
 

 

Verslag bijeenkomst bezoekersraad 7 april 2016 

Aanwezig (allen): Ad (vz.), Bertus, Geart, Herman, Klaas (not.), Peter, Rients, Sicco, Sjoukje 

en Tom. 

1. Opening:  

De voorzitter (e.a.) verwelkomt Sjoukje Schadé. Sjoukje wil hoogst waarschijnlijk 

Sicco wel opvolgen als lid van de bezoekersraad. 

2. Verslag vorige bijeenkomst: 

Bertus was wel aanwezig. 

3. Samenstelling bezoekersraad: 

- De voorzitter roemt Sicco en overhandigt een presentje.  

- Dennis Klooster (student RUG die onderzoek doet naar 

Huizum en Cornjum rond 1900) wordt genoemd als 

mogelijke opvolger voor Rients.  

4. Mededelingen HCL: 

a. Meest opmerkelijke activiteiten en hoogtepunten van de laatste maanden:  

de theatervoorstelling over Ritsko van Vliet, plaquette Hageman, deelname aan 

monumentenmarkt, ontvangst vluchtelingen in de Oldehove, opening van het 

toeristisch seizoen (met o.a. de Oldehove en opening tentoonstelling en 

boekpresentatie Groeten van Dirk), lezing Von der Dunk, totstandkoming van 

meer en gratis instapwandelingen, bovenlokale p.r. via minicards, acquisitie 

van enkele bijzondere schilderijen. De LHR XII is nagenoeg gereed (maar 

moeizaam proces); het 50
e
 nr. van Leovardia eveneens.  

b. KH 18:               

Het HCL sluit aan bij het provinciale project Lân fan taal, m.n. bij het 

onderdeel DNA Leeuwarden. Ook de facebookpagina Leeuwarder 

portrettengalerij wordt daarmee verbonden. In 2018 komen er ook 

tentoonstellingen en presentatie m.b.t. historische bebouwing (Zicht op 

Leeuwarden, Bep Mulder en meer). De provincie komt met een project gericht 

op ‘hospitality’. Een boekje Highlights Leeuwarden in het Duits is in de maak. 

Een speciale OMD (met boekje) m.b.t. kerken en stilteplekken wordt ook al 

voorbereid.   

5. Nieuwe activiteiten, tentoonstellingen en samenwerkingsverbanden: 

a. Op korte termijn: presentatie memoires Jan de Boer, deelname aan Nacht van 

de Filosofie, pop-up tentoonstelling in etalage Ruiterskwartier, verwelkomen 

nieuwe inwoners, ‘college’ Meindert Schroor voor medewerkers 



 

 

stadsontwikkeling c.s., uitreiking Eekhoffprijs, tentoonstellingen en meer rond 

G.J. Adema, Open Joodse Huizen, upgrading schatkamer. 

b. Op iets langere termijn: deelname aan UITfestival (met tentoonstelling en meer 

over studentenleven), Open Monumentendag met thema ‘industrieel erfgoed’, 

herhaling Wie is die Meu, Maand van de Geschiedenis (met Nacht van de 

Nacht/Nacht van de Leeuwarder Geschiedenis), fiets/wandelroute Alma 

Tadema, verder experimenteren met webexposities.  

c. Op langere termijn: aansluiten bij 30-jarig bestaan NHL in 2017? Lezing over 

Mata Hari door Herman Maring? Open Monumentendag 2017 in teken van 

architect Piet de Vries.  

d. Nog suggesties?  

6. Verbetering/aanpassing dienstverlening: 

- Marga is onlangs vervroegd uitgetreden als medewerker 

dienstverlening. Vlak voor haar vertrek heeft ze nog een 

FAQ t.b.v. websitebezoekers afgerond. 

- De gevolgen van de auteursrechtenproblematiek m.b.t. 

foto’s en bouwtekeningen zijn moeilijk in te schatten. 

- Het HCL gaat (terughoudend) experimenten met 

Instagram. 

- Er zijn wat minder bezoekers geteld: 1 april 2015 7133 –

1 april 2016 5124. De teruggang lijkt veroorzaakt door 

minder onderwijsprojecten (in vergelijking tot het eerste 

kwartaal van vorig jaar). 

- Er wordt verder geëxperimenteerd met beperking van de 

dienstverlening rond feestdagen en in de zomer. Wil de 

bezoekersraad daar ook verder over nadenken? 

7. Rondvraag (en mededelingen): 

- Is de theatervoorstelling over Vestdijk ev. ook iets voor 

het HCL/Leeuwarden? 

- Verder nadenken over de fysieke zichtbaarheid van het 

HCL? 

8. Volgende bijeenkomst:  

Ergens in oktober. We zoeken t.z.t. naar een datum. 

9. Sluiting (en aansluitend eten in Restaurant Spinoza).  


