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20.25   THE EQUALIZER 2
★★  [RTL 7]
[VS 2017]   Actie  . Regie: Antoine 
Fuqua.   Met: Denzel Washington, 
Pedro Pascal e.a.   In dit vervolg 
op � e Equalizer probeert voor-
malig CIA-agent Robert McCall 
(Denzel Washington) nog steeds 
los te komen van zijn duistere 
verleden. Als een oude vriend 
van hem wordt vermoord, is 
Robert uit op wraak. 

20.25   TULIPS IN SPRING
★★  [RTL 8]
[Cdn 2016]   Drama  . Regie: David 
Winning.   Met: Fiona Gubelmann, 
Lucas Bryant e.a.   Rose keert terug 
naar de tulpenkwekerij van haar 
familie om het slechtlopende 
bedrijf te helpen. Bloemenhan-
delaar Tom schiet haar te hulp. 
Als Rose voor hem valt, begint 
ze te twijfelen waar haar toe-
komst ligt.   

   20.30   PERCY JACKSON: SEA OF 
MONSTERS
★★  [SBS 9]
[VS 2013]   Fantasy  . Regie: � or Freu-
denthal.   Met: Logan Lerman, 
Alexandra Daddario e.a.   In Percy 
Jackson & the Olympians: � e 
Lightning � ief ontdekte tiener 
Percy (Logan Lerman) dat hij een 
zoon is van de Griekse zeegod 
Poseidon. In dit vervolg gaat 
halfgod Percy op zoek naar het 
magische Gulden Vlies. 

22.25   NIGHT AT THE MUSEUM
★★  [SBS 9]
[VS 2006]   Komedie  . Regie: Shawn 
Levy.   Met: Ben Stiller, Carla Gugino 
e.a.   Larry (Ben Stiller) krijgt een 
baantje als nachtwaker in het 
Museum of Natural History. 
Tijdens zijn eerste nacht komt 
Larry tot de ontdekking dat 
letterlijk alle museumstukken 
’s nachts tot leven komen.   

en ruwe wijze naar boven was gehaald? 
Welke schade was daardoor aangericht? 
Onder de specifi eke omstandigheden 
onder water was de jurk goed geconser-
veerd gebleven, maar die omstandighe-
den waren nu totaal veranderd; waarom 
was de vondst niet meteen gemeld? 

Onderzoek
Jaren van geruzie, getouwtrek en onder-
zoek volgden. In de documentaireserie 
De jurk en het scheepswrak registreert 
regisseur Arnold van Bruggen, zelf 
Texelaar, wat de vondst teweegbracht. 
Daarvoor heeft hij Hordijk tussen 2016 
en 2022 op de voet gevolgd. Ze werd in 
die tijd een soort bruggenbouwer tussen 
wetenschappers, politici en duikers en 
zat vaak tussen twee, soms meerdere, 
vuren. “De zaak heeft me acht jaar lang 
beziggehouden. � uis mocht ik van mijn 
man het woord jurk niet meer in de 
mond nemen.”

Directeur Corina Hordijk van het 
Museum Kaap Skil op Texel was 
net binnen op de barbecue van 

de plaatselijke duikersvereniging en 
meteen viel haar achter de schotels met 
vlees en salades een prachtige met goud 
versierde zijde-satijnen jurk op. “Hij was 
adembenemend mooi en in ongelofelijk 
goede staat”, zegt ze. “Ik was meteen 
verliefd. Meestal komen alleen mannen-
dingen naar boven, zoals scheepsonder-
delen of wapentuig. Nu hing daar iets 
persoonlijks van een vrouw. Wat fantas-
tisch voor het museum, dacht ik.” 
Maar ze had er ook direct een dubbel 
gevoel bij. “Er is nauwelijks kleding uit 
die tijd bewaard gebleven; wat doet 
deze unieke schat aan een haakje? Het is 
niet de bedoeling dat zoiets kostbaars 
op deze manier naar boven wordt 
gebracht. Dit wordt vast gedoe.” 
En inderdaad: gedoe werd het. Want 
nadat de vondst openbaar werd 
gemaakt, barstte een discussie los. Van 
wie was de jurk nu? Hoe kon het dat 
zoiets unieks op zo’n onverantwoorde 

Bevangen door een antieke jurk 
De documentaireserie De jurk en het scheepswrak gaat over een unieke 
archeologische vondst. In 2014 haalden Texelse sportduikers honderden 

voorwerpen uit een zeventiende-eeuws scheepswrak, waaronder een vrijwel intacte 
jurk. Iedereen wilde het kledingstuk hebben.
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