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In M emoriam
Prof. dr. J.M .G . v an d e r Poe l
6 no ve mbe r 1920 - I d e ce mb er 1997

Prof. dr. J.M.G. van der Poel was van
1968 tot 1974 bestuurslid van de Vereniging van Vrienden van het Museum
en van 1974 tot 1986 trad hij op als
voorzitter. Jarenlang was hij lid van de
commissie van bijstand.
Zijn bestuursfuncties vielen in een periode, waarin veel gebeurde. Naast de
afronding van het binnenmuseum met
de bouw van het West-Indisch Pakhuis
waren dat voornamelijk de ontwikkeling en de voltooiing van het buitenmuseum. Met de opening van het buitenmuseum in 1983 werd onder het
voorzitterschap van Van der Poel de
belangrijkste doelstelling van de Vereniging bereikt.
Het was ook een periode van grote
veranderingen voor de Vereniging.
Eerst was de Vereniging stichter van
het Zuiderzeemuseum en opdrachtgever tot de bouw van een buitenmuseum. Omdat het bouwen van zo'n

buitenmuseum een te omvangrijke
taak was, werd die opdracht teruggegeven aan het Rijk. De Vereniging nam
toen de taak op zich om het museum
in al zijn activiteiten te ondersteunen.
Ook de commerciële act.iviteiten, zoals de souvenirsverkoop, werden afgestoten en verpacht aan de daarvoor
opgerichte BV Piscator.
Van der Poel zette zich in deze nieuwe situatie in voor het door de Vereniging uitgeven van publicaties. Langs
deze weg kon de Vereniging bijdragen
aan de versterking van de wetenschappelijke functie van het museum.
Bij zijn aftreden in 1986 is in Het
Peperhuls opgemerkt dat Van der
Poel 'als bestuurder niet alleen de
grote beleidslijnen goed in het oog
hield, maar ook een fijn ontwikkeld
gevoel toonde voor het relevante
detail. Als voorzitter leidde hij de vergaderingen met uiterste nauwlettend-

held, waarbij een gedistingeerde en
onderkoelde humor hem niet vreemd
was'.
Zijn rol in Enkhuizen heeft Van der
Poel overigens een plaats opgeleverd
in de romancyclus van Voskuil, die bij
museummedewerkers en andere 'intimi' in korte tijd zeer populair is geworden.
In de kapel uit Den Oever in het buitenmuseum herinnert het kerkscheepje aan Van der Poel. De vereniging
schonk het bij de opening van het
museum. Omdat kerkscheepjes één
van Van der Poefs aandachtsgebieden
vormden, houdt dit geschenk ook de
herinnering aan zijn persoon vast. Op
ons verzoek heeft mevrouw Van der
Poel laten weten de documentatie van
haar man over 'scheepjes in kerken'
aan het museum te zullen overdragen.
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