Notulen Najaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen 16 november 2018
Aanwezig: 239 leden
Aanwezig het bestuur: A.F. Visser (voorzitter), M. Funk (notulist), F.G.M. Attema, W. van der Meer en
E. Weidenaar
Afwezige bestuursleden m.k.: Chr. Huizenga, H. Otten en E.H. Runia.

1. Opening, mededelingen en huishoudelijk gedeelte
Opening
Voorzitter Anneke Visser heet iedereen namens het bestuur hartelijk welkom op de
Najaarsvergadering van de vereniging Oud Harlingen, in de stadsschouwburg Trebol. Een
bijzonder welkom aan wethouder Hein Kuiken, onze ereleden Johan Balt en Chris Elsinga.
Welkom aan onze gastsprekers: een mysterie quest die iets gaat vertellen over een bijzonder
pand, Jurjen Leinenga, maritiem historicus en schrijver van het boek Leren Navigeren over 200
jaar Maritiem onderwijs in Harlingen en de leden van het koor de Pennygirls onder leiding van
Agnes Pennewaard, op piano begeleid door Wiebe Pennewaard.
Bericht van verhindering is ontvangen van Koos van Giffen, de heer en mevrouw Lodema, Era
Compier, Jan en Helena van Twist, Jannie Tigchelaar-Smeding, Tom Janse, Jetze van der Wal,
Herma Kloosterman, Akke Bloem-Haan, Geert Noorman, Lucia Mol-van der Meer, Nis en Wilma
van der Weide, Marjolijn Gobes, Jeanine Otten, Hugo ter Avest, Chris Huizenga, Hans Otten en
Elly Runia.
Mededelingen
 Het nieuwe magazine: begin november is het 34e magazine gepresenteerd. Het 1e exemplaar is
overhandigd aan Siep Hoekstra, hij heeft als gastschrijver de laatste 15 jaar artikelen geschreven.
De redactie Hinke de Jong, Annemieke de Vries, Geert Noorman, Theo Althuis en Anneke Visser
worden bedankt voor het samenstellen van het magazine. Joachim de Ruijter wordt bedankt
voor het gebruik mogen maken van zijn foto's en Henry Drost van Flevodruk voor zijn foto's en de
lay-out van het magazine. Ook alle gastschrijvers worden weer bedankt voor hun bijdrage. De
voorzitter doet een oproep aan de aanwezigen: heeft u een idee om eens een stukje te schrijven
laat het de redactie weten!
 De actie “Redt de Videoband” loopt nog altijd. Ook 16 mm en Super 8 mm films ontvangen we
graag om te digitaliseren, zodat we deze beelden t.z.t. weer kunnen vertonen.
 De tweejaarlijkse Lichtjestocht gaat in december 2018 helaas niet door. Er is een financiële
aanvraag ingediend bij Ondernemend Harlingen. Zij hebben dit afgewezen, terwijl een groot
aantal ondernemers wel enthousiast hun medewerking willen geven. Voor volgend jaar dienen
we opnieuw een aanvraag in.
 Ontdek Harlingen/Discover Harlingen: bij alle muurschilderingen zit nu een QR-bordje. De
informatie bij de 45 Struikelstenen wordt binnenkort ook meegenomen in Discover Harlingen.
 Sprookjes van Grimm: begin november is het eerste exemplaar van het sprookjesboek van
Grimm in 7 stadsdialecten in Friesland aan de Commissaris van de Koning uitgereikt. Er zijn ook 7
sprookjes in het Harlingers vertaald door Hinke de Jong, Chris Elsinga en Anneke Visser. Het boek
is via onze webwinkel te bestellen.
 Stichting Bescherming Historisch Harlingen (zoutwinning)
Dinsdag 9 november hield de gemeenteraad een informatieve raadsvergadering. Frisia Zout en
de Stichting Bescherming Historisch Harlingen vertelden er ééndrachtig welke afspraken ze
inmiddels samen hebben gemaakt om de veiligheid van de stad en zijn inwoners te waarborgen.
Vereniging Oud Harlingen – Postbus 80 – 8860 AB Harlingen – www.oud-harlingen.nl





Directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout zegde er toe dat er een aanvullend meetnet voor de
binnenstad komt, en dat Frisia ook voor de stad het hand-aan-de-kraan- principe gaat toepassen.
Dat is precies wat we een jaar geleden in deze zelfde zaal, via een motie tijdens de vorige
Najaarsvergadering, hadden gevraagd. In diezelfde motie werd – gevraagd om een goede
communicatie met de bevolking – en daar heeft Frisia inmiddels een bureau voor ingeschakeld.
De Stichting Bescherming Historisch Harlingen, waarin 2 bestuursleden van Oud Harlingen zitting
hebben, heeft de afgelopen 12 maanden hard gewerkt. Om dit resultaat te bereiken is men volop
in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de pauze kan men terecht
voor vragen en informatie bij twee bestuursleden van der stichting.
Op het talud, naast het AA veld op de Algemene Begraafplaats, is begonnen met het opfrissen en
leesbaar maken van de oude grafstenen.
De grafsteen van Harmen Synes Nauta is tijdens de Open Monumentendag op de Zuiderhaven
onthuld. In het voorjaar worden de letters opgefrist.
Het Dok: de voorzitter merkt op, dat veelvuldig in de media wordt geschreven over het Dokje. Zij
is hierover al door verschillende Harlingers op aangesproken en benadrukt dat het Dok een
historische naam is en dat men dit dus niet als verkleinwoord moet gebruiken. De vergadering
onderstreept haar pleidooi met applaus! Mevrouw Sannie de Vries merkt op, dat ook n.a.v. de
aankomst van Sinterklaas, in de HC wordt gesproken van ut Dokje!

Huishoudelijk gedeelte
Rondvraag: hier wordt geen gebruik gemaakt.

2. Een kijkje achter een bijzondere voordeur
De heer Thijs Bennebroek, restauratie architect van de Vereniging Hendrick de Keyser, geeft een
boeiend verslag van de historie en verbouwing van het pand Noorderhaven 106 te Harlingen. Er
is nog enige discussie over het gevelsteentje van Aelos met vrouwelijke vormen (noot: dit is toch
waarschijnlijk Vrouwe Fortuna). De heer Bennebroek bedankt de VOH voor de bijdrage uit het
Klein maar Fijn fonds voor de restauratie van de vier gevelstenen op de gevel van het pakhuis.
3. De vuurdoop van het nieuwe koor de Pennygirls
De Pennygirls starten hun eerste optreden met twee Harlinger liedjes. Het koor staat onder
leiding van Agnes Pennewaard, met op de piano Wiebe Pennewaard. Na afloop van de
vergadering zal het koor nogmaals een optreden verzorgen in de Singelzaal.

4. Lezing “De ware waarheid over Harlingen”.
Schrijver en historicus Jurjen R. Leinenga geeft een interessante lezing over “De ware waarheid
over Harlingen”. Twee oud-leerlingen van de zeevaartschool over hoe het was”. Leinenga neemt
ons chronologisch mee in de Harlinger maritieme wereld van twee decennia geleden.

5. Filmbeelden uit de collectie van het Filmfonds Oud Harlingen
Deze filmbeelden zijn samengesteld door Iemke-Pieter Zeijlemaker. Veel mooie beelden van de
stad, vooral van de Noorderhaven. Beginnend in 1992, 1984, 1960, 1950 en 1920.

6. Sluiting
Na een vol programma sluit Anneke Visser de avond. Zij bedankt alle sprekers, Iemke-Pieter
Zeijlemaker voor de filmbeelden, Karin Broeksma en Jelle van Abbema voor de technische
ondersteuning, het team van Stadsschouwburg Trebol o.l.v. Johan Outhuyse en Adry Attema
voor het bemensen van de informatiestand. De leden worden bedankt voor hun aanwezigheid en
wenst een ieder wel thuis. De datum voor de volgende vergadering is dinsdag 16 april 2019.
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