
Exclusief bezoek van VG-Océ leden aan vernieuwde Océ museum 
 
Na een zeer grondige herziening van de tentoonstelling over de voor de ontwikkeling van 
Océ belangrijke thema’s en de daarbij behorende artefacten is het museum op 13 mei van 
dit jaar heropend voor het publiek. U heeft het wellicht in de krant gelezen en heeft u het 
museum op de open museum dag bezocht. 
 
Op verzoek van ons bestuur opende het Océ Museum echter eind september haar deuren 
exclusief voor de leden van de VG-Océ en hun partners of vrienden. Ca. 65 leden hebben 
zich hiervoor aangemeld en in totaal hebben 130 mensen ons museum bezocht.  
 
In 12 dagdelen verdeeld over 6 dagen zijn zij in groepen van 5-6 mensen door de zeer 
enthousiaste en ter zake kundige vrijwilligers van het museum rondgeleid.  
Het was een ware tijdreis door de succesvolle geschiedenis van Océ, waarbij in ieder groep 
uitvoerig werd stilgestaan bij de ontwikkeling, productie en verkoop van de legendarische 
Océ machines en materialen. Door de persoonlijke kennis en ervaringen van de 
gepensioneerden werden in iedere groep andere accenten gezet en kwamen de verhalen los 
en konden ook de rondleiders weer veel leren van de bezoekers.  
Zo ontstond een uitermate boeiende dialoog met de uitwisseling van heel veel persoonlijke 
kennis, ervaringen en emoties. Veel hilarische - maar ook kritische anekdotes kwamen naar 
boven.  
 
Kortom een boeiend proces van mensen die allemaal op hun eigen manier aan het succes 
van Océ hebben bijgedragen en soms ook, maar gelukkig minder, aan de mislukkingen.  
Voor mij was die spontane uitwisseling van ervaringen in de diverse groep van R&D-ers, 
Productie- en Servicetechnici samen met Business Unit en hoofdkantoormensen het 
hoogtepunt van de dag. Dit alles natuurlijk ook veroorzaakt door de doordachte opzet van 
het museum en het enthousiasme en de kennis van de rondleiders. 
 
Wij zijn alle medewerkers van het museum heel erg dankbaar en zeer erkentelijk voor de 
gelegenheid die zij ons boden om de historie van Océ op een leerzame, intieme en door 
onze eigen ervaringen verbonden manier te mogen (her)beleven. De hartelijke ontvangst 
met koffie en een door de VG-Océ gefourneerde versnapering en ook het gezellige napraten 
mogen niet onvermeld blijven.  
 
Voor diegenen die niet geweest zijn: U en uw partner hebben wel iets heel bijzonders 
gemist. U kunt echter de schade nog beperken door de website www.ocemuseum.nl  te 
bekijken en/of door een bezoek op de reguliere openingstijd van het museum.  
 
Om de medewerkers van het museum te bedanken voor hun inzet heeft de VG-Océ vandaag 
een passende donatie gedaan aan het vrijwilligersfonds van het museum. 
 
Overigens kunt ook u vrijwilliger worden bij het museum; de “gouden ploeg” heeft blijvend 
versterking nodig van enthousiaste Océ-/Canon CPP-ers, vooral ook om onze jeugd voor de 
techniek te enthousiasmeren.  
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