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Beste vrienden, donateurs, allen die 
Museum Romagne 14-18 een warm 
hart toedragen, 

Met gepaste trots presenteren wij u 
de eerste nieuwsbrief  ‘nieuwe stijl’ van 
museum Romagne 14-18. Via deze 
nieuwsbrief willen wij u maandelijks 
op de hoogte houden van alles wat er 
gebeurt in en rond ons museum. Ons 
museum zeggen wij met opzet, want 
als er het afgelopen moeilijke jaar iets 
duidelijk is geworden dan is het dat Mu-
seum Romagne 14-18 door vele handen 
en harten gedragen wordt. Het museum 
weet zich geliefd in binnen- en buiten-
land. Daar zijn wij dankbaar voor. 

Uw support en betrokkenheid is een 
geweldige steun in de rug. In de eerste 
plaats voor Jean-Paul de Vries, maar ook 
voor de Stichting Vrienden van Ro-
magne, die Jean-Paul in zijn werk en zijn 
missie met raad, daad en financiële hulp 
terzijde staat. Deze nieuwsbrief is dan 
ook ondertekend door Jean-Paul en de 
Stichting Vrienden van Romagne. 

In deze nieuwsbrief willen we u bij-
praten over de ontwikkelingen in en 
rond het museum, onze plannen en 
vooruitzichten en het nieuws vanuit het 
bestuur van de Vriendenstichting. 
Maar deze nieuwsbrief wil ook net iets 
meer zijn. We hopen u maandelijks iets 
extra’s te kunnen bieden in de vorm van, 
bijvoorbeeld, een interview met Romag-
nekenners en -liefhebbers. Gesprekken 
met WO I experts, professioneel en niet 
professioneel, mensen, kortom, die iets 
bijzonders te vertellen hebben, rakend 

aan het museum en het verhaal van 
Jean-Paul. 
Daarmee willen we in deze eerste 
nieuwsbrief een mooie start maken.  Cor 
Speksnijder sprak voor ons met Bruce 
Malone, beheerder van de Amerikaanse 
begraafplaats in Romagne. Cor Speksnij-
der, gelouterd ‘journalist in ruste’ heeft 
ons te kennen gegeven graag op regel-
matige basis bijdragen te willen leveren. 
Welkom aan boord, Cor. 

Welkom aan boord ook onze demissio-
nair Minister President. Jazeker. 
Onlangs sprak Mark Rutte zijn oprechte 
support uit aan ons museum. Een bij-
zonder gebaar dat wij, zeker gezien de 
overvolle crisis agenda van de Minister 
President, op zeer hoge prijs stellen. U 
vindt zijn woorden via deze link terug 
op de website van Museum Romagne. 

Website Romagne14-18.com  
veRnieuWd
En daarmee is het woord website geval-
len. U heeft het ongetwijfeld gezien. De 
website van Romagne 14-18 heeft een 
facelift ondergaan. Onze webmaster 
Justus Dolleman heeft de oude site on-
der handen genomen en het resultaat 
mag er zijn. Maar we zijn er nog niet. We 
willen dat de nieuwe site van Jean-Paul 
ons nieuwe ‘praathuis’ wordt. Niet alleen 
gevuld met nieuwtjes, maar zeker ook 
met columns, blogs, filmpjes, interviews. 
We streven ernaar wekelijks met mooie 
bijdragen te komen. Kort gezegd: de 
site Romagne 14-18 (en in het kielzog 
“https://www.friendsofromagne14-18.
com/home” site van de Stichting Vrien-
den van Romagne) zal voor u vanaf 
heden het centrum zijn van informatie, 
lering, verdieping en vermaak. 
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RubRieKen
Wat zit er op zeer korte termijn in het 
vat? 

Romagne Toen en Nu. Fotograaf Marco 
Magielse (bekend van zijn boeken The 
Secrets of Romagne, War Relics, The 
Road to Romagne) vergelijkt in beeld 
en woord het Romagne ten tijde van de 
Grote Oorlog met het Romagne van nu. 
Wat is er nog hetzelfde. Wat is er sinds-
dien veranderd?

101 redenen om naar Romagne te 
gaan. Eveneens van Marco Magielse. Hij 
duikt voor ons in zijn omvangrijke foto-
archief en gidst ons zo door Romagne 
en wijde omgeving. 

interviews. Cor Speksnijder praat met 
kenners en liefhebbers. 

Jean-Paul online vooR scHool-
KindeRen en bezoeKeRs  
En dan, last but not least, is er nog Jean-
Paul’s eigen virtuele rondleiding door 
zijn museum. 
In De kist van Romagne zal Jean Paul 
regelmatig bijzondere stukken uit zijn 
collectie laten zien, voorzien van zijn 
eigen unieke commentaar. Dat kan hij 
doen door middel van apparatuur waar-
van de aanschaf mogelijk is gemaakt 
door een gulle donatie van Fonds de 
Waterlander.
Jean-Paul dus als virtuele gids. Het past 
in zijn vergevorderde plannen om via 
het internet zijn schoolkinderen toch 
te kunnen blijven bereiken. Het zal 
duidelijk zijn dat de corona crisis voor 
veel ellende heeft gezorgd. De nood-
gedwongen sluiting van het museum 
heeft niet alleen voor grote financiële 
problemen gezorgd, maar er ook toe 
geleid dat Jean-Paul op dit moment niet 
kan doen waar zijn hart zo naar uitgaat: 
het verhaal van de Grote Oorlog door-

geven aan schoolkinderen. In de loop 
van februari hoopt Jean-Paul te kunnen 
starten met online colleges aan school-
kinderen over zijn museum en de Grote 
Oorlog. De experimenteer fase is in volle 
gang. En dat moet ook wel, want de 
aanvragen stromen inmiddels binnen. 

Romagne 14-18. een museum 
van ons allemaal 
 ‘Ons museum’ zeiden wij aan het begin 
van deze nieuwsbrief. Dat betekent ook 
dat wij wat betreft de inhoud van onze 
sites graag een beroep doen op u. Heeft 
u ideeën over het museum, verhalen 
die u met ons wilt delen, bijzondere 
foto’s, wat dan ook, aarzel niet en laat 
het ons weten via dit emailadres info@
friendsofromagne.com
Uw gedachten en bijdragen zijn meer 
dan welkom. Anders gezegd: doe mee, 
leef mee, bouw mee. Museum Romagne 
14-18 is van ons allemaal. Deze website 
wil daarvan een levendig bewijs zijn. 

oveRnacHten in Romagne  
Het komende jaar is een uitdagend jaar. 
Het museum hoopt zo spoedig mogelijk 
open te gaan. Wanneer het kan, wan-
neer het mag. We hopen op het voor-
jaar, we rekenen op de zomer. Maar wie 
zal het zeggen? 

Om u straks te kunnen ontvangen is 
Jean-Paul druk doende met het bieden 
van een nieuwe service: overnachten 

naast het museum. Omdat Jean Paul 
verhuisd is naar het nabijgelegen Cunel 
kan het oude woonhuis nu ingericht 
worden als gite, als bed and breakfast. 
Overnachting plus ontbijt. De verbou-
wingen zijn in volle gang om straks 
plaats te bieden aan 8 personen. Een 
prachtig vooruitzicht! 

Het bestuur van de Stichting Vrienden 
van Romagne blijft zich ook dit komen-
de jaar inzetten voor het museum en 
het wel en wee van Jean-Paul. U heeft 
op onze sites kunnen lezen dat Bob 
Latten na 5 jaar trouwe dienst afscheid 
heeft genomen als voorzitter. Onze 
dankbaarheid vindt u verwoord op de 
site. Wij verwelkomen Rob Leenheer als 
onze nieuwe voorzitter. Ook mochten 
wij ons versterken met Arnoud Boor-
sma. 
Tenslotte zijn we verheugd WOI expert 
Paul Moeijes toe te mogen voegen aan 
ons Comité van Aanbeveling. Ook hier 
past een welkom aan boord! 

Resumerend: we staan voor een nieuw 
jaar waarin er veel staat te gebeuren. 
Nu nog hangt de schaduw van corona 
over het museum. En ons allemaal. Maar 
er gloort zeker hoop. Laten we ons ver-
heugen op een weerzien in Romagne. 
Tot die tijd- maar zeker ook daarna- ont-
moeten wij elkaar in woord en beeld 
op onze website, op de FB pagina van 
Jean-Paul en via overige media. 

Wilt u deze nieuWsbRief  
maandeliJKs ontvangen? 
U kunt deze maandelijkse nieuwsbrief 
via de mail ontvangen, bericht ons dit 
via info@friendsofromagne14-18.com

Warme groet en moedig voorwaarts! 

Jean-Paul de Vries
Stichting Vrienden van Romagne 

https://www.deafbeelding.nl/
https://www.deafbeelding.nl/


‘MUSEUM IN ROMAGNE TOONT MENSELIJKE 
KOSTEN VAN OORLOG’

Bruce Malone, beheerder van de Amerikaanse 
militaire begraafplaats in Romagne, kijkt met 
bewondering naar het werk van Jean-Paul de 
Vries. Diens unieke museum, dat als gevolg van 
de coronacrisis met permanente sluiting wordt 
bedreigd, laat volgens hem zien wat in veel 
oorlogsmusea onvoldoende in beeld komt: de 
menselijke kosten van de oorlog. 

Cor Speksnijder

Hij woont en werkt op de frontlijn. Een eeuw geleden stonden 
Amerikaanse soldaten hier tegenover Duitse troepen. Vanuit 
zijn kantoor kijkt Bruce Malone uit over de grootste Ameri-
kaanse begraafplaats in Europa. Sneeuw bedekt het kortge-
schoren gras tussen de witte kruisen. ‘Sommige soldaten die 
hier liggen zijn gesneuveld op de heuvel waarop ik nu zit.’

Bruce Malone is beheerder van de Amerikaanse Begraafplaats 
Maas-Argonne in Romagne-sous-Montfaucon. Hij beheert het 
lichtglooiende ereveld, dat met zijn eindeloze rijen smetteloze 
grafstenen stille eerbied afdwingt. Tussen strak gesnoeide 
lindebomen rusten niet minder dan 14.246 Amerikaanse 
militairen. De meesten sneuvelden tijdens het Amerikaanse 
Maas-Argonneoffensief, in de laatste maanden van de Eerste 
Wereldoorlog. 

Op steenworp afstand van de begraafplaats bevindt zich het 
museum van de Nederlandse Fransman Jean-Paul de Vries. In 
een nogal onopvallend pand met blauwe luiken verzamelde 
De Vries vele duizenden voorwerpen die hij vond op de akkers 
en in de bossen waar destijds hevig is gevochten. Het be-
scheiden museum, dat altijd met beperkte middelen open is 
gehouden, wordt zwaar geraakt door de coronacrisis en dreigt 
zijn deuren voorgoed te moeten sluiten. 

Het verdwijnen van het museum zou een groot verlies zijn, 
zegt Malone telefonisch. ‘Het is uniek in zijn soort. Veel oor-
logsmusea tonen groot militair materieel en vertellen de grote 
verhalen. Ze laten meestal niet de persoonlijke kant van de 
oorlog zien. In het museum van De Vries gaat het juist om de 
soldaten, of ze nu Frans, Amerikaans, Brits, Canadees of Duits 
zijn. Meer dan veel andere musea legt dit museum de nadruk 
op de menselijke kant van de Eerste Wereldoorlog. Het toont 
de ware kosten van de oorlog’.

In het museum zijn de spullen te zien die soldaten in de loop-
graven bij zich hadden: wapens, helmen, laarzen, uniformen, 
scheppen, potten, eetgerei, benodigdheden voor medische 
hulp, naamplaatjes, brieven, foto’s. Voorwerpen die De Vries 
in meer dan veertig jaar aantrof bij zijn omzwervingen in de 
omgeving van Romagne. Hij heeft ze zonder opsmuk tentoon-
gesteld in een overvolle ruimte. Ronkende teksten en gelikte 
video’s ontbreken. Het is een ongepolijste collectie, een ruwe 
herinnering aan immens bloedvergieten.
Toen Malone kennismaakte met het museum werkte hij nog 
niet in Romagne. Hij was er in 2017 voor een bijeenkomst met 

andere beheerders van begraafplaatsen. ‘We gingen voor de 
lunch naar het museum. Als je daar in het kleine restaurant zit, 
denk je: wat kan dit nou eenmaal zijn? Maar zodra je de deur 
van de expositieruimte doorgaat is het: WAUW. Ik ben militair 
historicus, ik was diep onder de indruk toen ik die verzameling 
voor het eerst zag.’

Twee jaar geleden ontving Malone een delegatie van het Ame-
rikaanse Congres op de begraafplaats. Onder de delegatiele-
den was generaal Mark Milley, toen stafchef van de landmacht, 
inmiddels voorzitter van de gezamenlijke chefs van staven. ‘We 
gingen weer lunchen in het museum en vervolgens zouden 
we met de bus een tour van een paar uur langs de slagvelden 
maken. Dat werd slechts één uurtje omdat de delegatieleden 
langer in het museum bleven. Ze vonden het fascinerend. Het 
was het hoogtepunt van hun trip.’



Sinds vorige zomer kan het museum geen bezoekers meer 
ontvangen. De groepen Franse schoolkinderen, de militai-
ren van Amerikaanse bases in Duitsland, de passanten met 
belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog, de deelnemers 
aan de wandeltochten onder leiding van De Vries, ze blijven 
weg. Wanneer komen ze terug? Wanneer kan De Vries ze weer 
ontvangen? Niemand die het weet. Intussen vecht De Vries 
voor behoud van zijn levenswerk.

Malone spreekt met respect over de toewijding waarmee De 
Vries in normale tijden het museum onderhoudt, bezoekers 
ontvangt en groepswandelingen in de omgeving maakt. 
‘Hij houdt van wat hij doet. Als hij een groep jonge mensen 
toespreekt zie je de passie waarmee hij zijn werk doet, zijn 
liefde voor dat kleine museum.’ Gewoonlijk stuurt Malone ‘zijn’ 
bezoek door naar het museum, De Vries verwijst museum-
bezoekers steevast naar de Amerikaanse begraafplaats. ‘We 
helpen elkaar.’

Als geschiedkundige is Malone zich terdege bewust van de 
historische waarde van zijn werkplek. ‘Mijn huis en kantoor 
staan op de vroegere frontlijn. Het was in de herfst van 1918 
de linie voor de Amerikaanse 5e Divisie en daarna voor de 
90ste Divisie. Voor mij heeft dat grote betekenis. Hier zijn zo 
veel landgenoten omgekomen. Als je op deze begraafplaats 
loopt kun je vanaf de ene kant de overzijde niet zien, zover rei-
ken de rijen met grafstenen. Ik werk al tien jaar als beheerder, 
maar hier rondlopen blijft indrukwekkend.’

Malone, die vier standplaatsen achter de rug heeft, is op eigen 
verzoek gestationeerd in Romagne. ‘Waarom dat verzoek? Om-
dat het de Maas-Argonne is! Als het gaat om het aantal inge-
zette soldaten (1,2 miljoen), de aantallen slachtoffers, doden, 

gewonden, vermisten en krijgsgevangenen (bijna 122.000) is 
het Maas-Argonneoffensief de grootste militaire operatie in 
de geschiedenis van de Verenigde Staten. ’ Malone voelt zich 
verbonden met dit deel van Europa, al was het maar omdat 
een grootvader, die in 1944 sneuvelde in Duitsland, begraven 
ligt in België. 

De omgeving van Romagne is rijkelijk voorzien van voer voor 
historici. Malone somt op: de Vikingen in 888 verslagen bij 
Montfaucon, vluchtende koning Lodewijk XVI in 1791 in het 
nabijgelegen Varennes opgepakt, Napoleon III gaf zich in 1870 
bij Sedan over aan Bismarck, de bloedige slag om het strate-
gisch gelegen Verdun in 1916. ‘Er is hier veel geschiedenis. Het 
museum van De Vries past hier. Het is een belangrijke plek die 
ons herinnert aan de beproevingen van de miljoenen jonge 
mannen die een catastrofale oorlog in werden gestuurd.’

 

 


