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De Oldehove op een schilderij van Jentsje Popma, die in 2021 zijn honderdste verjaardag vierde. Het schilderij werd in 2016 aangekocht door het HCL.

22 januari – Acquisitie aanvulling archief
Groenewoudt
De dochter van de laatste eigenaar van de
vermaarde banketbakkerij Groenewoudt
geeft bijzondere oude foto’s en ander
bedrijfsarchief in bewaring. Er komen in de
loop van het jaar meer interessante archief
aanwinsten, zoals erotische tekeningen van
een bewoner van het Stadsarmenhuis uit de
jaren 60 en honderden dia’s van tuinen en
parken uit de jaren 50, 60 en 70. Een aantal
schilderijen ontvangen we in langdurig
bruikleen, waaronder twee van de familie
Buma. Van de Ottema-Kingma Stichting
wordt een zeventiende-eeuwse vijzel in
bewaring ontvangen.

8 maart – Lancering nieuwe website HCL
De nieuwe HCL-website is online. Veel
databases worden in de website Alle Friezen
geïntegreerd.
15 maart – Meindert Seffinga nieuwe
directeur
Meindert Seffinga begint als directeur van
het HCL. Eerder was hij werkzaam als
directeur van het Fries Scheepvaartmuseum
in Sneek.

2 februari – Presentatie rapport Joods
onroerend goed
Het HCL doet onderzoek naar de rol van
de gemeente Leeuwarden bij de in bezit
name van Joodse huizen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Uit het onderzoek komt naar
voren dat de gemeente hierin nauwelijks
een rol speelde.

Het jaar van vernieuwingen ondanks corona
Veel stond afgelopen jaar op een laag pitje vanwege corona, maar er kwam toch ook een
behoorlijk aantal vernieuwingen tot stand. In maart werd de nieuwe website opgeleverd
en een nieuwe directeur aangesteld. In de loop van 2021 kwamen nog enkele nieuwe
medewerkers het team versterken. De publieksruimten werden verder verbeterd. De restauratie van de Oldehove kon in oktober worden afgerond. Er is heel veel tijd en energie
gestoken in historisch onderzoek en het tot stand brengen van nieuwe publicaties.
De bezoekerscijfers zijn vergelijkbaar
met die van vorig jaar. Ondanks
lockdowns en andere coronamaat
regelen wisten toch duizenden het
HCL en de ‘dependances’ te vinden.
Het HCL telde ongeveer 5.500 bezoeken
(waarvan ongeveer 2000 aan de tentoon
stellingen, ongeveer 700 voor onderwijs
projecten, ruim 700 voor lezingen e.d.,
zo’n 250 aan de studiezaal en 550 overig).
Naar de Oldehove kwamen ruim 10.550
bezoekers. Het Pier Pander Museum telde
er 654. De online dienstverlening bleef op
een hoog peil. Het HCL was extra actief op
social media en er zijn ruim 600 verzoeken
om inlichtingen via e-mail afgehandeld;
weer meer dan een jaar eerder.
Medewerkers en vrijwilligers werkten (thuis)
verder aan digitaliseringsprojecten, zoals
die met de negatieven van Janssen en
Andringa. Er werd eveneens gewerkt aan
het (nader) toegankelijk maken van de
affichecollectie en archieven, zoals die van
de voormalige gemeente Leeuwarderadeel
en Jongerencentrum Het Vliet.
Er stonden in 2021 nog tal van educatieve
activiteiten en projecten in de planning,
maar door corona moest veel geannuleerd
of aangepast worden. Het Kunstmenuprogramma over stadhouder Willem
Lodewijk werd wederom naar scholen
gebracht. Bij De Snoeptrommel van prinses

Maria Louise lag de nadruk op het
perk voor het HCL. Met (digitale)
stadswandelingen en doe-pakket
ten konden kinderen en anderen
zelf op ontdekkingsreis. Ondanks corona
bereikten we 88 schoolgroepen (waarvan
52 via Kunstmenu) met 1.774 leerlingen.
Stadswandelingen en fietstochten konden
meestal wel doorgang vinden, zij het met
kleinere groepen. Er zijn ruim 200 wan
delingen aangeboden met ongeveer 800
deelnemers, waarvan het merendeel het
HCL heeft bezocht. Bovendien werden vaak
gidsen uitgeleend aan andere aanbieders.
Er is een digitaal audiosysteem aangeschaft
ten behoeve van tours.
Er staat weer veel op stapel voor 2022.
Vanaf april komen er exposities en
activiteiten met betrekking tot de wijken
Heechterp en Schieringen. Voor het najaar
staat een tentoonstelling over twee eeuwen
ziekenhuis in de planning. Er wordt gewerkt
aan nieuwe wandel- en fietsroutes in boekof brochurevorm, o.a. over architectuur van
Bonnema. Stadswandelingen met colle
ga-ambtenaren en inburgeraars worden ook
weer aangeboden. Het HCL participeert in
de Arcadiaprojecten Bosk en De Baren. In
het najaar komt er een zogenaamd ‘sticker
boek’ (in samenwerking met Aed Levwerd
en een aantal Jumbo-winkels). Een groot
digitaliseringsproject voor bouwtekeningen
is al in voorbereiding.

5 september – Uit in Huis
Tijdens Uit in Huis wordt het culturele
seizoen in Leeuwarden officieel geopend.
Musea en andere culturele instellingen zijn
gedurende deze zondagmiddag gratis te
bezoeken. Het HCL biedt o.a. living history
gericht op eten en de nieuwe workshop
Muntjes Slaan. Het HCL participeert ook
weer in de Coole Kidsnacht op 15 oktober.

15 april – Verschijning boek over de
luchtoorlog 1940-1945
HCL-medewerker Alexander Tuinhout schrijft
het 31e wandel- en fietsrouteboekje: Sporen
van de luchtoorlog 1940-1945. De pre
sentatie sluit aan bij
de herdenking van
de bevrijding van
Leeuwarden. Het
Bevrijdingsfestival
Fryslân plaatst in
samenwerking met
het HCL levensgrote
foto’s met QR-codes
in de binnenstad.
Zo kan eind april en
begin mei een route
worden gevolgd langs plekken die een rela
tie hebben met de Tweede Wereldoorlog.

5 juni – Heropening HCL na
coronamaatregelen
Vanaf 5 juni is publiek weer welkom in het
HCL.

24 oktober – Lezing Toni Boumans
De lezing van Toni Boumans over leden
van de illustere familie Bakker trekt een
ouderwets volle
Eekhoffzaal.
Ondanks
corona kunnen
er in het HCL
toch nog enkele
tientallen, soms
spraakmakende,
lezingen wor
den gehouden;
de meeste
ook live
gestreamd.
14 oktober – Onthulling Joods
30 oktober – Nacht van de Nacht
namenmonument
Jaarlijkse avondopenstelling van HCL,
Na enig uitstel wordt een nieuw monument,
Oldehove en Pier Pander Museum. De
geïntegreerd in het bestaande monument
thematische stadswandelingen zijn populair,
bij de voormalige Joodse school, met alle
met name de ‘moord-en-doodslagroute’.
namen van in de oorlog
Voor de laatste keer zijn er
“Leeuwarden, wat een
omgekomen Leeuwarder
rondleidingen in de War
geweldige stad” (uitspraak van Room van Stadhouder
Joden onthuld. De
een Amsterdamse stadsgids)
database met persoons
Willem Lodewijk.
gegevens, vervaardigd
door Halbe Hageman, komt beschikbaar
via de website van het HCL. Leerlingen
van Christelijk Gymnasium Beyers Naudé
verrichten in het HCL aanvullend onderzoek.
15 oktober – Roze
route
In het HCL wordt
ter gelegenheid van
Roze Zaterdag een
brochure gepre
senteerd met een
wandelroute langs
sporen van het ‘roze’
Leeuwarden.

BEELDTAAL
Gerrit Offringa
(1943-2019)

28 mei – Ambassadeur India rondgeleid
Op de laatste vrijdag in mei maken de
ambassadeur van India en zijn echtgenote
kennis met Leeuwarden. Na een ontvangst
in het stadhuis door de burgemeester leidt
HCL-gids Jes Wassenaar het gezelschap
rond door de binnenstad. Op 28 mei
nemen we ook afscheid van collega Hester
Postma.

10 juni – Presentatie boek over
21 april – Eerste 300 films omroep
Harlingerstraatweg
Mercurius online
Op 10 juni vindt de eerste grote publieksac
Het Fries Filmarchief heeft samen met HCL
tiviteit plaats in de vernieuwde Eekhoffzaal.
een begin gemaakt met de digitalisering
Het boek Op stand in Leeuwarden van
van films en filmfragmenten
Walter Kromhout wordt
“Great exhibitions. You can
van de voormalige lokale
met een korte lezing en
also get an audioguide in
omroep Mercurius. Tevens
‘praatjes’ gepresenteerd
English” (gastenboek)
is het aanbod op het
voor genodigden. Op
Vimeo-kanaal van het
30 juni wordt hier het
HCL uitgebreid tot 622 films. De eerste
boek over stadarchitect Gerrit van der
audio-opnames van het Oral History project
Wielen (1767-1858) gepresenteerd en
over de periode 1950-2000
op 2 juli Prinsentuin
komen eveneens digitaal
Leeuwarden, van
beschikbaar.
stadhouderlijke
lusttuin naar stads23 april – Presentatie boek
wandelpark. In de
over slavernijverleden
beide laatste gevallen
Burgemeester Buma ont
ontvangt burgemees
vangt in Tresoar het eerste
ter Buma het eerste
exemplaar van Sporen van
exemplaar.
het slavernijverleden in
Fryslân. Een aantal van de
28 Leeuwarder objecten is

27 september – Start vervolg
Kunstmenu Willem Lodewijk
Vanwege corona kunnen de 1.152 leerlin
gen van de 52 groepen 7 en 8 niet naar
het HCL komen. We brengen het project in
een alternatieve vorm, met professionele
acteurs, naar de scholen.

1 oktober – Start Week van de
Leeuwarder geschiedenis
11 september – Open Monumentendag
In deze week vinden veel en diverse
De werkgroep Open Monumentendag van
activiteiten plaats, zoals de presentatie van
Aed Levwerd, HCL en Monumentenzorg
het boek Leeuwarden. Fryslâns hoofdstad|
heeft als thema voor de
European capital of
“Wat fijn dat jullie alles zo
Harlingerstraatweg en omge
culture, een bundel
mooi archiveren, dit heeft
ving gekozen. Een flink aantal
met wetenschappe
mij enorm geholpen!” (e-mail) lijke artikelen (onder
bijzondere huizen en andere
gebouwen zijn open voor
redactie van Yme
publiek. Ook de activiteiten trekken veel volk.
Kuiper en Henk Oly) opgedragen aan oud
HCL-directeur Geart de Vries. Verder onder
andere een Middag van de Leeuwarder
Archeologie, een lezing over de oudste
weeshuisrekeningen door Meindert Schroor,
de presentatie van het ‘sporen-boekje’ over
het agrarische verleden van Leeuwarden
en omgeving met als belangrijkste auteur
Leendert Plaisier en de uitreiking van de
Eekhoffprijs 2020 aan dr. Tymen Peverelli.
Op 1 oktober wordt ook een tentoonstelling
15 september – Rondleiding commissaris
geopend in woonzorgcentrum Erasmushiem
van de Koning
met foto’s uit het HCL. HCL-vrijwilliger Jaap
Commissaris van de Koning Arno Brok komt
de Groot verzorgt er een serie lezingen.
op werkbezoek en krijgt een uitgebreide
rondleiding. Andere vermeldenswaardige
rondleidingen zijn die met de Lions, de
Historische Vereniging Noordoost-Friesland
en het Kerkhistorisch Genootschap. Er
wordt ook incidenteel rondgeleid door de
Oldehove, het Pier Pander Museum en
het stadhuis. Er komt een audiotour in
meerdere talen beschikbaar voor de vaste
tentoonstelling Verhalen van Leeuwarden.

beschreven door HCL-medewerker Nykle
Dijkstra. Op 23 oktober wordt proefgedraaid
met een ‘slavernijroute’ door de binnenstad.

P IE R PAND E R MU S E U M
LE E U WARD E N
12 JU NI T/ M
27 S E P TE MBE R
P IER PAN D ER M U SEU M
Prinsentuin 1b, Leeuwarden
www.pierpander.nl
O P EN IN G ST IJD EN
zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur
TO EG AN G SP R IJZ EN
Volwassenen: € 2,00
Kinderen 7 t/m 16 jaar: € 1,00
Kinderen t/m 6 jaar: gratis

snoeptrommel van prinses Maria Louise.
Hierin wordt de relatie verduidelijkt
tussen de Prinsentuin, Maria Louise haar
voorliefde voor groen en de tuin voor het
HCL. Medewerkers van de gemeentelijke
buitendienst leggen de tuin aan in samen
werking met MBO-studenten van Aeres
en leerlingen van IKC Prins Maurits en
IKC Eestroom. Op 6 oktober wordt een
oogstfeest georganiseerd met dezelfde
organisaties. Het perk trekt veel bekijks.
10 juli – Heropening Oldehove
De Oldehove blijft vanwege de restauratie
van de klokkenzolder dicht tot 10 juli.

Gerrit Offringa, The thin light line, 2009, lood, perspex.
Collectie Het Depot Wageningen, foto: John Stoel

12 juni – Heropening Pier Pander
Museum
In dit museum is vanaf deze dag, naast de
overzichtstentoonstelling met werk van Pier
Pander, de tijdelijke tentoonstelling Beeldtaal.
Gerrit Offringa (1943-2019) te zien.
9 juli – Opening De Snoeptrommel van
prinses Maria Louise
Op 9 juni start de aanleg van een tuin met
eetbare gewassen in het perkje voor het
HCL. Vanaf 9 juli is een kleine expositie
te zien in de Eekhoffzaal met als titel De

6 november – Friese Genealogische
Contactdag 2021
De met Tresoar en anderen georganiseerde
dag staat dit jaar
in het teken van
de binnenvaart.
De lezingen in
het HCL over
beurtschepen en
het schippersgilde
worden goed
bezocht.
11 november – Opening tentoonstelling
popmuziek
80’s Pop in Leeuwarden. Foto’s Harrie
Muis is de titel van de nieuwe expositie
in het HCL. De kern bestaat uit foto’s van

28 augustus – Start fotoproject Welkom
in Heechterp
Het fotoproject Welkom in Heechterp gaat
van start. Inwoners van deze wijk kunnen
in een pop-upstudio gratis op de foto. Ook
leerlingen van IKC Plataan zijn bij dit project
betrokken. Een deel van de resultaten zal in
2022 te zien zijn in het HCL.

oud popprogrammeur Harrie Muis, aan
gevuld met affiches en klein drukwerk. De
tentoonstelling sluit aan bij de manifestatie
Rock-‘n-Roll in Friesland.

1 december – Gastles op Van Hall
Larenstein
HCL-medewerker Yteke van der Vegt geeft
een gastles aan eerstejaars milieukunde. De
studenten leren over het nut van histori
sche bronnen en maken kennis met de
geschiedenis van Leeuwarden en omgeving.
Een aantal andere onderwijsgroepen wordt
digitaal begeleid via MS Teams.
5 december Leeuwarders in gesprek
Ook dit jaar organiseert het HCL weer enke
le openbare interviews met spraakmakende
Leeuwarders, zoals op 28 november met
Jankobus Seunnenga en op 5 december
met Melvin van Eldik.

Historisch Centrum Leeuwarden (HCL),
Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden
tel. 058-233 23 50
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Foto’s: Jacob van Essen/Hoge Noorden, Mark Grupstra, Ad Fahner, HCL, Leeuwarder Courant, Harrie Muis, Elske Riemersma, Hans Westra, Niels Westra

TERUGBLIK OP 2021

4 maart – Afscheid Geart de Vries
Op 4 maart wordt officieel (in kleine kring
en coronaproof) afscheid genomen van
Geart de Vries als directeur van het HCL.
Van burgemeester Buma ontvangt hij het
Liwwadder Leeuwke.
Bert Looper, direc
teur van Tresoar,
biedt het eerste
exemplaar aan van
Sporen van Pieter
Jelles Troelstra in en
rond Leeuwarden
(1860-1930),
een gezamenlijke
uitgave van Tresoar
en HCL. Aansluitend
wordt naast de entree van het HCL een
poëziesteen onthuld.

