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1. Inleiding
Stichting ’t Drijverhuus is in 2017 gestopt met het organiseren van activiteiten in de voormalige Jan
Drijverschool, omdat de Gemeente andere plannen had met het gebouw en de ondergrond. Een
vervolg als ‘Cultureel Centrum’ was uitgesloten. Het gebouw zou worden verbouwd, dan wel worden
afgebroken. De intentie is er om de gymzaal voor de sportvereniging ZDH van het dorp te behouden.
In 2019 staat het gebouw er nog steeds. Stichting ’t Drijverhuus (c.q. Klifhanger) onderzocht samen
met Arnold van Bruggen van MOK Centrum voor documentaire & storytelling (zie punt 2) de
mogelijkheden om een tentoonstelling van de Zilveren Camera in het gebouw te realiseren.
2. Juni – Jubileumtentoonstelling van De Zilveren Camera
Tijdens de Texelse cultuurmaand Lange Juni heeft Arnold van Bruggen van MOK Centrum voor
documentaire & storytelling uit Den Hoorn, in ’t Drijverhuus van 9 t/m 30 juni 2019 een
tentoonstelling georganiseerd van de jubileumeditie van de zeventigjarige stichting De Zilveren
Camera. Tweehonderd prijswinnende foto’s van de belangrijkste Nederlandse persfotografiewedstrijd
zijn daar gratis te zien geweest van 11-17 uur. Prijswinnende fotografen gaven bovendien
rondleidingen, lezingen en workshops.
3. Juni – Buitententoonstelling
In de tuin rondom ’t Drijverhuus was in diezelfde periode de Texelse fototentoonstelling Jij en ik en
iedereen die we zien opgesteld. Grote fotoportretten van markante Hoornders, gemaakt door bewoners
van zorgboerderij Novalishoeve te Den Hoorn in samenwerking met fotograaf Anoek Steketee.
Beide tentoonstellingen waren een succes met naar schatting ruim 2500 bezoekers.
4a. Zomer – Klifhanger nieuwe editie
In 2018 heeft de Stichting ’t Drijverhuus de negende editie van de kunstmanifestatie Klifhanger
georganiseerd met als thema Erfgoed. Omdat ‘Klifhanger kunst op locatie’ een tweejaarlijks
evenement is, zijn er plannen uitgezet voor de volgende Klifhanger in 2020.
Samen met beeldend kunstenaar Erik Alkema werd er gekozen voor het thema Dorpsgeest. Klifhanger
2020 zou de opmaat vormen voor een groter project dat Erik Alkema als ‘artist in residence’ met zijn
sociaal artistiek onderzoeks- en adviesbureau SEENIK de komende paar jaar op Texel wilde gaan
houden, om met de bevolking van de verschillende dorpen op het eiland beeldend en verhalend
onderzoek te doen. Hiervoor is een projectplan samengesteld.
4b. December – Klifhanger nieuwe editie
In verband met persoonlijke omstandigheden ziet Erik Alkema zich genoodzaakt dit totaalproject terug
te trekken en af te zien van medewerking aan Klifhanger 2020. Doordat het gekozen thema te veel
verweven was geraakt met het project van Erik Alkema meende het bestuur Dorpsgeest los te moeten
laten; het nieuwe thema is Vloedlijn geworden. Vanaf december moesten alle zeilen worden bijgezet
om Klifhanger 2020 van de grond te krijgen.
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5. Omvorming van de Stichting ’t Drijverhuus in Stichting Klifhanger
Veel van de doelstellingen van Stichting ’t Drijverhuus hingen nauw samen met het voormalige
schoolgebouw.
Hoewel het gebouw in zijn geheel gaat verdwijnen, blijft de Stichting bestaan, evenals haar
doelstellingen: het bevorderen van kunst en cultuur op Texel in het bijzonder in en vanuit Den Hoorn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en bieden van
mogelijkheden voor exposities, workshops en galerieruimte.
Omdat met het gebouw de naam ’t Drijverhuus verdwijnt, heeft het grotendeels nieuwe bestuur ervoor
gekozen de naam om te zetten in Stichting Klifhanger.
Het bestuur van de Stichting Klifhanger bestaat uit:
Christiane Tschäppät, voorzitter
Jan Mooren, secretaris
Jan Buijs, lid met name voor subsidieaanvragen
Kees Boon, penningmeester
Cor van Heerwaarden, lid
De gedeelde verantwoordelijkheid van het bestuur blijft bestaan.
6. Op naar Klifhanger 2020
In december zijn de volgende zaken uitgezet:
- een nieuw projectplan met thema Vloedlijn;
- een begin is gemaakt voor een nieuwe begroting en financieringsplan;
- start voor benadering van kunstenaars;
- realisatie van een geheel nieuwe website.
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