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Zuiderzeemuseum

'Toos' uit Villa Achterwerk even conservator in Enkhuizer museum

·_.

ENKHUIZEN· De k1ndenm zullen R;iymondede�rongetwlJfeld
ken non als 'Toos' uit VIII, Aq,teJWCrJc. Hun ouders mrssct,lon ui! t,et
tll�otorgeulscllap Alex d' Electllque, w11rn In Vf!l'$Clllllende pro·
dut1l05 spHld� �111f ml!dlo Juni lido actrfa, dllgellj� te belwn
d1�n In hel Zuldtlttttllul�Um In EnkhulUn afs een vlrt.uolo t0n·
sffi11tor dir., nogal lytisch f/1/er naar werk 11..
Otneronwonl.en ortowel In hot bult1mmu�m •l• In hctdepot·Va11
hl!I !J\ILMIVm opname, gtmukl voor dr t1lcUW11 1ttr,dl� B�·
�vnn hetJ)JU�u1n ku11nen sti'a�eîgenlulndlgan stultjo 'hfst
rfk�a blnrlbnhutsan:hl�uur sa.an verrkhten.
.WIJ probtren onili hUIZAin n hot bullènmuuum ZO""!Ulhtldsst·
trouw rnogeJUkte málcan", aldui: Mieke Ilna de Hoog van het muse
um. ,Nu �linnen Ollfll� rutr.ik, ielf un won1nll pan lnrldi·

ten met behulp vin do virtuele conwvator. Zll kttjgen Hnwljlln·
11en "'1!>r versclilllir(de foto's til wat brl1111en. ba n11U\.en mC>llten
dus echt op ondenOl!k uit pan.•
�en pndenoek met een gllmll<h, wiarlt De �uype, r.et.al,,conserva
to, uo grappig 1yp4tJe "-· -SQmm)s• spulfltn wU U -1 knuffe.
len.lo8fk k uvan l!a11 werit', llthl De Hoog. .lkdurf ln leder1a
lllllle$1alla11 dal�-· een glimlach 1011tbljllal11!10i!ltlirs en.Sblfll
ul(j 11111 W1"1:i11<11.·
De-Kuyper lljkl eenw11to11erdq,vcntypotjuiet1rteutten mµhond·
,q,o<!'nè!n � �lle lilkim>'llsmaat/dgdlcn .Maar til Sá•n j1<hle cóll·
�.oMto"n DDk te \1"r Ik denk dat fed�1eon eo11 mDDl lnzlcbt lu�j!t
van dit werk Oe f<uypl!r doe:! hot geweldlg:"

Maria In Marker klederdracht zoekt het hoolveld. Jeugdige bezoekers van het Zulderzeemmuseum helpen haar. Foto Henk de Weerd

Zuiderzeemuseum leeft ook 's avonds

Van onze venlaggever
ARNO RUJnNBEEK

enkhuizen - 'Kom op stoere visser'.
De perfect passende stemmen van
Geeske Bruijn en Hans Chrlstaan
Scheltema weerklinken door het
binnenmuseum.
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Als het succes van de eerste kin
dermuscum-'nacht' van het Zui
derzeemuseum in Enkhuiun be
zongen zou moeten worden, dan
in dit zeemanslied: sreervol, warm
en voor àlle lccrtljden.
Mini-Mozart wacht zaterd3g·

avond tussen zeven en tien de gas
ten van het museum op. Twee nog
jongere violistes in achttiendc
eeuwse kleding spelen zijn com
posities. De toon is gezet.
Het ider. van de creaticvclingen bij
het Zuiderzeemuseum, om perso
nages van de schilderijen 'uit hun
lijst te laten stappen' en zo (nlct
alleen) de jeugd weg te trekken bij
X-box en tv, is geslaagd. Honder·
den, van acht tot 80 jaar, srappcn
op dit vreemde tijdstip binnen.
Opa's en oma's glunderen, vaders
en moeders weten dat ze de juiste
keuze hebben gemaakt.
In de ual over streekdracht geti-

tcld 'Op maat gesneden 'loopt,
11ehuld In Marker klederdracht, de
dertienjarige Maria (geboren in
Marken, woonachtig in Enkhui
zen) luid roepend dac ze thee naar
het hooiland moet brengen. De
vierjarige twcclingJair en Simcha
helpe haar op weg.
De zevenjarjgc Dana en haar oma
zijn 'vriend van het museum'.
Daarom komen zij vaker hier. Net
als zij is de elfjarige Luuk erg ge
ïnteresseerd In alles wat met ge
schiedenis te maken hecrr. Hij
weet dus dat de dolcnde visvrouw
Jenny thuishoort in het schilderij
�ism:ukr' van c. Dusart uit 1683,

Il

dat verscholen hangt in de zaal
over 'Noordzeevisserij'.
tets verderop, in de zaal over de
'Walvisvaart' luisteren Jelle en
Daan (belden rien) samen met
Daans vader aandachtig naar ver
tellerJaap, met bontmuts. Die
leest voor uit 'De jacht in de wal
visbaai' van Peter Smit. Een ver
haaltje voor het slapen gaan? Hoe
zo, slapen?
Het Z11irlt1?ttmusrnm is l'Rrnvegc rle
voorjnarsvnknntit dr hek wede gc
opmd, d11s ook vnndaag, van 10.00 rot
17.00 tmr. \Vomsdntmiddng is dr toe
gang voor kinderen gratis.

