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Inleiding

1

The Vanneau Foundation is gevestigd aan de Drielandendreef 42 (3845 CA) te
Harderwijk en is in februari 2021 opgericht. De statutaire naam is Stichting
Vanneau (KVK-nr: 81620918) en deze zal, vanwege de wens om projecten in
het binnen- en buitenland uit te voeren, handelen als The Vanneau Foundation.

Visie en Missie
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Missie:
The Vanneau Foundation streeft ernaar om historie levend te houden door zorg
te dragen voor erfgoed en aandacht te geven aan historische gebeurtenissen.
Visie:
We willen huidge en toekomstige generaties bewust maken en laten genieten
van, vaak vergeten, (cultuur)historische plaatsen, bouwwerken en monumenten
door deze te bestuderen, te beheren en te benutten, in Nederland en daarbuiten.
•
•
•

Doelstellingen:
Locaties met historische waarde vinden, onderzoeken en erover publiceren
via onze website of nieuw te ontwikkelen platformen.
De aanschaf van één of meerdere monumenten* met het doel deze te
herstellen/ restaureren en/ of publiek te maken.
*Met of zonder monumentenstatus.

•

Locaties met (cultuur)historische waarde vinden met het doel deze te
herstellen/ restaureren en aantrekkelijk voor het publiek te maken.

•

Het vergroten van de bewustwording en interesse in de omgeving Ermelo/
Harderwijk met betrekking tot belangrijke gebeurtenissen uit de tweede
wereldoorlog.
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Projecten

1

Nieuw monument Julianalaan 74, Ermelo

Het huidige monumentje herdenkt de slachtoffers van een geallieerd
bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doordat het huis van de Jan en
Catherine Hooijenga onderdak gaf aan onderduikers en evacués zijn er 9
personen uit verschillende gezinnen om het leven gekomen.
We werken aan het vervangen van het bermmonumentje door iets dat beter bij
deze tijd past en langer mee zal gaan. Hiervoor zoeken we de samenwerking
met lokale kunstenaars.
Daarnaast zijn we in contact met een tweetal overlevenden die ons helpen om
het verhaal van de onderduikers, evacués en de Hooijenga’s te vertellen. Één
van de overlevenden is een zoon van Jan en Catherine Hooijenga en de andere
3

overlevende heeft het bombardement als baby overleefd. Zij was de dochter van
Joodse onderduikers. Mede dankzij de Hooijenga’s en andere onderduikadressen
heeft zij de oorlog overleefd. Beide overlevenden leven in de Verenigde Staten
en hebben ingestemd om geïnterviewd te worden.
Het nieuwe monument biedt gelegenheid om stil te staan bij de gebeurtenis en
bloemen te leggen terwijl een informatiebordje of zuil het verhaal interactief
maakt door te linken naar een omgeving waar de verhalen, foto’s en interviews
zijn verzameld.
Door de informatie beschikbaar te stellen voor scholen en andere
belanghebbenden hopen we de jongere generatie bewust te maken van de
gebeurtenis.
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Nieuw leven voor Stellung Hase, Harderwijk

Het Duitse luchtverdedigingsstelsel moest geallieerde bombardementen in
Nederland en Duitsland voorkomen en bestond uit radarstellingen,
luchtafweergeschutsstellingen en jachtvliegtuigen.
Stellung Hase werd kort na de Duitse inval ten zuiden van Harderwijk gebouwd
en bestond uit radars en peilers waarmee vijandelijke vliegtuigen konden konden
worden opgespoord en waarmee met de eigen jachtvliegtuigen gecommuniceerd
kon worden.
Van de gebouwen en de infrastructuur is geen spoor meer te vinden. Wél liggen
er verspreid over de wijken Drielanden en Stadsweiden betonnen funderingen
voor de radars en de peilers.
Een opvallend overblijfsel is de betonnen sokkel van de Würzburg Riese radar.
Deze bevindt zich binnen de Natuurtuin.
Even verderop ligt de fundering van de Freya-Fahrstuhl radar. De
informatiebordjes zijn of onleesbaar geworden of verwijderd. In de fundering
van de Freya-Fahrstul groeien bomen.
Sinds bij de aanleg van het Crescentpark nieuwe resten van Stellung Hase zijn
gevonden is onze interesse in het thema opnieuw aangewakkerd.
We onderzoeken de mogelijkheid om de overblijfselen van Stellung Hase te
restaureren, te voorzien van informatieborden en met elkaar te verbinden
doormiddel van een fiets- of wandelroute. Dit is goed mogelijk omdat de
overblijfselen vlak bij elkaar liggen.
We verwachten veel aandacht van media te kunnen krijgen en hopen op
betrokkenheid van scholen en jongeren in het algemeen.
3
3D Reconstructie Feuerstelle Horst, Ermelo
Om de Duitse Wehrmacht troepen op te leiden in het gebruik van FLAK-geschut
(Flug Abwehr Kanone) werden tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende
schietbanen ingericht. Zo werd er in Horst, bij Ermelo, met licht geschut
geoefend. Vanaf de wal werd op een schietzak geschoten dat door een vliegtuig
over het IJsselmeer werd getrokken.
Door oprukkende geallieerde troepen werd de schietbaan medio 1944 ontruimd.
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Het personeel en materieel werden op een andere plaats ingezet in de strijd
tegen de geallieerden.
Na de oorlog is de schietbaan tot in de jaren zestig gebruikt door de Nederlandse
krijgsmacht. Toen de A28 werd gebouwd werden de overgebleven gebouwen
afgebroken, op twee schuilbunker na.
Deze twee schuilbunkers zijn gemeentelijke monumenten en zijn de enige
militaire bouwwerken uit de tweede wereldoorlog in de gemeente Ermelo.
Doordat de schuilbunkers op landbouwgrond staan is het niet altijd mogelijk
deze te bezoeken. Één van de schuilbunkers is onbegaanbaar door de
aanwezigheid van mest en beide verkeren in een slechte staat.
Één van de schuilbunkers is goed zichtbaar voor wie op de A28 richting het
noorden rijdt maar voor de nieuwsgierigen is er weinig informatie te vinden. Ook
ter plekke wordt geen uitleg gegeven over de monumenten.
The Vanneau Foundation wil dit stukje geschiedenis weer onder de aandacht
brengen door het verhaal van de schietbaan te vertellen en deze op virtuele
wijze weer te geven.
Oude luchtfoto’s, bouwtekeningen en artikelen maken het mogelijk een 3D
reconstructie van Feuerstelle Horst te maken en de twee schuilbunkers in de
juiste context terug te laten keren.
De bezoeker kan een virtuele tour door de schietbaan nemen en uitleg krijgen
bij de verschillende gebouwen en locaties.
Door de schuilbunkers en de schietbaan opnieuw onder de aandacht te brengen
hopen we nieuwe informatie te verkijgen en een steeds realistischer beeld te
kunnen schetsen van wat zich hier tussen 1941 en 1945 heeft afgespeeld.
Deze kennis en technologie kan gebruikt worden voor educatiedoeleinden en
voor informatievoorziening, zowel online als ter plaatse. Doormiddel van een
communicatiecampagne en samenwerking met musea en andere stichtingen
willen we voornamelijk de jongere generatie betrekken bij dit stukje Ermelose
geschiedenis.
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4. Wijzen van werving en herkomst van gelden.
Vanneau Foundation ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze
giften worden gegeven door particulieren en bedrijven.

5. Beheer van het vermogen
Vanneau Foundation heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer
van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester.
- Voorzitter is Dario Usai, geboren te Groningen op 04-12-1981 en woonachtig in
Groningen aan de Eemswaard 68, 9734CC
- Secretaris is Jan van den Brom, geboren te Ermelo op 17-12-1973 en
woonachtig in Lelystad aan de Tautenburg 24, 8219BL
- Penningmeester is Emilio Consilvio, geboren te Harderwijk op 16-08-1981 en
woonachtig in Almere aan de Polenstraat 182, 1363 BB

6. Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een
bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.
Activiteiten Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende
activiteiten verricht:
1. Het opzetten en begeleiden van projecten;
2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die
hierbij horen zijn onder meer:
1.
2.
3.
4.

Jaarlijks een begroting opstellen;
Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
Beheren van de gelden;
Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun
bestuurswerkzaamheden.
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7. Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Vanneau Foundation.
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de
uitgaven te compenseren.
2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend
om andere (dochter)stichtingen of initiatieven te steunen.
3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een
gezonde buffer aanhouden om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te
zetten.
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