
     

Ontwerp van Bouma voor het Buitenmuseum, 1947.
Bron: Frouke Wieringa, Een cultuur valt droog. Over het ontstaan van het  
Zuiderzeemuseum 1916-1950 (Enkhuizen 1998) 100
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In 2008 bestond het Zuiderzeemuseum zes-
tig jaar. In die zes decennia was het museum 
uitgegroeid tot een van de grote museale trek-
pleisters in Nederland. Zowel het binnen- als 
het buitenmuseum genoten veel waardering, 
maar waren toe aan verandering. Een lou-
ter regionaal georiënteerd cultuurhistorisch 
museum had zijn langste tijd gehad. Het 
Zuiderzeemuseum moest juist een verhaal 
vertellen dat niet door tijd en plaats beperkt 
werd. In de eenentwintigste eeuw diende een 
door het rijk gesubsidieerd museum op z’n 
minst een nationale, en liever nog een interna-
tionale uitstraling te hebben.1

Dergelijke hooggestemde doelen hadden 
de grondleggers van het Zuiderzeemuseum 
nog lang niet. Diegenen die in de eerste helft 

van de twintigste eeuw de plannen voor een 
Zuiderzeemuseum smeedden, werden vooral 
gedreven door de angst dat de Zuiderzee en 
de steden rondom het water na de afsluiting 
en de inpoldering hun nationale en cultuur-
historische waarde zouden gaan verliezen. 
Zij waren bij uitstek op die ene regio gericht. 
Voor het te laat was, moest een begin gemaakt 
worden met het bewaren en verzamelen van 
overblijfselen van de Zuiderzeecultuur met 
het doel die van de ondergang te redden.

Vrijwel al die grondleggers van het 
Zuiderzeemuseum waren op 16 septem-
ber 1942 aanwezig in het Amsterdamse 
Stedelijk Museum, waar de ‘Achttiende 
Monumentendag’ plaatsvond. Een dag die 
cruciaal zou worden in de geschiedenis van het 
museum. Voor het eerst kreeg een breed pu-
bliek de bevestiging, dat het de overheid ernst 
was met het erfgoed van de Zuiderzee en dat 
de oprichting van een Zuiderzeemuseum, een 
bittere noodzaak onderhand, op korte termijn 
zijn beslag zou krijgen.

Monumentendag 1942

De Monumentendag 1942 had een aantrek-
kelijk thema: ‘De Zuiderzee als monument, 
verleden, heden en toekomst’. In de organisa-
tie had Rijkswaterstaat een belangrijk aandeel 
gehad, meldde de dagvoorzitter, de Leidse 
archeoloog en oudhistoricus A.W. Byvanck. 
De Zuiderzee was een door de droogmaking 
bedreigd monument. Men was nu bijeen om-
dat er zo spoedig mogelijk iets moest gaan 
gebeuren. De Zuiderzeeproblematiek was 
veelomvattend en zou in vijf voordrachten van 
diverse kanten belicht worden.2

 ‘Van zeelucht zilte atmosfeer’ 
S.J. Bouma en de ontstaansgeschiedenis van het  
Zuiderzeemuseum

P a u l i n e  M i c h e e l s

Nationale historische musea in Nederland hebben een lange 

aanlooptijd, zo ook het Zuiderzeemuseum. Al vóór de bouw 

van de Afsluitdijk werd een dergelijk instituut door velen 

wenselijk geacht om de cultuur van de kustbewoners van 

de Zuiderzee te conserveren. Pas tijdens de Duitse bezet-

ting bleek de tijd daarvoor rijp, toen de kersverse directeur 

van het Arnhemse Openluchtmuseum, S.J. Bouma, opdracht 

kreeg dit plan te verwezenlijken. De slag om Arnhem en de 

naoorlogse zuivering zorgden voor verdere vertraging, maar 

uiteindelijk slaagde Bouma erin zijn ‘troetelkind’ in Enkhui-

zen te vestigen.

Ti jdschrift  voor  Geschiedenis  -  123e jaargang , nummer 1 , p. 48- 61

1	 NRC Handelsblad,	interviews	met	voormalig	directeur	Erik	Schilp,	4	juni	
en	13	oktober	2008.

2	 Verslag van den achttienden Monumentendag, gehouden te Amsterdam 
op woensdag 16 september 1942 in het Stedelijk Museum.	OCW,	afd.	
Oudheidkunde	en	Natuurbescherming	en	taakvoorgangers	441.
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3	 Ibidem.	Een	notitie	op	de	omslag	van	het	verslag	vermeldt:	‘op	ons	ver-
zoek	gehouden.’

4	 Dat	laatste	sloeg	op	het	verruimde	budget	voor	het	Openluchtmuseum,	
waarover	het	departement	nu	beschikte.	Rapport	Van	der	Haagen,	17	
april	1945,	14;	NIOD,	Collectie	Nederlandse	Overheidsinstellingen	113A.	In	
een	reactie	op	dit	artikel	schreef	de	Groningse	hoogleraar	A.E.	van	Giffen,	
dat	sinds	een	jaar	alle	oudheidkundige	vondsten	uit	het	Zuiderzeegebied	
verzameld	werden	in	Kampen	als	begin	van	een	museum. Algemeen 
Handelsblad,	21	juli	1942.

5	 De Telegraaf,	27	juni	1942.

Een nationaal onderwerp als de Zuiderzee 
deed het al decennia lang goed, maar in deze 
jaren van Duitse bezetting had het een ex-
tra ‘Nederlandse’ dimensie. Het was dan 
ook geen verrassing dat bijna tweehonderd 
belangstellenden naar Amsterdam waren 
gekomen. Onder hen de hele top van het 
departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming (O.W.C.), een zes-
tal burgemeesters van gemeentes rond de 
Zuiderzee en vertegenwoordigers van alle 
mogelijke instellingen als Waterstaat, de 
Zuiderzeewerken, Heemschut, landschaps-
beheer, Monumentenzorg, natuurmonumen-
ten, vreemdelingenverkeer en musea. Er was 
slechts één vertegenwoordiger van de Duitse 
overheid, F. Plutzar, de Beauftragte van de 
Rijkscommissaris op het departement O.W.C. 
Joodse collega’s en belangstellenden ontbra-
ken. Zij mochten geen openbare bijeenkom-
sten meer bijwonen en voor hen gold een vol-
ledig reisverbod. 

Door het departement van O.W.C. was 
bij de (onafhankelijke) ‘Commissie voor 
den Monumentendag’ flink op het thema 
‘Zuiderzee’ aangedrongen.3 Op verzoek van 
secretaris-generaal J. van Dam verkende het 
departement namelijk al geruime tijd de moge-
lijkheden voor een Zuiderzeemuseum, dat als 
filiaal van het Arnhemse Openluchtmuseum 
ergens aan de voormalige Zuiderzee – men 
dacht aan Enkhuizen – opgericht zou moeten 
worden. Op 25 juni 1942 was er, niet toevallig, 
in het Algemeen Handelsblad een artikel ver-
schenen over de noodzaak van een dergelijk 
museum. Dit was een actuele kwestie, stelde 
de krant, waarvoor gelukkig nu belangstelling 
bestond. Een Zuiderzeemuseum zou ‘alles 
moeten samenvoegen’ wat voor het hele ge-
bied van belang was. Het diende hier te gaan 
om ‘een nationale instelling’, die ten nauwste 
verbonden was met de geschiedenis van land 
en volk, én met het nationale inpolderings-
werk. Aan de autoriteiten de taak om te be-
palen waar zo’n museum moest worden geves-

tigd. De hoofdzaak was dat nu besloten werd 
tot oprichting van een museum. ‘Daarvoor is 
thans een gunstige tijd aangebroken’, aldus de 
krant.4

Daags na het verschijnen van dit artikel – 
het stond al vast dat de Monumentendag aan 
de Zuiderzee gewijd zou worden – waren de 
voorbereidingen in een stroomversnelling ge-
raakt, toen De Telegraaf tot verbazing van het 
departement kopte: ‘Amsterdam krijgt een 
Zuiderzeemuseum’. De burgemeester van 
Amsterdam zou besloten hebben om stappen 
te zetten ‘waardoor in de hoofdstad des lands, 
welke haar ontwikkeling voor een deel aan de 
Zuiderzee te danken heeft, een dergelijk mu-
seum kan worden gesticht’. Door belangrijke 
instanties was hem al de volle medewerking 
toegezegd.5 

Het was dan ook geen toeval dat ‘Een 
Zuiderzeemuseum’ een prominent onderdeel 
van de Monumentendag vormde. Er diende 
duidelijkheid verschaft te worden en wie kon 
dat beter doen dan S.J. Bouma, de kersverse di-
recteur van het Rijksmuseum voor Volkskunde 
‘Het Nederlandsch Openluchtmuseum’ te 
Arnhem. In een gloedvol betoog zette Bouma 
de noodzaak uiteen van de oprichting van 
een Zuiderzeemuseum. Spoedig zou de 
Zuiderzeecultuur tot het verleden behoren 
en ‘met ontstellende zekerheid’ drong zich de 
snelheid op waarmee de te verwachten cul-
tuurwijziging en mogelijke cultuurafbrokke-
ling om zich heen grepen. Onbegrijpelijk was 
het dat men zoveel jaar voorbij had laten gaan 
zonder al dit ongeëvenaarde cultuurbezit vast 
te leggen, te inventariseren en documenteren, 
en waardevolle realia te behouden en conser-
veren. 

Er zou een eigen museumvorm gevonden 
moeten worden, waarin alle nog resterende 
overblijfselen van de diverse cultuuruitingen 
langs de Zuiderzee, voor zover nog mogelijk, 
als een nationale eenheid bijeengebracht en 
geëxposeerd konden worden. De presentatie 
van de verzameling zou moeten worden gevat 
in een omlijsting die het onderwerp waardig 
was. De oplossing daarvoor was een open-
luchtmuseum met als grondvorm een onge-
dwongen groepering van karakteristieke ge-
bouwen rondom een al dan niet kunstmatige 
havenkom. 

Het lag voor de hand dit alles op te ne-
men in het bestaande Openluchtmuseum, 
maar... dat wilde hij juist met klem ontraden. 
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6	 Verslag van den achttienden Monumentendag.	Ook:	De Telegraaf	en	
Algemeen Handelsblad,	16	september	1942.

7	 Bob	Bouma,	Siebe Jan Bouma (1899-1959) was mijn vader.	Archief	auteur.
8	 Centraal	Archief	Bijzondere	Rechtspleging,	dossier	S.J.	Bouma;	daarin	een	

memorandum	betreffende	de	loopbaan	van	S.J.	Bouma	(ongedateerd)	
en	een	proces-verbaal	van	verhoor,	29	september	1945.	

In Arnhem ontbraken nu eenmaal de ‘van wa-
terdamp doortrokken en van zeelucht zilte  
atmosfeer’, ‘de klieuwende meeuwen, de vis-
lucht en de prikkelende geur van de visroke- 
rijen’, en vooral: ‘de achtergrond van de zee’. 
Nee, het museum zou een plek moeten krijgen 
aan de Zuiderzee zelf. Vrijwel alle steden en 
stadjes had hij onderhand bezocht en getoetst 
op hun geschiktheid. Naar zijn mening kwa-
men twee plaatsen in aanmerking: Enkhuizen 
en Harderwijk – daar zou het mogelijk moe-
ten zijn het museum op te laten gaan in het 
totaalbeeld.6

Bouma’s woorden vonden veel instem-
ming. De toehoorders roemden zijn betrok-
kenheid en waren verrast dat hij, nog maar 
zo kort directeur van het Openluchtmuseum, 
met zoveel vuur en kennis van zaken over dit 
onderwerp had gesproken. 

Siebe Jan Bouma

Wie was Siebe Jan Bouma? Een artistieke 
Groninger in hart en nieren, geboren in 1899 
en afkomstig uit een timmermansfamilie, waar 
men alles van hout wist. Jarenlang had hij bij 
de dienst Gemeentewerken gewerkt, eerst 
als tekenaar, later door jarenlange zelfstudie 
als architect. In Groningen had hij een groot 
aantal openbare gebouwen, woningen, brug-
gen, plantsoenen, scholen, maar ook straat- 
en schoolmeubilair ontworpen. Zijn door de 
Amsterdamse School geïnspireerde ontwer-
pen hadden een eigen ‘Groningse’ dimensie. 
Daarnaast was hij actief in het culturele en 
cultuurhistorische leven en een verdienste-
lijk fotograaf en schilder – hij was lid van de 
Groninger schilderskring ‘De Ploeg’. Met zijn 
opvouwbare schildersezel in de fietstas zwierf 
hij vaak door de provincie en dat legde de ba-
sis voor zijn kennis van de landelijke bouw-
kunst.7 Hij had een sociaal-democratische 
achtergrond, maar politiek was hij nooit actief 
geweest. Men kende hem als een harde werker 
met een brede visie en grote capaciteiten, har-
telijk en gastvrij, in zijn gedrevenheid echter 
niet altijd de gemakkelijkste voor zijn omge-
ving.

In juli 1941 was hij tot zijn verrassing 
benaderd door de raadadviseur van het de-
partement O.W.C. en chef van het nieuwe 
bureau Volkskultuur en Volksontwikkeling, 
ir. H.J. van Houten. In Den Haag was men 
op Bouma geattendeerd door een Groningse 

journalist die contacten had op het departe-
ment. Daar had men wat onderzoek gedaan 
naar Bouma en besloten Van Houten op hem 
af te sturen met de vraag of hij directeur van 
het Openluchtmuseum in Arnhem wilde wor-
den. Dit in verband met het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd van de zittende 
directeur. Het van oorsprong particuliere mu-
seum was een paar maanden eerder, in april 
1941, een rijksmuseum geworden. Vandaar 
dat het departement nu op zoek was naar een 
nieuwe directeur. 

Een op z’n minst opmerkelijk verzoek. 
Bouma mocht dan in de provincie Groningen 
een zekere bekendheid genieten, voor volks-
kundig Nederland was hij een onbekende. 
Daarbij had hij reden om op zijn hoede te zijn: 
Van Houten was een groot bewonderaar van 
de ontwikkelingen in nazi-Duitsland. Daarom 
wilde Bouma van hem weten of er voor die va-
cante post in Arnhem een bepaalde politieke 
instelling werd verlangd. Als dat het geval was, 
nam hij het aanbod niet in overweging. Maar 
Van Houten kon hem gerustgestellen: het de-
partement, in casu de secretaris-generaal, wil-
de juist niet iemand van een bepaalde politieke 
richting.8 Bovendien zou de directeursfunctie 
van het Openluchtmuseum niet onder de af-
deling Volkscultuur en Volksontwikkeling 
gaan ressorteren, maar onder de afdeling 
Kultuurbescherming en Wetenschap die ge-
leid werd door mr. J.K. van der Haagen.

Het was niet zo vreemd dat er voor de post 
van directeur in Arnhem iemand werd ge-
zocht die géén banden had met de NSB. Wat 
Bouma namelijk niet wist, was dat er op het 
departement van O.W.C. een grote machts-
strijd aan de gang was tussen secretaris-gene-
raal Jan van Dam en de NSB. De pro-Duitse 
Van Dam, hoogleraar Germanistiek aan de 
Universiteit van Amsterdam, had weinig op 
met de in zijn ogen ‘kleinburgerlijke’ NSB, die 
hij zoveel mogelijk buiten zijn departement 
wenste te houden. Hij kon goed overweg met 
Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart bij 
wie, zo moest hij in de loop van de oorlog er-
varen, in feite de macht lag. De NSB op haar 
beurt betichtte Van Dam van handelingen ge-
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9	 Peter	Jan	Knegtmans,	‘Onderwijspacificatie	in	de	Nieuwe	Orde’	in:	
Peter	Jan	Knegtmans,	Paul	Schulten,	Jaap	Vogel,	Collaborateurs van 
niveau.	Opkomst en val van de hoogleraren Schrieke, Snijder en Van Dam	
(Amsterdam	1996)	262-266.

10	 Bouma	was	zelf	ook	lid	van	de	Nederlandsche	Unie.
11	 Centraal	Archief	Bijzondere	Rechtspleging,	dossier	Bouma.	Daarin	een	

brief	van	J.	Linthorst	Homan	aan	Bouma,	5	aug.	1946	en	een	brief	van	
Bouma	aan	Van	der	Haagen,	22	juli	1941.

12	 Ibidem.

richt tegen het nationaal-socialisme. Om zich-
zelf enige politieke rugdekking te verschaffen 
werd Van Dam najaar 1941 begunstigend lid 
van de Germaanse SS.9

Bouma ging niet over één nacht ijs. Hij 
vroeg diverse mensen in zijn omgeving om ad-
vies en ging ook te rade bij de Nederlandsche 
Unie10. Was het verstandig om onder deze 
omstandigheden het directeurschap van het 
Openluchtmuseum op zich te nemen? Niet 
aan beginnen, zeiden sommigen. Wel doen, 
zei de zojuist door de Duitsers ontslagen 
commissaris van de Koningin in Groningen 
J. Linthorst Homan, een van de oprichters en 
leiders van de Unie. Bouma moest die direc-
teursfunctie als een ‘opdracht’ beschouwen, al 
was het maar om te voorkomen dat deze be-
langrijke nieuwe rijksinstelling een propagan-
da-apparaat voor de NSB zou worden.11

Op 22 juli 1941 wendde Bouma zich in 
een uitgebreide brief tot Van Dam. Hij on-
derstreepte allereerst (letterlijk) dat hij geen 
bepaalde politieke richting wenste te volgen 
om opportuniteitsredenen. Verder had hij zo 
zijn bedenkingen bij de baan, zeker als men 
een soort super-suppoost van hem wilde ma-
ken. Het Openluchtmuseum in zijn huidige 
vorm, een bergplaats van uiteenlopende voor-
werpen, was hem niet sympathiek. De waar-
devolle objecten misten een passende omge-
ving en logische achtergrond, hadden geen 
onderlinge samenhang en konden uit esthe-
tisch oogpunt niet boeien. Hij zou derhalve 
veel willen veranderen. Het museum zou een 
centrum moeten zijn ‘van al datgene, waar zich 
de uiterlijke zijde van ons cultureel volksleven 
demonstreert en het centrale punt met betrek-
king tot de documentatie van datgene wat het 
essentieele van ons landschaps-, dorps- en ste-
denschoon uitmaakt.’ Hij was zich bewust dat 
dit een veelomvattende en verantwoordelijke 
taak was. ‘Doch wanneer het mij in volle vrij-
heid van handelen zal zijn toegestaan [...] te 
pogen het Openluchtmuseum om te bouwen 
tot een waarachtig monument van gezonde, 
levenskrachtige Nederlandse volkscultuur’ – 
dan wilde hij het voorstel wel in overweging 
nemen.12

Twee zaken pleitten in de loop van die 
maanden vóór het aannemen van de baan. 
Allereerst was er vanwege een verschil van 
mening tussen hem en de directie van de 
Groningse Gemeentewerken een zekere 
verkoeling opgetreden. Bovendien was er 

S.J. Bouma met zoon Bob bij Herebrug in Groningen 
ca. 1934.
Bron: Bouwen & bewaren. S.J. Bouma architect (1899-1959)  
(Groningen 1992)
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13	 Pas	één	dag	voor	hij	in	functie	trad,	kreeg	hij	zijn	officiële	benoe-
ming.	Bouma	aan	Sybrandy,	21	mei	1947.	Vereniging	Vrienden	
Zuiderzeemuseum	(vrl.	inv.)	26.

14	 Verslag	vergadering	Commissie	van	Bijstand,	21	februari	1942.	Archief	
Nederlands	Openlucht	Museum	236.	Rapport	W.	Roukens,	28	okt.	1948.	
OCW,	afd.	Oudheidkunde	en	Natuurbescherming	en	taakvoorgangers	
443.

15	 Bouma	aan	V.d.	Haagen,	2	juni	1942;	V.d.	Haagen	aan	Bouma,	4	juni	1942.	
Archief	Nederlands	Openlucht	Museum	241.

16	 Westfries	Archief,	Collectie	Handschriften	1009	(H.	Teding	van	
Berkhout).	Ook:	Frouke	Wieringa,	Een cultuur valt droog. Over het ont-
staan van het Zuiderzeemuseum 1916 – 1950	(Enkhuizen	1998).

17	 Enkhuizer Courant,	24	juni	1939.

door gebrek aan bouwmaterialen op het 
werk weinig te doen. Een tweede punt was 
dat zijn relatie met de chef van de afdeling 
Kultuurbescherming en Wetenschap op het 
departement, J.K. van der Haagen, van het 
begin af aan uitstekend was. Van der Haagen, 
in 1928 als commies op het ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen be-
gonnen, was in 1939 hoofd geworden van de 
afdeling Kunsten. Als geen ander had hij in de 
jaren dertig, waarin de ene bezuiniging op de 
andere volgde, op het ministerie de onverschil-
ligheid op het culturele terrein meegemaakt. 
Begin 1941 was hij chef geworden van de afde-
ling Kultuurbescherming en Wetenschap van 
het tot O.W.C. omgedoopte departement.

De besprekingen met Van der Haagen 
verliepen zó plezierig dat Bouma, ondanks 
het feit dat hij er financieel op achteruit ging, 
besloot zijn werk in Groningen op te geven 
en met zijn gezin naar Arnhem te verhuizen. 
Een grote stap, riskant ook zo tijdens de oor-
log, maar zeker uitdagend. Uit de beschikbare 
bronnen valt niet op te maken of Bouma, bij 
zijn aantreden op 1 maart 1942, de opdracht 
meekreeg om een Zuiderzeemuseum op te 
zetten.13 Gezien het vele werk dat hij in het 
half jaar vóór de Monumentendag al voor dit 
doel verzette, kan echter worden aangenomen 
dat de oprichting van een Zuiderzeemuseum, 
als filiaal van het Openluchtmuseum, al in 
1941 op het departement van O.W.C. in de 
lucht hing.

Dat blijkt ook uit een verslag van de ver-
gadering van de Commissie van Bijstand van 
het Openluchtmuseum, waar Bouma nog 
voor zijn benoeming bij aanwezig was. Daar 
meldde hij onder meer dat het hoog tijd was 
om de cultuurresten van de plaatsen langs de 
Zuiderzee in veiligheid te stellen. Dat had al-
lang moeten gebeuren. De laatste tijd was de 
aandacht voor de boerencultuur sterk toegeno-
men, maar daarom mocht de vishavencultuur 
niet verwaarloosd worden. Ergens, wist hij, 
was een lokaal Zuiderzeemuseum in oprich-
ting, maar op het museum in Arnhem rustte 
de taak om de herinnering aan de hele, straks 
tot de geschiedenis behorende kuststrook 
langs de Zuiderzee levendig te houden.14

Eind mei 1942 had hij een nota klaar, 
waarin hij zijn gedachten over het nieuwe mu-
seum had vastgelegd. Van der Haagen moest 
hem zelfs wat afremmen: nee, de zaak was 
zeker nog niet in het stadium beland van een 

brief aan de secretaris-generaal.15 

De vooroorlogse plannen voor een Zuider-
zeemuseum

Er was inderdaad al bijna zestien jaar ‘er-
gens een Zuiderzeemuseum in oprichting’. Dat 
was in Enkhuizen, waar in 1926 op instigatie 
van H. Teding van Berkhout, de toenmalige 
directeur van het Rijksprentenkabinet, in ver-
band met de naderende Zuiderzeewerken het 
idee ontstaan was om een museum te stichten. 
De burgemeester had er wel wat voor gevoeld, 
maar het was vervolgens in een la beland en 
pas acht jaar later door een groep Enkhuizers 
opnieuw omarmd. In 1934 was de ‘Stichting 
Zuiderzee-Museum Enkhuizen’ opgericht en 
toen had het nog vijf jaar geduurd voor er een 
paar vitrines waren opgesteld in het gebouw 
de Drommedaris.16 De Enkhuizer Courant 
omschreef deze ‘tentoonstelling’ als de voor-
loper van het beoogde museum, in zoverre 
dat die een beeld gaf van leven en bedrijf van 
de bevolking rond de ‘thans verdwenen en 
tot een zoetwaterplas gemetamorphoseerde 
Zuiderzee met haar eeuwenoude geschiede-
nis en roemrijk verleden.’17 Maar in 1940 was 
de Drommedaris door de Duitsers gevorderd 
en waren de vitrines verdwenen.

Toch had de Zuiderzee in de eerste de-
cennia van de twintigste eeuw meer tot de 
verbeelding gesproken dan ooit tevoren. De 
Zuiderzee, onlosmakelijk verbonden met het 
Nederlands verleden, was vanaf 1850 onder-
werp geweest van voortdurend nieuwe afslui-
tings- en inpolderingsplannen. In 1894 had 
de Zuiderzeevereeniging haar onderzoeksre-
sultaten en adviezen vastgelegd in een door 
ir. Cornelis Lely opgesteld eindrapport, maar 
de discussie was jarenlang onbeslist gebleven. 
Pas aan het eind van de Eerste Wereldoorlog 
hadden de voedseltekorten, in combinatie met 
de watersnoodramp van 1916, het doorslag-
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20	 Barbara	Henkes,	‘Een	volk	dat	leeft,	bouwt	aan	zijn	toekomst.	Teloorgang	
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gevende gewicht in de schaal gelegd voor de 
aanname door het parlement van de Wet op 
de Afsluiting en gedeeltelijke drooglegging 
van de Zuiderzee. Gevoelens van nationalis-
me, die overal in het door oorlog verscheurde 
Europa hoogtij vierden, hadden tot een opval-
lende eensgezindheid bij regering en volksver-
tegenwoordiging geleid. Traditie en vernieu-
wing, continuïteit en dynamiek bleken elkaar 
perfect aan te vullen. Door de zee als vijand 
en de afsluiting als wapen uit te beelden, kon-
den de parlementariërs in 1918 het neutrale 
Nederland als een strijdvaardige natie afschil-
deren, die dan wel buiten de Grote Oorlog 
was gebleven, maar zeker niet  ‘klein’ was.18 

Toen de Zuiderzee in 1932 was afgesloten 
en de dijk gedicht, schreef de voorzitter van 
de Zuiderzeeraad, H. Colijn, in het officiële 
herinneringswerk De Zuiderzee dat hij van de 
door Nederland in de loop der tijden onder-
nomen openbare werken er geen kon noemen, 
dat in betekenis de afsluiting en inpoldering 
van de Zuiderzee evenaarde. Een werk ‘van 
groote betekenis door wat er door in het le-
ven geroepen wordt, maar ook ingrijpend van 
aard om wat er door verdwijnt.’19 En daarmee 
verwoordde hij een algemeen gevoel van te-
loorgang van de Zuiderzeecultuur, dat vooral 
in de jaren dertig leidde tot een ware hausse 
in publicaties en fotoboeken over de cultuur 
rond de Zuiderzee. 

De kwestie van het culturele erfgoed werd 
met name aangekaart door Dirk Jan van der 
Ven, een van Colijns medescribenten in het 
herinneringsboek. Van der Ven, in die tijd ver-
reweg de bekendste Nederlandse propagandist 
van de volkscultuur, had in 1919 op het ter-
rein van het pas geopende Openluchtmuseum 
in Arnhem een spraakmakend ‘Vaderlandsch 
Historisch Volksfeest’ georganiseerd, waaraan 
ook het ‘Zuiderzeevisschersvolk’ had deelge-
nomen. Toen later de afsluitingswerken gestart 

waren, was Van der Ven de Zuiderzeecultuur 
intensief gaan bestuderen. Dat had in 1928 
geresulteerd in een indringende Zuiderzeefilm 
– een folkloristisch filmwerk in zes afleverin-
gen – waarin hij zijn spijt over wat er aan na-
tuur en volkscultuur verloren ging, paarde aan 
vreugde over ‘de vooruitgang’.20 

In 1930 had er in Enkhuizen een groots 
opgezette Zuiderzee-visserijtentoonstelling 
plaatsgevonden (de Z.V.T.), waar Van der Ven 
als lid van de commissie voor folklore en ge-
schiedenis ook bij betrokken was. De organi-
satiecommissie wilde ‘met eenige plechtigheid’ 
afscheid nemen van verleden en heden en een 
welkomstgroet brengen aan ‘het nieuwe, dat 
de plaats van het oude’ ging innemen. De ten-
toonstelling, waarin de meeste aandacht uit-
ging naar het leven in de Zuiderzeeplaatsen, 
de gebruiken en de kleding, werd een nationaal 
succes. Duizenden bezoekers kwamen aan het 
eind van de zomer naar Enkhuizen om nog 
éénmaal de diverse facetten van de cultuur van 
het Zuiderzeegebied te bekijken.21

Tijdens de tentoonstelling verscheen van 
de hand van Van der Ven een lang artikel in 
een speciaal Z.V.T.-nummer van de plaatse-
lijke courant. Daarin legde hij zijn denkbeel-
den – én zijn zorgen – over de omgang met 
en het behoud van de Zuiderzeefolklore neer. 
Wanneer zou de Nederlandse regering nu 
eindelijk eens overgaan tot een zorgvuldige in-
ventarisatie en beschrijving van de tot verdwij-
ning gedoemde volksklederdrachten? En wat 
ging er gebeuren met alle gebruiksvoorwerpen 
die nu in Enkhuizen bijeengebracht waren? 
Lofwaardig was het streven om veel van deze 
bewijsstukken te bewaren in een museum, 
maar dan diende de betekenis van een derge-
lijke verzameling niet lokaal maar juist natio-
naal erkend te worden. ‘Ik bedoel’, stelde hij, 
‘dat de wetenschap er niet voldoende profijt 
van zou trekken, wanneer uit de Z.V.T. later 
een Enkhuizer Zuiderzee-museum zou ont-
staan.’ De visserijcultuur rond de Zuiderzee 
was immers onderdeel van de Nederlandse 
cultuur en die was nu wel zichtbaar in ver-
spreid liggende locale musea en oudheidska-
mers, maar een overzicht ontbrak. En dat kon 
alleen verkregen worden in een algemeen na-
tionaal museum als het Openluchtmuseum in 
Arnhem. Daar bevonden zich al veel voorwer-
pen met betrekking tot de Zuiderzeecultuur 
en daar diende als uiting van een gezonde 
vaderlandsliefde het materiaal geconserveerd 
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te worden en beschikbaar te komen voor in-
ternationaal onderzoek.22

Van der Ven, die zich de taak stelde om 
de authentieke volkscultuur dichter bij de 
Nederlanders te brengen, had hooggestemde 
idealen. Zo beschouwde hij de drooglegging 
van de Zuiderzee als een soort dubbele vre-
desmissie: hij verheugde zich over de vredelie-
vende vergroting van het grondgebied, en was 
er voorts van overtuigd dat de registratie van 
het cultuurbezit, mede onder invloed van de 
Zuiderzeewerken in gang gezet, kon bijdra-
gen aan een folklorestudie. Deze zou vergelij-
kenderwijs politieke en sociale tegenstellingen 
nationaal én internationaal helpen overbrug-
gen.23

Toch moest later worden vastgesteld dat 
na de Z.V.T. het materiaal – bij het ontbreken 
van een museum – weer her en der verspreid 
was geraakt. En in het Openluchtmuseum, 
waar Van der Ven al sinds 1920 bestuurslid 
was, had hij tijdens de bestuursvergaderingen 
niet éen keer meer ‘de Zuiderzeecultuur’ of 
‘een Zuiderzeemuseum’ aan de orde gesteld. 
Andere zaken als de volksdanscursussen van 
zijn vrouw en beider volksculturele activitei-
ten in hun hoeve ‘De Meihof ’ hadden blijk-
baar in die jaren zijn aandacht opgeëist. 

Dat hij in de loop der jaren steeds nauwere 
volks- en heemkundige banden aanknoopte 
met nazi-Duitsland – dit had naar zijn zeg-
gen niets met ‘politiek’ te maken – deed zijn 
reputatie geen goed. Evenmin de sympathie 
die hij, daags na de capitulatie in 1940, voor de 
Duitse bezetter aan de dag legde. Bovendien 
maakte hij in 1941, vergezeld van een hoge 
Duitse ambtenaar, zijn opwachting bij het lou-
ter door NSB’ers bemande departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten met de mede-
deling dat hij wel de nieuwe directeur van het 
Openluchtmuseum wilde worden en grootse 
plannen had. Een actie die helemaal niet goed 
viel op het departement O.W.C.24 Met deze 
man (ook al werd hij nooit lid van de NSB) 
wilde Van Dam liever niet van doen hebben.

De zoektocht naar een geschikte locatie

Alles wijst erop dat men op O.W.C. zeer in-
genomen was met de keuze van Siebe Bouma. 
Niet alleen pakte hij in Arnhem de zaken ener-
giek aan, zijn enthousiasme voor het nieuwe 
museum aan de Zuiderzee was ronduit aan-
stekelijk. Bouma kende het Zuiderzeegebied 

niet goed. Des te aangenamer was het hem om 
nu, gewapend met zijn camera, de streek te ver-
kennen en op foto vast te leggen. Ten behoeve 
van zijn voordracht op de Monumentendag 
had hij zich verdiept in een groot aantal pu-
blicaties over de Zuiderzeeregio, zeker ook in 
die van Van der Ven, wiens stem hier en daar 
duidelijk doorklinkt. 

De maanden na de Monumentendag 
werd er hard aan de plannen gewerkt en be-
gin maart 1943 ontving Van Dam van de 
Rijkscommissie van Advies inzake de Musea 
een uitgebreid rapport over de stichting van 
een Zuiderzeemuseum. Het rapport was voor 
een groot deel gebaseerd op het preadvies van 
een subcommissie, bestaande uit Bouma, Van 
der Haagen, Van Houten en H.E. van Gelder, 
de vice-voorzitter van de Rijkscommissie.25 
Veel van wat Bouma eerder naar voren had 
gebracht, is in het rapport terug te vinden. 
Bovendien was het belangrijk dat de plaats 
van vestiging aan diverse voorwaarden zou 
voldoen. Het karakter van de kustplaats 
moest ook na de drooglegging zoveel moge-
lijk behouden blijven en de plaats moest goed, 
liefst per spoor, bereikbaar zijn en over genoeg 
accomodatie beschikken. Verder was lokale 
medewerking een voorwaarde: ‘onontbeerlijk 
is de aanwezigheid van een groep van impor-
tante personen, die op krachtige wijze boven 
het lokale belang uit aan de stichting en in-
standhouding van een Zuiderzeemuseum 
kunnen en willen medewerken.’

Drie plaatsen kwamen volgens het rap-
port in aanmerking: Enkhuizen, Harderwijk 
en ook Amsterdam benoorden het IJ. Zowel 
Enkhuizen als Harderwijk boden uitste-
kend gelegen terreinen, maar Harderwijk 
was eenvoudiger te exploiteren als filiaal van 
het museum in Arnhem. Een museum in de 
buurt van Amsterdam had het voordeel van 
een zeer geïnteresseerde overheid, een sterk 
ontwikkeld toerisme en een grote kring van 
deskundigen. Alles overziende leek, hoewel 
prematuur, vooralsnog Harderwijk het meest 
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geschikt. In beginsel zou besloten moeten 
worden tot een Zuiderzeemuseum als filiaal 
van het museum in Arnhem, waarna de drie 
genoemde mogelijkheden nader onderzocht 
konden worden.26

Een maand later ging het rapport ook 
naar de betrokken steden en naar de ANWB 
(Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond) 
en de ANVV (Algemeene Nederlandsche 
Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer). 
Die laatste organisatie concludeerde dat 
Enkhuizen de voorkeur verdiende boven 
Harderwijk, de ANWB zag in beide plaatsen 
voor- en nadelen.27 Van de drie gemeentes (la-
ter zouden ook Hoorn en Kampen zich nog 
in de strijd mengen) kwam de meest wervende 
reactie uit Enkhuizen, waar een groep van tien 
doelgerichte inwoners de zeer bekende auteur 
Klaas Norel een pakkend rapport liet schrij-
ven, waaruit maar één conclusie mogelijk was: 
Enkhuizen was, na het perfecte verloop van de 
Z.V.T., de enige ware Zuiderzeemuseumstad.

Op 7 augustus 1943 zond de Rijkscommis- 
sie haar advies naar de secretaris-generaal. Er 
bestond zo te zien grote eenstemmigheid. Van 
belang bij de overwegingen was de steun die 
de gemeentebesturen wilden geven. Ook de 
kwestie van een ‘hoofdgebouw’ was belangrijk, 
want daarmee moest als kern begonnen wor-
den. Het gebied rond Amsterdam viel af, men 
vond het ‘voor een zoo typisch kleinsteedsch 
en dorpsch geheel als het Zuiderzeemuseum’ 
niet geëigend en vreesde dat het door de grote 
stad zou worden doodgedrukt. Harderwijk 
zou erg duur worden en toonde zich ‘weinig 
toeschietelijk’. Enkhuizen daarentegen bood 
niet alleen een enthousiaste ontvangst, vooral 
de geboden mogelijkheid om de beschikking 
te krijgen over de Drommedaris en het in 
goede staat verkerende Peperhuis was van bij-
zondere betekenis. Bovendien bestond er daar 
een levendige belangstelling voor de museum-
plannen – niet alleen in woorden, maar ook 
in daden.28 Daarom adviseerde de commissie 
met volle overtuiging, Enkhuizen voor het 

Zuiderzeemuseum aan te wijzen. Als filiaal 
van het Openluchtmuseum? Daarover liet de 
commissie zich niet uit.29

Het advies zou nog een lange weg te gaan 
hebben. In september bleek de inhoud van 
het rapport van 9 maart bekend te zijn bij De 
Telegraaf, die er een hele reeks artikelen aan 
wijdde. Op het departement wreef men zich 
in de handen: al deze aandacht voor het mu-
seum, een jaar na de Monumentendag, kon 
helemaal geen kwaad. Het grote gevecht om 
de centen, men dacht aan een bedrag van an-
derhalf miljoen gulden, moest immers nog 
beginnen.

Vanaf het moment dat het departement 
had gekozen voor Enkhuizen begon Bouma 

Mr. J.K. van der Haagen (rechts), hier afgebeeld door 
Willy Sluiter (links), 14 oktober 1940.
Bron: Fransje Kuyvenhoven, De Staat koopt kunst. De geschiedenis van 
de collectie 20ste-eeuwse kunst van het ministerie van OCW 1932-1992 
(Amsterdam/Leiden 2007) 106
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serieus ontwerpen te maken. Bovendien kwam 
hij in juni 1944 met uitgebreide ‘notities’ over 
de inrichting van een Zuiderzeemuseum. 
Zijn ontwerpen werden voorgelegd aan de 
Rijksdienst voor het Nationale Plan, die een 
beoordelingscommissie instelde onder lei-
ding van M.J. Granpré Moliere. En terwijl 
die commissie haar werk deed, gonsde het 
in den lande van de geruchten. ‘Waar komt 
het Zuiderzee-museum?’, kopte het Algemeen 
Handelsblad in mei 1944. Veel steden – het 
ging om Enkhuizen, Hoorn, Harderwijk, 
Kampen en Amsterdam – solliciteerden naar 
de vestiging van het toekomstige Zuiderzee-
museum, wist de krant.30

De beoordelingscommissie richtte zich 
echter alleen op Enkhuizen en kwam in augus-
tus 1944 met een goed doortimmerd rapport, 
dat een oordeel velde over maar liefst vijf inge-
brachte plannen: een eerste plan Bouma, een 
tweede plan Bouma, een plan van de commis-
sie zelf, een derde plan Bouma en een plan van 
de Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging.  
Bij de overwegingen ging men uit van de 
combinatie van een (buiten)museum met een 
jachthaven; vanwege waterbouwkundige kwes-
ties was ook advies gevraagd aan de Dienst 
Zuider zee werken. Volgens de commissie was 
Enkhuizen zeer geschikt, maar moesten de 
verschillende plannen toch nog zorgvuldig 
worden afgewogen.31

Het einde van de oorlog en de zuiveringen

Het rapport uit die zomer van 1944 was een van 
de laatste officiële Zuiderzeemuseumstukken 
tijdens de bezetting. Reacties daarop én een 
beoordeling van Bouma’s inrichtingsnotities 
zouden als gevolg van de oorlogsontwikke-
lingen nog vele maanden op zich laten wach-
ten. Het was Van Dam en Van der Haagen 
tot dan toe gelukt om het museum op papier 
van de grond te krijgen, zelfs op de kaart te 
zetten. Maar het was nog maar een aanzet. 
Onbekend was wat de regering ná de oorlog 
met deze plannen zou gaan doen. Men reali-
seerde zich maar al te goed, dat er rond een 
Zuiderzeemuseum een geur van volkskunde 
zou kunnen hangen, en die was tijdens de oor-
log toch wel ernstig ‘besmet’.32

Aan Bouma’s inzet had het niet gele-
gen. Met grote voortvarendheid had die zich 
vanuit het Openluchtmuseum op het plan 
geworpen en spoedig had hij zich ontpopt 

als de motor achter het nieuwe museum. In 
weerwil van alle problemen die de oorlog met 
zich meebracht, had hij de bouwkunst van het 
Zuiderzeegebied laten documenteren, een in-
ventarisatie opgezet van traditionele schepen, 
een onderzoek laten instellen naar volkskle-
derdrachten en een begin gemaakt met het 
verzamelen en aankopen van waardevolle goe-
deren. 

De oorlog zou Arnhem echter niet sparen. 
Al in 1943 was het Openluchtmuseum ern-
stig door bommen getroffen. Maar in septem-
ber 1944 barstte de hel echt los. Het museum 
kwam midden in de vuurlinie te liggen tijdens 
de slag om Arnhem. Bombardementen, troe-
penbewegingen en een invasie van vluchtelin-
gen uit de stad veranderden het in korte tijd 
in een puinhoop. Toen op 26 september ook 
de schuilkelders het dreigden te begeven en de 
Duitsers bevalen Arnhem te ontruimen, ver-
liet Bouma met zijn gezin te voet de stad. In 
Apeldoorn werd hij opgevangen door Van der 
Haagen, die daar al sinds 1943 met het depar-
tement gehuisvest was.33

Een zware winter brak aan. Bouma’s ge-
zondheid was ernstig op de proef gesteld, 
zowel lichamelijk als geestelijk, en bovenal 
voelde hij zich afgesneden van zijn werk. Dat 
weerhield hem er niet van om schriftelijk met 
zoveel mogelijk mensen in contact te blijven en 
in maart 1945 naar Enkhuizen te fietsen (een 
tocht van bijna een week) om daar zaai- en 
pootgoed te kopen voor het museumterrein in 
Arnhem.34 Toch twijfelde hij aan een (naoor-
logse) terugkeer naar het Openluchtmuseum. 
Aan Van der Haagen vertrouwde hij toe, dat 
hij er wel eens over dacht om naar Indië te ver-
trekken zodra dat weer vrij zou zijn.35

Op 18 april 1945, daags na de bevrijding 
van Apeldoorn, ondernam hij voor het eerst 
een poging om het Openluchtmuseum te be-
reiken en te kijken hoe het er daar voor stond. 
Maar zijn tocht strandde, met ingrijpende ge-

TvG nr 1-bw 2010.indd   57 19-03-2010   11:27:06



58

    

Paul ine Micheels

36	 Centraal	Archief	Bijzondere	Rechtspleging,	dossier	Bouma.	Diverse	stuk-
ken,	1945.

37	 Ibidem.	Proces-verbaal	van	verhoor,	29	september	1945.
38	 Bouma	aan	Sybrandy,	14	september	1946.	Vereniging	Vrienden	

Zuiderzeemuseum	(vrl.	inv.)	26.
39	 Ibidem,	22	januari	1947.

volgen. Een eerste wachtpost bij het vliegveld 
Terlet liet hem door, bij de tweede passeerde 
toevallig tijdens de controle de zoon van een 
in 1943 ontslagen medewerker van het muse-
um. Op luide toon riep de jongen dat die man 
(Bouma) had samengewerkt met de Duitsers 
en lid was van de NSB. Dat was voor de wach-
ten voldoende om Bouma voor verhoor naar 
Velp over te brengen. Daar werd hij na bemid-
deling van een hem bekende jurist enige tijd 
later weer op vrije voeten gesteld. Wel werd 
zijn persoonsbewijs ingehouden en kreeg hij 
huisarrest opgelegd. Toen dat op 12 mei weer 
werd opgeheven was hij verdacht en dat zou 
hij ook blijven. Op 15 augustus sprak hij nog 
eenmaal het verzamelde personeel van het 
Openluchtmuseum toe. Hij blikte terug, keek 
vooruit en verwelkomde L.S. Meihuizen, die 
het administratieve deel van de directiefunctie 
tijdelijk zou overnemen.

In die maanden raakte hij in een diepe 
depressie. De spanningen waren hem te veel 
en het vuurtje werd nog eens aangewakkerd 
doordat er bij de Politieke Opsporingsdienst 
(POD) in Arnhem diverse ‘aanklachten’ te-
gen hem binnenkwamen. Bouma was lid ge-
weest van de foute Stichting Saxo Frisia, had 
lezingen gegeven voor verkeerde gezelschap-
pen, was veel te vriendelijk geweest tegen de 
Duitsers en op sommige momenten te slap 
opgetreden. Er bestonden, kortom, twijfels 
over zijn politieke betrouwbaarheid en de 
vraag was of zo iemand als directeur gehand-
haafd kon blijven.36

Op grond van deze aanklachten besloot de 
POD in september 1945 om Bouma aan de 
tand te voelen. Tijdens dat verhoor probeerde 
hij de tegen hem ingebrachte beschuldigingen 
te nuanceren. Zo stelde hij dat hij inderdaad 
begin 1942, na advies te hebben ingewonnen 
bij de Nederlandsche Unie, lid was geworden 
van Saxo Frisia vanwege de publicaties op 
volkskundig terrein. Later had hij als lid be-
dankt, maar nog wel het maandblad gehouden. 
En hij had inderdaad wel eens voor een fout 
gezelschap gesproken, maar had zijn functie 
dat niet met zich meegebracht? Misschien, 
erkende hij, was hij in zijn optreden in het 

museum soms te slap geweest. Maar hij was 
ervan overtuigd dat hij, als hij een meer prin-
cipiële houding had aangenomen, zijn functie 
al na een paar maanden had moeten neerleg-
gen. Of dat in het belang van het museum was 
geweest, betwijfelde hij.37

Najaar 1945 werd hem ziekteverlof ver-
leend. Zijn zenuwarts adviseerde dat hij naar 
een andere baan moest uitkijken, want deze 
betrekking zou niet bijdragen tot zijn herstel. 
In juni 1946 startte het Tribunaal Arnhem 
een onderzoek, en eind augustus kwam de 
zaak Bouma voor. Enige werknemers van het 
Openluchtmuseum hadden belastende verkla-
ringen afgelegd, getuigen à décharge waren on-
der anderen Van der Haagen en Van Gelder. 
Op 11 september volgde de uitspraak: de zaak 
werd voor onbepaalde tijd aangehouden; er 
zou nader onderzoek ingesteld worden omdat 
de getuigenverklaringen teveel uiteenliepen.

Dat kwam hard aan. Wat een verspilling, 
schreef Bouma een paar dagen later, ‘dat er 
zooveel tijd en energie met deze nonsens van 
zuivering enz. verloren gaat, afgezien van de 
zorgen en het gepieker dat een en ander voor 
mij meebrengt. Ik benijd de mensen die dit 
alles zoo bij hun koude kleeren kunnen laten 
langsglijden.’38 Op 8 januari 1947 diende de 
zaak voor het Tribunaal. Bouma moest zich 
verantwoorden voor diverse aanklachten op 
grond waarvan geacht moest worden dat hij 
zich, daarvan bewust, had gedragen ‘in strijd 
met de belangen van het Nederlandsche Volk’ 
of afbreuk had gedaan ‘aan het verzet tegen 
den vijand en diens handlangers’. Twee weken 
later kon hij opgelucht naar Enkhuizen schrij-
ven dat het Tribunaal hem ‘met vlag en wim-
pel’ had vrijgesproken.39 Het echte werk voor 
het Zuiderzeemuseum kon nu beginnen.

Bouma’s benoeming

Tot grote voldoening van Van der Haagen, 
die na de bevrijding weer in Den Haag was 
teruggekeerd – nu als hoofd van de afdeling 
Oudheidkunde en Natuurbescherming op het 
‘herstelde’ ministerie van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen (O.K.W.), was het onder-
werp Zuiderzeemuseum niet van de ministe-
riële agenda verdwenen. Op de Rijksbegroting 
van 1946 stond voor een in Enkhuizen te 
stichten museum onder meer een bedrag van 
f 25.000,- voor aankopen. De Memorie van 
Toelichting vermeldde, in vrijwel gelijke be-
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40	 Van	der	Haagen	aan	de	Adviseur	voor	de	Musea,	10	mei	1946.	O.K.N.-V.A.,	
Bureau	Rijksinspecteur	voor	Roerende	Monumenten	1.

41	 Van	Gelder	aan	J.W.F.	Donath,	1	augustus	1946.	Centraal	Archief	
Bijzondere	Rechtspleging,	dossier	S.J.	Bouma.

42	 Bouma	aan	Sybrandy,	14	september	1946.	Vereniging	Vrienden	
Zuiderzeemuseum	(vrl.	inv.)	26.

woordingen als die van Bouma in 1942, dat 
men in de laatste jaren tot de overtuiging geko-
men was ‘dat het als een nationale plicht moet 
worden beschouwd om voor het nageslacht 
een duidelijk beeld te bewaren van de zoo snel 
verdwijnende eigen levensvorm van de bevol-
king rondom de voormalige Zuiderzee.’ Alle 
in de voorbereidende besprekingen gekende 
instanties bleken overtuigd van de noodzaak 
om snel een initiatief te nemen.40

Begin februari 1946 bracht de minister 
van O.K.W., G. van der Leeuw, een bezoek 
aan Enkhuizen, in gezelschap van onder an-
deren Van der Haagen en Van Gelder. De 
minister toonde zich enthousiast en een paar 
dagen later gaf de Rijkscommissie van advies 
inzake de Musea, bij monde van Van Gelder, 
aan Bouma de opdracht een begin te maken 
met de uitwerking van de museumplannen. 
Hoewel Bouma, schreef Van Gelder later, nog 
niet de oude was, aarzelde de Rijkscommissie 

niet om hem ook als therapie belangrijk en 
moeilijk werk voor de voorbereiding van een 
Zuiderzeemuseum op te dragen. Aan zijn spe-
ciale kennis en aanleg werd niet getwijfeld.41

Het waren de perikelen rond de zuive-
ring die Bouma het werken aanvankelijk nog 
moeilijk maakten. En toen het Tribunaal in 
september 1946 zijn zaak aanhield, verzucht-
te hij dat er nu wéér een tijd verliep waarin 
hij zich als beschuldigde niet in het openbare 
leven kon begeven. Toch liet hij weten dat hij 
in oktober wel naar Enkhuizen wilde komen 
‘teneinde weer verder te werken aan ons aller 
troetelkind: het Zuiderzeemuseum’.42 

S.J. Bouma (tweede van rechts) toont ontwerptekeningen.
Bron: Frouke Wieringa, Een cultuur valt droog. Over het ontstaan van het Zuiderzeemuseum 
1916-1950 (Enkhuizen 1998) 143
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45	 Verslag	onderhoud	bestuur	Vriendenvereniging,	24	juli	1947.	Ibidem,	21.

Nog voordat hij werd vrijgesproken, stelde 
hij eind 1946 een plan op voor de inrichting 
van het Peperhuis met aangrenzende gebou-
wen. ‘Een wenschdroom’ noemde hij het. 
Gestreefd moest worden naar een ‘leermu-
seum’, verspreid over de verschillende gebou-
wen. Het plan werd door de Rijkscommissie 
voor de Musea instemmend ontvangen, maar 
men voorzag wel, gezien de staat van de 
Rijksschatkist, een onvermijdelijke vereen-
voudiging en versobering.43

In Enkhuizen zelf begon men langza-
merhand wat ongeduldig te worden. Al sinds 
1943 was een locale Commissie van Advies 
voor een Zuiderzeemuseum bezig om het 
museum daar gevestigd te krijgen. Op basis 
van de Rijksbegrotingen van zowel 1946 als 
1947, waarin posten waren uitgetrokken voor 
het stichten van een Zuiderzeemuseum, kon 
de conclusie getrokken worden dat het er zou 
komen, en wel in Enkhuizen. De hoogste tijd 
dus om tot practische actie over te gaan.

In april 1947 werd er een conceptcon-
tract opgesteld, waarin de overdracht van het 
Peperhuis en de aangrenzende panden geregeld 
werd. Tegelijkertijd kwam er geld beschikbaar 
voor de eerste restauratiewerkzaamheden. 
Op 31 mei vond een groots opgezette op-
richtingsvergadering plaats van de Vereniging 
‘Vrienden van het Zuiderzeemuseum’, een 
actie waar het ministerie van O.K.W. sterk op 
had aangedrongen. Een dergelijke vereniging 
kon wellicht de regering, vooral de minister 
van Financiën, ertoe overhalen om einde-
lijk een besluit te nemen over het museum. 
Bouma verzorgde bij die gelegenheid een cau-
serie en een rondwandeling. Van der Haagen 
had hem geadviseerd zich wat bescheiden op 
te stellen en niet al positief te zijn, meer in de 
geest te spreken van ‘zoo en zoo zou het kun-
nen worden’.44

In juni van dat jaar verscheen het onjuiste 
bericht dat Bouma per 1 juli benoemd zou wor-
den tot directeur van het Zuiderzeemuseum. 
Begin juli kreeg Bouma van Van der Haagen 
te horen dat een benoeming misschien rond 
1 september af zou komen; het wachten was 
nog op de (ernstig vertraagde) binnenkomst 
van het zuiveringsrapport.

In die zomer van 1947 was Bouma weer 
redelijk hersteld. Hoewel hij nog in Arnhem 
woonde, nam een waarnemer nog altijd 
zijn taak daar over. Binnen niet al te lange 
tijd zou er worden beslist over de benoe-
ming van een (nieuwe?) directeur van het 
Openluchtmuseum. Zelf prefereerde hij het 
directeurschap van het Zuiderzeemuseum 
boven een herbenoeming in Arnhem, vertelde 
hij in Enkhuizen. Aan het Zuiderzeemuseum 
had hij zijn hart verpand. Hopelijk was zijn 
benoeming per 1 september een feit, maar het 
was ook mogelijk dat de belangstelling van de 
regering voor het Zuiderzeemuseum door de 
gevechtshandelingen in Indië wat op de ach-
tergrond zou raken.45

Een benoeming bleef nog uit, zoveel was 
in september wel duidelijk. Toch weerhield 
dat hem er niet van om verder te werken aan 
zijn ontwerpen en voor de Vriendenvereniging 
een succesvolle propagandatoer rond de 
Zuiderzee te maken. Groot was de opluch-
ting, zowel in huize Bouma als in Enkhuizen, 
toen op 16 januari 1948 bij Koninklijk Besluit 
werd vastgelegd dat Siebe Jan Bouma, op 
voordracht van de afdeling Oudheidkunde en 
Natuurbescherming van het ministerie van 
O.K.W. (de afdeling van Van der Haagen), 
benoemd was tot directeur van het Zuider-
zee museum – en dat hem gelijktijdig eer-
vol ontslag verleend was als directeur van 
het Rijksmuseum voor Volkskunde ‘Het 
Nederlandsch Openluchtmuseum’. 

Besluit

De oprichting van het Zuiderzeemuseum was 
een feit. Zes jaar nadat Bouma als directeur 
van het Openluchtmuseum was aangetreden, 
maakte het Rijk de weg vrij voor een nieuw 
museum onder zijn leiding in Enkhuizen. Een 
filiaal van het Openluchtmuseum was het niet 
geworden, maar een relatie tussen beide mu-
sea was er wel. Hoe die verhouding precies 
geregeld was en hoe de gebieden waren afge-
bakend, was nog erg vaag. Spoedig zou dan 
ook blijken dat die onduidelijkheid tot grote, 
en jarenlang voortsudderende problemen aan-
leiding zou geven. Desalniettemin werd op  
1 juli 1950 het binnenmuseum in het 
Peperhuis officieel geopend. Op dat moment 
had Bouma ook het (kostbare) buitenmuse-
um al tot in detail ontworpen. Dat dat muse-
um pas in 1983, vierentwintig jaar na Bouma’s 
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46	 Van	deze	drie	was	H.E.	van	Gelder	na	de	oorlog	‘onverdacht’.	Bij	het	
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dood, zijn poorten zou openen, kon toen nie-
mand bevroeden. 

Terugblikkend kan worden vastgesteld 
dat de oprichting van een nationaal Zuider  - 
zeemuseum tot stand is gekomen door de 
inspanningen van het (oorlogs)departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur-
bescherming. Daar zette vooral Van der 
Haagen zich met behulp van Van Gelder 
en Bouma in voor een museum gewijd aan 
de verloren cultuur rond de Zuiderzee.46 
Hoewel veel Nederlandse volkskundigen in 
die oorlogsjaren welwillend stonden tegen-
over het Duitse en nationaal-socialistische 
volkskundige gedachtengoed, speelden noch 
de NSB en het daarmee nauw verbonden de-
partement van Volksvoorlichting en Kunsten, 
noch individuele volkskundigen als Dirk Jan 
van der Ven en de Leidse hoogleraar in de 
neerlandistiek Jan de Vries, een directe rol 
bij de totstandkoming van het museum. Het 
was en bleef een zaak van het departement 
O.W.C. (later weer O.K.W.), dat in overleg 
met Bouma, in zijn functie van directeur van 
het Openluchtmuseum, en de Rijkscommissie 
van Advies de regie in handen hield.

De verrassende aanstelling van een bui-
tenstaander als Bouma tot directeur van het 
Openluchtmuseum bleek, zeker waar het 
een beoogd filiaal aan de Zuiderzee betrof, 
een goede zet. Hij beet zich vast in dat plan 
en zette daarvoor al zijn talenten in. De vraag 
lijkt zelfs gerechtvaardigd of een (onafhanke-
lijk) Zuiderzeemuseum er zonder hem ook 
gekomen zou zijn. Toen de keuze eenmaal op 
Enkhuizen was gevallen, ontwierp hij niet al-
leen het (binnen- en buiten)museum in archi-
tectonische zin, maar had hij ook uitgespro-
ken ideeën over de opbouw en presentatie van 
de collectie. 

Het bijeenbrengen van de collectie zou 
echter met name in de eerste jaren tot grote 
problemen met het Openluchtmuseum lei-
den. Het ware de moeite waard ook die fase 
van onze museale geschiedenis eens nader on-
der de loep te nemen.
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