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atreeks of zijdelings met de werkzaamheden
vnn hot museum te maken hebben. HIJ begeleidt bovendion voorbererdmgen voor het
tot stand komen van exposities in het binnenmuscum en permanente tnrtchtlng van
panden in het Bultenmusoum. Er kwamen van
zijn hand enige bocken uit over het Zuiderzeegebied. Zoals ondermeer 'Van Landijs tot
Polderland', dat een vijlde druk beleeft.
'De Zulderzeo'. ' SchOopsarcheologle' en
'Zwerfstenen·.

Otrecreur Vroom speldt de onderschelding op
torwiJl mevr. va" dor Helde toeziet.

Personalia
KoninkliJk• onderschelding
Op de borst van de plaatsvervangend directeur vnn het Zulderzeemuseum. G. D. van der
Holde, werd door de directeur, drs U. E. E.
Vroom het versiersel gespeld van de hem per
29 april verleende koninklijke onderscheiding :
Ridder In de Orde van Oranje NassatJ.
De hoor Vroom sprak voor het vrijwel voltallige gezelschap van medewerkers van het
museum In de filmzaal de nieuwe ridder toe,
beginnend mot een overzrcht van de staat van
dienst van betrokkene : die na werkzaamhoden als JOu na list biJ de Nieuwe Rotterdamse
Courant, eon tweetal jaren in de particuliere
sector werkzaam was. Daarna kwam hiJ In
19431n ovarheldsdrenst, aanvankelijk voor
natuurbeschormlngswerkzaamheden en
daarna als medewerker aan de evacuatie van
kunstbezit uit het frontgebied langs de RIJn
(met opdracht voor het Gemeentemuseum
en het Openluchtmuseum te Arnhem}. Voor
die werkzaamheden werd hem destijds de
museummedaille In zilver verleend.
Van 1946-1947 was betrokkene werkzaam biJ
het Biologtsch-Archeologtsch Instituut ven de
Rt)ksunlversltell te Groningen en ven 19471974 biJ de Rijksdienst voor de IJsselmoerpolders (Ministerie van Varkeer en Waterstaat)
als hoofd van de Archeologische Afdeling
bolent met hot Oudheldkundig Bodemonderzoek in de IJS5elmeerpolders en de
opbouw van de Musea te Schokland (biologie,
goologlo en archeologie) en Ketelhaven
(schccptarcheologie).
Sedert 1974 Is Van der Herde onder-ehreeleur
vtm hol Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
De motivoring tot het verlenen van de onderschelding vcrmeldt tevens de internattonale
actlvrtelten van betrokkene op het gebied van
de echoepsarcheologie. Daarondervooral
ook zijn betrokkenheid met de onderzoekingen ten aanzien van scheepswrakken
Van de Verenigde Oostindische Compagnie
In West Australlê.
BIJ hot Zuiderzeemuseum vervult Van der
Holde de taak van hoofd van de Wetenschappolljko Afdeling en tevens van plaatsvervangend directeur. DaarbiJ bestaat zt)n
tank uil hel geven var~ lolding aan de
modowerkere In do sector welenschappelijk
onderzoek: voorts draagt hlI zorg voor de
regelmatig verschijnende publikalles van hot
muscum In de aerlo 'Het Peperhuls'en heeft
hiJ zitting In oen aantel commissies. die recht·

