.. aei kerkl* in Zwilbroek.
l!:i :lgt 0:men, waarvan
tsfrmige fundamenten uit de
Certiende eeuw stammen, is

:lleen aan d€ b!itenkant t€
bezichiigen.
Vanwege de k.*a€t.tel is ean-
melding vccxf rxl:akeliji<-
Dit kan !el!f0r,r.a .:ij tl,.rl
Roslofse, (o5;13-tt§;9) :i
Wi§ t.arltz (c:C-:::c«'.
Hst !€a§! is ttsr.r t.ra it
830 uur t, Museu. (!ija
End. arr ,. Misïerstsaa 9,i,

: ,ita:)tr: t al:aatÀli ln:,

§§:§:..:.,::.iil,-.i::.. :§'rrr

§.sxx§&mm« rnet Fre*k de Vr{«s
'..1 r..,r.frr.- ..r .::....i: -., :

)ndl.àata(

etl€aala wr§
1og snigeli(
ie Kunsta(ar
ret ideë had
eei. 3p eeí
1ai Hanaí

Deur van loekomstig museum
is nu eindelijk van het slot af

?k heeft winner "lllle {rë. raè tij, zijn te koop. W3 interess d3g van 13.30 tat 15.30 uur en

en uitge- ver vooruit"- De ..sbie1ia heeft, l€n het bë§1e met dE o! de zàterdàgen vàn 9.3o tot
*tGt ro huisman-kunstsrhilder bevial 

'lhildeÍ 
zelf(ontad opneman. i5..19 §ur lnfo: Miste6traat 94

'.r lot hi F.eek *el. Vtstè pri.jzen kent ËÉek niet. Winileijk o54i-513533 oi
,n iotte ln de matrden fubruari, maad "!tt doen we in overle8". tereniginghetmuselm.nl.
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rselmmlíBend w
*a.iten. gebarais w§rildà9. lienia §rru*a§, §r-vnota-
aat rir usrenitiftg Het Mrsè{m €n t s §'r§ia1 lxploikli*
tra Museufi rr*ide {ia deur van hét lralo§it*a §r:e!§ tt
,a Meddosest§a tri a§1iiot aí V@Íaf las e rarsr set-rat
Jilk rr oqwa^.. z,r ócq ran de pànden. hel wl8?1de X!.
ii.haj§ la§t ,ra Aiek BelleÉi 'ívlël rà,le @.raa rs §t sjsr

a,§r. tal :s Xéi we*
§ ,;t- "taatt§ lrtd
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Lezimg srarl GodfrÍ*§ Nijs
§v§r Fraxrse Schara»
1{'INTERSWIIX - §odfrierl Nijs verzorgl sp dsxdardag 1,1 dece:ntrer in
de ÈIuseumfabriek in Winterswijk eex lezing over §e §ngelse scàans
§ij Lievelde, Deze maakt deel uit van de circmva§alielinie loxd
Groenlo. De i?-kilomtter lange striitllijn was eea belargrij* c:rder-
deel vm het beleg van Groenlo in 162? door Frederik lresdri:."

trr..itt.§ tèl Musers pto-
trèa lvs §.§te moaigkén
tle ií lg59 .ïn geroakt dq
a, Wiíteísr§kse kunstenaar
Cèr Heéss te r€ddon. Mel de
§roop van de Prins Willgm
Àaexandèsch@t zulrs §a di§
rardwiiíèd. Oe slo93r ,§, t-
,, fret vs.bereiderr r3.a

Sj@td van do? ll§,
:{ir*er.wiik

Y::

nrartltaats tooael bekcnd rnrl
zilr iquarellen en s.hilderii...
§{ aa§:panr woonde ran de lrvx-
rlll i1 ir roorgevei ,,,an hun
*ir;;;rijitl ook een mozaiek.

Bij de belegering werd in een straal
ra ongeveer drie kilometer rond
de stad een aaneengesloten aar-
den wa1 met gracht gebouwd. Her
primaire doel van deze circumval-
latielinie was het voorkomsn dat
burgers uit Groenlo, toen nog Grol
genoemd, konden ontsnappen,
maar ook om te beletten dat hulp
van buitenaf de belegerde stad zou
bereiken olzou kulnan onlzeLen.
Er werden meerdere schansen
gebouwd waar de Staatse belege-
raars zich ophielden en zich kon-
den verdedigen tegen aanvallen
nn brilenal

De Engelse schans is het enige
tasttlare van de circu:r:vallatieli-
nie, He: is als hea ware een cirkel
om Grol heen. Deze cirkel werd in

een hele korte tiid gegraven door
het leger van Prins §rederik Hen-
drik. De linie werd door 22.000
soldaten aangelegd en bleek gen
succes. De stad Grol werd slel
daarna belegerd.

Die linie is uniek in de wereld.
Daarom is het sinds een paar jaar
een archeologisch rijksmonu-
ment. Daar is amateur-archeoloog
Godfried Nijs best trots op. Hij
deed ruim dertig jaar onderzoek
nail de localie van deze vierhon-
derd jaar oude strijdlijn. Ook deed
hij kaartenonderzoek en bekeek
hii luchrfoto's. Srukje voor stukje
werd de puzzel gelegd. Nijs heeft
meerdere opzienbarende arche-
ologische ontdekkingen op ziin
naam s1aan. t Ltl ífote mzaiek v& §s. He6è. i. § rta de lokalsr van d€

PnqWillem AlexanMel.

. ln 1963 §aikte kunstenaa,
eeÍ Heeer de mozaieten in tt
$hool-

iiïgïËË;. :i;rii Fí
iË9f;íË;,'i:ii:: fr gl
d;:6+3'n: ::.É:: L- FliiËiï;;ï ,:;'i;: 3 8"
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Godfried Níjs, omateu.-€rcherloag, Foto: PR
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wll TElflrux - vier Winteswlrkse veredglngen helbea de l:§de!
ineen geslagen om in amer§ng te komen voor een deel van de
4t0.o0o euro dle de Rabobank te rerdelen heefr in het kader wtr dc
..tc 'IIaÍ voor dë Achterhoekl

§et gaat hierbij om de muziek-
re:eniging De Eendrucht, Vercni-
ging IIet Museum, De Stichting
Vrienden van de Jacobskerk en de
K!§lW'In de gehele regio kunnen
culturele en sportieve organisaties
aan de actie deelnemen, Leden
val de bank mogen stemme! aal
wie ze een bedrag zouden willen
laekennen.

Per verenigilg is dat maÍimaal
2500 euÍo. Hoe meer stenmen
etn club weet te verzamelen hoe
groter het aandeel in het te verde-
len bedrag is. Door de samenwer-
king hopen de vier \^nnterswijkse

"erenigingen 
neer stemmen te

trnnen bijeenbrcngen.

])r Verenigitrg Het Museum wi1
eer trijdrage van de Rabobank
gebruiken in het kader van de ei-
gen actie 'Een lijst voor Mai Zeer
recent is aan de organisatie een
enorme verzameling schildedjea,
rluarellen en tekeningen ge-
..honken van de bekende kunste-
naal Ma van Dam-

De in Winterswijk geboren kun-
saeraa werd op 34-jarige lmftijd
d.»r de lJuitse bezette$ in 1943 in
kamp Sobibor vemoord. Het geld
ir nodig om il ieder geval een deel
w le collectie in te lijsten. zeer
wl§schijnlijk is het werk dan vol
gend jaar in het nieuwe musem
l-lart van Wenters in de Meddoe-
:t?f,1 L zien.

)e muulskvereli6atg De !er-

allaala lrcopt op ean deel lar het
geu o§ liauwe in§trumenier aan
te scbaf{en. \roor de vereniging
vomt de aanschaf la instume!-
iel iaar in, jaar uit weer een folse
investering. Deze moet wel worr
den gedaan om nieulve leden te
kumen voorzien van irstÍumen-
1:tr.

])e XNIIV loopt al enige í,d rund
met plannen voor de uitgave van
een speciaal voor de ieugd in de
gfoepen zes, zeven en acht van de
basisschool bedoeld boekje. Met
dit $atis boekje wil de Konink-
lijke Nederlandse NatuurhistoÍi-
§.he Vereniging, aJdelilg Oost-
Aci::e:hoek die begin 20lB het
10í!jarig bestaan vien, kinderen
opmerkzaam maken op de ve.le
leuie dingen die in de natuur te
be.lercl zijn, 0m de uitgave mo-
§s§.jk Je maken kan de lrreniging
eer bijàage uit de Sabobmk-pot
zeer soed gebruiken.

1)e Slichring Vdenden van de Ja-
colskark heelt eel heel lijzxder
prsieal rp het 0.§ waaYsr een
bifdraga il het kai:r va* il:§ voor
de Achterhoek z.)u word.n liege-
iulcht. De Stichtitg slell zi.i1 ten
doel. otrdersteurrrt t€ lj' der bii
lret bshoud eq csdirhwd lm de
Iacobskerk. Iedereen is versouwd
met de klanken w let ca:ï19n,
maar rrijrvel nierunJ rrert rvat
zich boren in de kerL rÍspeclt. \ia
een iive-stream wil de Stchting
esoor zorgen dat het putrliek op
st aat te zien kliigt e'at er gebeurt

in da speelcabirr:. De beelden
§orden geprojectea:d op een mo-
§lor Yoor de toresing3ng,

§et zijn de ledenvan de Rabobaak
die mogen stemmen.Iederlid, dus
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ltíijwilligetsvonV.renig,r§rr,,'ruseufr bes.hriivén de collèctieMoxvdn rrft nouwkeurig. Foto: ?R

niet iedere §.ar, kiigt viif stem'
men; maxiraatl :wee stemmen
mogen op dezelliie deelnemer
wordel uitgebracht. 3s overig€
drie stemmen gaan naar de an-
dere dde deelnemers ia tle groep.

Lar:gs veel wegen zullen wiiwil-
ligers, leden en vrienden en fa-
milie van de vier oÍganisaties van
dere actie op de bsogle worden
gebracht, E{ kan va! I !0t 26 mei
worden gestemd.
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§chNerhoek Nieuws t'lintersi

Belevenismussum srssr de
§omer open v§or puhtr§ek
Bouwgroep
begkt rnet
verbouweren
inrichten tvvee
ruimtes
Doot Bott Kroon

§t§?§§&!JX - Belevenismusem
'§er:ld van Wenters' gaat dit iaal
open. Nog voor de zomerperiode
zijn de onwmgstruimte en de ex-
positieruimte van het museum
aan de Meddosestraat voor pu-
bliek toaganlelijk. Dit nadat beide
§ta1ss door een bou«groep van
,3 §lchting Exploitatie Museum
in het Hart ffin wintersiik is ver-
bouwd en ingericht. De verbou'
wilg en iroichting zijn linmcieel
mogelijk door een eenmalige bij-
drage van de gemcente Wlnters-
wijk van 150.000 euro.

Tienke Brouwer, voormalig voor-
zitter van Vereniging Het Museum
en de Stichting Exploitatie Mu-
seum in hel Hart van Wintersiik,
opende vorige week woensdag ín
het bijzijn van genodigden offici-
eel he: pad ro;r de bouwploeg.
zij deed dat d3.: een doutel om te
draaien en de aanwuigen zo toe-
gilgte geven tot tlvee mn de voor-
maligè winkelpanden waarin l:e:
museu* wordl gehuisYest. Naar
schattilg dl:rt het 'ir: 

maanden
volrdat irrld: ::ix:er gereed zijl
Het belevenismcreum geeft otraks
middels onder meer rondleidin-
gen, demonstraties en exposities
een beeid un de geschiedsais ran
Winterswiik. lVereld van lfenters'
gaat ook min of meer als etalage
§lgeren van de museumcollectie
l:r: Verenigilg Het Museum. Voor
Itei 'bgmensen' m het museum
zo:gei cliënten van zorgstichting
De Lichtenvoorde.

Met de gemeenlsliikc tredrage van
150.000 euro die de werkzaamhe-
del aan de expositieruimte en de
ontvangstuimte van 'Wereld van
Wenters' mogelijk maken, is voor
stichtirg an vereniging een einde
geLomen aan een vier jaar duren-
i: striid om het belevenismusem
gerealiseerd te hijgen. "We zijn in
2012 begomen met het maken
van plannen'i aldus bestiurslid
Wim rer Haar m de Stichdng Ex-
ploitatie Museum in het Hart van
\MnteÍswijk die het beievenismu-
seum exploiteert. "Toen ro?§len
we museum Freriks verlate, om-
dat de gemeenre het pand afstoot-
1e. We l§t:al1 ttct glannen voor
een zichtiocatie in combinafle met
de Museumfabriek {mrin nu een
Historisch InÍormatie Put:t e. 0e,
Iuniorlab ziin Bevestigd en waar
ruimt is voor geologen, acheolo-
gen en een te*ielaldelhg, BK)J'

De !{useumfatrriek fu nra:.leeït
inmiddels. Maar omdat §31 g.ld
tot dusver ontbrak, moesten de
plannel vocr he! v*louwen en

opeaen vm heï belevenixuseum
tólkels worden uitgesteid. "We
hadden een ambitieus plan voor
500.000 eurol aldus Ter Haar. "Dat
bedrag zouden we via fondsen en
m subsldie vm de provincie van
3§0.000 eu§ bij elkaar krijgen.
Maa de prcvincie wees oue aan
waag af en de bemalenprocedue
duurd*§*llangl'

Tevens vergde hel.erige tijd voor-
dat de beheerstióting en w'oning-
corporatie De Woonplaats. de ei-
gena, tot overèenstemmin8 kM-
men over een huurovereenkomsl
voor de drle pandel (naast de
panden waar de ?ntv?ngst- en dc
expositieÍuimtes komen ook een
pmd voor de baki<erij). "Maar nu
hehben rve een mooie huurover-
eenkomst net De Woonplaats. Di§
hebben we 22 december ondene-
kendl'

Omdat de eenmdige gemeentelij-
ke bijdtage m 150.000 euro niet
genoeg is om ook de bakkerij aar:
te pakkel, i!-ordt het muserm ir1

Jxes verbouwd. "\iye dre[ eerst de
.§§angst- en de expositieruimte'i
a.ldus Ter Haar. "Voor de finm -

ciering van het andere wsk heb-
ben wa gla §ondsenplan opgezet,
dat vorrziet in het benaderen va:r
fondsen. We hebben al toezeggin-
gen binnen. Ook De Lichtenvoor-
de draagt biji'

De borwgroep van de sticltiag
gaat de kr:mende vier maanden
de onwangst- en de exposide-
ruimte schilderen, brengt de veÍ-

lichting aan ea verlaagt een dlel
van het plafond. Als de Stic§ting
Èxploilatie Museum in hel Hafl
van wi§ar:§siik over meer geld
beschilr, n ordr uok met het werÀ
aan ea de inrichting var de oude
bakkerij bcgonnen. "Daar zil wat
mee' bouwkundig werk in'l zegl
trardinator Gerard Helmink van
dc bouwgroep. 'Aan die baketii
worder Llge .isen gesteld en dat
kost war meer geld. IIe[ wordr ove-
rigerrs geen echte, werkende, bak-
kerij, want dat mag niet in verband
met de veíligheid. Maar we willen
r ei zo rvaarheidsgetrouw mogel jjk
:iitbeeldpn hoe er honderd jaar ge.
leden gcbalken lverdl'

Tenslone komt er digitale appara-
ruur d.ie bezoekers lnformatie over
de geschiedenis van Winterswijk
verschaft. 'lVe u,illen gam werken
mei oaaer §a€r presentaties in
3D cl ..t'irpulen'j aldus Ter Haar.
"Màta ,le rppdatuur installeren
§3 riet zelf, dat laten we aan de
axpeÍts overl'

De sdchting hoopr alle werkzaam-
heden over drie jaar !" Letlben
afgerond. "Dat is de bedoeling,
daarbij zijn we we1 alhmkelijk van
de snelheid waarmeewe geld km-
nen inzamelen'j aldus ler Hau.
Wat dat betreft, is het volgens Hel-
mink bel§grijk dàt de eerste twee
ruimles Im het belevenismuseum
cver vier maanden voor publiek
roeganke)ijk zijn. "Wanr sponso-
ren en londsen geven eerder geld
aan ists drl al isctioneeÍl'

nenke Brauwer hee*de rréning van het museum ve,richt, Fot :WifitaSdle

3C
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Nauwgezet met surrealistisch trekje
lerbetoon aan Wim Slotboom

t.ltatsr*r §3s !6§. tr tt';rteÍr§tas l§§ trtt§sw €en
§.,*,§ri§, Wie het sit y.n d€ t§:r§ rrr.itra* llnit-
,{ailr§. ziet ul iea6§r tra }et alts §&,J* gwakl door
issàad v@r siè r.hild.§r mrÍ it dar te! iqbty al,*n. ln
l§u*§s í..st Ende s d€ Mist§rtria 3l{ i5 ,aïnÍ !2 mei
lra ar s§a r: aug{rtrl *r srcot ertil :{trildèrier l§ .ièn
dt€ ht §ëe* í.t€l.t!r atr rijn e(htgenlte i, Slotbooe.

§,§tt§§lJ,( - De voosili-
g. €ig.n..r và. autot§d:-
beiri.lt's.a!oo§ *atte
vooí?i,ai,isli§(he s.hildeÍïen
mel hiar en daar een surrea-
listi5Íh t.ekje, Het schildeíj
d?t li aarkle van de breíde-
r( Net 0§5ink is daaNàn een
typis(h v0o.beeld. Hst pra(h-
tige p.td §1et afuebeeid op
ie v!3r!§rd, maar de kleine
!red.,ij .t d€ adr:.rgfrnd is

oo,. §.1 C.1,nL !e, vergetÍk-
b.r, $§alktisch gíàpje vin-
d€n së 3§s in e* wsrk mei
dàrep ë. 19e *§ kijkje
op eln eilpldn itr fsà& AÍ-
gebeeid zÍn mensen gekleed
7oal5 in die tïd, die eóter
waÍden gai€8Bsln8en door
een gÍoep tosriste. io de tÈ-
genw@rdige. tid.
0e is llet (!.st Ende §.teon-
de s.hilderijen zijn allemaal
.Íkomstig uit de Srote colle.tie
die Jo Slotboofr in hanr bezit
heeft. Hàar e.htgenorl maak-
te vooral vele realistis€he
Íhilderijen van still€vens,
lands.happen, stads- en zee-

gszi{htetr i! dr traditie van de

19e ss§ t§rrtr.ial§.§.
Evenàlr wè.L i.. dlè rthildeE
vrlt bij Slotboom ook de bij-
zondeíe li(htval op. l! de (cl-
lectie qok talrijke Winteswijk-
se dorpsgezicht€n.
Wim Slotboom volgde op d.
àmba.htshool een opleidin§
tot schilder. ln 1974 fioe.l
§l*tboom enkël€ wltro lisr-
sarllen var eil ziekle. Zijn

:xP0§rï!r vAN lN
:lr+ 0VLliLillLN
tfHlLDE! l§ À,1U-

t;ur"1 (a§:ï,§§rt

vrcuw kocht voor h€s *til-
3§6geÍeieno,i@t wiaree
hii ormidd"llijk .ar de tlag
g:ng. Wie Slstloaft t&rcha
in de jàren tallae ftsa!§
te b€studeren hoe zij. g.de
worbeelden werkten.
g.wndien blslhikte lij §t
esn enorme aollertie Llnra-
bo€ken. Ook daaruit !aa'

melde hij veel inturmatie.
tlsllrocm was geen veelschil-
der. Hï deed er vele maand€n
en soms zel6 eenjaar wer om
iir Íhilderij t€ realiseÍen,
te§, rauwgezet werkte hij ië-
aeÍ detail uit.

tihildeíij von wm golboan, aet zi.ht ap he! spaaí en de Porcllelr., ti,:rn:,uestautont Bulten. Fola: PR

1

Fr§
t. t,ririideílep vèr !aJ,? t1.,.,..§ ,ir i. Í!i!erufi q!nsi aia. i. t..t. ,a :1 ,i.1 | 

^" 
rl

jlsi'r!i;i.liili ,i!r eipo5(iaa t§ ta trreii!;n:l 11e1 alir5rrli, r3r3r §t. a.:a 1,r!:r §§§§
kli:r 'r r:er ri*rritriiiaa§rtta. §u5pilm,tdnlÍ Erii. ir ie,lp.e rtxxirt, r,'cr:llri{l::
vrijria;; geop,:;d ,::I 13.t, ,ta:t.rt !r: éx iaCera :èierL-j:!: t;. 't,i, arl ]t.l! L,!.
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I t,§x ?7 J§t 2017

§elevex?§srrrxs§&urn gaet prsefdra aien
Komrij-expositie vormt de aftrap
,tsa ir t.t :rvér flr 1nh!

irf, t ...rtirg Het Musex
/3ó tat Be,cveíismusëum
rtn llea Mlraum. llàn1 và!
itt*itrt §rr*inH wo.íer l

lert§, rlen 9s gaan prts

§lni"f§ÀSttt.l« - S«Íetaris
Johan Winkelho6t "We be-

Sinnen met een expcitle oveÍ
ieven en werken van 6eÍÍil
l(omrij. In het voorjaàr 208
komen we dan met €en nieu-
we expositie. We z.jn ool àl

druk met het voorbereiden
daaean."
Maar ee6t tudr;j dus. Hij
noemde ziahzelf rcl eem
'WinteEwijker tegen wil en
dank: De *positie is samen-
gesteld door Sjoerd Kemeling,
lenni Heesen en Johan Win-
k€!h§6t, Be uiteti.g 3e-
beuri door een ieàd vafi zo'n
zeven p€6onen. Vtal vrn de
tentoon te stel,ra abj§.:€n.
§als de burte ea §. a§a
§itiderij, lnjg: ,l§a §!*.§
ir àruikieer v?. a.t 6eí,1
Kom,ij Coll€C€" a.rrcr§ §-
tos en attributen uit de pívé
veÍameling van \4íim s(holk.
De door (omrij gesignërde
boeken zijn op de lxpositie te
zi*, mrals zijn NRf-.o-
lrrns er {ielgd)tut !. Min-
der belerd ir dat Komrij tek-

5 D|NS»À§ Xa Jmt 2017

«re

!.§;atla *ar, t§t ,n veryr,-
,ir.na r.iè.rrt 1 lrtt Ce dars§
i*ta,d rrn Wert€B" VooÍ?ittta
raa: 'ta, §sg lekar rog niel ,t
:r.§r, i*nr we doen se, r§
,rlta. l.armae is Winters*tt
a§ traa ,, la att,,"

stat s(hreef wor ondat
lndere Boudeijr de G.oolat
810É oeze tekíen 2rn o0l a
irdijken. Tewr! zijn de lfta-
litr te zien, die dooÍ hem b!'
scireven rerden in bijw&-
5e.ld 'VeMoest Aedlël at
komen ook s.hilasÍijen §
hrngen die daars« €§a;
ëÍ- Van Lith: "§a rs§..
hal bawust epr lsie.ism!-
seum. Lirht, beeld. g.l!it, i..

ls is ií*e6ati€f Ér aEen vi- !'iort vdn Lith lliatar rarrzitleí en lohon §,§kelho§t xttd.ls rdó ,?§,.,r,ag ,a, t$rteum i, het níeo||e bel*ehi'r§r§, tlreCdo.5toot
deobesld€n die op !e sepen 38-4a "We bqi..e, oet een Kafr,ij6paiie'. Foïo Hsu &. ,. L.rt
zrjn via tou(hs(reens.-
Het mu5eum wordt ret! 8e- gastvclw er -heèr. Momen- offi.ieel in gebruik genomefi. in eigen behe§, ,1..G. er i5 computerd§j.rndigen. iaaar
rund door (liënten v3n de teel wsí& nog druk geklust in Daa.nà gaat m€f, verde. met er werlgroeg eder leiding ook vrijwilliges die Íonaie,-
Stichting de Lichtenvoorde.. drdrieparderwaarhetmu- het opknappen en inrichten v.nG"ÉídHelsi.L,dierita:- dingenwillengevsn,zijnsl-
oeze zotginstelling xder- seum rut een deel van zijn van de voormàlige bak&3rij rp §-&l vaklui lertaàt. To.h kcr, ,atnl el nu eeÍ't wordt
steunt en begeleidt ralsen .oll€ctie tere(ht lan. De pàn- nummer 42- Drar ur. no6 ir:rn*n er nog wel wat hel- poei s§rsa;d, is de ent.ee
met ee5 teperklng an d€ e- dsn MeddosettErt 18 en 40 middeleí voor nodig. t?§ bí. 6ezo&t wo.den bij- gntis. allrwwel een víi} g,i
ftenleving. Aj tuden op als »nde1 dls op r7 november Alle werk2aàmheden vinden vooÍbeeld nog elektÍicieng er welkoo is.

men het nog niet &€. de

voorwaarden eens gewaaden.

De la.tsie 3r§varsa i5 st€lt
19. De:e *r: r§at in Arnhe0,
maar teaggsrnde! in 3ea
opslàBdetot:n vrlb!Í&
lohan W,.klarr:., *rtsta.a
van de mura!mwsliging §,
sjo!Íd Kemeling bettwÉli,,
zi.jn blij met de zoel'aora* vir
8auke. lohan: "Wi! heb§* in-
middels r3 gens§1en?§ iati
§taaÍ. Dat is ook vos§t ae

danlen aan de inzd e. Ja!

lll l,tlA[,it;
ML:tt§ trtr
iHiltt:ll\i \;irc
\ : ir l l lil i \i i::\,:, N

6e,lritDatlseenbehooíliik Vel'jeraorE.utafijnsao;riJeltl.vc.reMrteretaríiekiaotied€lienqren\steaen.Crdeo.hler'lónéreliussitthekcrcr.
ànaaal. Owrigens i5 Het M!- ,ota:Hon@ídelo.t
r{§ er niet op uit om ar :o-
ea mogelijk in bezit te h€b- gekregrn, stond$ eerrl bii xse bekrn qn artikelen ge- een obelitk. 

'lierdoor 
wèreo deeendiedenL'lettogéó.t

§aa.Alszeopeenmooieplek FÍeril§,N!hebtanzehierin :rirever.ofrdat et na het veeivandeeaderegren§ste- weten, kaó Cat door8.vs..

:At., is drt goed. Zo stàat er de Mu:elmfabrisl een mooi ilileenvallen van het Napole- nen o{r'rrig gryoÍden. Dàr gàa§ w kijL9. en alt h€t

ar .ok één in Zrtph"n in de pleat t ontasch€ tijdpeík 8Íens.otre(- "Dat ls d. §,.. drt en groot e,één;t de?e op de foto.. de

arh var lst stedelÍk muse- Owr ra sxliearlir van de ties rgdig waref,, zijn op- aàn1al op d:ií aallr. ]\traaÍ sitelastleg8en."

!§." sjor.d: "Slenen, die wij gre6r1€ne{ !n §ll rrome- nieu*tagrenzengemarkeerd. we hebben eÍ àl veel te,tgge-
in d3 la3, dra ja.en hebben ring hxÍ1 N:cl À3ta*rof di- Nu m§ tlef,en ir de vom vàn vonden", geeft Bru!§ a.t. "lé- § qrerllrir:r;r;r,:.ri

§*
n

II

il::

Bauke op xs§}« near grenss§sxlen
'Er zijn er vast nog meer'

alet Legri r.ai ran rlnC€ri§.lrli* rveí I'!ri ío*§i§tt§§a
rii i{olten. íet qeíd.*f g161§ ::tàli} vàn de Veireoxr&«.*
lt§rtra. -§.r i! a:]r l&l r.r§*i e6gelijL tr!n!§ls§,,ti.
r,tarrt §tt :i,n tr, taa ar!!rr:.., !{c artlt' in rtrt a§ tt}-

:irràl:tli!f,Jli{ - Ba{ke e.
z,jn vÍouw komen al vanaf
1§§8 .t t§3tarÉnti.B Roi-
mr.ri«ra in (tttan. ria.
zta zs vo6 tt rust, maar ook
oadat Àauls dan reel.an-
da(ht lr§ Sereden aàn hèl
opgpoÉn van ao8 ontbreken-
de grentstendn. "Er moeten er
nog wel een paar op een boe-
renerf staan of liggen, wellirht
zord€r dai de eigenàar het
w!el- Mogelijk zïn eÍ ook wrt
wegSezakt in hel veen:
ïei g€rurht gaat dat ee! op-
me.i€lrl heryebtuik tidr
§d§a l. e. tsedeaj it
da b!§a. taa íaer ir do.r-
raarer ge:à?t, en *§si
links als rechts van de op€.
haard staat nu een helíl- leder
met het wape. ercp. Het ene
vatr hel Bisdoa Miiníe. etr
het andere van het 6íootheí-
to8dom GelÍe.

!. 5laat ook een lteen in het
trtaa !a. iet 3.ltíirt- §r
,§m*m!s€um ta R§ltrr-
d3*. Veieniging Hea M!*!m
aalt §.a 3!!k g',*ix:xl
riis si... §rr l,Va'a.§sil §
k.ijgen, §ai, t§a sp a.d3n ,t

32
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uHet §x sex? éc&xx b*Xevenisrm:xssïr,m'
Wereld van Wenters gaat open
§rl Cr ,?r.,ri§ trs lra §rr!§Ë tl§xt*i* rtr l,y€ntes èràt
§, tr.§ §t,i§r,t§* §*r: in vxx*iiil3. llEn&e 8ffu.
.r r ,orit\noril'. Joo{,ltrf /àn de . .(i r íjN trploltatie Het
§trtr§: "§t,tr§,it tr §t &§ei Op rrtts§t a§.&t{r rlndt
tr rrr§.itt, §tr§,§§ ttrrtr,"

öffi""'

§tl.lT§Rslrtl{ - ap r .l3nuari
2013 sloot museum irs,ik-de
deuren- Maar na de a:nv:n-
k?lijke tsleuEte,ling is men
niea bij de pakker reer gaan
zitten. lnmiddels ir er in de
Museumfabriek aan de Laan
van Hilbelink meer ruimte
vooí de collecties Bekomen
dan voorheen. Nu, met de
opening van twee panden in
de Meddosestraat, is er nog

i,ir jlír 11!4 \il'rRÀ11 l'

meeÍ mogelijl geworden- De

voormalige baikeri.j op num-
eer s §*.Lt op lermtr
evsneens !ÍdeÍdeel uit yn,
het museum. Inmiddels is wel
hel (unstEnde ge5l0ter. :x-
p!5;ties die daar yoo&:en
plaats vonden, ve.huizen nu
naar de Museumhbriek.
Om te zoÍgen dat het msrarm
voor iedereen toegankelïk is,

is er e€n team vàn vrijwillige6
opgezet die àaruoorgaat zor-
gen. Theo Íetelepta is al5 vrr-

willige: coir ri (ràrdinato.
van hël v.i.iwill,g€§wc.k. Dat
drei hij samsn ssl §iny Pao-
piarmole. Thar: '§a aasmen
a§ zelf de pi§.,§§g§a!" We
!:&nken val a,ler wààrdoor
àel prettig §t!a"v!n is bÍ
ons. We denker hardgp mel
elkaar en pioberen ool eel
beëtje out of the box ie dsl-
ken. Zo kunnen er lezingen
wsrden gehorden. Di(hlec
!unren zelf iets oíganiseren,
brvooöee,d Íondom de ge-
dichten van 6erit KomÍr, We
hebben al een takk€r die
workhops gaat geven eicj'
Siny: "We werken ook n:uw
samen met de Stichting de
Lichtenvoorde (zorgin:telling
die mensen met een beplr-
king atrietsteunt en begeleidt
in de:;m:rleving). Een aantal
van §..aii.ten maàkt deel
uit vir or l:am. Wi] zijn ge-
zamerlijl i: g"rtleren en
-wolwrn er z§.gen dat alle5
goed re.la.tll'
ïienke: & rijn deze zomer
open gegaaff om proef te
draaien. De tontoonsiellirg
over Gerrit Komrij was vanaf
toen à, t€ ?i!!- Oeze blijft er

l)af:.!t§t
ili: iriirlrt rt irrrr:,rL!r-
rltl, qr rlir ri:rr
ar., :.! riarai.r:r a.a
tar,,,t.rti::lrrtL:
i.i,i.::rti r;i. ir.l.rlia:r! i:i
ra r, i.taa:rfr:,:!'i, :r

:rl r.;raar aaralrar: !..:ia
ir.r'ir'rar.il ,:! : ,.,
\,r.!r:r. ii.rir.il li.':Èr l
:rr: a. :r,:.at.ii::.i ::11

:l _,a !ra rr;a iÈ
:l i.i:1.!.il:ttt ja aa

3ir. raraa a.taa. ::a

:,f iia l!tiii.:tr,rillr:
riLa;aa'l rrar,Èrl

Leden von het ,ior,€rtecnt voal r, dtt, Cie een echte publiekstíekker is. Vl.n.. .ittend: t1aïi , §ed.t, Sint
Ponpiermole, "fieale Eratwer qcv§ fha, kt?lppta c" À1r EuLhty. Fota Hon e n de Lao,

nog loa àpril 2or8. Dan gaa.
we verder mel iet leven et
wQak var Max vdn Dam. Wal
er m€t de (omrij-spullen ge
beurt, w€ten we nog niet. Hel

zru:orde zijn tL dàt niet
§at. 15 te ziÉn. Wsllicht kan
h§! tol een rei!€a,e expositie
worden. Daar ar! §e nog oveÍ
aan het na denken:'Íheo: "De

af§cktan periode ?in erzeker
al z§'! ?§0 beuoeles geweest,

Ua ltsen Duitse§ spontaan
binnen als ze via de Meddose-
straat naar het centrus lopen.
Het ee6te wat hun aanda:ht
trekt, :5 de grols là:l dte vdr
buitenaf pÍominent 2ilhttr.r
is." siny "Er staàr in ir1 g.s-
tenboek ook heel aardigs ot-
merkingen over het ru5er§
tn de exqo5itie, aJkomsligvan
b€:o€ka6 uit het hele land.
lemand uit Leiden sch-ji bij-
voorbeeldr ïreffend, duldeiijk,

het geeít een goed !e:ld. 0f
eer AlkmaaÉe: Het gseft c€n
uitstskènde indruL rsr (asij
en t{rteÉwikl'
Er zr,lef, ook regslsàaig csl-
,eai3t lilgryis5eld wotde!
tusser de Museumfubriek er
dE WeÍeld v3§ wente6. ïen-
le: "We zijr een levendig mr-
t.t§. Bij r* mig j. ot ë!
ruae stoel gaan zitten, voelen
uit wèt voor stof een jurl is
gemaakt of de geur van de

bakkeÍij ruiker. Het is dan ook
een Écht belevenismuseum."
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