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Het nu op gang zijnde onderzoek richt zich
tevens op de inrichting van de hulzen. die als
'kijkhuizen' open zullen moeten gaan te zijner
tijd, op basis van informaties dte worden
verzameld van voormalige bewoners.
WIJ zullen In een volgende nieuwsbrief hierop
nader terugkomen. Voor het bovongenoemde
doel, de inrichting van een aantal van de
reeds gebouwde en nog te bouwen panden,
wordt thans naarstig gezocht naar allerlel
meubilair en ander huishoudelijk materiaal
dat voor de inrichting nodig zal zijn. Dat geldt
voorwerpen van velerlel aard, zoals kasten,
stoelen, tafels, keukengerei, maar ook vloerbekleding, gordijnen, beddegoed, vaatwerk
dat In de keuken of in kasten thuis hoort,
kachels en oventjes en nog heel veel andere
objecten.

Aankopen voor het
Buitenmuseum
Er wordt hard gewerkt aan de plannen voor
het Inrichten van panden op het Buitenmuseum. In de eerste plaats om een duidlijkar
beeld te trachten te verkrijgen omtrent de
diverse panden. die In aanmerking kunnen
komen voor tnrichting en voor bezoek door
degenen, die het Bultenmuseum zullen
komen bekijken ••• straks wanneer het over
enkele jaren open zal gaan.
Sommige panden zullen zich daarvoor heel
wel lenen, voor andere zal het veel moeilijker
zijn er mensen binnen te ontvangen En wellicht zal ook blijken dat het voor sommige
heel kleine panden niet mogelijk is te achten,
dat de bezoekers In het pandje gaan, maar
zullen ziJ het van bulten moeten bekijken. Oat
wordt thans bestudeerd. Een pandje als dat
van de familie Terpstra van Koehooi -daaraan werd ons eerste jaarboek van het
Peperhuis-nieuwe stijl gewijd· met een voorIngang en een uitgang aan de achterzijde van
het schuurtje, dat aan het huis Is verbonden,
en waarin oorspronkelijk onder andere
visserijmateriaal werd geborgen, is erg geschikt om bezoekers dóór te laten wandelen.
Veel minder gunstig wordt het wanneer
mensen door dezelfde deur van het pand In
en uit zullen moeten gaan en een wat grotere
groep er moellijk tegelijk kan worden ontvangen wegens de te kleine afmetingen van
het Interieur.

Mevrouw Hanny Waardenburg is met deze
taak belast, die zij tezamen met mevrouw
Motselaar uitvoert. Daarbij moeten de belde
dames ook heel wat textiha zelf gereed
maken voor bedsteden en gordijnen.
Op zichzelf Is deze taak niet eenvoudig omdat juist het gewone Nederlandse huishoudelijk materiaal uit het verleden tussen
1880 en 1930 helemaal niet gemakkelijk is te
achterhalen. In de antiekhandel Is dil
'gewone goed' van alle dag van de genoemde
periode, waarop de inrichting van de panden
van het Buitenmuseum vooral wordt gericht,
de laatste jaren betrekkelijk weinig In trek
geweest. En nu is daarvoor de belangstelling
weer sterk groeiende. Het Is niettemin de
laatste maanden mogelijk geweest toch een
aantal voorwerpen aan te schaffen, zowel
meubilair als klein materiaal dat nodig is voor
inrichting van kamers en keukens in zoverre
het niet uitsluitend streekgebonden is. Vaak
bestonden trouwens In de kleine hulsjes
geen echte keukens, maar moest men wel
genoegen nemen met een hoek van een
vertrek of stal of schuurtje waar de kook· en
bakwerkzaamheden werden verricht.
Het een en ander betekent dat Hanny
Waardenburg er de laatste maanden herhaaldelijk op uitgetrokken is om bij handelaren in antiek rondom de Zuiderzee te
zoeken naar materiaal dat voor het gegeven
doel in aanmerking kan komen. Ook daarop
zouden wiJ In de volgende nieuwsbrief nog
nader terugkomen opdat wij wat nader In
kunnen gaan op de soort en aard van de
voorwerpen die van belang zijn voor de
inrichting.
DankziJ het feit dat de heer Guus van der
Kuip In tijdelijke dienst kon worden aangesteld om allerlel te regelen ten aanzien van
de dépOts op he1 Buitenmuseum wordt ook
daarin thans veel verbeterd en geregeld.
Deze dépOts worden nu gesplitst zodat
diverse bijeenbehorende materialen biJ
elkaar kunnen worden opgeborgen, zodat
het ook veel gemakkelijker wordt daarmee
het bezit op soorten voorwerpen te overzien.
Ook Is begonnen met een proef voor het
uitbesteden van reparatie- en restauratie·
werkzaamheden ten aan2ien van museumbezit voor wat betreft meubilair, dat
beschadigd is binnengekomen en dat moet
worden opgeknapt alvorens dat kan worden
geplaatst In de diverse daarvoor in aanmerking komende panden.
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