
 
OUDE 

BRANDWEER KAZERNE  
SCHIERMONNIKOOG

 
Standplaats van historische reddingsboot  
De Willem Horsman

 
In de oude brandweerkazerne worden beneden stukken 
van de Wad & Design editie 2013 en boven de ontwerpen 
die de studenten maakten voor de  Wad & Design Work-
shop 2014 getoond.
  
DE WILLEM HORSMAN
Deze reddingboot is een geschenk van de Bataafse Petro-
leum Maatschappij (BPM) ter gelegenheid van de over-
dracht van de Shelltanker ‘Vasum’ en genoemd naar de 
gezagvoerder van het tankschip Ondina, die in 1942 sneu-
velde tijdens de heldhaftige strijd tegen Japanse hulp-
kruisers. 
De Willem Horsman is een motorstrandreddingboot van 
het type ‘Eierland’, het is gebouwd van teakhout door de 
Gebrs. Taat te Katwijk aan Zee. De Willem Horsman werd 
in 1956 op Schiermonnikoog gestationeerd. In 1986 werd 
de reddingboot in Egmond aan Zee ingezet, totdat zij in 
1992 buiten dienst gesteld werd. In 1998 kwam de Willem 
Horsman terug naar Schiermonnikoog. Zij is in beheer 
van de Stichting Willem Horsman op Schiermonnikoog.

 

 BENEDENVERDIEPING
Wad & Design 2013 
FRANK BRUGGEMAN
(Noordoostpolder, 1966)
Productontwerper
> VERSCHOTEN ROOD/ROOD VERSCHOTEN
Poëtische installatie die twee min of meer tegengestelde
verschijnselen van verkleuring met elkaar confronteert:
het verschieten van rode gebruiksvoorwerpen onder
invloed van zonlicht en het naar rood verkleuren van
natuurelementen in het najaar. De samenhang van beide
processen wordt gepresenteerd door middel van een
bloemstuk en een collectie van beelden.
Bruggeman zoekt altijd naar manieren om plantaardige
natuur te integreren met (industriële) objecten. Hij werkt
op grofweg drie verschillende schaalniveaus: bloemstuk,
tuin en landschap. Daarnaast is zijn werk sterk context
gebonden. Lokaliteit is ontzettend belangrijk.

 
CONNY GROENEWEGEN
(’s Gravenzande, 1973)
Modeontwerper
> EILANDERCAPES
Capes die Groenewegen in samenwerking met eilander 
vrouwen heeft geconfectioneerd tijdens het Wad & De-
sign Festival. De gewaxte canvas capes dienen als een 
markering in het landschap, individueel en als groep. Ele-
mentair, water- en winddicht, duurzaam.
Groenewegen is gedreven door de drang tot ontdekken en
ontwikkelen.  Verhaal en ontwerp zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden in het werk van Groenewegen. 

Het verhaal van een uiteindelijke collectie ontstaat vanuit 
het proces. De magie van het creëren zit in de fases die 
het proces vormen en het ontwerp doen ontstaan.

 
HANSJE VAN HALEM
(Enschede, 1978)
Grafisch ontwerper
>  STRANDSET
Na eindeloos patronen tekenen voor haar letters en
schutbladen voor in haar boekontwerpen heeft Van
Halem voor het  Wad & Design Festival dezelfde patronen
voor textiel gebruikt om er vervolgens een strandset mee
te maken. De uiteindelijke strandset bestaat uit 15 strand-
stoelen, 5 windschermen en 5 vlaggen.
Het werk van Van Halem straalt een zekere sobere rijk-
dom uit. Uit de talloze draden worden patronen, letters
en kristallen op het witte papier gevormd. De associatie
met verfijnd fragiel handwerk wordt in balans gehouden
door het monumentale karakter in inkt en papier.

 



 
NYNKE-RIXT JUKEMA
(Zwarte Haan, 1979)
Architect
> ULEBOERD FAN SCHIER
De zeven polderboeren, een zandloper verdeling tussen
de melkdruppel en het ijsje, een kompas en twee klassie-
ke zwanen; het Uilenbord van Schiermonnikoog is het
resultaat van een zevendaagse samenwerking tussen de
dorpelingen, boeren en bezoekers van Schiermonnikoog.
Regio specifieke eigenschappen en kwaliteiten als het
landschap, cultureel erfgoed, herinneringen en functiona-
liteit worden benadrukt in het ontwerp. Jukema houdt
zich voortdurend bezig met de vraag hoe deze kwaliteiten
op een duurzame manier kunnen integreren met maat-
schappelijke ontwikkelingen. 

 
SOEPBOER & STOOKER COLLECTION
Berber Soepboer (Schiermonnikoog, 1983)
& Anne Stooker (Utrecht, 1984)
Modeontwerpers
>  LATTERDEÚKEN
Geïnspireerd op ouderwetse merklappen is een draag-
baar gastenboek van het Wad & Design Festival
ontwikkeld. In samenwerking met de bezoekers van het
festival zijn karakteristiek rode initialen in uitvergrootte
vierkante en ronde herinneringslappen (stramien) gebor-
duurd. In totaal zijn er vijf stuks gemaakt (drie jurken, een 
rok en een sjaal). 
De modeontwerpers Soepboer en Stooker zijn verhalen-
vertellers. Het communiceren en op een nieuwe manier

belichten van de Nederlandse geschiedenis vinden zij van
algemeen belang, omdat hierin veel rijkdom ligt die niet
vergeten mag worden.

 
KARLIJN SOUREN
(Utrecht, 1983)
Food designer
> OVER VLOED
Op de grens van land en zee, de grens van waan en werke-
lijkheid, serveerde Souren het beste wat het eiland
Schiermonnikoog te bieden heeft. ‘Over vloed’ was een
performatieve eetervaring waarbij tien personen aten
aan een tafel op de zandbank bij Paal 4. Door middel van
beeld en flarden tekst probeert Souren de persoonlijke
ervaringen van ‘Over vloed’ te reconstrueren.
Souren is continu bezig met vraagstukken over de rol van
eten in ons alledaagse leven. Een plek, het publiek of een
probleem zijn haar uitgangspunten. Alledaagse dingen
zijn de bron van inspiratie. In haar visie is een ontwerp
pas af wanneer het in gebruik wordt genomen. 
Het ijs wat Karlijn Souren ism met restaurant Ambrosijn 
ontwikkelde is daar tijdens de expositie verkrijgbaar. Deze 
zilte karamelijs wordt daar verkocht onder de naam Wad & 
Design ijs. 

 
ROEL VAN TOUR
(Rotterdam, 1976)
Fotograaf / Filmmaker
> WAD & DESIGN FILM
Van Tour heeft een verzamelwoede voor bijzondere
gebeurtenissen. Hij gebruikt de camera om deze situaties
vast te leggen om deze vervolgens weer terug te kunnen
geven aan het publiek. Voor het Wad & Design Festival
maakte Van Tour een korte film waarin zowel eilanders
als ontwerpers aan het woord komen en ingaan op de
mogelijkheden van een eiland. Gedreven door nieuwsgie-
righeid naar de drijfveren van mensen en processen
worden door Van Tour de elementen van de natuur, vertra-
ging, verandering, afzondering en een bepaalde
concentratie op het eiland Schiermonnikoog vastgelegd.
Een document waarin beide partijen, de eilanders en ont-
werpers, een omschrijving geven van een eiland en de
associaties die het oproept.

 



 BOVENVERDIEPING
Wad & Design Workshop 2014  
“HET FAMILIESCHILD VAN SCHIERMONNIKOOG” 
DOOR GWENDA ATTEMA
De gelaagdheid staat voor de generaties binnen familie-
bedrijven die keer op keer zorg dragen voor de overdracht 
van kennis. Kennis die je bewapend tegen invloeden van 
buitenaf maar je tegelijkertijd ook kwetsbaar kan maken. 
Een cirkel van vertrouwen die groter wordt met het ver-
strijken van de tijd. Een verloop dat gelijk staat aan de 
jaarringen in een boomstam en de patronen die de wind 
vormt in het zand op het strand.

 

 
“VERHALENDE NATUUR, SPREKEND LANDSCHAP” 
DOOR ANNETTE BRINKSMA
Het werk symboliseert het samenkomen en de wissel-
werking van de natuur en cultuur op Schiermonnikoog. 
Het unieke en identieke landschap met de kleurrijke be-
woner. De duinen ter bescherming. Onlosmakelijk met el-
kaar verbonden.

 
“HET HART EN DE ROOTS” DOOR LAURA EDENS
De natuur staat centraal voor het leven op Schiermonni-
koog. Het hout symboliseert de ‘roots’ van het eiland, de 
harde kern die zorgt voor geborgenheid. Aangetast door 
de elementen van de natuur, andere beschermd en onaan-
geraakt. Van origine vissers, nu verweven met het komen 
en gaan van de stromen toeristen.

 

 
“BESCHERMING TEGEN DE HEKSEN OP SCHIERMON-
NIKOOG” DOOR TESSA HAMSTRA
 Vroeger, ten tijde van de hekserij, ging men op eerste 
Paasdag, bij het eerste ochtendgloren, met een zilve-
ren schaar, de duinen in op zoek naar een Wilgenstruik. 
Vervolgens knipte men een tak af om er een cirkel van te 
vlechten waardoor men een heks kon herkennen als zij 
ondersteboven door het beeld van de cirkel liep.

 
“DE EILANDER PIJ” DOOR LINDA HOOISMA
Geloof is als een onzichtbaar schild. Hier tegenover staat 
de zichtbaarheid van de natuur als een tastbaar schild 
voor Schiermonnikoog, het grijze monniken eiland. Deze 
eerste bewoners stralen een ingetogen soberheid uit. 
Ondanks het gelijkwaardige uniform zit in iedere pij een 
uniek individu.

 



 
“DE BESCHERMING VAN HET EILAND DRAAG JE AL-
TIJD MEE” DOOR RAISA IBRAHIM
Het eiland beweegt zich voort door de verplaatsing van 
het zand. De stroming van de zee brengt je van het ei-
land naar het onbekende. Afgesloten van het vaste land 
ontstaat de behoefte om uit te breken naar de weide we-
reld. De verbintenis met het eiland blijft en draag je met je 
mee. De zoektocht van het individu eindigt daardoor voor 
een eilander altijd weer op Schiermonnikoog.

 
“TIJDSVERLOOP” DOOR MAAIKE OOSTRA
Het proces van het verpoppen van een rups naar vlinder 
staat symbool voor het verstrijken van de tijd. De tijd die 
vliegt in de alledaagsheid van het leven op vaste wal en 
de tijd die stil lijkt te staan op Schiermonnikoog. Het web 
van zijde draden verbeeld het verschil in tijdservaring.

 

 
“WEERSPIEGELING” DOOR FEMKE SCHAAP
Een letterlijke weerspiegeling van mijn gelaat. Een figuur-
lijke weerspiegeling van mijn zijn. De spiegel staat voor 
de kwetsbaarheid van beide.  Van buiten een masker ter 
afscherming van de wereld, van binnen de weerspiegeling 
van mijn identiteit. De rust en natuurlijke omgeving van 
Schiermonnikoog veroorzaakt het afzetten van je masker 
en laat je wederkeren tot jezelf.

 
“HET ONBEKENDE EILAND” DOOR SHARREL VEEN-
STRA
Het werk symboliseert de geboorte van mijn idee over 
Schiermonnikoog. De workshop die heeft geleid tot het 
eerste bezoek aan dit eiland is een proces geweest van 
onbekendheid naar herkenning. Het werk verbeeld de 
fases van niets naar iets, van onwetendheid naar kennis, 
de betekenisgeving van mijn ervaring.

 

 
“PANTSER VOOR DE NATUUR GEMAAKT DOOR DE 
NATUUR” DOOR AMBER  WITTE
De bast van een boom, het schild en de bescherming 
tegen de elementen van de natuur. Het fragiele van de 
stof, als een sluier in de wind, symbool voor de vrijheid die 
je ervaart op het eiland Schiermonnikoog.

 
“EILANDGEVOEL” DOOR ARANKA ZWIERS
Strand. Warmte. Vakantie. Eiland. Duinen. Bescherming. 
Zee. Schelpen. Krab. Huizen. Water. Zand. Ongrijpbaar. 
Getijden. Kracht. Natuur. Rust. Ontheemd. Ik weet niet zo 
goed wat ik denk. Het is zo veel. Al die dingen samen zijn 
voor mij het eiland.

 


