
Als gevolg van de Corona-uitbraak en de daaropvolgende sluiting 
van museum Romagne 14-18, is het museum in grote problemen 
gekomen. Zoals het er nu naar uitziet zal het voorlopig gesloten moeten blijven. In het 
slechtste geval zal het museum pas eind van dit jaar haar deuren weer kunnen openen. 
Het seizoen is dan echter voorbij. Jean-Paul de Vries die het museum al jarenlang op zijn 
zo karakteristieke wijze runt, mist hierdoor inkomsten die beslist noodzakelijk zijn om het 
museum straks weer te kunnen openen. 

 MuseuM RoMAgne 14-18 Moet beHouden blIJVen

Een groepje vrienden, zeer trouwe WO1-geinteresseerden dat jaarlijks de slagvelden rond  
Romagne-sous-Montfaucon bezoekt, vindt dat het museum absoluut behouden moet blijven.  
Het wordt niet alleen tot het cultureel erfgoed van Frankrijk gerekend, maar heeft minstens  
evenveel betekenis voor Nederlandse bezoekers, waaronder veel scholieren en oud-militairen.
Het museum met al zijn indrukwekkende vondsten is niet alleen een voor velen belangrijke plaats 
waar aan de hand van de tentoongestelde objecten de geschiedenis van de eerste wereldoorlog 
voorbijgaat, het museum en Jean-Paul vertellen het persoonlijke verhaal van de gewone soldaat 
die ook een slachtoffer was van oorlogsgeweld. Dat verhaal, door Jean-Paul gepresenteerd aan de 
hand van de vele voorwerpen, moet verteld blijven worden aan zowel jong als oud publiek.

Het vriendenclubje heeft, in samenspraak met de stichting Vrienden van Romagne 14-18,  
het initiatief genomen om een crowdfunding actie te organiseren. Met één doel, namelijk het 
vormen van een fonds waardoor het museum behouden kan blijven. 

 WAt VRAgen WIJ VAn u 
1. U kunt ‘bijzonder lid’ worden van de Vrienden van Romagne 14-18, met de volgende voordelen:

- Voor het leven lang gratis toegang tot het museum inclusief een consumptie.

- Toegang tot een nog te organiseren bijeenkomst met een aantal interessante lezingen door 
aansprekende auteurs.

- Een exclusieve privé gidstocht met Jean-Paul de Vries naar bijzondere plekken waar anderen 
niet komen. 

 Het bijzondere lidmaatschap kost éénmalig € 250,-. 

2. U kunt ook een eenmalige gift geven waarvan u zelf de hoogte bepaalt. 

U kunt het tarief voor uw bijzonder lidmaatschap en/of een eenmalige gift overmaken op het  
bankrekeningnummer van Jean Paul de Vries; FR 76 1610 6006 4596 0041 8569 030 
BIC AGRIFRPP 861 ten name van J. de Vries, met vermelding van uw e-mailadres.

3. U kunt ook online diverse objecten en voorwerpen uit het depot van het museum kopen.  
Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar info@romagne14-18.com 

Deze oproep wordt meer dan van harte ondersteund door ambassadeurs van het  
museum Romagne-14-18 waaronder:

-  Hans Hillen, voormalig minister van Defensie.

-  Hans Andriessen, gezaghebbend historisch publicist over Verdun en omgeving.

-  leo van bergen, medisch historicus en auteur van o.a. ‘Zacht en eervol, lijden en sterven in een 
Grote oorlog’.

-  Philip Freriks, journalist, columnist en televisiepresentator.

-  diederik van Vleuten, musicus, theater en WO1-kenner avant la lettre.

-  Cesar Zuiderwijk, musicus en drummer van de Golden Earring.

-  bob latten, voorzitter van de stichting Vrienden Romagne 14-18 en auteur van o.a. ‘Poststempel 
Verdun’.

Bij voorbaat veel dank voor uw support waarmee Jean Paul de Vries het verhaal kan blijven vertellen.

namens Herman Koppenol, Henk van drie, René brouwer, Ronald Cossee, Kees en Rob leenheer.
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