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Programma 1988
J let Zuiderzeemuscum b1èdt ditjaar een
uitgebrctd en aantrekkelijk programma.
Ten opzichte van voorgaande jaren is het aamal
biJ1.0nd~.:rc tentoon~tclhngen uitgebreid en
worden er meer dcmomtratics en bezoekcr~
auiviceiten georgani\ecrd.

't Achterste van de tong
Het sct.Gocn wordt geopend met de
téntoon~cclhng

't Achtersrt•

111111

de

ttJIIJ!.,

de Gaper

<1/s uithall,l!tekeu.
Pc gaper is het Ct•uwcnouJc cu typ1sch Nederlandse ~ymbool van de gencesmtdddcnhandcl.
Als uitha11gtekcn vesngdc het de aandach t van de
voorbijgangers op de w mkcls waar medicijnen
werden vcrkocht en vervaardigd. Over de
oor~prong van de gaperkop be~raan verschillendc;o
theorieën. De Moor, getooid met rulband en
gouden oorringen, zou vcrwijzen naar de genc(·~
kunst die in de mlddeleeuwen vanuit de
Arabische wereld via SpanJe doordrong tot
Wc~r-Europa. I let zijn echter nier alleen Moren,
d1e als gaper werden llltgcbccld. Andere typen
ziJ n: de veldwachter, de zieke t•n de nar. Van de
laatste wordt wel beweerd dat hij de paljas
verbeeldt, die vroeger de chin1rgijn bcgdeidde
om de patiënt rijden~ de vaak pijnl ijke
bchanJeling af te lelden.
fit11 tl<lll dr 44 ,l/<IPNS 1111 de cofletttt
fittil Os, dit• '''""Y clit jac1r ;" het
Zut'dt•rzt•rnutsmm wtmlt .~ri;.xposrt•rcl.

D~zl'

'mMr', c!foOIIJ Stig vau ttp()tllctk

J.lvlons i11 Hllttrlrm, is te zim
In de tcmooustl'llill,JI ' 't r1fhterste
dr• tou,ll'·

11<111

In de bat~te dect·nnia zijn de gape~ voor een
groot dcd uit het straatbeeld verdwenen.
Precanorcchten, ondcrhoudsko$ten en de
veranderde architectuur le1ddcn ertoe dat de
kleumjke koppen van de gcvek werden gehaald.
I:.r zijn echrer +S excmpl::trcn bewaard gebleven
1n tk collectie van de heer v.m Os uit ~ !a;trlem.
Na zijn overlijden heeft ZÏJn f:mulie besloten om
dcu \'t'r7amcling onder tl' brengen in een
muscum en de keuze is gevallen op bet
Zuiderzccmuscum. De +5 gaper<; ZI:Jll voorlop1g
in bruikleen ge~chonkcn aan het muscum voor
een penode van vbfJaar. Daarna vcr."vachr her
muscum de eollccue blijvend te verwerven.
De colleetic gapers \'Ormt in de kern v;m de
tentoomtelling 'I Achtcrstt• 1'«11 de: ftJII,I/ d1e is
ondergebracht in het pand 'De Grootc Gaper'.
Deze voom1alige apotheek un HC'Iorn, dte i~
herbouwd ;l.ln de stadsgracht in het Bultenmuscum vorna een sfeervolle cmouragc voor de
tentoonstclhng.
Een mccrschl•rnlig diaprogramma informeert de

bc7oeker over de herkomst en her gebru1k van
de gaper ;lh uithangreken en 'ymbool

Arhu·r tlr ttpathl't'4· IS rm rxpo.<itir ÎIIJ~t·rirllt twa J{Jttt·rs,
mrt <llrdrr mrt•r dar 'z-it' kt•', •!fk<~mm.~ ''"" dr<~.I(Ï.<tt·rij
Crtlt'f/ uit 1 J.tJr/,·m.

Klederdracht, traditie
en tnodc
Fvt·nt•cm in het open luc;htmu~cum, om prcc:ac\ rc
het paud /:tandtJk, I\ een temoonsrcJJmg
mgt·ncln over klederdrachten van de l.uadcrzec.
Klt•dmlrtultt, tmdilll' 1'11 mode toom dl· onbt;aam~e\<·luedet1 1' v,m wat wiJ v.mdaag de d.tg .tb
kll•dcrdradH \w~tempclen. De wom:l<o van dt•
klcdo:rdracht{·n liggen in de vulksdradn v.111 de
a6dc t'n dt: 17dc eeuw. Veel onderdelen van den•
klcdmg zajn nu nog aan wc? tg m de klederdracht,
zo.1l~ dtnddtjl... "'orJt aan de sanll'nsccllmg van
dl' Urkcr dracht Zij het langnmer d.m de imernation.tlc tnmle, w.t) ook de k.lcderdracht aan
vcrantll·nng onderhl•vi~;t. In de tentoonstdhng
worden nllkc veranderingen a:tn do: hand v:m
kkding u1r Hinddoopl.'ll gcvtsuali~eerd Deze
kledang veranderde ah gevolg v,m invloeden van
bUitenaf. zoah de 1mport van katoenen \llsen en
lndi~chc bomen Joor clt:. voc, ''" als gevolg van
ec<momi~chc omwtkkehngen 7oah de im.-cnscortmg van de h.mdcl~activlteltcn van de st:~d dat
er um.·mdclijk toe leidde dat de llindclooper
bt·volktng zich op dez.elfde m:m1cr g111g klcdt·n
nis Je overige rnczen.
In de: ll)lk eeU\\ ont~tond tU~'en dt• vcrschtllendc
Zuader7eeplaatscn een stced~ grorerc daffcrcnoatic
in de dracht.
De cxposmc toom op aanschouwdajke wijze hoc
de klcdmg van Marken en Volendam, sleclm
door de Gouwzl'e v.tn elkaar ge~cheadcn, toch zo
.uulcr\ 1~.
Z\Jll tn

Kieriadracht, rraditie r11 mode herbergt naa~t
bowngcnocll1dt· pl,tat~l.'n de bd.mgrtikste klcderdr.lchten V>111 hct Zuidencl'gcbicd. ~let pand
z.undijk I\ voor den· t~·ntoonstcllmg grondig
verbouwd en door de spcci:ml ontworpen
Vltnncs kan cic kledcrdraclu ook u1 onderdelen
worden ~ctoond. De bczm·ker knJ~t door dczt·
mnchtmg cm goede mdruk van de: vck
vcr~chillcn m vorm en stof en klcurgcbruik.

Vissers van het ljsseln1eer
Naa~r

dt· bovengenoemde e"Xpo~mcs cn de
Ler gc:Jegenhl•id van de ZutdeneeCultuurpnJS wa;arover ddcrs in deze
Ntcuw~hricf mtvocngcr wordt bcochr- worden
du Ja.1r 111 het openluchrmu~cum nog twee
tentoomtellingen gehouden. In Vissers 111111 het
Jjsse'lmea wordt cl'n beeld gegevt'll v:m de
hcdcndaag5c pcnd,ma van de oude Zuiderzcevts,crij Mu,cumfotograaf Ko Steltenpool heeft
d.aarroc een h.1lfJaar lang de piJatsen langs de
ljs~elmecrkust bc.,ocht, waar nu nog wordt
~cvtst. liet becldvcr~lag van zajn ~pcurtocht is
te Zlt'n 111 het pand AM 1 in het
opcnluchm1 u~cum.

~·xpo\itic

Vannî 1 april i' bnvendicn een fra:u en
mfonnarief daaprogramma re ztcn over het
nauona:~llandschap,park W:uerland. Ht•c
programma gaat nader m op de g~"Schicdcm~ van
dir gebied. het gebnuk en de bewoning o:rvan
en het huadige karakter als landschap~park.
De diaserie wordt vertoond in een \'Oom1aligo:
boerderij lilt 4uidcrwoudc. op een gedeelte van
het muscumterrein dat is mgcncht n:tar
voorbeeld van W accrbnd.

De verkleedkist
In

~.unenhang

niet de tcntoonstcllmg
mmft· h er in het
openluchtmusl.'um een cducnuef project opgezet
dat de t1tcl Dt• r-ctrklt•edkist dra.Jgt. ! licrbû krijgen
kinderen de gelegenheld 7ich zelf 111 oudl'
UT;tchtcn lC klcdl!ll Cn -,pclcndcrWÏJ~ kenm' tC
maken mrt de vcrschallende onderdelen van de
voonnahge klcdcrdraclucn uit het
Zuadcrzcegcb•ed.

Klc•drrdwr/11, mrditi1• 1'11

Ovcr1gen~ i\ dit lllt'l de cmgc actlvltCit voor
kinderen dte datJ.I.1f wordt geotg;umecrJ. Zo
worden er door de ~loten en grachten \'an het
openluchrmuseurn vaartochten met een vcld5ChU1t gehouden. W<larbÏJ de kinderen 1ich al
'kloctcnd' moeten voortbewegen. Vcrder
worJen er in de paa~- en herfstvak:muc chcaccrwork~hops gehouden wa.1rbij scenes uit het
19de-ceuw~e dagciUbe leven door en voor
kinderen worden opgevoerd.

Rulrw f)a Jllllr krijJlcll /.:mdcrr11 tlt•
,1/rlr.l/tllhritl .;:uh .·rif 111 ollttlt drt~rlm•11 Ir
klt'dt·ll . Dnt~rl!llclf is t!tllt tlt" ltCids-

.ll'"rhl rc'll llflllrlr mimlt'
'Dr twklreJkw'.

ill.~l'fiCirt

Met dit unieke theaterproJeCt hoopt het muscum
de gcschwdenj~ van het wonen en werken in
de vorige eeuw voor kmdcren tocgankd1jk en
bcgrijpchjk te m:tkcn.

R('(/W: Alrt killifttil. ,(!l<tltt'S f'/1
twvt,l!llflf·imrrrmwmt·u bqMaldm

dr

171il•-rruwsr 0Mtuulil'l'llllrJrr5 ''""
flMIIil• 1'11 koers. l'lllrrll'l frnmt•
liOOrbl'f'ltlru darlrl'llll :::ij11 /t' :ZII'II i11 dr
tru/(l(liiSft•llru.~ 'Vt• 1·oc. Iu de• kaurt
.f~l'kckm' (Titl'ipa,rzirw ''"" Tltoma>
/Jt•oJ • 'I Ct•bruytk ''"" tlt• Zuttltlfli!',
t6o.z, Nt•tlt•rlmuls Sdtccpr•nmt
Mu5cum)

De VOC
gekeken

tn

de kaart

liet Bmnenmuseum m.1g dan tûdeli;k gc~loten
7iJn 111 v~·rband met de vcnw.:uwmg van de
op\telling. een gedeelte ~·rv:m wordt dc.-e zomer
gedurende drie maanden openg~·stdd voor de
tentoonstelling Dr voc m dt• kaart ,(!l'kt•k('u. Deze
tenloonstelling gcefl e<:n mdrukwckkcnd beeld

\:lil

dc- èartogr.ttlc- c-n n.tv1gat1e v~n de Vt•rcmgdc
Compag111c.: van 1602 tor 1799. liet

Oo~undi~chc

Î\ de eerste keer d.H h('t 111 N~·derland aanweZige

k.1anmarc-naal v~n de vue in samenhang met
dkaar wordt gcëxpowcrd. Ml'Cr dan twcchondcrdVlJfttg k.larten, )tuurm.m~boekcn en
navigatie-mHrumcntl'l1 Uit vcnch1llendc bd:mgriJk<: coll~·ctie~ zijn m de7e tcntoonstclhng
biJccngcbradu
De tcntoon,tcllmg gunt de bezoeker een kijkj..: 111
het kaartc-nmakcr~bc-dnJf van de Compagme en
m dl' nangatie a.1n boord van de Oosundiëvaardc-T\. Da.lm.l.1~t komt ook de cartografie van
de OoM Ultgebre•d .1:111 bod.
W1c hc-t kaarrmatcna:~l van dc- voc vandaag de
dag bl'k•;~a. wordt bchalvl' door de
;~mb.lchtd1Jkc fra.nhctd g<:trotfcn door de
wcl71JdtghcJd van het m;Heriaal: naast zeekaarten
7.1Jil dat landkaarten, plattegronden. •mhta1re
kaarten en kad:~strak· kaarten. In dat opztcht
Wl'crsp1egelen kaarren het beeld van de vo<. ah
een complexe c11 veelziJdige organisatie.
Ter gelegenheid van de:zc rcmoonsrdhng
vcrschiJnt het gehJkn;umgc bock De voc 111 dr
ktJ<Ifi.~!Ckckl'll I [iain besclmJvCn vcf'Ochillcndc
d~kund1gen d<: gcschicden1s van dc- cartografie

Jonu lJ/aru Wtls kaarttumaka 1'1111 dt•
voc lui tft• Kamt•r Amstt•rdam. D•l
daM). 1/(111 Rom1111 gesrhiltlt•rdt• portret
zal dczr zwurr iu ltct IJrmttlll/lllsrum
tr :dru z!ju ( 1663, Amstadams
Hi~torisch 1\ IIISI'IIm).

en navigatie der Comp:~gnie.
In her Peperhuls Ï\ el'll inleidende expO\Itic
mgcncht over Enkhutzen en de voc..
Or

VO(. i11 tft•

kaMt .~t·kt•km wordt gehouden van

25 met rot en mcl 21

:tugu~ru~.

