
Plantin-Moretus – Interview met Odette Peterinck, publieksteam 

Waarom doe je wat je doet? Wat heeft jou/jullie gemotiveerd om hiermee te beginnen? 

 

Het Museum Plantin-Moretus is een huis vol boeken en letters. Hier vond anderstalige 

nieuwkomer Christoffel Plantijn zijn nieuwe thuis. Het is ook altijd een ontmoetingsplaats 

geweest voor verschillende mensen met verschillende achtergronden uit verschillende 

landen. Het is dan ook maar evident dat we deze traditie voortzetten. Dat doen we door een 

uitgebreid aanbod te ontwikkelen voor de hedendaagse anderstalige nieuwkomers en 

inburgeraars én voor mensen die leren lezen en schrijven, letter voor letter. 

 

Wat is het belang van de praktijk voor jezelf, en voor de bredere samenleving? 

 

Taal verbindt ons allemaal. Een goede kennis van het Nederlands maakt een anderstalige 

nieuwkomer sterker. Het is ook belangrijk je thuis te voelen in dat nieuwe land. En wat is er 

nu fijner dan jouw letters en jouw taal tegen te komen in een museum in je nieuwe 

vaderland? De blijdschap te zien bij een meisje dat in onze vitrines Ethiopische letters vond is 

me altijd bijgebleven als één van de tofste momenten in mijn professionele loopbaan. 

 

Hoe zie je jullie verder evolueren? Waar willen jullie naartoe? Is er een eindpunt?  

 

Na de herinrichting van het museum blijkt het huidig pakket niet meer up-to-date te zijn. We 

werken aan een nieuwe, betere versie. Ondertussen hebben we ook een beeldboek ‘De 

droom van Christoffel’ gemaakt voor mensen die Nederlandse les volgen, met een hoopvolle 

tekst van Ilona Plichart en prachtige foto’s van Jimmy Kets. Onze droom is om over vijf jaar 

een ‘Open Inlooppunt Taal’ te zijn, en om ons team gastheren en gastvrouwen uitgebreid te 

hebben met mensen die nu Nederlands leren. 

 

Wat zou je, vanuit jouw functie of het werk dat je doet, willen meegeven aan anderen die 

zich door jullie praktijk geïnspireerd weten? 

 



Enthousiasme is besmettelijk, echt waar! Probeer vooral mogelijkheden te zien en je niet te 

focussen op hindernissen. Smeed banden. Drink veel koffie met zo veel mogelijk 

verschillende mensen, en ga ervoor. 

 

Wij hebben jullie praktijk geselecteerd omdat ze volgens ons een mooi voorbeeld is voor 

SDG 4 (kwaliteitsonderwijs). Wat vind je van deze keuze? Kan je je hierin vinden? Zie je 

raakvlakken met andere SDG’s? 

 

We zijn oprecht blij met het compliment en zullen het delen met al onze partners uit het 

onderwijs. Zonder hen kunnen we niet doen wat we doen. We zijn ervan overtuigd dat 

onderwijs bepalend kan zijn voor vrijwel alle SDG’s. De meeste raakvlakken zien we in 1, 3, 

10 en 11. 

 

 


