Franeker 15-01-2020

Jaarverslag 2019 Historisch Centrum Franeker
Op 18 maart 2019 was er de derde Informatiebijeenkomst Vrijwilligers. Naast voorzitter Arjo
Hillebrand, notulist/bibliothecaris Piet Postma en webmaster Douwe v/d Wal waren deze keer zo’n 7
andere vrijwilligers aanwezig. Naast een update van kleine onderwerpen kwamen o.a. aan de orde
de contacten met de gemeente over het wel of niet permanent mogen gaan gebruiken van de
stadhuisruimte, de presentatie van de Franeker pagina van het HISGIS, de wens voor het
samenstellen van een sponsorgroepen en de stand van zaken rond de website.
Op 18 april 2019 werd in de Trouwzaal van het Franeker stadhuis de ‘Time machine’ in werking
gesteld door wethouder Jan Dijkstra. Met deze historische website https://maps.hisgis.nl/fr/fs/
kwam allerlei informatie over woningen in Franeker en hun bewoners uit de periode 1600 tot 1945
beschikbaar. Door een huis of perceel op de kaart aan te klikken verschijnen alle gegevens
tegelijkertijd in beeld. Deze gegevens over Franeker zijn oorspronkelijk verzameld door wijlen Henk
Kreger en aangevuld en aangepast door Gerard van der Heide. Arjo Hillebrand van de werkgroep
Historisch Centrum Franeker, heeft de data genormaliseerd. Het HISGIS-team van de Fryske
Akademy heeft verder veel historische data van de betrokkenen geïntegreerd met eigen nieuwe data
en kaarten.
Op 17 juni 2019 vond de vierde Informatiebijeenkomst Vrijwilligers plaats. Naast voorzitter Arjo
Hillebrand en bibliothecaris/notulist Piet Postma waren er slechts 3 andere vrijwilligers aanwezig.
Onderwerpen op de agenda waren o.a. de contacten met de gemeente, de commissie 75 jaar
Bevrijding Franeker, de samenstelling van de sponsorgroep en de organisatie i.v.m. de lancering van
de website tijdens de Agrarische Dagen in september.
Op 13 juli 2019 brengt Arjo Hillebrand in een schrijven naar de vrijwilligers verslag uit van zijn
gesprek met mevr. Hummel van de gemeente Waadhoeke. De gemeente heeft definitief toegezegd
dat de ruimte in het stadhuis nu permanent gebruikt mag gaan worden, mits onder de naam
Historisch Centrum Waadhoeke en met als voorwaarde dat ook andere historische groeperingen hun
materialen daar tentoon mogen stellen.
Op 12 september 2019 werd de website www.historischcentrumfraneker.nl gelanceerd. Deze
website kon worden gefinancierd door een grote gift van de Stichting tot Behoud van het Franeker
Stadsschoon. De website toont via de onderdelen panden, inwoners, foto’s, boeken en films veel
informatie over de historie van Franeker. Door te zoeken op naam of adres krijgt de bezoeker
toegang tot de historische gegevens (en beelden) van de bewoners en van de woning.
Op 21 oktober 2019 was er de vijfde Informatiebijeenkomst Vrijwilligers. Er is o.a. een terugblik op
de lancering van de website en de eerste Open Middagen. En er wordt afgesproken vanaf november
te starten met vaste Open Middagen op de maandag en 1x in de maand op zaterdag. Mede om de
taken van Arjo wat te verlichten zal een kleine commissie, bestaande uit Arjo Hillebrand, Piet
Postma, Douwe van der Wal, Bart Haarsma en Leo Versteeg de komende activiteiten gaan
voorbereiden. Op 28 oktober en 9 december komt dit voorlopig bestuur al 2x bijeen om de lopende
zaken voor het HCF te bespreken.
Vanaf 11 november 2019 is het HCF iedere maandagmiddag, en tevens iedere 1e zaterdagmiddag
van de maand van 14.00-17.00 uur, geopend. Een 9-tal vrijwilligers zorgt beurtelings voor ontvangst
van belangstellenden. Gemiddeld komen er in de eerste weken per middag zo’n 10 bezoekers.

