Jaarverslag Vereniging Oud Harlingen 2019
Bestuur, functie en taken
Het bestuur is in 2019 als volgt samengesteld:
a) A.F. Visser (voorzitter)
pers, correspondentie
b) M. Funk (secretaris)
correspondentie, SBHH (zoutwinning)
c) F.G.M. Attema (penningmeester) ledenadministratie, regeling Klein maar Fijn
d) C. Huizenga (lid)
notulist, regeling Klein maar Fijn
e) W. van der Meer (lid)
bouwzaken, gemeentelijk beleid
f) H. Otten (lid)
SBHH (zoutwinning)
g) E. H. Runia (lid)
communicatie, website, sociale media
h) E. Weidenaar (lid)
Monumenten Stichting Harlingen
i) I.P. Zeijlemaker (lid)
Beeldbank
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 16 april stonden een bestuursverkiezing, de stand van zaken
omtrent de zoutwinning, het nieuwe boek ‘Harlingen zee Haven’ van Henry Drost en een lezing
door Nico Pellenbarg over de eerste jachthavens in Harlingen op de agenda. Tijdens de
Najaarsvergadering op 22 november was er een boeiende lezing door de heer T. van der Linden
over ‘Spaans Harlingen’. Ook was er de boekpresentatie over Bouwe Smits. De avond werd
muzikaal afgesloten door het Harlinger mannenkoor ‘The Sound’.
Beleid en overleg
 Gemeente – college: Dit jaar was er in juni weer een halfjaarlijks overleg met wethouder H.
Kuiken. Verschillende actuele zaken werden besproken.
 Gemeente – Openbare werken: Met ambtenaren bespraken we o.a. het Lichtplan binnenstad, de
verkeerssituatie bij de drie bruggen en de locatie voor het project Levenslicht van Daan
Roosegaard.
 Participantenoverleg: De participanten zijn op 5 maart en 5 november 2019 bij elkaar geweest.
Hans Burkels heeft afscheid genomen als secretaris, mevrouw Renee Langhout is zijn opvolgster.
Alle lopende zaken besproken, verder geen bijzonderheden.
Ledental (portefeuille F.G.M. Attema)
Oud Harlingen begon in 2019 met een ledental van 1497 leden. In de loop van het jaar moesten
helaas 45 leden wegens opzegging, overlijden of wanbetaling van de lijst worden afgevoerd. Er
hebben zich 45 nieuwe leden aangemeld. Op 31-12-2019 werd het jaar afgesloten met 1497
leden.
Werkgroep Bouwzaken (portefeuille W. van der Meer)
Voor de bouwgroep is afgelopen jaar wel wat veranderd nu het niet meer mogelijk is om de
bouwaanvragen op papier te bekijken. Dit moet nu digitaal en met de huidige privacywet waar
iedereen aan moet voldoen is het nog zoeken naar de beste manier om de nieuwe
bouwaanvragen in te kijken. In 2019 hebben we eenmaal bezwaar gemaakt tegen een
bouwproject. Dit betrof de kleur voor de uitbreiding van een pand in de binnenstad. De
Commissie voor klachten en bezwaarschriften heeft dit bewaar echter ongegrond verklaard.
Vereniging Oud Harlingen - Postbus 80 - 8860 AB Harlingen
www.oud-harlingen.nl - Twitter: @OudHarlingen - rekening NL04RABO0325540810

Wij hebben in juni 2019 helaas afscheid moeten nemen van Rini van der Meulen die na vele jaren
trouwe dienst besloot om een stapje terug te nemen. Hoewel wij dat heel goed snappen vinden
we het erg jammer. Rini heeft het geheugen als een 20-jarige en weet heel veel over de
geschiedenis van Harlingen.
Redactie Magazine (portefeuille A.F. Visser)
Op donderdag 7 november presenteerde Oud Harlingen in het Hannemahuis het 35e magazine.
Het eerste exemplaar werd aangeboden aan mevrouw Thea Elsinga-van der Zee. Zij schreef de
afgelopen jaren vele artikelen voor het magazine en is een zeer betrokken lid van de vereniging.
Werkgroep Muurschilderingen (portefeuille F.G.M. Attema)
De werkgroep besteedt ook dit jaar alleen aandacht aan het onderhoud.
Werkgroep Beeldbank (portefeuille I.P. Zeijlemaker
In 2019 heeft de Beeldbank een belangrijk aandeel gehad in de organisatie van de Instuif op de
zaterdag van de Visserijdagen. We hebben zeer veel beeldmateriaal gekregen over de
Schouwburg en Trebol en hiervan werd een prachtige foto tentoonstelling samengesteld, in de
grote filmzaal werd continu een film vertoond. Voor VOH was dit helaas de laatste keer dat we
gebruik konden maken van c.c. Trebol. Voor de buurtvereniging van Plan Zuid is een film getoond
met oude beelden van Harlingen, wat inmiddels een jaarlijkse traditie is geworden. Voor het
project 'Ammaroetoe' van Nieuw Zuid heeft de beeldbank zijn diensten en filmcamera
aangeboden voor het op beeld zetten van het speciale lied over 'Ammaroetoe'. Ook voor de
musical Maria, gespeeld door leden van de Protestantse gemeente in de Midlumerlaankerk,
werd een prachtige film gemaakt van de voorstelling die met veel plezier is getoond tijdens de
evaluatieavond. Voormalig ziekenhuis Oranjeoord is bereid gevonden om zijn archief te laten
digitaliseren. Hierover zijn afspraken gemaakt, er is een start gemaakt met het archiveren
hiervan. Op de Najaarsvergadering hebben we een mooie korte film kunnen tonen over Bouwe
Smits. Tijdens de Lichtjestocht was er een korte film te zien op de buitenmuur van het Chinees
Restaurant Xin Hua, die we met een projector vanuit een auto in het donker konden tonen.
Werkgroep Archiefonderzoek (portefeuille A.F. Visser)
De werkgroep ging in 2012 van start, als gezamenlijk initiatief van Oud Harlingen en het oude
stadsarchief. Doel is de oude verkoopaktes van panden in de Harlinger binnenstad te
transcriberen. De gegevens zoals koper en verkoper, omwonenden en prijs worden onder ‘Zoek
je huis’ gepubliceerd via www.kleinekerkstraat.nl. Eind 2019 waren 16.241 van de 17.812
proclamaties verwerkt (91%). Bij 9.934 van de 16.241 aktes is een ‘vrijwel zeker’ huisadres
gevonden (61%).
Als tweede project is eind 2016 begonnen de 33 bewaard gebleven 'Inventarisatieboeken' na te
pluizen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die
plaatsvonden van 1589 tot 1727. Tresoar digitaliseerde de boeken bereidwillig, net zoals ze dat
eerder voor de huizenverkopen deed. 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. Inmiddels zijn negen boeken met 364
boedels - gekoppeld aan het betreffende huis - online gezet op www.kleinekerkstraat.nl.
Bovendien is er uit alle inleidingen op de boedels een namenlijst met 2469 namen gedestilleerd.
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Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur is het Gemeentearchief geopend voor de vrijwilligers
die met bovenstaande archiefklussen bezig zijn, gesteund met raad en daad door stadsarchivaris
Jeanine Otten.
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 tweede deel van het aangevraagd bedrag van € 7500,00 overgemaakt.
De kas werd met een bedrag van € 4000,00 aangevuld.
Monumenten stichting Harlingen (portefeuille E. Weidenaar)
De SIM, subsidie instandhouding rijksmonumenten, is aangevraagd en deze is toegekend aan de
stichting. Na meer dan 100 jaar krijgen de sluislieren, deze zijn nodig voor bediening van de
sluisdeuren, aan de Rommelhaven een grondige opknapbeurt. De opdracht is verstrekt in 2019,
de uitvoering is 2020.
Zoutwinning (portefeuille M. Funk en H. Otten)
Zomer 2017 gaf Oud Harlingen de aanzet tot de oprichting van de Stichting Bescherming
Historisch Harlingen. De SBHH houdt zich - met twee bestuursleden van Oud Harlingen in de
gelederen - bezig met de effecten van de buitengaatse zoutwinning op de monumentale stad. De
stichting bouwde in 2017-2019 aan een uitgebreid netwerk op technisch, wetenschappelijk,
juridisch, politiek en maatschappelijk terrein.
Voorjaar 2019 tekenden de SBHH, Frisia Zout, gemeente en provincie een Samenwerkingsovereenkomst, die zelfs het NOS-journaal haalde. Wetterskip Fryslân sloot zich najaar 2019 aan.
In de afspraken staan de veiligheid van de stad en zijn inwoners centraal: elke schade moet
worden voorkomen. Frisia laat daarom een Aanvullend Meetnet in de stad aanleggen. Voor
onafhankelijke toetsing van de meetgegevens en communicatie richting inwoners heeft de
Provincie Fryslân de SBHH tot 2049 subsidie toegezegd. Waarschijnlijk gaan ook de Gemeente
Harlingen en het Ministerie van EZK de SBHH financieel ondersteunen.
De betrokken partijen spraken ook af de Harlinger werkwijze landelijk uit te dragen onder de
noemer ‘Pilot Harlingen’. Onder meer in Ternaard (gaswinning) en Den Haag (ministeries)
werden al presentaties gegeven.
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.
 Enkhuizen: Op zaterdag 24 augustus is het voltallige bestuur en aanhang naar Enkhuizen
geweest. Dit op uitnodiging van de Historische Vereniging aldaar. Wij hebben een rondleiding
gehad door de prachtige stad met zijn grote historie van de voorzitter van de Vereniging. Na
afloop hebben we nog onze ervaringen en tips en tops uitgewisseld. Al met al een zinvolle dag!
 Instuif: Tijdens de Visserijdagen werd weer de jaarlijkse fototentoonstelling gepresenteerd.
Ditmaal voor de laatste keer in Stadsschouwburg Trebol. Vanwege de sloop van het gebouw was
het thema “nog één keer Trebol”. Foto’s uit het rijke verleden van de stadsschouwburg werden
getoond in de Singelzaal. Daarnaast werd er in de grote zaal een film getoond met onder andere
fragmenten uit toneelstukken, maar ook beelden van Harlinger avonden. De foto’s en
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filmfragmenten kwamen o.a. uit privé archieven van vele enthousiaste betrokken leden. Het
bestuur bemenste de informatie stand. Er was als altijd weer veel belangstelling.
Open Monumentendag: Zaterdag 14 september was de jaarlijkse Open Monumentendag. Het
thema van dit jaar was. verborgen verhalen. De opkomst en reacties waren overweldigend veel.
Rabobank Clubkas Campagne: Als vereniging mochten wij in mei 2019 een bedrag van € 806,64
in ontvangst nemen. Dit geld is welbesteed aan de restauratie van de grafsteen van
Harmen Synes Nauta. Gelegen op de Zuiderhaven bij de Kleine Sluis.
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 Hotel Centraal aan de Brouwersstraat. Jeanine Otten
beheerder van het gemeentearchief vertelde over bijzondere ontdekkingen tijdens het
archiefonderzoek.
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. Tevens houden we onze leden via FB op de hoogte van de actuele
gebeurtenissen aangaande onze activiteiten en wederwaardigheden op historisch gebied.
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