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Verder leveren verschillende werkgroepen een belangrijke bijdrage aan de activiteiten van de
vereniging (zie verderop). Iedere werkgroep zit bij een bestuurslid in portefeuille.
Beleid en overleg
Net als in vorige jaren bespreekt het bestuur de lopende zaken maandelijks in De Comedie,
de vergaderruimte van het Hannemahuis in de Christoffelsteeg. In 2013 buigt het bestuur zich
daarnaast over structuur en beleid van de vereniging voor de periode 2014-2018. Besloten
wordt onder meer het bestuur vooralsnog niet uit te breiden met een vrijwilligerscoördinator,
de portefeuilles te herverkavelen en te streven naar verjonging van de vereniging.
De Voorjaarsvergadering vindt plaats op 23 april in de Grote Kerk. Het verslag van de avond
is bijgevoegd, net als het verslag van de Najaarsvergadering van 22 november in Trebol.
In voor- en najaar wordt met wethouder Glasbeek en de beleidsmedewerker monumentzorg
overlegd over onder meer de sanitaire unit in de Zuidoostersingel, de restauratie van de
leeuwen, de herbestrating en bebording van stegen, (het ontbreken van) een alomvattend
groenbeleid, het plaatsen van deurschildjes op gemeentelijke monumenten, het terugbrengen
van een oeververbinding over de Zuiderhaven, het vervangen van losse door ondergrondse
huisvuilcontainers, de verhuizing van de openbare bibliotheek, de aanpak van verpauperende
panden en de toekomst van het Entrepotgebouw, Perseverantia en het pand Kanaalweg 4.
De dienst Openbare Werken nodigde de vereniging in 2012 uit voor een overleg over lopende
werkzaamheden. Hieruit komt de afspraak voort om, net als met de wethouder, halfjaarlijks
om tafel te gaan. Telkens worden dan de geplande werkzaamheden voor de komende tijd
doorgesproken, wanneer die raken aan zaken waarmee Oud Harlingen zich bezighoudt. Eind
2013 wordt een extra bijeenkomst gehouden, specifiek over de herbestrating van stegen.
Ledental
Oud Harlingen gaat het jaar in met 1445 leden. In de loop van 2013 worden 47 leden wegens
opzegging, overlijden of wanbetaling afgevoerd. Er melden zich echter 49 nieuwe leden aan,
zodat Oud Harlingen per 31 december 1447 leden telt.
Werkgroep Bouwzaken (T.H. Huitenga)
De Werkgroep Bouwzaken beoordeelt (twee)wekelijks aangevraagde en/of verleende
omgevingsvergunningen, en houdt doorlopend (ver)bouw- en sloopwerkzaamheden in de stad
in het oog. Wanneer een en ander naar het oordeel van de werkgroep historisch en/of
cultureel niet verantwoord is, wordt dit aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur beoordeelt
vervolgens of bezwaar gemaakt wordt tegen de verleende vergunning. Dit gebeurt door mr.
Johan Hengst, advocaat bij Alderse Baas advocaten in Joure. In 2012 vulden de leden van de
vereniging met giften een Juridisch Fonds, van waaruit juridische acties worden gefinancierd.

Diverse zaken passeren in 2013 de revue:
 De zienswijze, die de vereniging in oktober 2012 tegen het ontwerp-bestemmingsplan
Harlingen-Havenkwartier indiende, leidt in 2013 tot een gewijzigde vaststelling. Daarbij is
afdoende rekening gehouden met de kritiekpunten van Oud Harlingen. Nieuwe initiatieven,
zoals de bebouwing van het Dukdalfterrein, moeten worden uitgewerkt met inachtneming
van een beeldkwaliteitsplan waarin ingegaan zal worden op stedenbouwkundige
randvoorwaarden en de welstandscriteria voor de te realiseren bebouwing. Op grond van
dit resultaat kiest het bestuur ervoor geen beroep in te stellen bij de Raad van State.
 Inzake de verbouw van een Rijksmonument in de Vijverstraat is veelvuldig contact met
Hûs en Hiem, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Harlingen. Ook
wordt juridisch advies ingewonnen over de gevraagde legalisatie (achteraf) van
afwijkingen in de uitvoering van de werkzaamheden en de kwaliteit daarvan.
 Tegen een verleende omgevingsvergunning voor een monumentenpand aan de
Noorderhaven wordt bezwaar ingediend. Het monumentale en beschermenswaardige
karakter van het pand wordt naar mening van Oud Harlingen door de bouwactiviteiten
aangetast. Bovendien is verzuimd een monumentenvergunning aan te vragen.
 Op verzoek van de architect wordt commentaar gegeven op diverse schetsen voor Blok E
(voormalig terrein scheepswerf Welgelegen). De uitstraling van het bouwblok, waar
formeel geen bezwaar meer tegen openstaat, is gaandeweg verbeterd.
Redactie Magazine (A.F. Visser)
Op donderdag 7 november wordt in het Hannemahuis het 29ste Magazine Oud Harlingen
gepresenteerd. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Tjerk Severein. Hij, maar ook
mede-auteurs Jaap Stada en Jeanine Otten, vertellen kostelijke anekdotes. Het blad is gratis
aan alle leden toegestuurd en voor andere belangstellenden los te koop.
Werkgroep Muurschilderingen (F.G.M. Attema)
Op zaterdag 25 mei ontvangt Oud Harlingen zo'n 30 leden van de landelijke stichting 'Tekens
aan de Wand', afkomstig uit onder andere Eindhoven, Groningen, Zwolle, Borne, Leiden,
Deventer, Delft, Amsterdam en Utrecht. Na de ontvangst in het Hannemahuis volgt een
wandeling langs de Harlinger reclameschilderingen, met onderweg een bezoek aan
muurreclame- en decoratieschilder Klaes Posthuma van Atelier Acanthus. De middag wordt
besloten met een drankje op het stadhuis.
In 2013 worden 3 nieuwe muurschilderingen gerealiseerd:
 Pirate – Virginia cigarettes op het pand hoek Lanen/Kleine Bredeplaats
 Holzmann op het pand hoek Lombardstraat/William Boothstraat
 Café Sipma op het pand hoek William Boothstraat/Franekereind
Ook wordt de naam ‘Harmonie’ teruggebracht op de oude schouwburg op de Lanen.
Werkgroep Filmfonds (F.G.M. Attema)
In 2013 verzorgt het Filmfonds filmvoorstellingen voor de ANBO, MCL Harlingen, de PCOB,
het KVG en de wijkvereniging Plan Zuid. Tijdens de Visserijdagen wordt driemaal een
voorstelling verzorgd bij de Instuif in De Haven. Ook tijdens de Najaarsvergadering vertoont
het Filmfonds beelden: zowel een zelfgemaakte impressie van het pand Voorstraat 68 als een
compilatie van aangeleverde videobanden.
Werkgroep Se Suuden en Se Wuuden (C.H. Elsinga)
Het jarenlange werk van deze werkgroep resulteert op vrijdag 30 augustus in de presentatie
van een boekje met zowel bekende als vrijwel vergeten Harlinger teksten. Het boekje bevat
daarnaast oude foto’s en korte geschreven portretten van bekende Harlinger artiesten.
Tijdens een muzikale avond, dezelfde dag in een bomvol Trebol, worden de eerste
exemplaren van de nieuwe publicatie, getiteld ‘Gaan jou met een singeltsje om?’, uitgereikt
aan twee muzikale nestors: de heren Ko Bonnema en Cees Torenbeek. Beiden leverden, elk
op hun eigen wijze, een grote bijdrage aan het culturele leven in Harlingen.
Het liedjesboekje is te koop bij Oud Harlingen, Hein van den Oever en de boekhandels.

Werkgroep Stadshistorie (C.H. Elsinga)
Werkgroeplid Gerry Kuijper wordt door het college van Burgemeester en Wethouders verrast
met de gemeentelijke draagspeld. Gerry is binnen de vereniging Oud Harlingen al decennia
actief in de Werkgroep Stadshistorie en sinds 2008 ook in de Werkgroep Se Suuden en Se
Wuuden. Ze is betrokken bij een lange reeks sociaal-maatschappelijke activiteiten, variërend
van revues tot lezingen, van stadswandelingen tot archiefonderzoek, van herdenkingen tot
stadsfeesten. Een ware ambassadrice voor onze stad!
De Werkgroep Stadshistorie bestaat sinds 1984. Hij is opgericht om personen die met
(onderzoek naar) de geschiedenis van Harlingen bezig zijn, om tafel te brengen, onderling
gegevens uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Ook in 2013 ontplooit de werkgroep weer
de nodige activiteiten, zoals het beantwoorden van vragen van derden met betrekking tot de
stadsgeschiedenis en actieve medewerking aan de organisatie en het programma van de
Open Monumentendag.
Werkgroep Archiefonderzoek (C.H. Elsinga)
De leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, die in 2012 start in samenwerking met het
Harlinger Gemeentearchief, houden zich gedurende heel 2013 bezig met het overnemen van
de belangrijkste gegevens uit circa 14.000 verkoopaktes van onroerend goed in de Harlinger
binnenstad. Het gaat dan om plaatsbepaling van huizen, inzicht in familierelaties, beroepen,
straat-, steeg- en huisnamen. De aktes dateren uit de periode 1597-1810. In de loop van 2013
worden de gegevens uit zo’n 2400 aktes in een database ingevoerd. De resultaten worden
beschikbaar gesteld via ‘Zoek je huis’ op www.kleinekerkstraat.nl
Net als in 2012 wordt een cursus Oud Schrift georganiseerd, waarvoor het Hannemahuis
gastvrijheid biedt. De cursus van 4 avonden worden gegeven door Annemieke Nijdam van
Tresoar en trekt net als een jaar eerder ca. 20 belangstellenden. Vijf deelnemers melden zich
naderhand aan als nieuw lid van de Werkgroep Archiefonderzoek.
Subsidiefonds Klein maar fijn
Oud Harlingen handelt voor de gemeente vragen voor bijdragen in kleine restauraties af. In
2013 wordt opnieuw een aantal mooie projecten ondersteund: het behouden/restaureren van
twee voordeuren (Zoutsloot, Zuiderhaven), het aanbrengen van een schoorsteenbord (Kleine
Kerkstraat), het terugbrengen van authentieke zonweringen (Hoogstraat), het opknappen van
een gevelsteen (Lanen) en een jaarsteen (Sint Jacobstraat), en het restaureren van een
tegeltableau in een gevel (Voorstraat).
Verdere activiteiten
 Begin februari presenteert Oud Harlingen zich bij een ladies fair in hotel Zeezicht.
 In het voorjaar bemiddelt de vereniging tussen een huurder en beheerder inzake de
restauratie van tegeltableaus in de gevel van een pand aan de Kleine Bredeplaats.
 Oud Harlingen lanceert een zogenoemde geo-cache, waarmee een historische wandeling
door Harlingen kan worden gemaakt. Maker hiervan is Bennie Ponte.
 Medio augustus houdt het bestuur de jaarlijkse ‘stadsschouw’. Tijdens de rondwandeling
worden zowel positieve als negatieve ontwikkelingen in kaart gebracht. Onderweg wordt
aan de heer Leguijt een ingelijste vergroting van een oude foto overhandigd, als blijk van
waardering voor de geslaagde renovatie van de voorgevel van het pand Heiligeweg 7/7a.
 Tijdens de Visserijdagen is er de traditionele presentatie met een fototentoonstelling en
oude films, ook ditmaal in kerkgebouw De Haven.
 In september lanceert de vereniging de actie ‘Red de videoband’. Doel is videobanden uit
de jaren '80 en '90 te digitaliseren. Dit levert in 2013 al een vijftiental VHS-banden op.
 Op 8 september wordt in de Grote Kerk de ‘Stenen Man Suite’ ten tonele gebracht. Oud
Harlingen maakt deze voorstelling mede mogelijk en biedt de leden korting op de entree.
 Op 3 oktober is Oud Harlingen present tijdens de MonumentenMarkt voor het stadhuis.
Huiseigenaren en andere belangstellenden kunnen hier gerichte informatie krijgen.
 In december ontmoeten bestuursleden en tientallen vrijwilligers van Oud Harlingen elkaar
tijdens de Winterborrel. Die wordt ditmaal gehouden in gebouw De Hoeksteen, met vooraf
een rondleiding in de Grote Kerk.

