
													                  

           

	

 
’t Heer en Feer website verslag 2019 
 
In 2018 was de website van ’t Heer en Feer al geheel vernieuwd. 
Naast de Voorpagina bestond de site uit de pagina’s Actueel (met 
de Berichten), Activiteiten (Publicaties, Koningshuis, 
Tentoonstelling, Projecten), Collectie en de pagina’s van de 
Vereniging en de Stichting. In 2019 zijn daar pagina’s voor het 
Filmarchief en de Webwinkel aan toegevoegd en is er ook een 
zoek-functie voor de hele website bijgekomen 
 
Het aantal bezoekers is in 2019 enorm toegenomen, het aantal 
berichten en pagina’s op de website bekeken steeg naar 14.437. 
 
Populairste berichten: 

1. Koningshuis definitief voor ’t Heer en Feer, 649 
2. Koningshuis krijgt subsidie van IMF, 618 
3. Voorintekening boek over de Zeevaartschool, 410 
4. Ansichtkaarten Grúeten fan Schiermonnikeich!, 338 
5. De vlag van Schiermonnikoog, 278 

 
Populairste pagina’s: 

1. Voorpagina, 2216 
2. Actueel, 1630 
3. Filmarchief, 557 
4. Koningshuis, 489 
5. Activiteiten, 475 

 
 
Webwinkel: 
De webwinkel is gestart op 30 maart 2019, tegelijk met de 
presentatie van het Jaarboek 2018. Dit was ook de aanleiding om 
met de webshop te starten, in voorgaande jaren (2014-2017) 
waren er veel exemplaren van het jaarboek over gebleven en het 
bestuur had het idee dat er online meer jaarboeken waren te 
verkopen. Dit bleek meer dan waar, uiteindelijk werden er 148 



													                  

           

	

Jaarboeken 2018 via de webwinkel verkocht! Het ging zelfs zo 
hard dat al op 1 augustus het jaarboek uitverkocht raakte, 
daarna was het nog wel als download verkrijgbaar.  
Naast de jaarboeken werden alle uitgaven en artikelen van ’t Heer 
en Feer via de webwinkel verkocht het aantal bestelde artikelen 
bedroeg 564 (wal:403, eiland:161), dit resulteerde in een netto 
omzet van €6.458. 
 
Populairste artikelen: 

1. Jaarboeken, 191 (Jaarboek 2018:148) 
2. Films, 143 (Zomerhuizen:28, Boeren op Schier:20) 
3. Themanummers, 96 (Rijsbergen:65) 
4. Voorintekening Zeevaartschool, 82  
5. Ansichtkaarten, 20 sets (60 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. 
’t Heer en Feer is daarna het digitale ‘on demand’ filmarchief 
verder gaan vullen met historische films over Schiermonnikoog, 
als een centrale plek waar eilander beeldmateriaal wordt 
verzameld en bewaard. Hiervoor kregen we beschikking over 
prachtige films van Dick en Lina Kool, Jan Holwerda en anderen.  
In totaal werden er in 2019 al 11 films online aangeboden. 
Daarnaast beoogt ’t Heer en Feer hierbij een database te vullen 
met hulp van de kennis en kunde die binnen de gelederen van ’t 
Heer en Feer, het eiland dan wel daarbuiten aanwezig is om 
beeldgegevens (namen van personen, gebeurtenissen, jaartallen, 
locaties etc.) vast te leggen en vervolgens makkelijk toegankelijk 
te maken bij zoekopdrachten. 
 
 


