
Het A.M. de Jong-museum is opgericht in 
1974.  Dit museum is een eerbetoon aan de 
in Nieuw-Vossemeer geboren schrijver 
A.M. de Jong (1888-1943).

In de “voorkamer” van het 
museum kunt u de tijdelijke thema-

tentoonstelling bezoeken.

Openingstijden:

Op iedere zaterdag in april tot 
oktober is het museum 
van 13.30 tot 16.30 uur

zonder afspraak toegankelijk.

De toegang is gratis.
 

Een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. 

Telefoon:                           0167 50 24 16
E-mail:     amdejongmuseum@home.nl
I-net:       www.amdejongmuseum.nl

A.M. de Jong is bij het grote publiek vooral 
bekend geworden door zijn streekroman 
Merijntje Gijzen. In de jaren '70 van de 
vorige eeuw is een gelijknamige TV-serie 
gemaakt.

Merijntje Gijzen's Jeugd werd al in 1936 
verfilmd. De film uit 1936 en fragmenten uit 
de TV-serie worden op verzoek in de  
mediatheek vertoond.

Het A.M. de Jong - museum is op alle 
dagen toegankelijk voor bezoek, 
mits u tijdig een afspraak maakt. 

Ook voor rondleidingen voor groepen 
in het museum en in het dorp kunt u 

een afspraak maken.

A.M. de Jong
museum

Voorstraat 29
4681 AC Nieuw Vossemeer

“Ik houd van het leven, 
dat weet je. 

Ik houd er meer van dan 
ik zeggen kan. 

Maar ik geloof dat een 
mens zijn lot niet in 
eigen handen heeft.”



In het A.M. de Jong-museum wordt 
aandacht besteed aan de schrijver 
A.M. de Jong, maar dat niet alleen! 
U maakt ook kennis met zijn tijdgenoten, 
zijn passies, het leven op het platteland 
en de geschiedenis van zijn
geboorteplaats.

De herinnering blijft …….
 

De watersnoodramp, die in 1953
ons land teisterde, heeft veel
slachtoffers geëist. Daarnaast
was de materiële schade enorm.
De burgers van Nieuw Vossemeer
werden hard getroffen. 

Tientallen  mensen, die de
ramp in Nieuw Vossemeer van 
heel dichtbij hebben meege-
maakt, hebben hun ervaringen, 
hun getuigenis, hun verhaal,
hun leed of hun gevoelens aan
papier toevertrouwd…. 

Het gedenkboek dat 50 jaar na 
de ramp is uitgegeven is in het 
museum verkrijgbaar voor € 8,00.

De Nederlandse schrijver Adrianus
Michiel de Jong werd op 29 maart
1888 geboren in een straatarm
landarbeidersgezin in Nieuw-
Vossemeer.

Vijfenvijftig jaar later, op 18
oktober 1943, werd De Jong in zijn 
villa in Blaricum door leden van de 
Germaanse SS lafhartig vermoord.

A.M. de Jong is geruime tijd een "voor 
katholieken verboden" schrijver 
geweest. De Jong stond te boek als 
"socialist".

U bent van harte welkom in het
A.M. de Jong -museum om kennis te 
maken met A.M. de Jong en zijn 
tijdgenoten.

In dit dorpswinkeltje van Timmermans 
herkennen veel bezoekers één van de vele 
kruidenierswinkeltje uit hun jeugd. Leuk om 
dit aan je kinderen en kleinkinderen te 
laten zien.

Zo treft u in het museum een café-
inrichting aan van het voormalig café
 "De Congo" uit Notendaal, dat dateert 
uit de jonge jaren van A.M. de Jong. 

Het museum beschikt over oude films van 
het dorp Nieuw-Vossemeer en de inwoners. 
Dokter Vermet, die tientallen jaren de 
huisarts was, filmde al in de 40-er jaren. U 
kunt in het museum beelden zien van het 
leven in het dorp en de prachtige natuur.
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