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Van 1 tot en met 3 april zijn elf gidsen en

educatief medewerkers naar Kommern
in Duitsland geweest om hun licht op te
steken bij collega's in het 'Rheinisches
Freilichtmuseum'. De medewerkers van
het museum aldaar waren afgelopen jaar
bij het Zuiderzeemuseum te gast en heb-

ben ons toen uitgenodigd voor

een

tegenbezoek.
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De Zuiderzeemuseummedewerkers werden allerhartelijkst ontvangen door mevrouw Ute Hoppe van

ligt alles wat verzameld is ter inzage. De gidsen en
educatief medewerkers raden iedereen aan eens
een paar dagen een bezoek te brengen aan onze

mevrouw lnge Koch, die de groep deze drie dagen
begeleidde. Tijdens de Nederlandse rondleiding
door de heer Houben stond ze samen met
mevrouw Thomas Ziegler van het kenniscentrum de
club bij.

Oosterburen aldaar.

de onderwijskundige dienst - opvolgster van
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ormatie: http:i/www. kom mern.
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Een les in de klas uit 1900 bleek toch andere koek te
zijn dan de lessen van 1930 in het Schooltje van
Kollum. De discipline is veel groter en te pas en te
onpas wordt 'der Kaiser Wilhelm' bij de les gehaald.
Vervolgens werden de educatieve programma's
'Vlasverwerking' en 'Van schaap tot wol' bezocht.
Hier werd veel van opgestoken voor toepassingen
en verbeteringen van de 'eigen' educatieve pro-

gramma's. Als laatste deel van deze eerste intensie-

ve dag werd een rondleiding door de tentoonstelling 'Rijnlanders veroveren Amerika', gebaseerd op
een dagboek uit die tijd, gegeven door mevrouw
Ursula Gauz. Een moderne fabriekshal is hiervoor

op

bewonderenswaardige wijze omgetoverd en

tt

mevrouw Gauz is een toonbeeld op het gebied van
rondleiden.
De tweede dag begon weer vroeg. Mevrouw Koch

begeleidde

de groep naar het stadje

Bad

Münstereifel. Daar verzorgde de zeer enthousiaste
heer Helmut Cloot een rond-

leiding en hij stuurde zelfs
nog twee boeken over zijn

stad na. Wie benieuwd is
naar het Rheinisches Freilichtmuseum of de stad Bad
Münstereifel kan langsgaan

bij het lnfocentrum.

Daar

Rijnlands Openluchtmuseum

Het Rijnlands Openluchtmuseum documenteert overwegend het vroegere leven op het platteland. Ongeveer 50
gebouwen uit het hele Rijnland: woningen, boerderijen,
windmolens, werkplaatsen, maar ook gemeenschappelijke
gebouwen van dorpen zoals de school, het bakhuis, de
danszaal en de kapel, zijn in het museum weer opgebouwd.
De meeste gebouwen werden bij de herbouw weer in hun
oorspronkelijke toestand hersteld. De oudste gebouwen
dateren uit de zestiende eeuw De inrichtingen echter laten

doorgaans de woon- en werkomstandigheden uit de
negentiende en het begin van de twintigste eeuw zien.
lnmiddels worden bij de herbouw ook jongere perioden,
zoals de jaren dertig van de twintigste eeuw gekozen.

