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3 Maart
Lancering van de Leeuwarden Time
Machine. Deze functionaliteit maakt
informatie over Leeuwarder panden
en hun bewoners en eigenaars uit de
periode 1750-1900 online beschikbaar
op gedigitaliseerde historische kaarten.
Via de website van HisGis kunnen geïnteresseerden op een huis of perceel klikken en
dan verschijnt de bijbehorende informatie
uit oude belastingregisters, volkstellingen,
bevolkingsadministraties en het kadaster.
De Leeuwarden Time Machine kwam tot
stand door samenwerking van de Fryske
Akademy met het HCL.
13 Maart
Bearn Bilker ontvangt voorafgaand aan een
lezing in het HCL het Leeuwarder Leeuwtje
uit handen van burgemeester Ferd Crone.
Het is een blijk van erkenning voor zijn
jarenlange inzet ter promotie van de rijke
historie van de stad. Bilker loopt deze zomer
weer bijna ieder weekend vanaf het HCL
door de stad om groepen rond te leiden
langs sporen van de Friese Nassaus en
andere adellijke families.

19 Februari
In de periode 19-22 februari komen
ruim 850 kinderen en andere bezoekers
Leeuwarden in de Middeleeuwen ervaren
bij de HCL-activiteiten voor ‘Help pake en
beppe de vakantie door’. Het is gezellig
druk bij de knutseltafels waar vol overgave
prachtige kunstwerkjes worden gemaakt.
Er worden heel veel ridderschilden geverfd,
kroontjes, draken en versierde letters
gemaakt. In totaal kwamen het afgelopen
jaar een kleine 2500 scholieren en studenten naar het HCL.

Het jaar van de Legacy
De erfenis van LF2018; dat was het afgelopen jaar een veelbesproken thema. Zou de
energie die de Culturele Hoofdstad teweeg bracht vastgehouden kunnen worden?
Zou het culturele aanbod en de toeristenstroom blijven groeien? De bezoekerscijfers van het
Historisch Centrum Leeuwarden bleven zoals verwacht in 2019 achter bij die van het topjaar
2018, maar ze bleven behoorlijk. Het HCL trok het afgelopen jaar iets meer dan 20.000
bezoekers, de Oldehove ca. 38.000 (en daarmee 30% meer dan in 2017) en het Pier Pander
Museum een kleine 1500. Het HCL blijft als ‘schatkamer’ ook na het jubeljaar 2018 een
belangrijke speler op het terrein van cultuurtoerisme en stads- en streekpromotie, met name
door die combinatie met Oldehove en Pier Pander Museum. Het HCL organiseerde weer tal
van activiteiten. De inzet van meer dan honderd vrijwilligers was daarbij onontbeerlijk.

25 Juni
Katie Lindsay uit Kopenhagen wordt op
25 juni als 250.000ste bezoeker van de
Oldehove verwelkomd sinds de heropening
in 2010. Ze wordt gefeliciteerd door directeur
Geart de Vries en oppertorenwachter William
Lord en ontvangt een goodybag. Later dit jaar
wordt de 9 meter hoge houten opbouw op
de top van de Oldehove na onderhoudswerkzaamheden opnieuw geplaatst. Het bladgoud
op het vaantje schittert dan weer als vanouds.

Het HCL gaat met goede moed naar 2020:
een jaar met veel jubilea en herdenkingsfeesten terwijl we hard werken aan een
herindeling van de publieksruimten. Met
de positieve ervaringen opgedaan met
het Paviljoen Liwwadders in 2018 in de
Prinsentuin – met verrassende en speelse
presentaties over plaatselijke historie – is
in 2019 gestart met de plannen voor een
geheel nieuwe, uitgebreidere en interactieve
presentatie van het Verhaal van Leeuwarden
voor een breed publiek. Het vernieuwde
HCL moet mei 2020 opengaan. Eerder
al zal het grote DNA-kunstwerk worden
geplaatst bij de ingang van het HCL: een
blijvende herinnering aan het ‘buisjes’-project
DNALWD2018 van kunstenaar Hein de Graaf.

organiseerde het HCL tevens veel themawandelingen, zoals over lapkepoepen, de
middeleeuwen, historische horeca, beroemde vrouwen en poëzie. Het Pier Pander
Museum kreeg een geheel nieuwe inrichting
ter gelegenheid van het honderdste sterfjaar
van de beeldhouwer naar wie het museum
is vernoemd.

26 Juni
Een mooie acquisitie is het archief van de in
maart overleden Piet van der Wal, voormalig
raadslid van PAL/Groenlinks. De stukken
beslaan de periode 1970-2015. Een andere
mooie acquisitie betreft het archief van het
Leeuwarder timmer- annex aannemersbedrijf Westerbaan uit de periode 1904-1950.

Het HCL is belast met de archivering van het
2018-jaar. Eind 2017 is gestart met een actie
om documenten en digitale informatie over
LF2018 veilig te stellen voor de toekomst.
Om de Leeuwarder bronnen in de toekomst
nog beter voor het publiek doorzoekbaar
te maken werden dit jaar voorbereidingen
getroffen voor een nieuwe website.

Het HCL droeg in 2019 weer actief bij
aan tal van herdenkingen, evenementen,
publicaties, radio- en televisieprogramma’s
en tentoonstellingen. In de studiezaal werd
vooral onderzoek verricht naar bouwkundige
gegevens en plekken in de stad, maar
bijvoorbeeld ook naar de rekeningen van
het Old Burger Weeshuis en militieregisters.
Er was veel belangstelling voor onze
stadswandelingen: naast de ‘highlights’wandeling, die in sommige maanden
wel vijf keer per week van start ging,

Er is afgelopen jaar een informatieplan
(I-plan) opgesteld waarin vastgelegd is hoe
het HCL in nauwe samenwerking met de
gemeente de komende jaren om wil gaan
met de digitale transitie. Wij krijgen meer
dan voorheen te maken met het opnemen,
beheren en beschikbaar stellen van digitaal
materiaal, zowel afkomstig van overheden
als de gemeente Leeuwarden als van
private herkomst. Ook voor het voortbestaan
van digitale informatie moeten we garant
kunnen staan.

14 September
Open Monumentendag 2019, mede
georganiseerd door HCL, brengt stad en
platteland aangenaam bij elkaar. Ruim 3000
bezoekers beleven een mooie en zonnige
Open Monumentendag in Mantgum,
Weidum, Jorwert en Bears. Vooral de Bumabegraafplaats van de familie van de huidige
burgemeester Sybrand Buma (die ook de
opening verzorgt) trekt veel belangstelling
met meer dan 800 bezoeken.

17 April
Op 17 april vindt de jaarlijkse
Kunstmenumarkt van Kunstkade plaats in
het HCL. Het nieuwe cultuurprogramma
voor volgend schooljaar wordt hier
gepresenteerd. Het wordt een geslaagde,
drukbezochte middag. Het HCL werkt dit
jaar mee aan het Kunstmenuproject dat is
opgezet door Praamvaart Leeuwarden.
Het project staat in het teken van handel
in de negentiende eeuw.

6 Oktober
Veel publiek in het HCL voor het interview
met Anneke Douma. De vertolkster van
It Woanskip, het clublied van SC Cambuur,
vertelt in het HCL onder andere over haar
haat-liefde verhouding met Leeuwarden.
Ze woont hier nog steeds, maar kon hier
‘geen droog brood’ verdienen en trad
daarom overal in Friesland op. Dit is een van
de interviews met bekende Leeuwarders
die dit jaar worden gehouden onder de titel
‘Leeuwarders in gesprek’.

28 April
Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet
is wederom succesvol en wordt bezocht
door circa 600 bezoekers. Het evenement
is georganiseerd door een werkgroep
bestaande uit vertegenwoordigers van de
Joodse gemeente, HCL, Aed Levwerd en
anderen. Directe getuigen, nazaten en
kenners vertellen over het vooroorlogse
Joodse leven en over vervolging, onderduik,
verzet, deportatie en terugkeer.

27 Mei
Presentatie van een brochure over de
Stadhouderlijke Grafruimte, die door het
HCL gemaakt is in opdracht van het bestuur
van de Stichting tot Onderhoud van de
Stadhouderlijke Grafruimte in de Grote Kerk
te Leeuwarden. Later dit jaar werkt het HCL
aan nog drie brochures mee over andere
historische onderwerpen.

25 November
Een bijzondere schenking dit jaar vormt
het persoonlijk archief van Arie Duparc
(1826-1916). Duparc zat jarenlang in de
Leeuwarder gemeenteraad, was lid van talloze commissies en was meer dan zestig jaar
als journalist verbonden aan de Leeuwarder
Courant. Het archief bevat onder andere
fotomateriaal, redevoeringen, krantenartikelen en oorkonden & benoemingen.

12 Oktober
Op 12 oktober vindt in het HCL het
Sieperda Symposium plaats met als titel
‘De legacy van Redbad’. Het drukbezochte
symposium is georganiseerd door het Fries
Genootschap, de Fryske Akademy en het
HCL. Sprekers uit binnen- en buitenland
werpen nieuw licht op de legendarische
Friese koning.
20 Oktober
Voor een stampvolle zaal vertellen Jan van
der Hoek en Jochum Admiraal over de films
die ze maakten voor het Bureau Voorlichting
van de Gemeente Leeuwarden. Hun verhaal
wordt geïllustreerd aan de hand van vele
bijzondere filmfragmenten uit de periode
1963-1985. De middag wordt georganiseerd samen met het Fries Film Archief.
24 Oktober
Opening van de expositie met foto’s van
oud-gemeentevoorlichter Wiebren Hendrik
Kuipers (1918-1988) uit met name de jaren
vijftig en zestig. De zoon van W.H. Kuipers
heeft in 2018 de negatievencollectie
van zijn vader geschonken aan het HCL.
Deze collectie, bestaande uit zo’n 2000
negatieven en scans, is inmiddels volledig
gescand en beschreven. Een fotoboek
verschijnt op 22 november.

1 Juni
Presentatie van het stadswandelboekje Voetstappen door
Huizum. Dit is alweer het
dertigste boekje in de HCL-serie
‘Stadswandeling Leeuwarden’.
Later dit jaar wordt een
stadswandelboekje uitgegeven
in samenwerking met ARK
Fryslân: Nieuwe architectuur
in Leeuwarden - 25 gebouwen
van na 2000. In het boekje worden de
25 nieuwste gebouwen in Leeuwarden
op deskundige wijze beschreven door
architectuurhistoricus Dave Wendt.
15 Juni
Op Sint Vitusdag is er weer een speciale
poëzieavond in de Oldehove. Een avond
met dichters uit Leeuwarden en ook van
verder weg, verhalenvertellers en muziek.

30 Maart
De opening van het toeristisch seizoen in
Leeuwarden wordt ingeluid met o.a. een
gratis openstelling van de Oldehove en
stadswandelingen. In de Oldehove wordt
’s avonds muziek gespeeld. Ook is voor het
eerst de nieuwe tentoonstelling ‘Midnight
Alleys Roam, Leeuwarder stegen in beeld’,
met foto’s van Dineke Kaal, in het HCL te
zien. Een dag eerder, op 29 maart, presenteerde burgemeester Crone vlag en wapen
van de nieuwe gemeente Leeuwarden.
31 Maart
Prof. dr. Yme Kuiper werpt in de jaarlijkse
Oldehovelezing nieuw licht op civic pride
naar aanleiding van LF2018. Steden groeien,
gemeenschappen veranderen, identiteiten
transformeren zich. Zo ook in Leeuwarden.
Een rondgang door het verleden van
de stad vanaf de vroegmoderne tijd tot
heden laat dat zien. Oftewel een historischantropologische reis door Leeuwarden
toen en thans.

5 Oktober
Een bijzondere excursie dit jaar is de
busreis naar Mettingen, die samen met het
Fries Landbouwmuseum is georganiseerd.
De reis gaat langs plaatsen in Duitsland
waar ‘lapkepoepen’ vandaan kwamen.
De ‘lapkepoepen’ kwamen in de negentiende eeuw als textielhandelaren naar
Leeuwarden en andere Friese plaatsen
en vormden daarmee de basis van talloze
winkels en bedrijven die nu nog steeds in
Nederland aanwezig zijn zoals C&A, V&D,
Schweigmann, Voss, Sinke, Lampe en
Hanewäcker.

25 Mei
Het Pier Pander Museum opent
25 mei zijn deuren weer na een
grondige herinrichting, die werd
uitgevoerd ter gelegenheid van het
honderdste sterfjaar van beeldhouwer Pier Pander. De rode draad in
het levensverhaal van Pander blijft
gehandhaafd, maar het overige
verhaal en een groot deel van de
objecten worden vernieuwd, met
daarbij nooit eerder getoond werk. Het
nieuwe ontwerp is van Gert Jan Slagter.
Op 6 september 2019 wordt stilgestaan
bij het feit dat Pander 100 jaar geleden op
55-jarige leeftijd stierf.

25 Oktober
Tijdens het Weekend van de Leeuwarder
Geschiedenis (25-27 oktober) zijn door
HCL en Aed Levwerd (in samenwerking met
anderen) weer tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Vrijdagavond 25
oktober kunnen kinderen tijdens de ‘Coole
Kidsnacht’ in het HCL op speurtocht gaan
met Ridzert Rat. Tijdens de Nacht van de
Nacht op 26 oktober wordt de Oldehove
door maar liefst 840 mensen bezocht en
lopen mensen mee met stadswandelingen
langs historische horeca en prostitutie.
De Dag van de Leeuwarder Archeologie staat
de volgende dag in het teken van de Vikingen.
14 November
Verzamelaar Robert Visser brengt een
deel van zijn collectie drukwerk van
zuivelfabriek Frico naar het HCL. Visser
drong in 1985 als vijftienjarige
stiekem binnen in de toen
leegstaande gebouwen van
Frico aan de Snekertrekweg.
Hij ontfermde zich over wat
hij aantrof, zoals kaasstempels
en blauwdrukken. In behoorlijk
snel tempo groeide de
Frico-collectie vervolgens met
vooral foto’s, stickers en ander
reclamemateriaal.

15 November
Veel belangstellenden weten het HCL
te vinden tijdens de Verhalenavond.
HCL-medewerkers en anderen vertellen
verhalen over oud Leeuwarden. In elk
verhaal van ongeveer 15 minuten staat een
voorwerp of document centraal waar de
spreker een persoonlijke band mee heeft.
Het ‘openingsverhaal’ wordt verzorgd door
burgemeester Sybrand Buma. Ook bij de
Oldehove en de Pier Pander Tempel worden
verhalen verteld.
20 November
Ontvangst Chinese delegatie in het Stadhuis.
HCL-directeur Geart de Vries vertelt over
het belang van erfgoed tijdens LF2018.
HCL-gids Juliet Huang leidt de gasten door
de binnenstad. Het HCL werkt vaker mee
aan dit soort ontvangsten en presentaties
en organiseert bovendien regelmatig
rondleidingen door het Stadhuis.

27 November
Voor de collectie objecten van het HCL
vormt de verwerving van een aantal
vaandels een mooie aanwinst. Ze zijn
geschonken door verzamelaar Jan IJsbrandi
uit Drachten. Het betreft vaandels van
geheelonthoudersverenigingen van dorpen
in de gemeente Leeuwarden. De oudste is
rond 1900 vervaardigd.
8 December
Jo Egging vertelt over leven en werk van
Willem Hendrik Suringar (1790-1872).
In mei promoveerde hij op een biografie
over deze bijzondere Leeuwarder filantroop.
In oktober promoveerde ook historicus
Tymen Peverelli op een Leeuwarder
onderwerp: zijn onderzoek is getiteld:
De stad als vaderland. Brugge, Leeuwarden
en Maastricht in de eeuw van de natiestaat,
1815-1914. Peverelli hield een lezing in het
HCL in het Weekend van de Leeuwarder
Geschiedenis.
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TERUGBLIK OP 2019

15 Februari
De eerste tentoonstelling die in 2019
wordt geopend is ‘Wroeter met verf,
Leeuwarden gezien door Andries van
der Sloot’. De expositie met bijzondere
historische stads- en dorpsgezichten van
de gemeente Leeuwarden is tot begin
oktober te zien. De in Schalsum geboren
Andries van der Sloot (1883-1955)
schilderde in navolging van de schilders
van de Haagse school in een realistische
stijl. Ook is er werk van zoon Bouke en
broer Jentje van der Sloot.

