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COMMISSIE VOOR PERS EN PROPAGANDA.
Pers en Propaganda vraagt in een organisatie als de Vereniging
"Vrienden van het Zuiderzeemuseum", een aparte Commissie, want
om haar doel te bereiken. moet zij wel veel van zichzelf en van de in
stelling, die zij steunt, naar buiten laten horen. Zij moet vele "vrien
den" maken en zij telt die dan ook al door het gehele land en ver over
de grenzen tot in Amerika en Afrika toe. Maar hoe groter dat aantal
is. hoe beter kan zij .zich kwijten van haar taak om de nodige bijstand
te verlenen aan het Zuiderzeemuseum. Een belangrijk deel van die
bijstand is de verzorging van de propaganda voor het museum.
Voor deze tweeledige opgave is de Commissie voor Pers e n
Propaganda i n het leven geroepen. waarin d e grote Pers. de reis
organisatie, de grafische kunsten en het reclamebedrijf eminente ver
tegenwoordigers hebben. De Commissie heeft tot taak te zorgen voor
propaganda om nieuwe leden aan te trekken, maar het grootste deel
van haar bemoeiïngen ligt op het terrein van persvoorlichting, radio,
film. annonces in reisgidsen en periodieken en van de verzorging en
verspreiding van affiches en folders voor het Zuiderzeemuseum.
In de laatstgehouden ledenvergadering zijn stemmen opgegaan,
die een meer intensieve propaganda voor het werven van leden
wensten en een ruimere verspreiding van reclame-materiaal van het
Zuiderzeemuseum. De middelen zijn er niet naar om ons land vanuit
een vliegtuig met folders te bezaaien en om iedere buitenlander. die
lust voelt opkomen om ons land te bezoeken. op stond een stel
folders van het Zuiderzeemuseum thuis te sturen. maar de reisbureaux,
V.V.V. kantoren. hotels en pensions, consulaten en ambassades krij
gen onze folders regelmatig toegezonden. De Voorzitter heeft daarop
terecht gewezen en voorts de leden gevraagd in eigen kring de
werving van leden en het bezoek aan het Zuiderzeemuseum te sti
muleren. Op aanvrage verstrekt de Administratie ieder gaarne het
gewensté materiaal.
Voor werving van leden is een rake en originele folder van Jo Spier
beschikbaar. alsmede 'n overtuigend geschreven folder vanMr.E. Elias.
Voor het Zuiderzeemuseum en de speciale expositie van dit jaar:
.. Kunstenaars zien de Zuiderzee", werd een sprekend affiche gesneden
door de kunstschilder Walrecht. en dit is in groot en klein formaat voor
handen. In het Nederlands verscheen een grote en kleine geïllustreerde
folder en voorts werd een uniforme, door R. Snapper met houtsneden in
kleur verluchte folder ia hetEngels, Frans. Duits en Zweeds uitgegeven.
Genoeg materiaal dus om aan vele behoeften te voldoen. Wie weet
er weg voor? Een kaartje aan het Bureau Zuiderzeemuseum of aan de
Administratie. Kuipersdijk 40, Enkhuizen en U krijgt een pakje thuis.
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