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leek hem wel iets voor zijn eigen stad.
Bijna een eeuw geleden kreeg hij van de

gemeente bouwruimte bij de Harlinger-
straatweg. Wits bestelde de bouwpakketten
in Wenen en begon eind 1922 met de bouw
van elf villa’s. Een hiervan is later vervangen
door de stenen villa Lobelia. De andere hui-
zen staan er nog prachtig bij in hun oor-
spronkelijke vorm.

Nog een verrassing: het grootste huis van
de Harlingerstraatweg kent vrijwel niemand
meer. Deze villa Nijehove stond met de
voorzijde aan de Spanjaardslaan, dus op de
kavel van Huis Hoek en de naastgelegen
woningen. Er zat een gigantische lap grond
bij. ,,Daar lagen drie tennisbanen op. De
grond liep over de huidige Pelikaanstraat,
bijna tot aan de Nachtegaalstraat toe’’, ver-
telt Kromhout.

Vanwege de hoge status van de Harlinger-
straatweg werd er soms hard gestreden om
de mooiste plekjes. Neem NSB-burgemeester
Willem Schönhard, die in 1943 aantrad als
vervanger van de gepensioneerde burge-
meester Julius Van Beijma. Die woonde op
de Harlingerstraatweg 6.

Aan diezelfde weg wilde Schönhard zelf
ook wel wonen, maar er kwam niets te koop.
Daarom liet hij de villa op nummer 14 vorde-
ren en bewoner Jansen moest eruit. Die
situatie duurde tot het voorjaar van 1945,
toen de Canadezen naderden. Schönhard
ontvluchtte zijn deftige straat richting de
Afsluitdijk. Later werd hij bij Alkmaar opge-
pakt, terwijl Jansen het huis terug kreeg.

I
n Leeuwarden woonde het arme volk
nooit ver weg. De villabewoners aan de
noordzijde van de Harlingerstraatweg

namen zware maatregelen om fruitdieven
(hofkesingers) uit de naastgelegen Land-
buurt op afstand te houden. Het huis op
nummer 24 bezat - net als de naastgelegen
woningen - een hoge muur met ingemetsel-
de glasscherven, zo vertelt een oud-bewoner
in het boek.

Een vermakelijk verhaal is de geschiedenis
van garagebedrijf B. Visser en C. Rauwerda,
dat in 1926 toestemming kreeg om zich op
nummer 34 en 34a te vestigen. ,,Voor diverse
omwonenden was de garage een inbreuk op
het beoogde karakter (villabouw).’’

Later kwam er een taxibedrijf in en begin
jaren zeventig ontstond nieuwe woede bij de
buren, die zich keerden tegen de vestiging
van een supermarkt op deze plek. Nog later
kwam hier de HUBO en uiteindelijk Jouw
Marktkraam.

Saillant is het verhaal over de Sint-Domi-
nicuskerk, die halverwege de jaren dertig
verrees aan de achterliggende Harlinger-
straat. Graag hadden de katholieken het
gebouw prominenter aan de grote weg ge-
bouwd, maar dat was lastig. Wel leek het
mogelijk om aan de Harlingerstraatweg een
inrit te maken.

Hierbij stuitte de kerk echter op anti-
katholieke gevoelens bij aanpalende woning-
bezitters. Sterker nog: het huis op nummer
11 mocht beslist niet aan een rooms-katho-

M
instens drie jonkheren, een
baron, een barones en talrij-
ke families met dubbele
achternamen woonden aan
de Harlingerstraatweg. ,,Alle-

maal indicaties van het wat chique, deftige
en machtige karakter van de bewoners’’,
schrijft Walter Kromhout.

Neem bijvoorbeeld villa Lobelia op num-
mer 43, waar een butler, een tuinman, een
huishoudster en een chauffeur in dienst
waren. Buurtkinderen waren diep onder de
indruk. Landelijke bekendheden woonden er
ook: denk aan minister Anne Vondeling,
staatssecretaris Els Veder-Smit en voormalig
Pvda-leider Diederik Samsom.

,,Je woonde hier op stand’’, zegt Kromhout.
Hij verdiepte zich jarenlang in de historie
van de 1,3 kilometer lange Harlingerstraat-
weg, die ver buiten Leeuwarden bekendheid
geniet. Op het oostelijke beginpunt staat het
beroemde koeienbeeld (Us Mem). Voorbij het
midden ligt het Europaplein en aan de ande-
re kant wordt de woonstraat begrensd door
het opvallende glaspaleis Crystalic.

H
oe deftig ook, toch staan er langs de
Harlingerstraatweg ‘eenvoudige’
rijtjeshuizen van rood baksteen.

Bovendien zijn de villa’s lang niet zo groot
als de woonpaleizen van Beetsterzwaag of
Oranjewoud. Grond was in de stad namelijk
duur en schaars. Toen deftige stedelingen
eind negentiende eeuw de drukke binnen-
stad ontvluchtten, wilden ze niet al te ver
van het centrum wonen. Veel gezinnen stre-
ken neer langs dichtbebouwde straten als de
Emmakade of de Spanjaardslaan.

Alleen de rijksten konden zich een vrij-
staande villa veroorloven. Hiervoor leende
de nog bijna lege Harlingerstraatweg zich
uitstekend, vond de gemeente omstreeks
1900. Eerst verscheen aan de stadszijde een
handjevol villa’s. Na de Eerste Wereldoorlog
volgde een grote bouwstroom in westelijke
richting.

,,De prijs voor het kortste verblijf aan de
Harlingerstraatweg wordt toegekend aan de
familie Kromhout, die tussen half juli en half
oktober 1963 in 2a woonde’’, zo nam de
schrijver als grapje op in het boek. Ja, hij
woonde als kind een blauwe maandag aan de
straatweg, maar dat was alleen ,,ter overbrug-
ging’’ van een verhuizing naar elders in de
stad.

,,Ik heb de Harlingerstraatweg altijd een
heel boeiende straat gevonden, met veel
verschillende soorten woningen’’, vertelt hij.
Als ambtenaar bij ‘stadsontwikkeling’ voelt
hij betrokkenheid, ,,maar ik heb dit boek
geschreven in mijn vrije tijd.’’ Dat was een
tijdrovende klus. Mensen die hoorden van
zijn boek, overstelpten hem namelijk met
foto’s, verhalen en tips

,,Leeuwarders hebben iets met deze
straat’’, merkte Kromhout. Geen wonder,
want mensen uit alle rangen en standen
kwamen hier vroeger vaak op bezoek, bij-
voorbeeld voor medisch onderzoek of de
tandarts: ,,Zeker in de jaren vijftig, zestig en
zeventig had je hier veel medische praktijken
aan huis.’’

V
eel grote architecten hebben zich
langs de Harlingerstraatweg kunnen
uitleven. Een villa-opdracht was in

Leeuwarden niet alledaags en ontwerpers
deden hier dan ook extra hun best. Krom-
hout vond het belangrijk alle architecten en
de bouwgeschiedenissen te achterhalen. Dat
lukte bijna altijd en leverde bijzondere ver-
halen op.

Neem bijvoorbeeld de houten huizen bij
de hoek met de Engelsestraat. ,,Daarover
doen veel verhalen de rond die niet klop-
pen’’. Nee, dit waren geen noodwoningen en
ze hebben ook niets te maken met het kamp
van de Engelse militairen iets verderop,
benadrukt hij.

Het zit zo: ,,Klaas Wits, eigenaar van een
schildersbedrijf te Leeuwarden en oprichter
en directeur van de N.V. Maatschappij tot
huizenexploitatie Frisia, werd tijdens een
vakantie in Oostenrijk geïnspireerd door de
prachtige houten huizen aldaar die als een
bouwpakket geleverd konden worden.’’ Dat

De Harlingerstraatweg oogde in 1900 nog leeg, maar groeide snel
uit tot de deftigste villalaan van Leeuwarden. In zijn boek Op stand
in Leeuwarden beschrijft Walter Kromhout de deftige huizen, de
kleurrijke bewoners en hun chique omgangsvormen.
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De Harlingerstraatweg is dit jaar

ook het onderwerp van de Leeu-

warder Open Monumentendag in

september. ,,We hopen dat we dan

ook huizen van binnen kunnen

laten zien’’, zegt Kromhout. Het

programma is nu nog lastig te

voorspellen. Alles hangt af van de

coronamaatregelen na de zomer.

Het boek wordt donderdag officieel

gepresenteerd.

Open Monumentendag lieke persoon of instelling worden verkocht,
zo werd in 1940 juridisch vastgelegd in de
erfpachtconstructie. Gevolg: aan de noordzij-
de van de kerk ligt nog altijd een afgesloten
inrit. De kwestie speelde zelfs nog een rol bij
de bijna-aankoop door profvoetballer Reza
Ghoochannejhad.

Een stuk voorbij het Europaplein staat een
van de meest omstreden gebouwen van de
Harlingerstraatweg: een woning uit de jaren
dertig van de jonge architect Marius Duint-
jer. Een columnist van de Leeuwarder Cou-

rant noemde dit bouwwerk op nummer 105
destijds een ,,allerjammerlijkst misbaksel’’.

Ook de Schoonheidscommissie worstelde
ermee, maar wilde de opkomst van moderne
architectuur niet remmen. Ze achtte de afge-
legen plek heel geschikt ,,voor een dergelijk
experiment.’’ Later boekte Duintjer grote
successen en het Leeuwarder huis is in de
ogen van hedendaagse architectuurhistorici
een pareltje. Burgemeester Hayo Apotheker
kocht de villa in 1993, maar woonde er
slechts kort.

Hier vlakbij moest je destijds nog de
spoorwegovergang passeren: hier lagen de
rails van de oude Dokkumer lokaalspoorweg.
Verder terug in de tijd liep er ook een tram-
spoor langs de Harlingerstraatweg. Ook die
historie komt uitgebreid aan bod in het boek.

,,Het leukste van dit boek vond ik de socia-
le kant’’, zegt Kromhout. Hij sprak met vele
oud-bewoners en liet een deel van hen uitge-
breid aan het woord. Uit hun verhalen blijkt
dat de Harlingerstraatweg lange tijd een
soort minimaatschappij vormde, met eigen
omgangsvormen.

K
romhout citeert een oud-bewoner, die
sprak van ,,een straat met een men-
ging van drie standen: de adel (‘de

sjiek’), de wereld van de hogere beroepen en
als derde de winkelstand. De drie standen
kenden elkaar onderling, groetten elkaar,
respecteerden elkaar, maar er was geen dage-
lijks verkeer tussen de standen.’’

Wanneer deftige nieuwe bewoners zich
aan de straat vestigden, organiseerden zij
een ‘ontvangdag’. Zo’n feestje werd in de
krant aangekondigd en was alleen bedoeld
voor ‘gelijkgestemden’. Kromhout: ,,Tot kort
na de oorlog was het zelfs nog gebruik voor
de heren om deze bezoeken in jacquet gesto-
ken af te leggen. En men diende te voet aan
te komen.’’

Alles werd gemoedelijker toen zich vanaf
de jaren vijftig een groot aantal jonge gezin-
nen langs de straatweg vestigde. Dat was de
gezelligste tijd, volgens veel geïnterviewden.
Buurtbewoners kwamen toen veel bij elkaar
over de vloer, waarbij onderscheid in religie
of politieke voorkeur geen grote rol meer
speelde.

Misschien keert die levendigheid nu weer
een beetje terug, oppert Kromhout: ,,Je ziet
de laatste jaren weer duidelijk een wisseling
van generaties.’’ Veel huizen zijn recent
verkocht en er wordt veel verbouwd: ,,Het
valt me op dat er weer veel nieuwe gezinnen
met kinderen zijn komen wonen.’’
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Foto boven: Het beeld van Us Mem werd in juli 1989 geplaatst op de rotonde waar de Harlingerstraat-

weg, Harlingersingel en Spanjaardslaan bijeenkomen. Daarvoor stond het beeld op het Zuiderplein.

Foto links midden: Een patrouille van de rijkspolitie controleert op de Harlingerstraatweg in 1962.

Foto rechts midden: Het westelijk deel van de Harlingerstraatweg in 1964 gefotografeerd vanaf het

Europaplein.

Foto links onder: de houten woningen aan de zuidzijde van de weg.

Foto rechts onder: het kruispunt bij Crystalic in 2021.
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