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Proficiat!
Op 3 juni aanstaande hoopt de secretaris van
de Vereniging 'Vrienden van het Zuiderzee·
museum', ps.s toor B. Voets, een jubileum te
vieren dat in onze vereniging nog niet eerder
is voorgekomen. Het zal op die dag dertig jaar
geleden zijn, dat hij tot bestuurslid werd
benoemd. De verenigjog bestond op 3 juni
1950 nog maar nauwelijks drie jaar en het
Zuiderzeemuseum was nog slechts één jaar
oud.
Pastoor Voets heeft dus vrijwel de gehele ontwikkeling van de vereniging en het museum
van nabij meegemaakt. Als laatste nog in het
bestuur overgebleven plonier heeft hij door de
jaren heen zorg gedragen voor de handhaving
van de continuïteit en nog steeds fungeert hij
als een Inspirerend behoeder van de oude
tradities.
Behalve bestuurslid werdVoetsIn 1950 ook
lid van de Museumcommissle, die In 1947 door
het bestuur is ingesteld om voorwerpen voor
het Zuiderzeemuseum op te sporen en aan te
kopen. In hetzelfde jaar werd hij tevens lid (in
1968 voorzitter) van de Commissie voor pers
en propaganda Samen met de onvergetelijke
Fred Thomas was hij de ziel van de
joumalistenclub 'De Ridders van de Zeemeermin', die In die dagen eenmaal per jaar
in het museum bijeenkwam om het laatste
museumnieuws te vergaren. Deze commissies
functioneren allang niet meer. Zij verloren hun
Pastoor B. Voets.

zin toen hun taak door de groeiende museumstaf kon worden overgenomen, maar in de
eerste jaren na de oprichting van het
Zuidetzeemuseum zijn zij -en vooral de
laatste- van onschatbaar nut geweest.
Of de 'Ridders', dan wel de 'Zeemeermin" hen
tot publiceren hebben geïnspireerd, is een
geheim, dat nog niet door biografen onder ons
kon worden ontraadseld. Zeker is dat Voets
ook weldra zelf de pen ter hand nam en vele
artikelen (onder andere over de museumgebouwen en de geschiedenis van het
Zuiderzeegebied) schreef in ons tijdschrift dat
toen nog 'Uit het Peperhuis' heette. Sinds
1965 maakt hij deel uit van de redactie van dit
tijdschrift en vanaf 1969 is hij secretaris van
het bestuur.
In de laatste jaren verwierf hij in brede kring
bekendheid als auteur van een steeds toenemand aantal boeken op het gebled van de
plaatselijl<e kerkgeschiedenis (onder andere
Hensbroek. Hoogwoud en Workum).
Door dit alles is hl) In ons bestuur gedurende
deze dertig jaren langzamerhand geworden,
wat hij nu is: de 'grand old man', maar d'ln
wel meer 'grand' dan 'old', want hiJ blijft jong
naar lichaam en geest.
Ook dáárom een hartelijk proficiat!
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