
 

 

Verslag bijeenkomst bezoekersraad 11 november 2015 

Afwezig: Peter en Sicco. Aanwezig: Ad (vz.), Geart, Herman, Klaas (not.), Rients en Tom. 

1. Opening:  

2. Verslag vorige bijeenkomst: 

Geen opmerkingen. 

3. Samenstelling bezoekersraad: 

Van Sicco wordt de volgende keer afscheid genomen. Rients blijft nog even. De 

volgende namen worden genoemd als mogelijke vervanging: Sjoukje Schadé, Jannie 

van der Kloet, Martha Kist, Symen Schoustra, Jaap Keizer, Botsie Hazelhoff, Henk 

Dillerop en iemand van de NGV. Voor de volgende vergadering wordt er tenminste 

één iemand benaderd.  

4. Mededelingen HCL: 

a. Jaarcijfers: Er wordt gewerkt aan het p.r.-jaarverslag. Nu is al 

duidelijk dat er een aantal records worden gebroken, zoals 

record aantal bezoekers HCL, record aantal kinderen met 

onderwijsprojecten en record aantal bezoekers Oldehove. 

b. Meest opmerkelijke activiteiten van de laatste maanden: UIT, 

OMD, 300 jaar stadhuis, Wie is de Meu? Nacht van de Nacht. 

Het Maria Louise-jaar is bijna afgelopen. 

5. Nieuwe activiteiten, tentoonstellingen en samenwerkingsverbanden: 

Samenwerkingsverbanden als het Maria Louisejaar (met o.a. Fries Museum) en 300 

Jaar Stadhuis (met o.a. de griffie) zijn redelijk succesvol te noemen, maar op 

onderdelen soms heel ingewikkeld en tijdrovend.  

a. Publicaties: De Historische Atlas en de ‘herinneringen’ van Douwe Keizer 

worden binnenkort in het HCL gepresenteerd. Er komt een Duitstalige versie 

van het wandelgidsje ‘Highlights’. De LHR is vertraagd en verschijnt in de 

eerste helft van 2016. Waarschijnlijk komen er ook wandel/fiets-gidsjes 

‘industrieel erfgoed’, Alma Tadema en Mata Hari. 

b. Exposities: Begin januari komt er een tentoonstelling met materiaal uit de 

Historische Atlas. In 2016  komen er ook exposities over industrieel erfgoed, 

collectie Swierstra, studentenleven en Adema (in Pier Pander Museum). Er 

moeten nog activiteiten bij worden bedacht. In 2017 tentoonstelling over 

architect Piet de Vries? 

c. Activiteiten: Begin april wordt er weer een opening van het toeristisch seizoen 

georganiseerd in combinatie met de heropening van de Oldehove. De 

Eekhoffprijs wordt in april uitgereikt. De ‘open’ stadswandelingen worden 

hoogst waarschijnlijk gecontinueerd en mogelijk zelfs uitgebreid.  



 

 

d. KH 2018: De projecten Lân Fan Taal en DNA Leeuwarden worden voorbereid. 

e. Nog suggesties? Bertus roemt het aanbod voor het basisonderwijs. Bertus heeft 

zich onlangs nogal verdiept in de mogelijkheden voor erfgoed- en 

omgevingsonderwijs. Hij wil daarover wel vertellen in HCL-overleg of HIT. 

Tom is nog in het bezit van een casettebandje (uit de boedel van de opgeheven 

Stúdzjerûnte Sudertrimdiel) met een interview met de laatste boer van 

Pylkwier. Kan het HCL daar wat mee?  

6. Verbetering/aanpassing dienstverlening: 

- De website is iets verbeterd en verder gevuld. 

- Verlichting en apparatuur in de Eekhoffzaal wordt nog dit jaar verbeterd of vervangen 

[is inmiddels afgehandeld]. 

- Het Archeologische Steunpunt wordt volgend jaar iets aangepast (verlichting, 

bebording en naam?). 

- Er zijn proeven gedaan met beperking van de dienstverlening in de zomermaanden en 

met onderzoek op afspraak buiten de openingstijden. 

- Het HCL is dicht tussen kerst en nieuwjaar.  

7. Rondvraag (en mededelingen): 

Bertus komt binnenkort met tientallen tekeningen (in het kader van de tekenwedstrijd 

300 Jaar Stadhuis). 

8. Volgende bijeenkomst:  

Woensdag 23 maart, 16.00 uur. Met een drankje en een hapje in een nog nader te 

bepalen etablissement. 

9. Sluiting.  


