Notulen Voorjaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen dinsdag 23 april 2013
Aanwezige leden:
Aanwezig bestuur:

Zie presentielijst
A.F. Visser, K. E. Wielenga, F.G.M. Attema, C.H. Elsinga, J.D. Koning,
T. H. Huitenga-Buisman en Chr. Huizenga-Leegstra

1. Opening, mededelingen en huishoudelijk gedeelte
Om stipt 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Zij heet iedereen van harte welkom in
de Hervormde Kerk te Harlingen en bedankt de kerkrentmeesters voor het gebruik van deze
kerk. Een welkom ook voor ons erelid, J. Balt. Spreker verwelkomt de gastsprekers van deze
avond. Als extra agendapunt wordt toegevoegd onder punt 4.a mw. Jeanine Otten. Zij zal
kort het woord voeren namens de stichting ‘Het Harlinger boek’.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Burgemeester Roel Sluiter, wethouder Peter
Glasbeek, Trees Fijnvandraat-Moorman, Jannie Tigchelaar-Smeding, dhr./mw. Herman en
Akke Bloem-Haan, dhr/mw. J. Ammerlaan, R.T. Rozendaal, Ab van Drooge, Geert Noorman,
Tjerk Severein, Lucy Mol-v.d. Meer, Koos van Giffen, Meindert Lodewijks, Maaike Stielstra,
Yvonne Busman, Joke de Boer, Henk van Slooten, Jetze v.d. Wal, Gonnie Altena-Hobma,
Hans en Puck Berkhemer-Hille Ris Lambers, dhr./mw. Bart de Klerk en Jan Zeinstra.
Mededelingen
Er zijn toch enkele mededelingen, nog niet gemeld in de Nieuwsbrief of op onze website:
 Tijdens de Najaarsvergadering is meer actie gevraagd inzake panden die verpauperen.
Dit is voortdurend onderwerp van gesprek in onze contacten met de gemeente. Er zijn nu
drie zaken te melden. Geprobeerd wordt in de nieuwe Welstandsnota de regels aan te
scherpen, zodat huiseigenaren eerder aangesproken kunnen worden. Verder maakt de
gemeente meer menskracht vrij om bestaande gevallen aan te pakken. Ook wordt
geprobeerd te profiteren van ervaringen bij andere gemeenten. Het blijft echter een
kwestie van lange adem.
 Of de originele koppen van de Stenen Man terug kunnen naar Harlingen, zoals bepleit
tijdens de Najaarsvergadering, is besproken met het Fries Museum. De koppen worden
onderdeel van de presentaties waarmee het museum in september opent. Als leden een
plaats weten waar de kwetsbare dubbelkop op langere termijn in Harlingen een plek zou
kunnen krijgen, kunnen zij dat melden bij het bestuur.
 In het jaarverslag is te lezen dat de Werkgroep Genealogie op 31 december is
opgeheven. Genealogisch onderzoek is toch meer een persoonlijke zoektocht, terwijl de
vereniging zich vooral bezighoudt met de geschiedenis van de fysieke stad: straten,
huizen, monumenten etc. De werkgroepleden ontvangen als dank een boeket bloemen.
M. van der Heide ter plekke; de dames Gé de Boer-Bosma en Ingrid Gol-van der Heide
en de heer Tom Janse, die helaas niet aanwezig zijn, ontvangen het boeket later.
 De heer D. Zeilmaker verzamelde door genealogisch onderzoek in de loop der jaren
17.000 namen, gerelateerd aan families en personen die genoemd worden op de 14
wapenborden in het Hannemahuis en Gemeentehuis. Deze namen zullen worden
toegevoegd aan de vele tienduizenden personen die al op de website
www.kleinekerkstraat.nl te vinden zijn.
 Oud Harlingen stemde in met een drijvend ponton in de Zuidoostersingel, maar slechts
voor een periode van 2 jaar. In de tussentijd willen wij graag dat de gemeente werkt aan
een definitieve oplossing, zodat tijdelijke voorzieningen, zoals op het Havenplein, tot het
verleden gaan behoren. Oud Harlingen staat een definitieve oplossing voor, door
sanitaire voorzieningen onder te brengen in bestaande bebouwing in de binnenstad.







Naar aanleiding van het kandelaberen van monumentale bomen bleek dat de gemeente
geen uitgewerkt groenbeleid heeft. Behoud van natuurschoon behoort statutair tot onze
doelstellingen. Het bestuur verzocht de wethouder daarom hierin actie te ondernemen.
In overleg met de eigenaar is het Entrepot aan de Nieuwe Willemshaven aangemerkt als
een pilot in het kader van het provinciaal project rond Industrieel Erfgoed.
Samen met het Hannemahuis start de vereniging na de zomervakantie een Werkgroep
Beeldbank. Deze gaat de duizenden ansichtkaarten en foto’s van het Hannemahuis
voorzien van zoveel mogelijk informatie. In de Nieuwsbrief en in de plaatselijke media
leest u binnenkort meer hierover.
Op vrijdagavond 30 augustus a.s. organiseert Oud Harlingen, in samenwerking met de
werkgroep Se Suuden en Se Wuuden, in Trebol een ouderwetse Harlinger Avond met
liedjes en sketches. Tijdens deze avond wordt een nieuw muziekboekje gepresenteerd.

Huishoudelijk gedeelte
1a. Verslag Voorjaars- (24 april 2012) en Najaarsvergadering (16 november 2012
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De verslagen zijn hierbij vastgesteld. De voorzitter
bedankt de notulist voor het opstellen van deze verslagen.
1b. Jaarverslag secretaris
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De voorzitter bedankt de secretaris voor het
opstellen van het jaarverslag.
1c. Financieel jaarverslag 2012
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het
opstellen van het financieel jaarverslag.
1d. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
De kascontrole is uitgevoerd door de heren G. Noorman en F. Jellema. Namens de
kascommissie geeft dhr. Jellema aan dat alles dik in orde is, en dat de commissie onder
de indruk was van zowel het vele werk als de accurate administratie. De voorzitter
bedankt dhr. Jellema en met algemene instemming wordt het financieel verslag officieel
vastgesteld. Dhr. Noorman is aftredend. Als nieuw lid wordt aangesteld dhr. H.R. Gobes.
Als nieuw reservelid meldt dhr. Zeger Davidzon zich aan.
1e. Stemming statuten
De huidige statuten dateren nog uit het oprichtingsjaar 1954. Ze zijn inmiddels aangepast
aan deze tijd. In de Najaarsvergadering van 2012 werd het quorum niet gehaald, maar
het bestuur heeft wel de goedkeuring van de ledenvergadering nodig om de
aanpassingen te mogen doorvoeren. Er zijn vanavond 117 stembevoegde leden
aanwezig, daarvan stemmen 116 leden voor de nieuwe statuten; één lid onthoudt zich
van stemming. De voorzitter maakt bekend, dat het voor het bestuur een groot genoegen
is te mogen concluderen, dat de statuten bij acclamatie zijn aangenomen.
1f. Rondvraag
 Dhr. K. Posthuma is benieuwd of de Stenen Man (1576) het oudste monument in
Nederland is ter ere van een persoon. Al tijdens de vergadering blijkt dat in de
Laurenskerk in Rotterdam een monument uit 1542 staat.
 Mw. V. Westerhof, lid Werkgroep Archiefonderzoek vraagt of voor de aanleg van de
nieuwe N31 groen of gebouwen moeten wijken. Het bestuur had hierover contact met
de gemeente. Het gebouw Perseverantia wordt gedocumenteerd gesloopt.
 Dhr. Sj. Schotanus is benieuwd naar de stand van zaken rond het Havenmantsje. Het
bestuur heeft gereageerd op het nieuwe bestemmingsplan voor het Havenkwartier en
het Havenplein. Er is een extra bouwvlak ingepland bij het Havenmantsje en de
eigenaar is bezig nieuwe bouwplannen te ontwikkelen. Ook zal er een permanente
poffertjeskraam komen. Het bestuur en de Werkgroep Bouwzaken volgen de plannen
met aandacht.

2. Presentatie ‘Restauratie van de Harlinger Leeuwen’
Een interessante presentatie over de restauratie van de bekende leeuwen wordt gegeven
door dhr. Anske de Boer, restauratiedeskundige op het gebied van natuursteen. Na afloop
wordt hij door voorzitter bedankt met een presentje.
3. Lezing ‘Eeuwenlang verbonden, Harlingen en de Friese Admiraliteit’
Dr. Arie P. van Vliet, hoofd afdeling publieksinformatie en collectie van het Nederlands
Instituut voor Marine Historie schetst in een informatief halfuur het ontstaan van de
Admiraliteit, de verhuizing daarvan naar Harlingen en de grote betekenis daarvan voor onze
stad. Ook hij ontvangt na zijn deskundige betoog een presentje.
4. ‘Puzzelen met oude papieren’
Met het oog op de tijd beperkt Stefan Elsinga zijn presentatie tot enige informatie over de
leeuwen. In 1610/1620 stonden de leeuwen al op stadsplattegronden aangegeven. Dankzij
oude rekeningen van het arbeidsloon voor het creëren van de voetstukken weten we dat de
leeuwen in 1662 zijn gemaakt, en door een rekening voor verf ook dat de leeuwen in dat jaar
al zijn geschilderd. De rest van zijn presentatie komt wellicht in de Najaarsvergadering aan
bod.
4a. Het Harlinger boek
Alle leden van Oud Harlingen ontvingen een folder met mogelijkheden om de uitgave van het
Harlinger boek mede mogelijk te maken. Namens de betreffende stichting wijst Jeanine
Otten daar nog eens op. Zij roept alle leden van Oud Harlingen toch vooral een bijdrage te
overwegen. De voorzitter wenst de stichting veel succes met het realiseren van het boek.
5. ‘De achterkant van de stad’
Aan de hand van verrassende foto’s van Peter Hans presenteert Gerry Kuijper van de
werkgroep Stadshistorie de aanwezige leden foto’s van onbekend Harlingen. Dit zijn foto’s
van de achterkant van de huizen uit de binnenstad, genomen vanuit verschillende
perspectieven. Sommige zoekplaatjes zijn zelfs voor ‘kenners’ van de binnenstad nauwelijks
thuis te brengen!
Mw. Kuijper en dhr. Peter Hans worden na afloop hartelijk bedankt voor deze verrassende
presentatie.
6. Sluiting door de voorzitter
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. Zij bedankt de leden voor hun komst naar
deze vergadering in de Grote Kerk en wenst een ieder wel thuis. Guusje Roos, kosteres, en
Kees van den Nieuwenhuizen worden bedankt voor de prettige samenwerking en Adry
Attema voor het bemensen van de verkoopstand.
De datum van de Najaarsvergadering staat gepland op vrijdag 22 november 2013.

