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LF2018, MANIFESTATIES EN TENTOONSTELLINGEN
In 2018 werd door en in
het HCL een record aantal
activiteiten georganiseerd,
die een record aantal
bezoekers trokken. In totaal
werden HCL, Oldehove,
Pier Pander Museum en
Paviljoen Liwwadders ruim
145.000 maal bezocht. Voor
een flink deel hadden de
activiteiten te maken met
Culturele Hoofdstad en dan
met name met de projecten
DNALWD2018 en Lân fan
Taal. Ook aan LF2018activiteiten in, op en met
de Oldehove en aan enkele
voorstellingen van Under de
Toer werd meegewerkt.
DNA Leeuwarden

In nauwe samenwerking
met het community-art project
DNALWD2018 vond er
een groot aantal activiteiten
plaats. Het hele jaar door
konden inwoners van
Leeuwarden en bezoekers
een reageerbuisje vullen met
hun ‘DNA’: iets persoonlijks
dat het verhaal vertelt van
de binding met de stad.
In het HCL was een inleverpunt. Ongeveer 20.000
Leeuwarders en anderen
deden mee aan dit project.
Na 2018 wordt de schat
aan verhalen blijvend
bewaard in het HCL.
Er is ook echt
DNA-onderzoek verricht. Op initiatief
van het HCL zijn
op archeologische
botvondsten de
modernste analyses losgelaten

door verschillende universiteiten. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd op
de Dag van de Leeuwarder
Archeologie.
De mooiste stadsgezichten

Op 25 januari, vlak voor
de officiële opening van
LF2018, werd de expositie
Leeuwarden. De mooiste stadsgezichten 1600 tot nu geopend.
Het betrof een selectie van
de fraaiste schilderijen,
prenten en tekeningen van
Leeuwarden uit de collecties
van het HCL met aanvullingen uit het Fries Museum.
Bij de expositie in het HCL
hoorde ook een boek en
een route door de binnenstad langs winkels en andere
plekken waar reproducties
van schilderijen stonden
opgesteld. Honderden
belangstellenden bezochten
het HCL in en rond het
weekend van 26 t/m 28
januari. Ook in de loop van
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het jaar werd de expositie
druk bezocht door toeristen
en anderen.
Paviljoen Liwwadders

Op vrijdag 30 maart werd
naast de Oldehove Lân fan
Taal officieel opengesteld.
Lân fan Taal, de vrijstaat voor
alle talen op en rond het
Oldehoofsterkerkhof en in
de Prinsentuin, behoorde
tot de grootste projecten

van Culturele Hoofdstad. Paviljoen Liwwadders vormde
het belangrijkste HCL-onderdeel in deze talentuin. In
dit drijvende paviljoen op
de Noorderstadsgracht was
een meertalige belevingsexpositie voor jong en oud te
zien. De expositie, met als
titel Liwwadders. Ons heden, verleden en toekomst; wat is die van
jou, had als rode draad de
identiteit van Leeuwarden,
vroeger en nu. Het paviljoen was tot eind oktober
iedere dag geopend en trok
ongeveer 40.000 bezoekers.
Een kwart kwam uit het
buitenland en een ander
kwart uit de Randstad. Men
waardeerde het paviljoen
met een 7,8.
Kinderactiviteit Ontdek
Leeuwarden

Ontdek Leeuwarden was ook een
bijdrage van het HCL aan
Lân fan Taal. Het project liet
kinderen niet alleen kennis-

Greetings from this New
Yorker! Very excited to be in
Leeuwarden. Very interesting
history and such a beautiful
city! (gastenboek Paviljoen
Liwwadders)

maken met een diversiteit
aan talen, maar eveneens
met het Leeuwarder erfgoed.
De activiteit bestond uit tien
stadsexpedities met opdrachten. Ontdek Leeuwarden wordt
ook in 2019 aangeboden en
is in vier talen beschikbaar.
Andere tentoonstellingen

Er werd aangehaakt bij
de grote manifestaties en
tentoonstellingen van het
Fries Museum: Mata Hari de
mythe en het meisje, Escher op
reis en Rembrandt & Saskia: liefde
in de Gouden Eeuw. Voor de
tentoonstellingen werden
documenten uitgeleend,
werd meegewerkt aan
publicaties, activiteiten en
aan persreizen en andere
p.r.-acties. In het informatiecentrum van het HCL
werden kleine presentaties
ingericht over achtereenvolgens Adam Zelle, Rauwerda,
Voorstreek Vooruit en 250 jaar
Liwwadders.
De expositie Must es kieke.
Leeuwarden door het schildersoog
van Beb Mulder was van eind
april tot begin september
te zien in de Hendrik ten
Hoeve- en Eekhoffzaal van
het HCL. De in Leeuwarden
geboren en getogen kunstenaar Beb Mulder maakte

veertig schilderijen van
plekken in de Leeuwarder
binnenstad.
Ruben van Vliet bezocht
verschillende scholen in
Leeuwarden om de identiteit en sfeer in beeld te
brengen. Hij fotografeerde
ten behoeve van het boek
Leeuwarden maakt school,
onderwijsgeschiedenis en scholenbouw in de Friese hoofdstad. De
gelijknamige expositie was
vanaf 5 september te zien in
het HCL en sloot daarmee
aan bij de Open Monumenten Dag. De tentoonstelling
was ook onderdeel van de
tweede editie van Photofestival Fryslân.
Vrijwilligers

De openstelling van Paviljoen Liwwadders en de
verruimde openstelling van
Oldehove en Pier Pander
Museum waren alleen
mogelijk dankzij de enorme
inzet van vrijwilligers. Het
uitreiken van het Gouden
Leeuwtje op 31 oktober
door locoburgemeester
Sjoerd Feitsma aan stadsgids
en ‘oppertorenwachter’
William Lord kan dan ook
worden beschouwd als een
blijk van waardering voor
alle 110 HCL-vrijwilligers.

COLLECTIE EN DIGITALISERING
Werving en toegankelijk
maken van archieven

Digitalisering en indicering
van archieven

De vraag naar ruimte bij het
semi-statisch archief bleef
toenemen. Het afgelopen
jaar is door het HCL een
vijftiental archieven (15
m¹) in beheer genomen.
Vermeldenswaard zijn het
archief van Schweigmann
woningtextiel vanaf 1890
en het archief van de Hervormde Gemeente Leeuwarden-Huizum 1951-2006. De
inventarisatie van een tiental
archieven met een omvang
van ruim 18 m¹ is voltooid.
Aan de inventarisatie van de
omvangrijke archieven van
de gemeenten Boarnsterhim
1984-2014 en Leeuwarderadeel 1511-2017 en van
OSG Piter Jelles werd verder
gewerkt. Daarnaast werden
25 bestaande archiefinventarissen voorzien van een
inleiding. Het catalogiseren
van de objecten die met
archieven zijn binnengekomen nadert zijn voltooiing.

Er werd verder gewerkt
aan indicering van het oud
rechterlijk archief van voor
1811. De scans zijn sinds
maart te vinden op de
website AlleFriezen. 55.000
Leeuwarder huwelijks- en
overlijdensakten zijn aanvullend geïndiceerd. De deels
nog niet openbare akten
van de Burgerlijke Stand
vanaf het jaar 1903 en het
Bevolkingsregister 19401993 van de voormalige
gemeente Leeuwarderadeel
werden gedigitaliseerd en
geïndiceerd. Ook de bouw-,
hinderwet-, milieu- en
omgevingsvergunningendossiers van Leeuwarderadeel
en het overgekomen deel
van Littenseradiel over de
jaren 1905-2017 werden
gedigitaliseerd.
Drukwerk, foto’s, prenten,
tekeningen e.d.

Er is verder gewerkt aan
het toegankelijk maken
van de collecties Andringa,
Schoustra, Janssen, de drukwerkcollectie en verzameld
materiaal van SC Cambuur.
Duizenden prenten en tekeningen e.d. zijn gedigitaliseerd, opnieuw beschreven
en inmiddels merendeels
via de website raadpleegbaar. Een bijzondere aanwinst vormt de negatievencollectie van de voormalig
Leeuwarder voorlichtingsambtenaar Wiebren Hendrik
Kuipers (1918-1988).

Geluid en film

Er is een begin gemaakt met
het ontsluiten en beschrijven van de omvangrijke
collectie van de in 2014
opgeheven lokale omroep
Mercurius. In het kader van
de conservering en ontsluiting van audioarchieven is
een intensievere samenwerking met Tresoar en het
Fries Film Archief opgezet.
Kunst

Beeldend kunstenaar Tjibbe
Hooghiemstra schonk een
vijftal foto’s uit zijn Mata
Hari serie, de Duitse
kunstenaar en architect
Albert Brenninkmeijer twee
olieverfschilderijen van de
Oldehove en een anonieme
verzamelaar schonk drie
schilderijen van Andries van
der Sloot. Een schilderij van
Beb Mulder met de titel
Panorama Leewadden is tijdelijk
in bruikleen afgestaan en
hangt inmiddels in het
informatiecentrum van
het HCL. Het afgelopen
jaar is de gemeentelijke
kunstcollectie beoordeeld
op ‘ontzameling’. Voor een
deel van de ‘ontzamelde’
objecten is al een passende
herbestemming gevonden.

WEBSITE, ONDERZOEK EN PUBLICATIES
Website

De HCL-website werd
verder verbeterd en aangevuld. Er wordt ook gewerkt
aan een nieuwe website.
Sinds het voorjaar is er een
M(obile)-site, voor met
name bezoekers van LF2018
en (andere) toeristen. Het
aantal verzoeken om inlichtingen via mail (en social
media) groeide iets.

Publicaties

Aan de meeste publicaties
over Leeuwarden is op
de een of andere wijze
meegewerkt. Ook is aan
Onderzoek
Het aantal bezoekers aan het tv-programma’s en andere
media-uitingen een bijdrage
informatiecentrum (studiegeleverd. Dat geldt eveneens
zaal) dat originele archiefvoor informatie aan boord
stukken en boeken raadvan het toeristische treintje
pleegde, daalde van 1565
en de pramen. De belangnaar 1309. De beperking
van de dienstverlening in de rijkste publicaties op een rij.
zomermaanden en het doen Eind januari verscheen Leeuwarden. De mooiste stadsgezichten
van onderzoek op afspraak
1600 tot nu, een uitgave van
buiten de openingstijden
gedurende deze periode zijn Wbooks i.s.m. het HCL.
min of meer geformaliseerd. Het boek verscheen ook in
een Engelstalige editie. Op
Er werd vooral onderzoek
vrijdag 9 februari werd de
verricht naar gebouwen en
Liwwadder vertaling van Opa
plekken, maar er vond ook
en oma pluis gepresenteerd.
substantieel wetenschapHet boek in de Nijntje-serie
pelijk onderzoek plaats.
Sybrand van Haersma Buma werd uitgegeven door
Bornmeer i.s.m. het HCL. In
en Wiete Hopperus Buma
maart verscheen de Duitstadeden in het HCL onderlige reisgids CityTrip Groninzoek ten behoeve van een
gen-Leeuwarden Kulturhauptstad
publicatie over hun Leeu2018 met veel aandacht voor
warder voorouder Gerlacus
geschiedenis en monumenBuma.
ten en een beschrijving
van het HCL. Het boek
Must es kieke. Leeuwarden door
het schildersoog van Beb Mulder
werd bij de opening van de
gelijknamige tentoonstelling
gepresenteerd. Eind april
verscheen Stadswandeling en
fietstocht Leeuwarden. Sporen van

oorlog en verzet, een gezamenlijke uitgave van HCL en
Verzetsmuseum. Gedeputeerde Schrier nam het eerste exemplaar in ontvangst.
Op 5 mei ontving premier
Rutte een exemplaar. Op
5 september vond in het
HCL de presentatie plaats
van het boek Leeuwarden maakt
school: Onderwijsgeschiedenis en
scholenbouw in de Friese hoofdstad,
een gezamenlijke uitgave
van HCL, Monumentenzorg
en Aed Levwerd. Aparte
vermelding verdient ook
het samen met Aed Levwerd uitgegeven tijdschrift
Leovardia, waarvan ook in
2018 weer drie nummers
werden uitgebracht. Eind
december werd Leeuwarden en
de Eerste Wereldoorlog gepresenteerd, een themanummer
van het tijdschrift Leovardia in
combinatie met de Leeuwarder Historische Reeks en een
gezamenlijke uitgave van
HCL en Aed Levwerd.
Wir freuen uns sehr über
das Selbstbewußtsein das
Leeuwarden den Besuchern
der Kulturhauptstadt stolz
präsentiert (gastenboek
Paviljoen Liwwadders)

ONDERWIJS
In 2018 kwamen 280
onderwijsgroepen naar het
HCL: 114 uit het primair
onderwijs, 111 uit het
voortgezet onderwijs, 18 uit
het MBO, 23 uit het HBO,
9 uit het WO en 5 uit het
volwassenenonderwijs. 93
van deze groepen namen
deel aan het Kunstmenu. Dit
Kunstmenu-onderdeel had
de vorm van een pop-up
openluchtmuseum met living
history en kwam tot stand in
samenwerking met o.a. Van
Ravesteijn Theater & Events.
In totaal bezochten ongeveer 6400 scholieren en
studenten het HCL, groepsgewijs in het kader van
een introductie of project;
meer dan een verdubbeling
vergeleken met 2017 en een
absoluut record. Naar schatting hebben minstens 1000
kinderen en jongeren in een

PIER PANDER MUSE
Ein sehr interessantes Künstler,
Pier Pander, aber auch
Dirk van Erp! Tolle Lebens
geschichten (gastenboek
Pier Pander Museum)

ander verband een bezoek
gebracht aan het HCL, zoals
ten behoeve van onderzoek
in het informatiecentrum
of tijdens evenementen.
Duizenden jongeren betrokken een product van het
HCL, maar brachten geen
bezoek aan het centrum.
Er werd wederom intensief
meegewerkt aan het aanbod
van de Seniorenacademie
(ondergebracht bij de
RUG). De colleges voor de
vervolgcursus Leeuwarden in de
Gouden Eeuw werden in juni
en juli in het HCL gegeven.

Pier Pander Museum en
Dirk van Erp

Het Pier Pander Museum
was vanaf begin april open,
ook op vrijdagmiddag
(tijdens het Museumweekend en UIT zelfs gratis).
4517 Bezoekers betekende
een recordaantal (en een
toename van 65%).
De wisseltentoonstelling in
het Pier Pander Museum was
gewijd aan de in Leeuwarden geboren koperkunstenaar Dirk van Erp (18621933), tijdgenoot van Pier
Pander. Van Erp, die in
1890 emigreerde naar de
VS, groeide uit tot een van
de grootste koperkunstenaars
van Amerika en verwierf een
grote naam in de Arts and
Crafts Movement.
The medieval De Oldehove
tower, visible on the distant
fringes of the old town, is far
more extraordinary than Pisa’s
leaning one (The Guardian,
18 februari).

EUM & OLDEHOVE

ANDERE ACTIVITEITEN

Traditiegetrouw werd weer
meegedaan aan tal van
evenementen en festivals,
zoals Help pake & beppe de
vakantie door in februari,
Yiddish Waves in maart, de
opening van het watersportseizoen in mei en Explore the
North in november. Het HCL
en Paviljoen Liwwadders,
Oldehove, Pier Pander
Bezoek Oldehove
Tempel en Pier Pander
Gedurende 2018 brachten
Museum werden tijdens het
ongeveer 66.000 belangUitfestival goed bezocht.
stellenden een bezoek aan
Het paviljoen trok tijdens
de Oldehove, een absoluut
record en meer dan een ver- UIT zelfs 666 bezoekers.
Het HCL deed tijdens de
dubbeling vergeleken met
Maand van de Geschiedenis
het jaar ervoor. De toren
ook weer mee met de stuk
werd ook -soms gratis en
buiten de verder verruimde van het jaar-verkiezing voor
openingstijden- opengesteld het mooiste of interessantste
archiefstuk. De HCL-inzenvoor tientallen onderwijsding (een brief van John
groepen (o.a. in het kader
Adams uit 1783) won
van de ‘adoptie’ door OBS
niet, maar kreeg wel veel
Oldenije), diverse arrangeexposure.
menten, relaties gemeente
en LF2018, filmploegen
en fotografen, inburgeLiwwadderdag
raars, een poëzieavond,
HCL, Aed Levwerd en
enkele muziekoptredens,
Netwerkcentrum Oudhuwelijken, kinderfeestjes,
Oost organiseerden samen
Internationale Yogadag en
de nostalgische Liwwadde Achtste Dag. Een enquête derdag. Dit keer stond
leerde dat ongeveer een
kwart van het Oldehove-bezoek uit Duitsland kwam.
De Randstad leverde 20%.
De geënquêteerden waardeerden het torenbezoek
met een 8,1.

de Oost-Indische buurt
centraal. De activiteiten
in de zakenclub van het
Cambuurstadion trokken
op 29 april ongeveer 600
bezoekers.
Famillement

Famillement, het grootste
evenement op het gebied
van familiegeschiedenis,
streek op 3 juni neer in
Leeuwarden. De organisatie was in handen van
CBG, HCL en Tresoar.
In Stadsschouwburg De
Harmonie stonden lezingen,

ANDERE ACTIVITEITEN
interviews, workshops en
een informatiemarkt op het
programma. Er werden ook
gratis stadswandelingen,
praamvaarten en rondleidingen aangeboden. Famillement 2018 trok ongeveer
3100 bezoekers en werd
beoordeeld met een 8,2.

Das HCL ist so etwas wie
das Gedächtnis der Stadt. Es
beherbergt eine Ausstellung
zur Stadtgeschichte, Bücher
über Leeuwarden und ein frei
zugängliches Stadtarchiv mit
Lesesaal (CityTrip Groningen
Leeuwarden Kulturhauptstadt
2018)

Open Monumentendag

Het thema schoolgebouwen bracht op zaterdag 8
september in Leeuwarden
ongeveer 3200 bezoekers
op de been; ruim 400
bezochten het HCL. Men
kwam vooral voor de
fototentoonstelling Leeuwarden
maakt school en de vertoning
van oude filmfragmenten
van scholen. Op 9 september kon een aantal moderne
woonhuiscomplexen
worden bezocht.

tatie met Liwwaddertalige
bijdragen. Er werden ook
rondleidingen georganiseerd
door de schatkamer en wandelingen langs historische
horeca. De Oldehove trok
gedurende deze dag meer
dan 1000 bezoekers. Het
HCL, de werkgroep Archeologie van Aed Levwerd en
de afdeling Monumentenzorg en Archeologie van
de gemeente organiseerden
op 28 oktober voor de
derde maal de Dag van de
Weekend van de LeeuwarLeeuwarder Archeologie.
der Geschiedenis
De dag trok ongeveer 600
Zaterdag 27 oktober vond
de Nacht van de Leeuwarder belangstellenden, waaronder
veel gezinnen met kinderen,
Geschiedenis plaats met in
het HCL een poëziemanifes- naar het HCL.

Conferenties en lezingen

Ook het afgelopen jaar werd
op verzoek weer aan vele
tientallen groepen ruimte
geboden; vaak voor een
combinatie van vergaderen,
een rondleiding en meer.
Veel historische werkgroepen e.d. organisaties maakten gebruik van de faciliteiten. Voor veel gemeentelijke
informatiebijeenkomsten en
vergaderingen kon wederom in onderdak worden
voorzien.
De zaterdag- en zondagmiddagactiviteiten in het
HCL hebben veel bezoekers
getrokken. Enkele van de
drukst bezochte of spraakmakende lezingen hadden
betrekking op het Europaplein, hotel De Groene
Weide, de Emmakade en

I contacted city historian
Henk Oly from HCL who told
me an explanation of the
names was neither easy nor
straightforward. Traditionally,
he explained, Leeuwarden has
a number of forms. (reisverslag
op BBC.com n.a.v. bezoek aan
Lân fan Taal)

Stadswandelingen, fietstochten en rondleidingen

stedenbouw sinds ca. 1985.
Ook enkele filmmiddagen
en een zestal boekpresentaties trokken veel publiek.
Onder de titel Leeuwarders
in gesprek werden weer
enkele openbare interviews
gehouden. Speciale vermelding verdient het bezoek
van de Société des Membres de la
Légion d’Honneur, bestaande uit
ongeveer 35 oud-ministers,
staatssecretarissen en andere
(voormalige) bestuurders.
Op 20 juni werd het gezelschap in het HCL ontvangen
door directeur Geart de
Vries, die vertelde over
Leeuwarden en Culturele
Hoofdstad. Ook elders verzorgden HCL-medewerkers
lezingen en presentaties.

De ‘open’ historische stadswandelingen met gids op
zaterdag en zondag werden
in 2018 ook op andere dagen aangeboden. Daarnaast
werd het aantal thematische
stadswandelingen flink uitgebreid, met o.a. een Saskia
Tour, een Van Erp Tour en
een Maria Louise-wandeling. Rondleidingen door
het stadhuis werden bijna
wekelijks aangeboden. Van
mei tot september was er
nagenoeg elke zondag een
rondleiding door de schatkamer van het HCL. Ook
door de expositieruimten en
de depots werd regelmatig
rondgeleid. In 2018 werd
er verder geëxperimenteerd
met thematische fietstochten
met een gids. Een enkele
maal werd er meegewerkt
aan een bustocht.
Het aantal via het HCL geregelde stadswandelingen is in
vergelijking met 2017 meer
dan verdriedubbeld. Begin
december stond de teller op
circa 800 groepen met ongeveer 13.000 deelnemers.

Iets minder dan de helft van
de groepen startte in het
HCL. Ongeveer 460 groepen wandelden op aanvraag.
Soms waren de groepen
heel klein. De beroemde
schrijver Dan Brown en de
Ierse ambassadeur kregen
een privétour. Dan Brown
bezocht ook het HCL en
de Oldehove. Ook leden
van de internationale pers,
touroperators en relaties
van LF2018 werden vaak
(gratis) door de stad geleid.
Er waren in 2018 bijzonder
veel Duitse groepen.
Opmerkelijke stadswandelingen waren die met het
Genootschap van St. Jacobus
(300 deelnemers), Friesland
Beweegt (200 deelnemers), een groep Culturele
Hoofdstad-liefhebbers uit
Weimar (130 deelnemers),
ANWB-medewerkers (120
deelnemers), nieuwe inwoners, Europese ambassadeurs
en deelnemers aan internationale dovendag.
Er zijn vaak HCL-gidsen
uitgeleend aan andere
organisaties, zoals A guide to
Leeuwarden en We are grutsk.

KERNCIJFERS 2018

VOORUITBLIK 2019

Bezoekers
HCL: 35.354 (2017: 22.043), Paviljoen Liwwadders:
39.542, Oldehove: 66.000 (2017: 28.200), Pier
Pander Museum (excl. tempel): 4517 (2017: 2732).

Ook in 2019 blijft het HCL
een spilfunctie vervullen voor
het erfgoed van Leeuwarden.
Het HCL is de plek waar
alles samenkomt wat met het
geheugen van de stad èn de 35
dorpen te maken heeft: het geheugen voor het gemeentelijk
apparaat èn voor alle inwoners.
Als ‘schatkamer’ blijft het HCL
een belangrijke speler op het
terrein van cultuurtoerisme en
stads- en streekpromotie.

Bezoek websites
HCL (excl. Oldehove, mobiele HCL-site en Alle Friezen
e.a. portals): bezoekers 127.279 (2017: 117.777),
bezoeken 203.154 (2017: 194.090). Facebook (likers)
HCL: 3027 (2017: 2655), Fan van de Oldehove: 1158
(2017: 884); excl. andere (soms gemeenschappelijke)
facebookpagina’s. Twitter (volgers): 2534 (2017:
2362). Instagram (volgers): 832 (2017: 567).
Omvang collecties
Archieven en Bibliotheek: 5.700 m¹.
Semi statisch archief: 3.850 m1
Collectie Historisch Beeldmateriaal: 1,25 miljoen
afbeeldingen
Collectie kunstobjecten: 2100 objecten
Collectie Pier Pander Museum: 500 objecten
Collectie Bewegend Beeld en Geluid: 2100 stuks
Aantal medewerkers
(20,5 fte, incl. Semsta en Gemeentearchivaris)
25 vaste krachten (20,5 fte), 5 tijdelijke krachten (2,5
fte), 1 trainee, 8 stagiaires (van wie een langdurend)
en 110 vrijwilligers (ca. 15 fte, incl. torenwachters,
educatiemedewerkers en stadsgidsen).
Uitleningen derden en ambtenaren
ca. 6000

Na LF2018

Op de vraag welke associatie
Leeuwarden oproept, komt bij
de laatste imago-enquête van de
afdeling Statistiek en Onderzoek
van de gemeente de ‘Oldehove’
op een tweede en ‘historische
stad’ op een vierde plaats uit.
Voor de vele bezoekers aan
Culturele Hoofstad was erfgoed
een belangrijke trekpleister.
De activiteiten ter gelegenheid
van LF2018 hebben er mede
toe geleid dat Leeuwarden
genomineerd is voor de BNG
Bank Erfgoedprijs 2019 voor
de beste erfgoedgemeente van
Nederland. Leeuwarden wil nog
meer inspelen op de groei
van het cultuurtoerisme en
verborgen parels laten zien
aan de rest van Nederland.
Er wordt bijvoorbeeld
aangesloten bij de Nassau
metrolijn van het Nederlands Bureau voor Toerisme.
Hierin wordt samengewerkt
met andere Nassausteden.
Met de positieve ervaringen
die zijn opgedaan met het
Paviljoen Liwwadders in
2018 - met verrassende en
speelse presentaties over

plaatselijke historie - gaan
we in 2019 werken aan een
geheel nieuwe interactieve
presentatie van het Verhaal
van Leeuwarden in het
huidige informatiecentrum
van het HCL. Archeologie
krijgt een nog belangrijkere
plek.
Tentoonstellingen

In februari opent in het
HCL een tentoonstelling
over het leven en werk van
kunstenaar Andries van der
Sloot (1883-1955). In de
tentoonstelling zullen vooral
stads -en dorpsgezichten in
de gemeente Leeuwarden
te zien zijn uit de collecties
van het HCL, Fries Museum
en particulieren. Ook hangt
er werk van zoon Bouke
en broer Jentje van der
Sloot. Verder komt er in het
voorjaar een foto-expositie
met als thema ‘stegen’ van
fotograaf Dineke Kaal.
Collectie en digitalisering

Het HCL is gestart met een
project om documenten

We zijn druk in gesprek over
de mogelijkheid van een
permanente muur buiten
bij het HCL. Een muur van
23 meter lang en drie meter
hoog, vol buisjes. Er moet dan
ook nog verlichting bij komen.
Dat wordt prachtig als je er
langsrijdt. (interview met Hein
de Graaf op intranet)

en digitale informatie over
Culturele Hoofdstad veilig
te stellen voor de toekomst.
In maart wordt met o.a.
de Fryske Akademy een
nieuw digitaal informatiesysteem gepresenteerd
met gegevens over huizen,
eigenaren en bewoners over
de periode 1750-1900.
De inventarisatie van een
aantal belangrijke kerkelijke
en onderwijsarchieven
wordt in 2019 afgerond.
Er wordt verder gewerkt
aan de inventarisatie van de
archieven van de voormalige
gemeente Leeuwarderadeel.
Er vindt verdere oriëntatie

plaats op de digitalisering
van bouwtekeningen c.s.
Onderwijs

In samenwerking met
Kunstkade worden voor
schooljaar 2019-2020
twee nieuwe programma’s
ontwikkeld: stadhouder
Willem Lodewijk en Pier
Pander (voor VO). Er wordt
meer bronnenmateriaal
geselecteerd en beschikbaar
gesteld voor docenten in het
voortgezet onderwijs. Ook
wordt gestreefd naar een
grotere rol in de introductie
van nieuwe studenten.
Afwikkeling DNA-project

De afgelopen vier jaar is er
hard gewerkt om het community-art project DNA-Leeuwarden tot een succes te
maken. Het HCL heeft dit
project van kunstenaar Hein
de Graaf, de initiatiefnemer,
altijd van harte ondersteund.
Duizenden verzamelde buisjes met ontroerende, grappige, interessante en unieke
verhalen bieden een uniek
tijdsbeeld van Leeuwarden
rond 2018. De schat aan

verhalen zal blijvend digitaal
worden opgeslagen in het
HCL. En er wordt nagedacht
over een blijvend herinneringskunstwerk waarin alle
buisjes zijn ondergebracht.

Das HCL bietet hervorragende
Stadtführungen an. Sie sind
die Profis in Sachen Stadtge
schichte, und wer zufällich mit
William Lord unterwegs ist,
kann sich glücklich schätzen:
kein Stein in Leeuwarden
ist ihm unbekannt (CityTrip
Groningen Leeuwarden
Kulturhauptstadt 2018)

Pier Pander Museum

Het Pier Pander Museum zal
opnieuw worden ingericht.
De huidige expositie staat
inmiddels alweer ruim 10
jaar. 2019 is het jaar waarin
Pier Pander (100 jaar
geleden dus) op 55-jarige
leeftijd stierf. Ook hier
zal aandacht aan worden
besteed.
Oldehove

Na de grootste toeloop van
bezoekers ooit naar het

Leeuwarder stadssymbool
is een aantal aanpassingen
van interieur en techniek
noodzakelijk. Ook de informatie in de toren en op de
website wordt verbeterd.
Overige activiteiten en
publicaties

De bijna wekelijkse lezingen, openbare interviews
en andere activiteiten op
zondagen worden gecontinueerd. Open Joodse
Huizen/Huizen van Verzet,
Open Monumentendag
(met als thema ‘de nieuwe
dorpen’) en de Maand van
de Geschiedenis (met als
thema ‘zij/hij’) staan in de
planning. We willen onder
het motto ‘stad van verhalen’
onze rol als aanbieder en

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.

coördinator van historische
stadswandelingen nog beter
neerzetten en stroomlijnen.
Er worden meer thematische stadswandelingen en
fietstochten georganiseerd
(met o.a. de VVV). Er wordt
gewerkt aan wandelboekjes
door Huizum en Heechterp/
Schieringen en routes langs
moord en doodslag en
historische horeca. Er komen
nog meer routes beschikbaar
in een app (via o.a. izi-travel). De mogelijkheid om
rondgeleid te worden door
het stadhuis blijft. Ook het
komend jaar zijn er cursussen van de Seniorenacademie
in het HCL.

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: HCL, Fotobureau Hoge Noorden, Leeuwarder Courant, Ad Fahner, Ruben van Vliet, Haye Bijlsma en IMAZZO.
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