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Voorwoord 

Dit is het derde jaarverslag van de Stichting Zijper Museum. Tot de verzelfstandiging van het 
Zijper Museum in 2012 rapporteerde de toenmalige raadscommissie Zijper Museum van de 
gemeente Zijpe over de jaarlijks de activiteiten en het financiële reilen en zeilen van het 
museum. 

In februari 2015 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel van het College voor 
de verkoop van het Oostpaviljoen ten behoeve van de herhuisvesting van het museum. Het 
raadsvoorstel houdt in dat niet de gemeente – zoals door het bestuur voorgesteld aan het 
College - maar de Melchior Stichting het pand moet bekostigen. Kosten voor het afzonderen 
van het pand van het gemeentehuis komen voor rekening van de gemeente, dat daarvoor 
een bedrag van € 108.500,-- beschikbaar stelt.  

Veel werk is besteed aan het opstellen van een adequate koopovereenkomst voor het 
Oostpaviljoen. In de overeenkomst zijn waarborgen opgenomen om de bereikbaarheid van 
het pand te garanderen in het voorkomende geval dat het omliggende terrein verder 
ontwikkeld gaat worden. De Melchior Stichting zal eigenaar, het Zijper Museum zal huurder 
worden van het punt. Beide stichtingen hebben verschillende keren overleg gehad over de 
koopovereenkomst en de onderling vast te leggen afspraken. De uitwerking van het voorstel 
tot een koopovereenkomst heeft al met al zoveel tijd gevraagd dat het passeren van de akte 
niet meer in 2015 kon plaatsvinden.  

Vanuit de verwachting dat in 2015 met de verhuizing van het museum zou kunnen worden 
begonnen is afgezien van het organiseren van een geheel nieuwe expositie. In plaats 
daarvan zijn enkele onderdelen vernieuwd. In aansluiting op die aanpassingen is de titel van 
de expositie ("Schatjes van Zolder") uitgebreid met "Zijpe in Oorlogstijd".  

Dit jaar is de film "Schagen in Oorlogstijd" herhaald en is onder de naam "Nostalgisch 
Schagen" op basis van Niestadt-beeldmateriaal opnieuw een film samengesteld. Ook die is 
met veel succes vertoond.  

Om de inhoud van de Niestadt-Beeldbank beter te kunnen beschermen heeft de Melchior 
Stichting (ten behoeve van het Zijper Museum) de auteursrechten van de erven Niestadt 
overgenomen. In de toekomst zullen de revenuen uit de verkoop van Niestadt-foto's en 
andere producten ten goede komen aan het museum. 

Samenvatting 

Het raadsbesluit voor de huisvesting in het Oostpaviljoen is in februari genomen. 
Voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad is de brochure "Het is een pracht" 
gemaakt waarin de aantrekkelijke eigenschappen van het Oostpaviljoen voor het museum 
werden geïllustreerd. Met de gemeente, de Melchior Stichting en onze juridisch adviseur  
vond veelvuldig overleg plaats over het opstellen van de koopakte. Helaas lukte het niet om 
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de akte nog in 2015 bij de notaris te laten passeren, zodat van een verhuizing nog geen 
sprake kon zijn.  

Ter voorbereiding op de verhuizing zijn een bouwcommissie en een inrichtingscommissie 
aan het werk gegaan om de verbouwingswerkzaamheden voor te bereiden en de ideeën 
voor de herinrichting uit te werken. Terwijl enerzijds deze voorbereidingen in gang werden 
gezet gingen de normale lopende zaken ook onverminderd verder. Onder andere werd 
gewerkt aan een gedeeltelijke vervanging van de expositie en werd enkele keren een 
filmvoorstelling georganiseerd.  

De auteursrechten op de individuele Niestadt-foto's zijn overgenomen van de erven 
Niestadt. Voortaan zal de opbrengst uit de verkoop van foto's ten goede komen aan het 
museum  

Op verzoek van de gemeente is een rapport gemaakt over de uitgevoerde 
restauratiewerkzaamheden en een voorstel voor nieuwe restauraties.  

Dit jaar zijn twee vrijwilligersbijeenkomsten gehouden en zijn diverse e-mailberichten en 
twee nieuwsbrieven verschenen. Voor de filmvoorstellingen en expositie zijn berichten naar 
de media gestuurd.  

De website en de Facebook-pagina van het museum zijn regelmatig uitgebreid. Het Zijper 
Museum verzorgt een maandelijkse bijdrage aan "Rondom de Brug", de in 2015 gestarte 
dorpskrant in Schagerbrug.  

Eind dit jaar ontving het museum veel spullen uit de inventaris van Rabobank-Wieringerwerf 
als honorering van een aanvraag bij Stichting de Schager Uitdaging.  

Veel vrijwilligers hebben zich ingezet voor de diverse activiteiten. In de loop van het jaar zijn 
er twee vrijwilligers bijgekomen. 
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Bestuur 

In de bestuursvergadering van 9 februari is Geert van Dijk teruggetreden als voorzitter en is 
Gonno Leendertse benoemd als nieuwe voorzitter.  

 

Links op de foto: scheidend voorzitter Geert van Dijk, die 
vanaf 2006 de scepter over het museum heeft gezwaaid. 
Rechts zijn opvolger Gonno Leendertse 

 

 

 

De functieverdeling van het bestuur is vanaf 9 februari als volgt: 

  Gonno Leendertse   voorzitter 
  Henny Kooij-Dekker   penningmeester 
  Piet Glas    secretaris 
  Annemarie van Loo-Mulder   vicevoorzitter/ hoofd collectiebeheer
  Piet Morsch    bestuurslid 
  Marjan Marees-Mientjes  public relations & coördinator vrijwilligers 
 

Harm Vrieling en Henk Hijink hebben het bestuur als adviseur terzijde gestaan in zaken 
betreffende de herhuisvesting van het museum. Rik Doornberg heeft het bestuur en de 
inrichtingscommissie geadviseerd bij de indeling en herinrichting van het museum. 

Het bestuur heeft zijn reguliere vergaderingen gehouden op 12 januari, 9 februari, 23 
februari, 16 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 10 augustus, 14 september, 12 oktober, 
9 november en 14 december.  

Het eind 2014 door het bestuur gedane voorstel voor de aankoop van het Oostpaviljoen is in 
– een door het College – aangepaste vorm op 3 februari door de gemeenteraad 
goedgekeurd. Met het bestuur van de Melchior Stichting en onze adviseur ex-notaris Vrieling 
is enkele malen vergaderd over de koopovereenkomst en de te maken onderlinge afspraken 
tussen de twee stichtingen. Ook het Zijper Notariskantoor is geraadpleegd over de 
genoemde overeenkomsten. Na rijp beraad is besloten dat de Melchior Stichting eigenaar 
zal worden van het pand: het Zijper Museum wordt huurder. 

Met de gemeente Schagen is een tweetal gesprekken gevoerd over de koopovereenkomst 
voor het Oostpaviljoen. Verder zijn er ten gemeentehuize gesprekken gevoerd over de 
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toekomstige vergoeding van het museum en over de restauratie en de verzekering van de 
gemeentelijke collectie.  

Het bestuur zorgt voor de afhandeling van vragen en opmerkingen die via de website 
worden gesteld. In totaal ging het in 2015 om ca. 130 e-mails. Er kwamen veel vragen binnen 
met betrekking tot de geschiedenis van de Zijpe en in het kader van voorouderonderzoek.  

Bij het Zijper Notariskantoor is de overdracht van de auteursrechten voor de Niestadt-foto's 
aan de Melchior Stichting bekrachtigd. De Melchior Stichting heeft de erven Niestadt 
hiervoor een vergoeding betaald.  

Uitwisseling van informatie met het bestuur van de Historische Vereniging "De Zijpe" heeft 
regelmatig plaats kunnen vinden via het gemeenschappelijk bestuurslid Piet Glas.  

In de loop van 2015 zijn twee speciale commissies opgericht die de overgang naar het 
Oostpaviljoen voorbereiden: de bouwcommissie en de inrichtingscommissie. 

 

Huisvesting 

Om de impasse over de herhuisvesting te doorbreken heeft het bestuur eind 2014 de 
gemeente Schagen voorgesteld het Oostpaviljoen te kopen, daar waar het tot dan toe steeds 
ging om het huren van dit pand. Het 
aankoopbedrag van € 135.000 zou in dit 
voorstel in mindering gebracht kunnen 
worden op het bedrag van € 285.000 dat 
nog door de gemeente Zijpe was 
gereserveerd voor de herhuisvesting van 
het museum. Het College accepteerde dit 
voorstel onder de conditie dat de aankoop 
gefinancierd zou worden door de Melchior 
Stichting. Het voorstel regelt verder dat de 
gemeente tien jaar lang € 22.500 betaalt 
aan de exploitatie van het museum. In de 
vergadering van 13 januari van de 
Commissie Samenleving is het voorstel 
behandeld.  

Met het oog op deze vergadering en de 
erop volgende raadsvergadering van 3 februari is de brochure "Het is een pracht" 
samengesteld met daarin foto's van de verschillende ruimten voor depots en expositie in het 
Oostpaviljoen.  
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Door de toenmalige vicevoorzitter zijn verschillende raadsfracties bezocht en is ingesproken 
op de vergadering. Dat laatste gebeurde ook door vertegenwoordigers van de Historische 
Vereniging "De Zijpe" en de Dorpsraad Schagerbrug. Nadat de commissie instemde met het 
voorstel is enkele weken daarna ook de raad akkoord gegaan. Het CDA diende een 
amendement in dat een naderhand nog te realiseren ruil van het Oostpaviljoen tegen het 
Hoofdgebouw mogelijk zou maken zonder tussenkomst van de gemeenteraad, maar dit 
haalde het niet. Wel heeft het bestuur hier later over van gedachten gewisseld met 
projectontwikkelaar Vrijhof, die een dergelijke ruil als optie naar voren had gebracht. 

Eind april verscheen een eerste, door de gemeente opgesteld, concept van de 
koopovereenkomst. Omdat dit op nogal wat bezwaren stuitte heeft ex-notaris Vrieling op 
verzoek van Zijper Museum en Melchior Stichting een nieuw concept gemaakt. Het 
naderhand opgekomen idee om de Melchior Stichting eigenaar van het pand te maken en 
het museum huurder ervan is in dit nieuwe concept uitgewerkt. Het kostte vervolgens nogal 
wat tijd om de mogelijke consequenties van een toekomstige ontwikkeling van het perceel 
Schagerweg 97 op een bevredigende manier in de overeenkomst op te nemen. Voor het 
museum is uiteraard de toekomstige goede bereikbaarheid van essentieel belang. In 
december gingen alle partijen akkoord met de voorliggende overeenkomst, waarna op 14 
december de overeenkomst op het gemeentehuis getekend kon worden. De officiële 
koopakte zal in 2016 bij het Zijper Notariskantoor passeren. 

 
 Foto links: Wethouder Ben Blonk en het 
bestuur van de Melchiorstichting 
hebben op 14 december een bijzonder 
koopcontract  getekend. De gemeente 
verkoopt een deel van het voormalige 
gemeentehuis in Schagerbrug aan de 
Melchiorstichting. 

 

 

In de loop van 2015 zijn twee speciale commissies opgericht die de overgang naar het 
Oostpaviljoen voorbereiden, de bouwcommissie en de inrichtingscommissie. 

De bouwcommissie bestaande uit Piet Glas, Nico Bouwes, Peter Hopman, Gert Marees, Eric 
van Voorst en Jack Wiersma heeft als taak na te gaan wat bouwtechnisch mogelijk is voor de 
indeling en om de gegevens te leveren voor de begroting van de huisvesting. De eerste 
werkzaamheden hielden verband met de noodzakelijke eigen aansluiting op de 
nutsvoorzieningen. Uiteindelijk is met de gemeente overeengekomen dat het Zijper Museum 
voorlopig gebruik kan maken van de bestaande aansluitingen: met het oog op de 
verrekening van de kosten zijn hiervoor tussenmeters geplaats. Voor de inbraak- en 
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brandbeveiliging hebben voorbereidende besprekingen plaatsgehad met leveranciers van 
deze diensten. De leden van de commissie hebben zich verder beziggehouden met de 
bestelling van de lift In verband met een aantrekkelijke eindejaarsaanbieding.  
Als commissie zijn de leden driemaal in vergadering bij elkaar geweest. 

De tweede commissie, de inrichtingscommissie, bestaat uit: Anke van Loo, Gonno 
Leendertse, Marjan Marees en Bert Siezen. Rik Doornberg adviseerde de commissie, 
aanvankelijk namens de Cultuurcompagnie en na zijn vertrek bij de Cultuurcompagnie op 
persoonlijke titel. De inrichtingscommissie heeft als taak de ruimtelijke indeling van het 
Oostpaviljoen vast te stellen (in overleg met het bestuur), de inrichting van de 
expositieruimten te bepalen en de verhuizing voor te bereiden. Dit jaar is de 
inrichtingscommissie negen keer bijeen geweest voor overleg. Ideeën voor de indeling die 
al eerder in aparte vergaderingen van het voltallige bestuur waren besproken zijn door de 
commissie verder uitgewerkt. Daarnaast heeft de commissie zich gebogen over de 
inrichting van de expositieruimten. De onderwerpen die in de vaste opstelling 
tentoongesteld zullen worden zijn vastgesteld. Bovendien is de keuze gemaakt om aparte 
ruimten te reserveren voor de Niestadt Collectie en de fotocollectie Ter Beziens. Uit de 
objectencollectie is een selectie gemaakt ten behoeve van de vaste opstelling.  
De commissieleden hebben samen met enkele bestuursleden museum Het Houten Huijs in 
De Rijp, het Fries Museum in Leeuwarden en Museum Kaap Skil in Oudeschild bezocht om 
daar inspiratie op te doen voor de inrichting.  
Eind 2015 is de inrichtingscommissie begonnen met het maken van plannen voor de 
verhuizing. 

 

Vrijwilligers 

In 2015 is tweemaal 
een nieuwbrief voor de 
vrijwilligers verschenen. 
Daarnaast zijn de 
vrijwilligers ook door 
middel van e-mails – in 
totaal 15 berichten - op 
de hoogte gehouden 
van ontwikkelingen en 
gebeurtenissen. Voor 
meer algemeen nieuws 
is er op de website van 
het museum een aparte 
rubriek met nieuwsberichten en bestaat ook een Facebook-pagina. Dit jaar zijn er twee 
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vrijwilligersbijeenkomsten gehouden. Op de eerste, in februari, konden de vrijwilligers 
kennisnemen van de nieuwe expositie. Piet Paarlberg (15 jaar vrijwilliger), Thea Veuger en 
Marjan Marees (allebei 10 jaar) ontvingen een woord van dank en een oorkonde voor hun 
inzet. Geert van Dijk nam na negen jaar afscheid als voorzitter en werd door zijn opvolger, 
Gonno Leendertse, namens het bestuur bedankt voor zijn vele werk voor het museum. 
Behalve als voorzitter heeft Geert ook een actieve rol gespeeld bij het organiseren van 
exposities en trad hij op als rondleider bij groepsbezoeken. Gelukkig blijft hij ook in de 
toekomst dit werk nog doen en blijft hij bestuurslid.  

Op 29 november vond een tweede vrijwilligersbijeenkomst plaats. Hierbij werd afscheid 
genomen van de Oostvleugel, waar het Zijper Museum sinds 1984 in gevestigd was. Het 
vervolg van de bijeenkomst vond – nog voor de overdracht, maar met toestemming van de 
gemeente - plaats in het Oostpaviljoen. Bij die gelegenheid blikte de voorzitter terug op het 
bijna afgelopen jaar en ging hij in op de komende werkzaamheden rond de verhuizing. De 
zeer gezellige bijeenkomst werd afgesloten met een Hollandse winterhap en een drankje. 
En passant hadden veel vrijwilligers zich op een speciale lijst aangemeld voor hulp bij de 
verhuizing en herinrichting.  

Als nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld: Tineke de Kroon en Marcel Lange. 

 

Expositie "Zijpe in Oorlogstijd & Schatjes van Zolder" 

Hoewel bewust gekozen was voor alleen maar een gedeeltelijke vervanging van de 2014-
expositie"Schatjes van Zolder" betekende dit toch heel wat werk. Voor de onderdelen 
Molens en Onderwijs kwamen objecten in de plaats die te maken hadden met de Tweede 
Wereldoorlog. Deze keuze voor de oorlog sloot aan bij het herdenkingsjaar "70 jaar 
Bevrijding" dat in 2015 werd gehouden. De opening van de expositie vond op 25 maart in 
een kleine kring van genodigden en werd verricht door wethouder Ben Blonk.  

 
 

Links: Met enkele pedaalslagen op de 'oorlogfiets' trapt Ben 
Blonk de expositie-2015 open. 
De fiets maakt deel uit van het nieuwe onderdeel "Zijpe in 
Oorlogstijd" dat dit jaar aan "Schatjes van Zolder" is 
toegevoegd.  
 

Op 29 november ging de deur van de Oostvleugel voor goed dicht voor het publiek. De 
laatste bezoekers van de tentoonstelling werden verrast met een bos bloemen en het boek  
" Canon van de Zijpe".  
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Collectie 

Restauratie 

De afgelopen jaren is een aantal van de objecten gerestaureerd. De kosten ervan zijn 
gedeclareerd bij de gemeente, een en ander in overeenstemming met de afspraken die nog 
met de gemeente Zijpe waren gemaakt hierover. De gemeente Zijpe stelde hiervoor  
€ 15.000 beschikbaar. Op verzoek van de gemeente Schagen is medio 2015 een overzicht 
gemaakt van de restauratiewerkzaamheden en - kosten tot nu toe en is een onderbouwing 
gegeven voor de keuzes die gemaakt zijn. Het laatste betreft niet alleen de keuze van de 
kandidaten voor restauratie maar ook de keuze uit de door de restaurateur voorgelegde 
behandelingen. De gemeente wilde tevens weten of er op korte termijn nog 
restauratiewerkzaamheden gepland waren. Als zodanig zijn genoemd het paneel van de 
Vrijheer van Petten en de restauratie van enkele nog nader te bepalen objecten uit de 
deelcollectie papier. De gemaakte schriftelijke rapportage is naderhand mondeling 
toegelicht.  

In totaal, voor de jaren 2013-2015, bedroegen de gedeclareerde en door de gemeente 
vergoede kosten voor de restauratie van schilderijen en papier (de workshop) € 13.364,45. 
In 2015 werd het schilderij met het portret van burgemeester Siemers gerestaureerd.  

Bij de restauratiekosten moet worden aangetekend dat veel restauratiewerkzaamheden aan 
de papieren collectie, zoals het opnieuw en op de juiste wijze inlijsten van schilderijen, in 
huis gebeuren. Na de workshop "Conserveren en restaureren van papier" is de hiervoor 
benodigde kennis aanwezig en hoeven voor deze werkzaamheden alleen maar 
materiaalkosten gemaakt te worden.  

In december berichtte de gemeente dat alle gemaakte restauratiekosten ten laste zijn 
gebracht van het door de gemeente beheerde legaat Melchior. Het teveel dat de gemeente 
de afgelopen jaren heeft betaald aan exploitatievergoeding voor het museum zal op voorstel 
van de gemeente worden aangewend voor reserveringen in een restauratiefonds. 

Schade collectie  

Tot de "Schatjes van Zolder" in de expositie 
behoorden ook de twee geschilderde weesmeisjes 
uit Huize van Strijen. Aan een van de twee 
schilderijen is schade ontstaan na een breuk in de 
ophangketting.  

Afbeelding rechts: Gevallen weesmeisje.  
Linksonder aan de voorkant is het schilderij beschadigd; 
de lijst had eveneens beschadigingen opgelopen. 

Het schilderij is een aantal maanden voor herstel bij 
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een restaurateur geweest. In november kon het schilderij weer worden opgehaald. De 
schade werd vergoed door de verzekering. 

Schenkingen en bruiklenen 
 
In februari 2015 heeft het Zijper Museum van vrijwilliger Bert Siezen zijn fotocollectie Ter 
Beziens als schenking ontvangen. De collectie omvat ca. 3000 visitekaartportretten en 
kabinetportretten uit de periode 1860-1915, waarvan een groot deel gemaakt is door de 
fotografen Niestadt, ook uit hun allereerste periode in Sint Maartensbrug. De collectie staat 
in principe op zichzelf, geeft een beeld van de vroege portretfotografie. Via de fotografen 
Niestadt en Veuger is er een verbinding met de Zijpe. Een tachtigtal fotoalbums uit de 
periode 1870-1910 behoren bij de verzameling. Enkele attributen uit fotostudio’s 
completeren de collectie. Ter Beziens is een zeer waardevolle uitbreiding van de 
fotocollecties van het Zijper Museum en zal in het nieuwe onderkomen een eigen plaats 
krijgen.  

Ook van diverse andere particulieren heeft het museum schenkingen ontvangen, waaronder 
veel gereedschappen, een mooie oude kinderstoel, een bajonet voor een Mannfield-geweer 
uit 1895 en twee almanakken in een houten kistje, waarvan een uit 1839. 

Een toezegging is ontvangen voor het in bruikleen krijgen van een zogenaamde Friese 
Keeftkast. Die zal bij de inrichting van de ruimte voor de fotocollectie Ter Beziens worden 
gebruikt.  

Collectiebeheer 
 
Dit omvat het beheer van de Objectencollectie, de Fotocollecties (Beeldbanken) en de 
Boekencollectie (Bibliotheek). Door schenkingen groeit de objectencollectie nog steeds. Het 
toevoegen van gegevens over nieuwe objecten, het toevoegen van foto's en het aanvullen 
en corrigeren van gegevens heeft in 2015 weer veel werk met zich meegebracht. Ook de 
andere collecties vergen administratief onderhoud. Het Zijper Museum maakt al jaren tot 
volle tevredenheid gebruik van het ZCBS-systeem en de variant ZBBS en ZPBS voor de 
beeldbanken resp. de boekencollectie.  

Objecten: 
In 2015 is de collectie uitgebreid met 138 objecten. Er werden 554 foto's van objecten 
gemaakt en toegevoegd aan ZCBS terwijl er 1348 mutaties in teksten werden aangebracht.  

Bibliotheek:  
In het Zijper Publicatie Beheer Systeem (ZPBS) zijn 44 mutaties verricht. 

Niestadt-Beeldbank: 
Het gegevensbeheer voor deze beeldbank wordt in eerste instantie uitgevoerd met het 



 11 

databaseprogramma FileMaker Pro. In de database zijn 3690 foto-omschrijvingen aangevuld. 
De bijgewerkte gegevens zijn voor een deel in de beeldbank verwerkt, de rest volg in 2016. 

Beeldbank De Zijpe: 
In deze beeldbank zijn 87 mutaties in teksten aangebracht.  

 

Speciale activiteiten en gebeurtenissen 

Herziene schenkingsfolder  
 
De al jaren in roulatie zijnde folder voor schenkingen aan 
het Zijper Museum en de Melchior Stichting is dit jaar 
helemaal herzien. In de nieuwe versie wordt duidelijk 
onderscheid gemaakt in schenkingen van objecten (voor 
het Zijper Museum) en van geldmiddelen, zoals giften en 
legaten (voor de Melchior Stichting). 

 
Rechts: de nieuwe schenkingsfolder voor het schenken van 
objecten of geldmiddelen  
 
 
 
 
De film “Schagen in Oorlogstijd”  
 
2015 was het jubileumjaar "70 jaar bevrijding". In dat kader werd de film “Schagen in 
Oorlogstijd” weer vertoond in het Zijper Museum. Op 26 april was de eerste voorstelling, op 
3 mei volgde de tweede. De voorstellingen trokken 71 bezoekers. 
 
Fietstocht "Schagen on Wheels" 
 
Zondag 28 juni vond voor de dertiende keer “Schagen on Wheels” plaats. Deze fietstocht 
voor het goede doel wordt jaarlijks georganiseerd door de Lions Club uit Schagen. De 
opbrengst van het inschrijfgeld was dit jaar bestemd voor “Schagen 600 jaar stadsrechten" 
en de Zonnebloem. Net als twee jaar geleden was het Zijper Museum als een van de 
bezienswaardigheden opgenomen in de route. Bovendien was er bij het museum een 
stempelpost ingericht. In totaal hebben 110 deelnemers aan de fietstocht tussen 10.30 u. en 
15.30 u. een bezoek gebracht aan het museum, waar ze de expositie, een film en foto’s uit  
de beeldbanken konden bekijken. 
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De film “Nostalgisch Schagen” 
  
Zondag 15 november kwamen maar liefst 124 bezoekers naar het Zijper Museum om de 
nieuwe, door Hans Ratelband samengestelde, Niestadt-Film over Schagen te bekijken. De 
film bevat tal van nostalgische beelden: sneeuwpret in het Heerenbosch, het schaatsen op 
de Laan sloot uit 1939, de Paasvee-tentoonstellingen [1925 t/m 1968], de volksspelen 
Laan/Gedempte Gracht van 1947. In de 4 voorstellingen is ook een diapresentatie met oude 
foto’s uit het archief van de fotografen Niestadt over 550 jaar Schager Markt vertoond. 
Op 22 november werd de film opnieuw (driemaal) vertoond, dit keer waren er 89 kijkers.  
 
Fietstocht Historische Vereniging "De Zijpe" 
 
Op 6 september hield Historische Vereniging "De Zijpe" een historische fietstocht langs de 
oude Zijper Trambaan en over de oude dijken. De start was in het Zijper Museum, er waren 
21 deelnemers.  
 
De Schager Uitdaging 

Een in december ingediende aanvraag voor goederen aan de Stichting Schager Uitdaging 
werd royaal gehonoreerd, met name met spullen uit de inventaris van de Rabobank uit  
Wieringerwerf.  

 
De oogst bestond uit: kantoormeubilair (tafels, 
kasten) 10 posterlijsten, een magnetron, een 
koffieautomaat, 24 stoelen, plantenbakken, 5 pc's 
met schermen. Zie foto links.  

  

 

 
 

Bezoekers 

Het aantal reguliere bezoekers bedroeg dit jaar 627, in groepsverband kwamen daar nog 
eens 685 bij. Samen dus 1302 bezoekers. Bij de groepen zaten 110 deelnemers aan de 
fietstocht "Schagen on Wheels", 21 aan de fietstocht van de Historische Vereniging "De 
Zijpe" en 284 filmbezoekers.  

Bij de groepsbezoeken ging het om bedrijfsuitjes, familiereünies, de Zonnebloem, de 
provinciale afdeling van Vrouwen van Nu en werk- en cursusgroepen van de Historische 
vereniging “de Zijpe”. 
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De webpagina's van het museum werden door ruim 46.000 (unieke) bezoekers bekeken, 
waarbij in totaal aantal bijna 700.000 pagina's werden ingezien. 
Een groot aantal van de bezoekers van de website komt daar voor het doorzoeken van de 

museale collectie of een van de beeldbanken. Voor deze bezoeken golden in 2015 de 
volgende cijfers:  

 unieke 
bezoekers 
per maand 

bekeken 
objecten/ foto's 
per maand  

bezoekers 
heel 2015 

objecten/foto's 
heel 2015 

Collectie   ca.   260       ca.   2.525   3.118     30.303 

Niestadt   ca. 1575      ca. 25.689 18.900   308.267 

Fotoalbum   ca.   564      ca. 14.241   6.770   170.893 

Totaal   ca. 2399      ca. 42.455 28.788   509.463   

 

In vergelijking met 2014 valt op dat met name de objectencollectie veel vaker is bezocht 
(vorig jaar 18.276 objecten bekeken). Wellicht is het raadplegen van de collectie voor het 
samenstellen van de Vaste Opstelling in het Oostpaviljoen door de inrichtingscommissie daar 
debet aan.  
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ICT  

Aan de website wordt regelmatig onderhoud gepleegd: van Wordpress en vooral van de 
plugins die voor de site gebruikt worden moeten heel vaak updates worden aangebracht. 
Om te beoordelen of het Ziiper Museum voor het afhandelen van verzoeken om foto's 
gebruik zou kunnen maken van een webwinkel is met een daarvoor beschikbare Wordpress-
plugin geëxperimenteerd. De grote hoeveelheid aan foto's (ca. 20.000 van de Niestadt-
Collectie) vormt hierbij een voorlopig obstakel. In de toekomst zal dit onderzoek naar het 
toevoegen van webwinkel worden hervat.  

De contactpagina met het formulier voor vragen en opmerkingen van bezoekers is 
verbeterd. Bij het succesvol verzenden van het formulier wordt ter bevestiging een aparte 
webpagina getoond.  

Door Gerard van Nes, de maker van het beeldbankbewerkingsprogramma ZBBS,  is een 
uitbreiding van ZBBS gerealiseerd waarmee bezoekers van (momenteel alleen:) de Niestadt-
Beeldbank een foto kunnen delen op hun Facebook-pagina. De foto verschijnt daarmee op 
de gekozen Facebook-pagina. Een klik op deze foto brengt je in de Niestadt-Beeldbank.  

Vorig jaar is het Zijper Museum begonnen met een eigen Facebook-pagina. Met grote 
regelmaat worden eigen berichten geplaatst. Daarnaast worden veel berichten van anderen 
gedeeld. De pagina kent veel volgers die vaak enthousiast reageren op de geplaatste 
informatie. 

 

PR  

Voor speciale activiteiten, zoals de films en de opening/afsluiting van de expositie zijn 
berichten naar de media verstuurd en zijn stukken op de website en de Facebook-pagina 
geplaatst. Voor de in 2015 van start gegane dorpskrant voor Schagerbrug "Rondom de Brug" 
levert het museum een maandelijkse bijdrage. Voor sommige nummers worden ook nog 
foto's geleverd als illustratie bij andere artikelen.  

 

 

Gebruik museum door derden 

Historische Vereniging "De Zijpe" heeft voor werkbesprekingen van de Werkgroep Historisch 
Onderzoek vier middagen gebruik gemaakt van vergaderruimte en faciliteiten in het 
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museum. Gedurende vijf avonden werd in het museum de cursus Voorouderonderzoek 
gehouden.  

Lijst van vrijwilligers 
 

Bestuur Stichting Zijper Museum 
G. (Geert) van Dijk 
P. (Piet) Glas 
H. (Henny) Kooij-Dekker 
G.P. (Gonno) Leendertse 
A. (Anke) van Loo-Mulder 
M. (Marjan) Marees-Mientjes  
P.C. (Piet) Morsch 
Medewerkers Collectiebeheer 
A. (Anke) van Loo-Mulder 
M. (Marjan) Marees-Mientjes 
H.M. (Rinie) van Nes-Sol 
G.J.H. (Gerard) van Nes (b) 
A. (Atie) Nierop-Biesboer 
B.B. (Bert) Siezen 
Toezichthouders (gastheren/gastvrouwen) 
Th. J. (Theo) Appel 
G. (Geert) van Dijk 
H.T. (Henk) Katuin 
P. (Piet) Glas 
H. (Henny) Kooij-Dekker 
T (Tineke) de Kroon 
G.P. (Gonno) Leendertse 
H. (Hester) Manneveld 
M. (Marjan) Marees-Mientjes 
M. (Meindert) Marees 
G. (Gert) Marees 
A.M. (Sjaan) Marees  
M. (Marga) Mars-Pauw  
A. (Atie) Minkes  
A. (Atie) Nierop-Biesboer 
G. (Gea) Onck-Huisman  
P. (Piet) Paarlberg 
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J. (Jan) Prij 
A.A.J. (Arnold) Romeijnders 
Th. (Thea) Veuger-van Dompselaar 
T. (Truus) de Vries 
A. (Anja) Weijgertze 
A. (Arjan) Weijgertze 
J. (Jantina) van Winsum 
Medewerkers Technische Dienst 
K. (Klaas) Plakman 
A.J. (Arie) Kooijman 
Medewerkers Genealogie 
Th. J. (Theo) Appel  
A.A.J. (Arnold) Romeijnders 
Medewerkers Fotocollecties & Beeldbankbeheer 
R. (René) Brans  
G.P. (Gonno) Leendertse 
G.J.H. (Gerard) van Nes  
H. (Hester) Manneveld 
J. (Hans) Ratelband 
K. (Klaas) Ratelband 
B.B. (Bert) Siezen 
Medewerkers ICT & Website & Facebook 
G.P. (Gonno) Leendertse 
M. (Martin) Henriët 
G.J.H. (Gerard) van Nes  
M. (Marjan) Marees-Mientjes  

N.B. Nieuwe medewerkers moeten nog worden ingedeeld en in de lijst worden verwerkt 

   
Schagerbrug, juni 2016 --- Gonno Leendertse 


