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Het Buitenmuseum
geopend
Doorhet onthullen van een tegeltableau
opende H.M. Koningin Beatrix op vrijdag 6 mei
j.l. otflciëel het Buitenmuseurn. Daarmee kwam
aan een periode van veertig jaar plannen
maken en achttien jaar bouwen een einde.
De openingsplechtigheid, die zich afspeelde In
de visserskapel in het Bultenmuseum, werd
bijgewoond doorcirca honderd genodigden.
Zij werden welkom geheten door drs. G. F.
Walberg, de adjunct-directeur, waarna de
voorzittervan de Vereniging 'Vrienden van het
Zulderzeemuseum'. prof. dr. J.M.G. van der
Poel. een korte verhandeling hield naar aanleiding van het l<erkscheepjedatde Vereniging
tergelegenheld van de opening aan het
museum aanbood. Een jarenlang gekoesterde
wens van de Vrienden om het museum een
passend kerkscheepje voor de visserskapel te
schenken was daarmee in vervulling gegaan.
De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door een
ensemble, bestaande uitAukje van Steenbergen (orgel), Hans van Steenbergen (hobo),
Jan Schut (trompet) en Margaretha Greydanus
(vlooQ. Het ensemble speelde werken van
onder anderen Pureelt en Albinoni.
Na aankomstvan de koningin werden enkele
toespraken gehouden. De burgemeestervan
Enkhuizen, mr. D.J. Krajenbrlnk, herinnerde
aan de Zulderzee VisscherijTentoonstelllng,
die in 1930 te Enkhulzen werd gehouden. Een
particulier lnttiatief uit Enkhuize.n dat in feite de

aanzet is geweest tot het Zulderzeemuseum.
Hij noemde het museum voor zijn gemeente
'een belangrijke culturele aanwinst, een loeris·
tlsche trekpleister en een niet onaanzienlijke
bron van werkgelegenheid'. De Commissaris
der Koningin In de provincie Noord-Holland,
drs. R.J. de Wtt vond het ironisch dat het
reafiseren van het Bultenmuseum 'heel wat
meervoeten in de aarde heeft gehad dan het u•t
het niets creëren van de beide genoemde
waterstaatkundige werken (de aanleg van de
Afsluitdijk en de IJsselmeerpolders), dieer de
aanleiding toe waren'. Verder roemde hij de
samenwerking tussen de ministeries van
EconomischeZaken en WVC, Rijkswaterstaat,
de provincie Noord-Holland. de gemeente
Enkhuizen én de directievan het Zulderzeemuseum bij het oplossen van de problemen
rond de ontsluiting. De Ministervan Welzijn,
Volksgezondheld en Cultuur, mr.drs.
LC. Brlnkman. benadrukte in zijn toespraak
het belang van het Bultenmuseum. Hij loofde
de authentieke inrichting van de panden op het
museumterretn: 'ik heb grote bewondering
voorwat hiertotstand Is gebracht'.
De officiële openingshandeling van koningin
Beatrix bestond uit het onthullen van een groot
tegeltableau. Dit tableau was een gezamenlijk
geschenk van tweeëndertig gemeenten. die
aan het lJsselmeer liggen of historische
banden hebben met het genoemde water.

Koningin Beatnx onthult het tegeltableau
en opent daarmee olftcleel het Bultenmuseum.
Links; Leden van de Commissta Bultenmuseum worden
voorgesteld aan de k.oningtn .

Op het tableau 1s een gezicht op het Buitenmuseum afgebeeld, gezien vanaf het
IJsselmeer.
Nade onthulling van het tableau richtte museumdirecteur drs. U.E.E. Vroom hetwoordtolde
genodigden om terug te blikken op de totstandkomtng van het BUltenmuseum. Hij vertelde
over de opbouw van het museum en de filesofte
diedaaraan ten grondslag lag: hetgeven van
een beeld van het dagelijks leven van de overwegend arme bevolking rondom de Zuiderzee.
Nu de opbouwvan het museum IS voltooid, beschouwt Vroom de presentatle van de collectie
als de grote uitdaging voor het museum en haar
medewerkers in de komende jaren.
in de muziektent speelt muziekverontging
Jullans u11 Marken.

spandoeken en pamfletten tegen het beleid
van hun gemeentebestuur, dat nog steeds n1et
voorvervanging had gezorgd van debrug, die
in 1975 aan het Zuiderzeemuseum werd
geschonken.
'De Groene Draeek' meerde na afloop van de
vlootschouw af b1j de slUizen 10 het Krabbersgat. Daar vlakbij, op het parkeerterrein aanvaardde de koningin per helreepterde terugreis.
De genodigden bestoten de feestelijke dag met
een receptie ;n het stadhuis, diedoorhet
gemeentebestuurvan Enkhuizen werd aangeboden. ln het Buitenmuseum vierden de
medewerkers van het museum, de oudeende
nieuwe, de opening, voordat de bezoekers het
museum de volgende dag in bez1t
zouden nemen.
Bogeleid door de l'loor Vroom
maakt de kon1ng1n een rondwondeling over
hel museumterrem.
Rechts: Koo1ng1n Beatrtx aan boord van
'De Groene Draeck' 1n de Merkel' haven.

Na afloop van de openingsplechtigheid maakte
konmgln Beatrixen haargevolg een rondwandeling overhet museumterrein, begeleid
door de directeur. Tijdens de rondleidtng
speelde In de muz1ektent van het museum de
muziekvereniging Juliana Uil Marken. Oe leden
van de fanfare waren toepasselijk gekleed 1n
Markerdracht.
Enkele museummedewerkers gaven de
kon1ngin toelichting op de lnnchting van de
panden die zij bezocht.
Oe koningin werd tijden haar rondgang door
het museum gadegeslagen doorvele persfotografen, die op hetterrein aanwezig waren
om opnamen van de opening te maken. Oe
opening werd tevens geregistreerd door
cameraploegen van de NOS-televisie en van
de West-Oeutsche Rundfunk.
Ook de overige genodigden kregen een rondleiding In het Buitenmuseum. Oe rondwandeling over het museumterrein werd afgesloten
met een samenkomst In het dijkhuls uit Hindeloepen. waarde leden van het ontvangstcomité en van de Commissie Buitenmuseum, d1e
de planvorming en opbouw van het museum
heeft begeleid, aan koningtn Beatri x werden
voorgesteld.
Terw1jl enkeledUizenden Enkhuizers ZICh langs
de Wierdijk hadden verzameld om een glimp
van het gebeuren te kunnen opvangen, wandelden de koningin en genodigden naar de

Marker haven, waar'Oe Groene Oraeck'
gereed lag. Nadat de kon1ng1n aan boord was
gegaan en de oranje vaan was gehesen, voer
'Oe Groene Oraeck' de haven uit, gevolgd door
de Texelse blazervan het museum.
In het Krabbersgat nam koningm Beatrixeen
vlootschouw af, waaraan ongeveer zest1g
schepen deelnamen. Daaronder waren vele
oude zeilschepen. De bemanningen van de
feestelijk opgetuigde schepen begroetten de
koningin met scheepshoorns en gejuich.
Enkele schepen waren voorzien van spandoeken met protesten tegen de komst van de
Markerwaard en ook bewoners uit het Fnese
Jorwerd protesteerden door middel van

