Jaarverslag Vereniging Oud Harlingen 2018
Bestuur, functie en taken
Het bestuur is in 2018 als volgt samengesteld:
 A.F. Visser (voorzitter)
pers, correspondentie
 M. Funk (secretaris)
correspondentie, SBHH (zoutwinning)
 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)
SBHH (zoutwinning)
 E. H. Runia (lid)
communicatie, website, sociale media
 E. Weidenaar (lid)
Monumenten Stichting Harlingen
De verschillende werkgroepen leveren een belangrijke bijdrage aan de activiteiten van de
vereniging (zie verderop). Iedere werkgroep zit bij een bestuurslid in portefeuille.
Ledenbijeenkomsten
Tijdens de Voorjaarsvergadering van 17 april stonden de contacten met Jever, de stand van
zaken omtrent de zoutwinning, “Op de terp van Almenum” en een lezing over de historie van de
Friese Elfstedentocht op de agenda. Tijdens de najaarsvergadering op 16 november kwam
wederom de zoutwinning aan bod. Ook was er een presentatie over ‘De ware waarheid over
Harlingen’, een lezing over twee oud-leerlingen van de zeevaartschool. Tevens was er een kijkje
achter een bijzondere voordeur en filmbeelden uit het archief van het Filmfonds.
Beleid en overleg
 Gemeente – college: Het bestuur heeft, met een afvaardiging van de bouwcommissie, overleg
gehad met de wethouder Harry Boon. Tijdens dit overleg zijn afspraken gemaakt over de
samenwerking met de bouwcommissie en ambtenaren. Tevens werd aangegeven dat het
stationsgebouw mettertijd door de Nederlandse Spoorwegen in de oorspronkelijke kleuren zal
worden teruggebracht, naar voorbeeld van het stationsgebouw in Meppel.
 Gemeente – Openbare werken: De gemeente heeft gevraagd aan Oud Harlingen om haar advies
betreffende de herinrichting van het Harmenspark.
 Bouwvereniging: Regelmatig is er overleg met de Bouwvereniging over verschillende projecten.
Oud Harlingen wordt hierbij gevraagd om advies te geven. Eén van deze projecten is de
ontwikkeling van het Dukdalfterrein.
 Participantenoverleg: In 2018 hebben er twee vergaderingen plaats gevonden, op 27 maart en 13
november.
Ledental (portefeuille F.G.M. Attema)
Oud Harlingen begon in 2018 met een ledental van 1492 leden. In de loop van het jaar moesten
helaas 49 leden wegens opzegging, overlijden of wanbetaling van de lijst worden afgevoerd. Er
hebben zich 54 nieuwe leden aangemeld. Op 31-12-2018 werd het jaar afgesloten met 1497
leden.
Werkgroep Bouwzaken (portefeuille W. van der Meer)
De werkgroep Bouwzaken kwam regelmatig in de Groenlandsvaarder bijeen om verleende
bouwaanvragen te beoordelen. Indien naar het oordeel van de werkgroep een en ander niet
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historisch en/of cultureel verantwoord is, wordt een negatief advies aan het bestuur van Oud
Harlingen voorgelegd. Het bestuur beoordeelt vervolgens of er stappen worden ondernomen.
Redactie Magazine (portefeuille A.F. Visser)
Op donderdag 1 november presenteerde Oud Harlingen in het Hannemahuis het 34e magazine.
Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de heer Siep R. Hoekstra. Hij schreef de laatste 15
jaar veel artikelen voor het magazine.
Werkgroep Muurschilderingen (portefeuille F.G.M. Attema)
De werkgroep besteedt ook dit jaar alleen aandacht aan het onderhoud.
Werkgroep Filmfonds (portefeuille F.G.M. Attema)
Als Vereniging Oud Harlingen hebben wij in de Statuten als doel gesteld: het verzamelen van
voorwerpen welke op de historie van Harlingen betrekking hebben. Dit door het verkrijgen door
schenking, in bruikleenneming, verzamelen van roerende goederen inclusief het verzamelen,
vastleggen van historische gegevens dan wel de geschiedenis van Harlingen.
Hierin zijn wij als vereniging actief bezig als het gaat om het filmarchief, de bewegende beelden.
Jacob Roorda is als stadsfilmer behoorlijk actief met materiaal beschikbaar gesteld door VOH.
VOH heeft een inhaalslag te maken als het gaat om het verzamelen van oude foto’s en het
digitaliseren daarvan. Eerste stap tot het digitaliseren van oud fotomateriaal is gezet nu VOH een
fotoscanner heeft aangeschaft dankzij een cheque van € 1500 uit het Rabobank Coöperatiefonds.
Het Filmfonds verzorgde op verzoek een zestal filmvertoningen bij o.a. (buurt)verenigingen, en
werkgroepen. Tevens werd ondersteuning verleend bij de vergaderingen van Oud Harlingen en
de Instuif tijdens de Visserijdagen.
Montages worden gemaakt middels moderne software van Adobe, waarvoor een regeling is
getroffen qua abonnement met de beheerder, en er is een start gemaakt om de inhoud van de
films beter te archiveren zodat in de toekomst beter gezocht kan worden naar de exacte inhoud
daarvan. De software bevat hulpmiddelen op basis van Extensible Metadata Platform (XMP). Dit
is een ISO-standaard. Met XMP kan metadata (gegevens over foto’s en films) aan of bij digitale
bestanden worden toegevoegd. Dus ook (meta)data als onderwerp, maker, plaats, trefwoorden
e.d. wat later aan het bestand kan worden toegevoegd. XMP is ideaal voor het later opzoeken
van gegevens, essentieel voor het beheren van een dergelijke database. Deze techniek kan niet
alleen gebruikt worden voor film, maar ook voor al het foto materiaal.
Werkgroep Archiefonderzoek (portefeuille A.F. Visser)
De werkgroep ging in 2012 van start, als een gezamenlijk initiatief van de vereniging Oud
Harlingen en het Gemeentearchief. Doel is zo’n 17.500 verkoopaktes van panden in de Harlinger
binnenstad te transcriberen. De gegevens zoals koper en verkoper, omwonenden en prijs worden
gepubliceerd via www.kleinekerkstraat.nl (onder ‘Zoek je huis’). Ultimo 2018 was zo’n 85% van
alle aktes verwerkt.
In 2016 is daarnaast een start gemaakt met het transcriberen van enkele duizenden
boedelinventarissen, die Tresoar net als de verkoopaktes van huizen bereidwillig voor de
werkgroep digitaliseerde. De inventarissen leveren gegevens op over bijvoorbeeld boekbezit en
leescultuur in de voorbije eeuwen, over welstand, kleding en huisraad, en zijn interessant voor
verder wetenschappelijk onderzoek. Omgekeerd doet de werkgroep regelmatig een beroep op
externe deskundigen om de betekenis van inmiddels in onbruik geraakte termen en namen te
duiden, bijvoorbeeld soorten stoffen of voorwerpen. De boedelinventarissen zijn - gekoppeld aan
het betreffende huis - te vinden op de bovengenoemde website.
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Jaar rond stelde stadsarchivaris Jeanine Otten ‘s woensdags van 10.00-12.00 uur het
Gemeentearchief open, als vaste werkochtend voor iedereen die met archiefklussen bezig is.

Subsidiefonds Klein maar Fijn (portefeuille F.G.M. Attema)
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 1 keer een subsidie aanvragen toegekend.
Door de gemeente is het eerste deel van het aangevraagd bedrag van € 7500,00 overgemaakt.
De kas werd met een bedrag van € 3500,00 aangevuld. In 2019 zal de tweede helft overgeboekt
worden.
Monumenten stichting Harlingen (portefeuille E. Weidenaar)
De Singelbrug is in mei/juni 2018 teruggeplaatst. Deze rijks monumentale ophaalbrug uit 1908 is
de verbinding tussen het Franekereind en de Noorderkade over de Noordoostersingel.
Een belangrijk uitgangspunt bij de restauratie was het behoud van zoveel mogelijk origineel
materiaal. De Singelbrug is de laatste van de drie bruggen die is gerestaureerd.
Zoutwinning (portefeuille M. Funk en H. Otten)
Oud Harlingen gaf in de zomer van 2017 de aanzet tot het oprichten van de Stichting
Bescherming Historisch Harlingen (SBHH), die zich als onafhankelijke rechtspersoon bezighoudt
met (de risico’s van) de zoutwinning in de Waddenzee. De SBHH werkt vanuit het standpunt dat
de vergunningen van Frisia rechtsgeldig zijn en niet ter discussie staan. Vanuit Oud Harlingen
hebben twee bestuursleden zitting in de SBHH.
In 2018 is voortgebouwd op de motie van de Najaarsvergadering 2017. Daarin zijn, in
samenspraak met onafhankelijke deskundigen en bewoners/beheerders van monumentale
panden, 6 eisen op papier zijn gezet. Uitgangspunt is dat alles moet worden gedaan om schade
door zoutwinning, in welke vorm dan ook, te voorkomen. Strekking van de maatregelen is dat –
vóór de boringen van start gaan – er een nulmeting moet zijn gedaan, het verloop van de
bodemdaling continu inzichtelijk moet zijn en er duidelijkheid moet zijn over de afhandeling van
eventuele onverhoopte schade.
In 2018 heeft de SBHH veelvuldig overleg gevoerd met alle relevante spelers. Er is ingesproken bij
een Algemeen Mijnbouwoverleg van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en bij de
gemeenteraad van Harlingen. Eind 2018 leek het er op dat begin 2019 een aantal afspraken
kunnen worden gemaakt met Frisia Zout, gemeente, provincie, het Ministerie en het
Staatstoezicht op de Mijnen.
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. In
verband met het overlijden van Jaap van der Veen moest deze keer geïmproviseerd worden.
Anneke Visser stelde oude luchtfoto's beschikbaar, aangevuld met luchtfoto 's uit de collecties
van Henry Drost en Joachim de Ruijter. Iemke-Pieter Zeijlemaker toonde een compilatie van
oude films uit de collectie van het Filmfonds Oud Harlingen. Deze werd voorzien van
commentaar door Doede van der Hoek, Anneke Visser en Willem Visser. Het bestuur bemenste
de informatie stand. Er was als altijd weer veel belangstelling.
 Grafsteen: In september heeft de bijzondere grafsteen een plekje gekregen op de Zuiderhaven.
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vroedschap en burgemeester van Harlingen van 1652-1677. Deze steen werd in februari 2017 in
een pand in de Zeepziederstraat gevonden.
Open Monumentendag: Zaterdag 8 september was de jaarlijkse Open Monumentendag. Het
thema van dit jaar was Maritiem Harlingen. 's Morgens was de onthulling van de grafsteen van
Harmen Synes Nauta op de Zuiderhaven.
Winterborrel: Tijdens de jaarlijkse Winterborrel bedankt het bestuur alle vrijwilligers van de
Vereniging Oud Harlingen. Er wordt altijd getracht deze bijeenkomst op een bijzondere plek te
laten plaatsvinden. Ditmaal was de locatie de Maritieme Academie in Harlingen, het oude
schoolgebouw van de RHBS. Alle vrijwilligers kregen een rondleiding door het gebouw, dat bij
velen herinneringen opriep.
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.
Communicatie: Met de halfjaarlijkse nieuwsbrief informeren we onze leden over lopende en
toekomstige zaken. Tijdens de bestuursvergadering is er afgesproken dat de Stichting
Bescherming Historisch Harlingen (zoutwinning) gebruik mag maken van de website van
Vereniging Oud Harlingen.

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

