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1. Heer en Feer website verslag 2020
In 2019 waren al pagina’s voor het Filmarchief en de Webwinkel 
toegevoegd en is er ook een zoek-functie voor de hele website 
bijgekomen. In 2020 is de pagina Filmarchief geheel vernieuwd, 
is de zoek-functie uitgebreid en de pagina Doneren toegevoegd. 
Tevens is ook een cumulatief overzicht van het Tijdschrift 
opgenomen.

Het aantal bezoekers is in 2020 enorm toegenomen, het aantal 
berichten en pagina’s op de website bekeken steeg naar 21.879. 

Populairste berichten: 

1. Presentatie Schiermonnikoog 75 jaar bevrijd, 1943
2. Koningshuis exposities naar Nieuwestreek 7, 922
3. Jaarboek 2019 is verschenen, 719
4. Presentatie boek De Zeevaartschool, 680
5. Een 2e druk voor verschillende boekjes, 621

Populairste pagina’s: 
1. Voorpagina, 2855
2. Actueel, 1878
3. Filmarchief, 989
4. Vereniging, 553
5. Koningshuis, 509

Webwinkel: 
De webwinkel is gestart op 30 maart 2019, tegelijk met de 
presentatie van het Jaarboek 2018. 
Ook dit jaar was de online verkoop een belangrijke inkomsten-
bron, zeker toen het Koningshuis en het Bezoekerscentrum 
door de Corona-maatregelen moesten sluiten in de periode dat 
het boek van de Zeevaartschool, het Jaarboek 2019 en het 
themanummer 2020 uitkwamen.



Naast deze boeken werden alle uitgaven en artikelen van ’t Heer 
en Feer via de webwinkel verkocht het aantal bestelde artikelen 
bedroeg 779 (wal:472, eiland:307), dit resulteerde in een netto 
omzet van €8.515. 

Populairste online artikelen in 2020: 

1. Themanummers, 228 (75 jaar bevrijd:124)
2. Jaarboeken, 199 (Jaarboek 2019:191)
3. Films, 186 (Een Oorlog van 8 weken:16)
4. (Voorintekening) boek Zeevaartschool, 120
5. Ansichtkaarten, 27 sets (81 stuks)

Filmarchief 

Op 7 juni 2019 werd gestart met het Filmarchief. Eerder was al 
de film Walvis in Zicht! aangekocht en het bestuur zocht naar 
een mogelijkheid om deze film online en tegen een kleine 
vergoeding aan te bieden. Via de webwinkel kan een licentiecode 
voor de film worden aangeschaft waarmee men toegang tot de 
film krijgt. De film is dan 7 dagen via streaming ter beschikking.

In 2020 werden er 22 films toegevoegd, in totaal hebben we nu 33 
films online, prachtige films van Dick en Lina Kool, Jan Holwerda 
en anderen.  



2. Werkgroep Collectiebeheer

Verslag 2020

De werkgroep bestaat uit twee personen, Arend Maris en Eric Augusteijn.

De eerste maanden van 2020 zijn we nog bezig geweest met het registreren van 
objecten/foto's/documenten/geschriften/boeken, afkomstig uit de nalatenschappen van Piet 
Teensma en van Bert Draaijer. Het werk vordert gestaag, maar langzaam.  

Heel blij zijn we met de inzet van mw. Manda vd Haring, die zich verdienstelijk maakt met het herzien 
en aanvullen van de inhoudsopgaven van de mappen waarin Henk Koning decennialang knipsels e.d. 
heeft verzameld. 

Op de plank staan nog de registratie van de collectie van Durk Reitsma, de afgeschreven documenten 
afkomstig uit de basisschool en de dia's afkomstig van Stichting Welzijn/Ouderenzorg. Pas als alles is 
geregistreerd is te bepalen welke items we dubbel, meervoudig of overbodig hebben en welke 
daarvan kunnen worden verkocht/weggegeven/weggegooid. 

In de warme zomer was het op de Dorpshuiszolder te warm om er te kunnen werken. Eric heeft wel 
werk mee naar huis genomen, om er daar aan te kunnen doorwerken. Dat betreft voornamelijk het 
inscannen en registreren van ansichtkaartenverzamelingen, o.a. afkomstig van Foppe Schut sr. en 
Martha Karst. 

In het najaar moesten we de zolder van het Dorpshuis verlaten i.v.m. de aanstaande verbouwing van 
het Dorpshuis.  

De collectie is zo goed mogelijk ingepakt in verhuisdozen en voorzien van aanduiding van de inhoud. 
Derden, onder wie vooral Els Claessens genoemd moet worden,  hebben de dozen tijdelijk 
ondergebracht in het practicumlokaal van het Bezoekerscentrum, in afwachting van de verhuizing 
naar het Koningshuis. Joyce van Bon en Els Claessens hebben op zich genomen om de dozen daar in 
logische ordening te herschikken. 

Schiermonnikoog, 31 januari 2021 

Eric Augusteijn 



3. Verslag 2020 tijdschrift ’t Heer en Feer.

De leden van 't Heer en Feer kregen drie maal dit jaar het gelijknamige tijdschrift 
toegezonden. Het tijdschrift bestaat sinds 1999; plus een themanummer - jaarlijks geeft de 
vereniging een thema-uitgave (boekje of dvd) uit, gekoppeld aan de tentoonstelling in het 
Bezoekerscentrum. Ook dit jaar is het themanummer aan de leden toegezonden. 

De redactie van de (drie) reguliere nummers bestaat uit Hilbrand Abma, Eddie Bakker Erik 
Jansen en (eindredacteur) Hilbert G. de Vries. 
Themanummers verschijnen onder verantwoordelijkheid van een eigen redactie. 

Communicatie met drukkerij Rekladruk in Gytsjerk is goed. Er wordt niet alleen gedrukt, 
maar ook goed meegedacht. 

Kopij is nog altijd een moeilijk punt – je kunt wel vragen om artikelen te schrijven, maar dat 
is toch kennelijk wel moeilijk! 

Op de website van de vereniging staat o.a.: 
Inhoud van het tijdschrift 1999-2020 
Register van persoonsnamen 1999-2018 



4. Verslag werkgroep beheer website begraafplaatsschiermonnikoog.nl

De werkgroep wordt gevormd door:

• Annemarth Sterringa
• Anneke Aben
• Sam Dijs

Doel van de website: 

Het voor een breed publiek beschikbaar stellen van informatie over de gemeentelijke 
begraafplaats en de daar begraven personen 

Voor de informatie over de gemeentelijke begraafplaats en onder andere het funerair erfgoed 
wordt verwezen naar het door de gemeente in 2009 uitgegeven en huis aan huis verspreide 
boekje “Begraven op Schiermonnikoog” dat tevens te raadplegen is op de website van de 
gemeente. 

Beheer 

Het beheer behelst de volgende werkzaamheden: 
1. Het registreren en op de website actueel houden van gegevens over de op de

begraafplaats begraven personen;
Voor ieder begraven persoon wordt een bestand aangemaakt met de persoonsgegevens,
datum en plaats, voor zover bekend van geboorte en overlijden, relatie, rij en grafnummer.
De gegevens worden deels zelf verzameld, verkregen van de gemeente en van de
begrafenisvereniging. Voor verificatie van de gegevens worden regelmatig de websites
geraadpleegd met de gegevens van de burgerlijke stand.

2. Het fotograferen en op de website plaatsen van foto’s van de
grafmonumenten;
Aan elk bestand wordt indien aanwezig een foto toegevoegd van het aanwezige
grafmonument en een korte omschrijving van materiaalgebruik en grafdekking.

3. Het vermelden en aan de website toevoegen van de levensverhalen over de
begraven personen.
Het streven is om zoveel mogelijk informatie over de begraven personen toe te voegen. Het
gaat dan om de levensverhalen, wie was de begraven persoon, wat was zijn of haar beroep,
wat was zijn of haar betekenis voor en/of bijdrage aan de plaatselijke gemeenschap en
andere wetenswaardigheden.
Informatie uit openbare bronnen (kranten, tijdschriften e.a. media wordt zonder ruggespraak
met nabestaanden geplaatst.  Bronnen waaruit wordt geput zijn o.a. Delpher, de Dorpsbode,
de Jaarboeken en het tijdschrift uitgegeven door ’t Heer en Feer.
Verder zijn we voor het vullen van de website met deze verhalen afhankelijk van bijdragen
van nabestaanden of derden.

Achtergrondinformatie 

De website is ontstaan als onderdeel van een gemeentelijke project tot revitalisering van de 
gemeentelijke begraafplaats en met subsidie van de provincie Fryslân gerealiseerd. 
De website is in opdracht van de gemeente indertijd vervaardigd door Tjeerd Boersma van 
Boersma Design & Development en in 2013 opgeleverd. Na de oplevering is gestart met de 
vulling van de inhoud (content). 
Gaandeweg zijn bij het vullen en raadplegen van de website zaken aangetroffen die zowel in 
technische als inhoudelijke zin verbetering behoeven. Nadat de website is geïntegreerd in de 



nieuwe website van ‘t Heer en Feer zijn een aantal conversieproblemen ontdekt. Teksten zijn 
bijvoorbeeld maar gedeeltelijk overgenomen en sommige foto’s in het geheel niet. De 
werkgroep onderzoekt om welke tekstgedeelten en foto’s het gaat, spoort deze op en vult ze 
weer aan. Met de gemeente zou overleg plaats vinden over de betrokkenheid van de 
gemeente bij de website. Dit is nog niet gebeurd 
Herhaalde oproep voor inhoudelijke verbetering 
Regelmatig zijn en worden eilander families benaderd voor het aanleveren van informatie en 
het controleren op juistheid van reeds op de website aanwezige informatie. De reacties zijn 
altijd positief zo in de geest “wat leuk”. Zo heeft Ferry Knaack zich aangeboden om bij te 
dragen aan het verbeteren van de content en inmiddels zijn dankzij zijn inbreng diverse 
verbeteringen doorgevoerd. In de praktijk is de response echter zeer gering tot nihil. 
Het verdient aanbeveling om in het tijdschrift van ’t Heer en Feer herhaaldelijk leden, 
inwoners, oud inwoners en andere op Schiermonnikoog betrokken personen op te roepen 
om nadere informatie aan te leveren over de op de begraafplaats begraven personen. 

Schiermonnikoog, januari 2021. 

De werkgroep  



5. Werkgroep Jaarboek 

Op 1 januari 2020 begint de redactie met het nieuwe jaarboek, terwijl er ook nog gewerkt 
moet worden aan het jaarboek 2019. 
Het belangrijkste vanaf het begin is het jaaroverzicht, diverse activiteiten  van 1 januari t/m 
31 december vermelden. Nieuwsbrieven, Dorpsbodes, sociale media worden nauwgezet in 
de gaten gehouden. 
De eerste maanden kabbelen rustig voort tot in maart de corona vat krijgt op het land en op 
het nieuws. Ook op het eiland moeten horeca en scholen sluiten, evenementen worden 
afgelast en het wordt stil in het dorp. Iedereen voelt de impact; geen verenigingsleven meer, 
voor de senioren wordt het stil en in de supermarkt worden de nodige maatregelen 
genomen. De leerkrachten van Yn de mande en Insp.Boelensschool schakelen over op  
on-line lessen, maar helaas zijn er geen schoolreisjes en geen musical. 
De redactie van het jaarboek blijft alert en probeert zoveel mogelijk het nieuws te volgen. 
Ondanks de beperking ontstaan er ook leuke initiatieven; de jeugd maakt een tekening voor 
de senioren, er volgt een berenjacht door het dorp, een on-line Bingo en de Horeca start met 
bezorgen. 
Voor het hoofdstuk Eilanders verandert er niets; er worden kinderen geboren en er 
overlijden bewoners. Kinderen slagen voor hun zwemdiploma en de Insp.Boelensschool 
levert geslaagden af. 
Ook de natuur trekt zich niets aan van de corona. Er wordt een nachtzwaluw en een 
blauwstaart gespot, er kruipt een goudgespikkelde rups rond en er worden jonge geitjes 
geboren. 
In en om het dorp wordt ook doorgewerkt, zodat er een nieuwe manege in gebruik kan 
worden genomen door stal Florida en aan de Nieuwestreek 7 opent het museum zijn 
deuren, maar moet ze ook al vlot weer sluiten. 
De geschiedenis van 25 en 50 jaar geleden verandert ook niet en haalt herinneringen op. 

Het jaarboek 2020 is weer een collectes item gevuld met herinneringen aan een bewogen 
jaar. De redactie heeft met veel enthousiasme het boek samengesteld en we hopen, 
dat alle lezers met veel genoegen het jaarboek 2020 lezen. 



6. Exposities 2020 
1. Expositie oude zeevaartschool

Vanwege de verbouwing van het Koningshuis heeft het bestuur van ’t Heer en Feer in de zomer 
van 2020 besloten om in te gaan op het aanbod om tijdelijk te verhuizen naar de locatie 
Nieuwestreek 7. 

Algemene indeling en aanpassing gebouw: 
In overleg met voorzitter Joyce van Bon heeft Harry Alers een voorstel gemaakt voor de inrichting van 
de tijdelijke expositie in dat gebouw. Dat concept werd, na afstemming met andere betrokkenen, op 
een paar punten aangepast. Begin juli was er overeenstemming over de algemene indeling. 

Bij die indeling van de expositie was 
uiteraard rekening gehouden met de 
corona-maatregelen.  
De bezoekers konden door de 
voordeur naar binnen en de expositie 
verlaten door de achterdeur van het 
pand.  

De eerder aangeschafte extra lange 
tafel was heel handig om de routing 
op een natuurlijke manier aan te 
geven (zie tek.). 

In het gebouw was door de (nieuwe) eigenaar (B. van Bon) al een nieuwe vloer aangebracht en hij 
verbeterde bovendien de gehele verlichting. Ondanks dat aanvankelijk de bedoeling was dat alleen 
de (oude) boorgaten werden gevuld, waren we blij dat Els Claessens vervolgens de verfkwast ter 
hand nam om binnen enkele dagen alle binnenmuren opnieuw wit te verven.  

Inrichting expositie: 
Het inrichten kon beginnen. Joyce van Bon en Harry Alers namen de regie van de inrichting voor hun 
rekening. Via, via had ’t Heer en Feer een groot aantal afgeschreven schilderijlijsten uit het 
Rijksmuseum gekregen. Eikenhouten lijsten van goede kwaliteit. Door die lijsten optimaal te 
gebruiken zou de expositie een eenheid uitstralen.  

Van de nieuwe thema’s bedachten Harry en Joyce, hoe een en ander in beeld gebracht kon worden. 
De inrichting van de andere onderwerpen (bijvoorbeeld, ziekenvervoer, eilander taal, 75 jaar 
bevrijding) werd vooral afgestemd met de betrokkenen bij dat thema. Zo richte Frits Roelsma het 
thema ’75 jaar bevrijding’ in en maakte Eric Augusteijn de indeling voor het onderdeel ‘Eilander taal’. 
Jan Holwerda zorgde voor de expositie van het ziekenvervoer op de Waddeneilanden. 

Van de nieuwe onderwerpen waren nog geen teksten en 
geen foto’s beschikbaar. Harry Alers maakte de teksten, 
zocht de foto’s uit, bestelde de benodigde vergrotingen 
en zorgde voor het inlijsten van teksten en foto’s.  

Voor het thema ‘eilander identiteit’ zorgde Hilbert de 
Vries voor de teksten. 

De locatie blijkt heel geschikt voor een  expositie 
over de cultuurhistorie van Schiermonnikoog. 



De inrichting verliep gestaag. Het centraal gelegen gebouw werd al gauw een gezellige 
ontmoetingsplek. Uit die ontmoetingen ontstonden soms ook weer nieuwe ideeën en voorstellen. 

Ook was er aandacht voor het verlevendigen van de 
expositie door bijvoorbeeld het nabootsen van een 
schoolklas en een oude foto van de Zeevaartschool ‘tot 
leven’ te brengen.  

Opening 
Het was een warme zomer. Desondanks gingen de deuren 
van de expositie al open op donderdag 13 augustus. De goed 
verzorgde expositie straalde eenheid uit en bevatte veel 
informatie over de cultuurhistorie van Schiermonnikoog. Er 

was ook een winkelgedeelte gemaakt en in de voormalige bankkluis was de filmzaal. In de gang naar 
de uitgang hingen enkele oude kaarten. 

De positieve respons van de bezoekers was de dank voor het vele werk. Een expositie waar veel te 
zien was, maar ook nog veel bij verteld kan worden door gastvrouwen en - heren. 

Corona 
Toch bleek al snel dat het moeilijk was om in coronatijd de bezoekers veilig de expositie te laten 
bezoeken. Sommige bezoekers kwamen als groep naar binnen, anderen hielden geen afstand. Soms 
liep ook iemand tegen de looprichting in. Niet alle gastvrouwen en -heren hadden er een veilig 
gevoel bij. Het onzichtbare corona-virus kon overal zijn. Als de maatregelen strikt werden opgevolgd 
dan was een rondleiding met uitleg bijna onmogelijk.  

Op 1 oktober 2020 maakte het bestuur bekend dat de “oude Zeevaartschool i.v.m. corona tot nader 
order werd gesloten. Het bestuur schreef: “Verhalen vertellen over Schiermonnikoog met een 
mondkapje op of het reserveren van tijdsvakken voor een museumbezoek, druist wel erg in tegen 
onze manier van bezoekers ontvangen, naast de ongemakkelijke maatregelen die al van kracht 
waren.” 
Daarna is de expositie in 2020 niet meer open geweest. 

Museumbezoek in coronatijd 
Om toch een museumbezoek in coronatijd mogelijk te maken heeft Harry 
Alers een boekje gemaakt dat in december 2020 door de vereniging is 
uitgegeven. In dat boekje staan de diverse thema’s die in de expositie te 
zien zijn. Het boekje volgt in feite de indeling van de expositie. 
Maar de verkoop van dit boekje zat tegen, omdat half december alle 
winkels gesloten werden, waardoor verkoop van het boekje bij de VVV 
niet mogelijk was. 

2. Expositie Bezoekerscentrum
In het Bezoekerscentrum was in 2020 nagenoeg het gehele jaar de expositie te zien over “Rijsbergen, 
van burcht tot klooster”. De expositie was te bezoeken tijdens de openingstijden van het Bezoekers 
centrum. Dat is in verband met corona ook enkele weken gesloten geweest. 
Zowel de medewerkers van het Bezoekerscentrum alsook de bezoekers (gastenboek) laten blijken 
dat de expositie zeer positief wordt gewaardeerd. De expositie, in combinatie met de videofilm, 
geven een goed beeld van de geschiedenis van het eiland en van Rijsbergen in het bijzonder. 

Schiermonnikoog, 11 januari 2021 
Harry Alers 




