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JA ARVERGADERING VERENIGING
.,VRIENDEN VAN HET ZUIDERZEEMUSEUM"
Naar goed gebruik heeft het bestuur van de Vereniging "Vrienden van het
Zuiderzeemuseum" de leden op zaterdag 21 juni van dit lopende jaar in alge
mene vergadering bijeen geroepen om verslag te doen van zijn beleid. Het
was een veertigtal leden. dat ditmaal aan de convocatie gehoor had gegeven
en ook de Burgemeester van Enkhuizen, tevens voorzitter van de Commissie
van Bijstand van het Zuiderzeemuseum, toonde zijn belangstelling voor het
werk van de nevenorganisatie, waarmede hij in beide functies voor en na van
doen heeft.
In zijn openingswoord constateerde de voorzitter, dat de bestedingsbeper
king de voortgang van de restauratie der gebouwen van het binnenmuseum
niet al te zeer geremd had, want goedkeuring was verkregen op plan 3b, dat
verdere uitbouw van de Wierdijkvleugel beoogt; binnenkort zou dit werk
worden aanbesteed. zodat er wel op kan worden gerekend, dat het volgend
jaar gereed zal zijn.
Het aan de leden en de pers toegezonden verslag van de werkzaamheden
heeft wel in het licht gesteld, dat de stichting van het naast het binnenmuseum
geprojekteerde buitenmuseum momenteel de buitengewone belangstelling van
het bestuur heeft en het zou hem een oorzaak van bijzondere voldoening zijn
als binnenkort ook met de verwezenlijking van dit projekt een begin gemaakt
kon worden.
De stand der financiën bleek met een creditsaldo van rond 25 mille op de
jaarrekening nog geen zorgen te baren, al zal er veel nodig zijn voor acqui
sitie van kleme en grote objekten, die naderhand bij de inrichting van het
buitenmuseum van pas zullen komen.
Uit de vergadering werd getuigt van grote waardering voor het werk van
het bestuur en dank gebracht voor het heldere en instructieve verslag, dat'
over het verenigingswerk werd gegeven.
Naar aanleiding van een punt, dat ter vergadering ter sprake kwam, deelde
de directeur van het Zuiderzeemuseum mede voornemens te zijn om volgend
jaar een documentaire tentoonstelling te houden over Schokland, waar vele
kaarten en prenten en ook de Schokker costumes zullen worden getoond.
Aansluitende aan de interessante expositie "Glorie van Hindeloopen", die
dit jaar in het Zuiderzeemuseum wordt gehouden, trad na afloop van de ver
gadering onder leiding van de heer Eekma een zanggroep uit Hindeloopen
op, die was samengesteld uit mannen, vrouwen en kinderen, circa 30 in aantal,
alle gekleed in de kleurige en flatteuse Hindeloper dracht. Deze schilder..ich
tige entourage maakte het tot een dubbel genot te luisteren naar de liederen
over de kleine dagelijkse dingen, die op z.o vlotte en sympathieke wijze werden
gezongen.
Na dit folkloristisch kijk- en luisterspel werd ruim gebruik gemaakt van de
gelegenheid om het museum en de Hindeloper expositie te zien, die in dit
middaguur wel op bijzondere wijze van de glorie dier stad getuigde. nu
zovele gasten in het inheems costuum daar bewonderend en zelf bewonderd
ronddoolden en gretig allerlei merkwaardigheden vertelden over de vele
objekten. die daar te zien waren.
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