Het verhaal van Leeuwarden
Bent u geïnteresseerd in de
geschiedenis van de hoofdstad
van Friesland? Bezoek dan het Historisch
Centrum Leeuwarden (HCL), waar de
expositie Het verhaal van Leeuwarden
een fascinerend beeld geeft van meer dan
duizend jaar geschiedenis.

Would you like to know more
about the history of the Frisian
capital? Come and visit Historisch Centrum
Leeuwarden (HCL), where the fascinating
exhibition The story of Leeuwarden displays
more than a thousand years of history.

Bijzondere historische voorwerpen, archief
stukken, films en teksten brengen het wel en
wee van de Leeuwarders tot leven. Van een
klein terpdorp van boeren, vissers en hande
laren, ontwikkelt het zich rond 1300 tot een
stad van bescheiden omvang. In de zestiende
en zeventiende eeuw groeit de stad sterk.
In Leeuwarden is dan ook het hof van de
Friese stadhouders, de voorouders van koning
Willem Alexander, gevestigd. Een periode
van economische stagnatie volgt. Inmiddels is
Leeuwarden uitgegroeid tot een dynamisch,
regionaal centrum voor bestuur, cultuur en
economie.

Historical objects, documents, illustrations
and videos give an impression of the
fortunes of Leeuwarder citizens throughout
the ages. They tell the story of a village with
farmers, fishermen and traders, which deve
lops into a small town around 1300. A town
which experiences a tremendous growth
from the sixteenth up to the seventeenth
century, when Leeuwarden becomes the seat
of Frisian stadtholders, the ancestors of the
current Dutch king. This flourishing period
is followed by a less dynamic episode.
Eventually Leeuwarden becomes the attrac
tive and characteristic capital it is today.

Leeuwarden op de kaart

Leeuwarden on the map

De grote multitouchtafel in het midden
van de ruimte toont Leeuwarden op de kaart.
Ontdek hier meer over de vele bijzondere
plekken in de stad aan de hand van
filmpjes, foto’s, teksten, oude stads
plattegronden, tekeningen en prenten.

The exhibition contains a multi-touch
presentation, which enables visitors to
bring up historical maps and information
on interesting sights in Leeuwarden.

Portrettengalerij

Mata Hari, Saskia van Uylenburgh, sir
Lawrence Alma Tadema, Geert Mak en JanJaap van der Wal maken deel uit van de om
en nabij vijftig (wereld)beroemde en bekende
Leeuwarders uit heden en verleden die zijn
vereeuwigd in een meterslange portretten
galerij. Een digitale presentatie aan de wand
vertelt het levensverhaal van deze Leeuwarders.
Bezoek naast Het verhaal van Leeuwarden ook de
tijdelijke tentoonstellingen over Leeuwarden in het HCL!

Portrait gallery

Mata Hari (exotic dancer and spy),
sir Lawrence Alma Tadema (painter)
and Saskia Uylenburgh (wife of the
painter Rembrandt van Rijn) are amongst
the roughly fifty renowned Leeuwarders
from the past and present who have been
immortalized in a portrait gallery. Their
illustrated biographies are introduced
by way of a digital presentation.
You are also more than welcome to come and visit
the various temporary exhibitions about the history
of Leeuwarden at Historisch Centrum Leeuwarden!

Toegang gratis / Admission is free
Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, 058-2332350
www.historischcentrumleeuwarden.nl
info@historischcentrumleeuwarden.nl

