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Voorwoord 

Na drie jaar van onzekerheid rond de herhuisvesting van ons museum heeft in 2016 dan toch 
de daadwerkelijke verhuizing plaatsgevonden. Het nieuwe onderkomen, het Oostpaviljoen, 
bevindt zich nog geen 100 meter van onze vorige locatie waardoor de verhuizing 
'binnendoor' kon plaatsvinden. Het vervoer van de objecten uit depots en expositieruimten 
en van de inboedel uit de kantoorruimten is volledig door de vrijwilligers uitgevoerd.  

De inrichting van de verschillende ruimten in het Oostpaviljoen en de bouwkundige 
aanpassingen van het gebouw zijn eveneens door onze vrijwilligers verzorgd. Zij hebben in 
totaal meer dan 4100 manuren besteed aan de overgang naar het Oostpaviljoen. 

Het bestuur heeft de overgang aangegrepen om voor de inrichting plannen te ontwikkelen 
die het Zijper Museum een modernere uitstraling moeten geven. Het museum wil daarmee 
in de toekomst meer bezoekers trekken en zal zich daartoe speciaal richten op de 
schooljeugd en de oudere bezoeker uit de regio en de in de Noordkop aanwezige toeristen. 

Voor de financiering van de plannen moet het museum externe bronnen aanboren. Als 
gevolg daarvan zal de heropening van het museum niet voor 2018 kunnen plaatsvinden. Om 
het Zijper Museum in de tussentijd zichtbaar te houden voor het publiek zullen enkele kleine 
exposities worden georganiseerd. Eind 2016 stond de eerste daarvan, gewijd aan bet werk 
van Anton Pieck, op het programma. Deze expositie trok in negen middagen 221 bezoekers.   

Samenvatting 

De officiële aankoop van het Oostpaviljoen, het nieuwe onderkomen van het museum, door 
de Melchior Stichting is in februari bekrachtigd. De koopakte werd ten overstaan van notaris 
Meegdes getekend in het 'oude' Zijper Museum.  

Al meteen na de overdracht van het pand zijn de vrijwilligers aan het werk gegaan met de 
verhuizing en de verbouwings- en herinrichtingswerkzaamheden. De in 2015 ingestelde 
bouw- en inrichtingscommissie planden en coördineerde de werkzaamheden rond de 
verbouwing van het pand en de inrichting van de verschillende ruimten. De voor dit doel 
benodigde werkzaamheden werden voor een groot deel door de eigen vrijwilligers 
uitgevoerd. Alleen voor de installatie van een mindervalidelift, het aanbrengen van de 
beveiligingsvoorzieningen en de bouw van een nieuwe ingang werden externe partijen 
ingeschakeld. Het samenwerken aan een Vernieuwd Zijper Museum heeft de saamhorigheid 
tussen de vrijwilligers versterkt en heeft nieuwe vrijwilligers aangetrokken. 
 
Het bestuur heeft Buro Tekst en Uitleg uit Haarlem ingehuurd om plannen voor de 
herinrichting uit te werken en de kosten ervan te begroten. Samen met de 
inrichtingscommissie werkt Tekst en Uitleg ideeën uit voor een moderne inrichting en  
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presentatiewijze van een permanente expositie. De voor de gewenste herinrichting 
benodigde kosten moeten voor een deel uit externe bronnen komen. De organisatie Vind - 
Fondsenwerving is ingeschakeld om het bestuur op het gebied van sponsoring en 
fondsenwerving bij te staan. Anderzijds heeft het bestuur zich door het volgen van 
workshops en voorlichtingsbijeenkomsten laten informeren over mogelijkheden van 
sponsoring en fondsenwerving 

Het bestuur heeft als deelnemer aan de Schager Beursvloer een aantal 'matches' in de wacht 
gesleept bij participerende bedrijven en instellingen, die op hun terrein het Zijper Museum 
van advies willen dienen.  

Om het museum in beeld te houden voor bezoekers is eind 2016 een kleine expositie 
gehouden, gewijd aan de winterse werken van Anton Pieck. Een hieraan gekoppelde 
rondleiding door het pand werd zeer gewaardeerd. Ook een filmvoorstelling heeft voor 
aanloop naar het museum gezorgd.  

EVVV-Zijpe heeft de presentatieruimte op de eerste verdieping gehuurd voor het geven van 
cursussen.  

Van diverse personen zijn in 2016 objecten als schenking ontvangen. Daaronder bevonden 
zich twee schenkingen van fotocollecties, die zijn opgenomen in Beeldbank De Zijpe. 

Het afgelopen jaar zijn er twee vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn de 
vrijwilligers door middel van e-mailberichten en nieuwsberichten op de hoogte gehouden 
van de vorderingen bij het museumklaar maken van het nieuwe onderkomen. In de loop van 
het jaar zijn er 9 vrijwilligers bijgekomen. 

Sinds 2006 heeft Geert van Dijk in het bestuur gezeten, waarvan de meeste jaren als 
voorzitter. Eind oktober heeft Geert zijn bestuurslidmaatschap beëindigd en heeft het 
bestuur afscheid van hem genomen onder dankzegging voor het vele werk dat hij voor het 
Zijper Museum heeft gedaan. 
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Bestuur 

De samenstelling van het bestuur was in 2016 als volgt: 

  Gonno Leendertse   voorzitter 
  Piet Glas    secretaris 
  Henny Kooij    penningmeester 
  Annemarie van Loo-Mulder   vicevoorzitter/ hoofd collectiebeheer
  Marjan Marees   public relations & coördinator 
        vrijwilligers 
  Geert van Dijk    bestuurslid [tot 24 oktober] 
  *vacature    bestuurslid [vanaf 24 oktober] 
  Piet Morsch    bestuurslid 
 

 

 

 

Rechts op de foto: het bestuur tijdens zijn laatste 
vergadering in het oude onderkomen in de 
oostvleugel van het  Zijper gemeentehuis.  
V.l.n.r. Geert van Dijk, Piet Glas, Henny Kooij, Anke 
van Loo-Mulder en Gonno Leendertse. Marjan Marees 
staat achter de camera, Piet Morsch is afwezig. 

 

 

De reguliere bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op 11 januari, 8 februari, 14 
maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 12 september, 10 oktober, 14 november 
en 12 december. Op de vergaderingen van 11 januari, 11 april, 11 juli en 14 november is ook 
het bestuur van de Melchior Stichting aanwezig geweest. Een extra vergadering is gehouden 
op 24 oktober. 

Harm Vrieling heeft het Zijper Museum en de Melchior Stichting als adviseur begeleid bij het 
vaststellen van de huurovereenkomst die tussen beide is afgesloten. De ondertekening heeft 
plaatsgevonden op 22 juli in het museum.  

De bestuursleden handelen bij toerbeurt de vragen en opmerkingen af die via de website 
worden gesteld. In totaal waren er in 2016 ca. 80 e-mails.  
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Contact met de Historische Vereniging "De Zijpe" (HVZ) wordt onderhouden door de 
bestuursleden Piet Glas (voorzitter HVZ) en Marjan Marees (lid werkgroep HVZ).  

Begin dit jaar heeft de voorzitter aan het overleg deelgenomen over vormen van 
samenwerking tussen de historische verenigingen en de musea uit de gemeente Schagen.  

Om wat gemakkelijker te kunnen voldoen aan de extra administratieve verplichtingen als 
gevolg van de ANBI-status van het museum is een boekhoudprogramma aangeschaft.  
 
Gekeken is naar mogelijkheden voor financiële steun voor de aanschaf van de 
mindervalidenlift. Een aanvraag hiervoor bij het Revalidatiefonds werd afgewezen.  

Met Niek Jan Groof van Regionaal museum 1940-1945 in Schagen is gesproken over 
eventuele mogelijkheden zijn museum onder te brengen bij het Zijper Museum. Beide 
partijen hebben naderhand geconcludeerd dat dit geen haalbare optie is.  

Burgemeester Van Kampen en de wethouders Blonk en Van der Veek hebben bij hun 
werkbezoek aan Schagerbrug op 29 april, samen met een delegatie van de Dorpsraad, het 
museum bezocht. Ze hebben kennis kunnen nemen van al het werk dat door de vrijwilligers 
is uitgevoerd en van de plannen voor de inrichting.  

Op 12 juli hebben enkele bestuursleden een gesprek gehad met de heer Willem Plazier van 
de Stichting Beleven in Leven over diens voornemen om het oude gemeentehuis in 
Schagerbrug te kopen. Hij heeft zijn ideeën voor het inrichten van een zorgcentrum voor 
dementerenden uit de doeken gedaan en verteld dat hij op het terrein tussen Schagerweg 
en het Oostpaviljoen een dwaalbos wil aanleggen. De toegang tot zijn centrum wil hij 
achterlangs realiseren. Aangegeven is dat de toegang tot het Zijper Museum achterlangs 
voor het museum niet acceptabel is en dat dan wellicht een toevoerweg langs de sloot aan 
de oostzijde een oplossing zou kunnen bieden.  

Door de terugkoppeling vanuit de inrichtingscommissie is het bestuur nauw betrokken 
geweest bij de vraag welke weg het Zijper Museum bij de inrichting van het Oostpaviljoen 
zou moeten opgaan. Na de verhuizing is de inrichtingscommissie de overgang naar het 
Oostpaviljoen vanwege de daar beschikbare ruimte gaandeweg gaan zien als een uitgelezen 
kans om een aantal ambities te verwezenlijken. Ambities waarmee het Zijper Museum 
bovendien tegemoet kan komen aan de wens van de Schager gemeenteraad om meer 
bezoekers te trekken. Na rijp beraad heeft het bestuur ervoor gekozen om voor de 
herinrichting van het museum de volgende uitgangspunten te hanteren, waarmee de weg 
naar een Vernieuwd Zijper Museum wordt ingezet:  

 

 

Het verhaal van de Zijpe dat het museum te vertellen heeft is volstrekt uniek, terwijl daarnaast de 
eigen foto-collecties van bijzondere waarde zijn. Door het Zijper verhaal op een meer eigentijdse  
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Voor ondersteuning van de inrichtingscommissie bij het uitwerken van de inrichtingsplannen heeft 
het bestuur Buro Tekst en Uitleg ingehuurd. Tekst en Uitleg heeft een eerste uitwerking van de 
plannen (in de vorm van een 'bidbook') en een raming van de kosten gemaakt die met de 
herinrichting zijn gemoeid. Het begrote totaal gaat de eigen middelen en de bijdrage van de 
Melchior Stichting (die voor de aankoop van het pand zelf heeft moeten zorgen) ruim te 
boven. Voor het vinden van externe financiering is het bureau VIND – Fondsenwerving uit 
Texel ingeschakeld. Dit zal de voor de aanvraag benodigde ingrediënten als projectplan, 
dekkingsplan, missie en toekomstplannen uitwerken tot fonds-specifieke aanvragen. 
Onderdelen van het door Tekst en Uitleg gemaakte bidbook zullen als illustratie bij de 
aanvraag worden gebruikt. Het werven van fondsen vergt vele maanden. Een voorwaarde 
voor het toekennen van fondsen is dat een project nog niet begonnen is. Daarom is in 2016 
een deel van de herinrichtingswerkzaamheden opgeschort. De fondsenwerving zal specifiek 
gericht worden op de inrichting van de ruimten voor de vaste en de tijdelijke expositie. Voor 
inrichting en aankleding van de foto-expositieruimtes, de entree, de bibliotheek en de 
gastexpositieruimtes wordt de bijdrage van de Melchior Stichting gebruikt. Hierdoor hebben 
de vrijwilligers dit jaar aan deze ruimtes kunnen werken.  Deze aanpak biedt tevens de 
mogelijkheid om deze ruimtes nog voor de officiële heropening van het museum voor 
bezoekers open te stellen. Het Zijper Museum zou anders al te lang zijn deuren voor het 
publiek gesloten houden. Ook door het organiseren van onder andere filmvoorstellingen en 
lezingen zal het museum de komende tijd in beeld blijven. 

Er zijn enkele gesprekken gevoerd met een belastingadviseur over de mogelijkheid om het 
Zijper Museum BTW-plichtig te maken. Vooralsnog lijkt dit geen aantrekkelijke keuze. 

Een delegatie van het bestuur heeft op 24 november met bestuursleden van Museum 
Eenigenburg gesproken over mogelijkheden voor fondsenwerving en over samenwerking.  

Een vertegenwoordiging van het bestuur heeft deelgenomen aan een workshop "Crowd 
funding" van Cultuurcompagnie Noord-Holland en aan bijeenkomsten die de gemeente 
Schagen had georganiseerd over crowd funding en de Schager Beursvloer. Enkele 
bestuursleden gaven acte de présence op de genoemde beursvloer, die gehouden werd in 
Slot Schagen. Op grond van een hierbij gesloten match bracht Jos Jonker van Green Steps 

wijze voor het voetlicht te brengen en door voor een andere presentatie van de foto's te kiezen 
kan het museum aantrekkelijker worden, zowel voor de oudere als de jeugdige bezoeker.  

Het museum wil ook voor toeristen in deze regio een attractieve en educatieve bestemming zijn 
en daarmee een extra slechtweervoorziening voor de kustrecreatie worden. Ten slotte, door ook 
de expositie-omgeving een moderner aanzien te geven moet het Zijper Museum een andere, beter 
bij deze tijd aansluitende uitstraling krijgen. Bezoeken aan andere musea hebben geleerd dat de 
voorgenomen modernisering een noodzakelijke stap is.  
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Energieadvies later dit jaar een adviesrapport uit waarin zij het museum een aantal 
maatregelen aanreikte voor een energiezuiniger bedrijfsvoering.  

Met de firma SMC is een contract afgesloten voor de alarmopvolging in geval van inbraak of 
brand.  

Het bestuur wil in de entree van het museum Simon Melchior en Gretha Delver-Veuger, die 
met hun legaten resp. de oprichting van het museum en de aankoop van het nieuwe pand 
mogelijk maakten, een passend eerbetoon verschaffen. De plannen hiervoor zijn in gang 
gezet.  

In oktober heeft het bestuur het College van B&W en de gemeenteraad in een schrijven op 
de hoogte gebracht van de vorderingen van de werkzaamheden aan het Oostpaviljoen en 
over de noodzaak om externe financiering te vinden voor de uitvoering van de 
inrichtingsplannen.  

Op 24 oktober, tijdens een extra vergadering over de inrichtingsproblematiek, heeft het 
bestuur afscheid genomen van Geert van Dijk. Geert had voorafgaand aan de vergadering te 
kennen gegeven zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Hij werd door voorzitter 
Gonno Leendertse namens het gehele bestuur van harte bedankt voor zijn jarenlange inzet 
als bestuurslid, waarvan het merendeel als voorzitter. Geert blijft wel actief als vrijwilliger. 

Om in de periode dat het museum gesloten is wegens de herinrichting toch zichtbaar te 
blijven voor het publiek is eind 2016 besloten een tussen-expositie te organiseren rond de 
verworven prenten en kalenders van Anton Pieck.  

 

Huisvesting 

Koop- en huurovereenkomst 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening van de koopakte door 
het bestuur van de Melchior 
Stichting, die eigenaar van het 
Oostpaviljoen wordt.  
Aan de linker kant van de tafel: 
Tineke Schilder, Jan Rampen, Henny 
Kooij en Geert van Dijk. 
Aan de andere kant: notaris  
Meegdes en Piet Glas. 
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Nadat de toekomstige bereikbaarheid en zichtbaarheid van het museum voldoende waren 
vastgelegd in de koopovereenkomst kon op 25 februari de officiële koopakte worden 
getekend. Notaris Meegdes liet de akte passeren in het 'oude' museumpand. De akte werd 
getekend door Jan Rampen, Tineke Schilder en Henny Kooij van de Melchior Stichting, de 
financiële steunstichting van het museum die eigenaar wordt van het pand. Van het Zijper 
Museum waren Geert van Dijk, Piet Glas, Gonno Leendertse en Marjan Marees aanwezig. 
 
Het heeft daarna nog enkele maanden geduurd voordat de huurovereenkomst tussen 
huurder Zijper Museum en eigenaar Melchior Stichting kon worden getekend. Vooraf wilden 
beide partijen zich ervan verzekeren dat de huurcomponent in de exploitatielasten van het 
museum ook daadwerkelijk viel onder de gemeentelijke exploitatievergoeding waar het 
museum recht op heeft. Nadat dit bij de gemeente geverifieerd was kon op 22 juli de 
huurovereenkomst worden getekend.  

 

Verhuizing 

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers kon de verhuizing vanuit de Oostvleugel naar het 
Oostpaviljoen inpandig en zonder inhuur van een extern bedrijf worden gerealiseerd. Als 
eerste zijn de objecten uit de depots en de expositieruimte overgebracht, daarna de 
inventaris van het winkeltje en van de kantoor- en werkruimten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Verhuizing van de kaart van Dou, een van de topstukken van het Zijper Museum 
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Verbouwing 

Bouwcommissie 

De bouwcommissie bestaande uit Nico Bouwes, Piet Glas, Gert Marees, Meindert Marees en 
Jack Wiersma (voor klimaatinstallaties bijgestaan door Peter Hopman) is in 2016 uitgebreid 
met Laus Schilder, adviseur van de Melchior Stichting. De commissie heeft veel van de 
bouwwerkzaamheden voorbereid en gecoördineerd. Daarbij ging het onder meer om het 
selecteren van een geschikte mindervalidenlift, het maken van een sleutelplan, het kiezen 
van een ophangsysteem voor in de depots, van klimaatbeheersingsapparatuur en van het 
verzorgen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Voor de aansluiting van de 
nutsvoorzieningen zijn voorbereidingen getroffen, maar in overleg met de gemeente 
Schagen is besloten de aansluiting op te schorten tot meer duidelijkheid bestaat over de 
bestemming van het gemeentehuis. 

De commissie is het afgelopen jaar elf keer in vergadering bijeen geweest. 

Inrichting 

Inrichtingscommissie 

De inrichtingscommissie bestaande uit Gonno Leendertse, Anke van Loo - Mulder,  Marjan 
Marees en Bert Siezen is begin 2016 versterkt met Rik Doornberg, die helaas zijn 
werkzaamheden aan het eind van het jaar wegens ziekte heeft moeten beëindigen. De 
commissie kwam twaalf keer bij elkaar. Daarnaast was er een aantal keren ad hoc overleg op 
de werkvloer en een enkele vergadering in klein comité.  

Samen met Buro Tekst en Uitleg heeft de 
inrichtingscommissie gewerkt aan de 
ruimtelijke indeling van de 
publiekruimten op de begane grond. 
Tekst en Uitleg heeft een bidbook 
(afbeelding links) geleverd waarin een 
eerste invulling en aankleding van de 
expositieruimten zijn uitgewerkt en een 
3D-tekening van de indeling is 

opgenomen.  

De in 2015 gemaakte indeling is op een aantal punten herzien: de fotocollecties van Niestadt 
en Ter Beziens komen –gescheiden - in dezelfde ruimte en er komt een afzonderlijke ruimte 
voor gastexposities waar kunst en particuliere verzamelingen uit de regio tentoongesteld 
kunnen worden.  
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Door Tekst en Uitleg is een raming gemaakt van wat de herinrichting gaat kosten. De totale 
kosten gaan de middelen van museum en Melchior Stichting ver te boven. De organisatie 
VIND – Fondsenwerving is door het bestuur ingehuurd om samen met de 
inrichtingscommissie fondsen te gaan werven. De eerste aanvragen zullen begin 2017 de 
deur uit gaan.  

De inrichtingscommissie heeft voor enkele thema's van de vaste opstelling een verhaallijn 
voorbereid en de daarbij te tonen objecten geselecteerd. In een volgend stadium zal Tekst 
en Uitleg met het verhaal en de objecten aan de slag gaan. Verder heeft de commissie de 
volgende plannen opgesteld:  

 Er komen interactieve opstellingen zoals een kaart waarop met behulp van projecties 
 de ontwikkeling van De Zijpe door de eeuwen heen is te volgen. Zowel in de vaste 
 opstelling als in de Niestadt-ruimte zullen aanraakschermen geplaatst worden 
 waarop bezoekers zelf door onderwerpen heen kunnen navigeren.  
 
 Met het Nationaal Archief in  Den Haag is een bruikleenovereenkomst afgesloten voor 
 een 3D-animatie van de kaart die Jan van Scorel gemaakt heeft om zijn 
 bedijkingsplannen voor de Zijpe te illustreren. De maker van deze animatie heeft al 
 een testversie aan het museum geleverd.  

 

 

 

 

  

  
 

 

 Overleg heeft plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap Hollands 
 Noorderkwartier (HHNK) over animaties van overstromingsscenario’s die 
 veronderstellen dat aan de kust een dijk doorbreekt. Ook is gesproken over het 
 beschikbaar stellen van de digitale klimaatatlas voor onze regio. Hier worden de 
 gevolgen van langdurige regenbuien in kaart gebracht. Het museum moet daarmee 
 ook veel interessanter worden voor bijvoorbeeld scholen uit de regio. In het 
 verlengde hiervan is gekeken hoe met het HHNK kan worden samengewerkt aan 
 een educatief programma's voor het onderwijs.  

Afbeelding uit de 3D-animatie 
van de kaart van Jan van Scorel. 

De animatie is te zien geweest 
bij de expositie Het Geheugen-
paleis in het Nationaal Archief 
in Den Haag.  

De animatie zal deel gaan 
uitmaken van de vaste 
opstelling. 
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 Een van de vrijwilligers gaat een schaalmodel van een vlotbrug maken naar het 
 voorbeeld van het model van Jan Blanken, de ontwerper van de vlotbrug en het 
 Noord-Hollands kanaal. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2016 gestart.  

 Het 3D-Lab van Grafisch Centrum Noorderkwartier kan een 3D-print maken van een 
 stolpboerderij. Als die past bij de onderwerpen voor de vaste opstelling zal de 
 opdracht voor het maken hiervan volgend jaar worden verstrekt. 

De commissieleden hebben gezamenlijk dan wel individueel een aantal musea bezocht om 
er inspiratie op te doen voor de inrichting. Zo werd onder andere een bezoek gebracht aan 
het Westlands Museum, Museumstoomtram Hoorn, Vermeer Centrum Delft, Museum Boijmans 
van Beuningen, het Verzetsmuseum, het Legermuseum en het Joods Historisch Museum. 

Verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden 

Elke dinsdag en donderdag wordt er door zo’n 20 vrijwilligers geklust om het Oostpaviljoen  
geschikt te maken als museum. De werkzaamheden vloeien voor een deel voort uit de 
plannen van de bouwcommissie en de inrichtingscommissie en worden gecoördineerd door 
bestuurslid Marjan Marees. De vrijwilligers, onder wie ook leden van de commissies, hebben 
het gros van de bouwkundige werkzaamheden zelf uitgevoerd. Alleen de feitelijke installatie 
van de lift, het installeren van de beveiligingsvoorzieningen en de bouw van een nieuwe 
ingang moesten bij externe partijen worden uitbesteed: de lift is geleverd en geïnstalleerd 
door de firma Aesy, voor de beveiliging heeft Chubb Fire & Security gezorgd en de bouw van 
de ingang is door bouwbedrijf Ott uitgevoerd 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Een impressie van de werkzaamheden en verhuisde goederen in het nieuwe pand 
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De volgende opsomming geeft een beeld van wat de vrijwilligers aan werkzaamheden voor 
de verbouwing en herinrichting hebben uitgevoerd:  

 
 voorbereiding en  begeleiding bij plaatsen van mindervalidenlift, plaatsen wanden, uitvoeren 
 loodgieterswerk, uitvoeren elektrowerk incl. voorbereiding uitvoeren voorziening voor 
 noodmelding, tegelen, plaatsen sanitair, plaatsen spiegel,  schilderwerk wanden en plafonds, 
 verwijderen wand, aanhelen plafond, installatie audiovisuele apparatuur, montage beamer 
 en scherm, plaatsen klimaatbeheersingsinstallatie, montage hangrekken, vergroten ruimte 
 door verplaatsen wand, maken  halletje bij personeelsingang t.b.v. afsluiting beneden-/
 bovenverdieping, aanpassen sloten, plaatsen van vluchtdeursluitingen op nooddeuren en 
 aanbrengen noodverlichting, uitvoeren  diverse reparaties, schilderwerk buiten, onderhoud 
 tuin, plaatsen brievenbus, bevestigen bel. 

 

Giften Schager Uitdaging 

 

Via de Stichting Schager 
Uitdaging heeft het museum 
kantoormeubilair gekregen 
en een aantal pc's met 
beeldschermen. 

 

Gert Marees, Jan Kooij en Arie 
Kooyman halen spullen die het 
Zijper Museum via de Schager 
Uitdaging heeft gekregen 
 
 
 

Vrijwilligers 

Door middel van een zestal e-mailberichten heeft het bestuur de vrijwilligers geïnformeerd 
over de vorderingen rond de inrichting en over komende filmvoorstellingen of exposities. 
Daarnaast zijn er twee nieuwsbrieven verstuurd. Voor meer algemeen nieuws is er op de 
website van het museum een aparte rubriek met nieuwsberichten en is er ook een 
Facebook-pagina.  

Dit jaar zijn twee vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. Op de eerste, die gehouden 
werd op 7 april, verzorgde vrijwilliger Bert Siezen een zeer interessante presentatie over de 
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geschiedenis van de portretfotografie aan de hand van foto's uit zijn collectie Ter Beziens. 
Een tweede presentatie, eveneens van Bert, ging over de bekende, door Klaas Boes 
gepleegde, dubbele moord in Schagen, een onderwerp waarover hij een boek heeft 
geschreven. De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje.  

Op 30 augustus werd een pannenbierbijeenkomst gehouden om de geslaagde 
verhuisoperatie (vóór de deadline van 1 september afgerond en met het pand bezemschoon 
opgeleverd) te vieren. In deze bijeenkomst werd teruggekeken – ook letterlijk bij de film die 
hierover was gemaakt - op al het werk dat de vrijwilligers hadden verricht.  

Omdat het Zijper Museum klant is geworden bij de Rabobank kon het voor het eerst  
deelnemen aan de Rabo-fietstocht: Theo Appel, Geert van Dijk, Marjan Marees en Marga 
Mars fietsten € 200 bij elkaar. 

Het museum is bijzonder blij dat in 2016 liefst 9 nieuwe vrijwilligers konden worden 
verwelkomd en wel: Willem Bakker, Silvy Glas, Gert van Haneghem, Jan Kooy, Jaap en Tineke 
de Kroon, Siem Mars, Agnes Stoop en Nettie Wezelman. Zij hebben op de wekelijkse 
werkdagen op dinsdag en donderdag en voor de inrichting van de expositie al hun steentje 
bijgedragen.  

 

Exposities 

Het museum heeft enkele jaren geleden van mevr. Delver-
Veuger, die met een legaat de aanschaf van het nieuwe pand 
heeft mogelijk gemaakt, ook een uitgebreide verzameling van 
kaarten, prenten en kalenders van Anton Pieck gekregen.  

 
 
 
 
 
 
 
Foto: v.l.n.r. Marjan Marees, Nettie Wezelman, 
Willem Bakker en Marga Mars zijn bezig met de 
inrichting van de expositie  
 

In de eind 2016 gehouden mini-expositie "Winterse werken van Anton Pieck" zijn de 
winterse taferelen uit deze collecte tentoongesteld. Een expositiegroep onder leiding van 
bestuurslid Marjan Marees en verder bestaande uit Willem Bakker, Anita Bobeldijk, Silvy 
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Glas, Marga Mars, Anke van Loo-Mulder, Bert Siezen, Agnes Stoop en Nettie Wezelman 
hebben in korte tijd deze expositie weten op te zetten. 

Aan de aanvankelijk geplande drie openingsmiddagen tijdens de kerstvakantie is wegens 
succes nog een weekend in januari toegevoegd. In totaal heeft de expositie 221 bezoekers 
getrokken. Heel succesvol was het bezoek van de kinderen van de Buiten Schoolse Opvang. 
Bert Siezen verzorgde een origamicursus en na het bezoek ontvingen de kinderen een 
speurdersdiploma voor hun deelname aan een puzzeltocht door de expositie.  

 

Collectie  

Schenkingen en Aankopen 
 
Steeds vaker krijgt het Zijper Museum objecten aangeboden van particulieren. In 2016 
waren dat liefst 127 objecten, afkomstig van 28 personen. De aangeboden spullen variëren 
van een enkele ansichtkaart tot een harmonium. 
Daarnaast was er een schenking van een hele serie 
kinderkleertjes.  
 
Ook twee fotocollecties maakten deel uit van de 
schenkingen. Op 30 juni was Marion de Leeuw 
aanwezig voor de officiële overdracht van meer 
dan 200 door haar gescande foto's uit het bezit 
van de familie Swarthof. De foto's zijn als Album Swarthof-1 t/m Album Swarthof-4 
ondergebracht in Beeldbank De Zijpe. 

Enkele foto's uit de door Marion de Leeuw (foto's links) en Wies Roels (rechts) geschonken albums 

Via de Historische Vereniging "De Zijpe" heeft het museum de beschikking gekregen over 
meer dan 300 historische foto's van Oudesluis uit het bezit van Wies Roels. De foto's zijn in 
het kader van de activiteiten voor "Oudesluis 400" door Ide Wolzak gescand. Op 26 juli vond 
de officiële schenking plaats, in aanwezigheid van een journalist en een fotograaf van de 
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Schager Courant. Op 27 juli werd het artikel gepubliceerd. De foto's zijn te vinden in 
Beeldbank De Zijpe onder de naam Wies Roels. 

Artikel over de schenking van de fotocollectie van Wies Roels 

In overleg met fotograaf John Oud is de schenking van zijn fotocollectie op naam gesteld van 
de Melchior Stichting, die ook de Niestadt Collectie in eigendom heeft. In de toekomst zal 
bekeken worden of de collectie gescand kan worden. Bij de verkoop van foto's uit de 
collectie-Oud zal het Zijper Museum dan gaan delen in de revenuen.  

Van een van de vrijwilligers kreeg het museum twee dvd's.  

Ten behoeve van de inrichting van de ruimte voor de Fotocollectie Ter Beziens is een tweetal 
houten platencamera's aangeschaft. 

                                        

Restauratie 

Restauratiewerkzaamheden aan de papieren collectie, zoals het opnieuw en op de juiste 
wijze inlijsten van schilderijen, kunnen dankzij de daarvoor aanwezige expertise onder de 
vrijwilligers in huis plaatsvinden. Heel bijzonder was dat ook de restauratie van het in 2016 
gekregen harmonium door een enthousiaste en kundige vrijwilliger is uitgevoerd. Het kostte 
hem vele uren en het museum slechts een nieuwe blaasbalg.  
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Onderdelen van het in restauratie zijnde  harmonium dat afkomstig is uit het ouderlijk huis van de 
familie Van Bodegraven uit Schagerbrug  

 

Bruiklenen 
 
De zeventiende-eeuwse Friese Keeftkast, die vorig jaar door de familie Eijsvogel in bruikleen 
is aangeboden, is in oktober in ontvangst genomen. De kast komt te staan in de ruimte voor 
de fotocollectie Ter Beziens.  

Collectiebeheer 
 
Het beheer van de Objectencollectie, de Fotocollecties (Beeldbanken) en de Boekencollectie 
(Bibliotheek) heeft dit jaar extra inspanningen gevraagd. Als gevolg van de verhuizing  moest 
voor elk object de opbergplaats worden aangepast. Dit werd gecompliceerd door het feit dat 
de objecten nu per materiaalsoort in een apart depot konden worden ondergebracht.  

Ook tijdens de herinrichtingsperiode ontving het museum veel schenkingen die eveneens 
ingeschreven moesten worden. Het doel om in het collectiebeheersysteem ZCBS elk object 
van een foto te voorzien is in 2016 een stuk dichterbij gekomen. Daarvoor zijn tientallen 
foto's gemaakt die vervolgens zijn toegevoegd aan ZCBS. Behalve de objectencollectie is ook 
de boekencollectie administratief bijgewerkt in verband met de gewijzigde opslagplaats van 
de boeken.  

Objecten: 
In 2016 is de collectie uitgebreid met 133 objecten, waarvan liefst 130 door schenking. 
Verder waren er 2 aankopen van fototoestellen, 1 eigen productie (collage van foto's en 
teksten m.b.t. Anton Pieck) en 1 bewijsexemplaar: het boek "Vergeten water" van Jacques 
Laureys.  
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Er werden 233 foto's van objecten gemaakt en toegevoegd aan ZCBS  en 3286 mutaties in 
teksten aangebracht. Dit laatste, grote aantal weerspiegelt de verandering van opbergplaats 
na de verhuizing. 

Bibliotheek:  
In het Zijper Publicatie Beheer Systeem (ZPBS) zijn 464 mutaties verricht. Het hoge aantal 
hangt samen met de wijziging van opbergplaats als gevolg van de verhuizing. 

Niestadt-Beeldbank: 
Het gegevensbeheer voor deze beeldbank wordt in eerste instantie uitgevoerd met het 
databaseprogramma FileMaker Pro. In de database zijn 1138 foto-omschrijvingen aangevuld. 
Dit leidde, met nog wat aanpassingen van vorig jaar ebij, tot 1265 mutaties in de beeldbank. 

Beeldbank De Zijpe: 
In deze beeldbank zijn 147 mutaties in teksten aangebracht.  

 

Speciale activiteiten en gebeurtenissen 

De film “Schagen in Oorlogstijd”  
 
Maandag 12 september was het 72 jaar geleden dat de beschieting op de munitietrein in 
Schagen plaatsvond. Ter herinnering aan deze gebeurtenis heeft het Zijper Museum die dag 
– verdeeld over twee voorstellingen - de film “Schagen in Oorlogstijd” vertoond.  

De film “Nostalgisch Schagen”  

Op verzoek van de organisatie van het Schager Filmfestival is daar – tegen een 
overeengekomen vergoeding -  op 28 mei de door Hans Ratelband samengestelde film 
"Nostalgisch Schagen" vertoond. Hans was zelf bij deze voorstelling aanwezig om eventuele 
vragen te beantwoorden. 

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

Het aantal reguliere bezoekers bedroeg dit jaar 221.  
 
De webpagina's van het museum werden door ca. 46.000 (unieke) bezoekers bekeken, 
waarbij in totaal ruim 720.000 pagina's werden ingezien. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een groot aantal van de bezoekers van de website komt er voor het doorzoeken van de 
museale collectie of een van de beeldbanken. Voor deze bezoekers gelden de volgende 
statistieken:  

 
 unieke 

bezoekers 
per maand 

bekeken 
objecten/ foto's 
per maand  

unieke 
bezoekers 
heel 2016 

objecten/foto's 
heel 2016 

Collectie   ca.   219       ca.   1.918   2.624     23.022 

Niestadt   ca. 1606      ca. 24.424 19.271   293.089 

Fotoalbum   ca.   526      ca. 12.110   6.316   145.330 

Totaal   ca. 2351      ca. 38.452  28.211   461.441 
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ICT  

De website vereist regelmatig technisch onderhoud, vooral door de noodzaak om een aantal 
toegevoegde voorzieningen (plugins) bij te werken.  

Experimenten om een webwinkel in te richten en deze in te zetten voor de bestelling van 
foto's uit de Niestadt Collectie zijn dit jaar voortgezet. Gerard van Nes, de maker van het 
beeldbankbewerkingsprogramma ZBBS, heeft een koppelingsmechanisme aangebracht 
waarmee de webwinkel binnengegaan kan worden vanuit een foto uit de beeldbank. De 
verdere integratie moet nog gerealiseerd worden. 

De eigen Facebook-pagina van het museum wordt zeer intensief bezocht en leidt ook vaak 
tot leuke reacties. Onder meer werden op deze manier objecten aangeboden. De 
verspreiding van nieuws onder een groot publiek werkt via de Facebook-pagina uitstekend.  

Een van de pc's, die nog geen twee jaar geleden zijn aangeschaft, gaf problemen bij het 
afspelen van filmpjes. Reparatie bij leverancier bracht geen oplossing voor dit probleem, dat 
uiteindelijk door de ICT-medewerkers in samenwerking met Microsoft kon worden opgelost. 

De pcs's die in het pand als eerste nodig waren voor werkzaamheden voor met name 
collectiebeheer zijn aangesloten op de patchkast die de gemeente Schagen aan het Zijper 
Museum heeft overgedaan. 
 
De contactpagina op de website voor vragen en opmerkingen is ingrijpend veranderd. 
Dezelfde opzet wordt gebruikt voor aanmeldingen voor de filmvoorstellingen.  

In juni is een activiteitenkalender toegevoegd aan de website, zodat zowel voor de 
medewerkers van het museum als voor het publiek duidelijk is wat er in het museum te 
doen is. 

 

PR  

Naar de verschillende media zijn persberichten gestuurd met aankondigingen voor 
filmvoorstelling en expositie.  

In een gesprek met een journalist van het Noord-Hollands Dagblad zijn de plannen voor de 
herinrichting van het museum uiteengezet en is duidelijk gemaakt dat het Zijper Museum 
hard werkt aan zijn toekomst. Naar aanleiding hiervan verscheen op 14 november het artikel 
"Zijper Museum komt moderner terug" in de krant.  

Voor dorpskrant "Rondom de Brug" uit Schagerbrug zijn regelmatig artikelen aangeleverd.  
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Voorafgaand aan de expositie "Winterse werken van Anton Pieck" is een verslaggever van 
het Noord-Holland Dagblad uitgenodigd voor een toelichting op de expositie. Het hieruit 
voortkomende artikel is geplaatst in de krant van 13 december. 

Voor de presentatie van het speciale nummer van de Zijper Historie Bladen over de "Slag om 
Zand voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering" is een tweetal posters gemaakt waarop 
de toekomstplannen van het museum werden uiteengezet. 

 

Gebruik museum door derden 

De presentatiezaal op de eerste verdieping is een aantal middagen en avonden verhuurd 
voor cursussen. EVVV – Zijpe hield 8 cursusmiddagen Chinees en 6 middagen 
iPad/tabletgebruik. Het aantal bezoekers voor de cursussen bedroeg 104.   
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Lijst van vrijwilligers 
 

Bestuur Stichting Zijper Museum 
P. (Piet) Glas 
H. (Henny) Kooij 
G.P. (Gonno) Leendertse 
A. (Anke) van Loo-Mulder 
M. (Marjan) Marees  
P.C. (Piet) Morsch 
Medewerkers Collectiebeheer 
T. (Tineke) de Kroon 
A. (Anke) van Loo-Mulder 
M. (Marjan) Marees 
H.M. (Rinie) van Nes ---- tot medio 2016  
G.J.H. (Gerard) van Nes  
A. (Atie) Nierop 
B.B. (Bert) Siezen 
Toezichthouders (gastheren/gastvrouwen) 
Th. J. (Theo) Appel 
G. (Geert) van Dijk 
H.T. (Henk) Katuin 
P. (Piet) Glas 
S. (Silvy) Glas 
H. (Henny) Kooij 
T (Tineke) de Kroon 
G.P. (Gonno) Leendertse 
H. (Hester) Manneveld 
M. (Marjan) Marees 
M. (Meindert) Marees 
G. (Gert) Marees 
A.M. (Sjaan) Marees  
M. (Marga) Mars  
A. (Atie) Minkes  
A. (Atie) Nierop 
G. (Gea) Onck-Huisman  
P. (Piet) Paarlberg 
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J. (Jan) Prij 
A.A.J. (Arnold) Romeijnders 
Th. (Thea) Veuger 
T. (Truus) de Vries 
A. (Anja) Weijgertze 
A. (Arjan) Weijgertze 
N. (Nettie) Wezelman 
J. (Jantina) van Winsum 
Medewerkers Technische Dienst en Bouwwerkzaamheden 
G. (Gert) van Haneghem 
G. (Gert) Marees 
M. (Meindert) Marees 
S. (Siem) Mars 
K. (Klaas) Plakman 
Medewerkers Tuinonderhoud 
J. (Jan) Kooij 
J. (Jaap) de Kroon 
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  
Medewerkers Expositiegroep 
W. (Willem) Bakker  
S. (Silvy) Glas 
M. (Marjan) Marees 
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B. B. (Bert) Siezen 
A. (Agnes) Stoop 
N. (Nettie) Wezelman 
Medewerkers Bouwcommissie 
N. (Nico) Bouwes --- extern lid 
P. (Piet) Glas 
*** P.(Peter) Hofman --- extern adviseur bouwcommissie 
G. (Gert) Marees 
M. (Meindert) Marees 
L. (Laus) Schilder --- extern lid, adviseur Melchior Stichting 
J. (Jack) Wiersma --- extern lid 
Medewerkers Inrichtingscommissie 
R. (Rik) Doornberg --- extern lid 
G. P.  (Gonno) Leendertse 
(Anke) van Loo – Mulder 
M. (Marjan) Marees 
B. B. (Bert) Siezen 
Adviseurs bestuur 
H. (Henk) Hijink  
H. (Harm) Vrieling 
Bestuur Melchior Stichting 
J. (Jan) Rampen, voorzitter 
T. (Tineke) Schilder, secretaris 
H. (Henny) Kooij, penningmeester 

 

Schagerbrug, juni 2017 --- Gonno Leendertse 


