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Algemeen
Onze vereniging heeft in deze periode ernstige hinder ondervonden van de Corona-epidemie en de
daar uit volgende maatregelen van de overheid. In het voorjaar van 2021 en de winter van 20212022 konden de werkgroepen niet actief zijn. Lezingen en andere activiteiten waren niet mogelijk,
en er was in deze periode maar één tentoonstelling in de etalage van Tusse de Banke. Gelukkig is
het uitbrengen van ons blad niet gehinderd, en zijn die zoals gebruikelijk verspreid, in deze periode
vijf edities. Verder zijn er veel vragen binnengekomen over de geschiedenis van Texel, die zo goed
mogelijk beantwoord zijn.

Bestuur
Het bestuur heeft een concept Huishoudelijk Reglement opgesteld, dat op deze vergadering aan de
leden wordt voorgelegd, ter vastlegging. Er zit ook een rooster van aftreden voor bestuursleden bij.
Het bestuur heeft gezocht naar nieuwe huisvesting, omdat we op termijn ons huidige pand moeten
verlaten. Tot nu toe bleef klinkend resultaat uit. De meest belovende optie op dit moment is het
pand van de zeevaartschool/oude Ulo in Den Burg. De aanvraag voor financiële ondersteuning bij
het Waddenfonds is verlengd.
Het bestuur heeft twee protestbrieven naar het gemeentebestuur gezonden: één over het verdwijnen
van de pomp op de Stenenplaats in Den Burg, en één over de belabberde toestand van vele
schapenboeten op ons eiland. Samen met de Stichting Kernwaarden Texel, de Agrarische
natuurvereniging de Lieuw, en Land- en tuinbouworganisatie Texel zijn we bezig met een
gezamenlijk advies richting de gemeente.
Het bestuur is bezig met de digitale ontsluiting van het archief, en heeft in mei 2022 een gift van
3000 Euro ontvangen van de Rotary Texel, om dit verder mogelijk te maken.
De hele HVT-collectie is nu globaal geïnventariseerd. De volgende stap is om alle objecten
gedetailleerd per kast te beschrijven, en uit te zoeken wat er wel of niet bewaard moet blijven. Zeer
kwetsbare stukken gaan naar het Regionaal Archief Alkmaar, waar ze beter kunnen worden bewaard.
Dit gaat in overleg met het bestuur en met de vrijwilligers die met deze spullen werken.

Werkgroepen
De Werkgroep Begraafcultuur heeft op diverse kerkhoven een ronde gelopen, en op verschillende
plaatsen herstelwerk verricht aan zerken.
De Werkgroep Dialect heeft in het voorjaar van 2022 bijgedragen aan een project over
taalbeschouwing op de Openbare Scholengemeenschap De Hoge Berg, dat ging uiteraard over het
Tessels dialect. De werkgroep heeft in dezelfde periode ook meegeholpen aan een onderzoek over
dialecten van de Rijks Universiteit Groningen.

De fotowerkgroep die op woensdagochtend bij elkaar komt heeft zich na de fotocollectie van
Langeveld en de Rooy bezig gehouden met de collectie van Edo Kooiman. De foto’s zijn
gedigitaliseerd en gedocumenteerd, en te bekijken via onze website op de beeldbank van het
Regionaal Archief Alkmaar. De fotowerkgroepen van dinsdag- en donderdagochtend zijn weer
actief met het documenteren en inventariseren van allerlei foto’s over Texel. Deze gaan in mappen,
en worden te zijner tijd ook digitaal ontsloten.

Activiteiten
Er is een kleine tentoonstelling over kinderspelletjes en kinderboeken geweest in de etalage van
Tusse de Banke. Verder heeft de Historische Vereniging Texel meegeholpen aan een tentoonstelling
over kleding in de Oudheidkamer in Den Burg, die in het voorjaar van 2022 geopend is.
Op 25 maart was er na lange tijd weer een lezing; Harry de Graaf vertelde in de Buureton over zijn
Papoea-project. Er waren circa 30 toehoorders.
Na afloop van deze vergadering zullen Arthur Oosterbaan en Ina Schrama elk een korte voordracht
houden, een lezing over de drievoudige oorsprong van Texel, en een vertelling over het dorp Den
Hoorn.

