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Ledendag 1993
Zaterdag 26 juni vond de
Ledendag van de Vrienden plaats.
Na de Algemene Ledenvergadering en de lunch konden de leden
deelnemen aan een van de vijf
speciale rondleidingen door het
binnen- en buitenmuseum. Een
dergelijke indringende "Blik achter de schermen van het Zuiderzeemuseum" werd in 1992 zeer
gewaardeerd en vroeg om een
herhaling. En wederom was de
dag een groot succes.
Ook dit jaar bleek er onder de leden
grote belangstelling te bestaan. Zelfs zo
groot dat de organisatoren moesten
improviseren met de groepsgrootten
voor de rondleidingen. Ze hadden gerekend op maximaal 75 belangstellenden. Er dienden zich echter honderd
aan. Even werd overwogen om een
verkort programma twee keer achter
elkaar te draaien. Uiteindelijk werd besloten dat de deelnemers maar wat
moesten indikken en schikken.
Bestuurslid Gert Jan Luijendijk was erg
enthousiast over zijn excursie door het
Zuiderzeemuseum. Hij liet zich door
Erik Walsmit leiden langs de unieke flora van het buitenmuseum.
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"Al heb ik niet alles kunnen verstaan
en al was het een beetje dringen op
de momenten dat hij oude foto's liet
zien, ik ben blij dat er is gekozen
voor grote groepen. Nu konden we
hier en daar uitvoeriger blijven stilstaan en was er tijd om vragen te beantwoorden. Deze speciale Vriendenrondleidingen voorzien duidelijk in
een behoefte. Als het aan ons ligt
wordt de Ledendag een goede traditie."

De andere rondleidingen hadden als
thema museumeducatie, de tentoonstelling Zuiderzeecultuur, schepen en
schilderijen. Bij 'museumeducatie'
leerden de deelnemers met handschoenen aan en soms door een vergrootglas kijken naar de collectie.
'Zuiderzeecultuur' ging in op hoe
deze tentoonstelling tot stand is gekomen; 'schepen' ging in op de facetten van scheepsrestauratie en -conservering. 'Schilderkunst' was gewijd
aan kunsthistorische aspecten van
vast opgestelde en in depot opgeslagen schilderijen.

