Notulen Voorjaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen 18 april 2017
Aanwezig: ruim 200 leden
Aanwezige bestuursleden: A.F. Visser (voorzitter), M. Funk, F. Attema, J. Koning, W. van der Meer en
Chr. Huizenga-Leegstra (notulist).
Afwezig bestuurslid: T. Huitenga.

1.

Opening, mededelingen en huishoudelijk gedeelte

Opening
De voorzitter heet namens het bestuur iedereen hartelijk welkom op de Voorjaarsvergadering van de
vereniging Oud Harlingen, in Stadsschouwburg Trebol. Een hartelijk welkom aan wethouder mevrouw
Maria Le Roy en onze ereleden Koos van Giffen, Johan Balt en Chris Elsinga. Een bijzonder welkom
ook aan onze gastsprekers van vanavond mw. Lilian Fopma, de heren André Achterbergh, Gerard
Nijssen en Marnix Koolhaas. De heer Cor Balt voor de technische- en digitale ondersteuning bij de
verschillende presentaties en mw. Karin Broeksma voor het geluid.
De voorzitter memoreert kort dat het gister, 17 april jl., 72 jaar geleden is dat Harlingen door de
Canadezen is bevrijd. In april en op 4 en 5 mei herdenken wij de gevallenen van de Tweede
Wereldoorlog. Deze zomer is het alweer vijf jaar geleden dat het CC 1945 en Oud Harlingen 45
Struikelstenen hebben geplaatst voor de woningen waar onze Joodse medeburgers zijn weggevoerd.
Begin april was er in de media even wat commotie over een struikelsteentje, misschien heeft u dat
gelezen. In de wijk Oud Zuid in Amsterdam ligt een steentje voor een huis en de huidige bewoners
wilden naar de rechter om het steentje te laten verwijderen. Dit verzoek is uiteindelijk weer
introkken. De heer Frans Zwerver, oud Harlinger, uit Amstelveen mailde mij de ingezonden brief in
Het Parool van mw. Marion Leijdesdorff. Zij is de schoondochter van de heer Simon Leijdesdorff, die
een juwelierszaak had op de Kleine Voorstraat. Graag wil ik de brief met u delen.

Opgepoetst
“Op 20 augustus 2012 werden in Harlingen met enthousiaste toestemming van bewoners en
winkeleigenaren 45 struikelsteentjes geplaatst voor de huizen van alle weggehaalde Joden. Kunstenaar
Gunter Demnig en een gezelschap familieleden en belangstellenden trokken van huis tot huis om de
steentjes te plaatsen. Ieder jaar gaan wij op 4 mei naar Harlingen om onze familie te herdenken en lopen
dan langs de struikelsteentjes met hun namen, die er altijd schoon en speciaal voor deze dag opgepoetst
bijliggen. Waar een kleine stad groot in kan zijn.” Was getekend Marion Leijdesdorff.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Tineke Huitenga en Johann Bouma, Elke van Dijk-van der
Meulen, Chris van Miltenburg, Paul en Francien Scheffer, Coosje Veenstra-Severein, Helga en John
Deen, Henry en Maria Drost, Jetze van der Wal, Zeger en Jannie Davidzon, Janny Tigchelaar-Smeding,
Herma Kloosterman, Hugo ter Avest, Ate Zijlstra, Johan Erents, Jeanine Otten, Trees Fijnvandraat,
Conny van Exter, Akke Bloem-Haan en André Borsch.
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Mededelingen








Contacten Jever: kortgeleden kreeg het bestuur contact met de historische vereniging in Jever,
een stad in Noord Duitsland (Neder Saksen) Oost Friesland. In de jaren '80 van de vorige eeuw
heeft Harlingen ook al eens een uitwisseling gehad met Jever. Binnenkort ontmoeten
afgevaardigden van de verenigingen elkaar en wordt er bekeken wat we eventueel voor elkaar
kunnen betekenen.
De directie van Frisia Zout heeft Oud Harlingen uitgenodigd om over de zoutwinning van
gedachten te wisselen. Onze grote zorg is wat gaat de zoutwinning betekenen voor de panden in
de historische binnenstad. Oud Harlingen zal blijven aandringen om bij schade door zoutwinning
met omgekeerde bewijslast te komen.
Vorig jaar deed het bestuur een oproep voor een opslagruimte voor onze voorraad magazines en
boekjes. Er is inmiddels een geschikte locatie gevonden.
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018: het project 11Fountains. Donderdag 20 april is in De
Lichtboei de presentatie van het ontwerp van de Harlinger fontein.
Enquête scheiden afval: Oud Harlingen verzoekt de bewoners van de binnenstad te kiezen voor
diepcontainers, om zo het straalbeeld niet te laten vervuilen door die groene en grijze containers.

Huishoudelijk gedeelte









Verslag Voorjaarsvergadering d.d. 19 april 2016 en verslag van de Najaarsvergadering d.d. 18
november 2016.
Er zijn geen tekstuele en inhoudelijke vragen. De verslagen worden hierbij met dank aan de
notulist vastgesteld.
Inhoudelijk Jaarverslag 2016 van de secretaris.
Er zijn geen vragen of aanvullingen. De vergadering is akkoord met het verslag.
Financieel jaarverslag 2016.
Naar aanleiding van het verslag kwam er een vraag van de heer H. Gobes. Hij wil graag uitleg over
het negatieve resultaat van € 9.753,38. In het verslag staan drie posten waar geen inkomsten
tegenover staan. Fred Attema geeft een uitgebreide toelichting op de vragen en een algemene
uitleg over de cijfers. Dit tot tevredenheid van de aanwezige leden. Hiermee is de vergadering
akkoord met het financieel jaarverslag, met dank aan de penningmeester voor het opstellen van
dit verslag
Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
De kascontrole is uitgevoerd door de dames Anneke Tepper en Trees Fijnvandraat. Omdat beide
dames niet aanwezig konden zijn, leest de penningmeester een uitgebreid verslag voor van de
kascommissie. Zij melden dat alles in orde is bevonden. Mevrouw Anneke Tepper is aftredend en
mevrouw Trees Fijnvandraat blijft nog een jaar lid. Het reserve-lid is de heer Geert Noorman, hij
wordt het nieuwe lid van de kascommissie. Nieuw reserve lid wordt de heer René Attema.
Bestuursverkiezing
Tineke Huitenga en Jan Koning zijn statutair aftredend en niet herkiesbaar. In kleine kring is reeds
afscheid genomen van deze bestuursleden. De voorzitter bedankt Tineke en Jan voor hun inzet
voor de vereniging en de altijd prettige samenwerking. Er zijn drie nieuwe bestuursleden
gevonden om het bestuur te versterken: mevrouw Elly Runia en de heren Hans Otten en André
Borsch. Elly en Hans stellen zich voor, André is helaas verhinderd. Met applaus worden zij als
nieuwe bestuursleden begroet en de voorzitter heet hen van harte welkom. Om het bestuur op
volledige sterkte te krijgen, wordt er nog wel gezocht naar een nieuw bestuurslid met kennis van
bouwen en restauraties.
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Rondvraag
Mevrouw Sannie de Vries vindt de ondergrondse containers geen goed idee. Het veroorzaakt
stank zoals op de Voorstraat en Havenplein. Ook de glascontainer die bij de klok in de Hoogstraat
staat, is voor de nabije bewoners geen pretje. Fred Attema laat weten dat de ondergrondse
containers op de Voorstraat en het Havenplein speciaal voor de ondernemers zijn en bestemd
voor huishoudelijk afval. Echter worden door de ondernemers ook etensresten en vis ingegooid,
wat tot stankoverlast kan leiden.
De heer Ubbo Posthuma vraagt zich af of de Struikelstenen in de Hoogstraat na de herbestrating
ook weer terugkomen. De voorzitter antwoordt, dat de stenen apart zijn gelegd en op korte
termijn worden teruggeplaatst.

2.
Studie & herstelplan historische brugleuning Oosterbrug en een restauratie
verslag van de Franekereindsbrug
De heer André Achterbergh van Penta Architecten en mevrouw Lilian Fopma van De Boer & De Groot
civiele werken verzorgen een interessante presentatie over de studie en het herstelplan van de
brugleuning van de Oosterbrug en over de restauratie van de Franekereindsbrug. De Monumenten
Stichting Harlingen heeft opdracht gegeven voor de restauratie van de drie monumentale bruggen. Er
is enige vertraging in de restauratie werkzaamheden ontstaan, men hoopt de Oosterbrug deze zomer
te kunnen opleveren.

3.

Filmbeelden over Harlingen uit het archief van Hilversum

De heren Gerard Nijssen, redacteur beeldresearch van het wekelijkse NPS/VPRO
geschiedenisprogramma Andere Tijden en Marnix Koolhaas, presentator en historicus geven een
presentatie aan de hand van filmbeelden uit het Polygoon journaal. Via het archief Beeld & Geluid
heeft Gerard Nijssen een aantal items over Harlingen verzameld. Dit betreffen bijzondere, oude
beelden van onder andere 100 jaar Elfstedentocht, het 25-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina in
Harlingen, het kapseizen van de coaster Bierum in de Zuiderhaven en het verval van woningen
rondom de Zoutsloot en de Vijverbuurt.

4.

Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.30 uur. Zij
spreekt haar dank uit aan alle sprekers, aan Cor Balt voor zijn technische en digitale ondersteuning en
Karin Broeksma voor het geluid. Tevens dank aan het team van Stadsschouwburg Trebol en aan mw.
Adry Attema voor het bemensen van de informatiestand. Zij wenst een ieder wel thuis en meldt dat
de Najaarsvergadering op vrijdag 17 november a.s. is.

Vereniging Oud Harlingen - Postbus 80 - 8860 AB Harlingen - www.oud-harlingen.nl

