Jaarverslag 2012
Algemeen
Ook het jaar 2012 is voor onze vereniging een goed jaar. Maandelijks komt het
bestuur bij elkaar in de vergaderruimte van De Comedie in de Christoffelsteeg. Met
de gemeente is regelmatig overleg over o.a. het stegenbeleid, kleine restauraties,
de ‘rotte kiezen’ in de stad, voorontwerp bestemmingsplan Havenkwartier en
Binnenstad. Er vindt tweemaal een overleg plaats met de wethouder.
Op 24 april 2012 wordt in de Grote Kerk de algemene ledenvergadering gehouden.
Onderstaand treft u het verslag van de algemene ledenvergadering aan.
Op de zaterdag van de Visserijdagen is de vereniging present met een stand in ‘de
Haven’. Jaap van der Veen heeft weer een bijzondere fototentoonstelling
samengesteld en er worden films van de vereniging vertoond. Ook enkele nieuwe
leden worden ingeschreven.
Op 16 november wordt in partycentrum Trebol de Najaarsvergadering gehouden.
Het verslag treft u onderstaand aan.
Op 8 december 2012 houden bestuur en vrijwilligers een bijeenkomst. Tijdens deze
‘Winterborrel’ worden aan Jaap van der Veen de twee nieuw uitgegeven mapjes met
historische ansichtkaarten overhandigd. Aan de hand van de kaarten kan men het
oude centrum van de stad verkennen.
Het fonds ‘Klein maar Fijn’ ontvangt in 2012 in totaal 16 aanvragen. Inmiddels zijn
van deze aanvragen 13 stuks afgewikkeld. Er is een totaal bedrag van € 1675,85
aan subsidie uitgekeerd.
De vereniging start voorts met een zogenoemd Juridisch Fonds. Vanwege de steeds
ingewikkelder wordende regelgeving kan ingeval van procedures tegen bijvoorbeeld
de gemeente inzake bouwvergunningen, bestemmingsplannen etc. een beroep
worden gedaan op mr. Johan Hengst, advocaat bij Alderse Baas advocaten in Joure.
Om de kosten van deze externe deskundige te kunnen dragen wordt het Juridisch
Fonds in het leven geroepen. Inmiddels is reeds ruim € 6.500,- gedoneerd. Mr.
Hengst heeft reeds in opdracht van het bestuur een zienswijze ingediend tegen het
voorontwerp bestemmingsplan Havenkwartier.
Bijzondere aandacht is er dit jaar voor het project ‘Struikelstenen’. Samen met het
Centraal Comité 1945 vormt Oud Harlingen hiervoor eind 2011 een projectgroep.
Struikelstenen zijn kleine herdenkingsstenen voor Joodse slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog. De stenen zijn 10*10*10 cm en hebben een messing
bovenplaat. In deze plaat is gegraveerd de naam en geboortedatum van de persoon
met daarbij de datum van deportatie en de datum en plaats waar het slachtoffer is
vermoord. Dankzij talrijke giften wordt het benodigde bedrag van ruim € 6.000,binnen 2 maanden bijeengebracht. Op 20 augustus 2012 worden de 45
Struikelstenen onder grote publieke belangstelling in het plaveisel gelegd.
In de aanloop naar de dag worden her en der in de binnenstad zeven gevelstenen
onder handen genomen en twee teruggeplaatst. De stenen zijn allemaal verbonden
met vroegere Joodse families. Het gaat om gevelstenen in de panden Hofstraat 34,
Prinsenstraat 6, Grote Kerkstraat 10, 13 en 26, Brouwersstraat 13, Heiligeweg 19
en Rommelhaven 18 en 26.
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Op dezelfde 20ste augustus verschijnt tevens het boekje ‘Over Ieske van Nico van
Pietsje van Sakkie en al de anderen’, met herinneringen aan de Joodse families van
de stad. De eerste oplage van 400 exemplaren is binnen vier weken uitverkocht,
zodat besloten wordt tot een tweede, kleinere druk.
Vierde en laatste onderdeel van het project is de tentoonstelling ‘Joods leven in
Harlingen’ in het Hannemahuis. De expositie, met verschillende unieke voorwerpen,
trekt ook van buiten Harlingen zoveel belangstelling, dat de looptijd ervan tot en
met 4 november 2012 wordt verlengd.
Het ledental groeit in 2012 door naar bijna 1450 leden.
Bestuur, functie en taken
Het bestuur is in 2012 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
A.F. Visser
Secretaris:
K.E. Wielenga
Penningmeester: F.G.M. Attema
Lid:
C.H. Elsinga
Lid:
T.H. Huitenga
Lid:
J.D. Koning
Lid:
C. Huizenga
De kerntaken van het bestuur
- presentatie vereniging:
- overleg gemeente:
- financiële administratie:
- ledenadministratie:
- website:
- persactiviteiten:
- regeling Klein maar Fijn:
- gemeentelijk beleid:
- correspondentie:
- muurschilderingen:

zijn als volgt verdeeld:
bestuur
dagelijks bestuur
F.G.M. Attema
F.G.M. Attema
C.H. Elsinga
C.H. Elsinga & A.F. Visser
F.G.M. Attema
J.D. Koning & K.E. Wielenga
C.H. Elsinga, K.E. Wielenga & A.F. Visser
F.G.M. Attema & A.F. Visser

Verschillende werkgroepen leveren een belangrijke bijdrage aan de activiteiten van
de vereniging. Iedere werkgroep zit bij een bestuurslid in portefeuille. Onderstaand
staat kort weergegeven wat er in 2012 per werkgroep de revue passeerde.
Werkgroep Bouwzaken, T.H. Huitenga
De Werkgroep Bouwzaken beoordeelt structureel bouwaanvragen en verleende
vergunningen. Indien naar het oordeel van de commissie één en ander niet
historisch en/of cultureel verantwoord is, wordt dit aan het bestuur voorgelegd. Het
bestuur beoordeelt of bezwaar gemaakt wordt tegen de verleende vergunning.
In 2012 komt de Werkgroep diverse keren in actie. Zo wordt een zienswijze
ingediend tegen het voornemen een bouwvergunning te verlenen voor het
realiseren van een aanbouw aan het pand Vijverstraat 4. Helaas laat de gemeente
Harlingen het bestuur haar standpunt met betrekking tot de zienswijze - en dus het
verlenen van een bouwvergunning - te laat aan Oud Harlingen weten. Op het
moment dat het bestuur van de aanbouw te weten komt is deze al bijna, conform
de bouwvergunning, gerealiseerd. Het bestuur besluit geen bouwstop te vragen bij
de rechtbank Leeuwarden. In goed overleg met de gemeente Harlingen wordt
vervolgens de procedure van verlening van de bouwvergunning besproken. Daarbij
wordt geconstateerd dat de gemeente Harlingen heeft verzuimd om de vereniging
tijdig op de hoogte te stellen.
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Redactie Magazine, A.F. Visser
Begin november wordt de 28e jaargang van het Magazine uitgebracht. De uitgave is
opnieuw zeer gevarieerd en voorzien van prachtige foto’s. Het eerste exemplaar
wordt tijdens een bijzondere bijeenkomst d.d. 1 november 2012 in de gehoorzaal
van het Hannemahuis uitgereikt aan onze stadgenoot, de heer Henry Drost.
Werkgroep Filmfonds, F.G.M. Attema
In 2012 verzorgt het Filmfonds een negental filmvoorstellingen, onder andere
tijdens de Visserijdagen en de Najaarsvergadering.
Werkgroep Genealogie, C. Huizenga
Met ingang van 31 december 2012 is de werkgroep opgeheven. Inmiddels bevat de
databank van de werkgroep ongeveer 17.000 namen. Voor de vereniging biedt de
werkgroep echter geen meerwaarde omdat alle informatie terug is te vinden bij
Tresoar. Voorts kunnen mensen heel gemakkelijk gegevens opzoeken en invoeren
in de landelijke databank www.stamboom.nl . Van waarde voor de vereniging is
bijvoorbeeld onderzoek naar de wapenschilden in het Hannemahuis of onderzoek
naar de rijke families in Harlingen. Dit is echter in het verleden reeds gedaan.
Voorts vindt het bestuur het onderwerp genealogie minder goed passen bij de
andere activiteiten van de vereniging en haar visie op de toekomst van de
vereniging. Zoals één van de werkgroepleden het zelf verwoordt: ‘genealogie is
vooral een persoonlijke zoektocht naar het verleden’. De leden van de werkgroep
worden bedankt voor hun inzet en betrokkenheid bij de werkgroep.
Werkgroep Stadshistorie, C.H. Elsinga
De Werkgroep Stadshistorie bestaat sinds 1984. Hij is opgericht om personen die
met (onderzoek naar) de geschiedenis van Harlingen bezig zijn, om tafel te
brengen, onderling gegevens uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. In 2012
ontplooit de werkgroep de volgende activiteiten:
- vragen beantwoorden van derden met betrekking tot familienamen of het vergaan
van schepen;
- een lange reeks artikelen in de Harlinger Courant over Harlinger schrijvers; dit in
de aanloop naar de Open Monumentendag;
- actieve medewerking aan de organisatie en het programma van de Open
Monumentendag;
- een dialezing en een power point presentatie in het Hannemahuis;
- medewerking aan het rondwandelingenboekje ‘Schrijvers van Harlingen’ van de
het Stadsgidsenteam.
Werkgroep Archiefonderzoek, C.H. Elsinga
In het najaar van 2012 wordt in samenwerking met het Harlinger Gemeentearchief
gestart met de Werkgroep Archiefonderzoek. Doel is het overnemen van de
belangrijkste gegevens uit circa 14.000 verkoopaktes van onroerend goed in de
Harlinger binnenstad. Het gaat dan om plaatsbepaling van huizen, inzicht in
familierelaties, beroepen, straat-, steeg- en huisnamen. De aktes dateren uit de
periode 1597-1810. De gevonden gegevens worden beschikbaar gesteld via ‘Zoek je
huis’ op www.kleinekerkstraat.nl
De Freonen van de Fryske Argiven digitaliseren in de zomermaanden geheel
belangeloos alle 14.000 aktes. In september volgen 2 informatieavonden voor ruim
25 belangstellenden. In oktober gaat de werkgroep daadwerkelijk van start. Door
Tresoar worden in november vier cursusavonden gegeven betreffende ‘Oud Schrift’.
Eind 2012 zijn er ongeveer 15 vrijwilligers actief in de werkgroep.
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Werkgroep Se suuden en se wuuden, C.H. Elsinga
Het doel van deze werkgroep is het (her)ontdekken en levend houden van het
Harlinger taaltsje. In 2012 gaat men door met het verzamelen van typisch Harlinger
woorden en uitdrukkingen. Deze zullen in de toekomst worden benut voor een
boekje waarin geprobeerd wordt een uniforme spellingwijze van het Harlingers vast
te stellen. Het tweede project waar de werkgroep mee bezig is betreft het
bijeenbrengen van bekende en onbekende Harlinger liedjes en cabaretteksten. Ook
van dit project is het de bedoeling om de resultaten in boekvorm uit te geven.
Leden Werkgroepen / vrijwilligers
De dank van het bestuur gaat ook dit jaar uit naar de inzet van de leden van de
diverse werkgroepen, de beheerder van de website, en alle anderen die op enigerlei
wijze het werk van de vereniging ondersteund hebben. Het aantal actieve
vrijwilligers heeft in 2012 een verheugend grote toename laten zien.

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), de heer Hilwerda (Franeker),
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, Tjerk Severein
(Alkmaar), de heer Berkhemer en mw. Altena (Bolsward), 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 uur. Ze bedankt allereerst de heer Van
der Schaar, als voorzitter het College van Kerkrentmeesters, voor het gebruik van
de Grote Kerk vanavond. Een bijzonder welkom voorts aan de beide ereleden,
burgemeester Sluiter, wethouder Glasbeek en dhr. Eeuwe Zijlstra – de laatste
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 als
1400ste lid verwelkomd. 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 als naam bewaard blijven.
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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. Coos 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.
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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
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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.

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 Coos 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. en mw. Henk en Tini Gemser en de dames T. Manuel-de
Groot en L. de Groot-Hoogeveen 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.
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.
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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.
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
Allereerst geeft mw. Beverlo een groot compliment aan 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 naar Harlingen te krijgen? Het bestuur zal dit nagaan.
8







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 huidige eigenaar. Hij kan een aanvraag doen voor een
subsidie uit het restauratiefonds Klein maar Fijn. 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 in december weer de Nieuwsbrief verschijnt.
Mochten er zaken vergeten zijn, dan leest u dat vast in dit bulletin.

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 dat op moderne telefoons
gedownload kan worden. Via een digitale stadsplattegrond kan de gebruiker een
route plannen langs de muurschilderingen in Harlingen. Daarbij kan daar dan via
deze app extra informatie over de muurschildering gelezen worden.
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 de 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 eventueel een
pagina van het boek kunnen adopteren. Op de Voorjaarsvergadering wordt
daarover meer informatie verwacht.
9

8. Filmbeelden uit de collectie van het Filmfonds van Oud Harlingen
Cor Balt heeft wederom een compilatie van 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. De voorzitter 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.
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