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Lentewandelingen

nementen van het seizoen 2006. Fanfares, trekzak-

Vanwege het succes van de Winterwandeling organiseerden we in maart Lentewandelingen. Op zondagochtend wandelden bezoekers met een gids door

spelers, koren en een - nog geheim - theaterspektakel
maken het museumbezoek tot een muzikaal feest.

het buitenmuseum, waarbij de aandacht uitging

Weer varen met bezoekers
Onze eigen Blazer is wegens restauratiewerkzaamheden uit de vaart genomen, maar we hebben hulp

naar de aanleg van de landschappelijke omgevingen,

de Urker bult, waterhuishouding, de bestrating, de
tuinen en boomgaarden, kortom het natuur- en
cultuurlandschap dat ontworpen en aangelegd is om
het Zuiderzeegebied 1880-1930 in ons museum vorm
te geven. Vanzelfsprekend vergaten we de levende
have niet en bood Piscator weer een passend hapje
en drankje tijdens de tour.
Openingsweekend en Museumweekend
met ludieke actie
Het museum opent in het eerste weekend van april

op feestelijke wijze de poorten van het buitenmuseum. Hiervoor hebben wij twee hele bijzondere
gasten uitgenodigd: poetsdiva's Marja en Liny van het
RTL

4 programma 'Hoe schoon

is

jouw huis'. ln hun

programma nemen de poetsdiva's huishoudens onder
handen, waar het schoonmaken niet de grootste
kwaliteit van de bewoners is. De poetsdiva's komen
op zaterdag 1 april naar het museum om ook hier
eens grondig huis te houden, omdat ze uit de media
hebben vernomen dat musea nogal saai, maar vooral
stoffig zijn. Maar is het Zuiderzeemuseum wel zo'n

stoffig museum?!
Tijdens hetopeningsweekend en het Museumweekend

presenteert het museum verder de rijkdom aan kinderprogramma's, tentoonstellingen, thema's en eve-

gekregen uit Workum en Enkhuizen. ln de meivakantie en in juli en augustus varen de 'Enkhuizen'
van Henk Hortensius en de 'De stad Workum' met
onze bezoekers. Verrassing is dat er ook gevaren kan

worden met de roemruchte reddingboot 'Neeltje
Jacoba'.
De begrafenis van een visser
ln het kabinet in het binnenmuseum wordt van 7 april

tot

12

juni een heel bijzondere presentatie gehouden

van de belangrijkste aanwinsten van 2005. Het gaat
om de voorstudies die de schilder Augustin Hanicotte
maakte voor ons belangrijkste kunsthistorische werk:
'De begrafgnis van een visser'. Dankzij de Vrienden
van het Zuiderzeemuseum konden deze 12 schetsen
in Parijs worden aangekocht (zie elders in dit nummer). De serie geeft een geweldig inzicht in het tot
stand komen van dit fabuleuze schilderij.

Maritieme demonstraties
Vanaf 1 april kunt u zoals u gewend bent elke dag tal
van demonstraties van oude ambachten zien. Nieuw is
het'mobiele' programma'Maritieme demonstraties'.
U kunt daarbij in het gebied rond de Markerhaven
het hele proces van visvangst, onderhoud van zeilen

en netten, het roken tot een authentieke visafslag
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meemaken. U kunt ook zelf meedoen met het hijsen
van de getaande netten, het 'mijnen' van de vis en
een heerlijk partijtje vis mee naar hu¡s nemen.

Nieuw voor de kinderen
Voor de kinderen zijn drie verschillende speurtochten
beschikbaar: onder de titel 'Stukjes van het Verleden'.

Zij voeren u en uw kinderen langs hoogtepunten
van het museum. Voor de kleuters is er altijd iets te
doen, te kleuren of te spelen in de ruimte naast het
Vriendentrefpunt.
ln de vakantieperiodes zijn er nieuwe kinderprogramma's zoals'Zeelui gezocht' in de meivakantie, Baby's

inbakeren en een Foto ABC tijdens het evenement
'Huwelijk en Geboorte' in de zomervakantie en het
dierenprogramma 'De leeuw is los!', in de herfstvakantie.
Zeelui gezocht

ln de meivakantie kunnen kinderen, gewapend met
een echt monsterboekje, als echte zeelui laten zien

wat ze kunnen. ln de Markerhaven knopen ze touwen, hijsen de zeilen of helpen met het tanen van
de netten. De kuiper laat ze aan de níeuwe tonnetjes
voor de visvangst werken. Zo gaan ze het terrein over,
terwijl het monsterboekje langzaam wordt gevuld
met stempels. ls het monsterboekje vol, dan wacht
een leuke beloning in het Vriendentrefpunt.
Provinciale finale voorleeswedstri¡d
Op 8 april is het een spannende dag voor de schoolkinderen die doorgedrongen zijn tot de provinciale
finale van de voorleeswedstrijd. Degene die hier wint

mag naar Utrecht om in de finale tegen de winnaars

uit de andere elf provincies te strijden. ln de kapel,
zullen de winnaars uit de verschillende regio's hun
voorleeskunst ten beste geven. De winnaar mag met
zijn klas in september terugkomen in het museum om
een educatief te programma doen.

Dauwtrappen

Op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en

Tweede

Pinksterdag kunnen bezoekers in de vroege ochtend
exclusief genieten van al het moois dat het buitenmuseum te bieden heeft. Het is al vrijwel licht, als de
wandelaars om 7.00 uur onder leiding van een gids
het museumterrein betreden. Bezoekers krijgen een
rondleiding door het verstilde buitenmuseum, met
speciale aandacht voor het natuurterrein aan de rand
van het ljsselmeer en flora en fauna in het museum.

Kruip in de huid van Rembrandt

Als recht geaard museum kan ook het Zuiderzeemuseum , niet om het feest van Rembrandt's
geboortejaar heen. Van 25 tot en met 28 mei kunt
De winterwandeling was zo succesvol dat we ook lentewandelingen

hebben georganiseerd.
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deel van de presentatie van het Zuiderzeemuseum.
De Mondriaan Stichting, het Prins Bernard fonds, de
provincie Noord-Holland en het VSB fonds maakten
dit project mogelijk. Het virtuele gedeelte is ontwik-

keld door TWV Media, een productiemaatschappij
waarmee het museum al tweemaal een prestigieuze
nationale prijs op het gebied van virtuele educatie
heeft gewonnen.

Dit jaar gaan we weer varen met bezoekers.

u schilderezels lenen of eigen spullen meenemen
om ergens in het museum een eigen kunstwerk te
maken. Medewerkers van educatief centrum De
Blauwe Schuit staan u desgewenst met deskundig
commentaar terzijde. Als u uw werk thuis hebt afgemaakt, dan kunt u het inzenden voor onze publieksexpositie in het Entreepaviljoen.
Trekzakkendag
De trekzak is van oudsher het instrument van schippers en matrozen. Het museum biedt talloze schilder-

achtige plekjes, waar deze muziek prima tot uiting
komt. Zaterdag 10 juni hebben mensen die een
trekzak bij zich hebben gratis toegang Met collega
muzikanten maken zij her en der in het museum
muziek. Ook voor wie zelf niet speelt is deze dag een
bijzondere muzikale en levendige dag uit.
Virtuele conservator
Begin juni draait het al proef, maar vanaf 15 juni is
de 'Virtuele Conservator' officieel open Het gaat om
een hagelnieuw spel- en filmprogramma, waarin de
bezoeker op drie beeldschermen tegelijk een onderlinge wedstrijd kan spelen. Wie helpt de conservator
het best met het inrichten van het pand van de familie
Vis uit Zaandijk? Raymonde de Kuype4 o.a. bekend als
de komische presentator van Villa Achterwerk, is voor
deze gelegenheid conservator. Met het door haar
aangegeven bronnenmateriaal voelt de bezoeker zich
voor even haar assistent. Na onderzoek moeten de
huiskamer en salon worden ingericht. Schitterende
filmfragmenten waarop het gezin Vis levensgroot
verschijnt, maken dit geheel tot een spannende en
leerzame belevenis. ln pand Zaandijk, even verderop,
kunnen bezoekers zien hoe onze eigen conservator
Jaap Kerkhoven zijn taak heeft opgevat en hoe het
pand daadwerkelijk is ingericht.
Voor kinderen

is

er een aangepast spel in een speciaal

kinderhoekje met foto's en speelgoed uit 1900. De
in filmfragmenten verbeelde zusjes Vis loodsen de
kleine bezoeker door het spel heen. De virtuele conservator is nieuw voor de Europese musea en mag u
beslist niet missen. Het spel vormt een blijvend onder-

Maritiem weekend
De Markerhaven ligt in het weekend van 17 en 18
juni zo vol dat je bij wijze van spreken van schip
naar schip de overkant kunt bereiken. Een mastenbos, zoals vroeger in de havens rond de Zuiderzee,
te zien was, toen er nog vis gevangen kon worden
in zout water. U kunt ook meevaren op een van de
vele botters die voor u gereed liggen. Zeemanskoren
verlevendigen het geheel. Ook zal de reddingboot
Neeltje Jacoba uitvaren. Niet om drenkelingen te
redden, maar om u een onvergetelijk tochtje over het
lJsselmeer

te bezorgen.

Floralia

Op vrijdag 16 juni openen de burgemeesters van
Enkhuizen en Wieringen gezamenlijk de tentoonstelling 'Floralia' in de kapel uit Den Oever. Honderden
kinderen van het basisonderwijs uit de buurt regio

hebben hun zorgvuldig opgekweekte plantjes neergezet op de lange schappen in de kerk. De kerk is
feestelijk met bloemenslingers versierd en een kleine
tentoonstelling vertelt u hoe het er vroeger in Den
Oever daadwerkelijk aan toeging bij de floralia. De
Floralia heeft dit jaar extra cachet, omdat het honderd jaar geleden is dat men hiermee op Wieringen

begon. U zult dan ook talloze oudere Wieringers
zien, die op onze uitnodiging jeugdherinneringen
komen

ophalen.

Het gezin Vis komt

tot leven in de virtuele conservator.
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