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Jaarvergadering van
de 'Vrienden'
Op zaterdag 3 juni hield de Vereniging
'Vrienden van het Zuiderzeemuseum· de jaar
vergadering In Harderwijk. Helaas was de
ledenopkomst wat teleurstellend want de
voorzitter, dr. J. M. G. van der Poel, kon maar
33 aanwezigen welkom heten. Daarbij werd
een bijzonder welkom toebedeeld aan de heer
G. J. Numan, oud-burgemeester van Harder
wijk en oud-bestuurslid van de Vereniging en
de heer drs. G. R. Kruissink, oud-directeur
van het Zuiderzeemuseum.
De voorzitter hanteerde voor de eerste maal
een voorzittershamer, versierd met het
embleem van de 'Vrienden'. Deze hamer werd
gemaakt, en werd enige weken tevoren aan
geboden door de heren F. Landsman en
M. Davidson, belden aan het Zuiderzee
museum verbonden.
De mededeling dat door het Prins Bernhard·
Fonds 74000 gulden als subsidie Is verleend
voor aankoop van de collectie van Thijs Mol,
een verzameling van allerlei materialen,
prenten en boeken betreffende de walvissen
en de walvisvaart, werd met applaus begroet.
Dankzij deze aanzienlijke bijdrage kan de
collectie-Thijs Mol nu definitief In het Zuider
zeemuseum blijven. Dit wordt mede met het
oog op de grote betekenis die het Zuiderzee
gebied heeft gehad voor de walvisvaarders en
de binnenkomende produkten van de walVis
vangst, van veel betekenis geacht. Diverse
plaatsen rondom de Zuiderzeekust, Iets
verder binnenwaarts gelegen, hebben een
belangrijke rol gespeeld In de walvisvaart in

Vergadering en excursie van de 'Vrienden'
to Harderwijk.

de 17de, 18de en 19de eeuw. De sporen daar
van zijn op tal van plaatsen nog aanwezig.
Vooruitlopend op de verwerving van de ver
zameling is er in het museum In het vorige jaar
een tentoonstelling geweest onder de titel
'Walvisvaart, in prent en voorwerp'.
De notulen van de vorige Jaarvergadering
werden gelezen en goedgekeurd met dank
aan de samensteller, de secretaris, de heer
B. Voets. Ook het jaarverslag over 1977, het
financieel verslag 19n en de begroting 19n
werden zonder opmerkingen goedgekeurd
met dank voor de acurate verzorging. De
Verificatie-Commissie, gevormd door de
heren A.M. F. de Haas en P. Harder ver
klaarde de rekening 19n te hebben gecontro
leerd en In orde bevonden. Het voorstel
Voor de rondvraag waren geen vragen, waar
décharge te verlenen aan de penningmeester
na de voorzitter de vergadering met dank aan
werd aangenomen. De nieuwe Verificatie·
de aanwezigen voor hun belangstelling sloot
Commissie werd samengesteld uit de heren
onder aanbieding van bloemen aan mevrouw
P. Harder en L. Horneman.
Scheurleer en mevrouw Hllckmann.
De herziening van het huishoudelijk reglement Na de lunch stonden nog drie belangrijke
leverde geen problemen op. Er waren geen
zaken op het programma. Onder leiding van
wijzigingen voorgesteld en dus werd het huis
de heer M. Hilckmann, directeur van het
houdelijk reglement goedgekeurd en in
Veluws Museum van Oudheden te Harderwijk
werking gesteld.
- en bestuurslid van de 'Vrienden' - werd de
Daarna kwam de bestuursverkiezing aan de
grote kerk bezichtigd, waar ondermeer aan
orde. De aftredende leden, mevrouw
dacht werd geschonken aan de gewelf
M. M. L. Burger-Nauman en de heren
schilderingen, die bij de restauratie van de
S. N. Groot en B. Voets werden herbenoemd
kerk veel beter naar voren zijn gekomen. Ook
(er waren geen tegenkandidaten Ingediend).
werd het gezelschap ontvangen in het
In de vacature, ontstaan door het aftreden
museum In het voormalige patriciërshuis In de
van de heer D. F. Lunslngh Scheurleer, werd
Donkerstraat door de directeur van het
de voorgestelde kandidaat, de heer
museum, die een groot aandeel had In de
J. H. Moojen benoemd. Vervolgens nam de
voorbereiding van deze dag. Nadien werd de
voorzitter met een persoonlijke speech af·
film van de cineast Gait Berk gedraaid, die de
scheid van de heer Scheurleer, die vele jaren
naam draagt 'Puntermaken'. Deze film is goed
achtereen een deel van zijn krachten in dienst
deels gefinancierd door de 'Vrienden'. De lllm
heeft gesteld van het Museum en zijn
die het vervaardigen van een punter In Giet
'Vrienden'. Het voorstel van het bestuur om de hoorn op de voet volgt, is door de aanwezigen
heer Scheurleer tot erelid te benoemen vond
erg gewaardeerd. Het Is duidelijk hoe boeiend
dan ook met applaus bijval In de vergadering.
dit handwerk van het bouwen van een een·
De heer Scheurleer verklaarde In zijn
voudig type schip nog altijd Is.
antwoord heel erkentelijk te zijn voor deze
waardering van de 'Vrienden' en hij gaf een
Jammer van de wat geringe opkomst van
korte terugblik over het verleden van het
leden, want het was een bijzonder geslaagde
museum en de Vereniging.
Jaarvergaderlngsdag.

