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Jaarverslag 2021 Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt" 
 
 
Bestuur 
2021 was weer een jaar voor de Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt" dat gekenmerkt 
werd door de beperkingen van corona. We konden hierdoor weer geen normale jaarvergadering 
houden. Tijdens deze vergadering namen we afscheid van mw Tjerkien Bijtelaar en verwelkomden we 
mw Liliane Soolsma-van Randen, met wie we een geboren Vlielandse in het bestuur hebben. 
Het bestuur vergaderde in januari en maart digitaal en in september en november kwamen we 
daadwerkelijk bij elkaar. Sinds dit jaar betrekken we ook dhr Peter Schalk, directeur Museum Tromp’s 
Huys, als adviseur bij onze vergaderingen. Hierdoor is er een nauwere relatie met Museum Tromp’s 
Huys ontstaan.  
Sinds het corona tijdperk is het bestuur, incl adviseur, veel meer via Whatsapp gaan communiceren 
waardoor zaken sneller dan voorheen besproken worden. 
 
Activiteiten 
Vanwege de corona beperkingen vond er geen jaarlijkse expositie plaats van de Vlielander Schilders/ 
Kunstenaars in Museum Tromp’s Huys. Deze zal pas in 2023 weer gehouden gaan worden, waarbij de 
organisatie in handen van Museum Tromp’s Huys zal zijn. 
 
Het bestuur heeft ook dit jaar geparticipeerd in het werkgroep Wrakje Westerse Veld. Er is gesproken 
over de onderzoeksresultaten van het wrakje en de mogelijkheden hiervoor een informatie zuil te 
realiseren om het publiek hiervan op de hoogte te brengen. In 2023 zal hierover meer concreets 
getoond kunnen worden. 
 
Op 15 juli verleende Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt" haar medewerking aan het 
uitvoeren van een korte humoristische opera getiteld de Schipbreuk dat in de Nicolaaskerk werd 
opgevoerd. Het Wrakje op het wad bij het Westerse Veld vormde de aanleiding voor deze uitvoering. 
 
N.a.v. het verschijnen van het themanummer van 10 Eeuwen Eylandt Flielandt “Interneeringskamp 
Vlieland” heeft de schrijver het idee opgevat te onderzoeken of het mogelijk is op Vlieland voor deze 
geïnterneerden z.g. Stolpersteine te plaatsen. Ook aan dit werkgroepje, dat hij vormde, wordt door de 
CHV deelgenomen.  
 
Schenkingen 
Op 11 augustus werd door dhr J. van Vliet aan de vereniging een aquarel van de hand van de schilderes 
Anna Wood geschonken en op 5 oktober schonk mw H. Rommens-Venema de vereniging ook een 
aquarel van deze schilderes. 
Op 10 oktober schonk dhr van Dissel, uit de nalatenschap van zijn vader, de CHV de ingebonden werken 
van J.J. Slauerhoff voor onze bibliotheek. 
 
Financieel 
Jan Houter start in begin juli, na het overlijden van Liesbeth List, een actie om het pad naar de 
Vuurtoren naar haar te vernoemen. Hiervoor is hij een fondsenwerf actie begonnen. Het bestuur heeft 
besloten om hieraan €1500,- bij te dragen.  
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Op 15 september opent de Stichting Louise Post Poëzie een schrijversatelier in de Dorpsstraat. Ter 
gelegenheid hiervan en tevens het gedenken van het 100-jaar dichterschap van J.J. Slauerhoff, dat in de 
Nicolaaskerk plaats vindt. Hieraan heeft onze vereniging op verzoek €250,- bijgedragen. Een delegatie 
van het bestuur is bij de opening en de presentatie in de kerk aanwezig geweest.  
 
 
Ledenbestand 
Ons ledenbestand op 01-01-2021 bedroeg 236 leden plus 15 organisaties welke wij ons blad toesturen.  
In de loop van het jaar overleden 3 van onze leden waaronder op 27 november, na een kort 
ziekbed, ons voormalig bestuurslid Tjerkien Bijtelaar-te Velde. Ze verliet ons bestuur bij de 
Algemene Ledenvergadering van 18 mei. Ze heeft 1997-2005 en van 2011-2021 diverse 
bestuursfuncties vervuld. Ze was binnen onze vereniging een drijvende kracht achter Gasten 
Schilderen/ Vlielander Amateurs/ Kunstenaars. Ook ons erelid dhr Horjus overleed het 
afgelopen jaar.  
Zes leden verlieten onze vereniging en negen nieuwe leden meldden zich aan. Hierdoor 
bedroeg het ledenaantal op 31-12-2021 236 leden. 
 
Verenigingsblad 
Dit jaar verschenen er drie uitgaven van ons verenigingsblad 10 Eeuwen Eylandt Flielandt.  
De hoofdredacteur Berend Hazenberg zorgt voor de fantastische uitstraling die het blad heeft. Hij wordt 
bij het tot stand komen van het blad bijgestaan door een redactiecommissie die bestaat uit mw Liliane 
Soolsma-van Randen en dhr Peter Schalk. 
Enkele nummers liepen voor verschijning helaas wat vertraging op die deels te wijten viel aan gevolgen 
van de corona pandemie en deels door het opmaken rouwcorrespondentie dat de hoogste prioriteit op 
Vlieland heeft.  
Het bestuur dankt eenieder die hieraan heeft bijgedragen hartelijk voor hun bijdrage. 
 
 
 
Vlieland, 1 maart 2022 
 
 


