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Bestuur
In 2016 trad mw Barbara de Bruijn aan als nieuwe voorzitter van uw vereniging. Dit was de enige
mutatie in de bestuursgelederen. Het bestuur is in totaal 6 keer bijeen geweest ter vergadering
in het oude raadhuis. Daarnaast heeft een vertegenwoordiging van ons bestuur enkele malen
overleg gehad met o.m. het bestuur van Museum Tromp’s Huys en de gemeente Vlieland.
Verenigingsblad
Ons blad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt verscheen dit jaar 3 keer. Daarnaast verscheen er ook
een themanummer over de historie van de panden Dorpsstraat 1-3.
De uitgaven werden zonder uitzondering met veel enthousiasme door de leden gelezen. Het
bestuur heeft grote waardering voor allen die hebben bijgedragen aan het tot standkomen van
deze bladen.
Activiteiten
Op 18 april vond er de jaarlijkse ledenvergadering plaats die door 21 leden werd bijgewoond. Na
afloop hiervan werd er een interessante lezing verzorgd over Stelling 12H.
Wrakje Westerseveld. In 2014 werd er op het wad, net buiten het dorp, een klein scheepswrak
gevonden waarbij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is ingeschakeld om onderzoek
uit te voeren. Er werden houtmonsters genomen en enkele artefacten werden meegenomen
voor nader onderzoek. Ook de gemeente Vlieland speelde hierin een rol. Omdat begin 2016 het
erg stil werd rondom dit wrakje heeft de Cultuur Historische Vereniging contact gezocht met de
diverse betrokken instanties om te bezien of er nog sprake was van enige activiteit.
RCE verklaarde omdat dit geen Rijksmonument is, zij hier verder geen rol meer in spelen en in de
toekomst dus geen verder onderzoek gepland wordt.
De onderwaterarcheologen van de Landelijke Werkgroep Onder Water-afdeling Noord en
specialisten van de Stichting Verdronken Geschiedenis hebben helaas niet meer gereageerd op
door ons gedane adviesvragen.
Met het van kracht worden per 01-07-2016 van het Besluit Erfgoedwet Archeologie, zou nader
onderzoek naar het wrakje, onder artikel 2.3 van dit besluit, verder door amateur-archeologen,
in verenigingsverband, mogen worden uitgevoerd na toestemming van gemeentewege.
De tentoonstelling (2015) Gasten schilderen Vlieland was tot 13 februari 2016 in het Tromp’s
Huys te bewonderen. Omdat 2016 een herdenkingsjaar was, stonden de tentoonstellingen in het
museum in het teken van de ramp in 1666. Hierdoor werd de tentoonstelling „Vlielander
Amateurs” verschoven naar 2017 en is sinds 17 januari j.l. te bezichtigen. Dit kan nog tot 6 mei.
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Er is het afgelopen jaar diverse malen met enkele organisaties overleg geweest m.b.t. een
invulling van het gebruik van de Reddingsbootschuur. Wat de Cultuur Historische Vereniging
betrof mede in relatie tot de Kappewagen. Inmiddels is hierover bij de gemeente een besluit
genomen.
M.b.t. de kappewagen is er in 2016 een voorlopig plan gemaakt over het inzetten van deze
wagen. Hierover is met de eigenaar, de Gemeente Vlieland, overleg geweest en dit plan wordt
momenteel verder uitgewerkt.
Er is veel en lang nagedacht en gesproken over een te geven bestemming aan de scherven die
afkomstig zijn van de begraafplaats. Het bestuur heeft besloten om te kiezen voor een tweetal
bankjes tegen de oostelijke muur van de Nicolaaskerk. De scherven zullen hierin verwerkt
worden. Het resultaat zal rond de zomer van 2017 zichtbaar worden.
Onze collectie glasplaat negatieven is inmiddels geheel gedigitaliseerd. De resultaten zullen na
afloop van de jaarvergadering 2017 aan belangstellenden getoond worden in de Nicolaaskerk.
Ook zal het resultaat binnenkort op de website van de Cultuur Historische Vereniging te vinden
zijn.
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2

