
NOTULM{

van d-e i8e bestuursvergad-ering van d.e iij.stc::ische Vereniging
"le Zijpe[ op woensdag B november 1989 in Café Spoorzicht in Oudes]-uis.

Aanwezig: F. i{orsch, J. Schuyt, À. Schenk, C.Otter, j. Koster,
T. Paarlberg, J. liederkoorn, J. Seveke

Afwezig mei bericht van verhindering: ?. G1as, F. van Loo

ïoorzitter r. lriorsch opent de vergaCeri.ng om ca. 2C.0C uur rnei
een vr:iendeiijk woord van weikom.

i. i'ied,erkoorn verzoekt aan d.e agenri.a toe te ïoegen cncer 8a een
bespreking van de sckrrifielijke naiatenschap van ?. iosman, reixeen
geschiedt.

Ees}oien wordt het bcek van l{. Yerboorn over de Ztper llantweg aan te
koi:en voor: Ce bibliotheek.
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Het onivangen bedra6 van d,e gernee::te ad : j19rÈi was àe tweede
su-os1,1ie-termi;n over ii8! -rerninderd rnei -i16 7; lezu.nigi::g, liog te
ontvangen: restant sr:bsid"ie l-93E.

Iiars: tegen het ve::zoek van i.e heer À. iiapitein uit Sehagen om
enige diars ult het bezii van d.e ve:eniging te nogen gebruiken
',roor zijn lezingen in 't ZanC iekent À. Schenk ernstige bezwaren
aan. Zlj steli dat in d.eze l-ez"ingen nogaf eens te persoonlijk gerichte
opmerkrngen voorkornen mei betrekking tct nog ievende famiiie I s die
voor Ceze beledigend zouden ku-nnen zijn. i. i'iecerkoorrt neent dar dir
n:-e'b te zwaar genomen dient te worcen.
)e Ciars va,n i. Schuyt worden aa:rgekocht -rocr de Yereniging.
Errata boek ?etten: .T. j'ied.erkoorn heef'u deze naar Fircia gestuu"rd.
met aavies de auteurs zelf de lljst van errata te iaten verzorgen.
le verkoopprljs van het boek wordt op "i 2!,- gesteld.
Boek Àrcheo-logica van F. liecerik: besLoten word"t ]2 exemplaren
in consignatie te neíien in de ouCheid,kamer. À. Schenk regelt dit,
met een kortingspercentage, net liederik.
Oms1a6 Zi{B: volgenri. jaar -,rerschijni dit méi nu$r{er en jaargang
bedrukt. A1s wisselend.e afbeelding worden gesuggeieeld. oud.e kaarten,
boerderijen, her comnand.errrshuis e.a. Iiet typewerk (Vera }iorsch) is
niet eenvoud.ig met alie zet-eoderi"ngen en besproken wordt het
'tzekersteLlen[ van net verschijnen van het b]-ad :-n gewal- een i-nvalier
onverhoopt nooig mocht blijken. Ook net de arr:kker wordt dit
besproken.

Schriítei;ke naiatenschap Pj-et Eosman: i. i.lederkoorrj meent oai deze
artj-kelen nj-rrder geëigend zijn voor onbewerkte publicatie en
adviseert deze eercler als "bronnen" te beschouwen voor eventuele
pu.blicaties. Ook I. van Loo zal in deze geconsr:lteert worden.

voorts nerkt i. Ned.erkocrn op d.at hei raaàzaam zou z;n de ttdeadfine',
voor eopij ZEG te stell-en nó d-e publicatiedatun varr het voorga:nd.e



Het boekje over Drigenburg kan voor de brbl-iotheek besteld worden.

J. Seveke merkt op Cai na de sainenvoeg:ng var d.e gemeenten CaLlantsoog
en Zijpe ock een samenvoeging of nadere sannenwerking tudsen de
histori-sche verenigingen voor de hand ligt. De gezamenlijke publicatie
van een h*storisch bl,ad. b.v. zou een bred.ere en economisch betere
basis krijgen.
J. Nederkoorn neent dat nader contact in deze niei opport'aun zou
zijn gezien de weerstanoen tegen <ie samenvoeging in Cal-lantsoog.
J. Schuyi ste1t,lat vel-e in Cailantsoog van mening ziln dat er frnet

beste van:lemaakt dient te word.en wat erva:r te naken isrr.

C. 0tter attend.eert erop d.at bl hei r{airrschap nog historj"sche
'rrerren te koop zljn ad. ;25r- over Àru:a Faul-o',fila en de Waard en
Groetpoid"er,

Er zal- een extra-editie.ran Zii3 in 199C versch{jnen net het artikel
van f . van Loo ovel ttZi;pe io40Ít.

)e voigenae bestuursvergad.rring worot vastgestei,J. voor C-insda6-. / ^1-6 ja::uari 1990 in'?.--,e Stolpentr(:f evti.'rfen:re.lyrrj. ,ïaap Kosier
naexi ie reservering.
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