Jaarverslag 2018 Historisch Centrum Franeker
Op 7 februari 2018 plaatste de Franeker Courant het volgende artikel:
“Geschiedenis Franeker en inwoners in kaart : Het Historisch Centrum Franeker (HCF) opent in de
loop van dit jaar haar deuren in De Mouterij aan de Zilverstraat 46. Het HCF is een initiatief van Arjo
Hillebrand en Anne van der Laan en is onderdeel van de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker.
Geïnteresseerden kunnen bij het HCF foto’s van oud-Franeker laten scannen en informatie inwinnen.
Ook kunnen zij historische boeken en kranten inleveren die een beeld geven van het leven in vroegere
tijden in Franeker. Het HCF gaat via een website de geschiedenis van Franeker en zijn bewoners in
kaart brengen. De website is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Stichting tot behoud van
het Franeker Stadsschoon. De basis van de website wordt gevormd door informatie die Henk Kreger
en Gerard van de Heide de afgelopen tientallen jaren verzamelden in het gemeentearchief van
Franekeradeel. De informatie op de website wordt aangevuld met gegevens van Roelof Bergema en
Herman Poelsma. Mede omdat de schat aan informatie niet verloren mag gaan, is het Historisch
Centrum Franeker opgericht. De bedoeling is nog voor het einde van dit jaar van start te gaan. De
werkgroep richt zich in eerste instantie op de periode 1640 tot 1940. Te vinden is dan wie waar
woonde en wanneer in welk huis in Franeker. De website wordt daarnaast gekoppeld aan het
kaartsysteem van de Fryske Akademy, die met HISGIS (gedigitaliseerde kaarten) al informatie over de
panden in kaart heeft gebracht. Het HCF roept daarnaast iedereen op van de periode 1940 tot heden
foto's en verhalen over de panden en hun bewoners in te sturen. Ook worden voor de verwerking van
al deze gegevens enthousiaste vrijwilligers gezocht. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
het vastleggen van foto's en documenten, de website onderhouden, actuele gebeurtenissen in
Franeker filmen of de fotografie van panden en geschonken objecten. Meer informatie via Arjo
Hillebrand (0517-395374 ) en Anne van der Laan (0517-394774).”
Op 31 mei 2018 besluit de gemeenteraad van de Gemeente Waadhoeke dat de kelder van het oude
stadhuis beschikbaar wordt gesteld voor de activiteiten van het HCF. Dit mooie resultaat was te
danken aan het positieve gesprek dat Arjo op 18 april 2018 met wethouder Jan Dijkstra had plus het
feit dat Arjo een brandbrief had gestuurd naar alle fractievoorzitters van de gemeente Waadhoeke.
In september 2018 werd een korte eerste Informatiebijeenkomst in de voormalige raadskelder in het
stadhuis gehouden. Naast voorzitter Arjo Hillebrand was een 5-tal belangstellenden aanwezig. Arjo
gaf uitleg over de stand van zaken rond het Historisch Centrum Franeker en wie wilde kon vragen
stellen.
Op 19 oktober 2018 konden zo’n 40 ‘bananendozen’ met archiefmateriaal en boeken bij de zus van
wijlen dhr. Roel Bergema worden opgehaald. Deze dozen zijn daarna door een groepje vrijwilligers
o.l.v. bibliothecaris Piet Postma uitgezocht. De HCF-bibliotheek, die toen al zo’n 170 boeken over
Franeker telde, bijeengebracht door de Vereniging Vrienden van Franeker en Arjo Hillebrand, werd
aldus verrijkt met zo’n 80 nieuwe titels. Een deel van de oudere boeken werd geschonken aan de
Academie en het restant zou t.z.t. te koop worden aangeboden.
Op 20 december 2018 werd in de kelderruimte van het Franeker stadhuis een tweede
Informatiebijeenkomst voor de vrijwilligers gehouden. Deze was voorbereid door voorzitter Arjo
Hillebrand, notulist/bibliothecaris Piet Postma en webmaster Douwe v/d Wal. Er waren, naast deze 3
heren, 6 vrijwilligers aanwezig. Arjo vertelde o.a. over de stand van zaken van het Historisch Centrum
en de website in voorbereiding en Piet gaf een toelichting over de opzet van de bibliotheek.

