Jaarverslag 2016 van de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer
Het jaar 2016 stond in het teken van de festiviteiten rond 'Schiermonnikoog - 150 jaar
badplaats'. Onze vereniging heeft hieraan meegedaan door het organiseren van een expositie
'Zomerhuis op Schier' en het participeren in een film 'Zomerhuizen op Schiermonnikoog'. De
expositie draait nu 7 maanden in het bezoekerscentrum en krijgt positieve reacties in het
gastenboek. Dat het voorkomen van de expositie een veel luxueuzere uitstraling heeft dan
gebruikelijk voor onze tentoonstellingen, is te danken aan de participatie, ook financieel, van
particulieren.
De film, gemaakt door Har Tortike, is als thema-uitgave 2016 aan alle leden toegestuurd.
Helaas is er bij de productie van de dvd iets niet helemaal correct gegaan, waardoor het nodig
is dat de kijkers de afmetingen van het beeldscherm handmatig op breedbeeld moeten
instellen. Onze excuses daarvoor.
Hoewel Remko de Bruijne al in een eerder stadium te kennen had gegeven dat hij zich om
persoonlijke redenen niet volledig kon inzetten als voorzitter van de vereniging, kwam het in
augustus toch als een verrassing dat hij ons liet weten per direct af te treden. De twee
overblijvende bestuursleden organiseerden, zoals statutair voorgeschreven, zo snel mogelijk
een extra ledenvergadering. Deze vond plaats op 24 september. Op onze oproep om zich
kandidaat te stellen voor het voorzitterschap meldde zich spontaan Erik Gerbrands. Een
kennismakingsgesprek gaf ons de overtuiging dat hij capabel is om het voorzitterschap te
bekleden, zodat wij niet meer naar andere kandidaten gezocht hebben. Remko de Bruijne
danken wij voor de ruim twee jaren dat hij de vereniging heeft geleid.
De gebeurtenis heeft weer eens aangetoond hoe kwetsbaar een bestuur van drie leden is. We
willen het bestuur daarom graag uitbreiden.
Het archief van de vereniging is in 2016 op uitzonderlijke wijze uitgebreid. Hoewel het met
Henk Koning al een tijdje niet zo goed ging, kwam het toch als onverwacht dat hij in februari
naar de Waadwente moest verhuizen. In de loop van bijna 60 jaar heeft Henk een enorme
verzameling aangelegd van informatiebronnen over het eiland, niet alleen alle jaargangen van
de Dorpsbode vanaf 1948, keurig ingebonden, maar ook veel boeken en kranten- en
tijdschriftknipsels. Gelukkig had Henk, toen hij dat nog kon, laten weten dat het zijn wens
was dat alles naar 't Heer en Feer zou gaan, maar wel onder de voorwaarde dat de informatie
openbaar toegankelijk zou moeten zijn. Deze eis konden wij inwilligen dank zij het feit dat
wij een jaar daarvoor de ruimte boven het Dorpshuis hadden gehuurd, waar Henk nog foto's
van heeft gezien waar hij heel tevreden mee was. Na zijn vertrek in februari hebben we de
collectie naar het Dorpshuis getransporteerd en sindsdien is de archiefwerkgroep bezig
geweest met het registreren van de boeken en het via de computer vindbaar maken.
Een tweede grote collectie werd ons geschonken en wel door Piet Teensma, die de
verzameling van Durk Reitsma had opgekocht. Een klein deel behield Piet voor zichzelf, de
grote bulk schonk hij aan 't Heer en Feer. Aan het inventariseren en registreren daarvan is de
werkgroep nog niet toe gekomen.

Uit de nalatenschap van Bert Draaijer ontvingen wij een collectie boeken e.d. over de
zeilvaart. Van andere schenkingen hebben wij in het tijdschrift kond gedaan.
Tot onze vreugde hebben wij via het Mienskipsfûns Fryslân een subsidie gekregen, waarmee
we de verdere inrichting van de documentatieruimte grotendeels kunnen bekostigen.
Ook in 2016 heeft de vereniging weer een jaarboek uitgegeven. De reacties hierop zijn
positief, maar helaas vallen de verkoopresultaten tegen. Het bestuur heeft besloten om van
het Jaarboek 2016, dat in vergevorderde staat van voorbereiding is, 550 exemplaren te laten
drukken (vorig jaar 750). De verschijning kan half april tegemoet gezien worden.
Aan de restauratie van de tegels van de taalroute zijn we ook dit jaar niet toegekomen. Het is
namelijk niet alleen een kwestie van schoonmaken, dat zouden we zelf kunnen doen en staat
dan ook gepland voor het komend voorjaar. Helaas blijken veel tegels ook beschadigd te zijn,
met name de witte kleurstof die de letters leesbaar maakt, zou vervangen dan wel aangevuld
moeten worden en we zijn nog aan het onderzoeken wat daarvoor een verantwoorde methode
is.
In oktober heeft het bestuur een gesprek gehad met Hendo Teensma. Er is in de afgelopen tijd
het een en ander misgegaan in de communicatie tussen Het bestuur en Hendo. Voorzitter Erik
Gerbrands heeft daarna met Hendo gesproken. We zijn er allen mee gebaat dat de onderlinge
verstandhouding goed is en dat misverstanden tijdig gesignaleerd en uit de weg geruimd
worden.
Het bestuur zou graag actuele zaken met de leden willen delen door middel van e-mail. In ons
ledenbestand komen echter te weinig e-mailadressen voor en die zijn ook nog eens niet
allemaal nog geldig. In het tijdschrift heeft het bestuur een oproep gedaan aan de leden om te
laten weten via welk e-mailadres zij bereikbaar zijn. Hieraan heeft slechts een zéér klein
aantal leden gevolg gegeven. Het bestuur blijft daarom de oproep herhalen.
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