Jaarverslag 2014 van de Cultuurhistorische Vereniging ’t Heer en Feer
In de jaarvergadering van 21 februari 2014 werden Helmar Hindriks, Remko de Bruijne en
Marijke Hoekstra gekozen als nieuwe bestuursleden. Voorzitter Eddie Bakker en
penningmeester Cynthia de Jong bleven bestuurslid.
Het aldus nieuw gevormde vijfhoofdige bestuur kwam niet uit de verdeling van de posten en
legde zijn functies neer. Daardoor werd het noodzakelijk een nieuwe ledenvergadering uit te
schrijven. Deze vond plaats op 24 mei in de erker van Van der Werff. In deze vergadering
werd een nieuw, driehoofdig bestuur gekozen: Remko de Bruijne, voorzitter; Cynthia de Jong,
penningmeester en Eric Augusteijn, secretaris.
Dit nieuwe bestuur heeft in 2014 zes maal vergaderd en in 2015 twee maal. Prioriteit voor dit
bestuur is bezinning op de structuur van de vereniging. De oude structuur met een groot
bestuur lijkt in deze tijd niet meer te werken. We kiezen, in ieder geval voorlopig, voor een
driehoofdig dagelijks bestuur, dat werkgroepen en individuele leden aanstuurt bij het
verrichten van de activiteiten waarmee de vereniging zich bezighoudt.
Dat betreft:
 het verzamelen en beheren van cultureel erfgoed:
Trefwoorden: Documenten, foto’s, geluidsopnamen, films, boeken, voorwerpen
(huisraad, meubilair, pers. bezittingen), catalogiseren, digitaliseren, opslagruimte,
inventariseren part. verzamelingen, interviews;
 het bevorderen van studie van de cultuurhistorie van het eiland:
Adviseren over bronnen, tijdschrift, lespakket, eilander taal;
 belangstelling wekken voor de cultuurhistorie van het eiland:
Tijdschrift, exposities, website ’tH&F, website begraafplaats, taaltegels, boeken publicaties, jaarboek, lespakket, verhalen, routes, eilander strúnmarkt.
Dit kan het bestuur niet in z'n eentje. Daarom heeft het achtereenvolgens gesproken met:
Bart Sikkema. Hieruit komen als punten naar voren: betrek leden in leuke, kleine
afgebakende concrete activiteiten, laat zien dat je er bent. Breng de taken van de Stichting
Beheer onder bij het bestuur van de vereniging, leer ervan hoe verenigingen op de andere
eilanden functioneren, zorg voor deskundig archiefbeheer. Bart heeft voor ons uitgezocht hoe
het op de andere eilanden toegaat en ziet veel in het zg Amelander model: verenigingen en
stichtingen die ieder onafhankelijk zijn, maar functioneren onder een gezamenlijk technisch
bestuur.
Arend Maris. Arend is voorlopig niet klaar met zijn boek over de zeevaartschool en weet nog
niet of hij het laat uitgeven door 't Heer en Feer. Hij adviseert om goed in de gaten te houden
waar de spullen blijven die in bruikleen zijn uitgegeven.
Sam Dijs over het vullen van de website van de begraafplaats, waar 't Heer en Feer
verantwoordelijk voor is.
Thom Verheul. Door het overlijden van Dick Kool heeft de vereniging een groot verlies
geleden. In de eerste plaats het verlies van Dick als mens en als lid, maar ook het verlies van
Dick als maker van films voor de vereniging. Thom zou hem als zodanig kunnen en willen
opvolgen, maar heeft minder tijd. Hij krijgt graag een lijst met onderwerpen. Voor 2015 zou
70 jaar bevrijding een onderwerp kunnen zijn.

Hilbert de Vries. Er zijn geen problemen met de productie van het tijdschrift. Het zou goed
zijn als werkgroepen en actieve leden vaker over hun werkzaamheden zouden berichten in het
tijdschrift.
Marten Kok. Marten wil wel op zich nemen om een groepje leden om zich heen te
verzamelen om het jubileumonderwerp 'Eilander taal' vorm te geven.
Door het sneuvelen van De Promenade Is het verkrijgen van eigen opslag- werk- en
expositieruimte in een nieuw daglicht komen te staan.
We houden in de gaten wat er met de voormalige brandweergarage gaat gebeuren en blijven
van mening dat er een eigen expositieruimte zou moeten komen. In het zaaltje van het
bezoekerscentrum is nu nog de expositie 125 jaar IN en tot augustus blijft het zaaltje nog tot
onze beschikking. Maar de status van het zaaltje is daarna heel onzeker.
Het bestuur heeft voorlopig voorzien in een gehuurde opslag- en werkruimte boven in het
Dorpshuis. Een groepje bestaande uit Marga Flink, Leentje Norde en Eric Augusteijn is daar
met assistentie van Tjeerd Jongsma begonnen aan het inventariseren van het archief, dat
tevoorschijn is gehaald uit de kelder van Vita Maris en de zolder van Letta Visser.
De Stichting Beheer heeft in de jaren van zijn bestaan geen merkbare activiteiten verricht. Het
bestuur stelt 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 beheer, waarvan het genoemde
groepje het begin kan zijn.
Omdat er in 2013 geen themanummer is uitgekomen hebben we in 2014 twee themanummers
het licht doen zien: ‘125 jaar IN’ en een dvd met de film over Henriëtte Pieperiet.
Het Jaarboek 2013 is een groot succes geworden. Het is uitverkocht. Om die reden hebben we
besloten van het Jaarboek 2014 een grotere oplage te laten drukken.
De vereniging is aanwezig geweest op de Strúnmarkt en betrokken geweest bij 'November
wandelmaand'.
Het bestuur is bezig een eilander versie te verkrijgen van het Friese taalproject Tomke.
De vereniging telt werkgroepen. Enkele daarvan zijn heel actief, andere moet wellicht nieuw
leven worden ingeblazen. De werkgroepen houden zich o.a. bezig met:
Het tijdschrift, Jaarboek Schiermonnikoog, beeld en geluid, digitaliseren foto's,
interviewgroep, werkgroep expositie en werkgroep lespakket (alias ‘Tomke’).
Schiermonnikoog, 18 februari 2015
Eric Augusteijn, secretaris

