Notulen Najaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen 22 november 2019
Aanwezig: ruim 230 leden
Aanwezige bestuursleden: A.F. Visser (voorzitter), M. Funk, F. Attema, C. Huizenga (notulist), W. van
der Meer, E. H. Runia, E. Weidenaar en I.P. Zeijlemaker.

1. Opening en mededelingen
Opening
De voorzitter heet, namens het bestuur, een ieder hartelijk welkom op de Najaarsvergadering
van de Vereniging Oud Harlingen, ditmaal in de RSG Simon Vestdijk. Een bijzonder welkom aan
wethouder Hein Kuiken en de ereleden Johan Balt en Chris Elsinga. Een hartelijk welkom ook aan
de gastsprekers van vanavond de heer Teunard van der Linden en Geert Smits. Iemke-Pieter
Zeijlemaker voor de technische- en digitale ondersteuning bij de verschillende presentaties en
Karin Broeksma voor het geluid. De voorzitter heet ook het bestuur van de Stichting Historisch
Erfgoed Harlingen welkom. Voordat de voorzitter wil beginnen met de vergadering, memoreert
zij dat de Vereniging Oud Harlingen deze maand 65 jaar geleden is opgericht. Dit was op 8
november 1954. In deze 65 is er veel gebeurd in Harlingen, de oprichting van de vereniging was
in de periode van wederopbouw. De doelstelling van de verenging is nog altijd het cultuurhistorische van de stad te bewaken en te bewaren. De stad is vandaag de dag prachtig, maar toch
zien wij als bestuur tijdens de jaarlijkse stadsschouw nog vaak panden met achterstallig
onderhoud. Gelukkig worden er veel huizen gerestaureerd en heeft de Hein Buisman Stichting
hier natuurlijk ook flink aan bij gedragen. Het bestuur van Oud Harlingen is de directie van de
RSG Simon Vestdijk zeer erkentelijk dat de Najaarsvergadering gehouden kan worden in de aula.
Hendrik Kuiper en zijn team worden hiervoor hartelijk bedankt.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Tineke Huitenga en Johann Bouma, Johan en Klaske
Drost, Akke Bloem-Haan, Akkie Zoethout-de Jong, Hugo ter Avest, Klaas Kikstra, Joke de Boer,
Frans en Nellie de Gorter, Jan van Wilsum, Hans Otten, Henk Bakker, Jeanine Otten en Marjolijn
Gobes-Meerloo.
1a Mededelingen
 Het nieuwe Magazine van de vereniging is in november weer uitgekomen. Dit is 35e editie. Het
eerste exemplaar is uitgereikt aan mevrouw Thea Elsinga- van der Zee. Ook dit jaar heeft zij weer
een artikel aangeleverd. Tevens is zij al vele jaren een zeer betrokken lid van de vereniging.
 De voorzitter wil graag de leden van de redactie bedankten voor hun inzet en het samenstellen
van het Magazine. De leden van de redactie zijn: Hinke de Jong, Annemieke de Vries, Geert
Noorman, Theo Althuis en Anneke Visser. Joachim de Ruyter heeft de foto op de voorpagina
gemaakt. De lay-out is wederom samengesteld door Henry Drost van Flevodruk. Ook de
gastschrijvers worden bedankt voor hun bijdrage.
 Op Kerstavond worden, samen met bestuursleden van het CC 1945, weer zo'n 100 lichtjes
geplaatst op de Oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats, op de Joodse begraafplaats, bij
het Neuengamme monument, bij het Indië monument, bij het Monument voor de omgekomen
Zeevarenden op de Waddenpromenade, op de Schritsen bij het monument voor de slachtoffers
van het bombardement op 5 november 1941 en bij het monument St. Joris en de draak voor alle
omgekomen Harlinger slachtoffers in het Harmenspark.

Vereniging Oud Harlingen - Postbus 80 - 8860 AB Harlingen
www.oud-harlingen.nl - Twitter: @OudHarlingen - rekening NL04RABO0325540810







Op 21 december a.s. organiseert Oud Harlingen weer een Lichtjestocht door de stad.
De grafsteen van Harmen Synes Nauta bij de Kleine Sluis is nog niet opgefrist. Dit blijft
aandachtspunt van het bestuur.
De timpaan op het pand van het Noorderke, het bijzondere houtsnijwerk over de volle breedte
van het pand met emblemen van handel en scheepvaart zijn afgebeeld, is na een restauratie van
bijna 2 jaar door Peter Bloem en met medewerking van bouwbedrijf Hopman is het kunstwerk
teruggeplaatst op het pand Noorderhaven 17. Onze complimenten aan de familie Brandsma.
Een jarenlang onvindbare gevelsteen met een leeuw en jaartal 1638, voorheen afkomstig uit de
muur van kwekerij De Vries in de Kerkpoortstraat, is weer terecht. Deze steen zal worden
gerestaureerd. Een plek voor terugplaatsing in de buurt wordt door het bestuur nog gezocht.

1b Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

2. 'Spaans Harlingen', presentatie door Teunard van der Linden.
De heer Teunard van der Linden geeft een interessanter presentatie over de geschiedenis van de
Spaanse tijd in Harlingen. In het bijzonder veel aandacht voor het Blokhuis, de Stenen Man en de
garnizoensstad Harlingen.

3. 'Stadsgenoot om niet te vergeten' presentatie door Geert Smits
De heer Geert Smits heeft een boek geschreven over zijn vader Bouwe Smits. In een korte
presentatie vertelt hij over wie zijn vader was en over het ontstaan van het boek. Het eerste
exemplaar reikt hij uit aan oud Harlinger Henk Zielstra. Na de presentatie is er een korte film met
oude beelden over Bouwe Smits. De voorzitter bedankt Geert Smits voor het samenstellen van
dit boek over zijn vader. Ook bedankt de voorzitter Fred Attema en Chris Elsinga voor hun tijd en
inzet om dit boekje over Bouwe Smits vandaag te kunnen presenteren. Henk Zielstra wordt
bedankt voor zijn aanwezigheid. Het boek is tot stand gekomen mede dankzij subsidies van de
Stichting tot bevordering van het Harlinger Historisch Erfgoed, het P.W. Janssen's Friesche
Stichting en de Wassenberg-Clarijs-Fontein Stichting.

Pauze
4. Een muzikale impressie door het Harlinger mannenkoor The Sound
Na de pauze is er een optreden van het mannenkoor The Sound uit Harlingen. Het repertoire

bestaat, naast Harlinger liedjes, ook uit veel evergreens. Het was een geslaagd optreden,
de aanwezigen hebben genoten.
5. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 23.00 uur.
Zij spreekt haar dank uit aan alle sprekers, de leden van het mannenkoor, aan Iemke-Pieter
Zeijlemaker voor zijn technische- en digitale ondersteuning, aan Karin Broeksma voor het
verzorgen van het geluid en aan mw. Adry Attema voor het bemensen van de informatiestand.
Tevens dank aan het team van de RSG voor hun gastvrijheid en prettige samenwerking.
De voorzitter meldt, dat de Voorjaarsvergadering op dinsdag 21 april 2020 is en wenst een ieder
wel thuis.
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