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Dit jaar werd zoals voor alle musea gekenmerkt door de corona-crisis.  Na de openstellingen op 

de eerste zondagen van januari t/m maart 2020, moest de deur gesloten blijven tot de eerste 

zondag van augustus 2020.  De zomer-openstelling van juli 2020 ging daarom niet door, die van 

augustus 2020 wel.  Ook de belangstelling van groepen was door de pandemie zeer beperkt, 

mensen hadden niet veel zin meer in uitstapjes met grotere groepen, ook al vanwege de 

noodzakelijke maatregelen soms onmogelijk.  De totale aantallen bezoekers over het hele jaar 

viel hierdoor enorm tegen.  Door de beperkte openstelling zijn ook de energiekosten belangrijk 

lager uitgevallen voor 2020 variërend van 35 tot 54 % minder in vergelijking met 2019. 

Dit jaar moest de 5-jaar vergunning voor de wapenverzameling bij het Ministerie van Justis 

verlengd worden, hetgeen na enige moeite ook weer gelukt is, de procedure hiervoor wordt van 

overheidswege wel steeds gecompliceerder gemaakt. 

Naar aanleiding van de berging van de Typhoon bij Eefde in november 2019 werd dit jaar bij de 

gemeente Lochem een verzoek ingediend om ook enige onderdelen in ons museum tentoon te 

stellen. Na geruime tijd ontvingen wij echter bericht dat hieraan niet wordt meegewerkt, er 

zouden geen onderdelen meer beschikbaar zijn.  Jammer want we hadden de collectie 

onderdelen van Lochemse toestellen graag hiermee uitgebreid.  Aanvankelijk hadden wij ons 

verzoek gericht tot Minister Bijleveld maar zij verwees ons door naar de gemeente Lochem. 

Dit jaar werd ook besloten de collectie uniformen en onderscheidingen van ons bestuurslid 

Sander over te nemen door de stichting. Hiervoor werd eerst een beroep gedaan op het 

Roelvinkfonds in Enschede die wederom zijn bereidwilligheid toonde door ons een bijdrage te 

verstrekken van € 18.000,--.  Wij zijn het bestuur van het Roelvinkfonds buitengewoon dankbaar 

voor deze royale gift en hun loyale opstelling jegens onze stichting.  De collectie is uiteindelijk 

van Sander overgenomen voor een bedrag van € 17.750,--; een bedrag van € 250,-- was nodig 

voor de in dit verband verrichte taxaties. 

In verband met een aantal inbraken in oorlogsmusea in ons land, o.a. in het Eyewitness Museum 

Beek, Limburg, het van Ghent-kazerne museum in Rotterdam en het Oorlogsmuseum in 

Ossendrecht, zijn wij extra alert geworden.  Mede omdat in augustus 2020 een bezoeker wel 

zeer uitvoerig foto’s heeft genomen van onze collectie, hebben wij besloten een 

fotografeerverbod in te stellen.  Alleen na overleg met de aanwezige surveillanten in ons 

museum is in het vervolg het beperkt toegestaan om foto’s te maken.  Het fotografeerverbod is 

door middel van diverse bordjes aangegeven. 

Van Joey Jacobson is de tekst ontvangen die hij bij zijn boekpresentatie in Canada heeft 

uitgesproken. Omdat wij beschikken over een film van die boekpresentatie, wordt onderzocht of 

wij via Oscar Siep van destijds Patagonië Multi-Media die film kunnen laten voorzien van een 

Nederlandstalige ondertiteling.  De vertoning in onze filmzaal zou daardoor voor het 

Nederlandse publiek makkelijker zijn te volgen. 

Voor het subsidie van de gemeente Oost Gelre zijn wij deze gemeente weer zeer dankbaar. 

In totaal bezochten 4 scholen ons museum, waarvan 3 basisscholen. Alle 3 kwamen van buiten 

de gemeente Oost Gelre alleen de middelbare school Marianum kwam uit de gemeente Oost 

Gelre. De groepen van de basisscholen kwamen uit de gemeente Winterswijk (Kotten) gemeente 

Berkelland en de gemeente Oude IJsselstreek (Etten) 

In totaal brachten 6 groepen een bezoek aan ons museum, in 2019 waren dat er 67. 

Ook kwam er in 2020 een klein aantal buitenlandse bezoekers. 
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