Jaarverslag 2015 van de Cultuurhistorische Vereniging ’t Heer en Feer
Bestuursvergaderingen
In de ALV van 28 februari 2015 is er geen sprake geweest van een bestuurswisseling. Het
bestuur, bestaande uit Remko de Bruijne, voorzitter; Cynthia de Jong, penningmeester en Eric
Augusteijn, secretaris, heeft in het afgelopen verenigingsjaar negen keer vergaderd. De
vergaderkosten waren daarvoor nihil, aangezien we gebruik mochten maken van de
gastvrijheid van Hotel Graaf Bernstorff.
In deze vergaderingen heeft het bestuur zoveel mogelijk gesproken met vrijwilligers van de
vereniging:
• Met Bart Sikkema over het maken van de expositie 'De eigen taal van het eiland'.
• Met Jan Holwerda over het beheren van het fotoarchief.
• Met Harry Alers over het verifiëren van de bevindingen van H.D. Teensma over de
echtheid van de Kaperskaart.
• Met Hendo Teensma over het werk van Durk Reitsma.
• Met Marten Kok over de invulling van de jubileumavond in november.
• Met de werkgroep Archiefverwerking.
Expositie-, werk- en opslagruimte
Door het sneuvelen van de Promenade en de daaruit voortvloeiende onduidelijke situatie van
het Bezoekerscentrum is het onzeker of de vereniging kan blijven beschikken over de
expositiezaal in het Bezoekerscentrum.
Helaas heeft zich nog geen mogelijkheid voorgedaan om een eigen ruimte te verwerven, die
dienst kan doen als expositieruimte en waar tevens plaats is voor opslag en werkplaats.
Het bestuur heeft daarom de bovenverdieping aan de achterzijde van het Dorpshuis nu
permanent gehuurd. Daar is nu bijna het hele archief van de vereniging opgeslagen.
Een enthousiaste werkgroep Archiefverwerking heeft in het afgelopen jaar bijna alle dozen,
die in Vitamaris waren opgeslagen, opengemaakt en de inhoud gecatalogiseerd. Plan is om het
vergaderzaaltje om te vormen in een studie- en werkruimte, waar iedereen die het archief wil
raadplegen na afspraak terecht kan. De voorwerpen en andere archiefstukken die nu nog in de
kartonnen dozen zitten zullen daartoe op een meer toegankelijke wijze worden opgeslagen.
Een computerbestand maakt het gemakkelijk om op basis van trefwoorden archiefstukken te
vinden. Kasten en stellingen zijn inmiddels gekocht c.q. in bestelling.
Jubileum
Het feit dat de vereniging 25 jaar geleden werd opgericht was aanleiding voor het kiezen van
de eilander taal als thema van het jaar. In het bezoekerscentrum is tot aan het komende
voorjaar de expositie 'De eigen taal van het eiland' nog te zien. Het expositiemateriaal is
omgewerkt tot een boekje 'De ooine taal fan it eilaun', dat, met een cd, aan alle leden is
toegestuurd.
De jonge kinderen hebben in juni kennis gemaakt met Tomke, een Fries taalproject voor
peuters en kleuters. Sytze Schut heeft voor de vereniging een boekje in het Eilanders vertaald.
Hiermee gaan we in het komende jaar door, hetzij met Tomke, hetzij met zelf gemaakt
materiaal. Probleem met Tomke is dat we de boekjes, in verband met rechten, wel aan de
drukker mogen betalen, maar niet mogen verkopen.
In november hebben we een feestelijke jubileumavond in het Dorpshuis gehad, met als een
van de hoogtepunten het verhaal van de Tjatteljúed, door Jelle Woudstra in het Eilanders
verteld. Het staat ook op de cd bij het jubileumboekje.
Stichting Beheer

De Stichting Beheer heeft in de jaren van zijn bestaan geen merkbare activiteiten verricht. Het
bestuur stelde in de ALV van 28 februari 2015 dan ook voor om deze stichting op te heffen en
de werkzaamheden onder te brengen bij een werkgroep. De vergadering was ervoor om de
opheffing uit te stellen, maar het bestuur ziet nog steeds geen reden om de stichting te laten
voortbestaan en stelt dus wederom voor om hem op te heffen.
Tijdschrift
Van het tijdschrift zijn wederom drie nummers en een themanummer verschenen, vooral door
de tomeloze inzet van hoofdredacteur Hilbert de Vries.
In tegenstelling met de gebruikelijke gang van zaken was het themanummer dit jaar om
logistieke redenen niet gewijd aan het thema van de expositie. Het thema van de expositie is
daarna wel teruggekomen in de vorm van het extra jubileumboekje.
Jaarboek
Na de grote belangstelling voor het Jaarboek 2013, dat al snel uitverkocht was, is de verkoop
van het Jaarboek 2014 wat tegengevallen.
Andere activiteiten
De vereniging is aanwezig geweest op de Strúnmarkt, op de Kerstmarkt en op de Winterfair
en betrokken geweest bij 'November wandelmaand'.
Betrokkenheid
De activiteiten van de vereniging worden uitgevoerd door maar een handjevol leden. Het zou
een goede zaak zijn als meer leden spontaan zouden komen met ideeën over onderwerpen
waar zij speciale belangstelling voor hebben of met vaardigheden die zij voor de vereniging
willen inzetten. De aanwas van jongere leden laat te wensen over, de vereniging vergrijst.
Jongeren lijken zich weinig aangetrokken te voelen tot een cultuurhistorische vereniging. Dit
schijnt een meer algemene tendens te zijn. Zo kampt op Schiermonnikoog de fanfare met
ledentekort, maar ook van buiten het eiland horen we dezelfde klacht.
Het is ronduit teleurstellend dat zo velen, aan wie het bestuur heeft gevraagd zich beschikbaar
te stellen als kandidaat voor een bestuursfunctie, daarop negatief hebben gereageerd.

Schiermonnikoog, 1 februari 2016
Eric Augusteijn, secretaris

