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Tentoonstelling
Buitenmuseum
Opening van het Buitenmuseum op 28 mei
1982, vijflig jaar na de sluiting van da Afsluitdijk. Dat is nog een lange tijd I
Vóór dat tijdstip is het uiteraard niet mogelijk
het Bultenmuseum In ogenschouw te nemen
of het moet zijn tijdens een 'open-dag'. (Zie
elders In deze aflevering.) Daarom heeft de
directie besloten een tentoonstelling te wijden
aan de opbouw van het Buitenmuseum.
De afsluiting van de Zulderzee was de aanlelding tot het tot stand komen van het
Zuiderzeemuseum. Daarom wordt in het kort
de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking
behandeld en even de voorloper, de
Zuiderzeevisserijtentoonstelling te Enkhuizen
aangestipt. Daarna wordt een overzicht van
verschillende plannen, die in de loop der
jaren voor het Buitenmuseum zijn gemaakt
gegeven. Hieruit Is tenslotte het huidige plan
voortgekomen om niet een vrij willekeurige
verzameling panden bijeen te brengen, maar
een aantal karakteristieke dorps- en stedeliJke
situaties In structureel verband weer te geven.
Vervolgens wordt getoond hoe het Zuiderzeemuseum de panden verwerft. Bij stads- en
dorpssaneringen zijn vele panden tot verdwiJning gedoemd, waarvan soms door overbrenging naar het Buitenmuseum het een en
ander kan worden behouden.
Er wordt ook ingegaan op de bijzondere wijze
van overbrengen- niet door totale sloop,
gevolgd door herbouw te Enkhuizen- maar
door de panden in zo groot mogelijke
elementen te demonteren en te vervoeren.
Daarna komt uiteraard de herbouw aan de
orde en de Inrichting: het kiezen van kleuren
voor de Interieurs en buitenwanden op grond
van aangetroffen oorspronkelijke verflagen.
Daarnaast ook het gebruik van de panden-kijkhuizen, ambachtsgebrulk, winkeltjes, dépötruimten, museaal gebruik ten behoeve van het
onderbrengen van bepaalde passende verzameJingen (Stichtlng Schlldersmuseum}, enz.
Ook interviews met voormalige bewoners en
gebrulkers van de panden komen aan de orde.
Dat is één van de methoden om zo goed
mogelijk georiënteerd te geraken omtrent
oorspronkelijk meubilair, gebruikte huishoudelijke tex.tllia, enz., over de inrichting en
leefwijze In het algemeen. Er zijn In de
tentoonstelling allerlei gegevens en objecten
over de buitenmuseumplannen opgenomen.
Dal alles al vast voor wie wachten tot die
28ste mei 1982, 's middags om 3 minuten over
één, te lang duurt.

