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Periodieke
vergaderingen
Er wordt wel eens beweerd dat vergaderen
een 'ziekte' - of vriendelijker - een verschijnsel
van onze lijd zou zijn.
Het Zuiderzeemuseum ontkomt daaraan - zij
het op nog bescheiden schaal - niet geheel.
Er is een aantal commissies, er is een aantal
gemeenschappelijke taken en er is erg veel te
doen. Dat alles tezamen betekent dat er veel
overleg moet plaals vinden; dat is helaas
vereiste.
De week begint 's maandagsochtends met
korte besprekingen van de medewerkers van
de wetenschappelijke afdeling waarbij de
werkzaamheden van de afgelopen week en
die van de komende week worden overzien.
Daarna volgt diezelfde maandagochtend de
directievergadering waarin de lopende zaken
worden besproken, tevens te zien als een
soort werkverdellngsbespreking.
Er Is ook elke week een werkbespreking op
het terrein van het Buitenmuseum waarin
directeur, architect, bouwcoördinator en
aannemers het aan de gang zijnde werk
behandelen.
Bouwvergaderingen met aannemers, architect,
museum-bouwkundigen en directie vinden
eens per drie weken plaats, gevolgd door een
bespreking betreffende de nutsvoorzieningen.
Dan zijn er nog eens per drie maanden ver
gaderingen van de commissie-Buitenmuseum
van de Commissie van Bijstand. Omtrent de
frequentie van de projectgroepvergaderingen
Is nog niets bekend, maar stellig zei enkele
malen per Jaar een bespreking plaats virrden
ter oriönterlng van de afdelingen van CAM,
die bij het projekt Buitenmuseum zijn
betrokken.
Regelmatig overleg vindt ook plaats In een
Werkgroep waarin Gemeentebestuur, direc
teur Gemeentewerken, een Stedebouw
kundige, directeur Zuiderzeemuseum,
Stichting Recreatieoord Enkhuizer Zand zijn
vertegenwoordigd ten behoeve ven een her
lndellng van het Recreatiegebied In verband
met de opening van het Buitenmuseum
In 1982.
Sedert kort is er voorts af en toe een b e 
spreking tussen directie en enkele historici
die adviseren omtrent de mogelijkheden van
studies ten behoeve van de inrichting In het
West-Indisch pakhuis van een tentoonstelling
over de Enkhuizer stadsgeschiedenis.
Het Is voorbereidend werk om bij de opening
van het West-Indisch pakhuis - hetgeen ook
nog enkele járen zal duren - een permanente
expositie over dit onderwerp gereed te
hebben. Op dezelfde wijze zal ook de ge
schiedenis van de walvisvaart worden
behandeld.
Tenslotte zijn tussen dit alles door natuurlijk
nog tal van incidentele besprekingen, zoals
die met betrekking tot de relaties met de
Vereniging 'Vrienden'.

Hierbij zijn dan nog alleen maar naar voren
gebrachte besprekingen die rechtstreeks te
maken hebben met het museum zelf.
Onnodig te zeggen dat ook de relaties van het
museum met de buitenwereld, organisaties,
stichtingen, verenigingen en collega-musea,
aandacht eisen.

