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Deze negatief 
vergroter van de 
Firma ICA uit 
Dresden is aan 
ons geschonken 
door Bert Amesz. Naast de 
standaardplaatjes kan deze lantaarn 
ook groter formaat platen aan. 

Nieuwsbrief 

Stichting Toverlantaarn Museum Heiloo

Winterexpositie 

In december geven wij voorstellingen 
over de geboorte van Jezus, 
wintertaferelen en wintersprookjes.

Nieuwe vrijwilligers  

Onze nieuwe vrijwilligers stellen zich 
voor op pagina 3.

Nieuwe aanwinsten Museumnieuws

Sluiting Museum 
In verband met de aangescherpte RIVM maatregelen is het 
Museum tot nader bericht gesloten. We blijven 
via team.toverlantaarn@gmail.com bereikbaar. Wij hopen u snel 
weer te mogen ontvangen.

Museumkwartier Heiloo 
Het Toverlantaarnmuseum, Archeologisch museum Baduhenna, 
museum Historische Vereniging Heiloo en de Stichting te Buitenkans 
(Verhalenkamer) gaan de reeds bestaande samenwerking 
intensiveren. De organisaties vertegenwoordigen geschiedenis, 
cultuur, natuur en dragen met hun vestiging in het rijksmonument op 
het Landgoed bij aan het behouden en bevorderen van de publieke 
toegankelijkheid. Iedere organisatie heeft zijn eigen entiteit, beschikt 
over een unieke collectie en werken met vrijwilligers. De ambitie is 
lokaal, regionaal en landelijk de collecties in samenhang te kunnen 
exposeren. 

Verlichtingsbronnen - Van Kaars naar Gloeilamp 

In deze nieuwsbrief belichten we het gebruik van lichtbronnen bij 
toverlantaarns, want zonder lichtbron is er 
geen toverlantaarn denkbaar. Door de 
ontwikkeling van lichtbronnen kan de 
toverlantaarn  de huiskamer verlaten en 
ingezet worden in theaters en 
wetenschappelijke instellingen. 

Op de website van de Luikerwaal vindt u 
een uitgebreide beschrijving van lichtbronnen voor toverlantaarns. De 
link:  De Luikerwaal

Hightea in Theeschenkerij de Trog 

Op zondag 20 september 2020 organiseerde 
Stichting de Buitenkans weer een gezellige Hightea 
in de Theeschenkerij de Trog. Tussen 
de thee en de hapjes door gaven 
wij een aantal voorstellingen: 

Roodkapje, De Muis of de gestoorde nachtrust, 
afgewisseld met reclames uit 1920 tot 1950.

http://www.toverlantaarnmuseumheiloo.nl
mailto:team.toverlantaarn@gmail.com
https://www.luikerwaal.com/newframe_nl.htm?/licht_nl.htm
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Openingstijden museum 

13.00 uur - 16.00 uur 

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand 
Elke 2e en 4e woensdag van de maand 
Op afspraak voor groepen en scholen 
Boek je ticket op onze website. 
Entreeprijs € 4,00 p.p.

Contact 

Redactie:  
team.toverlantaarn@gmail.com 
www.toverlantaarnmuseumheiloo.nl

U ontvangt deze mail omdat u hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen.  Wilt u deze niet meer ontvangen stuur 
ons dan een bericht en wij verwijderen u van onze mailinglijst. team.toverlantaarn@gmail.com  

Copyright © 2020, Stichting Toverlantaarn Museum Heiloo, Alle rechten voorbehouden

Steun ons 

Voor slechts €12,50 per jaar wordt u 
vriend van het Toverlantaarn museum. 
Andere vormen van doneren zijn 
natuurlijk ook mogelijk.  

Voor meer informatie klik hier.

van de Redactie 

Heeft u tips, opmerkingen of wilt u een bepaald onderwerp nader 
belicht laat ons dat weten. Dan gaan wij er mee aan de gang. 

Vrijwilligers gezocht 

Meer informatie: 
www.toverlantaarnmuseumheiloo.nl

Nieuwe aanwinsten 

Een bijzondere aanwinst. De zeldzame Kinematiscop 
No.500/c; D.R P. No.71339 van de firma Jean 
Schoenner uit Nürnberg Duitsland. Gemaakt 
rond1900. 
Schenking: Mevrouw H.M. van Arkel - Wynne uit 
Castricum.  

Lantaarnplaten 
De Firma A. Krüss uit Hamburg was een producent van toverlantaarns 

en lantaarnplaten. De firma maakte 
grote lantaarnplaten. 28 bij 18 cm in 
plaatst van de standaard 8 bij 8 cm. 
Enkele van deze platen zijn sinds kort 
in ons bezit. Nu nog een toverlantaarn 
waarmee we deze platen kunnen 
projecteren. 

Deze voor ons onbekende lantaarn werd ons op deze wijze 
aangeboden: 

Ik beschik thuis over een Toverlantaarn. Materiaal 
koper met een houten onderstel. Hoogte 86 cm. 
Omtrek 83 cm. 
Het geheel is misschien niet compleet. Er zit wel een 
lens in en een schuifje om plaatjes in te doen. Er moet 
aan de binnenkant verlichting hebben gezeten in de 
vorm van een kaars, of iets dergelijks. 
Hoe oud? Dat weten we niet.  Aan de buitenzijde is 
een plaatje aangebracht met (in sierlijke letters) de 

naam John Browning, en de cijfers 158. 
Wij zijn er een beetje op uitgekeken, en dachten dat het voor uw 
museum wellicht interessant was. Wij wonen in de Achterhoek, maar 
komen in de loop van de zomer in N-Holland, en zouden hem dan mee 
kunnen nemen. 
Tegen een kleine vergoeding willen we hem graag aan u afstaan. 
Heeft u interesse, dan hoor ik dat graag. 
Met vriendelijke groet 
Ans van der Helden 

Lantaarn staat inmiddels in  ons museum. Wij doen nu onderzoek naar 
de oorsprong van de lantaarn.

mailto:team.toverlantaarn@gmail.com
http://www.toverlantaarnmuseumheiloo.nl
https://magiclantern.nl/vacatures
https://magiclantern.nl/steun
http://www.toverlantaarnmuseumheiloo.nl
mailto:team.toverlantaarn@gmail.com
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Marianne - Informatie expert 
  
Mijn naam is Marianne van Zuijlen en woon met 
poes Snipper in Purmerend. Ik ben opgegroeid 
in het Friese Drachten (en heb een paar jaar in 
een dorp in Groningen gewoond). Vanaf mijn 
jeugd ben ik een verwoed lezer, daarnaast 
wandel en fiets ik graag. In 2014 heb ik ontdekt 
hoe leuk fotograferen is en hoe je door te 
fotograferen meer ziet. 
Na mijn opleiding tot bibliothecaris ben ik in 
Amsterdam blijven wonen en werken. Vanaf 
1970 was het Meertens Instituut mijn werkplek, 
als informatie- en colllectiespecialist op de 
afdeling Nederlandse Etnologie (oftewel 
Volkskunde). Na mijn pensionering in 2013 bleef 
ik voor drie dagen per week in dienst t.b.v. het 
volksverhaalonderzoek, vanaf 1 september 2020 
zet ik dat werk voort als vrijwilliger. 
Hoe ik bij het Toverlantaarn Museum terecht 
kwam heeft te maken met mijn verzameling over 
het culturele aspect van schaatsen, ijspret. 
Hoewel boeken - vooral oudere kinderboeken - 
de hoofdmoot waren, verzamelde ik lange tijd 
eigenlijk alles. Na verloop van tijd hoefde de 
verzameling niet meer compleet te zijn. 
Sindsdien richt ik me op een aantal 
onderwerpen, en dan m.n. hoe die voorkomen 
in boeken en artikelen. Die literatuur is ontsloten 
door een zelf ontwikkelde database. Gevolg was 
dat ik ben gaan ontzamelen. Dat betekende dat 
o.m. de lantaarnplaten overbodig waren, maar 
gelukkig wilde het Toverlantaarn Museum ze 
graag ontvangen. 
Van schenker van lantaarnplaten naar vrijwilliger 
bij het Toverlantaarn Museum, het bleek een 
kleine stap. Ik ga meedenken over de opzet van 
een database om de collectie te registreren en 
te ontsluiten, en ga de collectie beschrijven en 
ontsluiten. 
Ik heb er zin in om met mijn ervaring als 
informatie- en colllectiespecialist en 
digitalisering een bijdrage te leveren om de 
mooie collectie zichtbaar te maken.

Petra - Restaurator Lantaarnplaten 

Het Toverlantaarn-museum is ontstaan uit passie, dat 
sprak me aan. 

Ik ben Petra van den Berg, sinds 
kort lid van het Toverlantaarn-team. 
Ik woon in Heiloo en kwam door 
mijn werk bij het VIPHeiloo in 
aanraking met het museum. 
De Toverlantaarn was op zoek naar 
een restaurator en ik dacht, niet 
gehinderd door enige kennis van toverlantaarns, dat 
dat wellicht iets voor mij was. Ik hou van schilderen en 
heb eerder gipsen kerststalbeelden gerestaureerd. 
Iets wat ik heerlijk vind om te doen. 
Het restaureren van beschilderde glasplaten van 
toverlantaarns blijkt echter lastiger dan gedacht. 
Aangezien we geen van allen enige kennis hebben 
van deze restauratie-technieken, zijn we ons als team 
aan het verdiepen in deze materie. Een leuke, 
inspirerende en ook gezellige bezigheid. En ik ga er 
vanuit dat het ons uiteindelijk lukt om de prachtig 
beschilderde platen in ere te herstellen, zodat we ook 
degene die nu beschadigd zijn, mettertijd kunnen 
presenteren aan onze bezoekers. 
Er worden plannen gemaakt voor een nieuwe look van 
het museum en er wordt gewerkt aan een grotere 
naamsbekendheid. Ben erg benieuwd hoe het 
museum er over een paar jaar voorstaat.

Onze nieuwe vrijwilligers

http://www.toverlantaarnmuseumheiloo.nl
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