Notulen Voorjaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen 24 april 2012
Aanwezig:
Ca. 125 leden, de ereleden Van Giffen en Balt en het voltallige bestuur
Afwezig m.k.: Anneke Roos-Van der Heide (Vlieland), Ab van Drooge (Haren), Willem
Mateboer (Hoofddorp), Chris van Miltenburg en tevens bericht van
verhindering van het echtpaar H. van der Laan (vanuit Spanje), Jannie
Tigchelaar-Smeding (Everdingen), Klaas en Doetie Posthuma, de heer
Berkhemer en mw. Altena (Bolsward), de heer Hilwerda (Franeker), Tjerk
Severein (Alkmaar), Jan en Heleen van Twist, Ds. Pool en Herman en Akke
Bloem-Haan uit Schagen.
1. Opening, mededelingen en huishoudelijk gedeelte
Anneke Visser opent de vergadering om 20.00 uur en bedankt als eerste de heer Van
der Schaar, als voorzitter het College van Kerkrentmeesters, voor het gebruik van de
Grote Kerk voor deze vergadering. Een bijzonder welkom voorts aan de beide ereleden,
burgemeester Sluiter en wethouder Glasbeek. Ook wordt dhr. Eeuwe Zijlstra welkom
geheten, hij verzorgde het orgelspel bij binnenkomst.
Vervolgens meldt Visser de berichten van verhindering en een brief van mw. A. Bloem-Haan.
Mededelingen
Voor de mededelingen verwijst de voorzitter naar de nieuwsbrief en de website. Een paar
opvallende zaken:
 Ledengroei: tijdens de Najaarsvergadering werd mw. Jacqueline Outhuyse
verwelkomd als 1400ste lid. Sindsdien kwamen er alweer tientallen nieuwe leden bij.
 Oud Harlingen verzocht het Wetterskip Fryslân de Stenen Man onder handen te
nemen. De stenen zijn aangetast, opschriften zijn onleesbaar geworden. Het
Wetterskip heeft toegezegd Caspar flink op te gaan poetsen, waarvoor onze dank.
 Statuten: deze dateren uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Het bestuur stelde
daarom nieuwe statuten op, die tijdens de Najaarsvergadering aan de orde komen.
Zijn de statutair voor een stemming benodigde 770 leden niet aanwezig, dan komt
het punt voorjaar 2013 opnieuw op de agenda. Dan kan bij meerderheid van
stemmen besloten worden. De statuten zullen tijdig gepubliceerd worden.
 Het bestuur is in eerdere vergaderingen gevraagd actie te ondernemen om de naam
Zeeweg te behouden. Tweemaal is dit aan de orde gesteld in het halfjaarlijks overleg
met de wethouder. Nu ook de naam Werfpad wellicht zal verdwijnen, stuurde het
bestuur een brief naar het college met het verzoek historische straatnamen in ere te
houden. Van een aantal raadsfracties ontvingen we inmiddels een steunbetuiging.
Hopelijk kunnen Zeeweg en Werfpad dus als naam bewaard blijven.
Huishoudelijk gedeelte
1A. Verslag Voorjaarsvergadering 26 april 2011: Geen aanvullingen
Verslag Najaarsvergadering 18 november 2011: Dhr. Meester mist zijn opmerking over
het opgeknapte voormalige Arbeidsbureau. Zijn vraag was of er een bloemetje naar toe
kon. Het bestuur regelt dat. Verder ontbreekt in de Roepersteeg nog steeds het steentje
met ´Anno´ in de voormalig doopsgezinde kerk. Kan deze teruggeplaatst worden? Het
bestuur besprak dit met de eigenaar, maar actie is daarop nog niet gevolgd. Laatste
vraag is of het Wetterskip de stenen van de dijkhoogte ook mee kan nemen.
Met deze wijzigingen is het verslag goedgekeurd.

1B. Jaarverslag secretaris
Dhr. Koos van Giffen heeft een vraag betreffende het contact met de gemeente over het
genoemde stegenbeleid. Er is een inventarisatie geweest van de stegen, dit is niet
hetzelfde als het beleid. Zijn vraag, wat heeft het bestuur besproken met de gemeente
over het beleid, in het bijzonder over de bereikbaarheid en openstelling van de stegen.
Voorts een redactioneel aandachtspunt: dhr. Van Giffen zijn voorletters zijn J.A.IJ.
Reactie Elsinga: Deze maand (april) is met de wethouder besproken dat het
stegenbeleid een terugkerend onderwerp zal zijn op de agenda. Oud Harlingen zal de
gemeente volgende keer een concreet standpunt voorleggen.
Dhr. Henk van der Heide had van het bestuur een melding verwacht over de werkgroep
Genealogie. De groep heeft al 17.000 namen gekregen en is bezig met een website
hierover. Dit alles had hij graag in het jaarverslag terug willen zien.
Reactie Visser: Het geagendeerde jaarverslag gaat over 2011, niet over 2012.
1C. Financieel jaarverslag 2011
Dhr. Van Giffen ziet inkomsten en uitgaven per project graag naast elkaar opgenomen,
dat is overzichtelijker. Hij vraagt verder naar post 120 ´Baten Filmfonds´ en de hoogte
van de uitgaven van het Filmfonds. Ten slotte post 116 ´Muurschilderingen´. De subsidie
bedroeg € 7500,-, de uitgaven € 8600,-. Wat was daarbij de inbreng van de vereniging?
Reactie Attema: Een uitgebreider financieel verslag vraagt meer drukwerk, wat hogere
kosten met zich meebrengt. Geld mag niet boven duidelijkheid voor de leden gaan,
meent Van Giffen, waarop de penningmeester voor volgend jaar een anders opgezet
financieel overzicht belooft. Voor het Filmfonds ontving de vereniging € 5000 van de
gemeente en € 1500 van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De uitgaven betreffen
voornamelijk het digitaliseren van films.
Ook voor de muurschilderingen gaf de gemeente subsidie. Oud Harlingen ontving
daarnaast van diverse betrokkenen een bijdrage, zodat de kosten uiteindelijk beperkt
zijn. De heer Van Giffen had liever een uitsplitsing van de bedragen gezien. De
kascommissie heeft alles nauwkeurig kunnen bekijken, stelt de penningmeester.
Anneke Visser bedankt de penningmeester voor het opgestelde verslag.
1D. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe Kascommissie
Dhr. D. ten Napel voerde samen met dhr. G. Noorman de kascontrole uit, nadat dhr. D.
Faber zijn functie helaas moest neerleggen. Op 27 maart jl. is de boekhouding bij dhr.
Attema intensief bekeken en er zijn geen onregelmatigheden gevonden. De vereniging
staat er gezond voor. De vereniging mag zich gelukkig prijzen met deze penningmeester,
stelt de heer Ten Napel, die de vergadering voorstelt het bestuur decharge te verlenen wat gebeurt. Aansluitend wordt dhr. F. Jellema als nieuw lid voor de Kascommissie
gekozen, en als reserve lid dhr. H.R. Gobes.
Dhr. Ten Napel geeft vervolgens nog even te kennen dat hij samen met dhr. Van der Pol
(D’66) een motie indiende met als doel de namen Zeeweg en Werfpad te behouden.
1E. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik meer gemaakt. Het bestuur brengt nog wel enkele
punten naar voren:
 Muurschilderingen: Het bestuur hoopt de huidige 14 muurschilderingen nog met
enkele uit te breiden. Voor één daarvan kwam al een schenking binnen, namelijk van
de heer Age Holzmann. Zijn vader had voor de oorlog een behangerij annex
stoffeerderij in gebouw Irene (hoek Lombard-/W.Boothstraat). Gezocht wordt nog een
goede afbeelding van de schildering op de zijgevel van het pand Zuiderhaven 7, bij
de Havenbrug, waar nu makelaardij Van der Wal is gevestigd.
Drie al herstelde schilderingen zijn opgenomen in het boek ‘Tekens aan de wand’
over muurschilderingen in Nederland.





Struikelstenenproject: Tijdens de Najaarsvergadering is het startsein gegeven en het
project loopt goed. Alle stenen zijn geadopteerd, en er zijn giften, foto’s en verhalen
aangeboden. Samen met het Centraal Comité 1945 is besloten tot twee extra
activiteiten: een boekje met herinneringen, verhalen en foto’s van de Joodse
gemeenschap en een kleine tentoonstelling in het Hannemahuis. De Duitse
initiatiefnemer van het project, de heer Günter Demnig, zal op maandag 20 augustus
naar Harlingen zal komen om de eerste Struikelstenen te plaatsen. Nabestaanden en
iedereen die via een gift heeft bijdragen aan het project, of wie een steen adopteerde,
krijgt hier nog bericht over.
Publieksvraag: Otto Paauwe van bouwbedrijf Creatief Bouwen uit Kimswerd heeft
een steen, die hij tijdens een wandeling zag liggen, aan Oud Harlingen ter
beschikking gesteld. Er is al enig onderzoek gedaan. Op de complete steen stond
waarschijnlijk ‘Koolhaler’: de naam van een schip, of schipper, die kolen haalt. In
vroeger tijden hadden huizen geen nummers maar (soms) een naam. Albertus
Rasschen verkocht op 25 maart 1818 een ‘huis de Koolhaler’ (Zuiderhaven 81?) voor
660 florijnen aan Jan Jeltes Holwerda. Wie meer weet mag zich melden, zegt de
voorzitter. Dhr. Meindert Schroor weet te vertellen dat in 1572 smidskolen werden
aangevoerd uit New Castle. Deze steen past dan ook goed in de geschiedenis van
Harlingen.

2. Presentatie Harlinger monumentenschildje
Wethouder Glasbeek presenteert het ontwerp van het nieuwe schildje dat monumentale
panden in Harlingen herkenbaarder moet gaan maken voor toeristen en wandelaars.
Alvorens het ontwerp wordt getoond, geeft hij echter het woord aan burgemeester Sluiter.
Deze geeft aan dat dit zowel een feestelijk als plechtig moment is. Namens Hare
Majesteit de Koningin mag hij de heer Jan Zeinstra, in het bijzijn van zijn echtgenote,
kinderen en verdere familie, benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eeuwe
Zijlstra begeleidt deze feestelijke gebeurtenis met het Wilhelmus en het Lang zal hij leven
op het Hinszorgel, waarna Jan Zeinstra, geheel verrast, een kort dankwoord uitspreekt.
Ontwerpster Else Boekema geeft daarna uitleg over het nieuwe gevelschildje. Het
ontwerp kan, gespiegeld, het onderscheid aangeven tussen gemeentelijke en
rijksmonumenten. Bewoners van gemeentelijke historische panden zullen van de
gemeente een schrijven ontvangen wat betreft het monumentenschildje.
PAUZE
3. Het grootste monument van Harlingen
Sjoerd van der Schaar, voorzitter van het college van Kerkrentmeesters, vertelt de
aanwezigen over geschiedenis en wetenswaardigheden over de Dom van Almenum.
Aansluitend daarop geeft organist Eeuwe Zijlstra een korte uitleg over het Hinszorgel,
waarna hij laat horen welke klanken dit ambachtelijke gebouwde instrument allemaal kan
voortbrengen. Via een videoscherm kan zijn harde werk achter het klavier door alle
aanwezigen precies worden gevolgd.
4. Sluiting
Rond 22.30 uur sluit Anneke Visser de vergadering. Zij bedankt alle aanwezigen en in
het bijzonder de kosteres Guusje Roos en Kees van den Nieuwenhuizen voor de prettige
samenwerking. Verder wethouder Glasbeek en Sjoerd van der Schaar voor hun
presentaties. Cor Balt wordt bedankt voor de digitale ondersteuning bij de presentaties
en het concert van Eeuwe Zijlstra voor zijn prachtige orgelspel. Voor allen een bloemetje
voor hun bewezen diensten.

