ANDERE ACTIVITEITEN
Open Monumentendag

•	De inzending voor de
De Open Monumentendag
Stuk-van-het-Jaarverkiezing
op 10 september stond in
bestond uit een foto uit
het teken van industrieel
1916 van een rugbywederfgoed. Er was veel belang- strijd op de Wilhelmina
stelling voor de Landeweer
baan. Het is de oudste
stoommachine uit 1897 in
afbeelding van een rugIn de naam van de vader
de Blokhuispoort. Ook anbyinterland in Nederland.
Theatervoorstelling over
dere plekken en monumenDe spelers waren uit
goochelaar en variété-histen werden druk bezocht,
Groningen geïnterneerde
toricus Ritsko van Vliet sr.
zoals het binnenterrein
Engelse en Schotse mili(Leeuwarden 1924-2001)
van Koopmans Meelfabrietairen. De foto kreeg veel
en zijn zoon Ritsko van
ken aan De Merodestraat,
publiciteit. Begin novemVliet jr. Deze voorstelling
de machinekamer van de
ber werd deze eerste rugvan Ritsko van Vliet jr. en
Beursbrug en het voormabyinterland groots gevierd
BUOG werd eind januari
lig PEB-gebouw. Dit met
en herdacht in Leeuwarbegin februari een keer of
Monumentenzorg en Aed
den, onder meer met een
zes (’s avonds) opgevoerd
Levwerd georganiseerde
symposium in het HCL.
in de voor deze gelegenheid evenement trok ruim 4000 •	De landelijke Nacht van
volledig heringerichte
bezoekers.
de Nacht op 28 oktober
Eekhoffzaal van het HCL.
werd vooral ingevuld als
Maand van de Geschiedenis
Het drukbezochte eveneNacht van de Leeuwarder
ment werd goed beoordeeld Het HCL deed mee aan de
Geschiedenis. Het evenelandelijke Maand van de
door de media.
ment trok een recordaantal
Geschiedenis. Enkele hoogbezoekers. Er was vooral
Open Joodse Huizen
tepunten:
veel belangstelling voor de
Mede door het zonovergo- •	Op 7 oktober werd in het
Oldehove (1150 bezoeten weer werd de tweede
HCL de Friese uitgave van
kers), de Oude BegraafLeeuwarder editie van Open
het boek De spion van Paulo
plaats aan de SpanjaardJoodse Huizen op 1 mei een
Coelho over het leven
slaan, de rondleidingen
doorslaand succes. Cenvan Mata Hari gepresendoor de schatkamer van
traal stonden persoonlijke
teerd. Actrice-zangeres Tet
het HCL en stadswandelinherdenkingen in huizen en
Rozendal verscheen als
gen vanuit het HCL.
andere gebouwen van waar- Mata Hari.
uit joodse bewoners tijdens
de Tweede Wereldoorlog
zijn weggevoerd. Enkele
honderden geïnteresseerden
namen in de opengestelde
panden kennis van verhalen
over de joodse buurt, Jiddische muziek en sporen van
joods leven. Het evenement
werd georganiseerd door
het Joods Cultureel Kwartier
Amsterdam en lokale partners, waaronder het HCL.
Er werd nog vaker meegedaan aan evenementen en
festivals, zoals de opening
van het toeristisch seizoen,
UITfestival en Explore the
North.

Conferenties en lezingen

Ook het afgelopen jaar werd
op verzoek aan vele tientallen groepen ruimte geboden;
vaak voor een combinatie
van vergaderen, een rondleiding en meer. Veel historische werkgroepen maakten
gebruik van de faciliteiten.
NGV en Genealogysk Wurkferbân organiseerden een
aantal zaterdagmiddagbijeenkomsten. Stichting Nassau
in Friesland hield hier haar
voor- en najaarslezing.
Museumfederatie Fryslân
verzorgde er een cursus.
Een nieuwe historische leesgroep kwam hier een aantal
keren bijeen. Programmaonderdelen van de Nacht
van de Filosofie werden er
gepresenteerd. Cityproms
hield hier een symposium.
Voor veel gemeentelijke
informatiebijeenkomsten en
vergaderingen kon eveneens
onderdak worden gevonden. Er werd een bijdrage
geleverd aan ontvangsten
op het Stadhuis (o.a. voor
nieuwe inwoners) en aan
de Monumentenmarkt in de
Kanselarij. Ook elders verzorgden HCL-medewerkers
lezingen en presentaties. De
zondagmiddagactiviteiten in
het HCL hebben een recordaantal bezoekers getrokken. Enkele van de drukst
bezochte of spraakmakende
lezingen- en interviews hadden betrekking op: kaarten
en stadsgezichten, ijzeren
schepen, Bilgaard, Grou
1940-45, Douwe Bijlsma,
Frico, Alma-Tadema, kanonnen, Rob Meines en de zussen van Vincent van Gogh.

Foodtour, de Crimetour en
de Histhorecatour. HCLgidsen werden eveneens
ingeschakeld bij rondleidingen door het stadhuis
tijdens vakanties. Het aantal
wandelaars met een via het
HCL geregelde gids bedroeg ongeveer 4000 (excl.
Kunstmenu en groepen van
Aparte vermelding verdienen Leeuwarden City Events).
de lezing van Thomas von
der Dunk over torens en de Archeologie
presentatie van de memoires Met de gemeentelijk bevan Jan de Boer (oud direc- leidsmedewerker archeologie
en amateurarcheologen werd
teur sociale dienst).
de archeologie in LeeuwarStadswandelingen
den verder gepromoot. De
Vanaf april verzorgde het
database met beschrijvingen
HCL dit jaar voor het eerst
van vondsten is inmiddels
iedere zaterdag- en zondag- geïntegreerd in de HCLmiddag een ‘open’ histowebsite. Een hoogtepunt was
rische stadswandeling met
de Dag van de Leeuwarder
gids. Daarnaast werden er
Archeologie op zondag 16
meer thematische wandelin- oktober in en rond het HCL.
gen met gids aangeboden.
Naast rondleidingen in het
Er werd proefgedraaid met
Archeologisch Steunpunt
Chinese en Russische gidsen. (met een nieuwe maquette
Ook zijn er nóg meer stads- van de oudste boerderij op
wandelingen in boekvorm of de Oldehoveterp) waren er
digitaal (als app) verschenen. kinderactiviteiten, stadswanZowel vraag als aanbod nadelingen en vlak buiten het
men iets toe. Er werden ook HCL een Vikingenkamp. De
bijdragen geleverd aan wan- belangstelling was met ondelingen van andere organi- geveer 400 bezoekers boven
saties, bijvoorbeeld de Friese verwachting.

KERNCIJFERS

VOORUITBLIK 2017

Bezoekers 2016:
HCL: ca. 22.500
Oldehove: ca. 24.500
Pier Pander Museum en
Tempel: ca. 2400.

Het komend jaar blijft het
HCL een spilfunctie voor
het erfgoed van Leeuwarden
e.o. vervullen. Het HCL is als
‘geheugen’ van de gemeente
de ontmoetingsplaats voor iedereen die zich met de lokale
geschiedenis bezighoudt en is
als ‘schatkamer’ een belangrijke speler op het terrein van
cultuurtoerisme en stads- en
streekpromotie. Ook het HCL
is in 2017 druk bezig met de
voorbereiding van het community-artproject DNA Leeuwarden. In het HCL wordt
een inleverpunt ingericht
voor reageerbuisjes. Het is de
bedoeling dat iedere inwoner
(en bezoeker) van Leeuwarden iets in de buisjes doet.
Geen echt DNA natuurlijk,
maar wel iets persoonlijks dat
het verhaal vertelt van zijn of
haar binding met de stad.

Bezoek websites per
15 december 2016:
HCL (excl. Oldehove en Alle
Friezen): bezoekers 109.333,
bezoeken ca. 183.159.
Facebook (likers) HCL: 2353,
Fan van de Oldehove: 658,
Leovardia: 593, Leeuwarder
Portrettengalerij: 561, Archeologie in Leeuwarden: 501.
Twitter (volgers): 2187.
Instagram (volgers): 286.
Omvang collecties per
15 december 2016:
Archieven en Bibliotheek:
5600 m¹.
Semi-statisch archief: 3500 m1.
Collectie Historisch Beeldmateriaal: 1,25 miljoen afbeeldingen.
Collectie kunstobjecten:
2000 objecten.
Collectie Pier Pander
Museum: 500 objecten.
Collectie Bewegend Beeld
en Geluid: 900 dragers.

Digitalisering en
toegankelijk maken

In 2017 wordt verder gewerkt aan de digitalisering
van archivalia, ook van de
gemeente Leeuwarderadeel
(met het oog op de samenvoeging met Leeuwarden in
2018). Er wordt eveneens
verder gewerkt aan de digitalisering en het toegankelijk
maken van het oud rechterlijk archief (met Tresoar),
oud filmmateriaal (met het
Fries Film Archief), prenten
en tekeningen en de collecties Andringa (met Tresoar), Schoustra en Janssen.
Over het opzetten van een
digitale bewaarplaats (of
e-depot) lopen er gesprekken met onder meer Tresoar
en andere Friese gemeenten.
walking route Leeuwarden

Tentoonstellingen

Voor 2017 staan een expositie gepland van foto’s van
Paul Janssen (ca. 19701980) en een tentoonstelling over architect Piet de
Vries (met o.a. Tresoar).
Naar verwachting wordt een
1

Wilhelminaplein 92: Fries Museum

2

Blokhuisplein 18: residence of the Tadema family 1843-1848

3

Weaze 29: residence of the Tadema family 1848-1859

4

Er wordt uitgegaan van stabilisering van het aantal bezoekers. De opening wordt
wederom gekoppeld aan de
opening van het toeristisch
seizoen.
Culturele Hoofdstad 2018

Ook in 2017 zal het HCL
meewerken aan de voorbereiding van Culturele Hoofdstad 2018. Erfgoed is immers bij uitstek
geschikt ter versterking van
de ‘mienskip’. Het HCL
is intensief betrokken bij
de projecten Lân fan taal en
DNA Leeuwarden.
ENGLISH EDITION

Onderwijs

Voor Kunstmenu 2017 en
2018 worden programma’s
ontwikkeld in het kader
van DNA Leeuwarden. Er
komt lesmateriaal over Pier
Pander beschikbaar.

city and village walk

LEEUWARDEN
Traces of Alma Tadema
in Dronrijp and Leeuwarden

Publicaties

Verwacht worden de volgende publicaties: fotoboek
Paul Janssen, wandelgidsjes met betrekking tot Mata
Hari (met o.a. Fries Museum), religieus erfgoed en
historische horeca, een boek
over de nieuwe dorpen, Ken
je Leeuwarden (met WBOOKS)
en een DVD met filmcompilatie (met Fries
Film Archief). Er komen
meer teksten in het Engels
beschikbaar (o.a. over Mata
Hari).
Overige activiteiten

De bijna wekelijkse zondagmiddaglezingen
en openwalking route Dronrijp
bare interviews worden gecontinueerd. Er wordt
meegewerkt aan nieuwe
edities van de Nacht van de
Filosofie, Open Monumentendag (met als thema
‘architect Piet de Vries’) en
de Dag (of weekend) van
de Leeuwarder Geschiedenis. Er worden ook meer
‘open’ stadswandelingen georganiseerd. Samenwerking
met de Seniorenacademie
wordt onderzocht.
Dûbelestreek 2/corner of Brêgebuorren: Alma Tadema’s birthplace

2

Brêgebuorren 10: Café De Posthoorn

3

Dûbelestreek 19-29: Vredenhof (hospice)

Uniabuurt 8: residence of the Tadema family 1838-1843

4

Tsjerkebuorren 1: Sint Salviuskerk (church)

(Café De Ossekop)

5

Tserkebuorren 12: notary’s office/cantonal court

6

Eastryp 2: Schatzenburg

5

Voorstreek 80: residence of the HaverSchmidt family

6

Breedstraat 48: Zalen van der Wielen (Zalen Schaaf)

7

Bollemanssteeg 64: residence of the rector (Grietmanshuis)

8

Sint Anthonystraat 5: Stadsburgerschool (OBS Oldenije)

9a Bagijnestraat 55a: Stedelijk Gymnasium

10 Heerenwaltje 4: Nutsgebouw

Aantal medewerkers per 15
december 2016 (incl. Semsta
en gemeentearchivaris):
23 vaste krachten (17,4 fte),
4 tijdelijke krachten (2,2 fte)
en 84 vrijwilligers (ca. 12 fte
incl. torenwachters, educatiemedewerkers en stadsgidsen).
In 2016 waren 4 stagiaires
bij het HCL werkzaam.

bijdrage geleverd aan de
tentoonstelling over Mata
Hari in het Fries Museum.
Er zal ook weer worden
meegewerkt aan pop-up
tentoonstellingen in de stad.

Oldehove

1

9b Bagijnestraat 55a: Stadstekenschool (above the Stedelijk Gymnasium)

Beschikbaarstelling originelen 2016 (incl. Semsta):
ca. 6600 archiefbestanddelen.

‘Met het overlijden van Willem
Dolk (op 11 augustus) zal de
laatste archiefmedewerker
zijn heengegaan die zijn
beroep nog heeft uitgeoefend
zonder de zegeningen van de
computer. Van 1950 tot 1986
was hij werkzaam als hoofd
studiezaal bij wat toen nog het
Leeuwarder Gemeentearchief
heette.’ (Archievenblad, nr. 9
2016)

11 Wirdumerdijk 18: Doopsgezinde kerk (Mennonite Church)

Pier Pander Museum

De wisseltentoonstelling
met werk geïnspireerd op
een foto van Mata Hari,
wordt verzorgd door schilder-tekenaar-beeldhouwer
Tjibbe Hooghiemstra.

Bezoekadres
Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden
T. 058 - 2 33 23 50
historischcentrum@leeuwarden.nl
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur
Zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur
De toegang is gratis.

Bereikbaarheid
Het Historisch Centrum Leeuwarden is vanaf het NS station uitstekend bereikbaar; 10 minuten
te voet. Er rijden ook bussen.
Als u met de auto komt,
volg dan de P-route naar
Parkeergarage Oldehove.

Foto’s: Blazhoffski Productions BV, Jacob van Essen (Fotobureau Hoge Noorden), Ad Fahner, HCL, Niels Westra

EVENEMENTEN

TERUGBLIK OP 2016
VOORUITBLIK OP 2017

COLLECTIE EN DIGITALISERING
Kunst:

Werving en toegankelijk
maken van archieven:

In het semi-statisch archief
is de dienstverlening met
50% toegenomen. Er is met
voortvarendheid gewerkt
aan het wegwerken van
achterstanden in de vernietiging (150 m¹). Het
afgelopen jaar is een tiental
vooral kleinere archieven
(40 m¹) in beheer gekomen
van het HCL. Een bijzondere acquisitie betreft archivalia van V&D. Ongeveer
30 archieven met een omvang van ruim 55 m¹ zijn
geïnventariseerd. Daarnaast
werd een 30-tal archieven- deel over de jaren 1914-heden. In oktober werden de
inventarissen voorzien van
digitale bevolkingsregisters
een inleiding.
van Leeuwarderadeel 1850Digitalisering en indicering 1939 gepresenteerd.

Fries Film Archief, is een
groot deel van de Leeuwarder collectie gedigitaliseerd.
Inmiddels zijn 669 films
via Filmcollectie HCL online
van archieven:
beschikbaar op Vimeo.
De indicering van de volks Foto’s, negatieven en druk- Een opmerkelijke aanwinst
telling 1839 van Leeuwarden werk:
betreft vijf films van het
is voltooid. De huwelijksak- De verzameling van de in
Leeuwarder Waterleidingten 1811-1830 zijn aanvul- 2015 overleden Leeuwarbedrijf uit de jaren 1930denkenner Dirk Swierstra
lend geïndiceerd. Vooruit1940. Een aantal interlopend op de gemeentelijke is grotendeels toegankelijk
views met bekende (oud-)
gemaakt. Er is verder geherindeling in 2018 werd
Leeuwarders is uitgewerkt
werkt aan het toegankelijk
de generale index op de
en beschreven.
maken van de collecties Anbouwvergunningen uitdringa, Schoustra, Janssen,
gebreid met ruim 10.000
de drukwerkcollectie en
adresvermeldingen uit de
archieven van Leeuwardera- verzameld materiaal van SC
Cambuur. Duizenden prenten en tekeningen e.d. zijn
gedigitaliseerd en opnieuw
‘Meer dan 200.000 records
beschreven. Een bijzondere
(personen) zijn ingevoerd.
aanwinst vormen enkele
Zonder de inzet van vrijwillialbums met foto’s van de
gers had dit nooit gerealiseerd
Leeuwarder Papierwaren
kunnen worden. De wethouFabriek (LPF).
der bedankte de vrijwilligers
dan ook hartelijk voor de inzet
die zij getoond hebben’ (website Documentatiestichting
Leeuwarderadeel)

ONDERZOEK EN PUBLICATIES

Geluid en film:

In het kader van het Deltaplan Digitalisering, met
onder meer Tresoar en het

Alle beschrijvingen van de
kunst(nijverheid)collectie
van de voormalige gemeente Boarnsterhim zijn
ingevoerd in de database
Memorix Maior en raadpleegbaar via de website
van het HCL. In april werd
een bijzonder schilderij
geschonken door Anton
de Jong. Het gaat om het
eerste beeld in kleur van
de grote stadsfeesten van
1935. Op het schilderij, gemaakt door Hein Froonen,
is een optocht te zien met
personen in middeleeuwse
kledij. In augustus vond de
overdracht plaats van een
schilderij van de Oldehove
door Jentsje Popma. Het
schilderij kon worden aangeschaft met steun van de
Wopke Eekhoff Stichting.
Bijzonder is ook de schenking van een tekening van
de bekende schilder Piet
van der Hem. Hij schetste
begin vorige eeuw een
aantal weesmeisjes van het
Nieuwe Stadsweeshuis.

Het aantal bezoekers aan het
informatiecentrum (studiezaal) steeg enigszins (van
1583 naar 1740). Het aantal
verzoeken om inlichtingen
via mail daalde iets. De
website is verder verbeterd
en gevuld. Er zijn wederom
proeven gedaan met beperking van de dienstverlening
in de zomermaanden en
met onderzoek op afspraak
buiten de openingstijden.

Publicaties

Aan de meeste publicaties
over Leeuwarden is op de
een of andere wijze meegewerkt. Ook is aan veel
tv-programma’s en andere
media-uitingen een bijdrage
geleverd. Aparte vermelding
verdient het samen met Aed
Levwerd uitgegeven tijdschrift Leovardia. Het extra
dikke 50ste nummer werd
gratis verspreid op scholen
en onder huisartsen, notaOnderzoek
rissen e.d. In het kader van
Er werd vooral onderzoek
het 300-jarig bestaan van
verricht naar bouwkunhet Stadhuis en het Maria
dige gegevens en plekken
Louise-jaar verschenen nog
in de stad. Veel archivalia
respectievelijk Rondgang door
werden bestudeerd in het
het Stadhuis van Leeuwarden van
kader van straatnaamgeving, Gert Elzinga en Het Friesland
grafrechten, bodemondervan Johann Hermann Knoop, een
zoek, kleurenonderzoek
selectie uit De Tegenwoordige
en onderzoek naar monuStaat, hertaald door Corien
mentale interieurs. Er werd
Rattink. In het kader van de
bovendien (substantieel
gelijknamige tentoonstelling
en/of wetenschappelijk)
verscheen De Groeten van Dirk
onderzoek gedaan naar o.a.
samengesteld door Leendert
1914-1918, 1940-1945,
Plaisier. Het boek maakte
reisverslag Malta, Old Burger zelfs deel uit van het kerstWeeshuis, orgelbouwers,
pakket voor medewerkers
joodse burgers, bioscopen,
van de gemeente. Op 8 april
onderwijsopleidingen,
werd onder grote publieke
slavernij, architect Gerrit
belangstelling de Leeuwarder
van der Wielen, componist Historische Reeks XII met
Piet Post, schilder Lambert
artikelen over Leeuwarden in
Jacobsz, de families Adema, de Gouden Eeuw gepresenAlma Tadema, Hellema,
Lubach, Menalda, Slauerhoff, Troelstra, von
Wied en Zelle. Aparte
vermelding verdient het
promotieonderzoek van
historicus Tymen Peverelli
naar de verhouding tussen
nationale en lokale cultuur
gedurende de 19e eeuw in
Leeuwarden, Haarlem en
Brugge.

MANIFESTATIES EN TENTOONSTELLINGEN
teerd. Prof. Willem Frijhoff
ontving uit handen van
burgemeester Ferd Crone
het eerste exemplaar van
het bij uitgeverij Verloren
verschenen boek. Henk
Oly kreeg op 19 mei van
wethouder Sjoerd Feitsma
de Wopke Eekhoffprijs
uitgereikt. Deze prijs ontving Oly voor zijn gehele
oeuvre over de geschiedenis van Leeuwarden.
Gidsen met een wandel- en
fietsroute verschenen ter
gelegenheid van de Open
Monumenten Dag (Sporen
van industrieel erfgoed) en de
Alma-Tadema manifestatie. Sporen van Alma Tadema in
Dronrijp en Leeuwarden werd
door gemeentebestuurders
van zowel Leeuwarden als
Menaldumadiel gebruikt
als relatiegeschenk. Van
Een wandeling langs highlights
in de monumentale binnenstad
verschenen een Duitse
en een Franse versie. De
tweede (herziene) druk van
Het Leeuwarden Boek van Pieter
de Groot kwam eind 2016
gereed.

De tweede helft van 2016
stond voor het HCL in
het teken van industrieel
erfgoed. Er werd ook door
het HCL aangehaakt bij de
grote manifestatie rond
Alma-Tadema. Voor de
tentoonstelling in het Fries
Museum werd bijvoorbeeld
het leerlingenregister van het
gymnasium met inschrijving
van Laurens Alma-Tadema
uitgeleend. Er werd met
kleine exposities en presentaties (soms elders in de
stad) eveneens aangesloten
bij o.a. de theatervoorstelling
van Ritsko van Vliet jr., de
onthulling van de plaquette
Richard Hageman, Open Joodse
Huizen, Nacht van de Nacht, het
etalageproject van Kunstkade,
verfraaiing Neushoorn, de
transformatie van de Blokhuispoort en de presentatie
van de Mata Hari-roman van
Paulo Coelho.
Van Terpdorp tot Culturele
Hoofdstad

17 januari t/m augustus
De tentoonstelling met
vooral kaartmateriaal en
stadsgezichten is gebaseerd
op de eerder verschenen

‘Must-visit, leuk om een bezoek
aan Leeuwarden mee te
beginnen. Een schat aan
informatie, interessante boekjes om meer te weten te komen
over de historie van Leeuwarden en een goede plek om
een bezoek aan de stad mee
te beginnen’ (Johnson 21412
op Tripadvisor)

ONDERWIJS
‘Van een historische stadswandeling raken pubers doorgaans
niet in vuur en vlam. Maar als
stadsgids Ad Fahner het woord
voert, wordt het zowaar een
spannende tocht’ (Leeuwarder
Courant, 11 oktober)

Historische Atlas van Leeuwarden.
Er is een aantal lezingen
georganiseerd ter gelegenheid van deze expositie.
Mede-samensteller Meindert
Schroor verzorgde speciaal
voor gemeenteambtenaren
enkele colleges.
De Groeten van Dirk

2 april t/m 15 augustus
Er werd voor deze expositie
vooral geput uit de gigantische prentbriefkaartencollectie van verzamelaar en
Leeuwardenkenner Dirk
Swierstra (1951-2015), die
sinds vorig jaar in het HCL
wordt bewaard.

Vanaf 7 september
De tentoonstelling Made in
Leeuwarden. Sporen van een indus
trieel verleden toont aan de hand
van oude foto’s, affiches,
voorwerpen en films van
bekende en minder bekende
bedrijven de industrialisatie
van Leeuwarden. Bij de expositie werden tal van lezingen,
rondleidingen en andere
activiteiten georganiseerd.
  �   

h is t o ris c h ce n t rum l e e uwarde n

Leeuwarden Studentenstad

Kindertekeningen in
Stadhuis

Ter gelegenheid van het
300-jarig bestaan van het
stadhuis schreef het HCL
eind 2015 een tekenwedstrijd uit voor jonge Leeuwarders. De twaalf winnen-

  

in d us tr ieel
ver l ed en
www.historischcentrumleeuwarden.nl
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Pier Pander Museum

de tekeningen kregen van
25 januari tot november een
plek in de Auckamakelder in
het stadhuis.
Rampjaar 1672 in
Leeuwarden

Ter gelegenheid van de
rockopera De Witt of Oranje
in Stadsschouwburg De
Het HCL bood ook het afge- Harmonie verzorgden HCL
lopen jaar een breed educa- (stadswandeling) en Fries
tief programma aan. In 2016 Museum (rondleiding expo)
kwamen 180 onderwijsgroe- op 27 t/m 29 september
een verdiepingsprogramma
pen naar het HCL: 80 uit
voor groep 7-8, waarin de
het primair onderwijs, 77
uit het voortgezet onderleerlingen het rampjaar1672
wijs, 1 uit het MBO, 19 uit op hun eigen leefomgeving
het HBO en 3 uit het WO.
betrokken. De wandeling
In totaal bezochten in 2016 bracht ongeveer 600 leerlinongeveer 5000 scholieren
gen (in 28 groepen) langs
en studenten het HCL in het sporen van de 17de eeuw in
de binnenstad.
kader van een opdracht of
project. Ook aan Help Pake
Wie is die Meu?
en Beppe de vakantie door en
Oktober Kindermaand deden veel HCL organiseerde met Van
Ravesteijn Theater & Events
kinderen mee. Honderden
andere jongeren betrokken
een product van het HCL,
maar brachten geen bezoek
aan het centrum. Voor het
voortgezet onderwijs werd
een combiprogramma ontwikkeld rond Alma-Tadema:
tentoonstellingsbezoek Fries
Museum en stadswandeling
via het HCL. Het HCL bood
twee programma’s aan basisscholen die bij Kunstmenu
zijn aangesloten.

Made in Leeuwarden

vanaf 26 augustus
Fotograaf Niels Westra
maakte in opdracht van
het HCL en Leeuwarden
Studiestad een fotoserie over
de studentenpopulatie van
Leeuwarden.

PIER PANDER MUSEUM & OLDEHOVE

voor het tweede jaar de
theatrale stadswandeling
Wie is die Meu? Op 3 en 4
oktober liepen 900 leerlingen van groep 7 en 8 door
de binnenstad, op zoek
naar prinses Maria Louise
en andere personages uit
de 18de eeuw. Het project
sloot aan bij de lesmethode
Pruiken & Revoluties.

Dit seizoen presenteerde
het museum Heit van Ús Mem.
G. J. Adema (1898-1981),
schilder en beeldhouwer. Deze
tentoonstelling over het
leven en werk van de Leeuwarder kunstenaar Gerhardus Jan Adema maakte deel
uit van een drieluik. Naast
het Pier Pander Museum
waren er tentoonstellingen in Tresoar en het Fries
Landbouw Museum in
Earnewâld. In totaal zijn er
ongeveer 2400 bezoekers
geteld. Buiten de reguliere
openingstijden was het
museum ook te bezoeken
tijdens de Museumweek,
het UITfestival (969 bezoekers!), de Nacht van de
Nacht en Explore the North.
Het gipsen beeld Uchtend
(Alba) is uitgeleend aan het
Louis Couperus Museum
in Den Haag. In november
is een marmeren reliëf van
Pier Pander uit 1911 aan
het museum geschonken.
Het reliëf toont een dubbelportret en profil van
twee kinderen en de jonge
Herman Bernard (‘Stuuf’)
Wiardi Beckman en zijn
zusje Wil.

Oldehove

De Oldehove trok in 2016
ongeveer 24.500 bezoekers. De toren werd ook
(soms gratis en buiten de
openingstijden) opengesteld
voor diverse arrangementen, gemeentelijke relaties,
vluchtelingen, schoolgroepen (o.a. in het kader van
de ‘adoptie’ door OBS
Oldenije), filmploegen en
fotografen, een poëzieavond, een trouwerij, de
presentatie van de plannen
voor de taalexpo, kinderfeestjes, UITfestival en de
Nacht van de Nacht. De officiële opening van Help pake
en beppe de vakantie door op
29 februari werd verricht
in de Oldehove door Gedeputeerde Sietske Poepjes en
wethouder Sjoerd Feitsma.

‘To orientate within Leeuwarden, nowhere can match the
observation platform at the
top of the Oldehove, the city’s
most iconic landmark’ (Jewish
Telegraph, October 7)

