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De stenen stolp

Jaren achtereen
brachten Huizumer boeren
geld bijeen
voor hun te bouwen godshuis
hooggelegen, binnengaats,
oostwaarts
van de middeleeuwse Middelzee

Het leek op bedelen,
’t was crowdfunding
avant la lettre,
bij boeren en edelen,
voor een doel niets minder
dan hun raison d’être.

Zoo vergaarde
agrarische negotie
op vruchtbare aarde
een lang verbeide plaats
van emotionele devotie.

Naast de kerk,
te midden van lommer, wingerd
en menige zerk
hield dag en nacht
als symbolische wijsvinger
de toren de wacht

Negen eeuwen lang
is hier gepreekt,
zegen afgesmeekt,
met welgevulde longen
uit volle borst
vesper, psalm, gezang
gezongen.

Deze tempel van de hoop
met unieke schotels in haar gewelf,
bleef al die jaren
ongenaakbaar zich zelf
bij doop van pas gebaarden
en uitvaart der opgebaarden

Hier is aan emotie
talloos veel gedeeld,
van lief tot onpeilbaar leed.
Maar van lieverlede
Verschraalde de devotie
Trad gestolde stilte in.
Leek alles van waarde weerloos.

Na sprakeloze, verweesde jaren
Is een tempel herboren.
Hoor je weer koren
Wordt hier weer gerouwd, getrouwd,
Wordt hier gemusiceerd,
de muze geëerd.

Rustieke plaats, vol symboliek
Mozaïek van Romaans tot Gotiek,
Broed- en vrijplaats
voor gedichten en gedachten,
vergezichten, voordrachten,
lievelingsmuziek.

Onder deze stenen stolp
wil ik schuilen.

Peter de Haan
Maart 2016
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Ten geleide
Een beetje verscholen, dicht onder het hart van de oude stad 
Leeuwarden, ligt Huizum. Een klein dorp met een paar mooie oude 
straten en een buitengebied dat inmiddels grotendeels is opgegaan in de 
stad. De naam Huizum zou verwijzen naar ‘bij de huizen’. Aangenomen 
wordt dat daarbij is gedoeld op de huizen van enkele bekende 
geslachten, zoals de Abbinga’s en de Feitsma’s.
Het verhaal over Huizum verdient het om verteld te worden. Deze 
wandeling stelt u in staat dat zelf te ervaren. De wandeling begint bij 
het pronkstuk van dit dorp: de middeleeuwse kerk, gewijd aan Johannes 
de Doper. Misschien bespeurt u nog iets van de aanwezigheid van Bucho 
van Aytta, in de vroege 16e eeuw pastoor in dit dorp, oom en opvoeder 
van de beroemde Viglius van Aytta, die later raadsman van de hertog 
van Saksen zou worden en zelfs van de Habsburgse keizer Karel de 
Vijfde. Wandel over het kerkhof met zijn mooie baarhuisje en bijzondere 
zerken. Van daar loopt u naar het fraaie Abbingapark, genoemd naar de 
laatmiddeleeuwse stins waarvan de bewoners hartstochtelijk meededen 
aan de strijd tussen Vetkopers en Schieringers. Verderop komt de route 
ook langs het ultramoderne Medisch Centrum Leeuwarden. 

VOORAF

vooraf

De Dorpskerk van Huizum.
FOTO: CHR. TRIEBERT.
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Via de Huizumerlaan gaat de wandeling naar de Schrans. Daar komen 
veel verhaallijnen samen van deze Huizumer wandeling. 
Na de Schrans leidt de route u langs de Potmarge, het prachtige, oude 
riviertje dat ooit water uit de Friese veengebieden afvoerde naar 
de lang geleden ingedijkte Middelzee. Het oude land ‘Aldlân’ zou 
zo vanaf de middeleeuwen gezelschap krijgen van het nieuwe land 
‘Nijlân’, ten westen van de Schrans.

De rivaliteit tussen Huizum en Leeuwarden
Wie oude landkaarten ziet van Leeuwarden en omgeving zal verrast 
zijn door de openheid van het landschap rondom de oude binnenstad. 
Halverwege de 19e eeuw trad de stad nog amper buiten de oevers van 
zijn oude stadsgracht, getuige de kaart van 1859. Zelfs in 1925 is de 
bebouwing ten zuiden van de spoorlijn zeer beperkt en is het dorp 
Huizum nog goed herkenbaar.
Daarna begon de gemeente Leeuwarderadeel ter weerszijden van 
de Verlengde Schrans in snel tempo straten aan te leggen en de 
daaraan gelegen percelen ter bebouwing te verkopen. In de tijd van 
woningnood na de Tweede Wereldoorlog zette de groei van de stad 
Leeuwarden onstuimig door. Misschien kan gezegd worden dat 
wonen en werken in het relatief rustige Huizum aantrekkingskracht 
begon uit te oefenen op de inwoners en bedrijven van Leeuwarden. 
Van oudsher zat er in de relatie tussen stad en dorp trouwens wel 
enig venijn. Een vroeg twistpunt was de bouw van de Nederduitsche 
Schouwburg, die in 1755 aan de westkant van de Schrans werd 
gevestigd. Dit theater organiseerde vlotte voorstellingen in de 
volkstaal, in plaats van in het deftige Frans. Het kwam geregeld 
voor dat in de schouwburg toneelstukken werden opgevoerd die in 
Leeuwarden door het stadsbestuur verboden waren. Daar kwamen 
veel inwoners van Leeuwarden op af. Rond 1790 werd de westzijde 
van de Schrans verder bebouwd, waardoor de schouwburg moest 
worden afgebroken.

Een nog vroeger twistpunt was de vestiging van een Bank van 
Lening in Huizum. In 1678 werd aan de oostzijde aan de kop van de 
Schrans, nu een kantoorpand, een Bank van Lening opgericht door 
een zekere heer Formhout. Deze bank, of eigenlijk een lommerd, werd 
al snel winstgevender dan de lommerd in Leeuwarden en dat leverde 

Gezicht vanaf het Huizumer kerkhof over de Wirdumervaart naar het 
noordwesten. Rechts de bebouwing achter Huizum Dorp zuidzijde. 

FOTO: G. ROMMERTS, CIRCA 1900.
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Leeuwarderadeel die destijds nog uit een noordelijk en zuidelijk 
‘trimdeel’ bestond. Op 1 januari van dat jaar voegde de Duitse 
bezetter het gehele zuidelijk trimdeel en delen van het noordelijk 
trimdeel bij Leeuwarden. Toch bleef tot 1965 het gemeentehuis van 
Leeuwarderadeel nog in Huizum staan, ook al hoorde het dorp zelf 
al bij de stad. In westelijke richting strekte het bebouwde Huizum 
zich in de vooroorlogse jaren uit tot wat nu de Hollander- en de 
Schilderswijk heet. In het noorden vormde het riviertje de Potmarge 
historisch de grens tussen Leeuwarden en Huizum. De inlijving van 
Huizum door Leeuwarden had als gevolg dat Huizum als plaatsnaam 
verdween en dat er problemen ontstonden met identieke straatnamen 
(Torenstraat, Zuiderstraat e.d.). Dat resulteerde er in dat er 21 straten 
in Huizum een andere naam kregen.

De stevige naoorlogse omhelzing van Huizum heeft er niet toe geleid 
dat het dorp van de aardbodem verdween. Integendeel, nog steeds 
is het goed toeven in het dorp waarvan de oude middeleeuwse kerk 
het middelpunt vormt. Hiervoor is enkele keren verwezen naar 
spanningen die zich in de loop der jaren voordeden tussen Huizum 
en Leeuwarden. Die strijdbijl is definitief begraven: bewoners voelen 
zich in het algemeen nu zowel ‘Huizumer’ als ‘Leeuwarder’.

veel scheve gezichten op. Toen Formhout in Leeuwarden ook nog 
aanplakbiljetten ophing voor zijn nering, haalde hij zich de woede van 
de vroedschap van Leeuwarden op de hals. Formhout werd opgepakt 
en moest voorkomen. Hij werd uiteindelijk met een proces-verbaal 
weer naar huis gestuurd.

Tot in de 20e eeuw bleven er wrijvingen tussen Leeuwarden en 
Leeuwarderadeel. Zoals toen in Leeuwarden een gemeentelijk 
slachthuis in gebruik werd genomen. Het thuisslachten werd de slagers 
in de stad verboden en zij moesten hun speklapjes en biefstukjes in spe 
ter slacht aanbieden aan het slachthuis. Tegen betaling, uiteraard. Het 
Leeuwarder stadsbestuur nam voetstoots aan dat Leeuwarderadeel in 
ieder geval de slagers in Huizum ook zou verplichten van het abattoir 
gebruik te gaan maken. Dat gebeurde echter niet. Tot ontstemming 
van Leeuwarden. Want niet alleen liep het slachthuis daardoor 
inkomsten mis, ook konden de Huizumer slagers op die manier 
goedkoper werken en menig Leeuwarder huisvrouw stak de spoorbaan 
over om, voordeliger dan in Leeuwarden, in Huizum haar sudderlapjes 
en pondje gehakt te halen.
De contacten over en weer zullen er voor hebben gezorgd dat er 
enerzijds ook door bewoners in Huizum Liwwadders werd gesproken 
maar dat dat dialect anderzijds vaak meer Friese of verfrieste woorden 
kende dan het dialect dat boven de spoorlijn werd gesproken.
Tot 1944 was Huizum de trotse hoofdplaats van de gemeente 

Detail van de plattegrond van Leeuwarden door Jacob van Deventer 
uit circa 1550. In het zuidoosten ligt het dorp Huizum. 

Gezicht op de Dorpskerk in Huizum vanuit het noorden. 
AQUAREL: JOHANNES ELSINGA, 1940.



Uitsnede van een kaart van Leeuwarden en Huizum uit 1943,  
net voordat Huizum aan de gemeente Leeuwarden werd toegevoegd.
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1	 Huizum Dorp 67
	 Dorpskerk	Huizum

De Dorpskerk van Huizum is van oorsprong een katholieke kerk 
gewijd aan Sint Jan Baptist – Johannes de Doper. Het schip dateert 
getuige meerdere tufsteenresten tenminste voor een deel nog uit de 
12e eeuw en heeft daarmee de oudste bouwsporen van Leeuwarden. 
Deze ouderdom is aan de buitenkant niet af te lezen, de vorm van 
de huidige vensters en het koor zijn laatgotisch. Waarschijnlijk is de 
kerk in die tijd verbouwd of opnieuw opgebouwd waarbij de oude 
tufstenen zijn gebruikt. Bij die verbouwing werd de kerk voorzien van 
een vijfzijdig gesloten koor.
Zoals tal van andere middeleeuwse kerken is ook deze kerk in oost-
westelijke richting gebouwd waarbij de toren aan de westkant 
staat. Het kerkschip is na vele herstellingen, waarbij verschillende 
steensoorten met van elkaar afwijkende maten werden gebruikt, 
bepleisterd.
Tot het interieur van de kerk behoort een houten preekstoel in 
renaissancestijl, te dateren rond 1550. De preekstoel is de enige in 
Fryslân van vóór de Reformatie en daarmee de oudste en een van 

DE	WANDELING

Interieur van de Dorpskerk. FOTO: PETER POPKEN.
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De grote klok wordt nog maar zelden geluid, omdat de toren door het 
gebruik ervan verzakt. Alleen voor speciale gelegenheden wordt de 
zware bel nog gebruikt.

Vandaag de dag valt de kerk van Huizum onder de Stichting Alde 
Fryske Tsjerken en voert een Plaatselijke Commissie het beheer. De 
kerk telt een kleine tweehonderd zitplaatsen. Er worden lezingen, 
exposities en concerten georganiseerd, maar de kerk wordt ook 
verhuurd voor bijvoorbeeld trouwerijen of uitvaarten. De kerk 
beschikt over een intensief gebruikt nevengebouw, de Voorhof, 
Huizum Dorp 73 met toilet- en keukenvoorzieningen en een aparte 
zaal met ruimte voor maximaal negentig personen.
’s Avonds is de kerk feeëriek verlicht, een aspect dat door de 
omwonenden zeer gewaardeerd wordt: het draagt zichtbaar bij aan 
hun Huizumer ‘identiteit’.
Rondom de kerk ligt een kerkhof waar sinds 1979 niet meer mag 
worden begraven. Nu de kerkhoven bij de Oldehove en bij de Grote of 
Jacobijner Kerk in de loop der jaren zijn verdwenen is het kerkhof in 
Huizum nog het enige in de stad dat de naam ‘kerkhof’ mag dragen.
Op het kerkhof, schuin achter en zuidwestelijk van de kerk, staat een 
door vrijwilligers geheel gerenoveerd baarhuisje uit 1875 met daarin 
een klein museum gewijd aan grafcultuur, zoals een eikenhouten kist, 
graftrommels, lijkwaden en dergelijke.
Bij het toegangspad naar de kerk vindt u een paneel met informatie 
over bezichtigingen van kerk, kerkhof en baarhuisje. 

Graven in en rond de Dorpskerk
Het kerkhof is al eeuwen in gebruik, maar de zerken rond de 
kerk dateren uit de laatste twee eeuwen. Enkele graven zijn nog 
van voor 1850. Deze behoren toe aan welgestelde families uit de 
omgeving van Huizum, bijvoorbeeld van de familie Speelman 
Wobma, de familie Beucker Andreae, de familie Van Sloterdijck 
en sinds kort de families Sixma en Van Beijma. Bijzonder is ook 
een oude  grafzerk met een Fries gedichtje van volksdichter Hepke 
Martens Bakker (1848-1927). Heel fraai is de gebeeldhouwde zerk 
van C.H.F.A. Battaerd en zijn vrouw baronesse S.B.M. van Asbeck. 
Deze steen is te vinden aan de zuidkant, ter hoogte van de toren. 
Carel Herman Ferdinand Alexander Battaerd trad als 11-jarige in 

de weinige in het land die acht kanten telt; de meeste zijn zeshoekig. 
Op de rand staat een Latijnse tekst. Het om de kansel staande 
doophek en de doopvont stammen uit de 17e eeuw. Ook zeer bijzonder 
zijn de laatgotische briefpanelen en de zuiltjes in de stijl van de 
vroegrenaissance in de meest oostelijke herenbank aan de noordwand.
Wie naar boven kijkt zal in het tongewelf middeleeuwse rozetten 
ontdekken. Het gaat hierbij om passie-emblemen.
In de 16e eeuw zat er al een orgel in de kerk. Dat was overigens een 
ander orgel dan het huidige. Het huidige orgel is gebouwd in 1849 door 
de orgelmakers Van Dam. Er liggen hier op het kerkhof meerdere leden 
van de bekende orgelfabrikantenfamilie begraven. In 2015 is het orgel 
grondig gerestaureerd. Een deel van het pijpwerk van het oude orgel is 
in dit nieuwe orgel hergebruikt. 

De toren stamt uit de 13e eeuw en in de 16e eeuw is er nog een deel 
bovenop gebouwd. In de toren hangen twee klokken, de oudste 
klok is in 1529 gegoten en de tweede in 1582. Tijdens de bezetting 
werden beide klokken door de Duitsers uit de toren gehaald en naar 
Duitsland getransporteerd om gebruikt te worden voor de fabricage 
van oorlogsmaterieel. Gelukkig is dat niet gebeurd. Na de oorlog zijn 
beide onbeschadigd teruggevonden en weer opgehangen in de toren. 

 Interieur van het baarhuisje. FOTO: PETER POPKEN.
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altaarsteen gebruikten als drempel in de deur tussen hal en toren. 
Later hebben zij de vrouw van een (protestantse) dominee in het 
graf van de pastoor begraven. Deze zou zich in zijn graf hebben 
omgedraaid als hij dit had geweten!

militaire dienst en maakte in 1815 de slag bij Waterloo mee. Hij 
zou tot 1856 onder de wapenen blijven.
Op sommige grafstenen staan kleine gedichtjes, zoals dat op het 
graf van Klaas Feenstra:

O, Jongeling, gedenk aan mij
Die hier voorbij komt treden,
Voorheen was ik gelijk als gij
Nu leg ik hier beneden.

In de zuidelijke muur van de kerk is een steen gemetseld met 
daarop een gedicht van de jurist en dichter Robidé van der Aa, ter 
nagedachtenis aan zijn vrouw Eelkje Poppes die hier, samen met 
vijf kinderen, werd begraven. Berustend schrijft Van der Aa op die 
plaquette: maar ’t past mij niet te klagen, daar ‘k meer dan dertien 
jaar met haar gelukkig was… In het Fries Museum bevindt zich 
een schilderij van de dichteres Eelkje Poppes, gemaakt door Willem 
Bartel van der Kooi.

Ook in de kerk zijn graven te vinden, maar liefst 26, bijvoorbeeld 
van David en Sixtus Acronius, beiden predikant in deze kerk. 
David overleed in 1669, Sixtus in 1691. Anna Maria van Schurman 
(zie verderop) kende David Acronius goed. Zij heeft over hem in 
1665 een lofdicht geschreven.
Nabij de preekstoel liggen de graven van jonkheer Epo van Douma 
en zijn vrouw Saeck van Burmania. Epo maakte in 1566 deel uit 
van het Verbond van Edelen dat het bekende smeekschrift richtte 
aan landvoogdes Margaretha van Parma. Als straf werd hij later 
door Alva verbannen, waarna hij naar Emden vluchtte. Na de 
oprichting van de Unie van Utrecht keerde Epo terug en overleed 
in 1602, zijn vrouw in 1607. Een van de klokken in de toren van de 
kerk is een geschenk van Epo van Douma. Naar hem wordt sinds 
2014 een van de jaarlijkse lezingen genoemd.

Een bijzonder verhaal is verbonden aan het graf van de Huizumer 
pastoor Douwe Pouwels. Na de Reformatie werd de kerk gebruikt 
voor de protestantse eredienst. Na jaren van geloofsstrijd 
hadden de protestan ten zo’n hekel aan de katholieken dat zij een  De grafzerk van ds. David Acronius. FOTO: PETER POPKEN. 
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2	 Huizumer begraafplaats

Ook op de Huizumer begraafplaats – aangelegd in 1922 – iets verder van 
de kerk af, rusten bekende Leeuwarders en Friezen. Jacob Botke, de bio-
loog naar wie een straat is genoemd; oud-burgemeester Jan Jansonius 
voor wie hetzelfde geldt. Ook liggen de internationaal befaamde archeo-
loog mr. Pieter Boeles, ARP-voorman Hendrik Algra (lang woonachtig 
in Huizumerlaan 30) en tv-dominee Ype Schaaf hier begraven, evenals 
schrijver-journalist Piter Terpstra en Taco van der Veen die een belang-
rijke rol speelde bij De Overval op het Leeuwarder Huis van Bewaring 
op 8 december 1944. Bij die gelegenheid werden vijftig gevangenen 
bevrijd. Verderop rust Karst Leemburg hier, de enige Leeuwarder (en 
Huizumer) die ooit de Elfstedentocht heeft gewonnen. Verder zijn er di-
verse oorlogs graven die op 4 mei worden herdacht. Deze dodenherden-
king voert onder veelal bloeiende prunusbomen langs alle oorlogsgraven 
en heeft door de kleinschaligheid een intiem karakter. De jaarlijkse do-
denherdenking wordt sinds 2015 gevolgd door de 5 Mei Rede die de dag 
erop door een landelijke prominent in de Dorpskerk wordt gehouden. Op 
4 mei 2015 is nabij de ingang van de begraafplaats een herdenkingspa-
neel onthuld voor de bemanning van de in december 1943 bij Barrahûs 
neergestorte Britse bommenwerper. De begraafplaats kent sinds 2011 
een bijzonder kunstwerk in de vorm van een stalen toegangshek. De 
beeldend kunste naar Gerrit Terpstra verwijst daarbij naar de sterfelijk-
heid: het brede hek symboliseert twee keer twaalf ribben van een mens 
en de smalle toegangspoort verbeeldt duidelijk een vlam.

Jan Slauerhoff en Huizum
De meest internationaal georiënteerde dichter die Nederland heeft 
voortgebracht was de in Leeuwarden geboren dichter-scheepsarts 
Jan Slauerhoff (1898-1936). Zijn werk wordt nog steeds gelezen en 
zijn poëzie mag dan ook gerust ‘tijdloos’ genoemd worden. 

Bij de ingang van het kerkhof staat op een sokkel de grafsteenplaat 
van de ouders van Jan Slauerhoff. Zijn vader heette Jan Jacob 
Slauerhoff, geboren in Leeuwarden en zijn moeder was de van 
Vlieland afkomstige Cornelia Pronker. De dichter wijdde een van 
zijn langste gedichten, In Memoriam Patris, met liefst 34 strofen, 
aan zijn vader en diens begrafenis in Huizum. In 2018, toen 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018) was, werden 
in de Dorpskerk tal van evenementen aan de dichter en diens gedicht 
gewijd. Daarbij ging het om theatervoorstellingen, een expositie, 
een boek met het herdenkingsgedicht in tien talen en de Slauerhoff 
Wandeling die start bij zijn geboortehuis aan de Voorstreek en 
eindigt bij de Dorpskerk. Een deel van de theatervoorstelling speelde 
zich zelfs buiten, op de begraafplaats, af. Vanwege de connectie 
tussen de Dorpskerk Huizum en de dichter Slauerhoff wordt hier 
jaarlijks de Slauerhoff Lezing op of rond zijn sterfdatum (5 oktober) 
georganiseerd. Ook bevindt zich in de kerk aan de zuidzijde in een 
nis, die er bijna voor gebouwd lijkt te zijn, sinds 2019 een bronzen 
sculptuur met het portret van Jan Slauerhoff.

De grafsteenplaat van de ouders van J.J. Slauerhoff bij 
de Dorpskerk van Huizum. FOTO: PETER POPKEN. 

Hendrik Algra (1896 – 1982): leraar, journalist 
en antirevolutionair politicus. Was o.a. 
hoofdredacteur van het Friesch Dagblad en lid 
van de Eerste Kamer der Staten Generaal.  
FOTO: LEEUWARDER COURANT, 1966.
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Poëzietableau
Misschien was het bij het betreden van het kerkhof al opgevallen: 
in Leeuwarden ligt de poëzie op straat. Letterlijk, want verspreid 
door de stad liggen zo’n vijftig in Belgisch hardsteen gebeitelde 
gedichten in het plaveisel. De eerste tien stenen gedichten werden 
in 1993 aangeboden aan mr. G.J. te Loo bij diens afscheid als 
burgemeester van Leeuwarden. In de loop van de jaren werd 
het aantal stenen gedurig uitgebreid tot ruim vijftig (2019). Meer 
informatie vindt u op www.poezieroute.nl en de app van de 
poëzieroute Leeuwarden.
Reeds bij het begin van onze wandeltocht ligt één van deze 
gedichten en wel pal bij het toegangshek naar de Dorpskerk. Het is 
een steen met een gedicht van Atze van Wieren getiteld Dorpskerk 
Huizum dat een heel eigen kijk geeft op de historie van het oude 
kerkje en de vooruitgang en tegelijk de vrijwilligers die zorgdragen 
voor het erfgoed als nieuwe ‘mantelzorgers’ bestempelt. Er zijn op 
of langs deze wandelroute nog meer ‘stenen gedichten’ te vinden. 

Wie was Karst Leemburg?
Leemburg werd in 1889 geboren te Terwispel en hij won de in 
1929 verreden Elfstedentocht. Op 12 januari van dat jaar begon 
het te vriezen. De vorst hield enkele weken aan. In februari 1929 
was het ijs al zo dik, dat men met auto’s over de Zuiderzee kon 
rijden. Op 12 februari 1929 werd dan ook een Elfstedentocht 
gereden bij een temperatuur van -18 graden. Er deden 98 
wedstrijdrijders en 201 toerrijders aan mee.

Al snel vielen deelnemers uit met bevroren oren en tenen. Een 
aantal rijders zette door, onder wie de Leeuwarder kolenboer 
Karst Leemburg. Leemburg nam bij Hindeloopen de leiding die hij 
tot aan de finish in Leeuwarden niet meer afstond. Hij arriveerde 
om half vijf weer in Leeuwarden en had toen elf uren en negen 
minuten gedaan over de tocht, de nummer twee kwam pas acht 
minuten later binnen.

Leemburg kwam niet ongeschonden uit de strijd. Een deel van zijn 
grote teen moest worden afgezet. De teen is op sterk water bewaard 
en is nu te zien in het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen.

Karst Leemburg wint de 
Elfstedentocht en wordt op 
schouders naar Hotel de 
Klanderij gedragen,  
12 februari 1929. 
COLLECTIE TRESOAR.

Poëziesteen met het 
gedicht ‘Dorpskerk 
Huizum’ van Atze van 
Wieren.  
FOTO: PETER POPKEN.
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3	 Kerkkade Wirdumervaart

Pal naast het kerkhof is een aanlegplaats gemaakt die ook gebruikt 
kan worden door mensen met een beperking. De aanlegplaats kreeg 
de toepasselijke naam Kerkkade. Het water is de Wirdumervaart, 
de oude scheepvaartverbinding tussen Huizum en Leeuwarden 
en het dorpje Wirdum, zo’n kilometer of vijf verderop. Vanaf 
Wirdum kronkelt de vaart door Goutum en Huizum en mondt uit 
in de Potmarge. De talrijke tuinderijen, die in vroeger tijden in 
Huizum gevestigd waren, voerden hun producten af via deze vaart. 
Elke tuinder had daarvoor een ‘skip’ en een ‘skiphûs’ bij zijn tuin. 
Tegenwoordig is er een sloepenroute over de Wirdumervaart. Kleine 
bootjes kunnen de vaart nu gebruiken. Hiervoor is de vaart volledig 
uitgebaggerd en een directe verbinding gemaakt voor sloepen tussen 
het Van Harinxmakanaal en de binnenstad. 

4	 Abbingapark

Dit park is in de jaren 70 van de vorige eeuw aangelegd, in 1979 
werd het officieel geopend. Vergeleken met andere bekende parken 
in Leeuwarden als de Prinsentuin (17e eeuw) en het Rengerspark 
(1906), is het Abbingapark dus nog relatief jong. De herkomst van de 
naam van dit park reikt ver terug in de tijd. In de nabije omgeving, ter 
hoogte van het huidige Drachtsterplein, bevond zich ooit de Abbinga 
State, een stins met verdedigingstorens. Omstreeks 1400 was Abba 
Abbingha naar alle waarschijnlijkheid de eerste eigenaar. 
Tot het begin van de 19e eeuw is de State bewoond geweest door 
voorname families waaronder de familie Van Schurman en de 
hiervoor al genoemde Van Sloterdijck. Anna Maria van Schurman 
kwam hier in de 17e eeuw regelmatig op bezoek. Ze bezocht dan ook 
de Dorpskerk, mede omdat ze bevriend was met ds. David Acronius 
die er in die jaren predikant was. Anna Maria van Schurman was een 
multitalent. Zo was ze theologe, schrijfster, kunstenares en dichteres. 
Haar talenten brachten haar in contact met de grootste geleerden van 
haar tijd, waaronder de filosoof Descartes, de dichter Jacob Cats en de 
wetenschapper-diplomaat Constantijn Huygens. In haar dissertatie 
zou Anna Maria pleiten voor het recht van vrouwen om te studeren, 
wat voor die tijd een uniek pleidooi was. Zelf leerde ze Grieks, 
Latijn, Hebreeuws, Chaldeeuws, Arabisch, Syrisch en Ethiopisch. 
En natuurlijk Frans, Duits en Engels. Vanwege haar connectie 
met Abbinga State en de Dorpskerk draagt het voetpad tussen het 
Drachtsterplein en de kerk de naam Anna Maria van Schurmanpaad.
 

Gezicht over de Wirdumervaart naar het oosten, met in de verte 
de kerk van Huizum. FOTO: G. ROMMERTS, CIRCA 1900.

Glas-in-lood hanger 
met afbeelding van 
Aebinga-State, dat tot 
eind jaren zestig stond 
bij de stroopfabriek ter 
plaatse van het huidige 
Drachtsterplein en 
Abbingapark.  
FOTO: S. GRIJPSTRA, CIRCA 1960. 
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elzenbomen. Dat deel heet officieel Badweg en loopt dood op de 
Oostergoweg. Ingeklemd tussen de wijk Aldlân (Raaigras) en de 
nieuw aangelegde Aldlânsfeart, langs de afrit van het Escher-
aquaduct, bevindt zich ook nog het laatste stukje van de oude 
Badweg. Jarenlang heeft dat deel geen naam gehad tot het College 
van Burgemeester en Wethouders in maart 2019 besloot het, op 
voorstel van oud-raadslid Piet van der Wal, de naam Badwegsend 
te geven. Het naastgelegen restant van de tuin van villa Abbinga 
kreeg de naam Abbingatuin.

Na enkele aanpassingen in de schrijfwijze werd het Abbinga 
State. Het Abbingapark is naar deze oude state genoemd. Het park 
is aangelegd in de Engelse landschapsstijl, wat zich kenmerkt 
door wandelpaden, bruggetjes, vissteigers, speelweides en 
speelconstructies. Het eerste bruggetje vanaf de Dorpskerk wordt ook 
wel het ‘liefdesbruggetje’ genoemd: pas in de Dorpskerk getrouwde 
stellen kunnen er een ‘slotje’ aan ophangen.

Badweg 
Aan de zuidwestkant verlaten we over het bruggetje het 
Abbingapark. Nabij het kruispunt van de Aldlânsdyk en de Henri 
Dunantweg lag tot de aanleg van beide wegen een bruggetje over 
de Wirdumervaart met de naam Swarte Planke en een buurtschap 
met dezelfde naam.
Dwars op de Henri Dunantweg en over het bruggetje liep op de 
plek waar u nu staat vroeger de Badweg. Met de aanleg van het 
Medisch Centrum Leeuwarden, de Aldlânsdyk en de wijk Aldlân 
is deze eeuwenoude, kaarsrechte landweg goeddeels verdwenen. 
Aan het eind van deze toenmalige weg, op de plek van het huidige 
Drachtsterplein, lag de stroopfabriek van Everts, Adema & Co en 
het zwembad van Huizum. 

De Badweg werd oorspronkelijk Juffersreedsje genoemd. Deze 
benaming werd als eerste gebruikt in de Stads- en dorpskroniek 
van G.A. Wumkes. Met de ‘juffers’ worden vermoedelijk de 
zussen Anna Maria en Emilie van Schurman bedoeld, die aan het 
begin van de 18e eeuw (met nog twee broers) de Abbingastate 
bewoonden. Zij waren achternichten van de beroemde Anna 
Maria van Schurman die, zoals eerder gezegd, regelmatig op de 
state heeft gelogeerd. De reed (pad) was de toegangsweg naar 
deze stins. Een andere theorie is dat mevrouw Van Sloterdijck 
en haar twee dochters bedoeld zijn. Zij kochten in 1781 de 
Abbinga State. In elk geval stond het weggetje een tijd lang ook 
bekend als Sloterdijcksdijkje. Hoe dan ook, in 1935 veranderde 
de naam in Badweg, naar het in 1932 geopende zwembad. Van 
de oorspronkelijke weg resteren slechts twee kleine stukjes. 
Helemaal in het westen, haaks op de Verlengde Schrans, is 
nog het oorspronkelijke begin van de landweg, omzoomd door 

Het Juffersreedje, gezien naar het oosten, met links het 
Huizumer zwembad en rechts de boerderij van het  
Poptagasthuis. FOTO: G.T. VAN KAMPEN, CIRCA 1935.
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Zwembad
Toen het kerkhof van Huizum eind jaren 20 van de vorige eeuw 
uitgebreid en opgehoogd diende te worden, kreeg architect 
H. Nieuwland het idee om een zwembad aan te leggen op de 
plek waar de grond werd afgegraven. Hij nam contact op met 
burgemeester Jansonius en die was direct enthousiast.
In 1931 riep de burgemeester de inwoners van de gemeente 
Leeuwarderadeel op om naar café Tivoli aan de Huizumerlaan te 
komen. De agenda omvatte maar één punt: overleg over het nieuwe 
zwembad. Alle aanwezigen waren opgetogen en er werd een 
commissie ingesteld onder de naam Vereniging Zwembad Huizum. 
Aan de inwoners van Leeuwarderadeel werd om een financiële 
bijdrage gevraagd. Ook besloten de aanwezigen dat de inwoners 
van de gemeente Leeuwarderadeel lid zouden kunnen worden van 
het zwembad voor vijf gulden per jaar, iets waarvoor de inwoners 
van de stad Leeuwarden zes gulden zouden moeten neertellen, een 
gulden meer dus. De tegenstelling tussen dorp en stad was zo weer 
even merkbaar. Op vrijdagavond 3 juni 1932 werd het zwembad 
officieel geopend.

Stroopfabriek
Volgens het kadaster was er al in 1844 een stroopfabriek in 
een van de gebouwen van de oude stins. In 1859 kwam er een 
nieuwe grote fabriek waar op deels machinale wijze stroop uit 
aardappelen werd gemaakt. Jammer was dat het afvalwater van 
de fabriek ongezuiverd geloosd werd. Dat zorgde voor een enorme 
aantasting van het milieu. Niet alleen door de stank die tot in de 
verre omtrek te ruiken was maar meer nog vanwege de vervuiling 
van het oppervlaktewater. De vervuiling strekte zich via sloten 
en kanalen uit tot voorbij Lekkum en Grou en leidde tot reeksen 
van klachten van veehouders, van wie de koeien het vervuilde 
water niet wilden drinken en vissers, die de vissen met duizenden 
tegelijk zagen doodgaan. De gemeente en de provincie hebben de 
fabriek veel, vaak kostbare, maatregelen laten nemen die meestal 
slechts ten dele werkten. De fabriek werd in 1923 opgeheven en 
de productie kwam in handen van andere bedrijven. Een variant 
op de stroop die in de fabriek werd vervaardigd, is heden ten dage 
nog steeds verkrijgbaar. Wim (Wilhelmina) Hora Adema (1914-
1998), dochter van de fabrieksdirecteur, groeide hier op. Zij werd 
een bekend journaliste en richtte o.a. -samen met Hedy d’Ancona- 
het tijdschrift Opzij op. In Aldlân-West bevindt zich sinds kort de 
Hora Ademaweg. 

De stroopfabriek Everts, Adema & Co. aan de Badweg,  
gezien vanuit het oosten. FOTO: LEEUWARDER COURANT, CIRCA 1920.

Het Huizumer zwembad aan de Badweg.  
FOTO: H.A. ROLLEMA, 1932.
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5	 Henri Dunantweg 2
 Medisch	Centrum	Leeuwarden

Het imposante gebouw dat aan de andere kant van de Henri Dunantweg 
tegenover het Abbingapark staat, is het Medisch Centrum Leeuwarden. 
Dit MCL is ontstaan uit een samenvoeging van drie oudere ziekenhuizen: 
het Bonifatius Hospitaal (‘Bonne Hos’), het Stadsziekenhuis/Triotel 
en het Diaconessenhuis. De fusie vond plaats omdat alle drie de 
ziekenhuizen te kampen hadden met ruimtetekort. De enige manier  
om uit te kunnen breiden, was samen verder gaan. In 1971 had het 
Triotel ziekenhuis zich op deze locatie gevestigd met drie vormen van 
zorg: een ziekenhuis, een verpleeghuis en een verzorgingshuis.  
Voor die tijd lag er een omvangrijk sportvelden complex. Nu vormt  
het MCL het topziekenhuis van Friesland en is onderdeel van de 
Zorggroep Noorderbreedte waar ook Tjongerschans in Heerenveen  
onder valt. Zowel binnen als buiten het MCL is veel publieke kunst  
te bewonderen. Bij de ingang valt direct een betonnen object op  
gemaakt door kunstenaar Hendrik-Jan Hunneman, dat bezoekers 
diverse gebruiksmogelijkheden biedt met daarop de tekst: I want to  
tell you all the things I haven’t told you before. Buiten bevinden zich  
ook kunstobjecten van Herman van de Mark en Bram de Smit en een 
tweetal fraaie beelden van Karine Krabbendam en Evert van Hemert.  

Ruim dertig jaar later was het alweer gedaan met het zwembad. 
Door de aanleg van de nieuwe ringweg en inrichting van de 
wijken Aldlân en Nijlân, dat een eigen zwembad kreeg en omdat 
het oude zwembad niet meer aan de moderne eisen kon voldoen, 
kwam het einde van het bad in Huizum in 1965 in zicht. Na 33 
jaar sloot het de deuren.

IJsbaan
Aansluitend aan het voormalige zwembad lag ooit de ijsbaan van 
de ijsclub Tjallinga die in 1879 werd opgericht. Ook de ijsbaan kon, 
voorafgaand aan het zwembad, worden aangelegd doordat het 
kerkhof moest worden uitgebreid en voor grondophoging aarde 
van nabijgelegen land nodig was. Duizenden mensen hebben hier 
prachtige schaatsuurtjes beleefd. Nu wordt de voormalige ijsbaan 
gebruikt als plek voor bewoning door diverse (families van) 
kermisexploitanten, direct oostelijk van het Abbingapark.
 

De Huizumer ijsbaan rond 1925. COLLECTIE JOHAN DALSTRA.

 Kunstwerk van Evert van Hemert bij het MCL. FOTO: PETER POPKEN. 
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tentoonstellingen vanuit hun eigen rijke collecties hangen in vrijwel 
alle poliklinieken schilderijen of andere kunstwerken. Naast kunst 
vanuit het voormalige Diaconessenhuis zoals gebrandschilderd glas, 
is er prachtig werk te zien, afkomstig uit het voormalige ‘Bonne 
Hos’: schilderijen, tegeltableaus, heiligenbeelden, de beeldengroep 
Franciscanessen van Tjikkie Keuger uit 1983 en een prachtig gebrand-
schilderd raam met een afbeelding van St. Bonifatius van de beroemde 
glazenier Joep Nicolas (1897-1972). In het Pieter Bonnema Auditorium 
worden soms voor het publiek toegankelijke concerten gegeven.
In het MCL bevindt zich een prima restaurant waarvan u ook gebruik 
kunt maken als u geen bezoeker of patiënt bent.

6	 De Tuinder

Naast de brug staat het beeld De Tuinder van beeldhouwer David 
van Kampen. Het beeld is hier neergezet na de afronding van de 
opknapbeurt van de dorpsstraat en verwijst uiteraard naar het 
agrarische verleden van Huizum. 

Deze staan langs het hoofdpad dat van het parkeerterrein bij de 
hoofd ingang van het MCL uitkomt. Dichterbij die ingang bevinden 
zich twee poëzietableaus: een van Nicolaas Matsier met de bemoe-
digende regels Wees maar niet bang. Wie ziek is kan genezen en 
een gedicht van Martin Bril over het belang van kunst. Tussen 
zonsondergang en zonsopgang is aan de zuidzijde van het MCL, 
langs de Aldlânsdyk, Nederlands grootste lichtkunstwerk te zien, 
ontworpen door Peter Struycken. De gevelvlakken van liefst negen 
meter hoog en tweehonderd (!) meter lang zijn speciaal voor dit 
kunstwerk gemaakt: ze worden afzonderlijk aangelicht met geleidelijk 
veranderend gekleurd licht in astronomisch veel kleurcombinaties. De 
werking van het kunstwerk is thuis via een webcam te bewonderen. 
Aan de achterzijde van het MCL (zichtbaar vanaf de Oostergoweg) 
staat een grote piramide- of tentvormige constructie die een 
krachten spel wil uitbeelden (krachten die binnenblijven en krachten 
die wegvloeien), gemaakt door Cornelius Rogge.

Ook in de publieke ruimte binnen het ziekenhuis is veel kwalitatief 
hoogwaardige kunst te bewonderen: naast twee glazen expositie-
ruimten van het Fries Museum en Princessehof met wisselende 

Het beeld ‘De Tuinder’ van kunstenaar David van Kampen.  
FOTO: PETER POPKEN.

Het lichtkunstwerk van Peter Struycken op de zuidgevel van het MCL.  
FOTO: PETER POPKEN. 
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Achter de brug ligt de oude dorpsstraat van het dorp, een van de 
mooiste straten van Huizum. Het was van oudsher de winkelstraat 
van het dorp. Het was tevens de verbinding tussen de stad en het 
achterliggende gebied. Dat leidde tot veel verkeersoverlast; het is 
moeilijk voor te stellen dat zelfs stadsbussen zich door het nauwe 
straatje moesten wurmen. Met de ingebruikname van de ringweg 
rond Leeuwarden verdween de overlast. Medio jaren 70 werd 
begonnen met een omvangrijk sanerings- en renovatieproject van het 
straatje en de directe omgeving. Bij een recent onderzoek werd het 
straatje genoemd als een van de honderd mooiste plekjes van Fryslân. 

Ontwikkeling Huizumerlaan
Huizum en de Schrans werden al in de 17e eeuw verbonden door 
de Huizumerlaan. Oorspronkelijk heette deze laan Huizumer 
Indijk, waarschijnlijk was dit een binnendijk van de Potmarge, 
die een stukje verder naar het noorden lag. De binnendijk was 
er om de landerijen te beschermen tegen overstromingen van de 
Potmarge. Aan weerskanten van de Huizumer Indijk bezat de 
Hervormde Kerk landerijen. 
Rond 1650 werd in opdracht van de Kerk de toen nog modderige 
dijk bestraat en voorzien van een naam: Huizumerpad. Om de 
aanleg en het onderhoud te financieren, werd een daalder per ton 
bier geheven. Het pad werd een laan toen er in 1765 aan beide 
zijden bomen werden geplant. Om deze aankleding te financieren 
ging er een intekenlijst rond die door meer mensen getekend werd 
dan nodig. Met het geld konden er 180 bomen worden geplant, 
terwijl 134 voldoende waren. De linden werden op een gegeven 
moment zo gesnoeid dat er een groen dak over de Huizumerlaan 
werd gevormd. Dat kon aan tuinders wel overgelaten worden. Tot 
1906 was de laan bezit van de Hervormde Kerk, maar van wege de 
steeds groeiende kosten van beheer en onderhoud droeg de Kerk de 
Huizumerlaan in dat jaar aan de gemeente Leeuwarderadeel over.

Aan weerszijden van de Huizumerlaan liep een vaartje, zoals op 
de foto nog te zien is. Er waren veel tuindersbedrijven gevestigd. 
Ze zijn allemaal verdwenen. In de 19e eeuw ontstond er een losse 
lintbebouwing langs de laan, meestal ging het om huizen van 
tuinders en renteniers. De Huizumerlaan rond 1900.
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8	 Huizumerlaan 95
	 Tjallingahiem

Het grote huis op nummer 95 is het Tjallingahiem, gebouwd in 1907. 
Deze villa verving het weeshuis dat in 1877 vanuit Westernijkerk 
naar hier was verplaatst. Tjallingahiem huisvestte tot 1935 wezen 
waarna het weeshuis naar een rijtjeshuis in de nieuwe wijk 
Huizum-West verhuisde. Tussen 1937 en 1951 diende het pand als 
ambtswoning van de burgemeester van Leeuwarderadeel, daarna 
als kinderopvang. De Stichting Kinderzorg Friesland gaf de naam 
Tjallingahiem aan het gebouw. Nadat de kinderen vertrokken waren 
naar een nieuw gebouw in Huizum Dorp kwam er een woongroep in. 
Daarna werd het verbouwd tot appartementencomplex.

Aan de linkerhand verwijst de tweede zijstraat (de Sportlaan) naar de 
sportvelden die ooit zuidelijk van de Borniastraat lagen waar o.a. de 
voetbalclubs F.V.C. en Blauw-Wit ’34 gebruik van maakten.

9	 Huizumerlaan 59
	 Tivoli

Ongeveer in het midden van de noordzijde van de Huizumerlaan 
bevindt zich het (voormalige) café annex zalencentrum Tivoli. 
Rond 1880 werd ter plekke al een café geopend dat de naam Ceres 
kreeg. Na een korte onderbreking als chemisch fabriekje kreeg het 
gebouw in 1923 weer een horecafunctie, nu onder de naam Tivoli. 
Het café met zijn zalen diende jarenlang als centrum van het sociaal-
maatschappelijke leven in Huizum. De befaamde toneelvereniging 
It Huzumer Toaniel heeft er honderden stukken opgevoerd, Damclub 
Huizum met leden als de wereldkampioenen Harm Wiersma en 
Jannes van der Wal en veelvuldig Fries kampioen Menno Bandstra 
vierde er triomfen en voor Kaatsvereniging Onderling Genoegen was 
het de vaste uitvalsbasis. Duizenden feestavonden zijn er gehouden, 
huwelijksrecepties, vergaderingen, tentoonstellingen enzovoort. 
De bekende Huizumer Arie van der Wal zwaaide hier sinds 1973 
ruim vier decennia de scepter. Terugkijkend vertelde hij dat op enig 
moment 45 verenigingen in Tivoli hun thuisbasis hadden. Hij vertelde 

7	 Huizumerlaan 148
 Aebingaschool

Aan de linkerkant op nummer 148 staat de voormalige Aebingaschool. 
De school werd in 1883 in gebruik genomen en telde aanvankelijk 
vier klaslokalen op de begane grond. In 1927 kwam er een verdieping 
bovenop met wederom vier lokalen. In de loop van de jaren volgden 
uitbreidingen met onder meer een gymnastieklokaal en kleedlokalen. 
Het gebouw verloor zijn onderwijsfunctie in 2012. Daarna kwam het 
in particuliere handen waarbij de gemeente als voorwaarden onder 
meer eiste dat aan het aanzicht van het gebouw niets gewijzigd mocht 
worden en dat bepaalde karakteristieke onderdelen van het interieur 
bewaard moesten blijven. Momenteel bevindt zich een viertal 
appartementen in het gebouw. Ook het voormalige gymlokaal op het 
erf aan de achterzijde heeft nu een woonfunctie.

Naast de school, op de hoek van de Huizumerlaan en de Henri 
Dunantweg, staat het buurtgebouw Husma Herne, beheerd door de 
wijkorganisatie Huizum-Oost.

Een groep omwonenden tegenover de Aebingaschool. 
FOTO: J. DWINGER, CIRCA 1920.
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11	 Huizumerlaan 102
	 Bethelkerk

Schuin tegenover het voormalige café aan Huizumerlaan 102 ligt sinds 
1986 de Chr. Gereformeerde Bethelkerk op een perceel dat voorheen 
‘De Rank’ heette. In de kerk, met een grote zaal van bijna zeshonderd 
zitplaatsen en diverse bijzalen, bevindt zich een orgel (1916) van P. 
van Dam dat in 1988 vanuit de oude Bethelkerk aan de Wijbrand de 
Geeststraat naar deze kerk werd overgebracht.

Iets verderop rechts, richting Agora 1, is in een plantsoentje het abstract 
stalen kunstwerk Groeivormen van Piet Slegers te zien, dat overigens 
gebukt gaat onder een overmaat aan graffiti. Een andere variant van het 
kunstwerk staat bij de ingang van het naastgelegen schoolgebouw. 

Grafveldje
Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat het gebied ten 
zuiden van Leeuwarden al voor het begin van onze jaartelling 
werd bewoond. De mensen woonden op terpen en leefden van de 
akkerbouw en de veeteelt en dreven later levendig handel met de 

ook graag de anekdote dat hij een keer paniek had veroorzaakt toen 
hij op zolder een zware pijp had laten vallen: dat gebeurde juist 
op het moment waarop leden van een vereniging van spiritisten 
geesten aan het aanroepen waren… In 2017 sloot het café de deuren. 
Tegenwoordig is er een dansschool gevestigd.

Groep ‘Finale’. Revue opgevoerd door leden van de Christelijke 
Gymnastiek Vereniging ‘Vlugheid en Kracht’ te Huizum, in café Tivoli.  

FOTO: A. STRUIKSMA, 1936.

10	 Huizumerlaan 47
	 Voormalige	Kleuterschool

Achter Huizumerlaan 47 bevindt zich een bijgebouw dat opvalt door 
de rondboogvensters die nog net vanaf de straat te zien zijn. Hierin 
bevond zich een bewaarschool – kleuterschool – opgericht door de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Het gebouwtje werd in 1897 
verlaten voor nieuwbouw van een gemeentelijke kleuterschool aan de 
overkant van de straat. 

Restant van de oude kleuterschool achter Huizumerlaan 47. 
FOTO: NYKLE  DIJKSTRA.
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1738 is verder een uitgebreide beschrijving te vinden. Er is 
sprake van Een voorhuys met een glase kasje, een kamer in de 
hovinge uitziende met twee bedsteden en porseleijn kast, blauwe 
en witte vloer, etc., etc. In het chique huis bevonden zich verder 
een zogenaamde turfsolder en kleersolder, een bierkelder, een stal 
voor 24 paarden, een stal voor zes paarden en nog een stal voor 
tien koeien. Het terrein van de Sixma State bedroeg vier hectare, 
waarvan drie hectare bestond uit bos en tuinen en verder een hof 
met linde- en notenbomen, een bloementuin, wandelbosjes, vijvers 
en vruchtbomen.

 
Bartel Tjalling Douma was de laatste mannelijke Sixma. Hij stierf 
in 1809 en werd in eerste instantie bijgezet in de Dorpskerk te 
Huizum. Toen zijn vrouw in 1828 overleed, mocht er wettelijk 
niet meer in de kerk begraven worden en werd op eigen grond een 
familie-grafkelder gebouwd. Hierin werd zijn vrouw begraven en 
Bartel Tjalling alsnog herbegraven. Maar het geslacht stierf uit en 
de grafkelder werd vergeten. 
Na het overlijden van deze laatste Sixma kocht een achterneef 
Hendrik Trip de Sixma State. Zijn kleinzoon liet op 22 december 
1882 in de Leeuwarder Courant afbraak aankondigen. Veel 
mensen betreurden dit, zo blijkt uit een artikel uit de Leeuwarder 
Courant eind december 1882: De wandelaar, die zich zoo dikwijls 
verlustigde in het beschouwen van den schoon aangelegden tuin, 
van het frissche groen van boom en struik, zal op een volgende 
zomerwandeling dit genot moeten missen. ‘Sixma State’ s’ schoon 
had men zoo gaarne behouden. Het genoot de sympathie van den 
vreemdeling, het streelde het oog van den wandelaar, het was een 
glanspunt op Leeuwarderadeels bodem.

Ontwikkeling Verlengde Schrans
Toen in 1870 de Schrans, waarover zo meteen meer, was 
volgebouwd, besloot de gemeente Leeuwarderadeel om aan de 
Overijsselsche Rijksstraatweg die op de Schrans overgaat, grond 
beschikbaar te stellen voor verdere bebouwing. Dit gedeelte werd 
toen logischerwijs de Verlengde Schrans genoemd.
Leeuwarderadeel wilde er een deftige straat van maken. 

Romeinen. Stijging van de zeespiegel was er de oorzaak van dat rond 
het jaar 350 het gebied grotendeels ontvolkt raakte. Na het jaar 600 
nam de bewoning langzamerhand weer toe. In 1925 werd tijdens 
graafwerk voor de aanleg van nieuwe straten een grafveldje met 
enkele aardewerken potten gevonden. Na onderzoek door het Fries 
Museum bleek het om vijf urnen te gaan die verbrande skeletdelen 
en ijzerresten bevatten. De urnen werden gekarakteriseerd als 
Anglo-Friese keramiek en gedateerd tussen 600 en 700 na Christus. 
De urnen zijn opgenomen in de collectie van het Fries Museum. 
Het grafveldje bevond zich aan de westzijde van de Oostergoweg, 
ongeveer tweehonderd meter zuidelijk van de verkeerslichten.

 

Sixma State
Op de hoek van de Huizumerlaan en de Verlengde Schrans stond 
ooit de Sixma State. In 1883 is dit buitenverblijf van de familie 
Sixma gesloopt. Wel weten we ongeveer hoe de State er uit zag 
dankzij bewaard gebleven tekeningen. In een verkoopakte uit 

Gezicht op het huis Sixma State, dat tot april 1883 ongeveer op de 
 hoek van Huizumerlaan en Verlengde Schrans stond.  

TEKENING VAN ALBERT MARTIN, CIRCA 1883.
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12	 Verlengde Schrans 87
	 Bornia	State

Wie de moeite wil doen de Verlengde Schrans zo’n vijfhonderd 
meter in zuidelijke richting in te wandelen, treft aan de linkerkant 
op Verlengde Schrans 87 de kapitale villa Bornia State aan. Dit 
imposante gebouw werd in de jaren 1888-89 gebouwd voor jonkheer 
Duco Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen naar een 
ontwerp van architect Hendrik Kramer. Tot 1923 bleef het gebouw 
een particuliere woning. Daarna deed het onder meer dienst als 
psychiatrische kliniek en opleidingsschool voor gezinsverzorgsters. 
In 1993 kreeg het een bestemming als luxe hotel-restaurant. Daarbij 
werd de naam gewijzigd in Van den Berg State, naar de toenmalige 
eigenaar Chris van den Berg. Het was de bedoeling dat de toenmalige 
politicus Pim Fortuyn er op 6 mei 2002 ’s avonds een lezing zou komen 
geven voor Friese ondernemers. Hij werd enkele uren eerder, op weg 
naar de auto die hem naar Leeuwarden zou rijden, op het Mediapark 
in Hilversum vermoord. Sinds 2006 heeft het pand weer deels een 
woonbestemming.

De gemeente kondigde aan dat er grote herenhuizen met 
tuinen zouden worden gebouwd, hiermee hoopte de gemeente 
welgestelde bewoners uit Leeuwarden te trekken. Omdat er zich 
veel rentenierende boeren vestigden werd deze straat in het begin 
van de 20e eeuw, hoeveel allure zij in werkelijkheid ook had, in de 
volksmond wel boerenkerkhof genoemd.
 
De Verlengde Schrans is al geruime tijd afgesloten voor 
doorgaand verkeer en loopt nu dood op het Oostergoplein. 
Daar, geheel aan het zuidelijke eind van de straat, bevindt zich 
een kunstwerk (2012) van Maarten de Reus. Dit stalen beeld 
bestaat uit drie onderdelen. Ieder onderdeel verwijst naar een 
bijzonder tijdvak in de groei van de stad. Er op af rijdend vormen 
de afzonderlijke delen een eenheid: de plattegrond van de stad 
Leeuwarden als geheel.

De Verlengde Schrans vanaf de hoek van de Huizumerlaan 
richting het zuiden, rond 1950.  

FOTO: HAN DE VRIES
Bornia State als kliniek. FOTO: CHARLES GOMBAULT, 1933.
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Ontwikkeling Schrans 
Waar komt de naam de Schrans eigenlijk vandaan? We zagen al 
dat de naam reeds in de 17e eeuw opduikt in verhalen. Er zijn twee 
versies over de herkomst. Zo zou ‘Schrans’ afgeleid kunnen zijn van 
het woord ‘schrade’, wat scheef kan betekenen. De naam zou dan 
vooral afkomstig zijn van het meest noordelijke deel van de dijk, 
die liep namelijk krom. Een meer voor de hand liggende verklaring 
is dat schrans zou zijn afgeleid van het woord ‘schans’, dat 
verdedigingswerk betekent. Misschien verwijst de naam dus naar 
het bij de Wirdumerpoort gelegen oefenterrein van het voormalige 
Leeuwarder garnizoen. Hier zou ook een schans bij hebben gelegen. 

De Schrans was van oorsprong een onderdeel van de oostelijke 
Middelzeedijk. Deze dijk was bedoeld om het instromen van 
de Middelzee bij vloed tegen te gaan. Door de aanleg van de 
verschillende dijken en als gevolg van dichtslibbing, veranderde 
de Middelzee al in de loop van de middeleeuwen langzaam in land. 
Daarom werd de oostelijke Middelzeedijk hier vooral gebruikt  
als weg.

Vanaf 1650 werd er voor het eerst gebouwd aan deze Schrans, 
toen nog Breededijk genoemd. In dat jaar kregen de kerkvoogden 
van Huizum toestemming om 25 huizen te bouwen op het 
exercitieveld, toen bekend als patroonskamp aan de sloot langs 
de Breededijk. De kerkvoogden van de Hervormde Kerk Huizum 
waren eigenaar van het pad en de grond er omheen. De stukken 
grond werden te koop aangeboden, maar wel onder strenge 
voorwaarden. Iedere koper moest zelf de sloot dempen en het land 
ophogen tot op dijkhoogte. Bij ieder huis moest een stoep komen, 
voorzien van een eigen hekwerk. Uit de opbrengsten is ooit de 
restauratie van de Dorpskerk betaald. Deze moet, afgaande op 
het jaartal aan de zuidkant van de toren, in 1655 voltooid zijn. De 
pacht bedroeg één goudgulden per jaar en die pacht bestond voor 
sommige bewoners nog tot 1940.

De aantrekkingskracht van de Schrans was groot, vooral 
winkeliers vanuit Leeuwarden trokken er naar toe. Hierdoor 
konden ze de gildeverklaringen in de stad ontlopen en hoefden 

Achter de villa was een uitgestrekte tuin aangelegd die nadat het 
particuliere bezit van de villa eindigde, in onderhoud kwam bij de 
gemeente Leeuwarderadeel en ingericht werd als algemeen toegankelijk 
wandelpark. Gedurende de winter van 1944-45 verdween het grootste 
gedeelte van het geboomte in het park als brandstof in de kachel van 
menig omwonende. Het park is daarna nooit meer opgeknapt.

13	 Verlengde Schrans 2
	 Doktersvilla	

Aan de overkant, op de hoek van de Verlengde Schrans en de Carel 
van Manderstraat, staat een monumentale in neorenaissancestijl 
gebouwde doktersvilla uit 1900. De villa is uitzonderlijk goed 
bewaard en zowel de buitenkant als de binnenkant bevindt zich 
grotendeels nog in de oorspronkelijke staat. Het bouwjaar is in 
mozaïek in het stoepje van het ingangsportaal vermeld. Van dokter 
W. Sinninghe-Damsté is bekend dat hij zijn rekeningen afstemde 
op het inkomen van patiënten. Voor de armen had hij een privé-
ziekenfonds ingesteld dat 10 cent per week kostte. Ook daarvan 
‘vergat’ hij wel eens de incasso…

 De dokterswoning Verlengde Schrans 2. FOTO: H.A. ROLLEMA, 1940.
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is er veel van het interieur intact gebleven. Op doordeweekse dagen 
kunnen bezoekers zich er toegang verschaffen en vanaf de ingang een 
beeld van de oude kerk krijgen.

14	 Schrans 92
	 Schranskerk

Toen in het begin van de 20e eeuw het aantal leden van de 
Gereformeerde gemeente in Huizum de 350 overschreed, werd 
besloten tot het bouwen van een eigen kerkgebouw. Daartoe 
kocht men een aan de straat gelegen herenhuis met daarachter 
een grote tuin. In die tuin kwam de kerk, in 1910 gebouwd door 
kerklidmaat/aannemer P.A. Wiersma. Het herenhuis diende 
aanvankelijk als pastorie maar werd later verbouwd tot kerkelijk 
gemeenschapsgebouw. De religieuze functie van de kerk eindigde 
met een drukbezochte dienst op 31 december 2000. Daarna heeft het 
gebouw een kantoor- en bedrijfsbestemming gekregen, maar relatief 

Gezicht op de stad Leeuwarden in 1602, gezien vanuit het zuiden 
ter hoogte van de Schrans. De torens van de Oldehove en de 

Grote of Jacobijnerkerk torenen boven de daken uit en de molens 
en torens van de stadspoorten zijn goed te zien.

15	 Schrans 82
	 Woonhuis	Pieter	Jelles	Troelstra

 
Socialistisch voorman en schrijver/dichter Pieter Jelles Troelstra 
(1860-1930) heeft korte tijd in het huis Schrans 82 gewoond. 
Samen met zijn echtgenote Sjoukje Maria Diderika Bokma de Boer 
huurde hij het huis van mei 1888 tot oktober 1889 waarna zij naar 
Leeuwarden verhuisden. Troelstra was medeoprichter van de 
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) waarvoor hij in 1897 
in de Tweede Kamer kwam en daarvan, met een korte onderbreking, 
lid bleef tot 1925. Sjoukje Bokma de Boer (1860-1939) verwierf als 
jeugdboekenschrijfster Nienke van Hichtum grote bekendheid, onder 
meer met haar boek Afke’s Tiental. In 1907 eindigde het huwelijk 
in een scheiding. Bij de verkiezing Bekendste Leeuwarder Aller 
Tijden in 2004 eindigde Troelstra op de eerste plaats. Hij liet de 
wereldberoemde graficus Escher en Mata Hari achter zich. 

Zondagsdienst in de Schranskerk. FOTO: GEORGE APPELO, 1985.

ze minder belasting te betalen. Toen vanuit Leeuwarden een 
verharde weg werd aangelegd, kreeg de voormalige dijk een nog 
grotere aantrekkingskracht op de inwoners van Leeuwarden. De 
bestuurders van Leeuwarden zagen dat met lede ogen aan. De 
bebouwing aan de Schrans verliep zo voorspoedig, dat er in 1790 
werd begonnen met de bouw aan de westzijde. Er verrezen nu ook 
grote herenhuizen, villa’s en pastoriewoningen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nienke_van_Hichtum
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wagens moest worden aangevoerd. Een andere reden was dat de 
boeren en de directie van de fabriek onenigheid kregen over de 
melkprijs. De boeren richtten in 1886 een eigen coöperatie op en 
begonnen een fabriek in Wergea. In 1894 werd de zuivelfabriek in 
de Schrans opgeheven en kwam er een kaas- en boterhandel voor in 
de plaats. Het pand werd in 1988 gesloopt. Ter plaatse van Schrans 
62 werd een nieuw winkelpand gebouwd.

16	 Schrans 91
	 Drukkerij	Van	der	Weij

Gedurende de eerste decennia van de 20e eeuw was in het pand 
Schrans 91 de drukkerij van Tiede van der Weij gevestigd. In de 
oorlog drukten Van der Weij en zijn in het bedrijf meewerkende zonen 
geregeld illegale kranten zoals Trouw en Vrij Nederland. Dat kwam 
aan het licht toen een in Amsterdam opgepakte illegale werker tijdens 
een verhoor doorsloeg en de naam van de drukkerij noemde. De 
Sicherheitsdienst viel daarop op 20 maart 1944 het bedrijf binnen en, 
hoewel niets bezwaarlijks of verdachts werd gevonden, werden vader 
Van der Weij en drie van zijn zonen opgepakt. Een vierde zoon was 
ziek en mocht thuisblijven. De vier opgepakten werden veroordeeld 
tot dwangarbeid in werkkampen in Duitsland. Alle vier mannen 
zijn daar omgekomen. In de Leeuwarder poëzieroute is ter plaatse 
van de Kanselarij een steen opgenomen met een gedicht van Tiny 
Mulder dat expliciet naar dit drama verwijst. In het pand is al weer 
een groot aantal jaren een kapsalon gevestigd. De doorbraak naar het 
achterliggende Sixma-parkeerterrein is van omstreeks 1980.

Skating Rink
Toen rolschaatsen in de jaren 60 en 70 van de 19e eeuw in heel 
Europa populair werd, wilde ook Leeuwarden meeglijden in 
de vaart der volkeren. Maar juist toen Sociëteit Amicitia in 
Leeuwarden de benedenverdieping twee avonden in de week voor 
dat doel open wilde stellen, kwamen architect J.P.J. de Rooy en 
J.J. Wesselman met de plannen voor een Amerikaansche Skating 
Rink aan de Schrans. Op 10 maart 1878 vond de opening plaats. 
Huizum stak Leeuwarden opnieuw de loef af. De baan aan de 
Schrans had een omvang van ongeveer 360 vierkante meter en 
was omgeven door corridors waarin gekegeld kon worden. Verder 
werd het gebouw gebruikt door de plaatselijke toneelvereniging.

Helaas kon er niet lang geschaatst worden. In de nacht van 15 op 
16 maart 1880 werd de rink door brand verwoest. In 1881 werd op 
dezelfde plaats een zuivelfabriek gebouwd. Maar ook dit fabriekje 
– de eerste in zijn soort in Leeuwarden/Huizum – was geen lang 
leven beschoren. De ligging was niet ideaal, omdat de melk met 

De Amerikaanse Skating Rink aan de Schrans.  
LITHO: E.H. JANUSCH, 1876.

 

17	 Schrans 39-41
	 Verdwaalde	bom

De Schrans zou in de Tweede Wereldoorlog niet ongeschonden 
blijven. Zo wierp een Engelse piloot in 1944 – om aan zijn belagers 
te ontkomen – de enige ballast die hij aan boord had af: zijn bom. 
Deze belandde achter de Schrans en verwoestte de woning van het 
gezin Van der Meer compleet. Hierbij kwam het achtjarige zoontje 
om het leven. Daarnaast raakten een pakhuis en een leegstaande 
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hartje van de stad Leeuwarden. Pas in 1899 betrok het gemeentebestuur 
een pand in de eigen gemeente. Men kocht daarvoor de villa van de 
directeur van de voormalige zuivelfabriek die door het faillissement van 
zijn bedrijf genoodzaakt was tot verkoop. De gemeente kocht de villa 
voor 9.900 gulden In 1916 werd de villa afgebroken en kwam er naar 
ontwerp van architect Hendrik Kramer een nieuw gemeentehuis met 
daarachter het politiebureau en de brandweerkazerne. Hoewel in 1944 
grote delen van Leeuwarderadeel, waaronder Huizum, bij Leeuwarden 
waren gevoegd, bleef het gemeentehuis tot 1965 in functie. Pas toen 
verhuisde het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel naar een nieuw 
gemeentehuis in Stiens. 

Per 1 januari 2018 is ook wat in 1944 resteerde van de gemeente 
Leeuwarderadeel opgegaan in de gemeente Leeuwarden en heeft het 
gemeentehuis in Stiens zijn functie verloren.
Het gemeentehuis in Huizum heeft nog geruime tijd gediend als muziek-
school en tegenwoordig doet het als Kunstacademie Friesland, voorheen 
It Frysk Skildershûs, dienst als galerie, cursusruimte en woning. Van 
mei tot en met augustus wordt er ook een zomeracademie georganiseerd.
 

woning zwaar beschadigd. Later hebben er op dezelfde plaats enige 
tijd houten noodwinkels gestaan. Er werd echter besloten om op 
deze plaats niet meer te bouwen en er een doorgang te laten naar de 
Potmarge toe die tegenwoordig heel intensief door fietsverkeer wordt 
gebruikt en toegang geeft tot een populaire route langs het water.

De Schrans, met deels achter de bomen verscholen de panden die in 1944 
door de vliegtuigbom werden getroffen. 
INGEKLEURDE PRENTBRIEFKAART, CIRCA 1900.

18	 Schrans 44
	 Gemeentehuis	Leeuwarderadeel	

De komst van zoveel nieuwkomers naar Huizum legde de gemeente 
Leeuwarderadeel natuurlijk geen windeieren. Behalve om ondernemers 
ging het bijvoorbeeld ook om vestiging van rentenierende herenboeren. 
Merkwaardig genoeg bleef het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel 
lang gevestigd in een bescheiden pand aan het Raadhuisplein in het 

De Schrans met links het Gemeentehuis van Leeuwarderadeel voor de sloop in 1916. 
Verderop links de fietsenfabriek van Sikko Argelo.  

INGEKLEURDE PRENTBRIEFKAART, CIRCA 1905.
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19	 Schrans 24
	 Vleugels	om	te	fietsen	–	de	Fietsfabriek	

In 1902 liet Sikko Martinus Argelo voor zijn fietsenfabriek een pand 
met winkel en bovenwoning bouwen. Architect Nicolaas Adema 
maakte er een opvallend Art Nouveaupand van, een van de weinige in 
Leeuwarden in die stijl. Aan de beide zijden van de gevel zijn wielen 
met vleugels te zien. De achterliggende gedachte van Argelo was dat 
mensen vleugels kregen van zijn fietsen. Nadat Argelo in 1928 zijn 
fabriek beëindigde werd er een lunchroom in gevestigd die ook diende 
als vergaderlokaliteit. Zo werden er de bekende Damclub Huizum 
en voetbalvereniging Blauw Wit ’34 opgericht. In 2012 brandde 
het pand volledig af. Slechts de opvallende gevel bleef, steunend 
op de belendende panden, overeind. Sloop van de gevel kon door 
ingrijpen van een raadslid en een wethouder ternauwernood worden 
voorkomen. In 2015 is de voorgevel van het pand weer gerestaureerd. 

Op de hoek bij de spoorovergang staat het kantoorpand waar in 
vroeger tijd de Bank van Lening gevestigd was. Daarachter, langs de 
spoorbaan, ligt de Eenhoorn. De naam van de straat verwijst naar de 
graanmolen die hier tot 1837 stond. Aan het einde van de Eenhoorn 
is het riviertje de Potmarge. Aan de overkant bevindt zich het in 2016 
aangelegde ‘stadsstrand’ met ’s zomers een horecavoorziening. Achter 
het strandje bevindt zich het gebouwencomplex waar de Leeuwarder 
Courant en het Friesch Dagblad worden gemaakt en gedrukt.

Het Aschland 
Ongemerkt bent u de historische grens tussen Leeuwarden en 
Huizum overgestoken en u bevindt zich nu op oorspronkelijk 
Leeuwarder grondgebied. Dit terrein, tussen Schrans en Potmarge, 
was van groot belang voor de stad want eeuwenlang was hier het 
Aschland – de stedelijke vuilstortplaats. Al sinds de 17e eeuw werd 
al het vuil en afval uit de stad hier verzameld en opgeslagen. Het 
ophalen, beheren en verwerken van het stedelijke afval was lang een 
particuliere, commerciële aangelegenheid die door de gemeente werd 
verpacht. Een voortdurende stroom klachten over slordig werken, 
stank en vervuiling deed de gemeente in 1869 besluiten zelf een 
reinigingsdienst in het leven te roepen. 

Werknemers van Gemeentereiniging gaan op pad.  
FOTO: H. J. ZIJLSTRA, 1964.
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bedrijven waarbij de sfeer en het karakter van de kerk zoveel mogelijk 
bewaard zijn gebleven. Het is doordeweeks de moeite waard om even 
aan te bellen: men laat u graag binnen om u een blik op het interieur 
te gunnen.

De stortplaats zelf werd daarbij gereorganiseerd en er werden hokken 
en silo’s gebouwd voor de diverse afvalstoffen. In 1929 werd de 
vuilstortplaats, onhygiënisch met veel overlast en langzamerhand 
haast midden in de stad gelegen, overgebracht naar een terrein, 
oostelijk ver buiten de stad. De grond onderging een grondige 
sanering en in 1931 werd een nieuwe bloemen-, groente- en 
fruitveiling, die tot dan in de openlucht in de stad werd gehouden, 
geopend. De veiling verhuisde in 1954 naar een nieuwe locatie, 
verderop aan de Huizumerlaan en de gebouwen werden in gebruik 
genomen ten behoeve van het materieel van de gemeentelijke 
reinigingsdienst.

20	 Agora 4
	 Nog	een	Johannes	de	Doperkerk

Direct na de onderdoorgang onder de Oostergoweg is een voetpad 
dat (trap op, direct na de brug naar links) leidt naar het plein voor de 
voormalige Johannes-de-Doperkerk.

Deze in een zware, gesloten neogotische stijl uitgevoerde kerk 
werd in 1934 gewijd. Ook werden er een pastorie, een school en een 
voorziening voor nonnen gebouwd zodat er als het ware een rooms-
katholieke enclave ontstond die een ruim gebied bediende. Zo kwam 
er een ophaalbrug over de Potmarge voor parochianen die aan Achter 
de Hoven woonden. Het was aan niet-katholieken verboden om van 
deze verbinding gebruik te maken… Opvallend is dat het godshuis 
zuid-noord was georiënteerd, in plaats van dat het koor op het oosten 
was gericht. Dit werd enigszins gecompenseerd door de dwars op 
de kerkrichting staande daknaalden van beide torens. Het koor was 
geplaatst in het centrum van de kerk. De naam Johannes de Doper 
was ontleend aan dezelfde heilige waaraan de oude kerk in Huizum 
was gewijd voordat deze tijdens de Hervorming in de 16e eeuw 
protestants werd. Ten gevolge van de jaarlijks oplopende tekorten op 
de kerkelijke begroting viel in 2003 het besluit de kerk af te stoten. De 
laatste eredienst was op 13 juni 2004. De kerk kwam in particuliere 
handen en werd omgebouwd tot een verzamelgebouw voor startende 

Interieur van de Sint Johannes de Doperkerk, vlak voor de opheffing. 
Links wijkpastoor Cees van Dongen.  

FOTO: LEEUWARDER COURANT/NIELS WESTRA, 2004.

21	 Agora 1
	 Hogeschool	Van	Hall	Larenstein

Aan het plein bevindt zich het omvangrijke complex van Hogeschool 
Van Hall Larenstein. Voltijdopleidingen zijn bijvoorbeeld 
agribusiness, biotechnologie, diermanagement, milieukunde en 
voedingsmiddelentechnologie. Deze hoogwaardige HBO-opleiding 
heeft vestigingen in Leeuwarden en Velp. Die in Leeuwarden staat 
heel toepasselijk op de plek van de vroegere tuinderijen. Het door 
Atelier PRO-architecten ontworpen en in 2016 ingrijpend verbouwde 
gebouw beschikt over een uitgebreide mediatheek, meerdere 
laboratoria, technologiehallen, kassen op het dak, een dierenverblijf, 
een Grand Café en – geheel passend bij de duurzame bedrijfscultuur – 
een eigen waterzuiveringssysteem. 
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College in elkaar is gezet. Vanaf 2019 ziet men met behulp van 
een streetartist op de betonplaten een trompe-l'oeil van water met 
pompeblêden en een onderwaterdrone. Ook treft men dan ernaast 
een bewegend informatiebord aan waarop de verhalen over de 
diverse Potmargeprojecten worden verteld. Een QR-code daarop 
geeft een link naar een filmpje van de onderwaterdrone ter plaatse.

 

 

De Egg shelter
Als u richting de Potmarge loopt ziet u links na het bruggetje 
een bijzonder kunstwerk dat Egg shelter (‘zit ei’) heet. Het is 
gemaakt in opdracht van een samenwerkingsverband van 
onder meer Van Hall Larenstein, gemeente Leeuwarden en 
Wetterskip Fryslân in verband met hun ambitieuze plannen 
om de beleving van het Potmargebied als stadspark verder te 
versterken. De met staaldraad verbonden houten constructie van 
landschapsarchitecte Maaike Vellinga is aan alle kanten open en 
nodigt passanten uit er in te gaan zitten en de omgeving in zich op 
te nemen. Als je in het ei gaat zitten (‘s zomers is een kussen van 
rubber beschikbaar) zorgt een sensor er voor dat enkele minuten 
onderwatermuziek te horen is. In het Zweedse Gotenburg is iets 
soortgelijks een populaire loungeplek geworden. Aardig is dat 
deze constructie door leerlingen van het nabijgelegen Nordwin 

Van Hall Larenstein. FOTO: PETER POPKEN.

De Skries
Aan de andere kant van het voetpad valt aan de overkant van het 
water direct een metershoge grutto op, gemaakt van wilgenteen. 
Dat betekent dat dit kunstwerk, dat de naam Skries draagt, 
overgenomen van de buurtvereniging Op ‘e Rige in Oudega die 
collectief aan het object heeft gewerkt, constant onderhoud 
vergt. Voor de hier gevestigde ‘groene scholen’ vormt dat geen 
probleem. De Skries (Fries voor grutto) is van het Agoraplein en 
het Potmargepaad duidelijk te zien en was het eerste kunstobject 
van een route met ‘beleefkunst’ die in het kader van Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad van Europa 2018 vanuit de Kunstacademie 

De ‘Egg shelter’, ontworpen door Maaike Vellinga. FOTO: PETER POPKEN.
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aan de Schrans werd opgezet. De teruggang van de biodiversiteit 
wordt vaak afgemeten aan de gruttostand. In die zin heeft deze 
vogel dezelfde functie als die van ‘kanarie in de kolenmijn’. Het 
kunstwerk is een blijvende herinnering aan het belangwekkende 
Kening fan ‘e Greide/King of the Meadowsproject in 2018.

‘De Skries’ bij Van Hall Larenstein. FOTO: PETER POPKEN.

22	 Oostergoweg 9
	 Wetsus

Links aan de overkant van de Potmarge staat de opvallende nieuw-
bouw van Wetsus, de WaterCampus. Wetsus, de wateruniversiteit 
van Europa, is een van de wetenschappelijke instituten die Fryslân 
tegenwoordig rijk is. Het zoekt de samenwerking tussen allerlei (inter-)
nationale bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het terrein 
van de watertechnologie. Er werken ook tientallen promovendi. 
Wetsus is als kennisinstelling voor de toekomst van de stad van 
eminent belang. Maar dat geldt ook voor het gebouw zelf: niet voor 
niets werd het in 2016 door de brancheorganisatie van Nederlandse 
architectenbureaus uitgeroepen tot een van de tien beste kantoor-
gebouwen van Nederland. Het iconische pand is ontworpen door 
Bart Zantman en Doeke van Wieren van architectencorporatie 
GEAR en symboliseert zijn functie te midden van het waterrijke Interieur van WaterCampus Wetsus.  

FOTO: RENÉ DE WIT.
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In het voorjaar en de zomer werd er bemest, gezaaid en geoogst, 
een oogst waarmee het hele jaarinkomen in één keer moest 
worden verdiend. De wintermaanden werden gebruikt om het 
gereedschap te onderhouden en voor het snoeien van bomen en 
struiken. Het bedrijf ging vaak over van vader op zoon. 
Groente en fruit waren in het nabije verleden vaak een 
luxeproduct. De verbouw was duur en het duurde lang voor er 
kon worden geoogst. Deze tuinen waren vaak niet alleen voor 
eigen gebruik, maar ook voor verhuur aan commerciële tuinders. 
De meeste tuinen waren voorzien van een stenen schuur voor 
de opslag van het gereedschap en de oogst. Omdat de oogst van 
commerciële tuinders naar de veiling moest worden gebracht, 
lagen de tuinen tussen twee opvaarten in. Lang vond vervoer 
alleen plaats via water. Deze opvaarten kwamen uit op groter 
vaarwater zoals kanalen en trekvaarten, hier de Potmarge. Langs 
de opvaarten stonden knotwilgen. Het snoeihout werd gebruikt 
om bonenstokken van te maken. 
Iebeling Kaastra was de eerste tuinder met een kas. Daarnaast 
was hij ook de oprichter van de veiling. Op de veiling konden 
tuinders hun opbrengsten verkopen. In Huizum had een beperkt 
aantal families, zo’n 25, al het land rondom Huizum in bezit, 
vaak geconcentreerd rond een bepaalde plek. Zo bezat de familie 
Kuperus al het land rondom de Huizumerlaan.

Potmargebied en een structuur van waterlopen en rietoevers 
waarbij nat en droog door elkaar lopen. De permanente houten 
zonwering en daglichtsturing houden oververhitting tegen en kaatsen 
tegelijkertijd gefilterd daglicht naar binnen. Het golvend verloop geeft 
het gebouw een ‘liquide’ karakter, waardoor het herkenbaar is als 
boegbeeld voor de watercampus. Binnen vormt het atrium de centrale 
ontmoetingsplek: een driedimensionaal kruispunt van zichtassen, 
bruggen en overlegplekken. Het zeer duurzaam ontworpen gebouw 
zuivert zijn eigen drink- en afvalwater en wekt zijn eigen energie 
op. Op het terrein bevindt zich een watermoestuin waar vergeten 
watergroenten gekweekt worden. In de naastgelegen ‘waterbar’ 
worden lezingen gegeven, tentoonstellingen georganiseerd en kan van 
de watergroenten geproefd worden. Het opvallende ontwerp is van 
het kunstenaarsduo Tilly Buy en Gerard Groenewoud. De waterbar is 
alleen op aanvraag open.
Links van de ingang ligt een poëziesteen met een zeer op Wetsus 
toepasselijk gedicht van Lao Zi uit Het boek van Tao. 

Gardeniers
Aan de overkant van de Potmarge getuigen straatnamen als 
Achter de Hoven en Gardeniersweg van het agrarische verleden. 
De namen zijn voor wie er oog voor heeft een open boek, al zal 
misschien niet iedereen de naam ‘gardenier’ meteen begrijpen. 
Een uitstapje naar het Engels of Duits maakt meteen duidelijk dat 
met ‘gaarden’ tuinen zijn bedoeld. En een hof is van oudsher ook 
een tuin. 
De gardenierslanden in Huizum waren in het bezit van tuinders. 

Tuinderij achter de Huizumerlaan ongeveer bij de huidige Oostergoweg.  
Links (achter) de LIJEMPF en rechts een stukje van de Johannes de 

Doperkerk. FOTO: PAUL JANSSEN, CIRCA 1977.

WaterCampus Wetsus. FOTO: RENÉ DE WIT.
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Lodewijk van Hessen-Kassel, had voor zijn boomgaarden en tuinen 
de vader van Johann Hermann ook al ingehuurd. Naar Knoop zou 
verderop in de wijk later een straat worden vernoemd. 

Toen Maria Louisa in 1765 overleed, liet zij al haar bezit na aan de 
Hervormde Diaconie. De kerk verdeelde de grond weer in kleinere 
stukken die werden verkocht. Het overgrote deel van het land kwam 
in handen van Bokke Doitses, een tuinder uit Huizum, die ze op zijn 
beurt weer doorverkocht. Rond 1832 kwamen de tuinen in handen 
van een van de rijkste bewoners van Leeuwarden, Pieter Cats, ooit 
eigenaar van het Stadhouderlijk Hof en van wat nu het Catshuis aan 
de Nieuwestad heet; hij ligt nabij het baarhuisje van het Huizumer 
kerkhof begraven. Het buitenhuis van Maria Louisa viel toe aan een 
andere welgestelde Leeuwarder, jonkheer Valerius Lodewijk Vegelin 
van Claerbergen. In de jaren 80 van de 19e eeuw zou Mariënburg door 
een van zijn erfgenamen worden afgebroken. De villa Mariënburg die 
ervoor in de plaats kwam is ook al sinds lang weer verdwenen in de 
dynamiek van een alsmaar veranderende stad. Van de bouwhistorie 

Door de verstedelijking werd het na de Tweede Wereldoorlog 
voor de relatief kleinschalige tuinders in Huizum steeds 
moeilijker om het hoofd boven water te houden. Geleidelijk 
aan verdwenen alle moestuinen en boomgaarden en werd de 
Huizumerlaan ook steeds dichter bebouwd. Zowat het enige 
dat nu nog aan de tuinders herinnert zijn de diepe tuinen 
die de bewoners van de Huizumerlaan nog hebben, enkele 
stokoude fruitbomen op het terrein van de hogeschool en het 
eerder genoemde tuindersbeeld. Daarnaast staat in het gebied 
tegenwoordig een… Intratuin. 
Omwonenden, ondernemers, scholen, zorg- en gemeente-
instellingen hebben in 2017 de handen ineen geslagen om rond 
het riviertje de ‘Stadstuin Potmarge’ te realiseren. Diverse 
activiteiten rondom onderwijs en onderzoek gaan starten om 
een gezonde, duurzame leef- en werkomgeving te creëren door 
het realiseren van een (gedeeltelijk) openbare stadstuin waar de 
waterrijke omgeving op een slimme manier wordt gekoppeld aan 
experimenten en innovaties op het gebied van voedsel, water, 
energie, welzijn en gezondheid.

23	 Achter de Hoven 118
	 CSG	Comenius,	Locatie	Mariënburg

Aan de overkant van het water bevond zich de voormalige 
buitenplaats Mariënburg. In 1721 kocht Maria Louisa van Hessen-
Kassel, weduwe van stadhouder Johan Willem Friso en regentes 
voor haar zoon Willem, drie stukken aangrenzend land met 
buitenhuizen. Net als anderen wilde Maria Louisa in de zomer de 
stad verruilen voor een groene buitenplaats, die ze voor het gemak 
naar zichzelf noemde: Mariënburg. In de officiële stukken wordt het 
omschreven als … sekere voor en agter hovingen en de huijsinge 
met de gardinieren landen sampt boomen en plantagie met twee 
regels wijlige boomen … staende Agter de Hovingen in Leeuwarden. 
In totaal ging het om ongeveer vijf hectare land. Maria Louisa, 
in Fryslân beter bekend als Marijke-Muoi, huurde een hovenier 
in, Johann Hermann Knoop uit het Duitse Kassel, om van de 
verschillende aankopen een geheel te maken. Haar vader, Karel Vogelvluchttekening van de buitenplaats Mariënburg aan Achter de Hoven. 

Negentiende eeuwse kopie van een achttiende eeuwse tekening. 
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24	  Waterspeelplaats Potmarge

De waterspeelplaats aan de Potmarge is omzoomd door 
hoog opgeschoten riet en wilgenroosjes. Toen er in 2003 een 
rioolpersleiding moest worden aangelegd, greep de gemeente dit 
aan om natuur en recreatie meer ruimte te geven. Het was een wens 
van de bewoners van de omliggende wijken dat de aan te leggen 
waterspeelplaats in een natuurlijke sfeer kwam. De waterplek ligt op 
een groene lob en is onderdeel van een ontwikkelde stadstuin.  
De waterspeelplaats werd in 2004 in gebruik genomen. Opmerkelijk is 
ook dat er funderingskeien van de middeleeuwse Sint Vituskerk van 
Oldehove in de waterspeelplaats zijn gelegd.

in dit gebied is inmiddels niet veel meer te zien, alleen nog maar te 
reconstrueren. En natuurlijk nog af te leiden uit de naam van de 
school die zich op het voormalige landgoed bevindt: CSG Comenius, 
locatie Mariënburg. Wel is het groene karakter van dit gebied in die 
zin bewaard gebleven dat zich hier ook sportvelden van Comenius 
bevinden. Deze scholengemeenschap met een open christelijk 
karakter beschikt over zes locaties waarvan Mariënburg, met een 
havo- en atheneumopleiding, getalsmatig de belangrijkste is. 

Gasfabriek
Nog aan de zuidzijde van de Potmarge, ongeveer daar waar het 
complex van de hogeschool eindigt, stond de in 1907 geopende 
Huizumer gasfabriek. Latere pogingen om de soms te krappe 
productie van de Leeuwarder gasfabriek op te krikken door 
samenwerking met de gasfabriek in Huizum, strandden op de 
hogere prijs die het gas per kubieke meter in Leeuwarden kostte. 
De Huizumer fabriek bleef zelfstandig en kwam pas stil te liggen 
toen in de laatste maanden van de bezetting geen brandstof 
meer beschikbaar was. Na de oorlog werd de gasproductie niet 
meer hervat en werd het Huizumer gasnet gekoppeld aan dat van 
Leeuwarden.

De gasfabriek van Huizum, circa 1910. 
FOTO: STRÜPPERT EN VAN DUIJL.

Gezicht op Huizum, gezien vanuit het noorden. Op de voorgrond zijn de 
Potmarge en de Wirdumervaart te zien met rechts de villa Vaartzicht. Links 
staat op de achtergrond het voormalige armhuis met daarbovenuit de toren 

van de kerk van Huizum. Het schilderij is een schoorsteenstuk uit 1872.
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Veiling
In 1954 werd aan de Potmarge, vlakbij de plek waar de 
Wirdumervaart in de Potmarge uitmondt, de Coöperatieve Veiling 
De Tuinbouw geopend. Behalve groenten en fruit werden er ook 
bloemen en planten geveild. In 2005 werd de veiling afgebroken 
om plaats te maken voor een woonwijk. Straatnamen van deze 
plezierige woonwijk, zoals De Oerset en De Opslach, herinneren 
nog aan de oude functies van het gebied.
 
Bloemen, planten en andere tuinbouwgoederen werden voor het 
laatste stukje vaak op het hoofd gedragen. Pieter Smeding vertelt 
daarover in zijn boekje De Fryske túnbou (1979):
Voor het vervoer van de kommen/potten (‘koppen’) gebruikte men 
manden (‘binnen’) en ook wel bakken. In de platte bakken maar 
één laag. In de ‘binnen’ kwamen ze zo te staan dat er meerdere 
lagen in konden. De bakken of manden werden meestal met schip 
of met schouw naar de stad gebracht. Maar bij het vervoer naar de 
klanten zette men de ‘binnen’ met de zware ‘koppen’ op het hoofd, 

De naam Potmarge is afgeleid van de woorden pot en marge. Pot 
duidt op veenputten en marge op stilstaand water. Het riviertje was 
oorspronkelijk een veenstroompje dat de venen ontwaterde richting 
de Middelzee. Het gebied ten zuidoosten van Leeuwarden was immers 
nogal venig van aard. 
Anders dan de andere wateren in Leeuwarden, de Ee en het Vliet, 
ontwikkelden zich langs de Potmarge nauwelijks uitbuurten. De 
Potmarge bleef achter, pas later vond hier enige suburbanisatie plaats. 
Hierdoor werd dit gebied een groengebied, een uniek landje zo vlakbij 
het verstedelijkte Leeuwarden. Lang gold de Potmarge als grensrivier, 
de stad Leeuwarden eindigde er en aan de overkant begon het dorp 
Huizum. Maar ook dat is geschiedenis. 
 
Het gebied rond het riviertje heeft met kwekerijen en tuinderijen 
eeuwenlang een agrarische bestemming gehad. In de 19e eeuw 
veranderden de eetgewoonten. De vraag naar verse groenten steeg 
geleidelijk. Van die veranderende behoefte profiteerden de tuinders. Zij 
voerden de verse waar via dit schilderachtige riviertje naar de markt.
Toch zou ook dit riviertje niet aan de industrie ontkomen. Zo vestigde 
zich in 1867 een strokartonfabriek aan de Potmarge, de allereerste 
in Nederland. Na brand in 1911 was het alweer afgelopen met deze 
vervuiler die de waterloop als open riool beschouwde. Zo bleef de 
Potmarge uiteindelijk toch vooral een gebied voor en van de tuinders. 
Het kreeg pas een recreatieve functie toen de rivier begin jaren 8o via 
een fietspad werd ontsloten.
De provincie en de gemeente hebben met het project De Blauwe 
Diamant voor dit gebied een visie ontwikkeld waarbij zowel in 
recreatieve als in natuurontwikkeling is geïnvesteerd. Zo is de 
Wirdumervaart een doorgaande sloepenroute geworden met 
aansluiting op de Potmarge. Ook wordt er sinds 2011 ieder jaar rondom 
de waterloop de Potmarge Run gehouden, een vijf en tien kilometer 
avondloop georganiseerd door de Leeuwarder atletiekvereniging 
Lionitas en zijn er vanuit de Dorpskerk periodiek natuur-educatieve 
wandelingen langs de Potmarge georganiseerd. Het is de enige rivier in 
Friesland die de status van rijksmonument heeft.

Gebouwen van Coöperatieve Veiling ‘De Tuinbouw’ aan de Huizumerlaan.
FOTO: DIKKEN & HULSINGA, 1984.
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met zijn gezin woonde, te klein zou worden maar meer nog omdat 
Kaastra meende vanuit die woning beter toezicht te kunnen houden op 
zijn tuinderijen waar hij veel last had van diefstal en vernielingen. De 
gemeente zag het billijke er wel van in en gaf toestemming maar liet 
Kaastra voor de zekerheid wel een gezegelde verklaring ondertekenen 
dat het huis … op eerste aanzegging … weer afgebroken moest 
worden. Het is niet gebeurd. Volgens de oorspronkelijke bouwtekening 
is het huis geregeld aangepast en uitgebreid en het staat er nog steeds, 
op het curieuze plekje tussen Potmarge en fietspad.

Na deze woning rechtsaf over het bruggetje. Maar werp daar vlak voor 
nog even een blik naar links waar u de nieuwbouw van Parkhoven 
kunt ontwaren. Dit zorgwoningencomplex voor dementerende mensen 
is ontworpen door VNL Architecten en won uit in totaliteit veertig 
inzendingen vanwege de fraaie transparante architectuur en vele 
innovatieve en gedurfde oplossingen in 2018 de LC Publieksprijs, een 
prijs die is gekoppeld aan de Vredeman de Vries Prijs. Links hiervan 
bevindt zich de Huizumerstraat die op de plaats ligt van een heel oud 
voetpad naar een pontje (overzet) in de Potmarge.

26	 De Oerset 18
	 Villa	Vaartzicht

Villa Vaartzicht is in 1874 gebouwd door architect Jurjen Bruns 
in opdracht van Bernardus Hopperus Buma. Deze liet Vaartzicht 
bouwen als buitenhuis voor zichzelf en zijn gezin. Buma stond 
daarmee in een oude traditie, ook de regenten uit de Nederlandse 
Gouden Eeuw kozen voor de bouw van een herenhuis in de stad 
als winterverblijf en daarnaast een buitenhuis voor de zomer. In 
datzelfde jaar gaf Buma opdracht aan Bruns om het middeleeuwse 
Burmaniahuis aan de Nieuwestad af te breken en er een modern 
herenhuis voor in de plaats te zetten. Het huis is tegenwoordig 
onderdeel van het Gemeentekantoor. 

Doordat beide gebouwen door dezelfde persoon zijn ontworpen, zijn 
er delen van de huizen die erg op elkaar lijken. De villa is gebouwd 
op een manier die in de 19e eeuw veelvuldig in Fryslân voorkwam, 

er kwam eerst een ‘bûsdoek’ in de pet. Soms zag men ook wel dat de 
aardbeien van de tuinen uit Huizum op het hoofd naar Leeuwarden 
werden gedragen. Ik zie nog de gebroeders Botke -Einte, Gerryt 
en Pyt – op de Schrans lopen, elk met een zware bin op de pet, op 
die manier. De handen kwamen niet aan de bin. Het kwam ook wel 
voor dat twee ook nog een bin tussen hen in droegen.

25	 Achter de Hoven 270
	 Gardenierswoning

Halverwege staat rechts een opvallende houten, rietgedekte woning 
tussen de Potmarge en het fietspad. In januari 1943 diende gardenier 
Douwe Kaastra een verzoek in bij de gemeente Leeuwarden om op 
zijn land een tijdelijke woning te mogen bouwen. Enerzijds omdat 
vanwege een aanstaande gezinsuitbreiding het woonschip waar hij 

Kwekerijen tussen Achter de Hoven en Potmarge, met in de verte de 
woning Achter de Hoven 270. FOTO: DIENST STADSONTWIKKELING, 1978.
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Het geslacht Buma
De Buma ś waren vooral kooplieden. Dit veranderde tijdens het 
leven van Gerlacus Buma in de tweede helft van de 18e eeuw, die 
de politiek in ging. Hij was raadsheer en zat in de raad van het 
Hof van Friesland. Zijn zoon Bernhardus was zelfs burgemeester 
van Leeuwarden. Kleinzoons van Bernhardus wijzigden hun 
achternaam en daardoor splitste het geslacht zich op in twee takken: 
de Hopperus Buma’s en de Van Haersma Buma’s. Tot op de dag van 
vandaag zijn er leden van dit geslacht te vinden in de bovenste lagen 
van de samenleving. CDA-politicus Sybrand van Haersma Buma is 
bijvoorbeeld, net als zijn vader die burgemeester van Sneek was, een 
afstammeling van de Van Haersma Buma familie. 

27	 Huizum Dorp 14
	 Armenhuis

Het licht omhooglopende wegdek toont aan dat het dorp Huizum ooit 
op een terp gebouwd is. Het tweede huis aan de rechterkant (nummer 
14) is begin 18e eeuw gebouwd en fungeerde tot in het begin van de 
vorige eeuw als armhuis. Daarna diende het tijdelijk als weeshuis en 
gedurende de Eerste Wereldoorlog werden er Belgische vluchtelingen 
in ondergebracht. Nu heeft het een centraal wonenfunctie.
Daar tegenover op nummer 94 woonde rond 1920 Wierd Feenstra 
met zijn vrouw en twee dochters. Hij was een van de kinderen uit het 
bekende jeugdboek Afke’s Tiental van Nienke van Hichtum. Het boek 
is gebaseerd op ware gebeurtenissen en speelt zich voornamelijk in 
Wergea af. Vier van de tien kinderen van Afke, die in werkelijkheid 
Harmke Douwes Tuinstra heette, woonden later in Huizum. Wierd 
vervult in het boek de rol van Klaas. Feenstra (1879-1959) was 
machinist van beroep en heeft een eigen levensbeschrijving nagelaten.

Op nummer 11, iets verderop in het straatje, woonde Nanning 
Bulthuis. Hoewel van origine tuinder, bekwaamde hij zich in het 
restaureren van kleine scheepjes. Hij bouwde daarvoor in de opvaart 
achter zijn huis een kleine scheepswerf. Ook het aan die scheepjes 
aanwezige houtsnijwerk restaureerde of vernieuwde hij. Na zijn 

namelijk met vijf raamvakken in de breedte, waarvan het middelste 
vak iets uitspringt. Rondom de villa legden tuinlieden een grote tuin 
aan met onder andere een vijver en een boothuis. De royale tuin is 
echter grotendeels verloren gegaan toen de tuinbouwveiling tot stand 
kwam. Tegenwoordig hoort er, na het gereedkomen van de woonwijk, 
nog maar een klein stukje grond bij de villa.
Bernardus Hopperus Buma was ‘dadelijk administrator’ – bestuurslid 
– van het Tjallinga weeshuis in Westernijkerk dat hij, toen hem 
ernstige misstanden ter ore kwamen, onmiddellijk liet overbrengen 
naar Huizum. Hij kocht voor eigen rekening een woning aan de 
Huizumerlaan als onderkomen voor de wezen. Buma hield op die 
manier alles goed in de gaten; hij kon vanuit zijn achtertuin naar het 
weeshuis wandelen dat tot 1936 dienst deed.

 Villa Vaartzicht ten noorden van de Huizumerlaan, 
met scheepjes in de Wirdumervaart.  

AQUAREL: J.C. GREIVE JR., CIRCA 1880.
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eigendom was van jonkheer Vitus Valerius van Cammingha, die tot 
1851 grietman van Leeuwarderadeel was. Waarschijnlijk werd het 
huis toen ook met het rechter, tussen tuitgevels dwarsgeplaatste 
deel uitgebreid. In 1888 ging het toen in drie afzonderlijke huizen 
opgedeelde pand in de verkoop. De twee opvallend grote dakkajuiten 
zijn in 1911 aangebracht. Wie even de Tijnjedijk inloopt ziet aan 
de linkerhand de eerdergenoemde vestiging van Intratuin en daar 
tegenover op een elektriciteitskast een portret van Jan Slauerhoff, 
gemaakt door streetartist Roy Schreuder. Op het parkeerterrein 
erachter heeft de haardenfabriek van Faber gestaan. Deze fabriek, in 
1844 in Franeker gesticht en in 2001 naar Heerenveen verhuisd, had 
vanwege de vele uitvindingen landelijke faam. 

overlijden richtte zijn dochter Mien het huis in als museum met haar 
vaders werk. Het museum sloot in 2003 en veel van het snijwerk is 
tegenwoordig te zien in het St. Jansmuseum in Noord Scharwoude. 
Bulthuis’ eigen tjotter heeft een plekje gekregen in het havenkantoor 
van de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven. Dochter Mien ligt bij haar 
vader, die zij adoreerde, in Huizum begraven.

Interieur van het Museum Nanning Bulthuis, met Mien Bulthuis. 
FOTO: LEEUWARDER COURANT/PAUL JANSSEN, 1997.

28	 Huizum Dorp 65, 66 en 16
	 Het	Slotje

Op de hoek van de Tijnjedijk en het straatje dat naar de kerk 
voert, staat een drietal wit gesausde huizen die door hun uiterlijk 
opvallen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het geheel rond 1750 
gebouwd is als één woning. Het huis heeft als woning gediend voor 
allerlei belangrijke, veelal adellijke, personen. Het is rond 1830 
zelfs grietmanshuis geweest (grietman = burgemeester) toen het 

 Huizum Dorp, 65, 66 en 16. FOTO: PETER POPKEN.
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29	 Huizum Dorp 64
	 Grafkelder	Sixma

Het zal je maar gebeuren: je probeert een nieuw terras aan te leggen 
in je tuin en plots … stuit je op een grafkelder met daarin nog 
menselijke resten. Dat overkwam in 2016 een Huizumer stel dat niet 
ver van de Dorpskerk woont. Direct vanuit de achterdeur liep een trap 
de grond in die uitmondde in de grafkelder. Huis, tuin en het nieuwe 
terras bleken te staan op een uithoek van het vroegere landerijenbezit 
van de al genoemde familie Sixma. 
 
In de grafkelder zijn de stoffelijke overschotten gevonden van 
verschillende leden van deze voorname familie. Bartel Douma 
Tjalling van Sixma overleed in 1809 als laatste mannelijke telg uit 
dit geslacht en het was zijn stoffelijk overschot dat in de grafkelder 
aangetroffen werd. Ook de stoffelijke resten van zijn vrouw, een 
neef met zijn vrouw en een achternichtje werden aangetroffen. 
Deze resten hebben in 2016 alsnog een voornaam plekje gekregen bij 
andere adellijke families op het kerkhof.
Tegenover dit huis, op nummer 74, werd lange tijd het 
Sloterdijckfonds door de kerk beheerd. Met behulp daarvan kregen 
Huizumer jongedames gratis naailes, het diploma bestond uit een lap 
stof voor een jurk. Mede vanwege de armenzorg door de diaconie, de 
aan de kerk gelieerde Sixmastichting en het bezit aan landerijen heeft 
de Dorpskerk, begin- en eindpunt van deze wandeling, altijd veel 
invloed uitgeoefend op het maatschappelijk leven van Huizum.

 Ingang naar de Sixma-grafkelder.  
FOTO: COERT VAN BEIJMA.
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uitgave  Cultureel podium Dorpskerk Huizum i.s.m. wijkpanel 

Huizum Oost en Historisch Centrum Leeuwarden 

(HCL).

  Deze uitgave kwam mede tot stand dankzij Stichting 

Tjallinga Weeshuis te Amersfoort

ontwerp BW H ontwerpers

eindredactie Peter de Haan en Leendert Plaisier 

 (met dank aan Marga ten Hoeve, Geart de Vries,

 Suzanne Zaal en Henk Zijlstra)

beeldredactie Nykle Dijkstra en Klaas Zandberg

teksten	 	Peter de Haan, Menno de Lange, Leendert Plaisier en 

Meindert Tangerman en studenten en docenten van 

de NHL (Martijn Bugel, Daan Kampen, Ellen Luinstra, 

Tsjisse Metzlar, Elien Plagge, Maruschka Szerkowski, 

Noortje Velthausz en Rinske Zijlstra, Joost Eskes, 

Herman Maring)

beeldmateriaal	 Peter Popken en HCL (voor zover niet anders vermeld)

 

druk Rekladruk

 mei 2019

colofon
Stadswandeling Leeuwarden. Voetstappen door Huizum is de 

30e aflevering in een serie waarin het Historisch Centrum Leeuwarden 

(met partners) stadswandelingen, fietstochten en beschrijvingen van 

monumenten uitbrengt.

Eerder verschenen:

- Sporen van Joods leven

- Poëzieroute

- Sporen van nieuwe Leeuwarders

- Sporen van de Nassaus

- Sporen van vermaarde vrouwen

- Oldehove, scheve toren van Leeuwarden

- In slach troch de stêd. Sporen van schrijvers en dichters in Leeuwarden

- Sporen van de vroege geschiedenis

- Sporen van banken en verzekeringsmaatschappijen

- Voetstappen in de Vosseparkwijk

- Oldehove, leaning tower of Leeuwarden (Engelse editie)

- Voetstappen in de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk

- Een wandeling over de stadsbegraafplaats en door het Rengerspark

- Beeldende kunst in de openbare ruimte

- Sporen van de Gouden Eeuw

- De Museumhaven en sporen van historisch vaarwater

- Voetstappen door Oud-Oost: Tjerk Hiddes en Cambuursterhoek

- Een wandeling langs highlights in de monumentale binnenstad

- Highlights of Leeuwarden (Engelse editie Highlights)

- Sporen van de Zilveren Eeuw

-   Eine Stadtführung entlang Hohepunkte der monumentalen Innenstadt 

(Duitse editie Highlights)

- Sporen van een industrieel verleden

- Les points forts de Leeuwarden (Franse editie Highlights)

- Sporen van Alma Tadema in Dronrijp en Leeuwarden

- Traces of Alma Tadema in Dronrijp and Leeuwarden (Engelse editie)

- Sporen van religieus leven: langs plaatsen van stilte en bezinning

- Sporen van Mata Hari

- Traces of Mata Hari (Engelse editie)

- Sporen van oorlog en verzet www.historischcentrumleeuwarden.nl



76



� 1 � �Dorpskerk�Huizum,��

Huizum�Dorp�67

2 � �Huizumer�begraafplaats

3 � �Kerkkade�Wirdumervaart

4 � �Abbingapark

5 � �Medisch�Centrum�

Leeuwarden,��

Henri�Dunantweg�2

6 � �De�Tuinder

7 � Aebingaschool,� �

� Huizumerlaan�148

8 � �Tjallingahiem,��

Huizumerlaan�95

9 � Tivoli,�Huizumerlaan�59

10 � �Kleuterschool,��

Huizumerlaan�47

11 � �Bethelkerk,��

Huizumerlaan�102�

12 � �Bornia�State,��

Verlengde�Schrans�87

13 � �Doktersvilla,�Verlengde�

Schrans�2�

14 � Schranskerk,�Schrans�92

15 � �Woonhuis�Pieter�Jelles�

Troelstra,�Schrans�82�

16 � �Drukkerij�Van�der�Weij,�

Schrans�91

17 � �Verdwaalde�bom,��

Schrans�39-41

18 � �Gemeentehuis�

Leeuwarderadeel,�Schrans�44

19 � �Fietsfabriek�Argelo,��

Schrans�24

20 � �Johannes�de�Doperkerk,�

Agora�4

21 � �Hogeschool�Van�Hall�

Larenstein,�Agora�1

22 � Wetsus,�Oostergoweg�9

23 � �CSG�Comenius,�Locatie�

Mariënburg,�Achter�Hoven�118

24 � Waterspeelplaats�Potmarge

25 � �Gardenierswoning,��

Achter�de�Hoven�270

26 � �Villa�Vaartzicht,�De�Oerset�18

27 � �Armenhuis,�Huizum�Dorp�14

28 � ��Het�Slotje,��

Huizum�Dorp�65,�66�en�16

29 � �Grafkelder�Sixma,��

Huizum�Dorp�64
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