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GOEDE VOORTGANG  
De vierde week van de renovatie zit er op. 
Opnieuw is er hard gewerkt. Niet alleen 
qua schoonmaak, stuc- en schilderwerk, 
maar langzaam aan komt ook het inrich-
ten in beeld. In een aantal gevallen wordt 
het - op onderdelen - anders dan voor-
heen.  Dat betekent dat er in  de docu-
mentatie veel moet worden herschreven.     

 VASTE COLLECTIE  
Het blijkt goed te zijn dat alles weer eens van zijn 
plaats wordt gehaald. Dan zie je ook of iets weer 
terug moet in de opstelling of vervangen moet 
worden door een inmiddels verkregen ander 
voorwerp. Dat laatste is mogelijk dankzij de vele 
schenkingen van goederen die de afgelopen 
jaren aan het museum zijn gedaan. Daar zitten 
soms heel bijzondere stukken onder.   

 

 

De klopstok is zoek; dan    
     maar een touw tussen  
     twee bomen.  
 

Even wat stucmateriaal  
     bijmaken. 
 

Wat zijn die muren er  
     aan toe.  
 

Sloten koffie worden  
         er uitgeschonken.  

  
 

   

Ooit hing hier de  
             tegelcollectie. 
 

Het secretariaats-  
         werk gaat door.  
 

Uitzoeken op een volle 
    depotzolder. 
 

Twee keer in de week  
     wordt het interieur  
     gedaan. 

 
 

  

Momenteel loopt er een  
         onderzoek naar restaura- 
         tie van de schouw.  
 

Verfwerk expositieruimte 
 

Marcia Tap maakt opnames  
     voor Rijnmond. 
 

Elke keer staan die kasten  
         weer in de weg: schuiven  
         maar.    
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RUBRIEK 
MET 
DOE-

DINGEN: 
OM EVEN 

UIT DE 
SLEUR TE 
ZIJN VAN 

ALLE 
DAGEN 
THUIS 

DE SCHAT OP ZOLDER 

De tip voor deze week: ga eens kijken wat u nog op zolder heeft. U weet 
maar nooit. Iedereen kent wel de verhalen dat er ineens iets op een zol-
der wordt ontdekt, dat bij nader inzien van grote waarde blijkt te zijn. 
Nou valt die grote waarde ongetwijfeld mee (of tegen), maar eind vorig 
jaar deden ook wij een ontdekking, op de depotzolder. Daar troffen we 
het hier rechts afgebeelde schilderij aan; niet gesigneerd, zonder registra-
tienummer en naam van de schenker. Natuurlijk krijgt dit een plek in het 
museum. Maar eerst gaan we op zoek naar de herkomst. Dat wordt een 
lastige zoektocht… 

1.  

 

  

Alles in de was zetten. 
 

De kroonluchter wordt weer  
     opgehangen . 
 

Werkoverleg. 
 

Het ‘managementteam’  
         heeft overleg.  

  
 

QUOTE:  Een pessimist ziet de gaten in de kaas; een optimist eet kaas. 
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