
De december-editie van de nieuwsbrief  ligt voor je.  

Dit is ook de eerste nieuwsbrief van onze derde  

jaargang alweer. Daarom wil ik Jaap Linker ook  

hartelijk danken voor zijn nu jarenlange inzet als  

redacteur van de vrijwilligersnieuwsbrief!  

We kunnen dit elke maand doen vanwege jouw  

enthousiasme! 

 

Dan wil ik natuurlijk nu wat zeggen over deze  

maand. De december feestmaand is al in volle  

gang, met Sinterklaas al achter ons en de  

kerstvakantie in het verschiet. Bij feest hoort ook  

goed nieuws en dat hebben we deze maand genoeg.  

Veel activiteiten en gezellige bijeenkomsten staan op de planning.  

Daarnaast hebben we veel doelstellingen dit jaar behaald.  

 

Zonder ieders inzet hadden we dit niet kunnen bereiken en daar wil ik dan ook 

graag bij stilstaan. We hebben dit jaar nog meer collega’s mogen 

verwelkomen en dit maakt de groep heel divers. Hier mogen wij trots op zijn. 

Bedankt voor jullie inzet, goede ideeën en gezelligheid.  

Dit hele jaar 2017 is ook een mooi jaar geweest, met goede tentoonstellingen 

en activiteiten. Deze trend willen we dan ook zeker doorzetten. Ondanks dat 

we afgelopen maand onverwachts afscheid hebben moeten nemen van onze 

vrienden en collega’s Angelique en Ageet, heeft het jaar veel mooie 

momenten gekend.   

 

Voor nu wil ik iedereen naast veel leesplezier, natuurlijk ook fijne kerstdagen 

en een gelukkig nieuwjaar wensen! 

 

Hartelijke groeten, 

Gijs Ewout 
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Beste vrijwilligers….. 

Jet aan zet 

 

 

 

 

 

 

 

Collega’s! 

 

Het museum kan voor alle 

vrijwilligers een vrijwilligerspas 

aanvragen. Hiermee krijg je 

korting bij een hoop winkels en 

musea. Mocht je deze nog niet 

aangevraagd hebben, stuur 

dan een berichtje naar Gijs. 

Bezoekerscijfers november 

November en december zijn over het  

algemeen slappe maanden qua bezoekers-  

cijfers; de voorbereiding voor Sinterklaas en  

daarna de Kerst en allerlei 'eindejaars- 

festiviteiten' hebben hun invloed op het  

museumbezoek.  

 

Toch mochten we over november niet klagen; we zaten in ieder geval boven 

onze prognose (van iets minder dan 1.600 bezoekers). 

 

2.178 Bezoekers mochten we verwelkomen, 1.429 daarvan kwamen als 'los', 

individueel bezoek, 487 via de educatieve schoolprogramma's en 181 via de 

zakelijke verhuur (en dan nog wat mensen voor de lezing en via gastlessen). 

Het percentage Museumkaarten was ongekend hoog, 58% kwam binnen met 

een museumkaart.  

 

We zitten nog 277 bezoekers van onze jaarprognose van 30.000 interne 

bezoekers af, dus dat gaan we vast halen! 



De MuseumJeugdUniversiteit begint inmiddels  

langzaam maar zeker een bekend begrip te worden,  

zowel binnen als buiten ons museum. Bij ons vertellen 

echte vakexperts en wetenschappers maandelijks over  

de meest uiteenlopende beroepen. Hun doelgroep?  

Nieuwsgierige en enthousiaste kinderen tussen 8 en  

12 jaar.  

  

Na de spannende verhalen van de babygorilla-oogchirurg Tjeert de Faber, 

boeiende verhalen van een gameontwerper Steven ter Heide en praktische 

tips van de kinderboekenschrijver Arend van Dam, was er tijdens het een-na-

laatste college Dorry Timmermans aan het woord. Zij liet de kinderen 

kennismaken met een beroep waar veel ‘glitter & glamour’ omheen hangt: 

modeontwerper. Met 35 kinderen was het enthousiasme weer groot! Na het 

college bleven sommige kinderen nog het hemd van het lijf van Dorry vragen: 

Wat is dé fashion-hoofdstad van de wereld waar zij hun opleiding moeten 

volgen? Welke designer haar het meest inspireert? Of ze nog een blik wilde 

werpen op de ontwerpen die de kinderen reeds gemaakt en mee hadden enz. 

Kortom, weer een geslaagd college van de MJU!  

  

NB: de colleges voor het voorjaar van 2018 staan ook alweer online: 

www.museumjeugduniversiteit.nl/musea/nationaal-onderwijsmuseum. Dus ken 

je nieuwsgierige kinderen tussen 8 en 12 jaar? Tip ze!  

 

MuseumJeugdUniversiteit 
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Museumshop 

Het blijft lekker gaan met de omzet van de  

museumshop; in november ruim € 2.110  

aan omzet. Topscoorders zoals altijd de  

ansichtkaart, het sinds enkele maanden  

super goedkope boek van het Leesplankje (we gaan door tot ze op zijn) en de 

schrifwaren zoals de griffel en kroontjespen. 

 

Nieuw in het assortiment de handpoppetjes van Sjaal met Verhaal (daar 

werkt Elise nu als vrijwilligster) en de kleine muziekdoosjes en qua boeken 

het boek van Wim Daniels over de Lagere School (al gezien? Zeker een goed 

boek om aan  te raden als bezoekers zwelgen in de nostalgie!). Voor de 

kerstvakantie komt er nog een grote bestelling aan kleine spulletjes binnen 

zodat we hopelijk ook december met een mooie omzet afsluiten.  

 

Ook ten aanzien van de museumshop halen we ons doel om € 20.000 omzet 

te halen; daar zitten we nu al ruim boven. 

http://www.museumjeugduniversiteit.nl/musea/nationaal-onderwijsmuseum
http://www.museumjeugduniversiteit.nl/musea/nationaal-onderwijsmuseum
http://www.museumjeugduniversiteit.nl/musea/nationaal-onderwijsmuseum


Een actie waar we in november  

flink de pers mee haalden was  

onze wildbrei-actie op 29 november.  

Zoals jullie ongetwijfeld weten  

wordt er veel gebreid en gehaakt  

door de bezoekers van de  

tentoonstelling Van het Naadje en de  

Kous. Regelmatig ruimt onze vaste handwerkstersploeg de boel op en kant af.  

 

Een hele tas met losse lapjes was het resultaat. Naar idee van Harmieneke, 

één van de handwerksters, bedachten we dat het een leuk idee was om het 

gebouw voor de feestdagen 'in te pakken' met alle kleurige lapjes. Extra 

schenkingen van enorme gebreide sjaals en lappen zorgden ervoor dat we het 

beeld, de bollen bij de hoofdingang en (deels) de bollen op het dak van een 

warme verpakking konden voorzien. Het was een gezellige dag, waarbij een 

deel van de handwerkvrijwilligers elkaar eens sprak en we gezamenlijk de 

handen uit de mouwen staken.  

 

Op RTV Dordt verscheen een mooi interview en ook het AD en Dordt Centraal 

besteden aandacht aan de actie.  
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Ook de vertegenwoordiging van de vrijwilligers sluit 

2017 af. Tijdens een aantal vergaderingen met vooral  

Gijs, maar ook anderen van de vaste medewerkers  

zijn een hoop onderwerpen besproken met betrekking tot  

het reilen en zeilen van de vrijwilligers. 

 

Mochten jullie ook ergens mee zitten of iets willen delen, bespreek dat dan 

met een van de vertegenwoordigers. Liefst met een van de collega’s uit je 

eigen afdeling: 

Balie:       Allie, Jaap en Willem 

Horeca:       Allie, Lex  en Willem 

Collectie:       Erna en Willem 

Kantoor/Techniek:   Ruud 

Algemeen:       Ad 

 

De vertegenwoordiging bestaat op dit moment uit: 

Ad Klous  : ajmklous@hotmail.com  

Allie Platje  : allieplatje@live.nl 

Erna Steingröver : ernaflora@hotmail.com 

Jaap Linker   : j.linker@lijbrandt.nl 

Lex Ouwerkerk  : a.r.ouwerkerk@hotmail.com 

Ruud Stolwijk  : r.stolwijk@onderwijsmuseum.nl 

Willem van Eijnsbergen  : thedukeman1970@gmail.com 

Vertegenwoordiging vrijwilligers 

Wilde brei-actie op 29 november 

mailto:ajmklous@hotmail.com
mailto:allieplatje
mailto:ernaflora@hotmail.com
mailto:j.linker@lijbrandt.nl
mailto:a.r.ouwerkerk@hotmail.com
mailto:r.stolwijk@onderwijsmuseum.nl
mailto:thedukeman1970@gmail.com


4 

Een kleine wereld 

Jet aan zet 

 

 

 

 

 

 

 

Naadje en de Kous: 

Er worden bij de 

Tentoonstelling Van het naadje 

en de kous nog 2 leuke 

activiteiten georganiseerd. 

3 februari: vintage Meet-Up, 

o.a. 50% korting op entreeprijs 

wanneer je in vintage kleding 

aan de balie staat.  

27 mei: finissage met o.a. een 

modeshow, presentatie 

afstudeerwerk. 

En toen stond ze daar, 3 maanden geleden, de nieuwe vrijwilligster, precies 

voor m’n neus, een bekend gezicht! Tenminste, ja ik kende haar echt, van 

vroeger! Ik vroeg hoe ze heette waarop ze antwoordde ‘Jananda’.  

 

Ik wist het gelijk. Dat is ze! Mijn collega van toen. Met haar heb ik samen op 

de broodafdeling van de Hema in Meppel gestaan. Dat is alweer 35 jaar 

geleden!! We bleven ook echt naar mekaar staren. Ongelooflijk toch?  

 

Afgelopen zaterdag heeft Gijs ons eindelijk samen achter de balie kunnen 

plaatsen. We hebben honderduit gepraat. En samen bedienden we weer de 

kassa. Alleen nu geen brood aanslaan op een oude kassa met draaihendel, 

maar leuke schoolspulletjes inscannen op een touchscreen kassa. We waren 

weer een team. Bijzonder hoor. Wat is de wereld toch klein. 

 

Yvonne van den Berg 

Kerstborrel 

Collega’s, 

 

Jullie komen toch ook allemaal naar de  

kerstborrel op vrijdag 22 december van  

16.00 tot ongeveer 18.00 uur?  

Gezellig met elkaar, onder het genot van een  

hapje en een drankje, het jaar afsluiten. 

 

Heb je nog niet gereageerd, meld je dan alsnog even aan! 

 

Dat kan telefonisch via 078-6326829 of per mail; 

a.vandekooij@onderwijsmuseum.nl 

Kerstbrunch 

Ook voor de kerstbrunch op tweede  

kerstdag in museumcafé De Holland 

kun je nog reserveren tot het eind van  

de week. 

 

Inloop is vanaf 11 uur en  

aanvang buffet is 12.00 uur. 

 

Prijs: € 17,50 voor volwassenen  

en voor kinderen € 8,50 (tot 12 jaar) 

  

Reserveren en kan telefonisch via 078-6326829 of per mail; 

a.vandekooij@onderwijsmuseum.nl 

mailto:a.vandekooij@onderwijsmuseum.nl
mailto:a.vandekooij@onderwijsmuseum.nl


De definitieve overdracht van een enorme  

schenking. De oplevering van een prachtige  

kast met oude boeken. De overhandiging  

van een erepenning.  Een drievoudig feestje,  

woensdag 13 december 2017, in het  

Nationaal Onderwijsmuseum. Met als  

centraal element de bijzondere, uiterst  

waardevolle schenking van boeken en  

prenten van de Maatschappij tot Nut van  

‘t Algemeen aan ons museum. Heel veel materiaal was al in De Holland 

beland. Maar op die 13e  december was er toch de officiële overdracht. Piet 

Hamelink, de huidige voorzitter van het Nut, tekende van de kant van de 

schenker. Tijs van Ruiten, directeur van ons Onderwijsmuseum, tekende als 

ontvanger.  

 

Vrijwilliger Cor den Boer, initiator van de overdracht,  

is in het museum al een hele tijd met het inventariseren  

en ordenen van alle boeken en prenten bezig.  

Een grote klus, waarbij hij o.m.  nog steeds wordt  

geholpen door twee stagiaires. Cor krijgt ook hulp  

van vrijwilliger/boekrestaurateur Arie Speksnijder.  

Deze bond een aantal boeken -sommige uit het begin  

van de 19e eeuw- opnieuw in en  voorzag ze van  

prachtige, nieuwe omslagen. Het eerste, heel concrete  

resultaat van al dat werk werd door Cor met enthousiasme  

getoond: een grote, goed gevulde kast met oude boeken van het Nut (tegen 

de grote wand achter de lift). Prachtig om te zien al dat oude materiaal. Mooi 

om in te snuffelen ook. Het treft: bezoekers mogen de boeken gewoon uit de 

kast nemen en inkijken. Wat een leuk museum is dit toch, dat dit allemaal kan! 

 

Een derde element van het Nut-feestje van 13 december was de 

overhandiging van een Nut-erepenning aan Tijs van Ruiten. ‘Bevlogen, ook 

voor het Nut’ staat er op die penning. Een prachtige kenschets van de 

jarenlange belangstelling en sympathie van Tijs voor de Maatschappij tot Nut 

van ’t Algemeen met haar eeuwenlange invloed op het Nederlands onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mooi, dat Tijs in zijn dankwoord ook de medewerkers en de vrijwilligers van 

het museum betrok. Ja, ook bij de opname van zo’n prachtige schenking  aan 

het museum zijn velen betrokken.   

 

Frits Maas 
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Een drievoudig feestje rond het Nut 
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Activiteiten kerstvakantie 

Engelse avond 

Vanaf zaterdag 23 december tot en met zondag 7 januari is het kerstvakantie 

in het Nationaal Onderwijsmuseum. Elke dag zijn er tussen 11.00 en 14.00 uur 

winterse activiteiten voor kinderen in de educatieve ruimte. In de vakantie mag 

ze op de ramen van het museum tekenen, maken ze eigen niet-smeltende 

sneeuw en gaan ze aan de slag met verschillende winterworkshops. 

• Warmwollige Kersthangers 

• Raamkunsten 

• Winterkaarsen 

• Cookiepret 

• Sneeuwwereld 

• Memobord 

• Creatieve dennenappels 

 

Deelname is gratis, exclusief museumentree. Kijk in de agenda om te zien 

welke activiteit wanneer plaatsvindt.  

 

 

Op donderdag 25 januari is onze volgende  

thema-avond in museumcafé De Holland. 

Deze avond zal geheel in het teken staan van  

Engeland. 

Ons museumcafé zal de sfeer ademen van  

een originele Engelse pub, met bijbehorende  

gerechten, muziek en activiteiten. 

Onze gastchef deze avond is Jolanda Timmer. 

 

 

Als hoofdgerecht zal op deze avond een 

traditioneel Engels gerecht worden  

geserveerd: Shepard’s Pie. 

Daarnaast is er natuurlijk ook nog een  

heerlijk, ook Engels, dessert. 

 

Om de avond nog meer een pubsfeer te 

geven, zal er als omlijsting van het diner  

een originele PUBQUIZ worden  

georganiseerd. 

 

We hopen weer op een geweldige opkomst! 

De voorgaande thema-avonden waren goed  

bezocht en heel gezellig.  

Dus ben je nog nooit geweest…. 

Inloop:   vanaf 18.00 uur 

Diner:   18.30 uur 

Kosten:   € 8,95 per persoon 

Aanmelden: vóór 21 januari 2018 in het café of 

   via a.vandekooij@onderwijsmuseum.nl 

https://www.onderwijsmuseum.nl/activiteiten
mailto:a.vandekooij@onderwijsmuseum.nl
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Laat je feestelijk fotograferen op tweede kerstdag 

Personele wijzigingen 

Na de Kerstbrunch op dinsdag 26 december “op je kerst 

best” de museum catwalk over met als resultaat een 

prachtige foto! Laat door een professionele fotograaf een 

prachtige portretfoto maken, onder begeleiding van de 

gezelligste kerstklassiekers. Alleen, met partner of het 

hele gezin, met deze foto heb je een prachtige 

herinnering aan een bijzonder moment! 

 

Portretfotografie in het Onderwijsmuseum 

Dinsdag 26 december 

13.00 - 15.00 uur 

Deelname is gratis, exclusief museumentree. 

Vacature 

We hebben deze maand weer nieuwe collega’s mogen verwelkomen. 

Hendrik Hamming is ons receptieteam komen versterken. Hij is nu al een 

aantal weken actief en zal geregeld bij de balie te zien zijn. 

 

Als het je is opgevallen dat de pantry’s en zalen de afgelopen weken er netter 

uit zijn gaan zien, dan is dat niet je fantasie geweest. Jacoline Molenaar is 

namelijk nu al een goed aantal weken aan de slag gegaan om orde te 

scheppen in de chaos. 

 

Tenslotte wil ik ook nog twee kanjers sterkte en succes wensen. Theera 

Klous en Paula van der Blom hebben het museum lange tijd ondersteund en 

hiervoor zijn wij ze zeer dankbaar. Beide dames zijn graag geziene gezichten 

en blijven natuurlijk van harte welkom.  

Astrid is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die haar en Hetty in het 

weekend willen komen ondersteunen in het Museumcafé. Heb je zelf 

interesse, of ken je iemand die dit leuk zou vinden, neem dan vooral contact 

op met Astrid of Gijs. 

Dit heilzaam toezigt 

Dit heilzaam toezigt - 200 jaar Onderwijsverslag 

Hoe gaat het in de Nederlandse klaslokalen?  

Wat gebeurt er op universiteiten en hogescholen?  

Hoe goed leren kinderen rekenen en schrijven?  

Wat kan een goede meester of juf voor een kind  

betekenen? Kortom, wat is de staat van het  

onderwijs? Deze en nog veel meer vragen  

worden al twee eeuwen lang beantwoord in het  

onderwijsverslag.  

 

De onderwijsverslagen van 1817 tot heden vormen de basis. In het jaarlijks 

opgeschreven verslag zijn beschouwingen en markante details in overvloed 

aanwezig. Gloedvolle waarnemingen en goedwillige aanbevelingen en 

aanmaningen van schoolopzieners en -inspecteurs ademen de geest van 

vroeger. Wat meer koele analyses met cijfers en grafieken weerspiegelen de 

huidige tijd. Objecten, documenten en beeldmateriaal tonen de historische en 

actuele waarde van de onderwijsverslagen. 

Zien dus, die tentoonstelling. 

 

Wanneer: vanaf 23 januari 2018 

Waar: Tweede Kamer, Binnenhof, Den Haag 

Jet aan zet 

 

 

 

 

 

 

 

Dag collega, 

 

Op vrijdag 12 januari zal vanaf 

15.30 uur de bestuurlijke 

nieuwjaarsreceptie van de 

Drechtsteden gehouden 

worden (tot 18.00 uur). Dat 

betekent dat we bij hoge 

uitzondering het museum 

sluiten voor regulier publiek. 

Dat betekent ook dat de 

roostertijden anders zullen 

worden. 
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Ten slotte 

Tot zover deze laatste nieuwsbrief van 2017. 

 

Toch nog een hoop nieuws op de valreep. Leuk ook de stukjes die ontvangen 

zijn van collega vrijwilligers. Hopelijk komen er meer zulke bijdragen in 2018. 

Een uitnodiging aan nieuwe vrijwilligers: stel je eens voor aan de collega’s via 

een stukje in de nieuwsbrief (liefst met foto). 

 

Inzenden kan naar: j.linker@lijbrandt.nl 

 

Ook namens de redactie: fijne kerstdagen en alvast een voorspoedig en 

vooral gezond 2018 toegewenst! 

mailto:j.linker@lijbrandt.nl

