Notulen Najaarsvergadering vereniging Oud Harlingen 21 november 2014
Aanwezige leden: zie presentielijst
Aanwezig bestuur: A. Visser, Chr. Huizenga (notulist), F. Attema, Chr. Elsinga,
J. Koning, T. Huitenga en M. Funk.
1. Opening
Om precies 20.00 uur opent voorzitter Anneke Visser de vergadering en stelt de
agenda vast. Zij spreekt haar dank uit aan alle mensen die massaal gehoor
hebben gegeven aan de oproep om schone glazen potten mee te nemen naar
de vergadering voor de lichtjestocht van zaterdag 20 december. Een bijzonder
woord van welkom voor erelid Johan Balt, gastspreker Jan Bruyns en Cor Balt
die de techniek voor deze avond verzorgt.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Chris van Miltenburg, Henk en Tini
Gemser-Oldenburg, Zeger Davidson, Henk en Geertje Wind-Jaspers, Tineke
Huitenga en Johan Bouma, Wilma van der Weide-Scheepstra, Harrie en Ineke
de Boer-Beekman, Jan van der Heide (Terschelling), A. den Breejen, Geertje en
Edske Richards, Jan en Coby Schoot, Ab van Drooge (Haren), Yvonne Busman,
Puck en Hans Berkhemer-Hille Ris Lambers (Bolsward), Paul en Francien
Scheffer, P. Laret, Lolkje en Melle Vellinga en Hugo ter Avest.
2. Mededelingen van het bestuur
 Op 8 november 1954 is de Vereniging Oud Harlingen opgericht door een
aantal Harlingers, waaronder de heren L.J. Hannema, T. Eppinga, J.M.
Bosma, B.G. van der Gaast en mevrouw A.C. Leeuw-van Rheenen. Zij
vonden dat er iets moest gebeuren om het cultuur-historische van de stad te
bewaken en te bewaren. Het waren de jaren na de Tweede Wereldoorlog, de
jaren van wederopbouw. Een anekdote uit die tijd: notaris Eppinga sr. ging
met ansichtkaarten langs de deuren in de binnenstad om leden voor Oud
Harlingen te werven. Hij vroeg de eigenaars van de panden op de
Noorderhaven of ze lid wilden worden. De contributie was toen ƒ 1,50 per
jaar. Men kon er een week over nadenken. Na een week kwam Eppinga weer
langs. Wilde men lid worden kon men de kaart houden, werd men geen lid,
dan vroeg hij de ansichtkaart terug.
 Nu 60 jaar later telt de vereniging meer dan 1450 leden. Visser geeft aan
dat het bestuur hier erg blij mee is en vaak hoort dat dit hoge aantal erg
bijzonder is. Het ledenaantal stabiliseert de laatste jaren. Er komen steeds
nog nieuwe leden bij, maar helaas ontvallen ons door overlijden ook
regelmatig oudere, zeer trouwe leden. Visser doet een oproep aan de
aanwezige leden om te trachten in de familiekring nieuwe leden te werven.
 De voorzitter meldt tevens een bestuurswisseling. Secretaris Chris Huizenga
moet vanwege een nieuwe functie diverse opleidingen volgen, waardoor het
hem aan tijd ontbreekt zijn functie als secretaris goed uit te voeren. Hij blijft
wel algemeen bestuurslid. Bestuurslid Marga Funk is bereid gevonden het
secretariaat over te nemen. De aanwezige leden stemmen graag in met deze
bestuurswisseling.
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'Oud Harlingen, 60 jaar jong' is de slogan in dit jubileumjaar. Visser vat
samen welke activiteiten er, dankzij de inzet van een grote groep
vrijwilligers, al zijn geweest en nog gaan komen. Tijdens de Visserijdagen
zijn de eerste exemplaren van het Harlinger taalboekje 'Van Pienehasses tot
Gatsjepanne' door de dames Japke Blèr en Walle Geertsje aangeboden aan
de dames Hannie Alkema-Boonstra en Zwaantje Nauta-Bogaard. De verkoop
van het boekje verloopt voorspoedig. In september is in Burgum de
voorstelling 'Keapmanskunsten' van de Harlinger componist Martinus Schuil
bezocht. In oktober vond de speurtocht 'Turen naar Muren' plaats. Deze
maand gaat het eveneens jubilerende Filmfonds langs bij de diverse
Harlinger wooncentra voor ouderen. Op 20 december staat de 'Lichtjestocht'
door de binnenstad op het programma en op 18 januari de 'Ouwe Seunen
Pienehassesquiz’. Ondertussen is een groot aantal enthousiaste
toneelspelers alweer bezig met het instuderen van het toneelstuk 'Anna
Casparii of het Heimwee'. Mevrouw Doet Velthuis heeft het boek van Theun
de Vries bewerkt en het toneelstuk gaat op 20 maart in Trebol in première.

2a. Rondvraag
Mevrouw Th. Elsinga-van der Zee vraagt naar de stand van zaken omtrent de
mogelijke bouw van de Zuiderbrug. Visser geeft aan dat daar op dit moment
niets nieuws over is te melden. In het eerstkomende overleg met de wethouder
komt dit punt weer aan de orde.
2b. Afscheid Jan Zeinstra van het Filmfonds
Visser memoreert de start van het Filmfonds. In 1986 ontstaat bij het
toenmalige bestuur en bij Jan, als verwoed filmer, het idee om een Filmfonds
Oud Harlingen op te richten. Zeinstra ziet het grote belang van het bewaren
van oude alsook nieuwe films van Harlingen. Vakkundig worden de films,
samen met echtgenote Dorien, geplakt en gerestaureerd. In de jaren ’90 van
de vorige eeuw worden films uit de collectie van Sietse Posthuma, Hein van
den Oever en van particulieren aan het Filmfonds geschonken. Zeinstra filmt
zelf ook allerlei Harlinger activiteiten, vaak samen met Jacob Roorda. Op
uitnodiging van onder andere vrouwenverenigingen, wooncentra voor ouderen,
reüniecommissies, buurtverenigingen, Visserijdagen en Monumentendag
worden deze films door Zeinstra vertoond. Hij geeft op zijn eigen wijze,
doorspekt met Harlinger humor, de nodige informatie. De laatste jaren krijgt
hij technische ondersteuning van Cor Balt. Nadat hij een aantal keren aangaf
een opvolger te zoeken, hebben nu de dames Tineke Huitenga en Anneke
Visser deze taak op zich genomen, waarbij zij ook regelmatig geassisteerd
worden door Willem Visser. Van 1986 tot 2006 was Zeinstra bestuurslid van
Oud Harlingen. Voor al zijn activiteiten ontving hij in 2012 een koninklijke
onderscheiding. Visser bedankt hem voor zijn inzet, zijn enthousiasme en alle
tijd die hij aan het draaien en samenstellen van de films heeft gestoken. Op
zijn beurt spreekt Jan nog kort een dankwoord uit.
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3. Stand van zaken Zoutwinning
Chris Elsinga, als portefeuillehouder, informeert de aanwezigen over de stand
van zaken omtrent de zoutwinning in de Waddenzee. Oud Harlingen is bevreesd
dat de bodemdaling niet -zoals nu voorspeld- precies bij de zeedijk zal stoppen,
maar zich mogelijk tot onder de stad zal uitstrekken. Dit zou voor de woningen
en monumentale panden in de binnenstad ernstige gevolgen kunnen hebben.
Dankzij ons Juridisch Fonds kon een advocaat worden ingeschakeld, en die stelt
dat er juridisch nog actie valt te ondernemen. Zaak is nu het risico op
verzakkingen in beeld te brengen, en daarvoor is onafhankelijke expertise
nodig. Omdat die in ons land nauwelijks te vinden is -vrijwel alle Nederlandse
deskundigen zijn al via Frisia bij de zoutplannen betrokken- probeert Oud
Harlingen nu contact te leggen met buitenlandse experts. Blijken de risico’s op
schade aan de binnenstad inderdaad reëel, dan zullen wij in verweer komen.
4. De roemrijke historie van de Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij
De heer Jan Bruyns, oud-directeur van de S.S.M., vertelt aan de hand van oude
foto's over de historie van de Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij. Het
voor Harlingen eens zo belangrijke bedrijf is sinds 1987 volledig verleden tijd.
In dat jaar werden de eigendommen en de toen nog bestaande activiteiten door
de toenmalige eigenaar overgedragen aan Hubert Jans.
5. Achter een Harlinger voordeur
Het pand Noorderhaven 104 heeft een rijke geschiedenis. De huidige eigenaar,
de heer Henk de Jong, vertelt boeiend over de historie van het huis en het
wonen met zijn gezin in dit bijzondere pand. Filmbeelden maken duidelijk hoe
inventief men vroeger was: het daglicht wordt bijvoorbeeld via allerlei extra
raampjes naar vrijwel alle ruimtes in het huis geleid. Aandacht is er ook voor de
schitterend gerestaureerde stucplafonds en andere bewaarde elementen.
6. Filmbeelden van gebeurtenissen uit de 20ste eeuw
Dankzij de actie ‘Red de videoband’ kunnen naast filmbeelden uit de jaren ’30
en ’50 ook videobeelden worden getoond uit de jaren '70 en '80 van de vorige
eeuw. De techniek en montage is in handen van Cor Balt, het commentaar is
van Anneke Visser, aangevuld met commentaar uit de zaal.
7. Sluiting door de voorzitter
Om 22.40 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan de sprekers voor
hun bijdrage, Johan Balt voor het beheer van de website, Cor Balt voor de
techniek en montage en Adry Attema voor het bemensen van de stand en voor
al haar werk achter de schermen. Ook het team van Trebol, in de persoon van
Johan Outhuyse, wordt weer bedankt voor de prettige samenwerking.
De Voorjaarsvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 14 april 2015.
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