Het Peperhuis: mededelingen uit het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen: 1980, nr.1

Inventarisatie objecten
De inrichtlog van een aantal panden van het
Buitenmuseum a~s kljkhuizen, als kleine werkplaatsen en wmkals vere ist heel veel
lnven tarismaterlaal. Er moeten meubels
worden gep raalsl als tafe ls, stoelen. kasten,
stoven1 kachels. Er moeten ook ve le k le1ne
voorwerpen hun plaats vinden in dfe hulsjes:
thee- en koffiegoed, bussen, tabaksdozen,
doosjes. vaasjes. blo~ementa1e ltjes. Aan de
wanden moeten schilderijtjes. etsjes.
portretten en platen komen.
Er moeten kete l's en kannen, potten en testen,
komforen en doofpotten en nog zo heel veel
meer 'spullen' in de huizen hun pl aats vinden.
En voorts moeten vloerbedekking, gordijnen
·en andere textil ia de hun toekomende aankledingsfunctie kunnen vervullen Aan dat
alles wordt gewerkt en sinds reeds een reeks
van jaren is er verzam,e ld om dat alles voor dit
doel bijeen te krijgen . Er is Intussen al heel
veel bijeen gebracht e11 opgeborgen in de
depots van het Bultenmuseum. Nu de pl annen
voor bestemming en inrichting vorderen
worden de depots geregeld geraadple"e gd om
uit die voorraad te putten. Een goede inven..
tarisatle is daarom van het grootste belang,
maar door personeelsgebrek kon dit werk tot
nu toe nauwelfjks van de grond komen .
Toen d an ook de heer Hergarde de museumstaf terzijde kwam staan werd besloten aan
hem de inventarisatie van al dit kleinare
materlaai toe te vertrouwen. Tezamen met de
heer Landsmanr die als hoofd van de
afdeling voor de conservering, het werk van
de heer Hergarde begeleidt, wordan aHe
objecten beschreven en In een kaartsysteem
verwerkt. Tevens wordt al dit ma,terTaal rn de
depo1s gerangschikt en gefotografeerd. Aan
het eerste wordt gewerkt door de heer
K. Brakebosr, die de depots op het Buitenmuseum organrseert en de heer K. Steltenpooll
de museumfotograaL
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