Jaarverslag 2017
Bestuur, functie en taken
Het bestuur is in 2017 als volgt samengesteld:
 A.F. Visser (voorzitter)
pers, correspondentie
 M. Funk (secretaris)
correspondentie
 F.G.M. Attema (penningmeester) ledenadministratie, regeling Klein maar Fijn
 C. Huizenga (lid)
notulist, regeling Klein maar Fijn
 W. van der Meer (lid)
bouwzaken, gemeentelijk beleid
 H. Otten (lid)
zoutwinning
 E. Runia (lid)
communicatie, website
 E. Weidenaar (lid)
Monumenten Stichting Harlingen
Tijdens de Voorjaarsvergadering van 18 zijn T.H. Huitenga en J.D. Koning afgetreden als lid van het
bestuur. Mw. E. Runia en de heren H. Otten en A. Borsch zijn als nieuwe leden tot het bestuur
toegetreden. In het najaar heeft een tussentijdse bestuurswisseling plaatsgevonden. De heer A.
Borsch is tussentijds afgetreden en het bestuur stelt voor mw. E. Weidenaar als nieuw bestuurslid te
benoemen. Verder leveren de verschillende werkgroepen een belangrijke bijdrage aan de activiteiten
van de vereniging (zie verderop). Iedere werkgroep zit bij een bestuurslid in portefeuille.
Ledenbijeenkomsten
Tijdens de Voorjaarsvergadering van 18 april stonden een bestuursverkiezing, studie en herstelplan
brugleuning Oosterbrug, restauratieverslag Franekereindsbrug en filmbeelden uit het landelijk archief
in Hilversum (geschiedenisprogramma Andere Tijden) op de agenda. Tijdens de najaarsvergadering
op 17 november kwam de bestuurswisseling aan de orde. Ook was er een presentatie over de stand
van zaken rondom de zoutwinning, een kijkje achter een bijzondere voordeur en filmbeelden uit het
archief van het Filmfonds.
Beleid en overleg
 Gemeente – college: In februari 2017 was een halfjaarlijks overleg met de wethouder.
 Gemeente – Openbare werken: De gemeente heeft Oud Harlingen advies gevraagd betreffende de
herinrichting van het Harmenspark. Andere onderwerpen waarover gesproken is met Openbare
werken waren onder andere het Badhuus, Herinrichting Stationsgebied en het Cultuur Historisch
Centrum.
 Bouwvereniging: Regelmatig is er overleg met de Bouwvereniging over verschillende projecten
plannen. Oud Harlingen wordt hierbij gevraagd om advies te geven. Eén van deze projecten is de
ontwikkeling van het Dukdalfterrein.
 Participantenoverleg: In 2017 hebben twee vergaderingen plaats gevonden.
Ledental (portefeuille F.G.M. Attema)
In 2017 heeft Oud Harlingen 1545 leden. In de loop van het jaar moeten helaas 50 leden wegens
overlijden, het niet betalen van de contributie en opzegging van het lidmaatschap van de ledenlijst
worden afgevoerd. Op 31-12-2017 werd het jaar helaas afgesloten met 1495 leden.
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Werkgroep Bouwzaken (portefeuille W. van der Meer)
De werkgroep Bouwzaken kwam regelmatig in de Groenlandvaarder bijeen om verleende
bouwaanvragen te beoordelen. Indien naar het oordeel van de werkgroep een en ander niet
historisch en/of cultureel verantwoord is, wordt een negatief advies aan het bestuur van Oud
Harlingen voorgelegd. Het bestuur beoordeelt vervolgens of stappen worden ondernomen.
Redactie Magazine (portefeuille A.F. Visser)
Op donderdag 2 november presenteerde Oud Harlingen in het Hannemahuis het 33e magazine. Het
eerste exemplaar werd aangeboden aan voormalige lid van de redactie Ids Bruinsma. Bij het
magazine is een glossy toegevoegd die in het teken staat van het 25 jarig bestuurslustrum van onze
voorzitter en tevens voor haar grote inzet voor de vereniging. In deze uitgave, onder andere artikelen
over de Kunstenaar-houtsnijder Johann Georg Hempel, Flitsen uit mijn jeugd, De Weesjongen Jan
Groenewold en Bevrijdingsdagen in Harlingen. De avond werd muzikaal ondersteund door Bauke van
der Woude, Campbell Forbes en Daan Schaaf.
Werkgroep Muurschilderingen (portefeuille F.G.M. Attema)
De werkgroep besteedt dit jaar alleen aandacht aan onderhoud van de muurschilderingen. Er zijn
geen nieuwe muurschilderingen bijgekomen.
Werkgroep Filmfonds (portefeuille F.G.M. Attema)
Het Filmfonds verzorgde op verzoek een zestal filmvertoningen bij buurtverenigingen, verenigingen
en werkgroepen. Tevens werd ondersteuning verleend bij de vergaderingen van Oud Harlingen en de
Instuif tijdens de Visserijdagen. Het Filmfonds heeft de beamer vervangen door een zwaarder type
voor gebruik in de Stadsschouwburg Trebol. Na 12 jaar heeft Cor Balt het beheer van het Filmfonds
overgedragen aan Iemke-Pieter Zeijlemaker.
Werkgroep Stadshistorie (portefeuille W. van der Meer)
In de Werkgroep Stadshistorie is een aantal actieve leden voortdurend bezig met de historie van de
stad door telkens nieuwe verhalen boven water te halen. Via onderzoek en publicaties proberen de
leden van de werkgroep de belangstelling van het publiek te wekken voor het vele moois dat
Harlingen biedt. Er wordt inhoudelijke hulp geboden bij het samenstellen van bijvoorbeeld
tentoonstellingen of rondwandelingen en ook worden jaarlijks verschillende lezingen gegeven. Het
onderwerp waar de werkgroep nu mee bezig is, zijn de bijzondere straatnamen van Harlingen.
Werkgroep Archiefonderzoek (portefeuille A.F. Visser) Werkgroep Archiefonderzoek 2017
 Sinds 2012 neemt deze werkgroep, in geweldige samenwerking met het Harlinger
Gemeentearchief, gegevens over uit ca. 16.500 verkoopaktes van panden in de Harlinger
binnenstad.
 Als tweede is eind 2016 begonnen met de gegevens uit Harlinger boedelinventarissen. Een
enthousiaste groep vrijwilligers begon in hoog tempo de ca. 6000 huisinventarissen, die Tresoar
bereidwillig digitaliseerde, te transcriberen.
 De gegevens van beide projecten worden beschikbaar gesteld via www.kleinekerkstraat.nl
 In februari, maart en mei waren er voor alle archiefspeurders in 8 bijspijkeravonden, om het
steeds oudere schrift te kunnen blijven lezen.
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 Op 19 april ging de werkgroep op excursie naar Tresoar. Daar liggen duizenden oude Harlinger
documenten opgeslagen, zoals prachtige plattegronden, tekeningen en aktes. Ook was er een
presentatie over het Sonttolproject.
 Op 5 november bezochten de archiefspeurders Museum Martena. Het pand, de vaste collectie
en de permanente expositie over het bijzondere leven van Anna Maria van Schurman zijn een
aanrader!
 Het hele jaar was er elke woensdag van 10.00-12.00 uur een werkochtend in het Hannemahuis
voor iedereen die met archiefklussen bezig is. Stadsarchivaris Jeanine Otten begeleidt dit.
Subsidiefonds Klein maar Fijn (portefeuille F.G.M. Attema)
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 6 keer een subsidie aanvragen toegekend.
Het bedrag is bijna op en er is ondertussen een nieuwe aanvraag richting de gemeente gestuurd voor
opnieuw een bedrag van € 7500,00.
Monumenten stichting Harlingen (portefeuille E. Weidenaar)
De Oosterbrug is in 2017 geheel gerestaureerd opgeleverd. Op dit moment zijn we bezig met de
Singelbrug, deze zal in 2018 gereed komen. Een van de doelen is dat ook de bogen onder het rijdek
blijven bestaan.
Onze penningmeester heeft zijn werk als penningmeester van de Monumenten Stichting Harlingen
overgedragen aan de heer F.H.N. Wink. De heer Wink is ook lid van onze vereniging.
Zoutwinning (portefeuille M. Funk en H. Otten)
Sinds 2013 volgt Oud Harlingen de plannen voor zoutwinning voor de Harlinger Haven. De vereniging
wil voorkomen dat de historische binnenstad schade oploopt door bodemdaling. Omdat signalen
richting de gemeenteraad geen succes hadden, nam Oud Harlingen het initiatief voor een
startbijeenkomst op 18 juli met particuliere huiseigenaren, beheerders van kerkelijke gebouwen en
afgevaardigden van lokale en landelijke erfgoedorganisaties. Besloten werd voor de zoutwinning een
eigen stichting in het leven te roepen: de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. De stichting
stelt zich op het standpunt dat de zoutwinning doorgang kan vinden, mits vooraf voldoende
maatregelen worden getroffen om de veiligheid van inwoners en stad te waarborgen. In de tweede
helft van 2017 overlegde de stichting onder meer met Frisia Zout en met het College van B en W. Op
hun verzoek werd een tiental huiseigenaren gevraagd hun pand beschikbaar te stellen voor een
nulmeting, die in 2018 moet plaatsvinden. Verder formuleerde de stichting een 6-tal eisen die de
binnenstad en zijn inwoners moeten beschermen tegen schade en de afhandeling daarvan voor
eigenaren moet vereenvoudigen. De eisen werden, in een motie gevat, tijdens de Najaarsvergadering
van Oud Harlingen met een enorme meerderheid onderschreven.
Hiernaast heeft de stichting juridische, wetenschappelijke en politieke aspecten van de zoutwinning
in kaart gebracht, en daar onafhankelijke deskundigheid bij aangezocht. Samen met
bewonersorganisaties in andere zoutwingebieden is schade door zoutwinning (en het voorkomen
daarvan) als onderwerp ingebracht bij de formatie van een nieuw kabinet. Er waren verdere
gesprekken en briefwisselingen met het gemeentebestuur, Frisia Zout, de Provincie Fryslân,
Wetterskip Fryslân, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Stichting Maatschappij en Veiligheid, het
Kennispanel Effecten Mijnbouw, het Atelier Rijksbouwmeester, de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed en diverse andere betrokkenen.
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Vergeefs is geprobeerd in gesprek te komen met het Staatstoezicht op de Mijnen van het ministerie
van Economische Zaken, dat toeziet op de zoutwinning en de voorwaarden daarbij. Wel vond een
gesprek plaats met de Technische Commissie Bodem Beweging, dat hetzelfde ministerie adviseert.
Verdere activiteiten en gebeurtenissen
 Stadsschouw: Het bestuur van Oud Harlingen houdt jaarlijks een stadsschouw. Hierbij wordt
kritisch gekeken naar de staat van onderhoud van diverse panden, waarbij in positieve en
negatieve zin huiseigenaren benaderd worden. In augustus heeft het bestuur weer een schouw
uitgevoerd.
 Instuif: Tijdens de Visserijdagen werd weer de jaarlijkse fototentoonstelling gepresenteerd met
foto's uit de foto-collectie van Jaap van der Veen. Cor Balt stelde oude films uit de collectie van
het Filmfonds Oud Harlingen samen. Het bestuur bemenste de informatie stand. Er was als altijd
weer veel belangstelling.
 Open Monumentendag: Zaterdag 9 september was de jaarlijkse Open Monumentendag. Het
thema van dit jaar was Boeren, burgers en buitenlui.
 Winterborrel: In de Stadsschouwburg Trebol ontmoetten het bestuur en vrijwilligers van Oud
Harlingen zich op 9 december. De vereniging bedankt hiermee iedereen die zich gedurende het
jaar voor Oud Harlingen inzet. Tijdens de bijeenkomst werd ook afscheid genomen van Cor Balt.
Het eerste ex, van het boek 'Broersma treft Harlingen' werd door de schrijver, Jaap Broersma,
uitgereikt aan Jeanine Otten. Alle aanwezigen ontvangen als dank ook een exemplaar.
 Grafsteen: Oud Harlingen is in overleg met de gemeente om voor de bijzondere grafsteen van
Harmen Synen Nauta een plek te vinden. Nauta was equipagemeester bij de Admiraliteit (1658),
mede-vroedschap en burgemeester van Harlingen van 1652-1677.
 Lichtjes op oorlogsgraven: Ook dit jaar werd op Kerstavond door Oud Harlingen in samenwerking
met het Centraal Comité 1945 lichtjes geplaatst op de militaire oorlogsgraven en de verschillende
oorlogsmonumenten in de stad en op de Algemene Begraafplaats.

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

