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Een nieuw gebouw voor het Winterswijkse
Museum
G . M . Roding
Evenals zo veel andere streekmusea heeft ook het museum van Winterswijk een
zeer bewogen historie.
Op initiatief van de onderwijzer G . Jansen werd dit museum in 1929 opgericht,
waarbij de heer Jansen gelijktijdig zijn eigen verzameling ten geschenke aanbood.
Dit goede voorbeeld werd spoedig door anderen gevolgd en zo ontving men onder
meer ook de geologische collectie van A . Stegeman.
Weldra beschikte men over een bonte verzameling van allerlei zaken die op enigerlei wijze iets te maken hadden met de historie of de natuur van Winterswijk en
omgeving. Veel lijn zat er niet in, maar een ieder die dit museum bezocht genoot
toch van de bijzondere sfeer en van het enthousiasme en de kennis van zaken van
degenen die toelichting gaven.
De behuizing was en bleef echter een voortdurende bron van zorg. N a tal van omzwervingen - wij herinneren ons nog het Plein bij school C - kwam men in 1948
terecht op de Satinkplaats. Het betrof hier de bovenverdiepeing van de garage van
hotel De Klok' en ongetwijfeld hebben tal van onze leden het op die plaats leren
kennen en waarderen.
Hoewel centraal gelegen, was dit zeker geen ideale plaats, vooral toen in de zestiger
jaren hotel 'De Klok' werd opgeheven en een winkelbedrijf zich daar vestigde.
Toen het ondanks vele pogingen niet lukte een passend onderkomen te vinden,
besloot men de gehele verzameling voorlopig op te slaan in het Centraal Gelders
Museumdepot in Zutphen. Hier was deze niet alleen veilig opgeborgen, maar
bovendien werd er een nauwkeurige inventaris opgemaakt, de belangrijkste stukken werden gefotografeerd en waar nodig eveneens deskundig gerestaureerd.
Intussen zat men in Winterswijk niet stil. Verschillende organisaties, tenslotte wel
18 (!) stuks, op het gebied van onderwijs, cultuur, natuur en vrijetijdsbesteding,
waaronder natuurlijk ook de plaatselijke afdelingen van de K o n . Ned. Natuurhistorische Vereniging en van de Nederlandse Geologische Vereniging zochten elkaar
op om gezamenlijk een oplossing te vinden voor hun, weliswaar sterk uiteenlopende
ruimtelijke problemen. Deze kwam in zicht toen de gemeente Winterswijk het
voormalige scholtegoed 'Freriks' aan de Groenloseweg aankocht ten behoeve van
de woningbouw en bereid bleek een deel ervan uit te sparen voor educatief-cultureel werk.
Het huis werd met zorg gerestaureerd en daarin vond nu ook de vollectie van het
museum een waardig onderkomen. Er kwamen afdelingen voor archaeologie, historie, textiel en natuur en het behoeft wel geen betoog, dat de (40) leden van de
afdeling Winterswijk menig 'steentje' hebben bijgedragen om de geologische sectie
van dit museum goed voor de dag te laten komen! N u kunnen we zien wat de
bodem van Winterswijk (zoals de steengroeve in de Muschelkalk, Miste, de Vlijt)
voor schatten bergt en dat er bovendien ook economisch belangrijke zaken te
vinden zijn als aardolie, kalk, steenkool en zout.
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Drs. W. Peleiicr, voorzitter van de Stichting Freriks, overhandigt aan staatssecretaris
van CRM, de heer Ü.C. Wallis de Vries, een Winterswijks geologisch aandenken,
afkomstig uit de Steengroeve.
De Nederlandse Aardolie Maatschappij is hier dan ook actief bezig en heeft ook
aan de opstelling haar medewerking verleend.
Op donderdag, 19 oktober heeft de heer G . C . Wallis de Vries, staatssecretaris van
het ministerie van C . R . M . 'Freriks' officieel geopend, dat naast het museum nog
eeen hertenpark, een bijenstal, een kinderboerderij en in de toekomst ook een heemtuin omvat.
Wie plannen heeft om in Winterswijk en omgeving te gaan verzamelen raden we
sterk aan dan eerst 'Freriks' aan te doen. Een geologische excursiegids is daar
tevens verkrijgbaar ( ƒ 2,50).
Het is, behalve 's maandags op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 en 14.00 tot
17.00 uur en op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Het adres is Groenloseweg 86,7101 A K Winterswijk, telefoon 05430-6135.
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