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,,TIEN JAAR ZUIDERZEEMUSEUM"
1950 1 JULI 1960
Op 1 juli 1950 werd het Rijksmuseum "Zuiderzeemuseum", gevestigd
te Enkhuizen, onder zeer grote belangstelling uir alle kringen en uit
alle oorden des lands geopend.
De opening van het Zuiderzeemuseum was een dag van vreugde!
In de dagen dar wij ons sterker dan ooit bewust werden van
de waarde van onze vaderlandse culruur en haar cradiries, in de
bezettingsjaren, werd ook her besef levendiger, dat naast de grote
economische voordelen, die de drooglegging van de Zuiderzee voor
ons volksbestaan zou brengen, her nadeel moesr staan van het te
gronde gaan of althans belangrijk in kracht verliezen van het eigen
aardige karakter en de eeuwenoude tradities van al wat langs en op
de Zuiderzee leefde en werkte.
Bestaansvormen en bedrijfsleven zouden zo ingrijpend veranderen,
dar veel wel verdwijnen moest.
Dit deed besluiten rot her srichten van een Zuiderzeemuseum, dat
zou moeren erachten herinneringen en documenren bijeen re brengen
en zodanig ren roon re stellen, dar inhoud en berekenis van de
Zuiderzee-geschiedenis, -omwikkeling en -cultuur ook voor latere
geslachten een levendig en waardevol iets zou kunnen blijven.
Nu is her echter eenvoudiger om een museum wenselijk te achten
dan een museum re maken en in re richten.
Dank zij de voortreffelijke samenwerking van het Rijk, de Ver
eniging "Vrienden van her Zuiderzeemuseum" en de gemeente
Enkhuizen kon in de eerste 10 jaar van het bestaan van her Zuider
zeemuseum reeds veel tot stand komen.
Het gebouwencomplex voor her binnenmuseum kon geleidelijk
groeien en nadert de voltooiing.
Een ontwerp voor een buitenmuseum kon in beginsel de 10scemming der autoriteiten verkrijgen.
Er is stellig geen reden om de handen in de schoot re vouwen.
lncegendeel er moet nog zeer veel gebeuren.
Doch er is reden rot voldoening en dank voor war bereikt kon
worden in de eerste 10 jaren van het bestaan van het museum.
Hee ideaal, dat her Zuiderzeemuseum een begrip .moec worden
waarmede iedere Nederlander vertrouwd geraakt en iedere buiten
landse t0erist in aanraking komr, zodra hij onze landsgrenzen over
rrekt, blijfc onverkort gehandhaafd.
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Moge de directie en baar medewerkers bij voortduring erin slagen
de zware taak waarvoor men in dit museum staar, op de zelfde
lofwaardige wijze te vervullen als tot nu coe, en moge de Regering
her grote belang van dit museum steeds voor ogen staan bij de
beslissingen waarvoor men in de komende jaren geplaatst zal worden
inzake de verdere uitbouw van het museum.
De energieke Vereniging "Vrienden van het Zuiderzeemuseum",
weldadig aandoend steeds paraat, en een medewerkend gemeence
besruur van Enkhuizen, staan bij voorbaat gereed om de Regering
van dienst te zijn bij de taak die Zij op zich nam bij de stichting van
dit museum.
De Burgemeester van Enkhuizen,
A. ADMIRAAL
Voorzitter van de Commissie van Bijstand
van her Rijksmuseum "Zuiderzeemuseum".
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