
 

 

Verslag bijeenkomst bezoekersraad 4 juli 2017 

Aanwezig: allen op Bertus en Geart na. 

1. Opening: 

- Rients deelt een door hem geschreven boekje over zijn 

familie uit. 

2. Verslag vorige bijeenkomst: 

- De klimaatvitrine in het i.c. wordt inmiddels (deels) 

gebruikt t.b.v. nieuwe aanwinsten. 

3. Samenstelling bezoekersraad: 

- Rients blijft nog wel even lid.  

- Bertus houdt er binnenkort mee op, maar doet suggesties 

voor m.b.t. zijn opvolging. 

- Moeten Grou en Stiens t.z.t. niet beter 

vertegenwoordigd? 

4. Mededelingen HCL: 

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

Fototentoonsteling en presentatie boek over jaren 70, presentatie boek ‘sporen 

van religieus leven’, fototentoonstelling Hooghiemstra in PPM, tentoonstelling 

en presentatie boek Piet de Vries, uitzending Verborgen Verleden met Arjen 

Lubach in HCL. 

b. KH 18:               

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

onderdeel DNA Leeuwarden. T.b.v. HCL-activiteiten tussen april en november 

2018 zal De Ark (opgepimpt en verplaatst naar de Noorderstadsgracht) worden 

ingezet. Ook aandacht voor 250 jaar Liwwadders. UIT op 3 september moet 

een preview bieden. In 2018 komen er ook tentoonstellingen en presentatie 

m.b.t. historische bebouwing (Zicht op Leeuwarden, Bep Mulder en meer). Er 

worden meer stadswandelingen aangeboden en er komen meer anderstalige 

teksten. 

5. Nieuwe activiteiten, tentoonstellingen en samenwerkingsverbanden: 

a. Op korte termijn: enkele jaren 70-activiteiten, enkele Piet de Vries-activiteiten, 

enkele Oud Oost-activiteiten, rondleidingen stadhuis en meer met Mata Hari.  

b. Op iets langere termijn: deelname aan expo Fryslânfoto, Weekend van de 

Leeuwarder Geschiedenis (met o.a. Leeuwarder Historische Quiz en 

presentatie boek Ken je Leeuwarden), Dag van de Leeuwarder Archeologie.  



 

 

c. Suggesties: meer met Anna Maria van Schurman, meer met ‘klinkend erfgoed’. 

6. Verbetering/aanpassing dienstverlening: 

- Ook deze zomer wordt de dienstverlening beperkt. 

- Het grootste deel van het Oud Rechterlijk Archief komt 

nog dit jaar digitaal beschikbaar. De meeste prenten, 

tekeningen en schilderijen zijn inmiddels ook 

gedigitaliseerd. 

- De HCL-website wordt geschikt gemaakt voor mobiele 

gebruikers. 

7. Rondvraag (en mededelingen): 

- Kan er (jaarlijks) een lijst van archief- en 

bibliotheekaanwinsten worden gepubliceerd of op de 

website geplaatst? Waarschijnlijk wel. 

- Kunnen de radio-opnamen van Leeuwarden Toen (met 

Ad en Jes) ook digitaal worden aangeboden? 

Waarschijnlijk wel.  

- Kan er dit najaar weer een archeologische fietstocht 

worden georganiseerd? Jazeker. 

8. Volgende bijeenkomst:  

14 november, 16.00 uur (liefst met een afsluitende borrel). 

9. Sluiting.  

 

 


