
Stichting Musea Noardeast Fryslân 

 
 

Fiskerspaad 4-8a, 9142VH Moddergat 0519-293134 0519-589454 

 
 

ACTIVITEITENVERSLAG MUSEUM ‘T FISKERSHÚSKE 2020 

1. OPENSTELLING en BEZOEKERSCIJFERS  

Het museum was in 2020 open voor het publiek van maandag tot en met zaterdag, van half februari 

tot eind oktober. Bovendien op zondagmiddagen tijdens de zomermaanden en tijdens diverse 

feestdagen. Buiten de genoemde dagen/uren was het museum diverse keren op aanvraag toegankelijk 

tegen meerprijs of voor lezingen en dergelijke. Ook werd het museum ingezet voor diverse 

avondactiviteiten in het kader van eigen activiteiten of activiteiten in het kader van 

regionale/provinciale activiteiten. 

Door de diverse maatregelen voor de bestrijding van Covid-19 zijn wij verplicht geweest om het 

museum een aantal keren te sluiten voor publiek. Museum 't Fiskershúske was dicht van 16 maart tot 

31 mei; van 3 tot en met 18 november en van 15 tot en met 31 december 2020. Ook de traditionele 

winteropenstelling in de laatste week van 2020 en de eerste week van 2021 ging daarom niet door. 

Door te sparen met niet gewerkte uren kon het seizoen wel verlengd worden en was het mogelijk extra 

vaak op zondag middag de deuren te openen. 

Na afloop van de eerste sluiting kon het Museum 't Fiskershúske weer open. Op basis van vooraf 

geplande bezoekjes via een nieuw boekingssysteem, ontvingen we onze bezoekers achter 

spatschermen en volgden de bezoekers een ‘coronaproof’ gemaakte museale route. Hiervoor werden, 

met toestemming van de verhuurder, ook diverse achterdeuren open gezet zodat we onze bezoekers 

veilig door het museum konden loodsen. 

In 2020 ontving Museum 't Fiskershúske 10.043 bezoekers. In verband met de corona maatregelen 

waren hieronder helaas voor het eerst geen leerlingen. Groepsbezoek was helaas niet mogelijk in de 

setting van het museum. It Grenaatfabryk werd gebruikt door 301 personen, voor een lezing, 

workshop, ontvangst, vergadering en/of cursus. Voor onze wadlooptochten schreven zich 333 mensen 

in. In totaal ontvingen wij:  10.674 bezoekers.  
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2. COLLECTIE, REDDINGSBOOT EN GEBOUWEN 

Het zeer selectieve aannamebeleid werd ook in 2020 voortgezet; in totaal werden er 25 voorwerpen 

als aanwinst ingeschreven. Onder de aanwinsten bevond zich onder andere textiel en tekeningen 

passend in de collectie van het museum. 

Een wel heel bijzondere aanwinst was de inboedel van de familie Zwart, ons nagelaten door Jan Zwart. 

Uit de inboedel werd een selectie gemaakt van objecten, foto’s en documenten die samen het verhaal 

van de familie kunnen verbeelden. De objecten zullen worden beschreven in 2021, wel zijn inmiddels 

al werd de foto’s in de inboedel door de scanner gegaan. 

 

 

Begin 2019 kwam er een einde aan het provinciale erfgoed digitaliseringsproject. Gedurende het 

traject werden duizenden objecten digitaal op de foto gezet of gingen door de scan. Het resultaat was 

een grote hoeveelheid digitale scans. Gedurende 2019 is gestart met het toevoegen van de 

afbeeldingen aan het collectie informatiesysteem (ADLIB) en hiermee zijn we doorgegaan in 2020. In 

2020 zijn we ook door gegaan met het beschrijven van aanwinsten uit de jaren voor 2019, hierin was 

een behoorlijke achterstand opgelopen. We hopen dat we de achterstanden in 2021 hebben 

ingehaald. De verwerking van de data in ons informatiesysteem zal nog geruime tijd doorlopen.  
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Om wat meer sturing te geven aan onze werkwijze m.b.t. de collectie werkten we in 2020 aan het 

schrijven van een collectieplan. Dit ‘handboek’ dat in 2021 zal worden afgerond geeft sturing en vorm 

aan de werkprocessen rondom beheer en behoud. Onderdeel hiervan was de overgang van schriftelijk 

naar meer digitaal werken, het digitaliseren van het collectiearchief en andere collectie gerelateerde 

zaken. Ook de hiervoor noodzakelijke ICT werd meegenomen, door de aanschaf van software en de 

geleidelijke vervanging van hardware in 2020 en 2021. 

In 2020 zijn we ook begonnen met kijken naar manieren waarop we de collectie digitaal zichtbaar 

kunnen maken. Hiervoor werkten we samen met Museum Federatie Fryslân. Om dit goed te kunnen 

doen werd in 2020 begonnen met het op de foto zetten van de collectie in de vaste presentatie van 

Museum Dokkum. Dit was, net als in Moddergat, zeer beperkt gedaan tijdens het digitaliseringsproces 

van enkele jaren geleden. Eind 2020 konden we de eerste resultaten tonen en we werken hieraan in 

2021 zodat ook voor Museum 't Fiskershúske in 2021 de eerste collectie online te vinden zal zijn. 

In 2019 werden geen objecten aangeboden voor restauratie. Wel zijn door onze eigen vrijwilligers, 

verbonden aan de collectie textiel, herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het betrof hier het herstel van 

kledingstukken en gordijnen. 

Voor de collectie zijn afspraken gemaakt in het Beleidsplan 2020-2023. Naast digitalisering zijn ook het 

sneller verwerken van aanwinsten, de interne & externe borging van de collectiedata en de 

basisregistratie onderwerp van constante zorg.  

De opslag van onze collectie in interne en externe depots vroeg ook in 2020 de nodige zorg. Gedurende 

de beleidsperiode 2020-2023 zal met extra aandacht gekeken worden naar de depots en naar 

manieren om hier verbeteringen aan te brengen. De depotsituatie in Museum ’t Fiskershúske is iets 

minder urgent dan die in Museum Dokkum, maar ook hier liggen sommige objecten niet op een 

verantwoorde wijze opgeslagen. In 2020 verplaatsen we diverse collectie items naar betere 

bewaarplaatsen en werd een start gemaakt met het opruimen van het depot boven de Logger, dat 

door de jaren heen te veel werkkamer was geworden en te weinig depot. 

Een bijzonder object in de collectie was en is de reddingsboot L.A. Buma. In 2020 was het doel om de 

reddingsboot in te zetten voor promotieactiviteiten o.a. sloepraces. Door de corona maatregelen 

kwam hier weinig of niets van terecht. Bestuurslid W. Groenia droeg met zijn bemanning uit Paesens- 

Moddergat e.o. zorg voor de bijzondere boot.

In overleg met de gemeente Noardeast-Fryslân werd in 2020 gekeken naar noodzakelijk 

onderhoudswerk aan de drie huisjes die we als stichting van de gemeente huren. De conclusie was dat 

er in 2020 geen onderhoudswerk hoefde te worden verricht aan deze drie gebouwen. Ook aan de 

huizen en de garnalenfabriek die we als stichting als eigenaar beheren behoefden in 2020 geen groot 

onderhoud. Wel werden er onderhoudswerkzaamheden verricht aan de verwarmingsketels. 

In het najaar van 2019 werd een plan van aanpak geschreven over de toestand en de toekomst van de 

Garnalenfabriek. Het plan werd aangehouden in verband met de verwerving van het legaat Zwart aan 

onze stichting. Nader onderzoek moest duidelijkheid gaan brengen over de acceptatie van het legaat 

(boerderijen, schuren, inboedel en geldbedrag) en de hiermee verbonden plan m.b.t. Garnalenfabriek 

en museum.   
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In 2020 werd door Artlab een onderzoek gedaan naar mogelijke doelgroepen en werd er gekeken naar 

kansen en bedreigingen t.a.v. de exploitatie. Helaas heeft het verdere uitwerken van het onderzoek 

door de corona maatregelen vertraging opgelopen, we hopen in 2021 verder uitvoering te kunnen 

geven aan dit project. 

In 2020 werd duidelijk dat onze plannen rondom het verwerven van de voormalige Reddingsbootloods 

voor de stichting op niets zijn uitgelopen. De Stichting Musea Noardeast Fryslân wilde zich inspannen 

om dit bijzondere gebouw in stand te houden. De rechter besloot dat de verkoop aan een particulier 

rechtsgeldig was en dat de plannen voor de verbouw van de loods voldeden aan gestelde eisen. 

Gelukkig blijft het gebouw, in wat aangepast vorm, behouden voor het dorp en kunnen we het gebouw 

nog steeds betrekken in onze verhaallijnen en activiteiten.  

 

3. PUBLIEKSACTIVITEITEN, EDUCATIE en PROMOTIE 

In 2020 deden we mee aan diverse nationale en provinciale activiteiten, voor zover de corona 

maatregelen ons hiervoor ruimte gaven. Helaas gingen veel activiteiten niet door of was het museum 

gedwongen gesloten voor publiek. Zo goed en kwaad als het ging kon Museum 't Fiskershúske 

meedoen aan de provinciale activiteit “Help pake en beppe de vakantie door” in het voorjaar en wat 

kleine activiteiten in het najaar. Helaas gingen veel activiteiten waaraan we altijd graag meedoen niet 

door zoals het Nationaal Museumweekend. We hopen dat in 2021 er weer meer mogelijk zal zijn. 

 

 

De gevolgen voor onze eigen activiteiten waren ook groot. Zowel de Fiskrinsterkuier (september) en 

de Simmermerk/Dag van de wol (juli/augustus) konden niet doorgaan. Wel lukte het ons om kleine 

kinderactiviteiten te organiseren in de vakantieperiodes waarin we wel open mochten zijn. 
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Het wad bij Moddergat 

Samen met wadloopgids Patricia Tenthof 

organiseerde het museum in 2020 

wadloopactiviteiten. Er was keuze uit diverse 

arrangementen zoals ‘Verhalen achterna’, de 

expeditie naar de Peazemerrede (vanaf 14 jaar) 

en de ‘Schepnetjestocht’, een ontdekkings-

tocht naar de pier van Moddergat (vanaf 8 

jaar). 

Juist deze buitenactiviteiten in kleine groepjes 

deden het in 2020 uitstekend!

 

In 2020 waren er in het museum wisselexposities te zien 

 

februari:   

Mini expositie van model vissersschepen. De wisselexpositiezaal werd geschikt gemaakt voor 

groepswerk in de voorjaarsvakantie.

 

maart-juni:   

Luchtoorlog boven noordoost Friesland 

(niet doorgegaan i.v.m. corona) 

 

 

 

juni-augustus:   

De Foudgumse school – examenopdracht 

studenten 

september-oktober:  
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Bûtendyks en binnendyks Schilderijen en 

aquarellen van Rein Halbersma  

Ook werd er in 2020 weer door ons samengewerkt met regionale bedrijven, zoals een arrangement 

waarin horecagelegenheid Yke-Muoi de catering voor haar rekening neemt. Door de corona 

maatregelen werd van dit arrangement geen gebruik gemaakt. De samenwerking met Theaterkerk Nes 

werd in 2020 verder uitgewerkt, waarbij we steeds blijven profiteren van elkaars kennis, kwaliteiten 

en mogelijkheden.  

In 2020 werd ook weer gekeken naar mogelijkheden om samen te werken met de vrijwilligers van de 

WL19. Helaas konden door corona de activiteiten niet doorgaan. 

Uit het primair en voortgezet onderwijs deden dit jaar geen leerlingen mee aan een van de educatieve 

programma’s die het museum aanbiedt. Dit had alles te maken met de corona maatregelen. 

Het Garnalenfabriekje werd in 2020 gebruikt voor bijeenkomsten, vergadering, yoga, cursus en 

workshop. Ook hier liep door de corona maatregelen het aantal gebruikers terug. 

In 2020 slaagden we er wel in om twee activiteiten te organiseren ondanks corona. Zo waren we actief 

op de dag dat Omrop Fryslân Moddergat aandeed voor een rapportage over het dorp. Wij 

organiseerden in het kader daarvan extra activiteiten rondom de Garnalenfabriek i.s.m. kunstenaars 

collectief De Groen uit Dokkum. 

In oktober vond in de It Grenaatfabryk de boekpresentatie plaats van het boek over Rein Halbersma. 

Uitgeverij Wijdemeer uit Dokkum organiseerde samen met ons een mooi – coronaproof - programma, 

waarin tijd was voor het nieuwe boek en een bezoek aan de expositie. 

 

4. BESTUUR, MEDEWERKERS, VRIJWILLIGERS EN NETWERK 

Het bestuur bestond uit G. Heeringa (voorzitter), G. Teitsma (penningmeester), M. Groen (secretaris), 

W. Groenia, S. van Sijen, A. Botma, G. Schoor en T. Visser. Directeur-conservator Hans Groeneweg 

woonde de bestuursvergaderingen bij. Het bestuur St Musea Noardeast Fryslân onderschrijft de 

Governance Code Cultuur. In het kader hiervan zijn de nevenfuncties van de bestuursleden te vinden 

op de website van het museum. Ook is er een overzicht van de bestuursleden en de zittingstermijnen 

opgenomen.  
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Zoals bekend zal zijn, hoort museum 't Fiskershúske in Moddergat ook tot dezelfde stichting als het 

Museum Dokkum. Het bestuur van de Stichting Musea Noardeast Fryslân vormt sinds 2016 ook het 

bestuur van de stichting It Fiskersskip. Deze stichting voert het beheer over De Aak WL19. 

In het kader van een aantal specifieke onderwerpen werden door de directeur, in overleg met het 

bestuur, enkele werkgroepen ingesteld. Het betrof hier: vrijwilligersbeleid, sponsoring, legaat Zwart 

(herinrichting Museum ’t Fiskershúske & Garnalenfabriekje) en herinrichting Museum Dokkum.  

Ook in 2020 werkten een aantal personen zowel voor Museum ’t Fiskershúske als voor Museum 

Dokkum. De educatief medewerker/medewerker communicatie en de directeur/conservator werkten 

voor beide musea, maar ook de vrijwilligers die zich bezighouden met de collectie werkten voor beide 

musea en ook werd er bij de opbouw van exposities door vrijwilligers gewerkt op beide locaties. 

De personele bezetting bleef in omvang hetzelfde. Museum 't Fiskershúske kende in 2020 7 vaste 

medewerkers (waarvan 1 full time en 6 part time), een zzp’er (catering/schoonmaak It Grenaatfabryk) 

en 12 vrijwilligers (museumwerk, activiteiten, wadlopen). Een deel van de vrijwilligers kreeg vanwege 

de taakomvang en verantwoordelijkheden een vrijwilligersvergoeding. In 2020 zijn er geen nieuwe 

vrijwilligers bijgekomen. Los hiervan zijn er zo’n 20 vrijwilligers betrokken bij de reddingssloep L.A. 

Buma. 

Dat de organisatie kwetsbaar blijft, zeker als er sprake zou zijn van langdurig ziekteverlof, was ook in 

2020 helder. In 2021 gaan we kijken of de slagkracht van de organisatie voldoende is om de 

toekomstige uitdagingen van Museum ’t Fiskershúske, Museum Dokkum en TIP Dokkum adequaat aan 

te gaan.  

De medewerkers van Museum 't Fiskershúske bezochten, beperkt door de corona maatregelen, enkele 

landelijke, provinciale en regionale (digitale) bijeenkomsten op hun vakgebied en namen mondjesmaat 

deel aan een fysieke cursus en/of workshop. In veel gevallen werden fysieke bijeenkomsten vervangen 

door digitale ontmoetingen. Wel werd in 2020 door ons BHV-team deelgenomen aan de jaarlijkse BHV-

cursus. Vanwege corona maatregelen inzake de groepsomvang werd de cursus dit jaar gesplitst 

aangeboden. Een keer het BHV team van Museum 't Fiskershúske in Moddergat en een keer voor de 

BHV’ers in Dokkum 

H. Groeneweg had zitting de Stichting Historia Doccumensis, schreef voor De Sneuper en was 

voorzitter van Open Monumentendag Dokkum. Op verzoek van het bestuur van Informatiecentrum 

Hogebeintum nam hij in 2020 deel aan de inrichtingscommissie. Daarnaast was de directeur 

bestuurslid van het Bevrijdingsfestival Fryslân en van de Missing Airmen Memorial Foundation. Deze 

laatste twee functies liepen door tot 5 mei 2020. De educatief medewerker J. Bosma had zitting in het 

bestuur van Cultuur Historisch Centrum De Schierstins en maakte deel uit van het Fries Educatief 

Platform (FEP).  

Museum 't Fiskershúske bewoog zich verder in vele diverse netwerken op het gebied van beleid, 

collectie, educatie, communicatie, marketing en activiteiten. Het museum speelde in 2020 een actieve 

rol bij activiteiten en ideevorming van Stichting Markant Friesland. De voorzitter van het bestuur St 

Musea NEF had hiertoe zitting in een commissie over beleidsvorming. J. Bosma en H. Groeneweg 

hadden met regelmaat contact met de coördinator van de St. Markant Friesland. 
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Andere belangrijke netwerkpartners voor Museum Dokkum waren o.a. Samenwerkingsverband 

Zuiderzeemusea, Streekarchief Noordoost Fryslân, ondernemersverenigingen, lokale kunstenaars, 

lokale, regionale en provinciale onderwijsinstellingen, lokale en provinciale pers, Stichting Regio 

Marketing Toerisme, Merk Fryslân, Museum Federatie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân en de 

diverse organisaties rondom Wereld Erfgoed waddenzee. 

Om duidelijker in beeld te krijgen op welke wijze medewerkers van Museum 't Fiskershúske een 

inhoudelijke bijdrage hebben gegeven aan netwerkactiviteiten hielden we in 2020 een urenlijst bij. De 

lijst, als bijlage bij deze stukken opgenomen, geeft weer dat er in 2020 rond de 900 uur werd besteed 

aan netwerken, advisering en kennisoverdracht.  Het overzicht laat zien dat we bijdragen aan en delen 

in het succes van de culturele sector in en buiten de gemeente. 

 

 

 

5. BELEID, MUSEUMREGISTRATIE, DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID 

In 2020 werd uitvoering gegeven aan het meest recente beleidsplan. De uitvoering van een aantal 

voornemens liep door de corona maatregelen vertraging op. In het voorjaar van 2021 zal de voortgang 

worden besproken door het bestuur en worden in overleg met de directeur nadere afspraken gemaakt 

over de uitvoering van het beleidsplan 2020-2023 en een eventuele actualisering van dit beleidsstuk. 

Gedurende het jaar werd door de directeur gewerkt aan de herijking van de Museumregistratie voor 

Museum 't Fiskershúske. Op 14 april 2020 werden de stukken goed bevonden en mocht Museum 't 

Fiskershúske zich voor de komende vijf jaar weer geregistreerd museum noemen. 
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De jaarlijkse Museana enquête 2019 (Museum Analyse Systeem) werd ingevuld en ter inzage gezet op 

de website onder kopje ANBI.  

In de samenleving komt meer en meer nadruk te liggen op duurzaamheid. In het Beleidsplan 2020-

2023 werd hierover een apart hoofdstuk opgenomen. Daar waar mogelijk draagt ook het museum 

graag een steentje bij. Zo werden in 2020 de lampen in de wisselexpositiezaal van het museum 

vervangen door ledverlichting en werden restanten van exposities/kantoor met zorg gescheiden en 

afgevoerd naar de gemeentelijk stort. Natuurlijk werd ook in 2020 het oud-papier ingezameld. 

In 2019 werd extra ingezet op het nalopen van de veiligheid in het museum. Veiligheid voor ons publiek 

en veiligheid voor medewerkers, vrijwilligers, gebouwen en collectie. Als gevolg hiervan kreeg het 

calamiteitenplan een update. In 2020 werd het calamiteitenplan getoetst en bijgewerkt. In 2020 

zouden we gaan kijken naar calamiteitenplannen voor het It Grenaatfabryk en de L.A. Buma. Door de 

extra werkzaamheden m.b.t. de corona maatregelen in het hoofdgebouw werd besloten deze plannen 

te verplaatsen naar 2021. In de komende jaren gaan we ook kijken naar de veiligheid van onze collectie 

in onze depots en opslagruimtes. 

 

6. FINANCIEN, SUBSIDIES, SPONSORING EN VRIENDEN 

Het financieel jaarverslag over 2020 werd opgesteld door Administratiekantoor Ter Haar en hierna 

gecontroleerd door accountantsbureau Van Wieren & Vellinga Adviseurs Accountants. Het verslag 

werd samen met dit Activiteitenverslag 2020 Museum 't Fiskershúske , Activiteitenplan 2022 Museum 

't Fiskershúske en andere stukken aan de gemeente Noardeast Fryslân verzonden bij de 

subsidieaanvraag 2022. 

In 2020 zijn we met de Gemeente Noardeast-Fryslân in overleg gegaan over de kosten die de St Musea 

Noardeast-Fryslân maakt bij het onderhouden van de gebouwen en varend erfgoed. In eerdere 

begrotingen werden de kosten voor groot onderhoud niet of nauwelijks meegenomen, ook werd er in 

de begroting geen bedrag opgenomen om te reserveren voor groot onderhoud en restauraties. 

Inmiddels is er in de jaarbegrotingen en de meerjarenbegroting plaats gemaakt voor deze 

begrotingsposten.  

Om beter grip te krijgen op de financiële situatie van Museum Dokkum werd onderzoek gedaan naar 

onderdelen op de begroting zoals verzekeringen, energie, onderhoudskosten, salarisontwikkeling en 

de exploitatie van de It Grenaatfabryk. De resultaten werden meegenomen in de begrotingen over 

2021 en 2022. 

Onze subsidieaanvraag over 2021 werd door de Gemeente in goede orde ontvangen. Naar aanleiding 

van enkele vragen over de aanvraag werden door ons nog extra schriftelijke en mondelinge 

toelichtingen gegeven bij het subsidieverzoek 2021. Inmiddels is de subsidieaanvraag 2021 in 

behandeling en zijn we in afwachting van de toekenning. 
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In de museumwinkel verkochten we producten 

voor de toerist, maar ook producten met een 

duidelijke verwijzing naar het museum en de 

collectie. De boeken in de winkel waren/zijn 

gerelateerd aan de  visserijgeschiedenis of 

verbonden aan de wisselexposities. Daarnaast 

werden in de winkel ook toeristische 

producten verkocht met een relatie tot dorp, 

regio en provincie. Bijzondere items uit de 

museumwinkel waren de truien, sokken, 

mutsen, breipatronen en boeken die horen bij 

het project Visserstruien. Op basis van 

motieven van vroeger breiden we nieuwe 

visserstruien, sokken en mutsen.   

 

Museum 't Fiskershúske had in 2020 enkele sponsoren. Het betrof hier een aantal bedrijven die een 

korting verleenden op de ingediende facturen. Voorbeelden waren Administratiekantoor ter Haar en 

Van Wieren & Vellinga Adviseurs Accountants.  

Voor de expositie ’75 jaar vrij – Luchtoorlog boven noordoost Friesland’ ontving het museum een 

additionele bijdrage van Gemeente Noardeast Fryslân in de realisatie van de tentoonstelling.  

Museum 't Fiskershúske heeft een kring van 250 vrienden die jaarlijks een donatie doen. De baten 

werden vooral ingezet voor de realisatie van tentoonstellingen en (educatieve) activiteiten. In verband 

met de tegenvallende resultaten door de sluitingen werd aan de donateurs gevraagd om dit jaar iets 

extra’s te doen voor het museum. De oproep maakte dat een aantal vrienden in 2020 een extra hoge 

bijdrage overmaakten. 
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Tot slot 

Tot slot 

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar voor onze samenleving en daarmee ook 

voor Museum 't Fiskershúske. We werden geconfronteerd met tegenslagen, maar draaiden ook een 

fantastische zomerperiode. Veel kon niet doorgaan, maar andere zaken werden voortvarend 

aangepakt. Onze dank gaat uit naar al onze relaties in stad, gemeente, regio, provincie en land die ons 

hielpen, ondersteunden en adviseerden.  

Maar wat ik me vooral zal herinneren van 2020 was de inzet van medewerkers, vrijwilligers en bestuur 

om tijdens bijzondere tijden, met veel onzekerheid, er samen de schouders er onder te zetten en er 

ondanks alles iets van te maken.  

 

Moddergat, 26 maart 2021 

 

 

D.H. Groeneweg, directeur-conservator 


