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Berna Haverkort hoopt dat Anagber nog lang in de 
familie blijft. Haar vader kocht het monumentale huis 
in 1947 om zijn dochters zorgeloze zomers op een 
Hollands eiland te bezorgen. Sindsdien is weinig  
veranderd in en om het vrijstaande huis op het duin, 
met uitzicht over Schiermonnikoog, het strand en de 
Noordzee. ‘De vuurtoren zwaait nog elke avond z’n 
licht door de kamer.’

Tekst Louël de Jong Fotografie Jeroen Berends

� Zorgeloze zomers   op Schiermonnikoog
Vakantiehuis Anagber
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erna: ‘Er bestaat een lied over dit huis. Ik ken het uit 
mijn hoofd, met prachtige zinnen als: Op Anágber, 
gelegen aan duin en aan ’t strand, daar zetten wij de 
zorgen direct aan de kant. Uit volle borst zongen wij  
dit vroeger tijdens onze vakanties. Mijn vader kocht  

dit huis direct na de oorlog. Ik was twee, mijn zussen vier en zes.  
Vanaf dat moment gingen we elke zomer zes weken naar 
Schiermonnikoog. Dat waren heerlijke weken, want we gingen 
niet alleen met ons gezin: mijn zussen en ik mochten ook een 
vriendinnetje meenemen, die meestal halverwege werden afgelost 
door andere vriendinnetjes. En ja, als artsenfamilie hadden we 
dienstmeisjes, dus ook zij vergezelden ons. Maar de meeste 
stemming werd gemaakt door de zus van mijn vader, tante Ans, 
die er eveneens altijd bij was met haar man, oom Loet. Mijn 
tante was ontzettend creatief en muzikaal. Zij verzon ook allerlei 
liederen over het huis, over konijnen die we moesten volgen, over 
de zee. Ook organiseerde ze gekke spelletjes, of we maakten met 
haar kunstwerkjes van schelpen en andere vindsels. Daarop 
volgde dan een fancy fair op Anagber voor buren en familie 
en aan het einde van de vakantie gingen we traditiegetrouw 
‘potverteren’. Van de opbrengst kochten we ijs en snoep die we 
opaten in een van de naaldbossen. Er waren ’s zomers ook 
verkleed- en lampionoptochten waaraan wij – De club van 
Anagber – altijd meededen. In mijn beleving brachten we veel 
meer tijd door op Schiermonnikoog dan in Maastricht, waar we 
woonden. Zo fijn was het.’

Vuurtoren
‘Dat zinnetje Op Anágber, gelegen aan duin en aan ’t strand,  
daar zetten wij de  zorgen direct aan de kant, klopt ook echt.  
Zodra je hier bent is er rust en ruimte. Het is een plek voor 
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Linkerpagina: uitzicht vanuit 
Anagber op de vuurtoren; de 
woonkamer met houtkachel. 
Deze pagina: Berna 
Haverkort in de eetkeuken; 
de Badweg honderd jaar 
geleden met aan het einde 
Anagber; bezoekers van het 
nabije Strandhotel begin 
1900.
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bezinning, weg van gedoe. Dit huis voelt als een warme mantel. 
Vrienden of familieleden die er echt even uit moeten, nodigen we 
ook altijd uit even naar Anagber te gaan. Zelf nam ik vaak 
muziekinstrumenten mee naar het eiland. Dat was een gesjouw 
met Afrikaanse trommels en xylofoons – gekocht in de tijd dat 
we in Afrika woonden – maar in de duinen vond ik rust om 
klanken te verspreiden. Zowel aan het huis als aan dit stukje 
Schiermonnikoog is door de jaren heen weinig veranderd. Ja, het 
huis is gemoderniseerd, maar de oorspronkelijke stijl is behouden 
gebleven. De vuurtoren zwaait nog steeds elke avond z’n licht 
door de kamer, we hebben nog steeds vrij uitzicht op zee en 
rozenstruiken omringen ons nog altijd. Wel veranderd is dat we 
vroeger een eilandje op het duin waren, als kind speelden wij veel 
rond het huis, maar tegenwoordig gebeurt er van alles op het 
strand. Kitesurfen, strandzeilen, vliegeren, het is een groots 
gebeuren. Onze kinderen kite- en strandsurfen dan ook, de 
kleinkinderen vermaken zich evenals wij rondom het huis, door 
van duinen af te rollen of te wippen en schommelen. 
Zandkastelen bouwen en schelpen zoeken blijven natuurlijk ook 
favoriet. Wij zwommen trouwens wel élke dag in zee. Dat moest 
van mijn vader. In weer en wind. Hij leerde ons dat het water 
nooit hoger mocht komen dan onze knieën en alleen te 
zwemmen bij opkomend water. Als de zee zich - na vloed - terug-
trekt, kan een onderstroom ontstaan die je de zee intrekt, en dat 
is gevaarlijk. Mijn vader hield van avontuur en nam ons daarin 
mee. Zoals op de jaarlijkse voettocht naar de Balg: het meest 
oostelijke puntje van het eiland. Een keer vonden we onderweg 
een grote mantelmeeuw, een van de eerste olieslachtoffers. We 
namen het dier mee naar huis, een zware vracht, maar nog 
jarenlang stond hij als opgezette trofee op de kast in mijn vaders 
werkkamer.’ 

oprukkende Vloedlijn
‘Mijn vader kwam uit Maastricht, maar wist veel over het 
eilandleven. Als kleine jongen kwam hij al op Texel, waar zijn 
familie een huis had – een eenvoudig verbouwde schapenboet. 
Omdat hij zulke fijne herinneringen had aan de zomers op het 
Waddeneiland, wenste hij die ook voor zijn kinderen. Toen hij  
in de krant een advertentie zag van dit huis heeft hij het blind 
gekocht, met als enige impressie een klein fotootje. Het is 
gebouwd in 1917, oorspronkelijk stond het aan de boulevard  
van Schiermonnikoog samen met twee andere huizen en het 
strandhotel van vier verdiepingen. Het huis heette toen nog Villa 
Josanna. Maar door de oprukkende vloedlijn kalfden de duinen 

 ‘Wij zwommen élke dag in zee.  
Mijn vader hield van avontuur en  
nam ons daarin mee’
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Linkerpagina: de drie 
zussen Anneke, Agathe 
Louise en Berna in 1949. 
Foto boven: koffie in de 
zon op het terras, dat 
aan de duinen grenst; 
onder: het paadje van de 
Badweg naar het huis.

snel af en werd de boulevard bedreigd. 
Het toenmalige strandhotel is in zee ten 
onder gegaan. Twee huizen, Josanna en 
Opduin, werden tijdig afgebroken en op 
een veiliger plaats - driehonderd meter 
landinwaarts – herbouwd. Bij de koop 
veranderde mijn vader de naam in 
Anagber, een samenvoeging van de eerste 
lettergrepen van de namen van mijn 
zussen en mij: Anneke, Agathe Louise en 
Berna. Er was nog geen waterleiding, 
riolering of elektriciteit. De waterleiding 
heeft mijn vader zelf aangelegd. Een put 
van vijf meter diep werd gegraven met 
hulp van eilandbewoners. Zuiver welwater 
werd opgepompt naar de zolder van het 
huis, in totaal zo’n tien meter. Water-
pompen deed je met z’n tweeën omdat 
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het zo zwaar was. Het was een van de vele karweitjes die wij als 
kinderen dagelijks deden. Tegenwoordig zijn we aangesloten op 
het waterleidingnet van het eiland.’
 
gezellige klusweekenden
Anagber werd eigendom van de drie zussen. Na het overlijden 
van hun vader is Anneke eruit gestapt. Anagber is een 
Rijksmonument vanwege zijn mooie architectuur, maar ook 
dankzij de unieke ligging en het uitzicht. Ook is de woning van 
cultuurhistorisch belang, omdat het symbool staat voor de 
ontwikkeling van het toerisme in de eerste helft van de vorige 
eeuw. De muurankers in de voorgevel herinneren nog aan het 
bouwjaar van de woning. Volgend jaar bestaat het huis 100 jaar. 
Beide families beraden zich nog óf en hoe ze dat zullen vieren. 
‘Misschien dat we iedereen uitnodigen die eens op Anagber 
vakantie heeft gevierd. Afgelopen zomer vierde het eiland 150 
jaar toerisme. Ons werd gevraagd het huis open te stellen voor 
publiek. Met plezier hebben onze kinderen, die er op dat 
moment waren, rondleidingen gegeven. Het blijft bijzonder hoe 
mensen reageren als ze de sfeer proeven bij binnenkomst, het 
interieur zien en bovenop het duin uitkijken over zee. Zo hebben 

  ‘Dat is het fijne van een familiehuis: 
je geeft een gevoel door aan een 
nieuwe generatie’
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Boven: Berna dekt  
de lunchtafel in de 
woonkeuken.
Onder: de rode kleur 
van de vuurtoren komt 
terug in de luiken van 
Anagber. 

Met de klok mee: 
ouderwets keukengerei; 
familie en vrienden op 
het strand in 1952, met 
aan weerszijden moeder 
Ans en vader Gerard van 
der Plaats; moeder Ans 
omringd door haar 
vakantiekroost; vader 
leidt de dagelijkse 
ochtendgymnastiek.

we dus al een beetje het 100-jarig bestaan 
gevierd. Het is in ieder geval een goed 
onderwerp om dit najaar met de familie te 
bespreken tijdens het klusweekend.’
Beide families maken regelmatig gebruik 
van het huis, maar het wordt ook 
verhuurd aan particulieren. ‘We vinden 
het leuk dit huis met anderen te delen, 
maar verhuren is ook noodzaak om de 
kosten te drukken. Bovenop het duin laat 
de zilte westenwind genadeloos haar 
sporen na. Het houtwerk moet voortdu-
rend bijgehouden. Grote klussen laten we 
over aan plaatselijke experts, kleinere 
werkzaamheden doen we dus met de 
familie tijdens de traditionele klus- 
weekenden in het voor- en najaar. Deze 
weekenden zijn vooral ook heel gezellig, 
waarbij weer voelbaar is hoe fijn het is 
samen een huis te hebben. Je deelt 
herinneringen met elkaar, meestal 
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zittend aan de grote tafel in de eetkeuken, met een dampende 
schaal spaghetti of lasagna. We hebben hier bijvoorbeeld allemaal 
leren fietsen: mijn zoons en dochter, hun kinderen en ik. 
Hetzelfde geldt voor Loes en haar gezin. Allemaal op hetzelfde 
schelpenpaadje. Op dit nagenoeg autovrije eiland is sowieso 
weinig gevaar, dus je kan wat zwiepers maken met je fietsje.’ 

spannende nachten
‘Elk jaargetijde is hier mooi. In de nazomer zitten de duindoorns 
vol oranje bessen, zijn er rijpe appels en rozenbottels, in de 
winter is het sereen en zie je bij vrieskou soms ijsschotsen in zee, 
in het voorjaar is er het frisse lentegroen en in juli staat het eiland 
vol bloemen. En altijd zijn er de vele vogels. Met een grote 
verrekijker zien we dichtbij de kitesurfers en vissersschepen 
voorbijgaan en in de verte de schepen van de grote vaart. De zee 
is altijd anders. Soms zie je de mist opkomen boven het water, 
soms zijn de golven woest, soms is de zee spiegelglad en altijd is 
het een verrassing hoe de zon ’s avonds in zee zakt. 
Maar bij storm kan het hier spoken. Vroeger werd dan bij de 
vuurtoren de stormbal gehesen, ter waarschuwing voor de 
schepen. Trok de wind nog harder aan, dan hing ook de vlag 
erbij. Onweer betekende spannende nachten. Van tante Ans 
moest ons koffertje klaarstaan voor het geval de bliksem zou 
inslaan. Zij was bang voor onweer. Na de vuurtoren was ons huis 
het hoogste punt, en een bliksemafleider hadden we nog niet, 
maar wèl veel hout, dus bij brand moesten we snel weg kunnen. 

Met de klok mee: de 
woonruimte met weids 
zicht op zee; lol bij het 
schoonmaken van de  
regenput; een beschut 
hoekje in de duinpan 
achter het huis; bed- 
stede in een van de 
slaapkamers.

Op 31 augustus, als wij meestal nog op 
het eiland waren, was prinses Wilhelmina 
jarig, en werd ook de vlag bij de vuurtoren 
gehesen. Dat zag er zo feestelijk uit, dat 
staat me nog goed bij.’ 

gekoesterde plek
‘Ik heb zoveel herinneringen aan deze plek. 
Dat is het fijne van een familiehuis: je geeft 
een gevoel door aan een nieuwe generatie. 
Nu nemen onze kleinkinderen vriendjes en 
vriendinnetjes mee en spelen eindeloos 
rond. Maakten wij vroeger onze vliegertjes 
zelf, nu zie je de fraaiste exemplaren de 
lucht ingaan. Mijn vader en moeder 
moesten eens weten hoe we hun beslissing 
om dit huis te kopen koesteren. Het heeft 
nog altijd zo’n impact op de familie. Veel 
uit de geschiedenis is vervlogen, maar dit 
huis is behouden gebleven zoals mijn 
ouders het destijds aantroffen.’ �


