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Afbeelding, als wandvullende blikvanger gebruikt bij de wisselexpositie "Engelandvaarders"   

Foto van het schilderij "De Dijkwerker", een van de schenkingen aan het museum 
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Voorwoord 

Door de overheidsmaatregelen als gevolg van de Corona-uitbraak in 2020 is het Zijper Museum in de 

periode maart tot en met mei en vervolgens een viertal weken in de maanden november tot en met 

december gesloten geweest voor publiek, in totaal ging het om vier maanden. In de maanden dat het 

museum na de uitbraak wel open was konden bezoekers alleen terecht op zondag, na een 

reservering vooraf voor een bepaald tijdslot. Het aantal bezoekers dat tegelijk aanwezig mocht zijn 

was bovendien beperkt. Van een normale bedrijfsvoering - met openingstijden op zondag en 

maandag - was eigenlijk alleen sprake in januari en februari.  

Door het beperkt aantal openingsuren was het aantal bezoekers gering en vonden er nauwelijks 

groepsbezoeken plaats. In de perioden dat het museum weer – met de nodige restricties - 

toegankelijk was bleek het publiek erg terughoudend. Dankzij de steunmaatregelen van de gemeente 

Schagen en de provincie Noord-Holland werd de inkomstenderving goeddeels gecompenseerd.    

 

De sluiting van het museum en de beperking van het aantal mensen troffen ook de vrijwilligers. 

Vooral voor de groep van toezichthouders en de ploeg die op de dinsdagen werkzaam is in het 

museum, was de sluiting een hard gelag. In kleiner verband kon gelukkig nog wel een aantal 

werkzaamheden worden uitgevoerd en een aantal bestuursleden kon het nodige werk thuis, 

vanachter een pc, doen. Zo konden werkzaamheden aan de collectieregistratie ook in de periode van 

sluiting doorgang vinden.   
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Bestuur 

In 2020 had het bestuur de volgende samenstelling: 

 Gonno Leendertse   voorzitter 

 Anita Bobeldijk    secretaris 

 Peter van de Wiel   penningmeester 

 Anke van Loo-Mulder    vicevoorzitter/hoofd collectiebeheer 

 Marjan Marees    public relations & vrijwilligerscoördinator 

              Henny Kooij    bestuurslid 

 vacature    bestuurslid  

 

De bestuursleden worden verderop in dit verslag (als enigen) met hun voornaam aangeduid.  

 

Bestuursvergaderingen vonden plaats op: 21 februari, 10 maart, 12 mei, 29 juni, 14 september,  

20 oktober en 24 november. Bij de vergadering van 14 september was ook het bestuur van de 

Melchior Stichting aanwezig. 

 

Anita en Marjan hebben een vrijwilligersbijeenkomst – gehouden op 24 januari - georganiseerd.   

 

Anke, Gonno en Peter hebben de verplichte enquête van het CBS over het reilen en zeilen (ook 

financieel) ingevuld. 

De door de gemeente Schagen en de provincie Noord-Holland geboden mogelijkheden voor 

financiële compensatie voor inkomstenderving als gevolg van Corona hebben veel werk gevraagd van 

Peter. In de aanvraag heeft hij een tweetal scenario's voor bezoek aan het museum meegeleverd.  

 

Commissies en Werkgroepen  

Expositiecommissie 

De commissie bestaande uit Anke, Bert 

Siezen, Gonno en Marjan, die de 

afgelopen jaren met de herinrichting van 

het museum is bezig geweest heeft –  

maar nu als Expositiecommissie – een 

tweetal exposities voorbereid: de 

wisselexpositie "Engelandvaarders" en de 

gastexpositie "Hongerwinter". Voor beide 

exposities zijn foto's geselecteerd en 

bewerkt om ze te kunnen gebruiken als 

onderdeel van een collage of als 

wandvullende blikvanger. Ook de begeleidende teksten zijn door de Expositiecommissie gemaakt. 

Door een externe partij is film- en audiomateriaal, dat voor de "Engelandvaarders" was verzameld, 

geïnstalleerd op de in die expositieruimte aanwezige media player. Bij de inrichting van de exposities 

zijn meerdere vrijwilligers betrokken geweest.  
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Werkgroep Educatie  

Vanuit de werkgroep Educatie (Anja Eriks, Betty Hes, Riet Kooijman en Jantina van Winsum) heeft 

overleg plaatsgevonden met de Kunst en Cultuur Advies Raad Schagen over subsidies voor 

toekomstige activiteiten. Met een lerares van OBS 't Zwanenest in Schagerbrug is een bezoek van 

leerlingen aan het museum voorbereid. Bij het bezoek, dat op 5 en 6 oktober heeft plaatsgevonden, 

is de nadruk gelegd op het mooie dat de Zijpe heeft te bieden, daarbij aansluitend bij het thema "En 

toen?" van de Kinderboekenweek.            

 

Werkgroep Herinnerdingen 

De werkzaamheden van de werkgroep Herinnerdingen (Anita, Atie Nierop, Elsbeth Hes, Marjan, 

Mieke Katuin, Silvy Glas, Henny Kooij, Atie Minkes en Truus de Vries) zijn vanwege de Corona-

omstandigheden beperkt gebleven. Aan de multitouchtafel is door Gonno een aantal 

fotoverzamelingen toegevoegd.  

 

Op de tafel kunnen fotoverzamelingen bekeken 

worden. De foto's zijn gerangschikt in de vorm van 

een mozaïek. Elke foto kan met vingerbewegingen 

worden verplaatst en vergroot. Door het 

vraagteken onder een foto in te drukken verschijnt 

informatie over de foto. Meerdere personen 

kunnen tegelijk met de foto's aan de slag.  

 

Diverse werkzaamheden 

 

In februari heeft het Max Plazierhuis een nieuwe 

weg aan laten leggen die voor de toegang naar het 

museum moet zorgen. De weg was noodzakelijk 

geworden na de inrichting van een wandeltuin op 

de plaats van de oude toevoerweg. De nieuwe weg 

geeft via een poort tevens toegang tot het terrein 

van het Max Plazierhuis. Aan het beginstuk van de 

weg zijn aan de westzijde parkeerplaatsen 

gemaakt, waarvan een vijftal bedoeld is voor het Zijper Museum.  

Tegelijkertijd heeft het Max Plazierhuis de verbindingsgang met het Zijper Museum, nog uit de tijd 

dat het hele complex gemeentehuis was, laten slopen. Dankzij de kennis en kunde op bouwkundig 

gebied van de vrijwilligers Gert Marees, Gert van Haneghem en Piet Glas kon de noodzakelijk 

geworden buitenmuur in eigen beheer worden gebouwd.     
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Om de parkeercapaciteit voor het museum te 

vergroten is aan de oostkant van het pand een 

parkeerterrein aangelegd. Met toestemming van 

de gemeente is hiervoor door een ploeg van 

vrijwilligers een aantal bomen gekapt. Ook aan de 

aanleg van het parkeerterrein door een externe 

partij hebben vrijwilligers hun steentje 

bijgedragen. Bij de voorbereiding van deze 

werkzaamheden hebben zij de stroomkabels 

gelegd voor de verlichting van het naambord, 

voorbij het parkeerterrein langs de sloot. 

Pieternel de Waard, docente Duits aan het 

Regius College in Schagen, heeft pro Deo een 

Duitse vertaling gemaakt van teksten voor de 

Engelandvaarders.  

 

Schagenaar Theo Kooijman, verwoed 

verzamelaar en 'opknapper' van 

schoolplaten, heeft een aantal vrijwilligers 

de fijne kneepjes van het vak bijgebracht. 

 

Bij de uitvoering van de herinrichtingsplannen zijn de 

buitengevel en de entree buiten schot gebleven. Voor een 

mogelijke wrapping van de gevel is er contact geweest met 

een hierin gespecialiseerd bedrijf. Daarnaast heeft Studioviv 

uit Warmenhuizen, op basis van een budget van de   

Samenwerkende Musea Schagen, advies uitgebracht voor 

het verfraaien van de entree en de buitengevel. Deze ideeën 

zullen in de toekomst verder worden uitgewerkt. 

Met het oog op de naderende Sinterklaas- en Kerstdagen is, 

naar een ontwerp van Peter, in november een 

verjaardagskalender gemaakt met foto's van de gebroeders 

Niestadt. De kalender doet dienst als relatiegeschenk en is 

onderdeel geweest van de kerstattentie aan de vrijwilligers. 

Bezoekers kunnen de kalender kopen in de museumwinkel.   

 

Bindingsactiviteiten vrijwilligers 

Voorafgaand aan de opening van de nieuwe exposities vond In januari een vrijwilligersbijeenkomst 

plaats. Zoals gebruikelijk in de eerste bijeenkomst van een nieuw jaar blikte de voorzitter terug op 

het voorbije jaar en waagde hij een blik vooruit op het jaar 2021. Na het bekijken van de exposities 

kon, onder het genot van een drankje en een hapje, gezellig worden bijgekletst.   

 

In 2021 heeft Marjan de vrijwilligers per nieuwbrief (vijf in totaal) geïnformeerd over ontwikkelingen 
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bij het museum. In een speciale Aprilgroet en een Kerstgroet & Eindejaarsbericht stond de voorzitter 

stil bij de bijzondere omstandigheden als gevolg van Corona en hoe die hun impact hadden op het 

opereren van het museum en de contacten tussen de vrijwilligers. 

 

 

Exposities 

 

Op 26 januari vond de opening – voor genodigden - 

plaats van de wisselexpositie "Engelandvaarders" en 

de gastexpositie 

"Hongerwinter". Na 

een inleidende 

toespraak van de 

voorzitter gaf Jan Bellis met het opzijschuiven van een parachute 

toegang tot de "Engelandvaarders". Jan is de kleinzoon van de Jan 

Bellis die een belangrijke rol speelt in de expositie. Als dijkbaas bij 

de Hondsbossche was deze betrokken bij menige afvaart van 

Engelandvaarders. Hij is in 1942 omgekomen in concentratiekamp 

Buchenwald. Een monument ter ere van hem is aan het Zijper 

Museum geschonken en is te zien in de expositie. De 

wisselexpositie vertelt naast de lotgevallen van de 

Engelandvaarders ook het verhaal van de afbraak en 

wederopbouw van Petten in verband met de bouw van de Atlantikwall.   

De gastexpositie "Hongerwinter" is dit keer door het Zijper Museum zelf ingericht. Met Niestadt-

foto's en voorwerpen als een tarwemolen, uitgerust met een fietsketting en een tandrad, die in de 

Tweede Wereldoorlog werd gebruikt.  

Bij de voorbereiding van de exposities heeft NH Nieuws tv-opnames gemaakt voor de eigen website. 

Ze zijn daar geplaatst in het artikel "Expositie vertelt verhaal vluchtende Engelandvaarders: de 

razzia's waren begonnen".  

 

Lezingen, fotomiddagen, filmvoortstellingen 

 

Op uitnodiging van het bestuur heeft Ingrid de Zwarte een presentatie gegeven 

over de hongerwinter, ter promotie van de gelijknamige gastexpositie. De 

Zwarte is deskundige op dit gebied en auteur van een boek over dit onderwerp, 

waarop ze ook gepromoveerd is. Voor een volle fimzaal hield zij een uitermate 

boeiend verhaal met mooie illustraties.    

 

Van de fotomiddagen die het museum samen met de Historische Vereniging "De 

Zijpe" organiseert zijn foto's van Burgerbrug geselecteerd. Vanweg Corona kon 

de fotomiddag zelf helaas niet doorgaan. 
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Gedurende het hele jaar werden enkele filmmiddagen 

gehouden. Als eerste werd een collage van verschillende  

Niestadt-filmpjes van Schagen, aangvuld met foto's, gedraaid. 

De door Hans Ratelband samengestelde film "Schagen allerlei", 

op basis van het materiaal dat het Zijper Museum heeft 

verworven van Schagenees Cees Boontjes, werd begin dit jaar 

onder grote belangstelling nog een keer vertoond. Ook een film 

van Daan Pool uit 1948 over het leven op en rond een boerderij 

trok veel publiek. De film werd tweemaal gedraaid. 

. 

 

Bezoekers van museum en website 

 

Door de sluiting van het museum gedurende vier 

maanden, de restricties wegens reserveringen en 

de aarzeling van het publiek in de 'weer open'-

periode is het aantal bezoekers dit jaar beperkt 

gebleven tot 701 bezoekers. Daartoe behoren ook 

de 59 deelnemers aan groepsbezoeken. Groepen 

die het museum bezochten waren bewoners van 

Zorgboerderij "An de Morrebok" uit Moerbeek, 

de fotoclub AFV uit Schagen, bewoners van de 

Zandstee uit 't Zand (in het kader van het 

programma Herinnerdingen)  

en OBS 't Zwanenest uit Schagerbrug.  

 

Om het bezoek te stimuleren aan de musea die 

verenigd zijn in de Samenwerkende Musea 

Schagen (SMS) is een SMS-museumpaspoort 

uitgegeven dat bij de aangesloten musea 

verkrijgbaar is. In maart werd in het Zijper 

Museum het eerste exemplaar aan een 

bezoeker uitgereikt. 

 

De website trok dit jaar ca. 236.373 (unieke) bezoekers; er werden in totaal 7.738.287 

pagina's ingezien. Het merendeel van de bezoekers van de website kwam voor het 

doorzoeken van de museale collectie, de beeldbanken of de historische artikelen. 

 

 

Gebruik museum door derden 

Door de Historische Vereniging "De Zijpe" zijn cursussen Oud Schrift verzorgd (5 avonden), 

en Genealogie (4 avonden). De EVVV hield een cursus Italiaans (6 avonden).    
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https://www.facebook.com/zorgboerderij.andemorrebok/photos/a.1799091320310784/2562976700588905/?__cft__%5b0%5d=AZUV8maElr6PMET4GzQURful9LT96v8idP0x1yju3laRgK9drpSv1ac8QGfVofojC5p3WD8ZArqWsRdemLTm6SMAmSStrUd4Rl_dBHtNsBvYZev0FsEW4vWDyT4GApjJUCuoWz5BVhE2WKeAoV2LXrVQKG2SRpbPjRI-lotagH9nItaEt2NPizD0503n_jCtEusvOBsD3ywiJFYyBvnKj8fOzQ93fiCZX4AMBEuoWLqNZg&__tn__=EH-y-R
https://www.zijpermuseum.nl/eerste-museumpaspoort-uitgereikt/?fbclid=IwAR0PELcjAAYDKjSRVye4Sj_nE2kQaoQszHS7eUVs2zxaZngkO6kfTAR_0Zw
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Collectie  

Dit jaar zijn 65 schenkingen ontvangen, waaronder het schilderij De Dijkwerker van schilderes Henny 

Versteeg uit Petten en een fraaie kleine Kodak-filmprojector uit 1920, die als 'de honderdjarige" 

werd verwelkomd. Het apparaat werd geschonken door Tjeerd van Weering uit Kolhorn en het was 

door bemiddeling van Hans Westrik – betrokken bij aanvullen van gegevens voor Niestadt-foto's - bij 

het museum terechtgekomen.  

Een even bijzonder apparaat was de pathofoon, een voorloper van de platenspeler, een jaargenoot 

van de projector. Het werd geschonken door de heer Wanink uit Schagerbrug. Van de familie Van 

Onsem uit Sint Maartensvlotbrug kreeg het museum een kinderwagen uit de jaren 1940-1945. 

 

Uit de nalatenschap van auteur Piet Dekker heeft diens broer Jan Dekker een groot aantal boeken en 

andere publicaties aan het museum en de Historische Vereniging "De Zijpe" geschonken.  

 

 

Albert Heijn Schagen heeft een album met historische foto's van Schagen uitgegeven, die door de 

Historische Vereniging Schagen e.o. zijn aangeleverd. Deze heeft het museum een vergoeding 

gegeven voor de Niestadt-foto's die in het album zijn opgenomen.  

 

Door de Collectiebeheergroep (Anke, Bert Siezen, Marjan, Atie Nierop en Tineke de Kroon) zijn weer 

de gebruikelijk werkzaamheden verricht voor de registratie van de museale objecten, van 

schoonmaken-inlijsten tot inschrijven-fotograferen. Heel veel werk heeft dit jaar gezeten in het 

verbeteren van de registratie van de Objectencollectie. Een belangrijke uitbreiding van de registratie 

zat in het toevoegen en aanpassen van een MusIP-classificatie. Voor liefst 1945 objecten is dat 

gebeurd. Daartoe moesten alle objecten uit de collectie worden voorzien van een waarderingsgetal 

(van 1 t/m 4), dat aangeeft of een object een topstuk is uit onze collectie, tot de kerncollectie 

behoort, binnen de doelstelling van ons museum past dan wel in aanmerking komt om afgestoten te 

worden. Deze classificatie is uitgevoerd door Anke en Bert Siezen.  

Samen met Gonno hebben zij vervolgens de indeling van de collectie ingrijpend herzien, daarbij 

gebruikmakend van een meer bij het museum passende verdeling in Groepen en Subgroepen. 

Tegelijkertijd zijn boeken en andere publicaties uit de Objectencollectie overgeheveld naar het 

registratiesysteem voor boeken, wat een groot aantal aanpassingen in dit systeem vereiste.  

In totaal zijn er in 2020 voor deze aanpassingen 2387 mutaties aangebracht. Daarnaast zijn 65 foto's 

van objecten toegevoegd als nieuw of ter vervanging van bestaande foto's.  

 

De objectencollectie werd 1222 keer bezocht, waarbij 12212 objecten werden bekeken. 

13 1514 



9 

 

Beeldbanken 

 

In de Niestadt Beeldbank zijn van 188 foto's de gegevens bijgewerkt. Naast de reguliere 

gegevensbeheerders Marjan en Nettie Wezelman heeft vooral gastmedewerker Theo Kooijman 

hieraan bijgedragen (met 105 mutaties).  Er waren 8533 bezoekers voor de beeldbank, door hen 

werden in totaal 667663 foto's bekeken. 

 

Bij Beeldbank De Zijpe zijn 549 mutaties aangebracht, veel op naam van Marjan. Het aantal 

bezoekers van de beeldbank bedroeg 3856, zij bekeken 222901 foto's. 

 

Website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In juni is de nieuwe website gelanceerd. De website is gebouwd met Wordpress als Content 

Management System, waarbij de pagina's en berichten zijn samengesteld met de page builder 

Elementor Pro. Het inpassen van de vele verouderde HTML-pagina's met artikelen over de Zijper 

historie en met de startpagina's van de collectiebeheersystemen (ZCBS, ZBBS, ZPBS) heeft veel 

hoofdbrekens en energie gekost. Gekozen is voor een apart Menu Archieven, waaronder al deze 

pagina's zijn ondergebracht. De historische artikelen zijn opnieuw opgemaakt met Elementor Pro en 

de startpagina's van de beheersystemen hebben een nieuwe HTML-layout gekregen, waardoor ook 

de oude pagina's een meer eigentijds uiterlijk hebben gekregen.    

 

PR 

 

Er is veel belangstelling voor de Facebook-pagina van het museum die door Marjan wordt 

onderhouden. De informatie en foto's die hierop staan vormen een mooie kroniek van wat er 

allemaal te doen is in het museum. 
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Aankondigingen voor de exposities en voor evenementen als lezingen en fotomiddagen zijn in de 

vorm van persberichten naar de media gestuurd en daar gepubliceerd  

Voor de dorpskrant in Schagerbrug worden door Marjan regelmatig artikelen aangeleverd. 

 

Gebouwbeheer 

 

Door de firma's Chubb en Asey is regulier onderhoud verricht aan het beveiligingssysteem resp. de 

lift. 

 

Langs de Schagerweg is een bord, een ontwerp van Peter, geplaatst om de aandacht te vestigen op 

de nabije aanwezigheid van het museum. 

 

Door de penningmeester is gezorgd voor de aanschaf van een PIN-apparaat en het inpassen daarvan 

bij de afrekening van toegangsbewijzen en aankopen van bezoekers.  

 

De RABO Clubactie leverde € 515,99 op: de opbrengst is gebruikt voor de aanschaf van verlichting 

voor het letterbord "Zijper Museum".  

 

 

Samenwerking  

Met de Historische Vereniging "De Zijpe is de fotomiddag "Burgerbrug" voorbereid.  

 

Door de voorzitter is ondersteuning geleverd aan de Werkgroep SMS bij het voorbereiden en 

afwikkelen van de ondersteuningsaanvraag voor inkomstenderving bij de aangesloten SMS-musea. 

 

Tot besluit: 

Het vinden van nieuwe bestuursleden ter versterking van het huidige bestuur en voor het op termijn 

vervangen van de huidige bestuursleden is een punt van grote zorg. Met name op het gebied van PR 

en ICT bestaat dingend behoefte aan versterking van de groep vrijwilligers.   

 

Gonno Leendertse, voorzitter    

Schagerbrug, juli 2021 
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Lijst van foto's  

 

 1 Inrichting wisselexpositie "Engelandvaarders" (Gert Marees, Bert Siezen, Gonno) 

 2  Afdruk scherm multitouchtafel 

 3 Werkzaamheden ontkoppeling Zijper Museum van Max Plazierhuis  

               (op de ladder Piet Glas/Gert Marees) 

 4 Bomenkapdag (veel vrijwilligers) 

 5 Instructie opknappen schoolplaten door Theo Kooijman aan Willem Bakker en Bert Siezen  

 6 Voorblad Niestadt Verjaardagskalender 

 7 Jan Bellis jr. opent de "Engelandvaarders" 

 8 Niestadt-foto Hongerwinter  

 9 Omslag boek Hongerwinter van Ingrid de Zwarte 

10 Hans Ratelband (links) en Cees Boontjes (rechts) bij vertoning film "Schagen allerlei"   

11 Fotocollagekaart van het bezoek door bewoners van De Morrebok 

12 Eerste museumpaspoort uitgereikt in Zijper Museum - Arnold Romeijnders, Margriet Struijf 

13 Projector "de 100-jarige" (schenking) 

14 Kinderwagen (schenking) 

15 De pathofoon (schenking) – Bert Siezen en Siem Mars 

16 Archievenpagina website: brug naar de oude webpagina's  


