Notulen Najaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen 16 november 2012
1. Opening
De voorzitter, Anneke Visser, opent de vergadering om stipt 20.00 uur en heet iedereen
van harte welkom. Er is ook deze keer weer een grote opkomst. Iedereen heeft de
agenda, als bijlage achter op de adresband van het magazine ontvangen.
De Vz. heet in het bijzonder welkom de wethouders P. Glasbeek en echtgenote,
mevrouw M. le Roy en het erelid Johan Balt. Tevens een woord van welkom voor de
gastsprekers van deze avond de heren Peter Nijhof, voorzitter landelijke stichting Tekens
aan de Wand, Frederik-Jan van der Meulen, die een toelichting geeft n.a.v. de nieuwe
App over de muurschilderingen en de heer Meindert Schroor die het startschot geeft voor
het nieuwe Harlinger boek.
Bericht van verhindering is ontvangen van ons erelid Koos van Giffen en de heren Chris
van Miltenburg, Ab van Drooge, Jo Huizenga, Jetze van der Wal, Hugo ter Avest, mw.
Glasbeek-de Vries, mw. Truus de Boer, dhr. en mw. Paul en Francien Scheffer, dhr.
Henk en mw. Henk en Tini Gemser en de dames T. Manuel-de Groot en L. de GrootHoogeveen uit Den Helder. Bij de laatste twee dames staat Visser even stil. De dames,
beide over de 90 jaar, hebben alle moeite gedaan om aanwezig te kunnen zijn, maar er
kon helaas geen vervoer geregeld worden.
2. Mededelingen van het bestuur
Aan de agenda wordt de rondvraag toegevoegd als agenda punt 3A.
Het Struikelstenen project: Vorig jaar gaf dhr. Jan Norg het startsein voor dit project. Via
de media en ons magazine was dit project te volgen. Er zijn 45 struikelstenen op 20
augustus geplaatst in het trottoir voor de huizen waar de Joodse families in de Tweede
Wereldoorlog uit zijn weggevoerd. Oud Harlingen en het Centraal Comité 1945 hebben
inmiddels een tweede druk uitgegeven van het boekje ´Ieske van Nico van Pietsje van
Sakkie en al de anderen´.
Resultaat van het restauratiefonds Klein maar Fijn: Tot nu toe zijn er 21 aanvragen
afgehandeld, voor een totaalbedrag van ca. € 3800,-. Er zit nog een bedrag in de pot.
Eenieder kan dus nog subsidie aanvragen, aldus de Vz.
Juridisch Fonds: Allereerst bedankt de Vz. voor de geweldige respons om een gift te
storten in dit nieuwe fonds. In juli 2012 is het fonds gestart en er zit inmiddels een bedrag
van € 8500,- in de pot. Dit is inclusief de bijdrage van de vereniging zelf. De Vz. geeft
tevens een toelichting over de keuze van de advocaat, welke niet uit Harlingen komt.
Geen van de vijf Harlinger advocaten is specialist op het gebied van ruimtelijke ordening.
De heer Johan Hengst van Alderse Baas Advocaten is dat wel. Daarnaast is hij goed
bekend met de situatie in Harlingen. Ook heeft dhr. Hengst al voor de vereniging gewerkt
inzake het bestemmingsplan Havenkwartier.
Werkgroep Archiefonderzoek: Meer dan 20 verenigingsleden en enkele belangstellenden
van buiten de stad meldden zich aan. Er zijn twee informatieavonden geweest en
momenteel volgt men een cursus paleografie; deze training wordt gegeven door
medewerkers van Tresoar. Visser wenst de nieuwe werkgroep veel plezier en succes.
Restauratie Stenen Man: Oud Harlingen kaartte de slechte staat van de Stenen Man
vorig jaar aan bij het Wetterskip Fryslân, die een steenhouwerij uit een naburige stad
vroeg de restauratie uit te voeren. Het resultaat verdient nog niet de schoonheidsprijs. In
april 2013, na het stormseizoen, bekijkt het Wetterskip en de Rijksdienst voor
Monumentenzorg hoe de restauratie kan worden afgerond.

Tjerk Hiddesmonument: Ook dit monument is op verzoek van Oud Harlingen opgeknapt.
Het is in september 2012 in opdracht van de gemeente Harlingen schoongemaakt en
gerestaureerd. In november zijn door de heer Klaes Posthuma de letters en jaartallen op
het monument opgefrist.
Restauratie van de leeuwen van de Leeuwenbrug: In 2010 kwam dit punt al eens tijdens
de najaarsvergadering aan de orde. De gemeente hoopt begin 2013 een besluit over de
restauratie te nemen.
Magazine Oud Harlingen: Begin november ontvingen de leden de 28ste editie. Het eerste
exemplaar werd overhandigd aan Henry Drost van Flevodruk. Hij is al sinds 1986
betrokken bij de vormgeving van het blad. Visser bedankt de leden van de redactie, Dick
Manshande voor de prachtige foto op het voorblad en alle gastschrijvers hartelijk voor
hun bijdrage aan het magazine.
3. Statuten Vereniging Oud Harlingen / Stemming
De statuten van de vereniging dateren nog uit 1954, het oprichtingsjaar van de
vereniging. De statuten zijn aangepast aan deze tijd. Voor deze aanpassing heeft het
bestuur de goedkeuring van haar leden nodig. Begin november was het ledenaantal
1445. Voor bekrachtiging van de statuten moet de helft, 723 leden, vanavond aanwezig
zijn. Er zijn vanavond 187 stembevoegde leden aanwezig. De Vz. moet dus constateren
dat het quorum niet is gehaald. Binnen vijf weken ontvangen alle leden een nieuwe
uitnodiging, de statuten komen dan tijdens de voorjaarsvergadering op 23 april 2013
opnieuw in stemming. Eventuele vragen en opmerkingen van de leden kunnen tot die tijd
aan het bestuur worden doorgegeven.
3A. Rondvraag
 Mw. Ineke Beverlo-de Vries
Alleerst wil mw. Beverlo een groot compliment geven aan Vereniging Oud Harlingen.
Zij vraagt naar verjonging van de vereniging, dit naar aanleiding van de oude films
tijdens de Instuif op de Visserijdagen. Is het mogelijk om films uit de jaren ’60, ’70 en
’80 te vertonen. Dit om de jongeren meer bij de vereniging te betrekken. Jan Zeinstra,
geeft namens het Filmfonds aan dat dit mogelijk is.
Een andere vraag van mw. Beverlo is of de oude films ook op DVD gezet kunnen. De
Vz. antwoordt, aan dat dit voorlopig nog niet gaat gebeuren.
 Dhr. Dirk Hoekstra
Merkt op, dat velen niet weten dat de koppen van de Stenen Man replica’s zijn uit de
18e eeuw. De originele koppen staan in het Fries museum. Is het mogelijk om deze
koppen naar Harlingen te krijgen. Visser geeft aan dat we dit punt meenemen.
 Dhr. Arie van Hurck
De gemeente heeft in haar beleid aangegeven om verpauperde panden op te
knappen. Panden zoals op de Heiligeweg en in de Grote Kerkstraat worden als
voorbeeld gegeven. Van Hurck vraagt om actie te willen ondernemen. Visser geeft
aan dat het bestuur dit in verschillende overleggen met de gemeente heeft
besproken. Het blijft lastig om hier concrete maatregelen over te nemen. Blijft punt
van aandacht van de vereniging.
 Dhr. Jan Meester
Vraagt wanneer het gevelsteentje wordt teruggeplaatst in het pand, wat eens de
Doopgezinde Vermaning was in de Roepersteeg. Attema geeft aan dat het wachten
is op de aanvraag, voor een subsidie uit het restauratiefonds Klein maar Fijn, door de
huidige eigenaar.
Vervolgens spreekt Meester zijn zorgen uit over de nog te realiseren bebouwing,
kijkend naar de historische binnenstad. Kan er gesproken worden met de eigenaren
van de nieuwe gebouwen om de historische binnenstad, de variatie in de gevels en
hoogte, toe te passen. De Vz. geeft aan dit mee te nemen.
 De Vz. merkt tot slot op, dat de leden in december weer de Nieuwsbrief ontvangen.
Mochten er nog zaken vergeten zijn, dan leest u dat vast in deze brief.

4. Presentatie Tekens aan de Wand
Als eerste spreker krijgt Peter Nijhof het woord. Hij is voorzitter van de landelijke
vereniging ‘Tekens aan de Wand’ en in het dagelijks leven werkzaam bij de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Hij verzorgt een presentatie over de muurschilderingen en
andere vormen van buitenreclame in Nederland. Aan het eind van de lezing geeft Nijhof
aan dat de excursie van de landelijke vereniging volgend jaar Friesland wordt gehouden.
In de ochtend brengt men een bezoek aan Leeuwarden in de middag komt de delegatie
naar Harlingen.
5. Presentatie App Harlinger Muurschilderingen
Voor de vereniging Oud Harlingen ontwikkelde Frederik-Jan van der Meulen een app
over de muurschilderingen. Dit is een programma welke op de moderne telefoons
gedownload kunnen worden. Via een digitale stadsplattegrond kan de gebruiker een
route plannen langs de muurschilderingen in Harlingen. Daarbij kan daar dan extra
informatie over de muurschildering gelezen worden via deze app.
5A. Een kleine Sinterklaasverrassing
De heer Henry Drost heeft enkele minuten spreektijd gevraagd. Elk jaar geeft Flevodruk
een getijdenkalender uit. Ditmaal is als thema de reeks muurschilderingen gekozen.
Leden van Oud Harlingen kunnen deze kalender tegen een gereduceerd tarief kopen.
Tevens wordt door Drost het eerste exemplaar van de kalender aangeboden aan de
schilder van de muurschilderingen, de decoratieschilder Klaes Posthuma.
6. Pauze
7. Startschot voor het boek over Harlingen
Na de pauze is het woord aan Meindert Schroor, historicus, schrijver en geboren in
Harlingen. Hij is de auteur van het nieuwe boek over de geschiedenis van Harlingen.
Schroor geeft een korte uiteenzetting over de inhoud van dit nieuwe boek. Presentatie
van het boek is gepland in het najaar van 2014. Om de financiering van het boek rond te
krijgen, zou men bijvoorbeeld ook eventueel een pagina van het boek kunnen adopteren.
Op de voorjaarsvergadering wordt meer informatie verwacht.
8. Filmbeelden uit de collectie van het Filmfonds van Oud Harlingen
Cor Balt heeft wederom gedigitaliseerde films uit de vorige eeuw samengesteld. Het zijn
o.a. beelden van de visserij en de Harlinger middenstand vanaf 1923 tot in de jaren 70.
Jan Zeinstra verzorgt het commentaar en Cor Balt de techniek.
9. Sluiting
Na de film bedankt de Vz. d.m.v. een bloemetje of een flesje wijn de sprekers, Jan
Zeinstra en Cor Balt, Johan Balt als beheerder van de site, mw. Adry Attema voor het
bemensen van de verkoopstand tijdens de pauze. Bedankt iedereen voor hun
aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.45 uur. Meldt nog, dat de Voorjaarsvergadering op 23 april 2013 zal zijn en wenst iedereen een goede reis naar huis.

