Notulen Najaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen 20 november 2015
Aanwezig: Zo'n 300 leden en de bestuursleden A.F. Visser, T. Huitenga, M. Funk,
Chr. Elsinga, F. Attema, J. Koning en Chr. Huizenga-Leegstra (notulist)
1. Opening, mededelingen en huishoudelijk gedeelte
Voorzitter Anneke Visser heet namens het bestuur iedereen hartelijk welkom
op de Najaarsvergadering in zalencentrum Trebol, met name burgemeester
Roel Sluiter, leden van de gemeenteraad, de ereleden Koos van Giffen en Johan
Balt, de gastsprekers Johan de Haan en Meindert Schroor, het bestuur van de
Stichting ter Beschrijving van de Historie van Harlingen en de directie en
vormgever van de Afûk. Een 20-tal leden zond een bericht van verhindering.
 Het bestuur startte een ledenwerfactie onder inwoners van de binnenstad.
Men krijgt eerst een brief en Magazine thuis, en een week later iemand aan
de deur. De eerste drie straten leverden de vereniging 50 nieuwe leden op.
 De nieuwe Monumenten Stichting Harlingen zet zich in voor instandhouding
en herstel van rijks- en gemeentelijke monumenten, zoals de bruggen en
de sluizen in de binnenstad. In de Voorjaarsvergadering meer hierover.
 De vereniging is digitaal steeds actiever. Op Facebook en de eigen website
staan nieuwsberichten, en op onze site ook inspraakreacties zoals op de
Beleidsnotitie Archeologie, voorontwerp bestemmingsplan Willemshaven, de
nieuwe Welstandsnota en het herinrichtingsplan voor het Harmenspark.
 Het 31e Magazine is weer uitgebracht en aan de leden verstuurd. De Vz.
vraagt applaus voor de leden van de redactie – maar het klinkt al op!
1a.Rondvraag
 Mogen de terrassen in de binnenstad ook mooi(er) zijn?, vraagt dhr. M. van
der Meer. Het huidige beleid wordt binnenkort geëvalueerd, meldt Chris
Elsinga, en Oud Harlingen zal daar een bijdrage aan leveren.
 Mw. W. van der Weide-Scheepstra signaleerde dat de deur van
Noorderhaven 29, van de ‘blikken dominee’, (te) lichtrood is geschilderd.
Ook is het informatiebordje verdwenen. Het bestuur zal dit oppakken. In
zijn algemeenheid is de vereniging met de gemeente van mening, dat iets
meer variatie in kleurgebruik mogelijk moet zijn. De nieuwe Welstandnota
verwoordt dit en Oud Harlingen leverde daar een voorzet voor.
 Mw. S. Zandboer, bewoonster van de Schritsen, vraagt betere zichtbaarheid
van de naambordjes in de Kroonsteeg – onder meer voor rondleidingen.
Namens Oud Harlingen zit Fred Attema in een werkgroep die al enige jaren
bezig is betere steegnaambordjes te realiseren. De gemeente is nu aan zet.
 Mw. J. Helmstrijd-de Wit vraagt of de ‘patatzakvormige’ lantaarns op het
Zuiderbolwerk vervangen kunnen worden door straatlantaarns zoals op de
Rozengracht. Chris Elsinga meldt dat Oud Harlingen in het commentaar op
de Welstandsnota de gemeente recent heeft gecomplimenteerd met de
eenheid die in het straatmeubilair wordt aangebracht. Vervanging gebeurt
echter geleidelijk, vanwege de kosten, en dat zal in dit geval ook zo zijn.
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 Dhr. Z. Davidson vraagt wat het bestuur van de blauwe verlichting op het
Havenplein vindt. Oud Harlingen wil van de stad geen openluchtmuseum
maken, stelt Chris Elsinga; we leven hier en moeten er samen ons brood
verdienen. Het gaat dus altijd om een afweging tussen monumentaal
karakter en stedelijke ontwikkeling. De vereniging dacht daarom mee over
vorm, plek en afmetingen van de poffertjeskraam en over een serre voor
het Havenmantsje. Wij waarderen het idee om met ‘masten’ de verbinding
te leggen tussen binnenstad en havens, al zijn het er wel wat erg veel.
Over het overdadige ‘kermislicht’ is direct bij de gemeente aan de bel
getrokken; nu is de lichtsterkte aangepast tot een aanvaardbaar niveau.
2. Nieuw licht op de bouw van het Harlinger stadhuis
Johan de Haan, bijzonder hoogleraar Friese interieurs aan de Radboud
Universiteit, geeft met zijn studentes Nathalie Mantel, Christa de Vries en
Heleen Kooijman uitleg over het veranderde interieur van het stadhuis. De
afgelopen periode zochten zij in het Harlinger stadsarchief gegevens over de
bouw, decoratie en inrichting van het stadhuis. Vele Harlinger ambachtslieden
werkten aan de bouw van het stadhuis mee, maar specialistische onderdelen
kwamen veelal van elders. Het beeld van Michaël en de draak bijvoorbeeld
werd gemaakt door Gerbrandus van der Haven uit Leeuwarden.
3. ‘Harlingen, geschiedenis van de Friese havenstad’
Dhr. Pieter Tuinman, voorzitter van de Stichting ter Beschrijving van de Historie
van Harlingen, belicht de totstandkoming van het boek ‘Harlingen, geschiedenis
van de Friese havenstad’. Mede dankzij een subsidie van de gemeente
Harlingen in 2009 kon het boek worden gerealiseerd. Om deze reden wordt het
eerste exemplaar uitgereikt aan burgemeester R. Sluiter. Die had zich echter
voorgenomen het eerste exemplaar uit te reiken aan mw. Thea Elsinga-van der
Zee, vanwege de inspanningen van de familie voor de geschiedenis van de
stad. Zodoende krijgt zij van de heer Sluiter het ‘tweede eerste exemplaar’.
4. Harlingen herontdekt
Dhr. Meindert Schroor geeft een uitgebreide en verrassende presentatie over
prinsen en schepen, over historische gebeurtenissen, schermutselingen om de
macht en kaartfragmenten van de stad Harlingen met verdronken dorpen.
5. Achter een Harlinger voordeur
De laatste spreker van de avond is dhr. Leo Daane Bolier. Hij groeide op in het
monumentale pand Noorderhaven 33, een Rijksmonument, waar de afgelopen
decennia mw. K. van Smeden woonde. De herinneringen van haar dochter
Petra van Smeden, die van de heer Daane Bolier en beelden van het interieur
leveren samen een onderhoudend beeld op van het huis en haar geschiedenis.
6. Sluiting
Anneke Visser sluit de avond af. Ze dankt alle sprekers, Karin Broeksma voor
haar technische ondersteuning, het team van Trebol, Adry Attema voor het
bemensen van de informatiestand en wenst een ieder ‘wel thuis!’.
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