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Bestuur
De samenstelling van het bestuur was in 2018 ais volgt:
Gonno Leendertse
Anita Bobeldijk
Peter van de Wiel
Annemarie van Loo-Mulder
Marjan Marees
Henny Kooij
Piet Morsch

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter/hoofd collectiebeheer
public relations & vrijwilligerscoördinator
bestuurslid
bestuurslid

Anita Bobeldijk is Piet Glas opgevolgd als secretaris. Met de komst van Peter van de Wiel is
een al langer bestaande vacature vervuld. Peter heeft de functie van penningmeester
overgenomen van Henny Kooij. Anita en Peter zijn beiden tot het bestuur toegetreden op
voordracht van de gemeente Schagen.
Het bestuur heeft maandelijks vergaderd; in mei, augustus en oktober gezamenlijk met het
bestuur van de Melchior Stichting. Van Piet Glas is op gepaste wijze, bij een gezamenlijk
etentje, afscheid genomen.
Marjan Marees heeft gezorgd oor de coördinatie, het inplannen en de aansturing van het
werk dat de vrijwilligers voor de herinrichting hebben uitgevoerd.
Vanuit het bestuur is deelgenomen aan vergaderingen van de Samenwerkende Musea
Schagen en de Kunst en Cultuur Advies Raad Schagen.
In juni heeft een bestuursdelegatie een bedrag van € 700 van de Rabobank Clubkas
Campagne in ontvangst mogen nemen. Het Zijper Museum had bij de stemgerechtigde
RABO-klanten 121 stemmen weten te vergaren.
Ook dit jaar is weer de uitgebreide vragenlijst van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) over de organisatie, de bedrijfsvoering, de vrijwilligers, de financiën en de collectie
ingevuld.
Vragen en opmerkingen die via de website of via een e-mail aan info@zijpermuseum.nl
binnenkomen worden bij toerbeurt door de bestuursleden behandeld. In 2018 zijn ongeveer
100 van dit soort infomails verwerkt.
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Herinrichting en heropening
Met de geplande heropening van het museum als einddoel is dit jaar hard gewerkt aan de
herinrichting. Het bureau Tekst & Uitleg uit Haarlem is ingehuurd voor het ontwerp en de
vormgeving van de vaste opstelling. Daarnaast heeft VIND – Fondsenwerving en
Projectondersteuning uit De Koog de inrichtingscommissie bijgestaan bij het selecteren van
objecten en beeldmateriaal. De teksten voor de exposities zijn gemaakt door de
inrichtingscommissie, met VIND daarbij ingeschakeld voor de eindredactie. Tekst & Uitleg
heeft gezorgd voor het maken van de tekstpanelen en -borden, het programmeren en
installeren van afspeelapparatuur, het aansluiten van beamers en beeldschermen.
Veel werk bij de inrichting is verricht door de vrijwilligers. Zij hebben de vitrinewanden en
expositiemeubilair gemaakt, geschilderd en gemonteerd, voor de installatie van de
verlichting gezorgd en voor het wegwerken van radiatoren en deuren.
Het aantrekken van externe financiering door VIND is zeer succesvol verlopen. De aanvraag
bij het Leader-programma is (in maart) gehonoreerd, waarna de feitelijke
herinrichtingswerkzaamheden van start zijn gegaan. Ook is een begin gemaakt met het
samenstellen van arrangementen en de programma's voor scholieren en mensen met
dementie.
Op 20 december heeft de feestelijke opening van het vernieuwde museum plaatsgevonden
en zijn de eerste bezoekers ontvangen. De reacties op de nieuwe weg die het Zijper Museum
is ingeslagen waren zeer positief.

Exposities
De looptijd van de in 2018 geopende Niestadt-, Ter Beziens- en Beatles-exposities zijn
verlengd tot begin april.
Als onderwerp voor de wisselexpositie is gekozen voor Jan Veuger – de Zijper kunstschilder.
Veugers schilderij Schepen op Zee is met het oog op de expositie grondig onder handen
genomen door restauratiebedrijf Ten Boekel en Van der Knaap uit Haarlem.
De eerste gastexpositie na de heropening is ingevuld met objecten die in de periode
daarvoor door schenking zijn verworven.
in verband met de herinrichtingswerkzaamheden zijn de exposities begin april beëindigd.
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Gebruik museum door derden
In de presentatiezaal op de eerste verdieping hebben enkele bijzondere bijeenkomsten
plaatsgevonden: burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen hebben er in
januari een collegevergadering gehouden en in dezelfde maand is het bestuur van de
stichting Zijpe 400 er bijeen geweest voor een reüniebijeenkomst.
De lezing van onze eigen Bert Siezen over de portretfotografie en de dubbele moord in
Schagen heeft veel publiek getrokken. In april heeft in de presentatiezaal de uitvoering door OZOS uit Schagen - plaatsgevonden van het toneelstuk Het Anzoek. Met het
organiseren hiervan heeft het Zijper Museum invulling gegeven aan de samenwerking op
cultureel gebied die de gemeente Schagen voorstaat.
In de presentatiezaal zijn verder cursussen verzorgd door de Historische Vereniging "De
Zijpe" (totaal:26 deelnemers) en door EVVV (totaal: 51 deelnemers) gehouden. Aan de
fotomiddagen die door de Historische Vereniging "De Zijpe" en het Zijper Museum samen
worden georganiseerd hebben 120 personen deelgenomen.

Bezoekers
De verlengde Niestadt -Ter Beziens - Beatles-exposities heeft 344 bezoekers naar het
museum gebracht. Bij de heropening zijn er 140 genodigden geweest, in de weken erna
hebben 163 bezoekers de exposities bezocht.

Vrijwilligers
Veel vrijwilligers zijn intensief betrokken geweest bij de inrichtingswerkzaamheden in de
expositieruimtes. Ook installatiewerk voor elektra, luchtbehandeling en ventilatie is door
vrijwilligers uitgevoerd.
In mei is een bijeenkomst gehouden om de vrijwilligers te informeren over de vorderingen
bij de inrichting. Via nieuwsberichten op de website en de Facebook-pagina heeft verdere
informatie-uitwisseling plaatsgevonden.
Daarnaast hebben de inrichtingswerkzaamheden gezorgd voor een intensief contact tussen
veel van de vrijwilligers en een informatie-uitwisseling met het bestuur.
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Collectie
Dit jaar hebben 51 personen in totaal 156 objecten geschonken. Daaronder: de kunstwerken
"De Burgerwielen (Zijpe voor de bedijking)" en "De Burghornerweg" gemaakt door Joke Zaal,
een poppenwagen van rond 1900, vulpennen, plattegronden, een houten duwslee, een
meetketting, een bijbeltje, een Friese staartklok, plakboeken, foto's en boeken, fotoalbum
Deutscher Verein, een model vlotbrug (gemaakt door vrijwilliger R. Brans) en een portret
van mevrouw Gretha Delver-Veuger, geschilderd door Joke de Vries. De schenkingen zijn
gefotografeerd, ingeschreven en alle toegevoegd aan het ZCBS.
Aangekocht zijn enkele boeken, een tonnetje en een oud treintafeltje voor de vaste opstelling.

In de beheersystemen voor collectie, boeken en beeldbank zijn de volgende aanpassingen
gemaakt:
* Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS): toevoeging van 190 foto's van objecten en
verwerking van 596 mutaties in teksten
* Zijper Publicatie Beheer Systeem (ZPBS): 40 mutaties (overwegend locatiewisselingen)
* Niestadt-Beeldbank: aanvulling/aanpassing van 1053 foto-omschrijvingen
* Beeldbank De Zijpe: in deze beeldbank zijn 962 mutaties aangebracht, vooral verband
houdend met het toevoegen van Google Maps -kaartjes en – info.
Eind december zijn vier havo-leerlingen van het Regius College begonnen aan hun
maatschappelijke stage. Zij verwerken de beschrijvingen uit diverse fotoalbums in een Excelbestand, dat later gebuikt zal worden om gegevens in Beeldbank De Zijpe bij te werken. Ze
ronden de stage van in totaal 30 uur af in 2019.

Website
De webpagina's van het museum werden door ca. 121.585 (unieke) bezoekers bekeken,
waarbij in totaal 1.099.698 pagina's werden ingezien.
Het merendeel van de bezoekers van de website komt er voor het doorzoeken van de
museale collectie of een van de beeldbanken.
Via de Facebook-pagina van het museum worden veel nieuwtjes rond het museum (over
schenkingen, foto's e.d.) gedeeld. De pagina heeft inmiddels een trouwe schare van volgers
verworven.

PR
Aankondigingen voor de exposities in het eerste kwartaal, voor de heropening van het
museum en voor evenementen als lezingen, fotomiddagen, de toneelvoorstelling zijn in de
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vorm van persberichten naar de media gestuurd en daar gepubliceerd.
Ter gelegenheid van de heropening zijn verschillende interviews gegeven die via kranten en
TV in de regio zijn gepresenteerd.
Voor dorpskrant "Rondom de Brug" uit Schagerbrug zijn regelmatig artikelen aangeleverd.

Diversen
Voor de feestelijke heropening heeft het Zijper Museum gebruik kunnen maken van de
raadzaal van het oude gemeentehuis, het Max Plazierhuis in wording.
Met de heer Plazier (van het naastgelegen zorgcentrum, het Max Plazier-huis) en
vertegenwoordigers van de gemeente Schagen is gesproken over de toekomstige
toevoerweg naar het museum. Daaruit zijn twee alternatieve tracés parallel aan de
Oostsloot van de Schagerweg 97-kavel als mogelijkheid vastgelegd in de
omgevingsvergunning voor het Max Plazier-huis. De definitieve keuze uit deze twee zal in
een later stadium gemaakt worden.
Tot besluit:
Veel dank gaat uit:
•

•
•

naar Leader, de Rabobank, Fonds Sluyterman – van Loo, de Pius Stichting, het Prins
Bernard Cultuurfonds, de gemeente Schagen voor hun financiële steun bij de
inrichting
naar Tekst en Uitleg en VIND voor hun niet gering aandeel in de inrichting en
vooral ook naar onze vrijwilligers die voor meer dan 6000 uren hebben bijgedragen
aan de totstandkoming van het vernieuwde Zijper Museum.

Gonno Leendertse, voorzitter
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