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F. Landsman en
zijn werk
De heer F. Landsman werkte aanvankelijk als
schilder voor een schildersbedrijf bij het
Buiten museum. Zijn belangstelling voor de
historie van allerlei huizen en hun Inrichting
paste heel wel In het werk dat op dit Bultenmuseum was te doen bij opbouw, afwerking
en onderhoud van de hierheen overgebrachte
panden. Zo trachtte de heer Landsman vanuit
zijn vakkennis de oude verflagen terug te
vinden op het oorspronkelijke hout en steen
- dat van elders was aangevoerd als delen van
te herbouwen hulzen -en vervolgens deze
oorspronkelijke verf zo goed mogelijk na te
maken om ook in die zin de oorspronkelijke
toestand van het binnenhuls zo dicht mogelijk
te benaderen. Hij maakte daartoe par pand de
benodigde kleurenschema's.

Toen na het met pensioen gaan van de heer
D. Huismans. hoofd van de afdeling restauratie bij het museum- vooral voor het Binnenmuseum werkend -in de vacature kon worden
voorzien, viel de keuze op de heer Landsman,
wiens werk en belangstelling nu goed bekend
was. Hij kon daardoor vast worden verbonden
aan het museum als hoofd van de afdeling
restauraties. Voor het overige bleef ook het
toezicht op het uitvoeren van het schilderwerk 10 het Buitenmuseum bij Landsman
berusten. Voorts heeft hij bemoeienis met de
inventarisatle en beschrijving van de verzameling van de Stichting Schildersmuseum,
waarvan de collectie is ondergebracht In het
Buitenmuseum In een nu al aangewezen
pand.
Onder de taak van de heer Landsman valt
ook het leiding geven aan de technische
realisatie van tentoonstellingen -zowel de
tijdelijke exposities als de afwerking en het
onderhoud van permanente presentaties.
Zo Is onder zijn leiding eerst de scheepssierzaallngericht op aanwijzingen van de directie.
Datzelfde geldt de nu tot stand gekomen
tentoonstelling 'Van Grotschildering tot
Wandbekleding' en de daaraan voorafgaande
expositie 'Walvisvaart in prent en voorwerp'.
Landsman heeft belangstelling, zin voor
relativiteit en humor en de kalmte. die bij de
Inrichting van tentoonstellingen weldadig Is.

