JAARVERSLAG 2018
MUSEUM OUD-OVERSCHIE
‘DE HOOP DOET LEVEN’

Museum Oud-Overschie dertig jaar terug geopend
In 2018 is het dertig jaar geleden dat het museum geopend werd. Het museum bestond toen uit de 2
historische panden nummer 136 en 138. Nummer 136 was toen en nu nog het snoepwinkeltje. De
inrichting van nummer 138 is ook nog grotendeels als dertig jaar terug. Behalve dat toen voor in de hoek
een keukentje was voor de koffiehoek. Nu dertig jaar later is het museum door verschillende aankopen
en toevoegingen uitgebreid tot een groter complex met verschillende functies en mogelijkheden. Er zijn
meer bezoekers, meer activiteiten, meer vrijwilligers.
Activiteiten
In 2018 was op zondag 6 januari de traditionele nieuwjaarsreceptie weer de eerste activiteit. Vele
vrijwilligers, donateurs en belangstellenden zijn aanwezig en luisteren naar de toespraak van voorzitter
Ger Vroegindeweij. Het jaar 2018 staat in belangrijke mate in het teken van het 30-jarig bestaan van het
museum. Naast de tentoonstelling ’30 jaar verzamelen’ zijn er met name de eerste maanden diverse
uitstapjes en excursies voor de grote groep vrijwilligers, die mede zijn georganiseerd en mogelijk
gemaakt door de oprichter John van de Berg, die in 2018 zijn 75e verjaardag viert.
Koningsdag 27 april - de eerste grote activiteit in 2018 zijn de Koningsdag-activiteiten, georganiseerd in
en bij het museum. Het plein van het buitenmuseum is deze dag omgetoverd tot een groot terras met in
de Wagenschuur een brocante markt met leuke en antieke spullen. Er is een workhop ‘vlieger maken’
door Rubens Agaatsz voor de kinderen, die zich ook kunnen vermaken met Oud-Hollandse kinderspelen.
Het gezelschap Maiandros zorgt voor de muzikale ondersteuning.
Gedecoreerdenborrel: op Koningsdag is er ’s middags de traditionele Gedecoreerdenborrel waar vele
onderscheiden Overschieënaren op af komen.
Lunchconcert op zondag 29 april: het pianotrio Grazia speelt klassieke meesterwerken en ook werk van
de Russische componist Georgi Sviridov.
Nieuwe panelen WOII: op 4 mei is de onthulling van de vernieuwde panelen van de WOII presentatie
van het museum. Door bijdragen van Prins Bernhardfonds en de Gebiedscommissie zijn de panelen met
informatie in een nieuw en overzichtelijke uitvoering gemaakt.
Lezing Van der Meer & Schoep: woensdagavond 30 mei verzorgt Aad Koster een lezing over Bakkerij Van
der Meer & Schoep. Voor velen bekend; winkels waren er in Overschie en ook de bakkerij in de Spaanse
Polder van dit bedrijf is bekend.
Smulfestival: zaterdag 29 september wordt onder wederom prachtige weersomstandigheden het 2e
Overschiese Smulfestival gehouden. Een divers en ruim aanbod van eten en drinken, publiek in groten
getale en leuke activiteiten voor de kinderen waren de ingrediënten voor een geslaagde dag, mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gebiedscommissie.
Lunchconcert op zondag 21 oktober: een Hongaarse muzikale middag met het Puszta Orkest.
Lezing ‘Leven, dood & de Vooruitgang’: John van de Berg ging in zijn voordracht in op het leven van
Jacoba van Thiel aan de hand van haar dagboek uit de periode van 1767 tot 1770.
Lunchconcert op zondag 9 december: het concert met een liedprogramma door Marjoleine Schaap en
(museumvrijwilliger en pianist) Cees van Zwieten.

Kerstmarkt/Lichtjesavond: vrijdag 14 december is de Overschiese Dorpsstraat gevuld met zo’n 60
kramen en zijn er ook activiteiten en muziek in de kerken, theater In de Lugt en het museum. Een
drukbezochte en geslaagde activiteit. Naar schatting zo’n 3500 bezoekers bezoeken dit sfeervolle
evenement.
Tentoonstellingen
Van begin januari tot en met 6 mei is in het museum de tentoonstelling te zien over ’30 jaar
verzamelen’. Aan de hand van werken van diverse kunstenaars en fotografen is een overzicht gemaakt
vanuit de omvangrijke verzameling van het museum. Opvallende objecten zijn de foto van het
bombardement van Rotterdam vanaf het Saenredamplein en een oud kinderservies.
Koningsdag 27 april is er naast alle activiteiten ook een presentatie over het koningshuis met een
levensgrote afbeelding in steendruk van Koningin Wilhelmina.
Vanaf 13 mei t/m 2 september is de tentoonstelling ‘100 jaar pers’ te zien. Het is een
overzichtstentoonstelling over de lokale pers in Overschie van begin twintigste eeuw tot heden.
De vitrines in het klaslokaal zijn ingericht met een overzicht van de kinderboeken uit de collectie uit de
eerste helft van de vorige eeuw.
Van 9 september tot en met 13 januari 2019 exposeert de Overschiese kunstenaar Harry van der Woerd
een overzicht van zijn veelzijdige kunstwerken in de Melkfabriek. Ook in de tuin zijn beelden van hem te
bekijken. Hans van der Meer, gepensioneerd huisarts, opent de tentoonstelling op zondag 9 september.
Aanwinsten
Ook in 2018 verkrijgt het museum een grote hoeveelheid objecten, zowel gewone ‘huis – tuin en
keuken’ objecten als enkele historische of voor Overschie bijzonder objecten. Een greep uit deze
objecten:
-

-

-

De stoel van de burgemeester: alle materialen uit het voormalige Raedthuys van Overschie
worden verdeeld en in bruikleen gegeven aan de Grote Kerk en het museum. Onder andere de
stoel uit de raadszaal waar vroeger de burgemeester in zat kwam naar het museum. Een
bijzonder object met onder andere het wapen van Overschie gegraveerd op het houden panel in
de rug van de stoel.
Speelgoedwinkel Jamin: vanuit de familie Bakker – woonachtig aan de Dorpsstraat vlakbij de
Hoge Brug – werd een speelgoedwinkel geschonken. Het winkeltje is gebouwd voor de
grootmoeder van Leo Bakker, die in januari 2018 overleed. Zij was een telg uit de bekende
Jamin-familie en de eigen afdeling winkelbetimmering van het bedrijf vervaardigde dit bijzonder
winkeltje.
Schilderij van Simon van den Berg ‘De geit in de tuin’
Schilderij ‘Overkluizing Voorom van J. Doeleman
Maatkannen uit Destilleerderij De Zon ooit gevestigd aan het Voorom
Houten uithangbord van de melkwinkel van Teun Verhoeven in de Dorpsstraat vlakbij de Lage
Brug

Bijeenkomsten
Gedurende het hele jaar zijn er meerdere bijeenkomsten van particuliere aard. Feesten,
begrafenissen of bijeenkomsten na een begrafenis, vieringen van jubilea, koorrepetities, gymnastiek
het kan allemaal in het museum plaatsvinden. Bijzonder te vermelden zijn een bijeenkomst van het
internationale ‘Veengenootschap’, een genootschap die zich bezighoudt met het veenlandschap, en
een bijeenkomst van oud-leden van de Raad van State.
Bezoek
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen het bezoek tijdens de reguliere opening op
zondagmiddag (naar schatting ongeveer 1500 bezoekers) en de bezoekers tijdens de vele
activiteiten en evenementen en tijdens de particuliere bijeenkomsten. Vermeldenswaard zijn ook de
bezoekers die het museum bezoeken in combinatie met een vaartocht vanuit Delft naar de Van
Nelle fabriek.
Vrijwilligers
Het vrijwilligersbestand bestond in 2018 uit ongeveer 70 vrijwilligers. De mate waarin deze actief
zijn verschilt doordat niet iedereen evenveel tijd in de taken kan steken. De inzet van alle
vrijwilligers werd uiteraard wel enorm gewaardeerd en dat kreeg ook aandacht tijdens een aantal
bijeenkomsten voor de vrijwilligers. De thema’s voor deze bijeenkomsten betroffen met name de
toekomst en de wijze waarop binnen het museum de taken en verantwoordelijkheden benoemd
zijn. John van den Berg organiseerde in het kader van zijn 75-verjaardag door het jaar heen diverse
interessante excursies voor de vrijwilligers en hun partners.
Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling kende in 2018 2 wijzigingen. De in 2017 aangetreden Cynthya
Vliegenthart trad in april af. In november werd het bestuur uitgebreid met Roelant Siekman.
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