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De al 31 jaar bestaande vereniging had eerst 
alleen een zolder met archief. “Met het nieuwe 
onderkomen aan de Nieuwestreek 1 zijn wij 
zichtbaar geworden, daar zijn we blij mee,” aldus 
Joyce. “Wij gaan als hoofdhuurder het pand 
gebruiken voor exposities, op de bovenverdieping 
hebben we ons archief en de bibliotheek. In de 
gangen is van alles te zien over de geschiedenis 
van Schiermonnikoog. Wij zijn een soort informatie- 
centrum voor mensen die iets willen weten over de 
historie van het eiland of hun voorouders.”

Het Koningshuis is in 1876 door Koning Willem 
III geschonken aan het eiland, samen met een 
lagere school. De naam heeft het pand echter 
te danken aan hoofdonderwijzer Henk Koning, 
die er van 1958 tot 2016 woonde. In het nieuwe 
pand is ook een filmzaaltje waar de talrijke films 
van de vereniging kunnen worden afgespeeld, 
bijvoorbeeld over de walvisvaart, zomerhuizen of 
boeren op het eiland. Die films kan men overigens 
voor € 3,- per film ook via het digitale filmarchief 
thuis bekijken. Leden van ’t Heer en Feer krijgen 
driemaal per jaar het gelijknamige tijdschrift 
toegezonden. En jaarlijks geeft de vereniging een 
thema-uitgave (boekje of dvd) uit, gekoppeld aan 
de tentoonstelling. In 2020 was dat: “Schiermon-
nikoog 75 jaar bevrijd”. Joyce: “Ook geven wij 
sinds 2004 elk voorjaar een Jaarboek uit. Een 
prachtig naslagwerk waar we trots op zijn.” 

Verjonging
Van de historie naar de toekomst. ’t Heer en Feer 
is druk bezig met verjonging. “We willen de jeugd 
meer betrekken bij de cultuur en historie van het 
eiland. Het gaat om het vertellen van verhalen, 
daarbij is het belangrijk dat de jeugd door 
verhalen van de ouderen wordt geïnspireerd om 
die ook weer door te geven. Met het onderwijs 
gaan we hier aandacht aan besteden,” voegt 

Etty van der Veer, vice-voorzitter van ’t Heer en 
Feer toe. Ook Wadden digitaal, een provinciaal 
project gericht op het koppelen van alle digitale 
systemen van de cultuurhistorie van de eilanden, 
is gericht op de toekomst. Joyce: “Daarmee wordt 
alle informatie straks makkelijk beschikbaar voor 
iedereen die geïnteresseerd is in het erfgoed van 
de eilanden.”
Bent u geïnteresseerd in het eilander erfgoed en 
daarmee in ’t Heer en Feer? Kijk op  
www.theerenfeer.nl.  Leden en donateurs zijn  
van harte welkom.

Eilander historie decor van waardevolle 
koffieochtenden
Koffiedrinken. Het is iets gewoons, maar kan 
van grote waarde zijn. Dat ervaren de dames 
en heren die elke dinsdagochtend aanschuiven 
aan de koffietafel in het Koningshuis. De geur 
van verf en nieuwe vloeren hangt er nog. Eén 
van de bezoekers vertelt dat ze het fijn vindt om 
hier te komen, omdat haar man is overleden en 
ze thuis maar alleen is. Ouderenwerker Brenda 
Scheper zegt dat dit goed illustreert waarom het 
koffiedrinken zo belangrijk is: voor sommigen is 
het een manier om onder de mensen te zijn. 

Herinneringen aan de muur
Eén van de vaste koffiedrinkers Anneke Aben, 
tevens gastvrouw bij ‘t Heer en Feer, toont foto’s 
van de voormalige zeevaartschool en het door 
zee weggeslagen strandhotel die aan de muren 
hangen. “Die is in mijn vaders jeugd gebouwd.” 
Zelf herinnert ze zich nog dat in haar jeugd veel 
mannen weg waren in de winter. Ze voeren mee 
met de Willem Barendsz voor de walvisvaart. 
“Helemaal naar Kaapstad. Ik houd erg van dit 
eiland en vertel er graag over.” Ze hoopt dat 
in de toekomst meer oude voorwerpen worden 
tentoongesteld. “Dingen die ik ken uit mijn 
kindertijd, zoals oude schoolbanken. Dat vind ik 
het leukst.”

Op 11 november is op Schiermonnikoog het Koningshuis na 
een flinke verbouwing officieel geopend door commissaris 
van de Koning, Arno Brok en burgemeester Ineke van Gent. 
In het Koningshuis zijn de cultuurhistorische vereniging ‘t Heer 
en Feer, schildersclub De Kwast en Zorg en Welzijn van de 
gemeente samen gehuisvest. “Het Koningshuis is de huiskamer 
van Schiermonnikoog waarin de cultuurhistorie van de 
eilanders bewaard wordt,” vertelt Joyce van Bon, voorzitter  
’t Heer en Feer.  
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