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De wet
van de pe,riodieke
participatie
De vereniging 'Vrienden van het Zuiderzeemuseum' werd op 31 mei 1947 opgericht door
een bescheiden aantal belangstellenden, dl ~e
merendeels uit Enkhujzen en andere plaatsjas rondom de ZuJderzee afkomstig waren.
Zij kenden elkaar persoonliJk én war~en nauw
betrokken bij de gang van zaken fn het
museum.
Thans telt de vereniging ruim 750 leden, versprefdover het gehele land en zelfs over de
gehele wereld. Het karakter van de vereniging
is dientengevolge In de ruim 25 jaren van
haar bestaan veranderd. De meeste leden
kennen elkaar niet meer en op de ledenvergadering ziet men steeds weer andete gez1cf'lten.
Men kan betreu ren dat de intieme sfeer verloren is gegaan, men kan zich er ook over
verheugen, want het is een teken van groei.
De vereniging Is volwassen geworden en dat
he~eft tot gevolg ~gehad dal de 'wet van de
perlodieke participatie\ zoals dat zo mooi (of
leliJk, als u wilt) heet, op haar van toepassing
is geworden .
Deze 'wet' houdt in dat de meeste leden van
grote verenigingen zich niet geheel passie·f,
maar ook niet geheel actief opstellen , en
slechts van tijd tot tijd aan de werkzaamheden
van de vereniging deelnemen. Dit ~s e.en normaal verschijnsel en rk zie daarin dan ook
niets alarmerends. Immers, wat niet veranderd
is, fs dat de leden van nu zich, evenals de
initiatrefnemers van toen, interesseren voor
alles wat zich vroeger in het Zuiderzeegebied
heeft afgespeeld en dat ziJ het Zu iderzeemuseum willen steunen.
De taak ven het bestuur wordt er onder deze
omstand,igheden echter niet gemakkelijker
op. De 'wet van de periodieke participatie'

heeft tot gevolg, dat de opeenvolgende r,eden ~
vergaderingen dikwijls tegenstrijdige beà
sluuen nemen. Zo werd in sommige vergaderingen aangedrongen op het geven van
meer fnformatie In 'Het Peperhuis' over verenigingszaken, over aanwlhsten en over de
dagelijkse gang van zaken In het museum,
terwfjlln andere gevallen werd aangedrongen
op publikatle van meer wetenschappelijke
artikelen.
Met de nieuwe opzet van ons tijdschrift hopen
bestuur en redactie, zoals Jn het decembernummer van het vorige jaar werd uiteengezet,
aan de uiteenlopende wensen tegemoet te
·komE3n.
Moge deze eerste Peperhuis-'nieuwsbrlef',
waarin aller ~ el actuele Informatie In kort beste.k wordt gegeven, een even gunstig onthaal
vinden a~s hel jongste decembernummer, dat
geheel aan één onderwerp was gewlj,d.
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