Jaarverslag 2016
Bestuur, functie en taken
Het bestuur is in 2016 als volgt samengesteld:
 A.F. Visser (voorzitter)
pers, correspondentie
 M. Funk (secretaris)
correspondentie
 F.G.M. Attema (penningmeester)
ledenadministratie, regeling Klein maar Fijn
 T.H. Huitenga (lid)
bouwzaken
 J.D. Koning
(lid)
gemeentelijk beleid
 C. Huizenga (lid)
notulist
 W. van der Meer (lid)
website
Verder leveren verschillende werkgroepen een belangrijke bijdrage aan de activiteiten van de
vereniging (zie verderop). Iedere werkgroep zit bij een bestuurslid in portefeuille.
Ledenbijeenkomsten
Tijdens de Voorjaarsvergadering van 19 april stonden een bestuursverkiezing, Stichting
Interieurs Friesland, expositie achter de voordeur, Monumenten Stichting Harlingen, Oud
Schrift en achter een Harlinger voordeur op de agenda. Tijdens de Najaarsvergadering op 18
november was er een presentatie over de Kracht van de Tegels, een beeldende presentatie
over de Harlinger houtbeeldhouwer Johann Georg Hempel en waren er oude filmbeelden.
Beleid en overleg
 Gemeente – college: Er is aan VOH gevraagd om steun bij het omzetten van
beeldbepalende panden naar gemeentelijke monumenten.
 Gemeente – Openbare werken: De gemeente heeft gevraagd aan Oud Harlingen om haar
advies inzake de terrassen in de binnenstad. Tevens is er advies gevraagd betreffende de
herinrichting van het Harmenspark. Andere onderwerpen waarover gesproken is met
Openbare werken zijn de straatnaambordjes in de historische binnenstad, de ondergrondse
vuilcontainers en de herinrichting van de Hoogstraat.
 Bouwvereniging en Penta architecten: Er is overleg met de Bouwvereniging over
verschillende projecten. Ook heeft Oud Harlingen overleg gevoerd met Penta architecten
over de 2e Fase van het Havenhûs appartementen-project aan de Havenweg.
 Participanten overleg: Men kwam dit jaar twee keer bij elkaar. Tijdens de laatste
vergadering in november zijn een aantal raadsleden op bezoek geweest. Zij zijn bijgepraat
over de activiteiten van de verschillende participanten.
Ledental (portefeuille F.G.M. Attema)
Oud Harlingen ging in 2016 van start met 1513 leden. In de loop van het jaar moesten helaas
59 leden wegens opzegging, overlijden of wanbetaling van de lijst worden afgevoerd. Tijdens
de voorjaarsvergadering werd het 1500ste lid in het zonnetje gezet. Naar aanleiding van het
vervolg van de ledenwerfactie in het najaar melden zich ook nu weer enthousiaste leden,
zodat het aantal leden rond de 1500 blijft staan.

Werkgroep Bouwzaken (portefeuille T.H. Huitenga en J.D. Koning)
De werkgroep Bouwzaken kwam regelmatig in de Groenlandsvaarder bijeen om verleende
bouwaanvragen te beoordelen. Indien naar het oordeel van de werkgroep een en ander niet
historisch en/of cultureel verantwoord is, wordt een negatief advies aan het bestuur van Oud
Harlingen voorgelegd. Het bestuur beoordeelt vervolgens of stappen worden ondernomen.
Redactie Magazine (portefeuille A.F. Visser)
Op donderdag 3 november presenteerde Oud Harlingen in het Hannemahuis het 32e
magazine. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan mevrouw Gerry Kuijper, vanwege haar
decennia lange inzet voor historisch Harlingen. De uitgave is dit jaar ook weer erg gevarieerd
met o.a. artikelen over de Lutherse gemeenschap, de watertoren, de firma Van den Oever,
burgemeester E. Steenbeek, een fraaie luchtfoto, enz. De avond werd muzikaal ondersteund
door het koor De Madelieven.
Werkgroep Muurschilderingen (portefeuille F.G.M. Attema)
Klaes Posthuma heeft in opdracht van het bestuur 7 muurschilderingen bijgewerkt en afgelakt.
De werkgroep besteedt dit jaar alleen zijn aandacht aan onderhoud.
Werkgroep Filmfonds (portefeuille F.G.M. Attema)
Het Filmfonds verzorgde op verzoek een aantal filmvertoningen bij buurtverenigingen,
verenigingen en werkgroepen. Tevens werd ondersteuning verleend bij de vergaderingen van
Oud Harlingen en de Instuif tijdens de Visserijdagen. Cor Balt heeft alle technische
uitvoeringen voor zijn rekening genomen en het bijbehorende commentaar werd gedaan door
Doede van der Hoek, Anneke Visser, Tineke Huitenga en Willem Visser.
Werkgroep Se Suuden en Se Wuuden
De werkgroep is na de uitgave van het boekje met Harlinger liedjes en het Harlinger
taalboekje opgeheven. Een aantal leden hebben nu zitting genomen in de werkgroep
Stadshistorie.
Werkgroep Stadshistorie (portefeuille A.F. Visser)
De Werkgroep Stadshistorie is uitgebreid met een aantal actieve leden. Het project waar de
werkgroep nu mee bezig is, is een onderzoek naar de bijzondere straatnamen van Harlingen.
Werkgroep Archiefonderzoek (portefeuille A.F. Visser)
Het project om gegevens uit Proclamatieboeken uit de periode 1597-1810 te ontsluiten, werd
voortgezet. Er zijn inmiddels 10.000 proclamatieaktes getranscribeerd. De leden van de
projectgroep Zeevaartschool zijn bezig het totale leerlingenregister van de Zeevaartschool te
digitaliseren. Dit t.b.v. het gedenkboek 200 jaar Maritiem Onderwijs in Harlingen, wat in
2018 zal verschijnen. In november werd weer een cursus Oud Handschrift gestart en was er
een excursie door de binnenstad.

Subsidiefonds Klein maar Fijn (portefeuille F.G.M. Attema)
In 2016 zijn er 4 aanvragen binnengekomen. 1 is afgewezen, 2 zijn afgerond en 1 wordt in de
loop van 2017 gerealiseerd.
Monumentenstichting Harlingen (portefeuille F.G.M. Attema)
De Monumentenstichting Harlingen zet zich in voor het herstel en de instandhouding van rijks
en gemeentelijke monumenten in de gemeente Harlingen. Dit doet de stichting door middel
van het op professionele basis restaureren, onderhouden en beheren van de monumentale
objecten.
De restauratie van de Franekereindsbrug is volledig gerealiseerd. De Oosterbrug is in
december verwijderd en wordt naar verwachting eind mei 2017 teruggeplaatst, en in juni de
nieuwe leuningen. De Singelbrug komt eind 2017 aan de beurt. Tevens zijn in 2016
sluisdeuren van de Grote en Kleine Sluis aangepakt voor onderhoud, er worden 2 sluisdeuren
vervangen.
Verdere activiteiten en gebeurtenissen
 Afscheid Chris Elsinga: Tijdens de voorjaarsvergadering heeft Chris Elsinga afscheid
genomen van zijn bestuursfunctie binnen Oud Harlingen, waarbij hij de lopende zaken
betreffende zoutwinning en de werkgroep archiefonderzoek blijft uitvoeren. Tevens is hij
tijdens deze vergadering benoemd tot erelid van de vereniging Oud Harlingen. Op een
prachtig zonnige dag heeft het bestuur vervolgens op ludieke wijze afscheid genomen van
Chris.
 Koningsdag: Op 27 april stond Oud Harlingen, samen met de Vrienden van het
Hannemahuis, tijdens het Engelse Tuinfeest in een grote tent. Oude foto’s werden
tentoongesteld en er was een 'hoofdenbord' van het oude Harlingen, geschilderd door
Jacob Roorda.
 Achter de Voordeur: In samenwerking met de Gemeente Harlingen, Stichting
Visserijdagen, onze hoffotograaf Joachim de Ruijter, huiseigenaren en de vrijwilligers
Andrea de Haan, Klaske Drost, Renée Langhout, zijn fotoborden samengesteld met
voordeuren en bijzondere kenmerken van Harlinger panden. Deze fotoborden stonden in
de periode van mei tot en met oktober langs de Noorder- en Zuiderhaven.
 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.
 Instuif: Tijdens de Visserijdagen werd weer de jaarlijkse foto-tentoonstelling
gepresenteerd met foto's uit de foto-collectie van Jaap van der Veen. Cor Balt stelde oude
films uit de collectie van het Filmfonds Oud Harlingen samen. Het bestuur bemensde de
informatie stand. Er was als altijd weer veel belangstelling.
 Open Monumentendag: Zaterdag 10 september was de jaarlijkse Open Monumentendag.
Dit jaar was het samen met de open dag van de Gemeente Harlingen. Het thema van dit
jaar was ‘Iconen en symbolen’. Oud Harlingen was hierbij vertegenwoordigd in de
organisatie en met een stand bij het Hannemahuis.










Winterborrel: In de Stationsrestauratie ontmoetten bestuursleden en vrijwilligers van Oud
Harlingen zich op 10 december. De vereniging bedankt hiermee iedereen die zich
gedurende het jaar voor Oud Harlingen inzet. De attentie van dit jaar was een reproductie
van een VVV gids van rond 1935.
Lichtjestocht: Voor de tweede maal werd dit evenement in december georganiseerd. Het
thema van dit jaar was 'stadstuinen'. De intentie van het bestuur is, om dit evenement
tweejaarlijks te gaan organiseren.
Zoutwinning: Oud Harlingen is bezorgd dat de voorgenomen zoutwinning voor de kust
van Harlingen soortgelijke schade zou kunnen veroorzaken als in Groningen door de
gaswinning is ontstaan. Concessiehouder Frisia Zout B.V. ziet dat risico niet: uit ‘de
onderzoeken is gebleken dat de zoutwinning geen enkele merkbare invloed heeft op
gebouwen op het Friese land’. Als er inderdaad geen risico is, meent Oud Harlingen, dan
zou Frisia B.V. bij het kabinet kunnen aangeven geen bezwaar te hebben tegen de
omkering van de bewijslast bij schade.
In lijn met een advies van de Raad van State heeft minister Kamp aangegeven omkering
van de bewijslast inzake aardbevingsschade bespreekbaar te vinden. De Onderzoeksraad
voor Veiligheid pleitte ervoor die omkering niet alleen bij gaswinning, maar bij alle
mijnbouwactiviteiten te accepteren. Oud Harlingen vroeg Frisia Zout B.V. de minister te
laten weten daar geen problemen mee te hebben. In 2016 berichtte Frisia B.V. ons daartoe
niet bereid te zijn.
Grafsteen: In februari werd in de Zeepziederstraat een bijzondere grafsteen gevonden van
Harmen Synen Nauta. Hij was equipagemeester bij de Admiraliteit (1658), medevroedschap en burgemeester van Harlingen van 1652-1677. Er is weinig bewaard
gebleven van de Admiraliteit en daarom wil de vereniging t.z.t. een goede plaats zoeken
voor deze grafsteen.
Lichtjes op oorlogsgraven: op Kerstavond werd door Oud Harlingen in samenwerking
met het Centraal Comité 1945 lichtjes geplaatst op de oorlogsraven op de Militaire
Begraafplaats, bij het Indië monument, op de Joodse Begraafplaats, bij het Neuengamme
monument, bij het monument voor Zeevarenden op de Waddenpromenade en bij St. Joris
en de draak in het Harmenspark.

