
 

 

 

Verslag bijeenkomst bezoekersraad 27 maart 2019 

Afwezig: Sjoukje. 

1. Opening: 

2. Verslag vorige bijeenkomst: 

- Leovardia en de Leeuwarder Historisch Reeks gaan 

mogelijk vaker een gezamenlijk themanummer 

uitbrengen. 

- Kan de Leeuwarder nominatie voor de Erfgoedprijs ook 

worden gepromoot via Aed Levwerd? Ja, vast. 

- Is het borstbeeld van Wumkes, dat in het oude FLMD 

stond, al weer terecht? Dat zouden ze bij Tresoar moeten 

weten. 

3. Samenstelling bezoekersraad: 

- De vervanger van Rients zou eigenlijk ‘dorpen’ moeten 

vertegenwoordigen. Er komt een lijst met suggesties. 

4. Mededelingen HCL: 

- De belangrijkste ‘legacy’ van 2018 is voor het HCL de 

upgrading van de expositieruimten (de eerste opzet van 

het plan wordt uitgedeeld). Ergens in de eerste helft van 

2020 moet de upgrading en herinrichting zijn voltooid. 

- Archivalia en documentatie m.b.t. LF 2018 stromen 

binnen. Gelukkig wordt het meeste digitaal aangeboden. 

Er komt t.z.t. ook een interviewproject. 

- Er is een nieuwe (assistent) medewerker educatie 

aangenomen (die zich vooral op het primair onderwijs 

gaat richten). 

5. Rapportage bezoekers HCL c.s. in 2018 en p.r.-jaarverslag 

- De cijfers spreken voor zich. 

6. Nieuwe activiteiten, tentoonstellingen en samenwerkingsverbanden (een greep): 

- Er werkt een stagiaire aan nieuw lesmateriaal voor het 

Pier Pander Museum. Een andere stagiair selecteert 

geschikte bronnen voor een educatieve website. 

- Er staan lezingen gepland over o 



 

 

- Het HCL werkt mee aan de opening van het 

watersportseizoen en de totstandkoming van het 

stadswandelboekje Huizum. Ook aan 100 jaar 

Wetterwille en 100 jaar Noorderbegraafplaats wordt 

meegewerkt. 

- HCL is mede organisator van Open Joodse 

Huizen/Huizen van Verzet op 28 april. 

- De Open Monumentendag zal dit keer (vooral) 

betrekking hebben op westelijke dorpen. 

- In oktober staan in het HCL o.a. een filmmiddag en een 

symposium over Redbad gepland. 

- Mogelijk komt er ook een kleine expositie in het HCL 

met foto’s van de laatste 100 dagen van burgemeester 

Crone 

- Suggesties Peter: denk aan de manifestatie ‘Licht op de 

dood in Huizum (eind oktober)’ en check de lijst 

‘kroonjaren’ van de Stichting Culturele Herdenkingen in 

Fryslân.  

7. Verbetering/aanpassing dienstverlening (nieuwe website, informatiecentrum): 

- Er wordt gewerkt aan plannen voor upgrading en 

uitbreiding van de expositieruimten (met elementen uit 

De Ark). Er wordt in die plannen uitgegaan van 

verplaatsing van het informatiecentrum/leeszaal naar de 

Hendrik ten Hoevezaal. 

- De verfraaiing van de ingangspartij c.s. met de DNA-

buisjes van kunstenaar Hein de Graaf vindt dit najaar 

nog plaats. 

- Er loopt een onderzoek naar de organisatie van en 

behoeften aan stadswandelingen. Een stagiair schrijft 

een adviesrapport. 

 

- Een nieuwe website is in voorbereiding. 

 

8. Rondvraag (en mededelingen): 

Peter:  

- Worden zondagmiddaglezingen opgenomen? De 

openbare interviews in de regel wel. Andere lezingen 

worden dikwijls bewerkt tot een artikel voor Leovardia.  



 

 

- Worden de wandel-fietsboekjes van het HCL ook 

gepubliceerd op internet? Vaak wel; soms ook in een 

app-vorm.  

- Kan het vernoemen van Bogerman, Hora Adema en Bert 

Bakker onder de aandacht van de Cie. Straatnaamgeving 

worden gebracht? Ja dat kan vast. 

Margriet:  

- Wat staat er op het Kunstmenu 2020? In ieder geval 

Willem Lodewijk en mogelijk ook de bevrijding of 

WO2. 

Herman: 

- Wordt er ook wat gedaan met het Eysingahuis? Er zijn 

contacten. Het Eysingahuis is ook gratis open tijdens het 

Open Monumentenweekend. 

9. Volgende bijeenkomst:  

Er wordt in overleg gezocht naar een geschikte datum in oktober. Mogelijke 

onderwerpen: nieuwe website, verfraaiing entree en/of upgrading expositieruimten. 

10. Sluiting (en aansluitend informeel afscheid van Rients in De Koperen 

Tuin). 
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