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JAARVERSLAG 2021 
 
Het jaar 2021 was het jaar van uitersten. Het verenigingsleven stond op een laag pitje. Door 
corona bleven de deuren van ’t Heer en Feer voor bezoekers gesloten. De gastvrouwen en -
heren konden niet aan de slag en ook de werkgroepen waren door de beperkingen enerzijds 
en door de verhuizing anderzijds, zo actief als mogelijk. Van persconferentie tot 
persconferentie bleef het onderzeker wanneer dingen wel weer mogelijk zouden zijn.  
 
Tussentijds kwam de verbouwing van het Koningshuis eindelijk goed op stoom. Begin 
2021 was de vloer die voor Kerst was gestort droog en werd begonnen met opbouwen. De 
voortgang was via de dorpsbode en het Tijdschrift te volgen en op de website konden de 
foto’s worden bekeken. Als bestuur waren we nauw betrokken bij de verbouwactiviteiten. 
Bij het verlichtingsplan, de kleurstelling van de vloer, wanden en plafond, ontwerp 
keukentje, tegels van het toilet, inrichten tuin etc. Volgens planning zou de verbouwing eind 
april zijn afgerond. Dit is uiteindelijk halverwege juli geworden, gelijk met de start van de 
bouwvak. Het inrichten kon toen beginnen. 
 
Ondertussen waren de deuren van het tijdelijke onderkomen van ’t Heer en Feer in de 
Oude Zeevaartschool gesloten. Het is spijtig van de mooie expostie die hier te zien was. 
Uiteindelijk was deze in 2020 slechts voor een hele korte periode voor het publiek 
toegankelijk geweest. Gelukkig is de Museumgids die van deze expositie is gemaakt, een 
blijvend naslagwerk.  
 
Ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 maart moest net als in 2020 op ‘papier’. 
Er is één reactie binnengekomen op de ALV-brief naar de leden. Deze staat vermeld op de 
website bij de stukken van de ALV 2020 en had verder geen gevolgen voor de voorstellen 
zoals vermeld in de brief naar de leden en zijn dan ook ‘voor akkoord’ aangenomen: 
Annemarth Sterringa is formeel toegetreden tot het bestuur van ’t Heer en Feer (vereniging 
en stichting), het bestuur is decharge verleend voor het voorgaande verenigingsjaar, 
(inclusief instemming met de Jaarrekening 2020) en er is ingestemd met de begroting en 
beleidsplan van 2021.  
 
Binnen het bestuur heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Eric Augusteijn is  
per 20 maart afgetreden. Eric was sinds 13 april 2013 bestuurslid en stelde zich na twee 
bestuurstermijnen niet meer beschikbaar. Eric, bedankt voor al het werk dat je hebt verzet 
binnen het bestuur! Annemarth Sterringa is per 1 april toegetreden als bestuurslid.  
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De presentatie van het Jaarboek 2020 vond in klein comité in de buitenlucht plaats.  
Op 10 april haalde een ponykar scheidend bestuurslid Eric Augusteijn op aan de 
Middenstreek om het eerste Jaarboek 2020 te overhandigen aan Sietske van der Bijl-
Holwerda bij manege stal Florida. Foto’s van de presentatie zijn te bezichtigen op de 
website, FaceBook en in de Dorpsbode. Complimenten voor de Jaarboekredactie voor deze 
fraaie 17e editie! We hebben logischerwijs iets minder exemplaren kunnen verkopen dan in 
het jaar ervoor maar zijn wel uit de kosten (JB 2020: 423 stuks, JB 2019: 458 stuks). 
 
Op 31 mei is de huurovereenkomst tussen de gemeente Schiermonnikoog (eigenaar) en de 
hoofdhuurder Stichting Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer Schiermonnikoog (‘de 
Stichting’), getekend. Gelijktijdig is een gebruikersovereenkomst tussen de Stichting, Zorg 
& Welzijn en de schilderclub De Kwast getekend. Vóór de bouwvak was het grootste deel 
van de verbouwingswerkzaamheden afgerond.  
 
Het Tijdschrift is dit jaar weer drie keer verschenen. De Tijdschriftredactie onder 
eindredacteurschap van Hilbert de Vries heeft het stokje overgedragen aan Frits Roelsma. 
Eddie Bakker en Hilbrand Abma hebben als redactielid afscheid genomen. Erik Jansen is als 
redactielid gebleven. Cas Straatman is toegetreden tot de redactie en Roos Nieweg doet de 
tekstbewerking. Hilbert, Eddie en Hilbrand nogmaals dank voor jullie jarenlange inzet voor 
het Tijdschrift! 
 
Ebel Kuipers heeft in de stijl van het Jaarboek een nieuwe lay-out gemaakt voor het 
Tijdschrift. De laatste editie van 2021 was in dit nieuwe jasje. 
 
In de periode 8 juli – 26 augustus stond ’t Heer en Feer elke donderdagavond met een 
kraam op de Strúnmarkt. Het was weer even fijn om (veilig) onder de mensen te zijn! 
 
In juli is gestart met het verhuizen van de spullen van ’t Heer en Feer naar het Koningshuis 
en zijn de bruikleenobjecten teruggebracht naar de eigenaren. Op 9 augustus heeft ’t Heer en 
Feer de sleutel van de Oude Zeevaartschool ingeleverd. Dank voor het kosteloos ter 
beschikking stellen van dit tijdelijk onderkomen! 
 
Vanaf augustus is gestart met de inrichting van het Koningshuis. Eerst zijn alle zeilen 
bijgezet om Zorg en Welzijn te laten starten met hun activiteiten (4 ochtenden per week).  
Op 1 september dronken eilanders de eerste kopjes koffie aan de lange tafel. Op 1 oktober is 
ook schildersclub De Kwast gestart met schilderen. Ondertussen is ’t Heer en Feer bezig 
met het verder inrichten van o.a. de filmzaal, de exposities en de verhuizing van de 
collectie naar de eerste verdieping van het Koningshuis.  
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Voor het inrichten van de exposities is de hulp ingeroepen van Ruud Binnendijk. Ruud 
heeft samen met Frits Roelsma de klus geklaard. Onderwerpen zoals o.a. onderwijs, jacht, 
eilander huizen, eilander tradities, de dijkdoorbraak, boeren, walvisvaart, kerken, 
Vredenhof en een deel van de recent verworven collectie van Jan Loman, worden getoond.  
 
Tijdens het werkbezoek op 11 november is het Koningshuis officieel geopend door 
commissaris van de Koning Arno Brok en onze burgemeester Ineke van Gent. Vanwege de 
corona-maatregelen vond de opening in beperkte kring plaats. De feestelijke opening van de 
koningshuis-activiteiten van ‘t Heer en Feer liet dit jaar vanwege de coronamaatregelen op 
zich wachten.  
 
In november heeft ’t Heer en Feer meegedaan met drie wandelingen (‘Strandpalen’, 
‘Walvisvaartwandeling’ en ‘In en om het dorp’) tijdens de November Wandelmaand 
georganiseerd door de VVV.  
Eind november verscheen het jaarlijkse themanummer – Klozum geschreven door Jan 
Kooistra. Helaas geen lezing in het Koningshuis over dit boeiende onderwerp. Wel heeft Jan 
ter compensatie een mooi aansprekend filmpje gemaakt om het nieuwe themanummer te 
promoten. 
 
We kregen een aantal mooie bruikleenobjecten ter beschikkking om de exposities in het 
Koningshuis te verfraaien. Ook heeft ’t Heer en Feer, mede door meer zichtbaar te zijn, in 
2021 weer een aantal waardevolle schenkingen (en mooie contacten!) verkregen.  
 
Het bestuur van ’t Heer en Feer heeft geen enkel risico willen nemen met de inzet van haar 
gastvrouwen en -heren. De kracht van onze gastvrouwen en -heren is het menselijke 
contact met de bezoekers en het vertellen van verhalen bij de expositie. Verhalen vertellen 
met mondkapjes voor en bijvoorbeeld de verplichting om 1 bezoeker per 5 m2 te borgen, 
was geen haalbare kaart.  
 
De webwinkel speelde ook in 2021 een hele belangrijke rol. Er werden in totaal 727 items 
verkocht. Naast de films waren ook de Jaarboeken en (opnieuw uitgebrachte) 
themanummers populair. 
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Vorig jaar waren er al 7 uitverkochte themanummers herdrukt. In 2021 zijn er nog eens  
4 themanummers opnieuw gedrukt, te weten:  
 

1. Jacht, Stroperijen en Robbenvangst (themanummer 2003) 
2. Strandingen en Jutters (themanummer 2002) 
3. 170 Jaar Reddingswerk (themanummer 2000) 
4. Schiermonnikoog, een wandelend eiland (themanummer 2004) 
 

In totaal zijn er 161 themanummers via de webwinkel verkocht waarvan Klozum met  
45 stuks, de meest verkochte was. 
Ook de boekjes Ambulancevluchten 1933-2020 en De fotoreportage van Schiermonnikoog 
geschreven door Jan Holwerda, zijn in 2021 herdrukt. 
 
In 2021 heeft onze penningmeester een nieuw boekhoudpakket, eBoekenhouden, in 
gebruik genomen. Naast de ledenadministratie kan dit pakket een koppeling maken met 
onze bankrekeningen voor automatische boekingen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid 
(eventueel in de toekomst) een kassa-applicatie toe te voegen. 
 
In 2021 groeide het digitale filmarchief gestaag door. Eind 2021 waren er 57 films 
beschikbaar in het filmarchief waarvan de meeste gemaakt door Dick Kool samen met Lina 
Kool-Aikema en Jan Holwerda. Er is voor 234 films kijkrecht besteld. Film 47, de presentatie 
van het boek van Hotel Van der Werff was met 17 keer, de meeste gevraagde.  
 
In 2021 is de ansichtkaarten-collectie niet verder uitgebreid. We zijn hier gewoonweg niet 
aan toegekomen. Er werden wel 11 sets (33 stuks) ‘leesplankjes met woorden in de Eilander 
taal’ verkocht. 
 
Het bestuur is maandelijks bijeengekomen voor de bestuursvergaderingen. Een aantal keren 
werd hierbij noodgedwongen gebruik gemaakt van Skype.  
 
Ondanks alle coronabelemmeringen is ons ledenaantal in 2021 toch met 17 toegenomen! 
 

AANTAL 
LEDEN 

eiland wal  totaal 

31-12-20 200 270 470 
31-12-21 200 287 487 
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Naast alle coronaperikelen is voor ’t Heer en Feer in 2021 een lang gekoesterde droom een 
eigen accommodatie te hebben, uitgekomen! We hebben een sfeervol onderkomen op een 
prominente plek in het dorp welke klaar is om eilanders en bezoekers te ontvangen. Dank 
aan de vele vrijwilligers die het bestuur hebben geholpen dit te realiseren (met name Tom de 
Neef, Kees Hogervorst, Jan Holwerda en Ruud Binnendijk).  
Naast alle verbouwingsperikelen hebben we weer een prachtig Jaarboek aan de reeks mogen 
toevoegen. Het themanummer 2021, dat vanwege het thema pas aan het einde van het jaar 
op de mat viel, is met veel enthousisame ontvangen en het Tijdschrift is weer 3 x verschenen. 
En onze (web)winkel die weer is gegroeid met nieuwe maar ook opnieuw uitgegeven titels. 
De collectie en het filmarchief zijn beiden verrijkt met mooie en belangrijke items. We 
hadden niet kunnen vermoeden dat we na 2020 nog een heel jaar met coronabelemmeringen 
te maken zouden krijgen.  
 
Vol vertrouwen gaan we verder om ons klaar te maken om de organisatie weer op te lijnen 
met onze gastvrouwen en -heren en met de werkgroepen. Het zal een feest zijn voor 
collectiebeheer om de werkzaamheden op de fraai ingerichte eerste verdieping van het 
Koningshuis weer te kunnen oppakken. Zo gauw als de coronamaatregelen dit toelaten 
natuurlijk. Dit alles met als doel het cultuurhistorisch erfgoed van Schiermonnikoog te 
bewaren, te bevorderen en te delen met een ieder die hiervoor belangstelling heeft. 
 
Dank aan allen die zijn of haar steentje aan de vereniging heeft bijgedragen in 2021! 


