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lntu~~~:n had Kruissink ZIJn werkzaamheden in
hoofchaal.. gcconcemrccrd op het binn<!nmuscum. Hij h:td grocc behng~tclling voor de
schildcrkumt en dC?c belangstelling kwam
tot u1tmg in ziJn publikatics en ZIJn t:Urijkc a.ll1kopen van sduldcnJCn en tekcmngcn.
Daaronder bevonden nch werken
van W. B. Tholen. Corncl1s Springer,
Jan Sluyters, J . H Masten broek. F. llan Nibbrig,
Suze Robcrtson en Jos. Lussen burg.

In memoriam
drs. G. R. Kruissink
Op 13 november r9!19 owrleed te llccisum
op llt-jarige leeftijd de outl-dircncur van het
Zuiderzeemuscum drs. G. R . Kruu;sink.
Gedurende de jaren van ZIJn dtrectoraat
( 1957 197 3) vcrkeerde het muscum m een fase
van over~ang waarin de problemen zich
op~tapddcn . Het opcnluchnnuscum, dac een
~chaalvergroting met 7ich mee zou brengen en
het J..arakter van het Zutdcr7ccmu~•um
ingrijpend zou w~jztgcn, bestond nog niet.
Weliswaar l<tg er reeds vdc jaren een ontwerp
voor het opcnluchnnu~cum, maar de realisatle
ervan bleek al ~poed1g onmogelijk. fIer plan was
ond~:r meer te groots en dus te dtmr van opzet.
Na de komst van Kruissink zijn er een aantal
nieuwe ontwerpen gemaaJ...t, die evenmin voor
verwezenlijking vatbaar blc:kcn. Tcnslottt' werd
er 111 1970 een defmiticf structuurplau door
alle betrokken umanri~·~ goedgekeurd, zodat aan
het emde van het directoraat van J( mi~~ink de
eersec gebouwen, zoals de boerder!J tm ZUJderwoude en de Wiennger kapc.:l, konden worden
opgeleverd.

Zijn ccmc arukcl in ·uit het Pepcrhuis', dat hij
reed~ ut het jaar van 1ijn bcnocmmg ~eh reef. had
betrekking op recente.- uitbreidmgcn van het
schildcriJenbcrir van het museum. Ook m later
Jaren ~chrcef hij herhaaldeliJk over de Zu•derze<.:schildcrs en hun werk<.:n; niet alleen in bet
museumtiJdsclmft, maar ook in andere periodieken. Zo ven.chct-'11 in 'Antiek· (1971{t972) een
aruk~·l van ~ijn hand, waarin hu zich terecht
knlisch Uitliet over de documentaire waarde van
de schilderiJen van Corncl1s Springer.
Kruis~mk h1cld van schrijven en hij deed bet met
zwtcr. Vrijwel jaari~J...s pubhceerdc hiJ in 'Uit
het [>cpcrhuis', niet meer alleen over schilderijen,
maar ook over onderwerpen V<ll1 histonschc
I en volk~kundigc aard Een onderwerp dat hem
m hoge mate boeide was de merkwaardige
Simcrklaawiering op de Waddeneilanden. lliJ
bestudeerde het gebwik tlJdcns vcrschc•dcnc
bc-zoekcn ter plaat~c. wat rc.~ultcerdc in een
monogratie die een hele t>eperhu1~-aAevering
be~k1eg-.

Ook uit de v<M tentoonstellingen die onder
:run lc1ding werden georga111~ccrd. kwam zijn
zich steeds verbredende mtcrc~~e naar voren.
Een teiUoonstclling over ~chccpssier werd zelfs
aank-tdmg voor een dtcpgaand onderzoek
op die terrein. Na :rijn pcns1oncnng legde hiJ
de re~ultatt.'n va\t m een bock.
Terecht ontbrak de erkenning van regeringszijde
voor Knmunk~ werk niet Voor zijn vcrcücnsten
voor het .luidcr1ecmuscum werd hij benoemd
tot OffiCJcr m de Orde van OunJc-Nassau.
l>lt . D G M . VAN Dlll 'POlL

drs. C R. KmiJsiuk
( 190li 1Qli9)

