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Voorwoord 
 
Het jaarverslag van 2020 is een feit, u leest dit op dit moment via de site of 
wellicht heeft u een papieren versie in handen. Verderop vindt u in het 
Bestuursverslag een korte samenvatting van de activiteiten van het afgelopen 
jaar. 

We kijken terug op een bijzonder jaar, dat ondanks de bijzondere 
omstandigheden toch ook wel weer een succesvol jaar mag worden 
genoemd. We zijn ons bewust geworden van onze kwetsbaarheden en van 
onze kracht en we zullen deze lessen meenemen naar de toekomst. 

Met dit verslag geven wij een kijkje in het reilen en zeilen van het museum. 
En al kunnen we nooit alle activiteiten in dit verslag goed tot z’n recht laten 
komen, het mag duidelijk zijn dat we een enthousiaste groep vrijwilligers zijn 
die met elkaar het museum en daardoor Zoutkamp heel goed op de 
toeristische kaart weten te zetten. 

Nathalie van der Bleek, secretaris 

 

 

 

Snuif eens de geur van 
vis, teer, hout en diesel 
op, en vergeet even de 
huidige jachtige 
maatschappij. 
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Bestuursverslag 
 

Het jaar 2020 was voor het Visserijmuseum Zoutkamp, zoals voor ons allemaal, anders dan andere 
jaren.  Het was vooral het coronavirus dat een stempel op het jaar drukte. We mochten vanwege 
allerlei maatregelen op 1 april niet open voor het publiek zoals we al jaren gewoon waren te doen. De 
prachtige expositie “Een vissersdorp in oorlogstijd”, die met veel tijd en aandacht door de vrijwilligers 
was samengesteld en opgebouwd, was pas in juni onder corona voorwaarden toegankelijk voor het 
publiek. Maar tijdens de maanden dat we wel open waren was de belangstelling voor ons museum 
groot.  

Helaas konden ook veel activiteiten die een vast onderdeel van het museum vormen geen doorgang 
vinden. De arrangementen voor onze schepen ZK 4 en ZK 31 zoals beurtvaarten naar Groningen, 
Engelsmanplaattochten, enz. konden in veel gevallen niet doorgaan. Enkele bevrijdingstochten naar 
Schiermonnikoog konden met een beperkt aantal passagiers wel doorgaan maar de lezingen omtrent 
de expositie weer niet. Deelname aan activiteiten buiten het museum gingen eveneens niet door.  

Voor onze visbakkers- en garnalen pelploeg is het coronajaar zonder één enkele activiteit verlopen. 
Dat was zwaar voor de vrijwilligers die ons museum gedurende vele weekenden per jaar   
vertegenwoordigen in binnen- en buitenland.  

Vanwege het geheel ontbreken van activiteiten door de verschillende groepen zult u ook de verslagen 
missen, of in zeer verkorte weergave. 

Dat een en ander financiële consequenties heeft mag duidelijk zijn. Naast de steun die het museum 
heeft ontvangen van de verschillende overheden, hebben ook particuliere gevers zich niet onbetuigd 
gelaten. Daarvoor als museum onze grote dank. 

U vindt een verkort financieel overzicht in de vorm van een jaarrekening in dit jaarverslag. 

De belangrijkste drijfveer achter het museum is en blijft enthousiaste groep vrijwilligers die zich 
inzetten voor het museum. Het is een mooie groep mensen die telkens weer het museum wil 
verbeteren om zo een prachtig visitekaartje voor Zoutkamp te kunnen zijn. Mooi is ook dat we in een 
jaar van digitaal vergaderen ons bestuur weer op sterkte hebben gebracht in de persoon van Jakob 
Zwart. We gaan er samen met alle vrijwilligers weer tegenaan in een, hopelijk, nieuw coronavrij jaar. 

Namens het bestuur, 

Berend Zwart, voorzitter 
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Financieel verslag 2020 
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Verslag bak- en pelgroep 
In verband met alle beperkende maatregelen rondom corona is de bak- en pelgroep niet op stap 
geweest en heeft ze ook geen eigen activiteiten georganiseerd. Op deze plek is dit jaar dan ook geen 
verslag van deze groep te lezen. 
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Verslag schepencommissie 
Een memorabel jaar - terugblik vaarseizoen 2020 

De historische garnalenkotter ZK 4 Albatros en de houten garnalensloep ZK 31 
Neptunus vormen samen het varend erfgoed van het Visserijmuseum. Vanwege 
het coronavirus verliep het seizoen uiteraard anders dan gepland. Maar met de 
geweldige inzet van onze bemanning hebben we er toch het beste van gemaakt. 
Hierbij een korte impressie van het afgelopen jaar. 

Groot onderhoud 

Van januari tot en met juni zijn er de nodige vrije uurtjes gestoken in het 
onderhoud van de ZK 4. De masten werden van boord gehaald en in een loods 
gelegd waar ze konden drogen. Later zijn ze gerepareerd en van een aantal lagen 
perkoleum voorzien. Verder bestonden de werkzaamheden onder andere uit roest 
bikken, lassen en schilderen. De stuurhut is helemaal kaal geschuurd en staat 
inmiddels weer strak in de lak. Er werd een nieuwe 220 volt zekeringkast geplaatst 
en een deel van de bekabeling is vervangen. En last but not least: de netten zien 
er ook weer pico bello uit. 

Start vaarseizoen 

Begin juni was er sprake van een versoepeling van de coronamaatregelen. Er is 
een protocol opgesteld voor veilig en verantwoord varen met de ZK 4. We 
noemen een aantal belangrijke punten: minder passagiers (8-9 in plaats van 12) 
vanwege de 1,5 meter afstand, noteren van naam, telefoonnummer en e-
mailadres ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, 
gezondheidscheck en extra aandacht voor hygiëne. Nadat het protocol door de 
gemeente was goedgekeurd, kon het vaarseizoen dan eindelijk van start gaan 
op zaterdag 13 juni. Om enige ervaring op te doen met de nieuwe situatie zijn 
we rustig aan begonnen met gezinnen / kleine families. Vanaf medio juli 
maakten de rondvaarten over het Lauwersmeer, het bevrijdingsarrangement 
naar Schiermonnikoog en de tochten naar de Engelsmanplaat ook deel uit van 
het programma. Het organiseren van de beurtvaart is dit jaar helaas niet 
mogelijk gebleken. 

Bevrijdingsarrangement 

Nieuw in 2020 was het arrangement naar Schiermonnikoog in het kader van 75 
jaar bevrijding. Hierbij volgt de ZK 4 de route van de vluchtende SD’ers. Dit dagvullende programma 
start om 08.30 uur vanaf het Visserijmuseum. Aan boord werd het verhaal verteld door onze gids 

ZK 4

ZK 31 
Neptunus
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Egbert Stoutmeijer. De vlucht en arrestatie van de SD’ers van het Scholtenhuis stond hierbij centraal. 
Op Schiermonnikoog nam Cees Soepboer, gids van Bunkermuseum Schlei, het stokje over. 
Passagiers en bemanning maakten tijdens een fietstocht kennis met de belangrijke 
oorlogsmarkeringen. Ook werd er een bezoek gebracht aan het museum aldaar. De gasten waren 
zeer enthousiast over de inhoud van het programma en hebben genoten van een informatieve en 
leuke tour. Wilt u deze geschiedenis ook (her)beleven? Stuur dan een mail naar 
e.g.stoutmeijer@ziggo.nl. Zodra de data voor volgend seizoen bekend zijn, ontvangt u bericht. 

Rondvaart Lauwersmeer 

Er was heel veel belangstelling voor de rondvaarten over het Lauwersmeer. Deze tocht start om 
11.00 uur vanaf het Visserijmuseum. Onderweg vertelde de bemanning onder andere over het 
Nationaal Park Lauwersmeer, de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 en de geschiedenis van de 
garnalenvisserij. Er werd geluncht bij restaurant Het Raadsel van de Wadden met een prachtig 
uitzicht over het Lauwersmeer. Op de terugreis konden passagiers genieten van de enorme 
vogelrijkdom en kleurrijke plantengroei. Er waren zelfs nog Konikpaarden en Schotse hooglanders te 
zien. Normaliter meert de ZK 4 omstreeks 15.15 uur weer aan in de haven van Zoutkamp. Stap ook 
eens bij ons aan boord en geniet van de veelzijdige natuur en een vleugje nostalgie. 

Zeehondentocht Engelsmanplaat 

Voor liefhebbers van het Wad organiseert het Visserijmuseum jaarlijks een aantal tochten naar de 
Engelsmanplaat. Er was weer voldoende animo. Indien de omstandigheden het toelaten, is er 
gelegenheid om van boord te gaan en op de plaat te lopen. Bij terugkomst op Lauwersoog kunnen de 
passagiers genieten van patat met een gebakken visje bij restaurant Sterkenburg. Over de andere 
kant van het Lauwersmeer wordt er weer teruggevaren naar Zoutkamp. Wilt u dit unieke arrangement 
ook een keer meemaken? Stuur dan een mail naar zk4@visserijmuseum.com. Zodra de data voor 
volgend seizoen bekend zijn, ontvangt u bericht. 

Einde vaarseizoen 

In de maand oktober stonden er nog een aantal leuke tochten gepland, zoals de excursie naar 
gemaal De Waterwolf en de Nacht van de Nacht. Helaas sloeg het coronavirus in alle hevigheid toe. 
Het gevolg was dat er abrupt een einde kwam aan het vaarseizoen. Deze tochten zijn dus 
doorgeschoven naar volgend jaar. Gelukkig hebben we het virus op de ZK 4 buiten de deur weten te 
houden. 

100 jaar ZK 4 

Het museumschip ZK 4 Albatros is in 1921 gebouwd als beurtschip, maar werd na de Tweede 
Wereldoorlog overbodig door de toename van het vrachtvervoer over de weg. In 1948 kwam het 
schip in handen van de Zoutkamper visser Georgius Brian, die het ombouwde tot vissersschip. Met 
registratienummer ZK 4 op de boeg viste hij ermee tot de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. In 
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2002 is het schip in bruikleen gegeven aan het Visserijmuseum met als doel een uniek stuk 
Zoutkamper geschiedenis voor het nageslacht te bewaren. In 2021 is er dus sprake van een jubileum, 
want dan viert de ZK 4 haar honderdste verjaardag! Als de omstandigheden het toelaten, zal dit 
heugelijke feit de aandacht krijgen die het verdient. 

Garnalensloep ZK 31 Neptunus 

Vanwege de coronamaatregelen en de beperkte ruimte aan boord kon de sloep dit seizoen helaas 
niet worden ingezet. We hebben nog wel gebruikgemaakt van de stilligregeling via EOC. De komende 
periode heeft het onderhoud van de ZK 31 onze aandacht. Hopelijk kunnen er volgend jaar weer 
leuke tochten met de sloep worden gemaakt. 

Schippers, opstappers en gastvrouwen: hartelijk dank voor jullie inzet in deze bijzondere tijd en graag 
zien we jullie in het voorjaar weer terug in goede gezondheid! 

Tjark Visser en Anouk Bakker 
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Verslag collectie- en registratiebeheer 
Siegerlida's Hoeske            

In 2019 heeft Geertje van Vianen aan Maria Berghuis gevraagd voor Siegerlida's Hoeske te zorgen. 
De geregistreerde voorwerpen hebben een vaste plek, dit is weergegeven in ADLIB en de hoge 
vochtigheidsgraad vraagt aandacht. Jan Gerdez gaf aan dat de controle op schimmels en ongedierte 
maandelijks moet plaats vinden. Maria Berghuis deed in 2020 de schoonmaak en lette op 
onrechtigheden. Jan Gerdez nam de eindcontrole op zich en verwerkte alles administratief. 

Dataloggers   
De dataloggers (5 stuks) zijn op de volgende data ingelezen: 7 - 15 - 26 - 21 januari; 4 - 18 - 19 
februari; 1 - 3 - 5- 17 - 18 - 29 maart; 1 - 7 - 15 - 21 april; 5 - 9 - 20 mei; 2 - 5 - 16 - 17 juni; 7 - 15 - 21 
juli; 4 - 18 - 19 augustus; 1 - 5 - 15 - 16 september; 6 - 20 - 21 oktober; 3 - 17 - 18 november; 1 - 5 - 
15 - 16 december. 
 
Registratie                                                                                                                                                                                                                     
Maria Berghuis heeft een deel van Geertje haar werk overgenomen. Geertje heeft Maria ingewijd in de 
kunst van het registreren. Jan Gerdez verwerkt de gegevens in ADLIB en helpt de registratie te 
perfectioneren.                              

Het aantal geregistreerde objecten stond op 31 december 2020 op 1736. Van pl.minus 125 objecten 
moeten nog foto's worden genomen. 

Schenking Jan v.d. Veen                                                                                                                                    
In februari 2020 overleed Jan v.d. Veen. In het voorjaar van 2020 ontving het Visserijmuseum 166 
ordners met fotomateriaal en tekst van Jan v.d. Veen. De 166 ordners bevatten foto's van o.a. schepen; 
visserij; Zoutkamp vroeger en nu; Vlaggetjesdagen; Lauwersoog; bedrijven; natuur etc. Het is de 
bedoeling om dit materiaal in de toekomst te digitaliseren.We hebben van Eiko en Sietske Rispens de 
externe harde schijf van Jan v.d. Veen mogen kopiëren. 

Tevens hebben we in het fotoarchief (periode 2004 - 2020) digitaal van diverse fotografen de foto's 
opgeslagen van o.a. Vlaggetjesdagen; Historische Dagen Verhildersum; tochten met de ZK 4 en ZK 31; 
Appingedam; Greetsiel; Leer etc. 

Opruimen                                                                                                                                                                  
Spoedig bleek dat bij een goede beoordeling bij de registratie een aantal vragen beantwoord moeten 
worden. 

 - Welke objecten moeten worden geregistreerd?   

 - Wie stelt vast wat wordt geregistreerd, afgestoten of weggegooid?  

 - Wat is hierover vast gelegd? 

Uit het beleidsplan blijkt dat er een beoordelingscommissie moet zijn met een vertegenwoordiger uit het 
bestuur. Deze commissie bepaald of een voorwerp tot het culturele erfgoed van het Visserijmuseum te 
Zoutkamp behoort en daarom moet worden bewaard en geregistreerd. Binnen de museumwereld is 
nauwkeurig vastgesteld hoe geregistreerde materiaal kan worden afgestoten, wanneer dit niet binnen de 
doelstelling van het museum past. 

Er werd een commissie samengesteld bestaande uit Berend Zwart, Jan Bakker, Jan Gerdez en Maria 
Berghuis. Deze is in 2020 eenmaal bijeen geweest. In deze paar uren is al veel werk verricht. 

Het kwetsbare erfgoed moet voor langdurig behoud worden gewaarborgd. Het depot moet efficiënter 
worden ingericht. Hier is een begin mee gemaakt. Voor de ordening van de zeekaarten hebben Jan 
Gerdez en Koert Sterkenburg hun steentje bij gedragen. 
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Siegerlida’s Hoeske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Jan Gerdez en Maria Berghuis 

 

 

 



   Verslag baliegroep  
   

 

 

13 

Verslag baliegroep  
Door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen is het seizoen 2020 anders en vooral korter  
verlopen dan normaliter het geval is. Pas op 16 juni mocht het museum open voor publiek.  We 
kregen ook te maken met de wereld van desinfectiemiddelen, mondkapjes etc. In een vooroverleg (op 
afstand) is afgesproken om zoveel mogelijk met tweetallen te werken gezien de extra hygiëne 
maatregelen die getroffen moesten worden zoals extra schoonmaakacties. Mede om reden van de 
aan te houden “tijdblokken” is daarom ook besloten om beperktere openingstijden aan te houden van 
12.00 tot 17.00 uur. Met aanvulling van een 3tal tijdelijke vrijwilligers was dit alles mogelijk. Daarom 
dank aan deze vrijwilligers.  

We mogen ons gelukkig prijzen met een vast team van baliemedewerkers  die trouw de balie blijven 
doen. Het blijft nodig om uit te zien naar nieuwe vrijwilligers. We zijn blij dat het steeds weer lukt om 
het team op sterkte te houden. 

De balie wordt bemenst door de ‘weekploeg’ en de ‘zondagploeg’. Deelnemers aan de weekploeg 
hebben allen een eigen dag en werken om toerbeurt op de zaterdag. Mensen uit de zondagploeg 
werken om toerbeurt op de zondag  van normaliter 13 tot 17 uur. Dit seizoen ook van 12 tot 17 uur. 
Enkele mensen uit de zondagploeg springen ook wel eens door de week bij indien er een calamiteit of 
ziekte is. Over het algemeen is men zeer sociaal en altijd bereid om in te springen. 

Niet alleen het bemensen van de balie en ontvangen van bezoekers maar ook het regelen van 
arrangementen/rondleidingen, onderhoud en schoonmaak Huisje/ schoonmaak museum/ inkoop 
souvenirs en kaartmateriaal  hoort bij de taak van de baliemedewerkers.  

Het baliehoofd maakt aan het begin van het seizoen een jaarrooster voor de zondagsdienst. De 
mensen kunnen van te voren aangeven welke zondag ze beslist niet kunnen. Daar wordt dan 
rekening mee gehouden.                                                                                                                                               
Aan het begin van elke maand wordt een maandrooster gemaakt voor de weekvrijwilligers.  

Ondanks de beperkingen in 2020 was het bezoek aan het museum na de late opening toch niet 
verkeerd te noemen. Natuurlijk en helaas een fractie van andere jaren. Maar toch leuk te merken dat 
mensen er wel weer op uit wilden. De meeste bezoekers hielden zich zonder morren aan de 
geldende richtlijnen  -mondkapje, handen desinfecteren, registeren en afstand houden. De technische 
dienst had het museum voorzien van linten en looplijnen. Dit werkte voortreffelijk.                                                                                                                                                                     
De reacties van bezoekers is vrijwel altijd positief en enthousiast. Zowel over het museum (sfeer - 
professioneel en toch gezellig – veel spullen zijn aanraakbaar) als over het dorp en het gebied.  

De verkoop van wandel-fietskaarten en routes loopt gestaag terug. Door meer gebruik van internet en 
het kunnen downloaden van routes etc. kopen mensen minder “papieren kaarten”. Er zal altijd wel 
een categorie mensen zijn die dit toch prettig vindt en dus gaan we daar maar gewoon mee door. 
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Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk groepen te ontvangen en 
rondleidingen/dorpswandelingen te organiseren. De rondleiders hebben daarom een heel seizoen 
stilgestaan. 

Het nieuwe  kassasysteem werkt goed. Iedereen kan hiermee goed uit de voeten. Natuurlijk zijn er 
menselijke foutjes maar dat is niet te voorkomen. In vergelijking met de oude kassa is dit een grote 
vooruitgang en een goede investering geweest. Gemakkelijk voor de registratie en opmaak van de 
kassa.  

Gelukkig is het verzoek om een pinapparaat op tijd ingewilligd. Een van de coronamaatregelen was 
het verzoek om zoveel mogelijk met pin en liefst contactloos te betalen. En dat hebben we 
gemerkt…daar werd volop gehoor aan gegeven. Dus geluk bij een ongeluk, het goede moment voor 
een pinapparaat!                                                                                                                                                        
Contant betalen blijkt nu toch langzamerhand bij veel mensen uit de gratie. Het nadeel is wel dat er 
weinig tot geen kleingeld binnen komt wat bij teruggave van wel een contante betaling soms even 
puzzelen is.  

Door de bekende maatregelen zijn er geen mogelijkheden geweest voor een infobezoek aan 
plaatselijke bedrijven. We hopen dit zo gauw mogelijk weer op te pakken.  

Frieda Buitjes 
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Verslag onderhoud en techniek 
In het jaar 2020 stond alles in het teken van Corona. Ook de afdeling onderhoud en techniek kon 
hierdoor niet het werk doen dat ze normaal altijd deden. De beperkte afstand tot elkaar speelde hierin 
een rol. Ook de onzekerheid over de (financiële) gevolgen voor het museum maakten dat er niet 
groots is ingezet op onderhoudsprojecten of vernieuwingen. 

Uiteraard zijn de gebruikelijke, noodzakelijke werkzaamheden wel uitgevoerd. Ook heeft het team er 
voor gezorgd dat alle maatregelen die moesten worden getroffen om het museum corona-proof te 
maken zijn uitgevoerd.  
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Verslag PR-activiteiten 
Er is dit jaar, het jaar waarin alles anders was dan we gewend waren, geen apart verslag van de PR-
activiteiten.  

In de diverse andere verslagen wordt echter wel duidelijk dat we niet stil hebben gezeten. Door 
middel van de vaartochten, de exposities en de wandeltochten is het museum op veel manieren 
onder de aandacht gebracht.  

Via Facebook en Twitter is aandacht gevraagd voor alles wat er is gedaan en dat heeft, ondanks de 
beperkte mogelijkheden, veel goede publiciteit en daarmee bezoekers, voor het museum opgebracht. 
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Medewerkers jaarverslag 
Aan dit verslag hebben de volgende personen meegewerkt. 
 
Anouk Bakker 
Jan Bakker 
Frieda Gerdez-Buitjes 
Nathalie van der Bleek 
Jan Gerdez 
Maria Berghuis 
Berend Zwart 
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Contactinformatie 
Algemeen: 

Stichting Visserijmuseum Zoutkamp 
Reitdiepskade 11 
9974 PJ Zoutkamp 

Website: https://www.visserijmuseum.com/ 

Telefoon: 0595 401957 

 
E-mail:  info@visserijmuseum.com 
Twitter:  twitter.com/Visserijmuseum 
Facebook:  facebook.com/visserijmuseumzk 

Rondleidingen en arrangementen:  
E-mail:  arrangementen@visserijmuseum.com 

ZK 4: 
Schipper: Tjark Visser 
E-mail: ZK4@visserijmuseum.com 

ZK 31: 
Schipper: Peter Postma 
E-mail:  ZK31@visserijmuseum.com 

Bestuur: 

• Berend Zwart (voorzitter) 
• Nathalie van der Bleek (secretaris) 
• Jan Bakker (penningmeester) 
• Jan Gerdez (archief/foto-beheer) 
• Jakob Zwart (contact vrijwilligers) 
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