Notulen Najaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen 17 november 2017
Aanwezig: bijna 300 leden
Aanwezige bestuursleden: A.F. Visser (voorzitter), M. Funk, F. Attema, E. Runia, W. van der Meer en
Chr. Huizenga-Leegstra (notulist).
Afwezige bestuursleden: H. Otten en A. Borsch

1.

Opening

De voorzitter heet namens het bestuur iedereen hartelijk welkom op de Najaarsvergadering van de
vereniging Oud Harlingen, in Stadsschouwburg Trebol. Een bijzonder welkom aan burgemeester
Sluiter en echtgenote, de ereleden Johan Balt, Koos van Giffen en Chris Elsinga, de gastspreker de
heer Jarig Langhout, voorzitter van de nieuwe Stichting Bescherming Historisch Harlingen en voor de
mysterie gast die iets gaat vertellen over een kijkje achter een bijzondere Voordeur.
Ook een hartelijk welkom aan Iemke-Pieter Zeijlemaker, hij doet deze avond de visuele techniek en
heeft een film uit de collectie van het Filmfonds Oud Harlingen met bijzondere fragmenten uit de
jaren '70 en '80 samengesteld. Tevens Karin Broeksma, zij verzorgt vanavond het geluid en Jelle van
Abbema hij doet het licht, hartelijk welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Doede en Wanda van der Hoek, mw. Minne Sytsma, Jetze
van der Wal, mw. Lolkje Vellinga, Albert Thiecke, John Deen, Harma Kloosterman, Frans de Gorter,
Carma van der Zee, Zeger en Jannie Davidzon, Henk Krol, Willem Tienstra, Ate Zijlstra, Paul en
Francien Scheffer, Rinze Post en Cees Houtman.
Voordat de voorzitter begint met het officiële gedeelte van de avond, staat zij stil bij het plotseling
overlijden van Gerry Kuijper op 11 oktober jl. Zij was de grote inspirator en animator van de
werkgroepen Stadshistorie en Se Suuden en Se Wuuden. Ook had zij een groot aandeel in het
samenstellen van o.a. de HMS boekjes nummer 5 ‘Tering en Nering, Handel en Wandel’ en nummer 6
over Welgelegen, het taalboekje ‘Van Piennehasses tot Gatsjepanne' en ook het muziekboekje 'Gaan
jou met een Singeltsje om?’. Jarenlang heeft zij verhalen aangeleverd voor het Magazine. De rubriek
‘Nou even duu'luk’ was van haar hand. Ook dit jaar heeft zij nog een bijdrage aan het Magazine
geleverd. Vorig jaar heeft zij het eerste exemplaar mogen ontvangen. Gerry heeft veel voor de stad
betekend. Wij zullen haar kennis over de geschiedenis van de stad erg missen.
Bij de agenda ontbreekt het agendapunt ‘Rondvraag’. De voorzitter stelt voor deze bij punt 2A te
behandelen.

2.



Mededelingen (algemeen)
De voorzitter is gister samen met Willem Visser naar de prijsuitreiking geweest van ‘It moaiste
plak fan Fryslân’. De Noorderhaven is in deze verkiezing derde geworden. De plaquette die hierbij
hoort zal binnenkort aan de burgemeester worden aangeboden.
De voorzitter is benaderd door de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân n.a.v. het bezoek van de
dochter van een Canadese bevrijder tijdens de Visserijdagen. De voorzitter vertelt het bijzondere
verhaal achter een foto genomen na de bevrijding in Harlingen.
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De voorzitter heeft op 6 november, op de avond van het RABO bank Coöperatiefonds een cheque
van € 2000,- in ontvangst mogen nemen voor het project: ‘Het verleden leren lezen’. Oud
Harlingen wil 76 grafstenen op het talud, naast het AA-veld op de Algemene Begraafplaats, weer
opfrissen en leesbaar maken.
Rikus Poes (Rikus Attema) komt 24 november terug in stad, namelijk op de 'Rooie Pyp'. Er is door
de oud Harlinger Henk Zielstra een beeld, gegoten in brons, van hem gemaakt. De onthulling
wordt gedaan door zijn dochters Anneke en Ritty. Ook het boekje van Oene Klep wordt opnieuw
door Flevodruk uitgebracht.
Begin december komt er nog een boekje uit: 'Broersma treft Harlingen' van oud Harlinger en
beelden kunstenaar Jaap Broersma. Op dit moment is er een tentoonstelling van zijn werk te zien
in het Hannemahuis.
De ANBI-status is aangevraagd. De eerste reactie van de Belastingdienst is positief.

Mededelingen van het bestuur








Contributieverhoging per 1 januari 2018
De voorzitter geeft het woord aan onze penningmeester Fred Attema. Hij stelt voor om de
contributie te verhogen met € 2,50, ingaande per 1 januari 2018. Ter motivatie legt de
penningmeester uit waar alle binnengekomen gelden aan op gaan. D.m.v. een applaus wordt de
verhoging goedgekeurd door de aanwezige leden.
Hulde aan de voorzitter
De penningmeester wil Anneke Visser als nog bedanken voor haar 25 jarig lustrum en inzet voor
de vereniging. Bij het magazine is een glossy toegevoegd die in het teken staat van de voorzitter.
Ook in deze vergadering wil de penningmeester haar nogmaals bedanken en nodigt een aantal
dames uit het publiek uit. Deze dames bieden de voorzitter allemaal een bloem aan, met hierbij
een bon voor een boeket bloemen.
Wisseling binnen het bestuur
Binnen het bestuur heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Het bestuurslid André Borsch is
tussentijds afgetreden. Het bestuur stelt voor om mevrouw Eelkje Weidenaar te benoemen tot
algemeen lid. Eelkje stelt zich voor en de aanwezige leden gaan onder applaus akkoord met de
benoeming.
Filmfonds Oud Harlingen
Cor Balt heeft aangegeven na ruim 10 jaar te willen stoppen als coördinator van het Filmfonds.
Helaas is hij vanavond verhinderd. Het bestuur zal daarom op een ander moment afscheid van
hem nemen. De voorzitter heet Iemke-Pieter Zeijlemaker hartelijk welkom. Hij wordt de nieuwe
coördinator van het Filmfonds. Hij is een enthousiaste jonge Harlinger en heeft als hobby het
samenstellen van films en het digitaliseren van dia's. Het bestuur wenst hem veel succes.

2.A



Rondvraag

Melle van der Heide: merkt op, dat de timpaan van het restaurant 't Noorderke al lange tijd is
verdwenen. De voorzitter kan melden, dat de timpaan voor restauratie bij een plaatselijke
aannemer ligt.
Arie van Hurck: informeert n.a.v. de ingezonden brief van dhr. P. Wever naar de stand van zaken
over een mogelijk gewelf in het pand Voorstraat 26. Hugo ter Avest meldt, dat de gemeente
hiernaar zorgvuldig onderzoek doet, historische ornamenten worden gedocumenteerd.
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3.

Arthur Claessens: vraagt waar het Lutine kanon op de Waddenpromenade is gebleven. De
voorzitter zegt toe navraag te doen bij de gemeente. (Naschrift: het kanon is na een restauratie
begin december '17 weer op zijn vaste plek teruggeplaatst)
Koos van Giffen: complimenteert het bestuur, dat n.a.v. de problematiek van de zoutwinning
naast Oud Harlingen een aparte stichting Behoud Historisch Harlingen is opgericht.

Presentatie ‘Stand van zaken Zoutwinning’

De voorzitter geeft het woord aan Jarig Langhout, voorzitter, van de nieuwe Stichting Bescherming
Historisch Harlingen. Afgelopen zomer bleek dat de zoutwinning in de Waddenzee is omgeven door te
veel onzekerheden en daarom is besloten een aparte stichting op te richten. De voorzitter schetst de
laatste ontwikkelingen en de gesprekken met Frisia Zout. Vervolgens heeft hij een samenvatting van
de besproken punten opgesteld en wil deze motie graag in stemming brengen.
De voorzitter van Oud Harlingen stelt voor deze motie in stemming te brengen, door handopsteking.
De motie wordt met grote meerderheid aangenomen, één stem tegen en één onthouding. De
voorzitter bedankt Jarig Langhout voor deze duidelijke uiteenzetting.

4.

Een kijkje achter een bijzondere voordeur

De heer en mevrouw Jaring en Bianca Hiemstra geven, aan de hand van foto’s, de leden een kijkje
achter de voordeur van hun bijzondere pand. Na de eerste foto's blijkt het de oude Zeevaartschool te
zijn op de Zuidoostersingel 3. Veel aanwezigen hebben nog herinneringen aan dit gebouw, toen als
Christelijke Mulo en later als de Maritieme Academie. Het echtpaar Hiemstra wordt door de
voorzitter hartelijk bedankt voor de presentatie.

5.

PAUZE

In de pauze worden beelden vertoond van het Engelsche Huis op de Zuiderhaven. Details hiervan zijn
door Klaes Posthuma overgenomen van de kaart van Laurentius. Deze tekeningen zijn ook te
bewonderen in Galerie Acanthus van de heer Posthuma op de Zuiderhaven.

6.

Filmbeelden uit de collectie van het Filmfonds Oud Harlingen

Er worden prachtige en herkenbare filmbeelden getoond uit de jaren '69 – '85 en 2009 samengesteld
door Iemke-Pieter Zeijlemaker.

7.

Sluiting

De voorzitter bedankt nogmaals de sprekers Jarig Langhout en Jaring Hiemstra voor de interessante
verhalen. Iemke-Pieter Zeijlemaker wordt bedankt voor de mooie filmbeelden. Ook worden Karin
Broeksma en Jelle van Abbema bedankt voor het verzorgen van het geluid en de techniek. Adry
Attema, echtgenote van onze penningmeester voor het bemensen van de stand en voor al het werk
dat zij achter de schermen doet. Zij ontvangen allen een attentie. Ook het team van Stadsschouwburg
Trebol o.l.v. Johan Outhuijse wordt weer bedankt voor de prettige samenwerking.
De voorzitter nodigt alvast een ieder uit voor de Voorjaarsvergadering op dinsdag 17 april 2018.
Met deze laatste mededeling sluit zij rond 22.45 uur de vergadering, dank voor uw aanwezigheid en
wel thuis.
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