Notulen Najaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen 18 november 2016
Aanwezige leden: ruim 200 leden
Aanwezig bestuur: A.F. Visser (voorziter), M. Funk(notulist), F. Attema, J. Koning,
W. van der Meer, T. Huitenga, afwezig m.k.g. Chr. Huizenga-Leegstra
1.

Opening, mededelingen en huishoudelijk gedeelte
De voorzitter heet namens het bestuur iedereen hartelijk welkom op de
Najaarsvergadering van de vereniging in Stadsschouwburg Trebol. Is
verheugd dat de aanwezigen ondanks de bruggen-problematiek Trebol
hebben kunnen vinden en dat er weer massal gehoor is gegeven om
glazen potjes en petflessen mee te brengen! Een bijzonder welkom aan
wethouder Harry Boon, onze ereleden Johan Balt, Koos van Giffen en Chris
Elsinga, onze gastsprekers de heren Henk Oswald, Klaes Posthuma en de
mysterie gast die iets gaat vertellen over 'Achter een bijzondere voordeur”.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Sonja de Boer, Paul en Francien
Scheffer, Anneke Roos-van der Heide, Chris van Miltenburg, Hugo ter Avest,
Zeger en Jannie Davidzon, Wilma van der Weide, Conny van Exter, Berbel
Veenstra, Jetze van der Wal, Chris Huizenga, Hans en Marjolein Gobes.






Mededelingen
De Lichtjestocht is op zaterdag 17 december a.s. De start is om 17.00 uur
in, om en bij de Engelse tuun.
Oproep nieuwe bestuursleden: twee van de huidige bestuursleden stellen
zich volgend jaar niet herkiesbaar. Voor informatie kunt u terecht bij een
van de bestuursleden.
De heer Jurjen Leinenga, Maritiem Historicus heeft een verzoek om
informatie aan onze vereniging gedaan. Het is in 2018 tweehonderd jaar
geleden dat in Harlingen begonnen werd met het lesgeven in
scheepvaartonderwijs. In 2018 wordt daar veel aandacht aan te besteden,
onder andere door een jubileumboek. In dat boek horen, naast de
herinneringen van oud-leraren en oud-leerlingen, ook de herinneringen van
oudere Harlingers. De heer Leinenga vraagt, als schrijver van het
jubileumboek, om herinneringen aan de scholen en haar leerlingen door te
geven. reacties kunnen verzonden worden naar Jurjen Leinenga,
leinenga@xs4all.nl.
Het nieuwe Magazine is begin november weer aan de leden verstuurd. De
leden van de redactie, Hinke de Jong, Yvonne Busman, Annemieke de
Vries, Ids Bruinsma, Geert Noorman, Jaap van der Veen en Anneke Visser,
worden hartelijk bedankt voor het samenstellen van de artikelen. Joachim
de Ruyter heeft de foto van het Entrepot op de voorpagina gemaakt en
nog een aantal foto´s. De lay-out is wederom samengesteld door Henry
Drost van Flevodruk. Tot slot worden de gastschrijvers bedankt voor hun
bijdrage. De voorzitter vraagt de aanwezigen hun waardering voor de
redactie met een applaus te willen onderstrepen en dat gebeurt spontaan!
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1A

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

2.

Presentatie ‘De kracht van de tegels’
De heer Henk Oswald, mede directeur van de Harlinger Aardewerk- en
Tegelfabriek geeft een boeiend verslag van de historie van de Harlinger
tegel-industrie. Hij maakt duidelijk dat er in Harlingen ontzettend veel
tegelfabriekjes zijn geweest waar mensen en ook kinderen erg hard
moesten werken. In die tijd is er ontzettend veel moois gemaakt.Tijdens
hun reizen naar Duitsland en de Duitse Waddeneilanden is men altijd op
zoek naar tegels die gemaakt zijn in Harlingen.

3.

Klaes Posthuma over het houtsnijwerk van Johann Georg Hempel
Klaes Posthuma, decorateur-restaurateur, vertelt over de Harlinger
houtbeeldhouwer (kunstenaar) Johann Georg Hempel. Klaes begint met het
boeiende levensverhaal van de oorspronkelijk van Duitse origine Johann G.
Hempel. Zijn presentatie wordt ondersteund door foto’s van zijn werk. Nog
steeds tref je op een groot aantal panden, vaak in uitzonderlijk goede staat
verkerend houtsnijwerk (250 jaar oud) aan zoals kajuiten, gootklossen,
deuren, beelden, interieur van kerken en houtsnijwerk voor klokkenmakers.

Pauze
Mw. Mirjam Stuurman van het project Interieurs Onderzoek Harlingen geeft
een korte toelichting op de laatste stand van zaken.
4.

Filmbeelden uit de collectie van het Filmfonds Oud Harlingen
Cor Balt heeft een prachtige film samengesteld van diverse beelden o.a. de
intocht van Sinterklaas, de Havendagen in 1947 en een strenge winter in de
jaren '50.

5.

Achter een Harlinger voordeur
De laatste spreker van de avond is de mysterie guest. Het blijkt de heer
Pieter Elbers te zijn, hij woont in het oude Weeshuis in de Weeshuisstraat.
Hij houdt een bijzonder verhaal over een aantal bewoners van het weeshuis
en een cholera epedemie in Harlingen, die ook de bewoners van het
weeshuis trof.

6.

Sluiting
Na een vol en gevarieerd programma sluit Anneke Visser de avond. Zij
spreekt haar dank uit aan alle sprekers, aan Cor Balt voor de filmbeelden,
Karin Broeksma voor haar technische ondersteuning, aan het team van
Stadsschouwburg Trebol o.l.v. Johan Outhuyse en aan Adry Attema voor het
bemensen van de informatiestand. Zij wenst een ieder wel thuis.
De datum voor de volgende vergadering dinsdag 18 april 2017
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