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Heeft u ooit de mogelijkheid gehad om een compleet ingericht 

museum aan te schaffen op een ronduit fantastische plek 

direct aan de Waal? Dan is hier uw kans. Dit prachtige en 

unieke educatiemuseum is gevestigd in een voormalige school 

uit 1889. Na de Tweede Wereldoorlog bekend als Johannes 

Postschool (naar de verzetsstrijder). In 1996 kwam de school 

in particulier eigendom waarna deze een compleet nieuwe 

bestemming kreeg, ingegeven door een unieke geschiedenis. 

Op 15 mei 1940 werd namelijk in deze school door de 

Nederlandse generaal Henri Winkelman en de Duitse generaal 

Georg von Küchler het capitulatiedocument getekend. Het 

lokaal waarin dit gebeurde, is volledig gereconstrueerd. 

Inclusief de wassen poppen van de officieren zorgt dit voor een 

levensechte ervaring. Je staat er echt bij. Maar dit museum biedt 

meer. Veel meer. Kom binnen en laat u verrassen.

Schoolmeesterswoning en museum
De woning voor het museum is nog volledig intact met een 

fraaie woonkamer met erker, werkkamer, eetkamer en atelier. 

De keuken staat zowel in verbinding met de woning als het 

museum. Op de eerste verdieping treft u vier slaapkamers,

een badkamer en daarboven nog een zolderverdieping.  

Het museum biedt een aaneenschakeling van bijzondere 

objecten en verrassende ‘experiences’. Natuurlijk krijgt 

de Tweede Wereldoorlog aandacht met een expositie en 

het levensechte capitulatielokaal. Maar daarnaast bezit 

dit toonaangevende educatiemuseum bijzondere curiosa 

waaronder het ruimtevaartpak van Alexei Leonov, de eerste 

ruimtewandelaar ooit. Links en rechts van de lange gang 

gaat achter elke deur een verrassing schuil: een planetarium 

waarin 3D films worden vertoond, een observatorium met 

Zeiss telescoop, een bioscoopzaal en een heuse tijdmachine 

(chronoscaaf) waarmee u diverse tijdreizen kunt maken. De 

verdieping biedt in het restaurant alle ruimte voor groepen en er 

zijn meerdere zolders voor opslag.

Aan de Waal
Op het schoolplein begint de ‘educatieve ervaring’ met beelden 

van Leonov, Newton, Einstein en Huygens, een bronzen buste 

van generaal Winkelman en het Capitulatiemonument. Ook het 

fietsenhok staat er nog, nu omgebouwd tot berging. De school 

ligt op een prachtige locatie direct aan de Waal. De verrassing 

is compleet als u daar drie waterfietsen en een authentieke 

rondvaartboot voor 55 passagiers ziet liggen. Gaat u aan 

boord? Zeker is dat hier veel valt te ontdekken!

Museum Johannes Postschool

Rijksstraatweg 99-101 te Ridderkerk-Rijsoord

Prijs op aanvraag

De Nederlandse capitulatie en 
Alexei Leonov in één museum
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https://youtu.be/2eJkewLxdzU
https://youtu.be/2eJkewLxdzU


Ridderkerk is een gemeente met ongeveer 47.000 inwoners 

waarvan er circa 37.000 in de gelijknamige plaats wonen. 

Ridderkerk ligt onder de rook van Rotterdam, dichtbij de 

snelwegen A15 en A16 en langs de rivieren Lek, Noord en Waal. 

Ridderkerk heeft een levendig winkelhart en biedt naast goede 

winkelvoorzieningen een ruim aanbod aan horeca en diverse 

scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Er zijn uitstekende 

openbaar vervoer verbindingen naar Rotterdam.

Heerlijkheid Rijsoord
Rijsoord is oorspronkelijk een dorp ten zuiden van de A15 en 

A16. Het dorp maakt al vanaf 1855 deel uit van de gemeente 

Ridderkerk. Rijsoord was heel vroeger een eiland in de 

rivierendelta. Op 14 januari 1332 maakt graaf Willem 3 bekend 

de Zwijndrechtse waard op zijn kosten te gaan herbedijken. 

Dit is de aanzet tot de stichting van de heerlijkheid Rijsoord. 

Tegenwoordig wonen er in de ‘wijk’ Rijsoord ruim drieduizend 

mensen.

Museumschool.nl
De oorspronkelijk school met schoolmeesterswoning is 

gebouwd in 1889. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de 

school een nieuwe bestemming als kwartier voor de Duitsers. 

Op 15 mei werd hier het capitulatieverdrag getekend. Na 

de oorlog ging de school verder onder de naam Johannes 

Postschool, naar de bekende verzetsstrijder. In 1996 kwam 

de school in particuliere handen. De nieuwe eigenaar start op 

deze historische plek met verzamelen wat in 2000 uitmondt 

in de opening van een museum. In de jaren daarna wordt het 

museum meer en meer een plek voor educatie met onder 

andere een observatorium met Zeiss telescoop en een heuse 

tijdmachine (chronoscaaf). Kijk voor meer informatie op 

museumschool.nl.

Ridderkerk

Langs de rivieren Lek, 
Noord en Waal
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http://www.museumschool.nl


         

 

Kenmerken
Aanvaarding In overleg

Soort woonhuis Schoolmeestershuis en museum

Bouwvorm Bestaande bouw

Bouwjaar 1889

Ligging Direct aan de Waal

Bereikbaarheid  Ridderkerk-Rijsoord ligt dichtbij het centrum van Ridderkerk en het 

centrum van Rotterdam op ca. 15 km.

Gebruiksoppervlakte wonen 234 m²

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte 25 m²

Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 3 m²

Gebruiksoppervlakte externe bergruimte 0 m²

Inhoud: 996 m³

Bruto vloeroppervlakte bedrijfsruimte 1.261 m²

Gebruiksoppervlakte bedrijfsruimte 1.033 m²

Netto vloeroppervlakte bedrijfsruimte 1.000 m²

Verhuurbaar vloeroppervlakte bedrijfsruimte 1.005 m²

Perceeloppervlakte 1.894 m²

Aantal kamers woonhuis 8 kamers, waarvan 4 slaapkamers

Aantal badkamers woonhuis 1

Aantal verdiepingen woonhuis 3

Unique buying reasons (UBR) •  Voormalig schoolmeestershuis van de Johannes Postschool met 

prachtig museum in de klaslokalen;

 •  Inclusief capitulatielokaal en -monument, tijdscapsule, authentiek 

klaslokaal en planetarium;

 • Direct gesitueerd aan de Waal met rondvaartboot voor 55 passagiers;

 • Uniek gebouw met een unieke geschiedenis;

 • Going concern, inclusief beheerderswoning.  

Globale gegevens
Woonhuis

Begane grond Entree, werkkamer, hal, woonkamer, toilet, eetkamer, keuken en atelier. 

Eerste verdieping Overloop, vier slaapkamers en badkamer.

Tweede verdieping Bergzolder (vaste trap).

Museum

Begane grond  Zij-entree, authentiek klaslokaal, centrale hal, chronoscaaf, werkplaats, 

capitulatielokaal, winkel, filmzaal, planetarium, toiletgroep, badkamer, 

archief, berging, bibliotheek, toiletgroep en observatorium. 

Verdieping  Overloop, vergaderruimte
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Entree en tussenhal
Links van de erker aan de voorzijde de entreehal van de 

woning met toegang tot de werkkamer, de trapopgang naar de 

verdieping en een (tussen)hal met daarachter het toilet.

Werkkamer
Werkkamer aan de voorzijde, direct naast de entree, met zicht 

op de straat.

Indeling schoolmeestershuis

Begane grond
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Woonkamer
Riante en sfeervolle living met erker en schouw.
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Eetkamer
Eetkamer met authentieke schouw met een haardschilderij 

dat is toegeschreven aan Jacob de Wit. In een van de deuren 

fraai glas-in-lood door Max Nauta, een afbeelding van de godin 

Ceres.

Atelier
Hobbyruimte in aanbouw en voormalige garage.
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Keuken
Volledig geoutilleerde keuken te gebruiken voor huis en 

museum, handig tussen beide gepositioneerd.
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Overloop 
Overloop over de volle lengte van de verdieping met dakkapel 

aan de voorzijde. Toegang tot vier slaapkamers en de badkamer. 

Vier slaapkamers
Links en rechts van de overloop de slaapkamers. De grootste 

aan de voorzijde met wastafel en openslaande deuren naar het 

balkon. Alle slaapkamers krijgen daglicht via zijramen. Twee 

Eerste verdieping

slaapkamers en de overloop hebben daarbij een Velux dakraam.

Badkamer
Compleet met toilet, wastafelmeubel en whirlpool met douche.

Zolder
Bergzolder via de vaste trap op de overloop te bereiken.
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Zij-entree
Via het schoolplein de eigen fraaie ingang tot het museum.

Authentiek klaslokaal
In dit klaslokaal herleven vroeger tijden. De inrichting is 

inclusief authentieke banken, inktpotten en schoolplaten. 

Een prachtige en sfeervolle ruimte waarin groepen bezoekers 

worden ontvangen en ook ‘lessen’ worden geleerd.

Indeling museum/schoolgebouw

Begane grond
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Centrale hal
Een lange gang van voor naar achter, zoals we die allemaal 

nog wel kennen. Inclusief de kapstokjes. De hal is nu in 

gebruik als expositieruimte met foto’s en documenten over de 

capitulatie. U ziet hier onder andere de sabel, het visitekaartje 

en de standaard van de auto van generaal H.G. Winkelman. 

Maar ook een Duits logboek (Flügbuch) met daarin de 

bombardementsvlucht op Rotterdam waarmee de capitulatie 

werd afgedwongen.

17



Chronoscaaf (tijdmachine)
Een experience center met heuse tijdmachine. Een chronoscaaf 

met fantastische 3D-filmbelevingen zoals een maanreis, 

een vlucht in 1943 met een Lancaster of zelfs een reis naar 

1584 waar u getuige bent van de fatale ontmoeting tussen 

Willem van Oranje en Balthasar Gerards. In deze ruimte staan 

tevens diverse terracotta poppen en het originele ruimtepak 

uit 1968 van de Rus Alexei Leonov, die als eerste mens een 

ruimtewandeling maakte.
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Capitulatielokaal 
Veel mensen weten dat de Duitsers op 5 mei 1945 in hotel 

De Wereld in Wageningen capituleerden. Maar de plek waar 

Nederland op 15 mei 1940 capituleerde, kent bijna niemand. 

De Nederlandse generaal Henri Winkelman en de Duitse 

generaal Georg von Küchler tekenden hier dus, in dit lokaal, 

het capitulatiedocument. De school was destijds het tijdelijke 

hoofdkwartier van de Duitse generaal Kurt Student. Het lokaal 

waar alles gebeurde, is identiek nagebouwd en het interieur 

tot in detail gereconstrueerd. Zelfs de wassen poppen van de 

officieren met authentieke uniformen lijken levensecht. 

Werkplaats
Ruimte geschikt voor (tijdelijke) opslag en restauratie.
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Filmzaal
Deze ruimte heeft een nieuwe bestemming gekregen als 

filmzaal. Met filmdoek uit bioscoop Corso Rotterdam en 

bioscoopstoelen uit Circustheater Scheveningen.

Winkel
Grote ruimte (ter grootte van een klaslokaal) te gebruiken als 

winkel of horecalokaal.
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Planetarium
Verhalen van vroeger vertoond met de technologie van nu. 

Ook een modern digitaal Zeiss planetarium (koepeltheater) 

met 33 bioscoopstoelen en professionele 360 graden Zeiss 

sterrenprojector is onderdeel van dit museum. Diverse films 

(eigen producties) waaronder Het bombardement van 

Rotterdam, Origins of Life (over het ontstaan van heelal, aarde 

en leven) en Infinity Express (een reis door de ruimte) zijn er te 

bewonderen.
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Observatorium
Met Zeiss telescoop uit 1920. Geopend door Alexei Leonov op 

10 februari 2007.

Toiletgroepen
Twee toiletgroepen (tweemaal drie) en een badkamer.

Overige kamers/ruimtes
Verder op de begane grond nog een aantal andere kamers en 

ruimtes waaronder een archiefkamer, berging en bibliotheek.
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De verdieping biedt een zee aan bruikbare ruimte en is ook 

geschikt voor grote groepen met een riante vergaderruimte/

restaurant, een werkplaats en meerdere zolders.

Verdieping
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Voortuin woonhuis
Achter het gietijzeren hekwerk met toegangspoortje naar de 

voordeur, ligt de voortuin.

Schoolplein met beelden en bijgebouw
Rechts naast de woning is de toegangspoort naar het 

schoolplein. Hier ziet u het Capitulatiemonument en 

de bronzen buste van generaal H.G. Winkelman (beide 

oorlogsmonumenten). Verder beelden van Leonov, Newton, 

Einstein en Huygens. De voormalige fietsenstalling is nu in 

gebruik als bijgebouw.

Buiten

Achtertuin en rondvaartboot
De achtertuin ligt pal aan de Waal! Onderdeel van dit 

bijzondere aanbod zijn drie waterfietsen en een authentieke 

Amsterdamse rondvaartboot ‘City of Amsterdam’ met plaats 

voor 55 passagiers. Verder nog een bijgebouw (pompkamer).
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Al bijna 25 jaar bewonen we dit huis met heel veel plezier. 

Vanuit ons toenmalige nieuwe huis aan de overkant van 

de straat, zagen we dat het historische schoolhuis met 

schoolgebouw aan een nieuwe eigenaar toe was. We kochten 

het van de gemeente. 

We verhuisden van nieuw naar oud en klassiek maar zeker 

ook naar historisch. In ons gebouw werd letterlijk en figuurlijk 

geschiedenis geschreven. Na het bombardement op Rotterdam 

werd hier de capitulatieovereenkomst getekend. Maar ook 

werd op deze plek, in mei 2005, het eerste digitale Zeiss 

planetarium in de Benelux gevestigd. Het is eigenlijk een 

koepeltheater met heel veel bijzondere 360 graden films. 

Bewoners vertellen

We werden bezocht door Alexei Leonov en zijn collega’s uit 

de Russische ruimtevaart, door de opvolgers van generaal 

Winkelman, Rotterdamse burgemeesters, ministers en 

veteranen. Een bezoek van de Royal Airforce staat gepland voor 

2021. 

Ook het experience center, in hightech-uitvoering, trekt veel 

publiek. Kortom, de dynamiek was nooit weg op deze plaats. 

Het wordt nu wel tijd voor dynamische opvolgers. Daarom is 

het project van ons leven nu te koop.
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Bouwkundige gegevens
Structuur  Het gehele complex heeft een rechthoekige hoofdmassa onder een 

samengesteld dak.

Fundering Het huis is gefundeerd ‘op staal’. 

Vloeren  De begane grondvloeren zijn van beton (in het museum deels van hout), 

de verdiepingsvloeren zijn van hout. 

Gevels en binnenmuren  De gevels van het woonhuis zijn voorzien van voorzetwanden. Het 

museum is opgetrokken in een gemetselde spouwmuurconstructie.

Kap  Het samengestelde dak van het woonhuis is gedekt met rode Tuil 

du Nord-pannen. Het museum heeft een langgerekt zadeldak en 

mansardedak met pannen, daartussen een plat dak met bitumineuze 

dakbedekking.

Ramen, deuren en kozijnen De houten kozijnen en ramen zijn bezet met dubbelglas. 

Installaties en voorzieningen  De verwarming en warmwatervoorziening geschieden middels een  

cv-ketels. 

Isolatie Het complex is deels geïsoleerd.

Bouwkundige staat en staat van onderhoud  Het complex is in1889 gebouwd volgens de toenmalige, geldende 

bouwregelgeving en verkeert in een redelijk goede bouwkundige staat en 

staat van onderhoud.

  De beoordeling van de bouwkundige staat en staat van onderhoud geldt 

op basis van visuele waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van het 

object. Een uitgebreide bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het 

kader van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de onderzoeksplicht 

van kandidaat-kopers. Indien u een bouwkundige inspectie wilt laten 

uitvoeren, kunt u hiervoor met De Landerije een afzonderlijke afspraak 

maken.

Nutsvoorzieningen  Het complex is aangesloten op gas, water, elektra, riolering en telefoon.
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 25 november 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Ridderkerk
C
5605

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: De Landerije

Kadaster
Gemeente Ridderkerk, sectie C, nummer 5560, groot 289 m², nummer 5605, groot 1.080 m², nummer 5604, groot 210 m², nummer 

6013, groot 315 m² (gezamenlijk groot 1.894 m²).
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Plattegronden schoolmeestershuis

Begane grond
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Plattegronden

Eerste verdieping
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Plattegronden

Tweede verdieping
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Plattegronden museum/schoolgebouw

Begane grond
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Plattegronden

Tweede verdieping

39



Plattegronden

Filmcabine, kelder en pompkamer
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Plattegronden

Schuur en berging
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Bestemming
Het object valt als onderdeel van de gebouwde omgeving 

onder het vigerende bestemmingsplan. Het is raadzaam 

om bij de desbetreffende gemeente informatie in te winnen 

over eventuele door u voorgenomen (ver)bouwplannen en 

eventueel geplande ontwikkelingen op het gebied van de 

ruimtelijke ordening: gemeente Ridderkerk,  

Koningsplein 1, Ridderkerk, tel. 0180 451 234,

e-mail info@ridderkerk.nl, internet www.ridderkerk.nl.

Bezichtiging
Bezichtigingen vinden uitsluitend plaats in overleg met De 

Landerije. Na de bezichtiging stellen wij het op prijs binnen 

enkele dagen de reactie van u of uw NVM-aankoopmakelaar 

te mogen vernemen, zodat wij de eigenaar over de uitkomst 

kunnen informeren.

Algemeen

Bankgarantie of waarborgsom
Zodra er sprake is van een definitieve koopovereenkomst (de 

vervaldatum van de ontbindende voorwaarde(n)), wordt van 

de koper een bankgarantie c.q. waarborgsom verlangd ad 10% 

van de koopsom.

Disclaimer
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Desondanks 

kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de 

volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie in deze 

brochure. De Landerije en diens opdrachtgever kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie 

of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, 

zoals die in deze brochure worden weergegeven, kunnen 

derhalve geen rechten worden ontleend. © De Landerije.

Interesse? 
Neem contact op met:
Gernant Temminck
Register Makelaar - Register Taxateur

g.temminck@landerije.nl

088 - 00 44 2 44
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Stadhuisstraat 2

4147 CE Asperen

IBAN NL48RABO0140249648

BTW 8501.13.131B01

088 00 44 2 44

info@landerije.nl

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

www.landerije.nl

KvK 69080208


