




Sporen van de Gouden Eeuw

LEEUWARDEN
stadswandeling en fietstochten



VOORAF Historici twisten over het exacte begin- en eindpunt, maar het is 
gebruikelijk de periode van pakweg 1600 tot 1700 als de Gouden 
Eeuw te betitelen. De economie ontwikkelde zich spectaculair in een 
deel van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en kunsten 
en wetenschappen maakten een uitzonderlijke bloeiperiode door. De 
Republiek was in politiek-militair opzicht een supermacht.
Die successen waren voor een belangrijk deel gebaseerd op de 
economische activiteiten en het culturele klimaat in tamelijk 
autonome steden. Leeuwarden was met zo’n 15.000 inwoners in 1650 
een van de belangrijkste daarvan. In de ranglijst van Nederlandse 
steden bezette de stad de tiende plaats en was ze, samen met 
Maastricht, zelfs de op twee na grootste stad buiten Holland en 
Utrecht. Op intellectueel gebied en het terrein van de schilderkunst 
gebeurde hier meer dan in bijvoorbeeld Groningen. Leeuwarden was 
bovendien de hoofdstad van een gewest dat in de zeventiende eeuw 
verhoudingsgewijs veel rijker was dan nu: na Holland gold Friesland – 
zij het op grote afstand – als rijkste en meest welvarende provincie.
Van dat verleden is veel bewaard gebleven en in dit boekje wordt 
geprobeerd het verhaal te vertellen van de stad in de Gouden 
Eeuw door middel van een wandeling langs nog steeds herkenbare 
zeventiende-eeuwse elementen. 
Een bijbehorende DVD biedt bovendien een virtuele rondleiding door 
het vroegzeventiende-eeuwse Leeuwarden.

Een Gouden Eeuw? 
Zeventiende-eeuwers beschouwden de tijd waarin zij leefden, 
niet als een Gouden Eeuw. Bij die aanduiding dacht de toenmalige 
culturele elite aan de ‘aurea aetas’, een begrip van de Romeinse 
auteur Ovidius (43 v. Chr. -18 na Chr.).Ovidius verstond onder 
dat begrip een gouden periode van universele harmonie waarin 
iedereen welvarend is en harmonieus met anderen samenleeft. 
Dat was in zeventiende eeuw zeker niet het geval: een groot deel 
van de bevolking leidde een onzeker en marginaal bestaan. Velen 
waren afhankelijk van ondersteuning door de kerk of het gilde. 
Ziekten decimeerden de bevolking, politieke twisten leidden tot 
relletjes, waarbij op z’n minst ramen werden ingegooid en soms 
zelfs doden vielen.
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Oorlog
“Met klokgelui, kanonschoten en vuren heeft men tegen de nacht zijn 
vreugde over de wapenstilstand getoond. De volgende dag was er een 
bidstond”, noteerde de Leeuwarder Bernard Gerbrands Furmerius als 
geschiedschrijver in dienst van het gewest Friesland op dinsdag 25 
april 1609, tamelijk onderkoeld, in zijn dagboek.
Die wapenstilstand, het Twaalfjarig Bestand, schortte een oorlog 
op die al decennia duurde. Bijna dertig jaar eerder, op 1 februari 
1580, had Adje Lambertsz., burgemeester en kommandant van de 
burgermilitie, een actie ondernomen die verstrekkende gevolgen 
zou hebben. In de zuidoosthoek van de stad stond het blokhuis, 
een vesting die door een gracht en wal van de stad gescheiden was. 

Op die wal hield het Spaanse gezag zijn kanonnen gericht op de 
buitenwereld én op de stad zelf. Lambertsz. wist met de schutterij 
deze dwangburcht in te nemen. Bijzonder effectief bleek het menselijk 
schild dat hij daarbij gebruikte: het bestond uit de vrouwen en 
kinderen van de garnizoenssoldaten en uit monniken en nonnen, 
aangevuld met diverse Rooms-Katholieken. De grachten aan de 
stadszijde werden direct na de inname gedempt met de aarde van de 
wallen erachter.
Deze actie markeerde een nieuwe, een gewelddadige, fase in een 
conflict tussen de Nederlandse gewesten en het centrale gezag. In het 
begin van de zestiende eeuw was Friesland onder de heerschappij van 
Karel V gekomen en vervolgens onder die van zijn zoon, de Spaanse 
koning Filips II. Hun draconische maatregelen tegen afvalligen van 
de katholieke kerk, hun steeds verder gaande centralisatie van het 
bestuur en torenhoge belastingen leidden meer en meer tot verzet. 
In 1579 had Friesland zich aangesloten bij de Unie van Utrecht, een 
verbond van Noord-Nederlandse gewesten die gezamenlijk tegen de 
Spaanse koning streden voor herstel van hun vroegere rechten en 
onafhankelijkheid.
Lambertsz.’ demolitie van het blokhuis was onderdeel van een 
staatsgreep: na de verovering van de Leeuwarder dwangburcht en 
andere militaire steunpunten van het centrale gezag, riepen de Friese 
Staten zich uit tot het hoogste bestuursorgaan van hun gewest. De 
Staten-Generaal benoemden vervolgens Willem van Oranje, leider 
van de Opstand van de Verenigde Provinciën, tot stadhouder. Maar 
de vijand stond nog aan de grenzen en vaak zelfs daarbinnen: de 
Spaanse bolwerken Groningen en Steenwijk waren uitvalsbases voor 
rooftochten op het Friese platteland. In 1582 staken Spaanse soldaten 
Lekkum in brand en in de winter 1586 vond bij Boksum nog een heuse 
veldslag plaats. Pas na de verovering van Steenwijk in 1592 en die van 
Groningen twee jaar later was Friesland tamelijk veilig.
Het strijdtoneel lag tot het einde van de Tachtigjarige Oorlog in de 
zuidelijke gewesten. Die strijd kostte overigens wel twee Friese 
stadhouders het leven. Ernst Casimir sneuvelde in 1632 bij het beleg 
van Roermond, zijn opvolger Hendrik Casimir negen jaar later bij 
de slag om Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Beiden werden met veel 
eerbewijzen in de Leeuwarder Grote Kerk begraven.
Na de Vrede van Münster in 1648 brak een tijdperk aan waarin 

Plattegrond van Leeuwarden van de cartograaf Johannes Blaeu 
uit 1644 (uitgegeven in 1649). Buiten de stadsgracht is de omgeving 

iets uitgewerkt, onder andere met de nieuwe singel die men in 1640 
rondom de stadsgracht begon aan te leggen. Ook de tuinderijen ten 

zuidoosten van de stad zijn op de kaart weergegeven.
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Michiel de Ruyter
Tijdens de Tweede Engelse Oorlog passeerde de opperbevelhebber 
van de marine, Michiel de Ruyter, Leeuwarden toen hij 
binnendoor van Delfzijl naar Harlingen voer. De zeventiende-
eeuwse biograaf van Michiel de Ruyter – Gerard Brandt – 
vermeldt in 1687 in Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de 
Ruyter het volgende over diens kennismaking met Leeuwarden:
“Hy nam zyne reis (op 14 augustus 1665) , met twee trekschuiten, 
op Groeningen, en van daar, over dagh en nacht, op Dokkum, 
voorts op Leeuwaarden, Franiker en Harlingen, daar hy den 
vyftienden der maandt naa den middagh aanquam. In al die 
steeden werdt hy met grooten toeloop, en vroolyk gejuigh des 
volks, ontfangen, en van de Wethouders, voor zoo veel zyn haast 
in ’t reizen toeliet, verwellekomt en onthaalt. Tegens den avondt 
ging hij te Harlingen, onder ’t losbranden van ’t geschut, met een 
wydtschip t’zeil, en stelde zyn koers naar Texel.”

Bestuur 
In de late middeleeuwen was Leeuwarden een zichzelf besturende 
stad geweest en in 1580 leek ze die autonomie terug te krijgen. 
De competentiestrijd tussen stad en Staten – zowel ‘regering’ als 
‘volksvertegenwoordiging’ – viel echter ten voordele van de laatste uit. 
De zeggenschap van de steden in de Friese Staten was uiterst beperkt. 
In de vergadering van de Staten brachten de elf steden samen één 
stem uit, de plattelandsgebieden Oostergo, Westergo en Zevenwouden 
drie. Bovendien woog de stem van Leeuwarden, met zo’n 15.000 
ingezetenen, formeel even zwaar als bijvoorbeeld die van Sloten dat 
nog geen 500 inwoners telde. De Friese hoofdstad was de arena waar 
regelmatig conflicten tussen het platteland en de steden werden 
uitgevochten. Zo moest in 1626 een afgevaardigde van Oostergo die 
bij de Peperstraat dreigde te worden doodgeslagen, door de schutterij 
worden ontzet. In 1672 namen de Leeuwarders het gewestelijk bestuur 
zelfs in gijzeling.
Er was ook frictie met andere gewesten, in het bijzonder over de Friese 
bijdrage aan de algemene middelen van de Republiek en de manier 
waarop die moesten worden opgebracht. In 1632 stuurden de Staten-
Generaal zelfs 2000 militairen om, zoals een Hollandse afgevaardigde 

handelsoorlogen op zee afgewisseld werden door korte periodes 
van vrede. Gedurende enkele decennia waren de samenwerkende 
gewesten een economisch en militaire supermacht.
Door allerlei omstandigheden keerden de kansen echter en in 
het rampjaar 1672 leek de ondergang van de Zeven Verenigde 
Nederlanden zelfs onafwendbaar. Troepen van ‘Bommen Berend’, de 
bisschop van Münster, wisten tot aan Heerenveen door te dringen 
dat onder meer door de Leeuwarder burgermilitie werd verdedigd. De 
stad liet ter verdediging schansen aanleggen bij Aldskou/Oudeschouw 
en tussen de Grote en Kleine Wielen. Deze werden niet op de proef 
gesteld. Hoewel de bisschop in 1674 vrede moest sluiten, was het 
duidelijk dat de Republiek haar rol als grote mogendheid kwijt was.

Portret van Menno baron van 
Coehoorn (1641-1704). Deze beroemde 

vestingbouwkundige heeft een 
aantal jaren boven of achter de 

oude (afgebroken) Infirmerie – op 
de noordelijke hoek van de Kleine 

Kerkstraat en de Bagijnestraat 
– gewoond.

COLLECTIE RijKS MUSEUM AMSTERDAM

Portret van de Leeuwarder 
burgemeester Adje Lambertsz 

(1521/22-1594)

COLLECTIE FRIES MUSEUM
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het noemde, “de Vriesen met soldaten te temmen”. Leeuwarden 
was het belangrijkste toneel voor de hoofdrolspelers bij dit soort 
meningsverschillen.
Wel kon de stad sinds 1587 zonder inmenging van bovenaf zelf 
haar bestuur kiezen. Dat bestond uit de magistraat, de gezworen 
gemeente en de bevelhebbers van de schutterij. De magistraat was 
verreweg het belangrijkste bestuurscollege, de gezworen gemeente had 
controlerende en medebeslissende bevoegdheden en de bevelhebbers 
van de schutterij vergaderden mee in kwesties die de openbare orde 
betroffen. In 1657 werd de gezworen gemeente vervangen door een 
vroedschap waarvan de leden voor het leven werden gekozen.
Ondanks de sterke positie van de Friese Staten was de bevoegdheid van 
het stadsbestuur veel groter dan die van het huidige gemeentebestuur: 
over allerlei zaken waarover nu in Den Haag beslist wordt, werd 
in de zeventiende eeuw in Leeuwarden besloten. Door de getrapte 
bestuursstructuur in combinatie met de noodzaak ruggespraak met 
de achterban te houden, kwamen in de stedelijke bestuurscolleges 
bovendien ‘nationale’ en internationale zaken aan de orde.
Naast bestuurlijke taken vervulde het stadsbestuur ook 
rechtsprekende: bijna alle civiele en kleine criminele zaken werden 
voor de stedelijke rechtbank gebracht. Het Hof van Friesland handelde 
diefstallen en ernstige geweldsdelicten af.

Godsdienst
De staatsgreep van 1580 was het begin van de politieke macht 
van de calvinisten. Reeds de dag na de ‘demolitie’ van het blokhuis 
werden kloosterlingen, geestelijken en prominente katholieken met 
veel feestvertoon Leeuwarden uitgezet. Een maand later werd de 
uitoefening van de katholieke godsdienst verboden. De overheid legde 
beslag op kerken en kloosters en hun bezittingen. 
Hoewel het een uitgangspunt van de zestiende-eeuwse politiek 
was dat een staat gebaseerd moest zijn op één geloof waarin allen 
participeerden, en men katholieken zelfs als potentiële landverraders 
zag, werd het calvinisme niet van bovenaf aan de bevolking opgelegd. 
Dat was geen tolerantie uit principiële overwegingen, maar gedogen 
uit pragmatische motieven: de calvinisten vormden een minderheid 
naast andere minderheden. In de jaren tachtig van de zestiende 
eeuw behoorde hooguit tien procent van de Leeuwarders officieel tot 

I.  Grote- of Jacobijnerkerk

II.  Voormalige St. Mariakerk van Nijehove (Klokhuis)

III.  Restanten voormalige St. Vituskerk van Oldehove

IV.  Kapel St. Anthony Gasthuis

V. Westerkerk

VI. Galileërkerk

VII.  Voormalige St. Catharinakerk van Hoek

A.  St.-Dominicus-statie ’t Clooster (dominicanen)

B.  St.-Antonius-statie (franciscanen)

C.  St.-Vitus-statie De Nooteboom

D.  St.-Willibrordus-statie (aanvankelijk jezuïeten in 1680 verplaatst naar 
Voorstreek, vervolgens franciscanen)

E. St.-Bonifatius-statie

F. St.-Willibrordus-statie

1.  Oude Vermaningsteeg: Oude Vlamingen, vanaf ca. 1595

2.  Pakhuis achter Zwitserswaltje 14: Vlamingen vanaf 1620

3.  Vermaningsteeg: Waterlanders, vanaf 1631
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De ‘publieke’ kerk vervulde ook publieke taken: zij voltrok huwelijken, 
verzorgde begrafenissen, verleende bijstand aan ter dood veroordeelden 
en was in belangrijke mate verantwoordelijk voor de armenzorg.
Van gedwongen calvinisering was geen sprake: het stond ieder vrij 
naar eigen geweten te geloven, maar niet daar publiekelijk uiting aan 
te geven. De gediscrimineerde katholieken en doopsgezinden gingen 
ondergronds. Doopsgezinde vermaningen lagen verscholen, katholieke 
staties waren van buitenaf niet als kerk herkenbaar. De Lutheranen 
– veel personeel van het stadhouderlijk hof en militairen van het 
garnizoen waren afkomstig uit Lutherse gebieden in Duitsland – wisten 
in 1681 als eersten een kerkgebouw te realiseren dat openlijk aan de 
straat lag. Dat ging echter niet zonder slag of stoot, de Staten moesten er 
zelfs aan te pas komen.
In de loop der tijd moet het aantal ‘gereformeerden’ behoorlijk gegroeid 
zijn: rond het midden van de eeuw moesten aan de katholieke eredienst 
onttrokken kerken ingericht worden voor de ‘gereformeerden’. In 1659 
werd de vroegere kapel van het Witte Nonnenklooster aan de Grote 
Kerkstraat verbouwd tot Waalse kerk.

Economie
‘Allerley Coopmanschappen ende waeren’
Omstreeks 1600 was Leeuwarden uitgegroeid tot een belangrijk 
markt- en handelscentrum. Dat blijkt onder andere uit een citaat 
van de Middelburgse geschiedschrijver Jean Francois le Petit: 
“Daer syn aen wat zijde dat ment nemen wilt, ouer al goede 
Havenen, uyt de welcke men in corten tijdt gemaeckelicken in dese 
Stadt brengen can allerley Coopmanschappen ende waeren, den 
menschen dienelick : daarom isser alles redelick goeden coop. (..) 
De Stadt zijnde met canalen doorghegraven, daer men inne varen 
kan, met vele bruggen daer ouer, seer gerijffelick soo voor den 
Coophandel, als voor andere commoditeyten: Twelcke oock dient 
tot de netticheyt van de Stadt, den regen de vuylicheyt, die op 
straten leyt, afspoelende ende in dese grachten brengende.”]

Verreweg de belangrijkste pijler onder de Leeuwarder economie was 
de markt- en verzorgingsfunctie van de stad voor de omliggende 
regio. Sinds de zestiende eeuw bloeide de op commerciële landbouw 

de ‘gereformeerde’ kerk; ongeveer een kwart was katholiek en een 
even grote groep doopsgezind. Tot op zekere hoogte moesten andere 
stromingen daarom wel geaccepteerd worden. 
De calvinistische, ‘gereformeerde’ kerk werd wel de bevoorrechte 
‘publieke’ kerk. Zij genoot officiële erkenning en bescherming en 
mocht als enige kerk openbare godsdienstoefeningen houden. In 
principe konden alleen haar leden overheidsfuncties vervullen; 
katholieken, doopsgezinden en lutheranen waren tweederangs 
burgers. Ook financieel werden de calvinisten bevoordeeld: zij kregen 
in beslag genomen kerkgebouwen tot hun beschikking, die vervolgens 
door de stad werden onderhouden. De overheid betaalde bovendien 
hun predikanten, kosters, voorzangers en organisten. Daar stond wel 
iets tegenover: de magistraat had grote invloed op de keuze van de 
voorgangers en op de besteding van kerkelijke fondsen.

Rouwbord (1690) in de Lutherse Kerk in de Nieuwe Oosterstraat, met 
portret, wapen en afstamming van jonkheer Andreas Möller.

COLLECTIE MONUMENTENZORG LEEUWARDEN



Gezicht op Onze Lieve Vrouwe-waterpoort met het kruithuis daarboven. Door deze 
waterpoort verlieten de trekschepen de stad naar Harlingen, Sneek en Bolsward. 

Links van de waterpoort zien we de Oldehove en Onze Lieve Vrouwe binnenpoort. 

ANONIEM SCHILDERij UIT CIRCA 1650.
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In de textielnijverheid vonden vooral mensen uit de onderste laag 
van de samenleving werk en dat gold ook voor de beroepsmilitairen. 
Het in Leeuwarden gelegerde garnizoen telde een duizendtal soldaten 
die een bescheiden bijdrage leverden aan de stedelijke economie.

gebaseerde Friese economie. In de eerste helft van de eeuw daarna 
nam niet alleen de productie van graan, boter en andere zuivel sterk 
toe, ook de prijzen ervan stegen aanzienlijk.

Leeuwarden kreeg in de loop van de eeuw steeds betere verbindingen 
met het agrarische achterland in de vorm van beurtveren en 
trekschuiten. Boeren die hun producten in Leeuwarden op de 
markt brachten, combineerden dat bezoek met de aanschaf van 
consumptiegoederen en zaken die zij voor hun bedrijven nodig 
hadden. Van de groei in de agrarische sector profiteerden ook de 
landeigenaren: omdat de pachtprijzen stegen, groeide hun inkomen. 
Veel van die pachtheren bezaten naast hun woning op het platteland 
een tweede huis in Leeuwarden waar ze vooral ’s winters verbleven.
Een andere pijler die de Leeuwarder economie schraagde, was 
de aanwezigheid van de hoogste gewestelijke bestuursorganen 
en het Stadhouderlijk Hof. Verschillende Leeuwarders leverden 
goederen en diensten aan die instellingen. In de stad vestigden zich 
bovendien personen die er werk vonden, een groot deel daarvan had 
een academische opleiding. Dat laatste gold ook voor de docenten 
aan de Latijnse school. De afgevaardigden naar de Staten van 
Friesland verbleven tijdens de vergaderingen van dat college in de 
wintermaanden vaak in de stad, sommigen hadden er een eigen 
huis. De aanwezigheid van deze ontwikkelde en bemiddelde tot rijke 
consumenten leidde tot een vraag naar hoogwaardige producten 
en luxe goederen. Weliswaar werd veel daarvan uit Holland 
geïmporteerd, met name uit Amsterdam, maar ook in Leeuwarden 
zelf vestigden zich goud- en zilversmeden, uurwerkmakers, schilders, 
kleermakers en andere ambachtslieden en handelaren. Bovendien 
was er in de stad plaats voor notarissen en procureurs, advocaten en 
gepromoveerde medici, uitgevers, boekdrukkers en schilders.

Tenslotte was er op bescheiden schaal sprake van nijverheid, vooral 
in de textielsector: er werd vlas verwerkt tot linnen garens, er 
werden geïmporteerde lakens geverfd. Meestal was dit kleinschalige 
thuisarbeid. Een poging om aan het einde van de zeventiende 
eeuw een grootschalige lakenindustrie op te zetten mislukte. De 
in 1685 door Engelse vluchtelingen opgerichte lakenfabriek aan de 
Haniasteeg draaide slechts enkele jaren.

Een behoorlijk aantal Friezen en 
Leeuwarders nam dienst bij de 

Verenigde Oost- of West-Indische 
Compagnie. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan respectievelijk de in Leeuwarden 

geboren schurk van het schip de 
Batavia, Jeronimus Cornelisz, en 

Pieter Stuyvesant welke laatste 
eveneens de sedert 1624 aan de 

Bagijnestraat gevestigde  Latijnse 
school bezocht. Hier een portret van 

Pieter Stuyvesant van  circa 1660, 
toegeschreven aan Hendrick Couturier. 

COLLECTIE NEW-YORK HISTORICAL SOCIETY.

Inschrijving van Pieter Stuyvesant in december 1629  in het Album 
Studiosorum Leovardiensis, het inschrijvingsregister van de Leeuwarder 
Studentenvereniging te Franeker. Het aantal getekende poppetjes aan de 

galg boven de gemetselde put – een redelijk betrouwbare weergave van het 
zogenaamde Oud Gerecht aan de Harlinger Trekvaart – stond voor het aantal 

malen dat de student in gebreke was gebleven contributie te betalen.
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Trekschuiten en veerschepen 
De onverharde Friese landwegen waren een groot deel van het 
jaar onberijdbaar. Waterwegen waren daarom verreweg de 
belangrijkste routes voor het vervoer van mensen en goederen. 
Maar ook die waren bij ijsgang in de winter en in droge zomers 
vaak onbruikbaar. Leeuwarden was dan ook regelmatig vrijwel 
geïsoleerd.
Halverwege de zeventiende eeuw kwam in Friesland een 
hoogwaardig systeem van openbaar vervoer tot stand. Langs 
bestaande en speciaal voor het doel gegraven waterwegen werden 
verharde jaagpaden aangelegd. Daarover liep een paard dat met 
een lange lijn een schip voorttrok. De trekschuit werd daarmee 
onafhankelijk van weersomstandigheden – ijsgang daargelaten 
– en kon varen volgens een vaste dienstregeling. Binnen enkele 
decennia was Leeuwarden een belangrijk knooppunt in een 
netwerk van trekschuitdiensten. Vanuit Leeuwarden vertrokken 
vier maal per dag schepen naar alle grote Friese plaatsen, een 
nachtverbinding met Harlingen sloot aan op het ochtendschip naar 
Amsterdam. De trekschuit was met zeven kilometer per uur niet 
erg snel, maar wel comfortabel en punctueel. 
Het Schavernek achter de Onze Lieve Vrouwenwaterpoort was de 
locatie waar de schepen die naar het westen en zuidwesten van het 
gewest voeren, aankwamen en vertrokken. Logementen zoals ‘Het 
Harlinger Veerhuis’ en ‘Het Franeker Kwartier’ en ‘Duinkerken’ 
dienden als wachtruimte en boden slaapgelegenheid. Het laatste 
had een uithangbord met de tekst: “Hier drink men morgen om 
niet, / Duinkercken hangt hier uit soo men siet.” De gevel van Groot 
Schavernek 13 is na vier eeuwen nog altijd getooid met de naam 
‘Nieuw Duinkerken’. De goede trekvaartverbindingen zorgden voor 
meer bezoekers, soms zelfs van verre. Zo bracht de Engelse koning 
Karel II – gedurende zijn periode van ballingschap – in het najaar 
van 1658 een bezoek aan Leeuwarden.
Was de trekschuit vooral van belang voor het personenverkeer, 
beurtschepen verzorgden het vervoer van vee en goederen en in 
mindere mate van passagiers. Die aan vergunningen gebonden 
vrachtvaart was al in de zestiende eeuw ontstaan, maar het 
netwerk van beurtveren tussen alle Friese steden en grotere 
dorpen werd steeds fijnmaziger.

Het water van de Nieuwestad was de hoofdverkeersader door de stad en 
het economische centrum was daar langs gesitueerd. De vestinggracht was 
verboden gebied voor schippers: alle vaartuigen moesten in de stad afmeren 
of er door heen varen. Via het Schavernek sloot het water in het westen aan 
op vaarwegen naar het zuiden en westen van Friesland, via het Naauw en de 
Voorstreek op het oosten van het gewest.

1. de Oldehoofsterdwinger

2. de Doele- of Noorderdwinger

3. de Wissesdwinger

4.  de Hoeksterpoortsdwinger  
c.q. -ravelijn

5. de Amelandsdwinger

6.  de Wirdumerpoortsdwinger  
c.q. -ravelijn

7. de Zuiderdwinger

8. de Verlaatsdwinger

9.  het ravelijn voor de 
Onze-Lieve-Vrouwepoort

A.  de Hoekster land- en waterpoort

B. de Tuinsterwaterpoort

C. de Huizumer waterpoort

D.  de Wirdumer land en waterpoort

E.  de Onze-Lieve-Vrouwe 
waterpoort

F. de Onze-Lieve-Vrouwe poort
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De snelle bevolkingstoename noopte tot het opvoeren van de 
bouwproductie. Dit leidde tot een zekere mate van standaardisatie; 
voor de middenklasse kristalliseerden zich twee basistypen woon- 
annex werkhuizen uit. De meeste waren vijf à zes meter breed, tien tot 
twaalf meter lang en twee viercanten hoogh, dat wil zeggen dat ze een 
verdieping hadden. Gewoonlijk kregen ze enkelvoudige balklagen van 
grenenhout. Veel huizen die in één bouwstroom tot stand kwamen, 

Bouwen 
De stedenbouwkundige structuur van Leeuwarden lag sinds 
de aanleg van de laatvijftiende-eeuwse verdedigingswerken in 
hoofdlijnen vast. Binnen die fortificatie lagen in de zestiende eeuw 
nog grote onbebouwde gebieden. Zo’n 40% van de stadsgrond was 
toen in gebruik bij geestelijke en liefdadige instellingen, bij vroegere 
hoofdelingen en de overheid. Ze benutten die amper als bouwterrein. 
Na 1580 kwam een groot deel van de hoven van de kloosters van de 
Dominicanen en Franciscanen en dat van het convent van de Grauwe 
Bagijnen beschikbaar. Ook de randen van de stinsterreinen raakten 
bebouwd. Omdat daar vaak kleine tot zeer kleine woningen tot stand 
kwamen, was er lange tijd voldoende ruimte voor een snel groeiende 
stadsbevolking.
Weliswaar vergrootte de incorporatie van het Zaailand kort na 1620 
het stedelijk oppervlak enigszins, maar dat lijkt eerder het gevolg van 
de noodzakelijke verbetering van de verdedigingswerken dan een 
geplande stadsuitbreiding.

Nieuwe Leeuwarders
Telde Leeuwarden aan het begin van de zestiende eeuw zo’n 4.500 
inwoners, een eeuw later was dat aantal meer dan verdubbeld: 
ruim 11.000. Vooral na de omwenteling van 1580 nam de 
bevolking sterk toe, maar in het derde kwart van de zeventiende 
eeuw stabiliseerde het aantal zich op ruim 15.000 inwoners.
De bevolkingsgroei was geheel en al aan immigratie te danken. 
Leven in een stad was buitengewoon ongezond, er gingen altijd 
meer mensen dood dan er geboren werden. De zuigelingensterfte 
was gigantisch en epidemische ziekten als de pest vaagden in de 
eerste helft van de eeuw regelmatig 10 tot 20% van de bevolking 
weg. Bovendien was de leefomgeving er buitengewoon ongezond 
en prijsstijgingen van eerste levensbehoeften als brood leidden 
vooral bij het arme deel van de bevolking tot ondervoeding en 
sterftepieken.
In de zeventiende eeuw was een groot deel van de stadsbewoners 
dus eerste-generatie-Leeuwarders. De immigranten kwamen 
uiteraard deels van het omringende platteland, maar ook uit de 
andere gewesten en zelfs uit het ‘buitenland’. 

In juni 1994 werd tussen de huisnummer 11 en 13 aan de 
Zuidergrachtswal een poortje gebouwd of eigenlijk herbouwd. Er zijn 

aanwijzingen dat het poortje ooit onderdeel was van de portierswoning 
van de Wirdumerpoort.  De tekst boven de doorgang betekent zoveel als: 

De waarheid is en blijft van kracht, overwonnen wint zij toch opnieuw.



20 sporen van de gouden eeuw21

op grote schaal eenvoudige woningen, cameren, gebouwd. In de vroege 
zeventiende eeuw bestond de Leeuwarder woningvoorraad voor een 
kleine 40% uit dergelijke kleine tot zeer kleine huisjes. Meestal waren 
het huurwoningen: onroerend goed was een zekere en rendabele 
belegging. Particuliere investeerders bouwden achterstraten, stegen 
en gloppen vol met reeksen éénkamerwoningen. De meest royale 
cameren waren zo’n vijf meter breed, zeven diep en één bouwlaag 
hoog onder een zolder. Via een portaaltje, waarin een ladder stond die 
toegang tot de zolder gaf, kwam men in de kamer. Op z’n best was die 
uitgerust met een stookplaats en een of twee bedsteden. Vaak werd 
in de woonruimte ook nog thuisarbeid verricht. Soms lag achter het 
huisje nog een plaatsje en een enkele maal hoorde er een schuurtje bij. 
Een secreet ontbrak vrijwel altijd.
Dergelijke huisjes werden vrijwel altijd in serie gebouwd met 
gemeenschappelijke tussenmuren. Door een dergelijke reeks onder één 
doorlopende dwarskap te bouwen, waren druipstroken of krimpgoten 
overbodig en kon de beschikbare ruimte optimaal worden benut.

1	 PRINSENTUIN 

De schutterij
Ten westen van de stadhouderlijke lusthof (en pal ten oosten 
van het HCL) lag de Doele, het oefenterrein van de Leeuwarder 
schutterij. Zeker sinds de zestiende eeuw, maar waarschijnlijk al 
eerder, was in Leeuwarden een schutterij actief, een paramilitaire 
organisatie van burgers die bij gevaar de stad hielpen verdedigen 
en bij ongeregeldheden de orde moesten handhaven. Omdat de 
schutters gerekruteerd werden uit de gegoede burgerij waaruit ook 
het stadsbestuur afkomstig was, viel te verwachten dat zij daaraan 
loyaal zouden zijn.
Bij de Opstand van 1580 hadden deze burgersoldaten een 
sleutelrol vervuld, hun deelname aan de Opstand had de keuze van 
Leeuwarden voor de calvinistische Republiek mogelijk gemaakt. 
Hoewel de militaire taken en het handhaven van de orde vaak 
als een last werden ervaren, gold het lidmaatschap van de 
schutterij als eervol en bracht het aanzien en prestige mee. 

hadden gemeenschappelijke bouwmuren. Niveauverschillen tussen 
het voorste en het achterste deel van het huis waren gebruikelijk. 
Aan de straatzijde lag een hoog voorhuis en omdat deze ruimte veelal 
dienst deed als winkel of werkplaats kwamen er grote en hoge ramen 
in. Achter het voorhuis maakte men een souterrain waarin een 
woonkeuken was ondergebracht met daarboven een keldercamer. Het 
plafond van die laatste ruimte kwam op hetzelfde niveau als dat van 
het voorhuis. Op de verdieping, die via een spiltrap bereikt werd, lagen 
meestal twee kamers. Met uitzondering van het voorhuis waren in alle 
kamers bedsteden aangebracht, vaak als scheidings’wanden’. De zolder 
deed dienst als opslagruimte voor turf en kleding. Het streven de 
beperkte ruimte optimaal te benutten, leidde tot insteekverdiepingen 
of hangkamers, entresolachtige constructies die extra trappen 
noodzakelijk maakten. 
Een ander veel gebouwd type huis bestond uit drie vertrekken achter 
elkaar op de begane grond. Tussen voorhuis en achterkamer kwam dan 
een peijkamer, die alleen indirect licht kreeg.
Soms voorzag men een huis van een aparte somerkeucken, vrijstaand 
of als aanbouw tegen de achtergevel. Op de plaets achter het huis 
stond een secreet, een privaat, dat zo mogelijk op een gracht loosde.
Op deze standaardmodellen kon naar behoefte worden gevarieerd: 
eenvoudiger en kleiner of uitgebreider en groter.
Om aan de grote vraag naar goedkope woonruimte te voldoen, werden 

Gevelsteen uit 1646 voorstellende  de Dokkumer Trekschuit. 
Oorspronkelijk afkomstig uit de Dokkumer Stal aan de Eebuurt en in 1929 

herplaatst aan de Pijlsteeg.
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renaissancetuin omschreef. De Doeledwinger is in de lengte in twee 
gelijke delen verdeeld, de middenas is gericht op een gebouw in de 
punt van het bastion. De tuin is omsloten door een dubbele bomenrij. 
Voor de beplanting werden exotische gewassen als sinaasappel- en 
jasmijnboompjes geïmporteerd. Westelijk van de tuin kwam een 
renbaan.

2	  Perkswaltje 1 e.o. 
	 SINT	ANTHONY	GASTHUIS

In de oostgevel van de in 1911 gebouwde uitbreiding van het Sint 
Anthony Gasthuis is ter decoratie en als herinnering aan het oude 
gasthuis een toegangspoortje daarvan geplaatst. Dit uit de late 
middeleeuwen daterende gasthuis stond aan de Grote Kerkstraat 
tussen de voormalige stadsgracht (nu de Sint Anthonystraat) en de 
Beijerstraat.
Het bood onderdak aan mensen uit alle lagen van de bevolking die 
om welke reden dan ook niet voor zichzelf konden zorgen, zoals 

Een officiersfunctie kon bovendien een opstapje zijn naar een 
bestuurlijke carrière. De schutters defileerden regelmatig in 
vol ornaat door de stad en stonden in het gelid bij de intocht 
van de stadhouder of andere hoogwaardigheidsbekleders. 
Schuttersstukken, zoals Rembrandts Nachtwacht, zijn uit 
Leeuwarden niet bekend. Maar iemand die een functie als hopman 
of vaandrig in de schutterij vervulde, beroemde zich daar de rest 
van zijn leven op. Hun belangrijkste jaarlijkse manifestatie was 
het koningsschieten op de Doele. Tijdens dit vier dagen durende 
evenement werd een schietwedstrijd gehouden, de winnaar mocht 
zich een jaar lang schutterskoning noemen.

Koningsketen van de schuttersdoelen 
van Leeuwarden. Boven de pappagaai 
een penning die aan de voorkant het 
jaartal 1550 en aan de achterkant 
1805 draagt.

De in de Doeledwinger aangelegde Prinsentuin op een zeer verbeterde 
navolging uit 1664 van de plattegrond uit het Stedenboek van Blaeu.

Na afloop van de Tachtigjarige Oorlog bestond er geen directe noodzaak 
meer de stad permanent in de hoogste staat van paraatheid te houden. 
De magistraat kon het verzoek van stadhouder Willem Frederik daarom 
moeilijk weigeren op de noordelijke stadswal een tuin aan te leggen. Een 
dergelijke bestemming tastte de eigenlijke functie van de fortificatie 
bovendien niet wezenlijk aan. Een gedenkteken aan de zijgevel van het 
HCL herinnert nog aan de stichting van de Prinsentuin.
Na het huwelijk van de stadhouder in 1652 met Albertine Agnes 
werd de Prinsentuin vergroot: bij hun residentie in het stadscentrum 
was onvoldoende ruimte voor een lusthof. Op een afbeelding uit 
Schotanus’ Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt uit 
1664 is de tuin afgebeeld met “schone gewassen, lange galerijen van 
hooge linden als in een perspectief geplant, benevens een vijver met 
fonteinen, beeldwerk en prieëlen”, zoals stadshistoricus Eekhoff de 
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Het in 1534 gestichte weeshuis in de Weerd was een onafhankelijk, 
particulier instituut dat werd bekostigd uit schenkingen en legaten. 
Niet iedere wees kon er terecht, in principe werden alleen burgerwezen 
toegelaten, kinderen van ouders die het burgerrecht hadden bezeten. 
Andere wezen werden op kosten van de stad onderhouden, de 
stadswezen. In de loop van de zeventiende eeuw nam het aantal 
stadswezen sterk toe. Na het rampjaar 1672 steeg het aantal 
weeskinderen zelfs tot ruim tweehonderd. 
De armvoogdij slaagde er niet meer in al deze kinderen bij 
pleeggezinnen onder te brengen en het stadsbestuur besloot daarom 
in 1674 tot de verbouw van het pesthuis tot stadsweeshuis. In 1676 
kon een vierkant, vrijwel symmetrisch complex rond een royale 
binnenplaats in gebruik worden genomen. De monumentale entree 
kwam aan het Jacobijnerkerkhof: een zandstenen poort met ionische 
pilasters die een kroonlijst dragen. De tekst daarop “STADS WEES 

chronisch zieken en gehandicapten. Rijke proveniers betaalden 
vooraf tientallen of honderden guldens om er de rest van hun leven te 
kunnen wonen, arme proveniers gaven weinig of niets. Het gasthuis 
was deels zelfvoorzienend: het mestte koeien voor de slacht en 
beschikte over een brouwerij en bakkerij.
Aan het begin van de zeventiende eeuw bestond het gasthuis uit een 
vleugel langs de oostzijde van de Oude Gracht en een langs de Grote 
Kerkstraat vanaf de Oude Gracht tot de Beijerstraat. Aan die straat 
stond de beijer, waar armlastige passanten zonder te hoeven betalen 
maximaal enkele nachten mochten doorbrengen. (Een wachtmeester 
controleerde ’s ochtends of ze niet waren blijven plakken.)
In de loop van de eeuw werd het gebied tussen beide vleugels 
tot aan de tuin achter het stadhouderlijke hof bebouwd met 
gemeenschappelijke woon- en slaapruimten, eetzalen, individuele 
huisjes en werkplaatsen. De beijer werd tegen 1640 in het gasthuis 
geïntegreerd. Mogelijk waren er tegen 1700 rond de honderdvijftig 
bewoners van het Sint Anthony Gasthuis.
Het instituut werd geleid door een gasthuismoeder, geassisteerd door 
een knecht en diverse meiden.

3	  Jacobijnerkerkhof 1 
	 	NIEUWE	STADSWEESHUIS	

(Natuurmuseum	Fryslân)

De pest en andere epidemische ziekten waren in de zeventiende eeuw 
te voorkomen noch te genezen. In de pestjaren 1602-1603, 1635-1636, 
1656 en 1665-1666 eiste de Zwarte Dood dan ook vele duizenden 
slachtoffers in de stad. Soms waren dat enkele honderden per week. 
Leeuwarden was de enige stad in Friesland die beschikte over een 
gebouw waarin pestlijders konden worden opgevangen. Dit pesthuis 
verrees in de loop van 1611 aan de westzijde van het voormalige 
kloosterterrein van de Dominicanen. Het werd gebouwd op kosten 
van het gasthuis, het weeshuis en de armvoogdij. De stad schonk de 
ruiten.
Toen er geen pest niet meer bestond in Friesland, kwam het gebouw 
beschikbaar voor een andere functie: in 1674 werd het herbestemd tot 
weeshuis.

De hoofdpoort van het Sint 
Anthony Gasthuis aan de Grote 

Kerkstraat, gesloopt in 1878 en in 
1910 (met nieuw beeldhouwwerk) 

opgenomen in de Julianavleugel 
van het Nieuw Sint Anthoon aan het 

Schoenmakersperk. 

TEKENING VAN A. MARTIN ROND 1870.

De herplaatste en verfraaide 
hoofdpoort van het Sint Anthony 

Gasthuis in de Julianavleugel 
van de nieuwbouw aan het 

Schoenmakersperk.
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4	 JACOBIJNERKERKHOF 7 
	 BOSHUIJSEN	GASTHUIS

Voor vermogende zeventiende-eeuwse particulieren bood het stichten 
van een gasthuis de mogelijkheid het bedrijven van liefdadigheid 
te combineren met het doen voortleven van hun naam. Bovendien 
kregen nabestaanden aantrekkelijke mogelijkheden voor patronage, 
omdat het toekennen van gebruiksrechten meestal in hun handen 
bleef. Dat stelde hun bijvoorbeeld in staat personen in het gasthuis 
onder te brengen aan wie ze verplichtingen hadden, zoals bejaarde 
personeelsleden. 
Op het uitgestrekte kloosterterrein van de Dominicanen dat in 1580 
door de stad in beslag was genomen, verrees het inmiddels weer 
volledig verdwenen Gabbema Gasthuis, het deels nog bestaande 
Ritske Boelema Gasthuis en het vrijwel compleet bewaarde 
Boshuijsen Gasthuis. Anna van Eysinga en haar tweede echtgenoot, 
Philip van Boshuijsen, grietman van het Bildt, kochten in 1651 grond 
en opstallen in de boomgaard van het voormalige klooster en lieten 
daar een gasthuis bouwen. Zoals de meeste van dergelijke instellingen 

HUYS” gaf de functie van het gebouw aan. In een driehoekig fronton 
maakte een stadswapen tussen blauwe draperieën nogmaals duidelijk 
dat het om een stedelijke instelling ging. Links van de poort bevond 
zich de kamer voor het bestuur van het weeshuis, de voogden. Namen 
en wapens van de magistraatsleden die verantwoordelijk waren voor de 
bouwactiviteiten waren, werden verwerkt in de monumentale schouw 
in die kamer. Deze ruimte was ook de enige met direct zicht op de straat, 
andere vensters op de begane grond waren hoog aangebracht. Het 
gebrandschilderde glas voor de ramen van de voogdenkamer werd door 
het stadsbestuur geschonken.
Voor het onderhoud van de wezen – kort na de ingebruikname waren er 
al 310 in het tehuis ondergebracht – en van het gebouw werden diverse 
bronnen aangeboord. Het weeshuis had inkomsten uit collectes, maakte 
winst op het vervaardigen van doodskisten waar het alleenrecht op had, 
en kon beschikken over de opbrengst van een speciale belasting op de 
als deftig geziene begrafenissen in de avonduren. Gefortuneerde, maar 
ook minder rijke Leeuwarders legateerden bovendien aan het weeshuis; 
‘in ruil daarvoor’ bewezen de wezen en voogden in rouwkleding hun 
overleden weldoener de laatste eer. 
Het bestuur van het nieuwe weeshuis stond onder direct toezicht van 
de magistraat, die een lid van de vroedschap afvaardigde als voogd. De 
dagelijkse leiding van het kunstmatige weeshuisgezin was in handen 
van een echtpaar, de binnenvader die tegelijk schoolmeester was, en de 
keukenmoeder. Een andere binnenmoeder was verantwoordelijk voor 
de verzorging van de wezen. Om de kinderen in het gareel te houden kon 
de weeshuisvader lijf- en vrijheidsstraffen opleggen: roede, bullepees of 
opsluiting op water en brood. Ook kon een blok, een houten balk met een 
ketting aan een been worden vastgemaakt.

De weeskinderen waren herkenbaar aan hun blauwe uniformen, 
blauw omdat die kleur ook in het Leeuwarder wapen voorkomt. Op 
grond van hun kleding onderscheidde men deze ‘blauwe wezen’ van 
de ‘rode wezen’ die in het Burgerweeshuis waren ondergebracht. 
De belangrijkste opdracht van het instituut was ervoor te zorgen dat 
de wezen later hun eigen brood konden verdienen. De meeste wezen 
werden daarom tegen betaling bij een ambachtsman ondergebracht 
die hun een vak leerde. De laatste jaren van hun opleiding verdienden 
de leerjongens meestal enkele stuivers per week.

Uitsnede van een 18de eeuwse tekening van 
J. Gardenier Visscher waarop het Nieuwe 

Stads Weeshuis aan het Jacobijnerkerkhof is 
weergegeven.

COLLECTIE FRIES MUSEUM

De monumentale 
toegangspoort van het 

Nieuwe Stads Weeshuis.
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5	 JACOBIJNER KERKHOF 95 
	 GROTE	OF	JACOBIJNERKERK

Na de reformatie kregen slechts enkele delen van het 
Dominicanenklooster een nieuwe bestemming, de rest werd 
afgebroken. Ook het uitgestrekte kloosterterrein kreeg nieuwe 
functies en raakte beter geïntegreerd in de stadsstructuur. 
Hoewel de Sint-Vitus de belangrijkste parochiekerk geweest was, 
werd de vroegere preekschuur van de Dominicanen als Grote Kerk de 
‘gereformeerde’ hoofdkerk van de stad. Daartoe moest de inrichting 
wel ingrijpend veranderd worden: in plaats van een oriëntatie op het 
koor, werd de aandacht op de verkondiging van het woord gericht, op 
de centraal geplaatste preekstoel. 
In het koor kwamen de stadhouderlijke grafkelders. Als eerste werd 
Anna van Oranje, de echtgenote van stadhouder Willem Lodewijk, er 
in 1588 begraven. Boven haar grafkelder werd een tombe geplaatst. 
Hijzelf werd meer dan dertig jaar later naast haar bijgezet. Voor hem 
werd tegen een zijmuur van het koor een marmeren grafmonument 
opgericht. Gedurende de hele zeventiende eeuw werden vervolgens 
diverse leden van de stadhouderlijke familie in grafkelders in het 
voormalige koor van de kerk bijgezet.
De Grote Kerk was niet het exclusieve domein van lidmaten en 
liefhebbers van de ‘gereformeerde’ kerk. Het bleef een openbaar 
gebouw en voor iedereen toegankelijk, kerk en kerkhof bleven 
algemene begraafplaatsen. In de kerk vonden ’s avonds orgelconcerten 
plaats, iedereen kon vrij binnenlopen, de organisten speelden voor 
‘elck wat wils’. Soms moest leden van de schutterij daarbij de orde te 

was het bedoeld voor een specifieke doelgroep, in dit geval voor 
oudere, behoeftige alleenstaande vrouwen. Het kreeg de naam van de 
bouwheer, die in 1652 overleed. 
Op de muur die het complex van het Jakobijnerkerkhof afschermt, 
kwam een tekst die de functie van het gebouw aangeeft en de 
toeschouwer vermanend toespreekt: 

“Hetgeen hier staet uijt nijt oft haet doch niet beschout” 
“Tot armoedts hulp en weduws troost is het geboudt” 

Een dubbele poort met bakstenen pilasters en zandstenen 
versieringen geeft toegang tot het hofje. De binnenpoort heeft een 
fronton met het opschrift AVE / Ao MDCLII. Het eerste woord is een 
groet gevormd door de initialen van de stichteres, de romeinse cijfers 
geven het stichtingsjaar 1652 aan. 
In het hofje waren negentien eenkamerwoninkjes en een huisje voor 
de portier in een U-vorm gegroepeerd. Op het binnenterrein waren 
gemeenschappelijke voorzieningen gesitueerd zoals privaten, een 
waterpomp en een bleek.

Uitsnede van een 18de 
eeuwse tekening van 
J. Gardenier Visscher 
waarop het Boshuijsen 
Gasthuis is weergegeven.

COLLECTIE FRIES MUSEUM

Het in oude luister 
herstelde hofje van het 
Boshuijsen Gasthuis.

De bekende theoloog  Johannes Bogerman 
(1576-1637) was lang als predikant 

verbonden aan de Grote Kerk. Hij woonde in 
1606 in de buurt van het Burmaniahuis.

COLLECTIE MUSEUM MARTENA, FRANEKER
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bewaren. Bij bijzondere gebeurtenissen organiseerde het stadsbestuur 
in de Grote Kerk dank- en bededagen voor Leeuwarders van alle 
gezindten, niet alleen voor de aanhangers van de ‘gereformeerde’ 
kerk. Ieder kind kon er gedoopt worden, elk paar die dat wilde, kon 
er trouwen. (Wie daar bezwaar tegen had kon het laatste overigens 
ook op het raadhuis doen.) Het was bovendien de locatie waar 
officiële bekendmakingen werden gedaan: publieke verkopingen, 
voorgenomen huwelijken en verordeningen van de overheid. 

Oranjepoortje
De stadhouderlijke familie kreeg haar eigen ingang tot de hoofdkerk 
van de hofstad. Aan de zuid-oostgevel van het koor kwam een 
monumentale entreepartij die in 1662 of 1663 werd vernieuwd: het 
Oranjepoortje.
De buitenpoort is niet vlak tegen de gevel geplaatst, maar haaks op 
een steunbeer. Twee getorste kolommen – zuilen die op gedraaide 
kabels lijken – dragen een fors driehoekig fronton. De kolommen 
staan op verschillende afstand van de eigenlijke poort, waarvan de 
deurstijlen niet rechthoekig zijn, maar afgeschuind. Door deze opzet 
lijkt het Oranjepoortje op de tegenoverliggende straat gericht en 
krijgt de ingang een sterker accent.
Behalve het stadswapen waren oorspronkelijk symbolische 
voorstellingen op het poortje aangebracht: een pelikaan met jongen 
en een opengeslagen boek met een liggende zandloper ernaast. De 
pelikaan die zich de borst doorboort om met zijn bloed zijn jongen 
te voeden, was het symbool van Christus’ zelfopoffering aan het 
kruis. Hier verwees de voorstelling naar de twee Friese stadhouders 
die in de onafhankelijkheidsstrijd waren gesneuveld. Met het boek 
zal de bijbel bedoeld zijn. Een staande zandloper symboliseert de 
vergankelijkheid, een liggende zal verwijzen naar de eeuwigheid.
Een gangetje sluit aan op de zandstenen binnenpoort, die een 
halfronde bekroning bezit met een tekst uit Psalm 100 vers 3: 
“Wilt tot synen tempel ingaen”
“doet van lof en danck oock vermaen”
“in syn schoone voorhooven soet”
“en pryst daar synen name goet.” 
De magistraatsleden schonken het gebrandschilderde raam boven het 
poortje. Hun wapens zijn erin aangebracht.

Het Oranjepoortje (rechts) en het 
Broodpoortje van de Grote Kerk.
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deel van het gebouw werd toen verhuurd aan Hans Falck van 
Neurenberg om als klokgieterij te dienen. De grote klok in de 
Oldehove is hier door hem vervaardigd. In 1635 vertrok Falck 
naar Moskou, waar hij voor het leger van de tsaar kanonnen ging 
produceren. In de achttiende eeuw werd het laatste deel van de 
voormalige kerk afgebroken.

Broodpoortje
In de Gouden Eeuw waren voor grote groepen werklieden de lonen 
laag en vaste arbeidscontracten uitzonderlijk. Velen werden per 
week of zelfs per dag ingehuurd. Vrijwel iedereen die met tegenslag 
te maken kreeg, moest noodgedwongen een beroep op de armenzorg 
doen: uitkeringen die een inkomen garandeerden bij ziekte, 
werkloosheid, ouderdom en dergelijke, bestonden amper. Alleen 
enkele gilden verstrekten een uitkering aan zieke of behoeftige leden. 
De gildebossen werden gevuld met contributies van de leden zelf.
Uit de onteigende bezittingen van de kloosters en parochiekerken 
stelde het stadsbestuur aan het einde van de zestiende eeuw fondsen 
in voor de stedelijke armenzorg. Deze bood ondersteuning ongeacht 
de geloofsovertuiging van de begunstigde. Dit sociale vangnet was 
echter uitsluitend bestemd voor eigen ingezetenen; armen van elders 
kwamen er niet voor in aanmerking, zo mogelijk werden zij uit de stad 
geweerd.
Daarnaast beoefenden de verschillende kerkelijke diaconieën 
liefdadigheid, maar zij beperkten hun zorg tot lidmaten van de eigen 
gezindte en, in tegenstelling tot de stadsarmvoogdij, gaven zij ook aan 
niet-ingezetenen.
Dergelijke bijstand was vrijwel nooit voldoende om van rond te 
komen, de bedeelden moesten ook andere inkomsten zien aan te 
boren. In een voormalige kapel van de Grote Kerk vonden uitdelingen 
plaats aan arme ‘gereformeerden’, vooral van kleding, schoeisel en 
brood. Soms ontvingen ze ‘s winters turf, een enkele keer werd ook 
een klein geldbedrag gegeven. Zoals blijkt uit het fronton kreeg de 
Broodkamer in 1663 een eigen ingang, het Broodpoortje. Op het 
zandstenen fries boven de deur kwam een opschrift: de zinsnede 
“Hier deelt men broot en gelt aan Christi arme leden” maakt duidelijk 
dat niet-lidmaten er niets te zoeken hadden.

De voormalige kerk van Nijehove
Na de reformatie werd besloten om in deze geen 
godsdienstoefeningen meer te houden. Nadat er tot 1608 
pestlijders en oorlogsslachtoffers verpleegd waren, diende 
het gebouw een tiental jaren als opslagplaats voor ‘s Lands 
krijgsbehoeften. In 1619 kreeg het gebouw een bestemming 
waaraan het de latere naam van ‘het Klokhuis’ ontleende. Een 

Jan Abrahamsz Beerstraten schilderde in 1663 de Grote Kerk en 
omgeving. De voorgrond is fantasie, maar rechts staat de voormalige 

Mariakerk van Nijehove afgebeeld. Het schilderij is in bezit van de 
erfgenamen van de Earl of Berkeley in Engeland.

6	 Monnikemuurstraat 72 e.o. 
	 RITSKE	BOELEMA	GASTHUIS

Na de overgang naar het protestantisme bleef het Soete Naam Jesu 
Gilde, een geestelijke broederschap die weldadigheid bedreef, bestaan. 
Alleen de wel erg katholieke naam gebruikte men niet meer; na 1580 
werd de instelling bijna uitsluitend Ritske Boelema Gasthuis genoemd. 
In 1623 verhuisde het gasthuis van de Speelmansstraat naar de hoek 
van Bij de Put en de Monnikemuurstraat. Het nieuwe pand was één 
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Tijdens een restauratie van het pand in de jaren 70 zijn in het 
metselwerk van de voorgevel bouwsporen gevonden die erop 
duiden, dat het huis oorspronkelijk een trapgevel heeft gehad. 
De karakteristieke vroegzeventiende-eeuwse bekroning van de 
voorgevel met een segmentvormig fronton maakt het aannemelijk, dat 
het jaartal 1619 verband houdt met de verandering van de trapgevel 
in een tuitgevel met die bekroning.
Het aanzienlijke huis is in de zeventiende eeuw onder meer bewoond 
geweest door leden van het Hof van Friesland, de hoogste gewestelijke 
rechtscollege. In de tweede helft van die eeuw heeft het huis 
toebehoord aan de familie Van Harinxma thoe Slooten. Sinds 1927 is 
het pand in gebruik door vrijmetselaarsloge ‘de Friesche Trouw’.

bouwlaag hoog en had een hoog oplopende kap met in het midden een 
uitgebouwde geveltuit. In het huis werden acht kamertjes gemaakt, 
te bereiken vanuit een binnengang. Enkele jaren later verrees iets 
verderop in de Monnikemuurstraat een identiek huis. Tussen de 
gebouwen lag een binnenplaatsje dat van de straat werd afgescheiden 
door een muur met een poort. Achter beide huizen en evenwijdig 
daaraan lieten de gasthuisvoogden later nog tien kamertjes bouwen. 
Het gasthuis kon aldus zesentwintig arme weduwen onderdak bieden.
In 2007 is de restauratie en verbouw van de gasthuisrestanten tot 
woningen voltooid. De architecten zijn er goed in geslaagd op het 
intieme binnenplaatsje en in de twee zijsteegjes de sfeer van vroegere 
eeuwen te laten herleven.

Gevelsteen in het voormalige  
Ritske Boelema Gasthuis.

Zogenaamde zestiende- of 
zeventiende-eeuwse broodmuntjes 

van het Ritske Boelema Gasthuis.

7	 Bij de Put 15 
	 (Loge	de	Friesche	Trouw)

De in renaissance vormen gebeeldhouwde jaarsteen met ‘1619’ 
op een rolwerkcartouche duidt, zo valt aan te nemen, op een 
verbouwingsjaar. Het is niet het stichtingsjaar van het pand. Dat moet 
ergens in het derde kwart van de zestiende eeuw worden gezocht, 
toen Jacob Sybrants Auckama, die herhaalde malen burgemeester van 
Leeuwarden is geweest, eigenaar was. De laatgotische vensternissen 
in de voorgevel met afsluitingen in korfboog- en segmentboogvorm 
zijn onmiskenbaar zestiende-eeuws en dat geldt binnen ook voor de 
zware moerbalken met haaks daarin verzonken kinderbinten en voor 
de eiken kapconstructie. Geveltop van het huis Bij de Put 15.
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8	 EEWAL 78

In 1611 kocht leidekker Alle Dircksz. van de eigenaar van de 
Minnemahof “een seeckere ledige plaets, omme met een huijs te 
bebouwen”. Getuige het opschrift “16 11 / DeRCK ALLES” en de 
gevelsteen met de voorstelling van een leihamer, had zijn vader 
waarschijnlijk een belangrijk aandeel in de bouw. Deze Derck Allesz., 
die er ook ging wonen, was in heel Friesland actief als leidekker.
Het woonhuis kreeg twee bouwlagen, vermoedelijk met een tuit- of 
trapgevel. Het heeft een hoog voorhuis waarop een gang aansluit. 
Vanuit de gang bereikt men een souterrain met schouw, bedstee en 
kast. De spiltrap geeft toegang tot een tussen- en eerste verdieping. 
Die omvatte oorspronkelijk een voor- en achterkamer met bedsteden 
en kasten daartussen.

Pibo Gualteri
De bouwheer van Eewal 76 was Pibo Gualteri. Deze werd 
omstreeks 1580 te Franeker geboren en studeerde landmeetkunde, 
wiskunde, sterrenkunde en talen aan de Franeker universiteit. 
In 1603 trouwde Gualteri in Leeuwarden waar hij klerk van de 
Rentmeester-generaal van Friesland werd. Hij moet een uitermate 
kunstzinnig en kundig iemand geweest zijn. Een door hem in 1600 
gemaakte astrolabium (een tijdsinstrument dat met de stand van 
de sterren werkt), getuigt van groot artistiek en astronomisch 
vakmanschap. Uit een boedelbeschrijving uit 1618 kennen we 
de toenmalige indeling en aankleding. In het huis bevonden zich 
aanmerkelijk veel schilderijen en meer dan duizend boeken. 

Minnemahof
Eind zestiende en begin zeventiende eeuw raakten veel open 
terreinen bebouwd. In 1610 verzocht de eigenaar van het 
voorname Minnemahuis aan de Voorstreek om de delen van 
zijn hof die aan de Ee en de Minnemastraat grensden, te mogen 
verkavelen “tot twaeleff heerlijcke plaetzen [...] ’t welcke solde 
strecken tot een groote ere ende versieringe van de stadt”. Vanaf 
1611 verrees aan dit deel van de Eewal een fraaie rij herenhuizen. 
Van Gerlant van Liauckama, bewoner en eigenaar van het 
Minnemahuis omstreeks 1620, is een huishoudboek bewaard 
gebleven.

Het Minnemahof, waarvan de grond begin 17de eeuw werd verkaveld 
en ter bebouwing verkocht. Sedertdien werd dit deel aangeduid als 

de ‘Nieuwe Eewal,. Uitsnede stadsplattegrond Sems’.

Het astrolabium uit ongeveer 1600

COLLECTIE FRIES MUSEUM
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Wat het uiterlijk betreft gaan karakteristieken uit de oudste 
bouwperiode nu samen met elementen uit de achttiende eeuw, het 
resultaat van herhaaldelijk verbouwen. Er is desondanks nog wel een 
voorstelling te maken van het oorspronkelijke pand. Vooraan hebben 
op de begane grond, recht onder de nog zichtbare fragmenten van 
ontlastingsbogen, twee muuropeningen gezeten. Bovendien heeft de 
gevel een top gehad, wellicht in de vorm van een tuit. De zandstenen 
hoekblokken en een enkele speklaag verlevendigden ook toen al het 
metselwerk, evenals de zandstenen waterlijst, de reeks knopankers 
en de sluitsteen met een vrouwenkopje aan de Minnemastraat. In 
het laatste kwart van de achttiende eeuw verdween die top. Het 
huis laat zich lezen als een kleine staalkaart van ontwikkelingen 
in de woonhuisarchitectuur. Binnen kan de authentieke (deels 
teruggerestaureerde) structuur van een voorhuis, verdiepte 
keuken en insteek worden gevonden. Vooraan was een gedeelte 
waarschijnlijk afgeschot tot een woonvertrek. Tegen de oostmuur 
langs de Minnemastraat heeft een schouw gestaan – een onderbreking 
in de vloerbalken van de verdieping verraadt nog de precieze plek. 
Daarachter ligt half in en half boven de grond de keuken, terwijl 
de erboven gelegen insteek weer als woonruimte diende. Onder 
het voorhuis bevindt zich tenslotte een royale kelder met een 
plavuizenvloer, die tot ongeveer 1.20 meter onder de straat doorloopt. 
In de keuken is tegen de Minnemastraat-muur vermoedelijk een 
wasbekken bevestigd, uit zandsteen gehouwen en met een vierkant 
bovenaanzicht en een diepe ronde uitholling.

Wybrand de Geest
In de Minnemastraat, een of twee panden van Eewal 66 verwijderd, 
woonde Wybrand de Geest. Deze trouwde Hendrickje Uylenburgh, 
een achternicht van Saskia, de latere vrouw van Rembrandt. De 
katholieke De Geest werd de hofschilder van de ‘gereformeerde’ 
Friese Nassau’s en portretteerde enkele stadhouders meermalen. 
In het zeventiende-eeuwse Leeuwarden was een groot aantal 
kunstschilders actief, in 1670 zelfs 27. Tot de belangrijkste behoor-
den naast De Geest: Jacobus Sibrandi Mancadan, Emanuel Murant 
en Lambert Jacobsz. In alle woningen van de maatschappelijke 
bovenlaag en middenklasse hingen vele schilderijen, ook gewone 
mensen bezaten enkele. 

9	 Eewal 66

De dronkemansgevel van Leeuwarden zou de voorgevel van het pand 
op de westelijke hoek van de Eewal en de Minnemastraat genoemd 
kunnen worden. Geen raam, deur of lijst lijkt meer recht ten opzichte 
van een ander te zitten. Gelukkig is bij de ingrijpende restauratie 
in 1978-’80 niet geprobeerd deze, mede door verzakkingen 
veroorzaakte, toestand te corrigeren. De schots-en-scheefheid 
is al bijna een kwaliteit op zich geworden. Het woonhuis zal zijn 
gebouwd omstreeks 1620. Helaas ging de jaarsteen in de voorgevel 
verloren; slechts twee stenen met “Anno” en “Domini” resteren op de 
verdieping.

Eewal 66
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10	 EEWAL 58

Dit pand is een van de huizen die vanaf 1619 aan de Oranje Eewal 
verrezen. De meester-metselaar Coert Meinesz. die al diverse andere 
huizen in de stad had gerealiseerd, bouwde het als speculatie-object. 
De koper, Abelus Isbrandi, een medicus, kon zijn nieuwe huis in 1622 
betrekken.
Het pand kwam te grenzen aan de noordrand van een terp, wat de 
indeling compliceerde. Omdat het maaiveld achter het huis hoger lag 
dan ervoor kon het souterrain ten opzichte van het voorhuis maar 
weinig verdiept worden. Een lager gelegen vloer zou immers tot gevolg 
hebben dat geen daglicht kon toetreden. Om voldoende hoogte in die 
woonkelder en in de ruimte erboven te krijgen kwam het plafond van 
de kelderkamer hoger dat van het voorhuis liggen. Alle ruimtes kregen 
daardoor een verschillend vloerniveau. De spiltrap kwam op de 
grens van voorhuis en souterrain. Met uitzondering van het voorhuis 
beschikten de verschillende vertrekken over een haardstede, een of 
meer bedsteden en diverse vaste kasten. Boven de bovenkamer aan de 
voorkant en die aan de achterzijde lagen een kleer- en een turfzolder . 
Naast het souterrain kwam een gang naar een achterkeuken en een 
plaatsje met daarop een privaat en een regenwaterbak.
De oorspronkelijke tuit- of trapgevel is op enige moment vervangen 
door een lijstgevel.

Zelfportret van Wybrand de Geest 
(1592-1667)

COLLECTIE RijKS MUSEUM AMSTERDAM  

(IN BRUIKLEEN Bij FRIES MUSEUM)

Eewal 58
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Rond 1600 verrees naast en voor de linkervleugel daarvan als 
zelfstandig gebouw met een ingang aan de achterkant het “eijgen 
quartier van Sijne Forstlicke Genade”. Getuige achttiende-eeuwse 
afbeeldingen was het opgetrokken in een rijke renaissance-
architectuur die overeenkomt met die van de Waag. In beide 
gebouwen was een natuurstenen hoekketting gecombineerd met een 
dito fries als horizontaal accent en waren de vensteropeningen van 
natuurstenen negblokjes voorzien.

11	 Hofplein 36-38 
	 HOOFDWACHT	(Stadhuis)

In 1618 verplaatste het Leeuwarder stadsbestuur zijn zetel naar een 
groot huis aan de Ee tegenover het hof van de stadhouder. Van dat 
huis resteren alleen de – recent verdiepte – kelders; over de indeling 
en inrichting van het gebouw is amper iets bekend. 
In de nieuwe raadzaal (in de voormalige Hoofdwacht) zijn nog balken 
zichtbaar die dateren uit de zeventiende eeuw; enkele portretten in de 
hal van het Stadhuis en het uit de Nieuwe Toren afkomstige carillon 
eveneens. 

Portret uit ca. 1640 van Poppe of 
Poppo van Burmania ‘Oostendenaar’ 
(1603-1676). Volgde een militaire 
loopbaan en hield daarover een 
dagboek bij. Nam in 1659 als 
luitenant-kolonel deel aan de tocht 
van Michiel Adriaensz de Ruyter 
tegen Zweden. Trouwde in 1637 met 
Clara van Andrée. Zij bewoonden het 
huis op de hoek van de Beijerstraat 
en de Grote Kerkstraat, ook wel 
aangeduid als de Van Gheelstins.

SCHILDERijENGALERij STADHUIS 

(BRUIKLEEN FRIES MUSEUM)

12	 HOFPLEIN 29 
	 STADHOUDERLIJK	HOF

Na de moord op Willem van Oranje in 1584 benoemden de Staten 
van Friesland Willem Lodewijk, graaf van Nassau-Dillenburg, tot 
zijn opvolger. Willems zoon, Maurits van Oranje, werd stadhouder 
van de overige gewesten. Met deze keuze voor een eigen stadhouder 
onderstreepte Friesland zijn autonome positie binnen de Republiek.
Vanaf 1587 werd Leeuwarden, hoofdstad van het gewest, ook 
hofstad: in dat jaar kreeg Willem Lodewijk het Rolkemahuis in 
gebruik als residentie. Dat zestiende-eeuwse adelshuis was een 
L-vormig gebouw met een traptoren in de hoek.

Uitsnede van de uitvaartstoet 
van stadhouder Ernst Casimir 
in 1632 bij het verlaten van het 

Stadhouderlijk Hof

Portret uit 1609 van Willem Lodewijk van 
Nassau (1560-1620), bijgenaamd ‘Us Heit’.

COLLECTIE RijKS MUSEUM AMSTERDAM
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Auckamastraatje 4 en 6 zijn onder die voorwaarde tussen 1620 en 
1625 tegelijk gebouwd met een gemeenschappelijke scheidingsmuur. 
De trapgevel van nummer 4 is op enig moment veranderd in een 
lijstgevel, maar nummer 6 behield de oorspronkelijke geveltop. 
Inwendig is er wel een en ander veranderd.
De bouwheer was Apke Gijbertsz., organist in de Galileërkerk. Zijn 
huis is een goed voorbeeld van een middenklassewoning uit de vroege 
zeventiende eeuw. Leeuwarden moet er vele van hebben gekend.

Toch waren ‘toeristen’, waaronder de Engelse filosoof John Locke, die 
een bezoek aan het Hof brachten, niet onder de indruk: “oud en lelijk 
voor een vorst”.
In de late achttiende eeuw en in de negentiende eeuw is het gebouw 
vereenvoudigd en tot een eenheid gemaakt door een uniforme 
raamindeling en bepleistering. In 1906 werd voor het Hof een 
bronzen standbeeld op een granieten sokkel geplaatst ter ere van 
Willem Lodewijk.

Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden rond 1688

13	 AUCKAMASTRAATJE 4 en 6

Op het bouwblok begrensd door het Auckamastraatje, de Sint 
Jacobsstraat, het Maria Annastraatje en Herenwaltje stonden in de 
vroege zeventiende eeuw vrijwel uitsluitend cameren. Een deel was 
eigendom van maatschappelijke instellingen zoals het Sint Anthony 
Gasthuis, andere dienden als geldbelegging. Toen in 1618 een groot 
pand noordelijk van het Auckamastraatje tot raadhuis werd bestemd, 
wilde het stadsbestuur de directe omgeving opwaarderen. Het stelde 
daarom als voorwaarde bij de verkoop van een camer dat deze zou 
worden vervangen door een huis van minstens twee verdiepingen. 

Op de begane grond had Auckamastraatje 6 aan de rechterkant een 
voorhuis waarop een gang aansloot die naar een keuken leidde. Links 

van het voorhuis lag een zijkamer. Direct achter het voorhuis was de 
spiltrap gesitueerd. De achterkamer, die bereikbaar was vanuit de gang, 

beschikte over een stookplaats. Tussen de zij- en achterkamer lagen 
bedsteden met een keldertje daaronder en een kast. De verdieping was 

verdeeld in een voor- en achterkamer. De laatste had een stookplaats en 
een bedstede. In de kap bevonden zich een turf- en kleerzolder. Op het 

plaatsje stond een afzonderlijke zomerkeuken en een toilet. 

RECONSTRUCTIETEKENING UIT: HUIZEN IN NEDERLAND, P. 112

14	 SINT JACOBSSTRAAT 13

Dit omvangrijke huis is in 1635 gebouwd voor de uit Deventer 
afkomstige boekdrukker en -handelaar Dirck Albertsz. Het fries 
boven de pui bevat voorstellingen van aspecten van het ambacht 
dat hij uitoefende. Dat hij een goedbeklant bedrijf had, blijkt uit de 
veilingcatalogus die in 1646 van zijn handelsvoorraad werd gemaakt: 
deze telt maar liefst 2400 nummers. Naast vakliteratuur in het Latijn 
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15	 GROTE HOOGSTRAAT 14 
	 DE	FETTE	OS

Vanaf de late middeleeuwen woonden in de Grote Hoogstraat veel 
slagers, die hun beroep uitoefenden in het vleeshuis dat aanvankelijk 
in de straat zelf gevestigd was, maar later verplaatst werd naar de 
Eewal, tegenover het Hof. De verkoop van vlees vond vanaf 1621 
plaats in de open lucht, op zogenaamde vleesbanken aan de ‘stille’ 
kant van de Nieuwestad tussen de Lange Pijp en Nieuwe Pijp. 
Het hoekpand aan de zuidzijde van de Poststraat met de Grote 
Hoogstraat was al in de zestiende eeuw woonhuis en bedrijfsruimte 
van een vleeshouwer. Het huidige huis met de gevelsteen “INDE 
FETTE OS” is met jaarstenen gedateerd “ANNO” “1668”. Het kreeg, 
boven een hoge pui, vensters tussen pilasters en onder bogen. Aan 
de voor- en zijgevel is de indeling deels af te lezen. Het voorhuis was 
ruim vier meter hoog, links daarvan lag een zijkamertje met een lage 
ruimte daarboven. De ruimte achter het voorhuis en zijkamertje was 
door een tussenvloer verdeeld in een souterrain – dat vermoedelijk 
als keuken dienst deed – en een zogenaamde kelderkamer, het daagse 

verkocht hij vooral stichtelijke teksten in het Nederlands. Albertsz. 
was een van de vele Leeuwarder boekhandelaren; de stad groeide 
in de zeventiende eeuw uit tot een van de belangrijkste centra van 
boekproductie in de Republiek.
De imposante en rijk met natuursteen versierde renaissancegevel 
vertoont sterke overeenkomsten met ontwerpen van de Amsterdamse 
‘architect’ en steenhouwer Hendrick de Keyser (1565-1621). Een boek 
met gravures daarvan verscheen in 1631 onder de titel ‘Architectura 
Moderna’. Kenmerkend voor De Keyser is onder meer het gebruik van 
dubbele pilasters, kroonlijsten en gebeeldhouwde ornamenten boven 
de vensters.

Oorspronkelijk omvatte het huis op 
de begane grond een voorhuis, een 

zijkamer daarnaast, een tussenkamer 
en een achterkamer. Een dergelijke 

indeling in drieën was bij diepe panden 
als dit gebruikelijk. De tussenkamer 
werd alleen indirect verlicht, ze was 

van de achterkamer gescheiden door 
bedsteden en kasten. De laatste twee 

vertrekken hadden een stookplaats. 
Reconstructie uit: Huizen in Ned. p. 104.

De rijk versierde gevel van 
het pand St. Jacobstraat 13, 
waarbij de oorspronkelijke 

bestemming op het fries tot 
uitdrukking is gebracht.

Het pand Grote Hoogstraat 14, 
genaamd “in de Vette Os”.

Dwarsdoorsnede van het huis Grote 
Hoogstraat 14. Reconstructie uit: 

Huizen in Nederland p. 109
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aan de gevel bevestigd), schijnt een apotheker in het bijzijn van twee 
geneesheren op zijn stoep een drank te bereiden. In het midden, 
boven de dubbele boog, staat de kaak of pronkpaal (in 1685 naar 
het Raadhuisplein verplaatst). Aan de andere kant van de Brol is 
het net verbouwde bierdragers- en nachtwakershuisje te zien. Links 
van dit huisje valt nog een zogenaamd houtstek op van een aldaar 
woonachtige timmerman. Bijzonder is ook de lindeboom, waar een 
soort balkon omheen is gebouwd. Destijds werd op de Kelders nog de 
Korenmarkt gehouden, terwijl op de Brol zogenaamde kruidbanken 
waren geplaatst om groenten te verkopen.

woonvertrek. Beide hadden een forse stookplaats. Op de verdieping 
lagen een voor- en een achterkamer, gescheiden door bedsteden en 
kasten. Een deel daarvan is nog intact.

16	 BROL 

Een groot deel van wat nu openbare ruimte heet, was in de 
zeventiende eeuw eigendom van de aanwonenden. Zij moesten zorgen 
voor het onderhoud van de straat en de kade voor hun huizen. In het 
begin van de zeventiende eeuw nam het Leeuwarder stadsbestuur 
het initiatief de houten walbeschoeiing van de belangrijkste grachten 
te vervangen door stenen kades. De kosten werden deels omgeslagen 
over de aanwonenden, maar ook de overheid nam een deel voor haar 
rekening. Het Naauw kwam in 1616 als eerste aan de beurt; het 
grachtje heeft als een van de weinige in de stad nog grotendeels de 
originele kademuren bewaard.
Ongeveer tegelijkertijd werd de Brol, het brugplein over de 
aansluiting van het water van de Weaze op dat van het Naauw en 
Kelders, vernieuwd en vergroot. Het gebied van de Brol tot en met de 
Lange Pijp vormde in de zeventiende eeuw het hart van de stad. De 
Brol was de belangrijkste markt voor groenten en andere dagelijkse 
levensbehoeften. Hier stond ook de pronkpaal. Leeuwarders die 
in de fout waren gegaan, werden daarop ten overstaan van hun 
stadgenoten aan de kaak gesteld, soms kregen ze een briefje op de 
borst gespeld waarop hun zonden waren beschreven.
Ook die schandpaal en het wachthuisje van de bierdragers werden 
vernieuwd. De bierdragers controleerden namens de stad of de handel 
in de per vat aangevoerde volksdrank volgens de regels verliep. 
Ze zorgden er ook voor dat de vaten op de bestemde plaats werden 
afgeleverd. Zo nodig kon de overheid deze potige semi-ambtenaren bij 
onlusten als een soort ME inzetten.

Gezicht van de Kelders op de Brol
Dit anonieme schilderij uit het midden van de zeventiende eeuw 
laat een aantal bijzonderheden zien. Links, voor het huis waar een 
gouden- of vergulde kat uithangt (er is nog altijd een ‘gouden’ kat 

Op een schilderij van Beerstraten uit omstreeks 1650 zien we 
Leeuwarden in volle glorie. Hier toont zich het economische 

hart, de spil van de stad op het toppunt van haar economische 
bloei. 

COLLECTIE FRIES MUSEUM
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17	 OVER DE KELDERS 8 

Een plaquette herinnert eraan dat Jan Jansz. Starter hier in 1614 
zijn boekhandel In d’Engelse Bijbel vestigde. Starter schreef zelf ook, 
onder meer voor de rederijkerskamer. Zijn liederen, ook Friese, waren 
buitengewoon populair in de hele Republiek. Naast Starter waren 
diverse andere boekhandelaren actief in de omgeving. Zo waren in 
de Koningsstraat handelaren gevestigd die juridische teksten te koop 
aanboden, en verkocht Tjerk Claesz. in de Slotmakersstraat kranten 
die hij uit Amsterdam liet komen.

‹  Dit anonieme schilderij uit het midden van de zeventiende eeuw laat 
een aantal bijzonderheden zien. Links, voor het huis waar een gouden- 
of vergulde kat uithangt (er is nog altijd een ‘gouden’ kat aan de gevel 
bevestigd), schijnt een apotheker in het bijzijn van twee geneesheren 
op zijn stoep een drank te bereiden. In het midden boven de dubbele 
boog staat de Kaak of Pronkpaal. Aan de andere kant van de Brol is het 
net verbouwde bierdragers- en nachtwakershuisje te zien. Link van dit 
huisje valt nog een houtstek op van een aldaar woonachtige timmerman. 
Bijzonder is ook de lindeboom, waar een soort balkon omheen is 
gebouwd. Op de Kelders werd de Korenmarkt gehouden, terwijl op de 
Brol zogenaamde kruidbanken waren geplaatst om groenten te verkopen.

Jan Jansz Starter (1594-1626). Dichter 
te Leeuwarden en Amsterdam. 

Postuum vervaardigd portret uit 1732. 

COLLECTIE RijKS MUSEUM AMSTERDAM 

Plaquette welke herinnert aan 
het feit dan Jan Jansz Starter hier 

zijn boekhandel ‘In de Engelsche 
Bijbel’ dreef.
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Leeuwarder bruid trouwde, maakte Vondel een lofdicht.
Jacobsz. speelde een belangrijke rol in de Waterlandse 
doopsgezinde gemeente achter de Wirdumerdijk. 
In 1636 stierven hij en zijn vrouw bij een pestepidemie. 
Toen zijn boedel werd geïnventariseerd bevonden zich in de 
handelsvoorraad onder meer schilderijen van Gerard van 
Honthorst en Rembrandt.

18	 VISMARKTPIJP 

In de vroege zeventiende eeuw werd de houten brug voor de 
Koningsstraat vervangen door een stenen brugplein. Hier vond 
de handel in vis plaats. Tegen het midden van de eeuw werd de 
bovenkant van de brug afgeplat en kwamen er trappen. Ook 
de aansluiting van de Ee op het water van de Voorstreek, de 
Wortelhaven, werd overkluist. Hier vond de handel in graan plaats. 

BENTHEM
Als Benthem (Voorstreek 36) al niet de belangrijkste herberg van 
het zeventiende-eeuwse Leeuwarden was, dan was het zeker een 
van de meest voorname. Het etablissement dankte zijn naam aan 
Jan van Benthem die rond 1600 een bestaand adelshuis voor die 
functie inrichtte. Leden van de hoogste Friese bestuurscolleges, 
die zetelden aan de Turfmarkt en Tweebaksmarkt, logeerden, aten 
en dronken er veelvuldig of maakten gebruik van de catering 
die Benthem verzorgde. Ze brachten er ook belangrijke en deftige 
gasten onder, zoals afgevaardigden van de Staten-Generaal en de 
Raad van State. Soms verbleven die er zelfs maanden.
Toen de gewestelijke overheid in 1663 een provinciale 
postorganisatie oprichtte, fungeerde Benthem tevens als 
postkantoor. 

In die tijd was de ambiance in Leeuwarden gunstig voor het 
beoefenen van literatuur. In 1610 was een streng calvinistisch 
stadsbestuur afgezet en vervangen door ‘meest Libertinen, Papisten, 
Mennonieten en andere sectarissen’ die gedurende een korte periode 
voor een tamelijk vrij geestelijk klimaat zorgden. Nadat met hulp van 
de stadhouder een streng gereformeerd stadsbestuur op het pluche 
was gekomen, kon zich dat niet handhaven. 

Lambert Jacobsz
In De drie Haringen, de herberg van zijn schoonouders op de hoek 
van de Wortelhaven en Koornmarkt (tegenwoordig Voorstreek 
23), dreef de schilder Lambert Jacobsz. een kunsthandel. 
Hij onderhield commerciële relaties met zijn belangrijke 
Amsterdamse collega Hendrick Uylenburgh. Toen Jacobsz. een 

Portret van Albertine Agnes (1634-1696), prinses van Oranje-Nassau en 
haar drie kinderen. Schilderij van Abraham Lambertsz van der Tempel, 

zoon van Lambert Jacobsz.

 COLLECTIE FRIES MUSEUM
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Op deze achttiende-eeuwse gravure naar een tekening van 
J. Gardenier-Visscher staat de Vismarkt (gezien vanuit het zuidwesten) 

afgebeeld. Helemaal links staat herberg ‘De Drie Haringen’ waar 
Lambert Jacobsz. zijn kunsthandel dreef. Daarnaast, op de in de vroege 

zeventiende eeuw overkluisde Wortelhaven, zijn graanhandelaren actief. 

De banken voor de handel in zoet- en zoutwatervis zijn in 1697 van een 
overkapping voorzien. Het hoge gebouw helemaal links is Benthem, op de 

geveltop staat een schilddragende leeuw. De grote luifels voor de huizen 
boden de mogelijkheid koopwaar uit te stallen. Een opvallende nieuwigheid 

zijn de straatlantaarns die vanaf 1675 de veiligheid bij nacht verhoogden.
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Het Landschapshuis
Langs de grachten van de Tweebaksmarkt en Turfmarkt waren 
de belangrijkste gewestelijke bestuursinstellingen gehuisvest. 
De Friese Staten, het hoogste bestuursorgaan van het soevereine 
gewest, vergaderden in het Landschapshuis, de vroegere kapittelzaal 
van het Franciscanenklooster. Op de jaarlijkse Landdag, zoals de 
bijeenkomst werd genoemd, kwamen de vertegenwoordigers van de 
dertig grietenijen en elf steden bijeen. Schuin ertegenover zetelden 
Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur. 
In 1620 kreeg het Landschapshuis een nieuwe toegangspoort, 
vervaardigd door de Leeuwarder steenhouwer Jacob Dionysius. 
Aan de buitenkant was boven de doorgang het wapen van Friesland 
aangebracht en aan de binnenzijde dat van Leeuwarden. Op die 
manier werden de afgevaardigden van de Friese grietenijen en 
steden er bij het verlaten van hun vergaderingen aan herinnerd dat 
zij het territorium van de stad betraden. De poort is later herplaatst 
bij Martenastate in Cornjum en daar nog te zien.

19	 TURFMARKT 13 
	 KANSELARIJ

Het hoogste juridische college, het Hof van Friesland, zetelde in de 
Kanselarij, een gebouw dat Filips II nog had laten bouwen. In 1621 is 
het bordes met een dubbele trap toegevoegd. Op de balustrade staan 
vier leeuwen, elk draagt een wapen van een van de vier ‘kwartieren’ 
die samen het rechtscollege vormden: Oostergo, Westergo, 
Zevenwouden en de 11 steden.

Zeventiende-eeuwse weergave van een rechtzitting in het Hof van 
Friesland in ‘Vyf boecken der Gewysder Saecken voor den Hove 

van Vriesland’ door de bekende jurist Johan van den Sande.
Op de voorgrond het voormalige Landschapshuis naast 

de Kanselarij op een aquarel van W. Albarda uit 1848.
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de kruisgewelven rusten op gebeeldhouwde ramkoppen. Achterin de 
gang staat een oorspronkelijke trap met barokke balusters. Een ander 
bijzonder element in het interieur is een gebeeldhouwde zandstenen 
poort in barokke vormen met een gebroken fronton.

20	 Tweebaksmarkt 49 
	 (Paddy	O’Ryan)

Een van de aanzienlijkste woonhuizen uit de tweede helft van de 
zeventiende eeuw in Leeuwarden staat aan de Tweebaksmarkt. Niet 
het voorhuis aan de straatzijde – dit dateert uit omstreeks 1585 – 
maar het achterhuis met een zijgevel aan de Nieuwe Oosterstraat 
trekt de meeste aandacht. Die uitbreiding uit het derde kwart van de 
zeventiende eeuw is architectonisch schatplichtig aan de Hollandse 
bouwkunst, de Amsterdamse architect Philips Vingboons in het 
bijzonder. Wellicht is dit te verklaren door de Hollandse connecties 
van de opdrachtgever. Het achterhuis is vermoedelijk gebouwd in 
opdracht van Jacob van Hogenhuys. Die was belastingambtenaar van 
Philips Doublet, ‘Ontfanger Generael der Verenighde Nederlanden’, 
de hoogst verantwoordelijke voor de belastinginning in de Republiek. 
Van Hogenhuys en zijn vrouw Catharina Hartmans verwierven het 
bestaande huis aan de Tweebaksmarkt in 1655 en verkochten het in 
1669. In de tussentijd was het in waarde gestegen van 6550 gulden 
naar 14000 gulden. Het woonhuis moet in die periode een van de 
duurste in de stad zijn geweest.

Het achterhuis is in architectonisch opzicht ook een van de meest 
uitgesproken gebouwen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw 
in Leeuwarden. Welke timmerman-bouwmeester het ontworpen 
heeft, is onbekend. Hoewel het huis heeft geleden onder een 
vroegtwintigste-eeuwse verbouwing – op de begane grond zijn de 
oude gevels aan de Nieuwe Oosterstraat en de (oostelijke) tuinzijde 
goeddeels verloren gegaan – zijn de pilasters in kolossaal orde met in 
zandsteen gebeeldhouwde, korintische kapitelen nog zeer herkenbaar.
Het achterhuis was georiënteerd op de tuin en heeft daar zijn 
grootste breedte. Het is een bijna dubbelbreed pand, maar de ruimte 
voor een werkelijk symmetrische opzet ontbrak. De tuingevel heeft 
vier in plaats van de gebruikelijke vijf raamvakken en de gevel is 
geleed door vijf in plaats van zes pilasters. Een vooruitspringend 
middelste geveldeel en een bekronend driehoekig fronton, zoals 
Vingboons’ gebouwen meestal hebben, ontbreken. De entree en de 
gang bevinden zich door de verdeling in vier raamvakken niet in het 
midden, maar iets naar links. De gang is overwelfd en de ribben van 

21	 Blokhuisplein 18

De op het eerste oog wat vreemd diagonaal verlopende westelijke 
gevelwand van het Blokhuisplein vormt waarschijnlijk een 
herinnering aan een middeleeuwse uitvalsweg uit de stad in het 
verlengde van de Ossekop. Er lag toen nog geen zuidelijke stadsgracht. 
De bebouwing aan het Blokhuisplein, vroeger ook wel Onder de 
Boompjes geheten, is van veel jongere leeftijd, met nog een enkel pand 
waarvan de kern uit de late zestiende eeuw dateert: Blokhuisplein 18.
Er wordt vaak gedacht dat dit woonhuis gebouwd is door een 
leidekker, maar de gevelsteen is misleidend. Deze zeventiende-
eeuwse versiering komt vermoedelijk uit een pand in de buurt en is, 
naar wordt aangenomen, in de achttiende eeuw herplaatst door mr. 
leidekker Ype Pieters Wijngaarden. Hij verwierf het huis in 1714 
en heeft het ingrijpend laten verbouwen en vergroten – toen zijn 
erfgenamen het dertig jaar later verkochten, bracht het bijna het 
drievoudige op.

Het wederom in het zicht gekomen 
beschilderde balkenplafond in het pand 

Tweebaksmarkt 49.

De met familiewapens 
versierde toegangspoort van 

Tweebaksmarkt 49.
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verdedigingswal van de stad opgenomen en deed later tevens 
dienst als kruitmagazijn.
De kapel van het Blokhuis kreeg een functie als ammunitiehuis. 
Het hoofdgebouw werd daarentegen ingericht als gewestelijke 
gevangenis. Tegen de westgevel van dit gebouw werd een 
schavot opgericht dat in 1611 werd vernieuwd en waar executies 
uitgevoerd werden. De laatste bovengrondse resten van het oude 
blokhuis zijn in de negentiende eeuw verdwenen.

Er stond in de late zestiende eeuw een kleiner huis dan nu. Het wordt 
in koopbrieven uit juli 1586 en maart 1587 een “camer” genoemd. De 
koopsommen van het huis liggen in die tijd ook niet hoog; het gaat tot 
ongeveer 1625 telkens van de hand voor bedragen tussen de 100 en 
300 gulden. In 1631 brengt het plots ruim 1000 gulden op en dan moet 
het een volwaardig huis zijn geworden.
Daarna blijft de waarde lange tijd stabiel. Tot 1744, wanneer 
de erfgenamen van Ype Wijngaarden het woonhuis voor 1600 
caroligulden overdragen aan Johan Emanuel Dipelius (“ordinaris 
statebode”). In 1773 gaat het opnieuw in andere handen over en 
brengt het maar liefst 2400 caroligulden op.
Hiermee zijn meteen de verbouwingen getraceerd, die het huis zijn 
aanzien hebben gegeven en de huidige indeling hebben opgeleverd. 
Uit het derde kwart van de achttiende eeuw bijvoorbeeld zal de entree 
dateren, uit de eerste helft van de zeventiende eeuw de steile spiltrap 
en de vloerniveaus in het huis.

De gevelsteen ‘In de Leyhamer’ in het huis Blokhuisplein 18.

Blokhuis 
Na de inname van het Blokhuis in 1580 werd niet het hele complex 
gesloopt. Veel elementen van de burcht kregen een andere functie. 
Van de vier rondelen van het blokhuis bleef de zuidoostelijke, 
de zogenaamde pijnigtoren, overeind staan. Deze werd in de 

22	 Ossekop 11 
	 (Advocatenkantoor	Anker&Anker)

Ossekop 11 is het geboortehuis van Saskia Uylenburgh, eerste vrouw 
van schilder Rembrandt Harmensz. van Rhijn. Saskia, gedoopt op 2 
augustus 1612, was de jongste uit een gezin van acht kinderen. Haar 
vader was Rombertus van Uylenburgh, die al op 30-jarige leeftijd 
burgemeester van Leeuwarden was en ook andere vooraanstaande 
functies bekleedde.

Het Blokhuiscomplex zoals weergegeven op de 
stadsplattegrond van Johannes Sems uit 1603.
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Het huis werd in 1682 beschreven in een verkoopakte: “seeckere 
heerlijcke en voortreffelijcke huisinge, voorsien met een voorhuis, 
costelijcke groot beneden zaal, een achter camer, twe kelderscamers, 
een clein schrijffcamerke, een groote kelders keucken, met 
watersteen, regenwaters back, en dan noch twe andere bierkelders, 
vier boven camers, kostelijcke kleersolderen, een tuijn en bleeckvelt 
achter de huisinge, met een nieu geboude camer, keucken, waschhuis, 
turffsolder, put en back, secreet en ander gerijff meer”.
Het aanzicht en de indeling uit Saskia’s jeugdjaren zijn grotendeels 
verloren gegaan door latere verbouwingen. Achter de voorgevel 
zijn nog wel de twee oorspronkelijke panden te kennen, beide met 
een 16e-eeuwse kern. Uit Saskia’s tijd of zelfs uit de zestiende eeuw 
dateren de balken in het meest zuidoostelijke vertrek op de begane 
grond. De karakteristieke zwarte en witte tegels in de hal, die we 
ook kennen van schilderijen van Jan Steen en Pieter de Hooch, 
zijn mogelijk even oud. Ze zijn echter opnieuw gebruikt en hebben 
vermoedelijk in een andere ruimte gelegen.

Rombertus Uylenburgh is een van de laatsten geweest die op 
10 juli 1584 prins Willem van Oranje in levende lijve heeft gezien. 
Hij trad namens de stad Leeuwarden en het Friese gewest op bij 
onderhandelingen in Den Haag en Delft en dineerde die bewuste 
dag bij de prins, die kort daarna door Balthazar Gerards werd 
doodgeschoten.
In 1591 trouwde Uylenburgh met Siuckien Ulckedr. Aessinga. Het 
echtpaar kocht in maart 1595 een woonhuis aan de Ossekop voor 
1300 goudguldens. In november 1604 werd een belendend pandje, 
een oude ‘camer’, hun eigendom voor 399 goudguldens en meteen 
daarna begon een verbouwing om er één huis van te maken. Toen het 
in 1628 verkocht werd, bracht het 2600 goudguldens op, waardoor 
aannemelijk is dat de twee panden in 1604-’05 niet alleen zijn 
samengevoegd maar het geheel ook aanzienlijk is vergroot.

De door Klaas Lageweg vervaardigde muurschildering van Saskia 
Uylenburgh (op de zijgevel van het pand Groeneweg 3), zoals zij door 

Rembrandt in 1633, kort na de dag van hun verloving, werd vereeuwigd.

Het pand Ossekop 11
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23	 Nieuwestad 148 
	 WAAG

Het instellen van een waag was een van de manieren waarmee de 
stedelijke overheid de plaatselijke handel faciliteerde en controleerde. 
Om conflicten met kopers te voorkomen, moesten verkopers hun 
goederen laten wegen alvorens ze op de markt te brengen: een neutrale 
waag garandeerde het gewicht van de koopwaar. Bovendien moest 
de handelswaar gewogen worden om vast te stellen hoeveel accijns 
betaald moest worden. Een waag vervulde dus een spilfunctie in de 
stedelijke handel en was een belangrijke inkomstenbron voor een stad.

De buren van Saskia 
De naaste buren van de familie Uylenburgh kunnen eveneens tot 
de toplaag van de Leeuwarder samenleving worden gerekend. Aan 
het begin van de zeventiende eeuw woonde aan de Ossekop 13 
de familie Van Loo. Gerrit van Loo werd secretaris van Het Bildt 
en was bovendien voogd en zwager van Saskia. In Ossekop 9 
woonde aanvankelijk Joannes Rhala, ontvanger-generaal van 
de kloosteropkomsten in Friesland (en aangetrouwd met Adje 
Lamberts). Later betrok de eveneens voorname familie Bouricius 
dit huis. Eelkje van Bouricius, acht jaar jonger dan Saskia, 
ontwikkelde zich tot de eerste vrouwelijke dichter in Leeuwarden.
Om de hoek (aanvankelijk op de Berlikumermarkt en vanaf 
1611 op de hoek Heerestraat-Oude Oosterstraat) woonde de 
familie De Heer. Margaretha de Heer (1600-circa 1664) groeide 
op in kunstenaarskringen en ging later ook zelf schilderen. 
Johannes Saeckma, raadsheer aan het Hof van Friesland, kwam 
begin zeventiende eeuw wonen in een dubbel pand aan de 
Berlikumermarkt (ter plaatse van het huidige nr. 17) met een 
achterhuis aan de Ossekop. Zijn zoon Theodorus Saeckma bezat een 
tuin vlak buiten de Wirdumerpoort, waar Franciscus de Geest een 
aantal tulpen geschilderd heeft ten behoeve van een Florilegium.

Menno Balm, van 2005 tot 2009 als museumdocent verbonden aan 
Museum Het Rembrandthuis te Amsterdam, vervaardigde impressie 

van hoe het geboortehuis van Saskia er begin 17de eeuw uit zou kunnen 
hebben gezien.

Hector van Bouricius (1593-1636), 
na 1630 eigenaar/bewoner van 
het huis Ossekop 9. Van zijn op het 
Oldehoofsterkhof aangetroffen 
grafkist worden nog delen bewaard in 
het Fries Museum.
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en zo het gewicht bepaalde. De zuivelproducten waren tegen 
weersinvloeden beschermd door een brede, hangende luifel.
Aan weerszijden van het gebouw stonden stadskranen om schepen te 
kunnen lossen en laden.
De bovenverdieping had aanvankelijk verschillende functies. Vanaf 
1610 fungeerde deze overdag als wachtlokaal voor de dienstdoende 
leden van de schutterij. Ook de nachtwacht vond er onderdak.
Naast de hoogte moest de rijke versiering van het gebouw 
het stedelijk prestige onderstrepen. Een met het metselwerk 
contrasterende en rijk gedecoreerde band van zandsteen geeft 
een horizontaal accent en accentueert de aanwezigheid van een 
extra verdieping. De vensters kregen natuurstenen neggeblokken 
en sluitstenen, de verdieping – en de schoorstenen – een dito 
hoekketting. Zelfs de muurankers van de zolderbalken zijn gevat 
in blokken natuursteen. Forse leeuwen die een schild met het 
stadswapen dragen, maken overduidelijk dat het hier om een 
stedelijke instelling ging.

Waltahuis 
In 1595 betrok het stadsbestuur het Waltahuis op de hoek van het 
Heerenwaltje en de Nieuwestad. Vanuit deze oude stins zou de 
stad 23 jaar worden bestuurd. Waarschijnlijk is in het kader van 
de verhuizing ook opdracht gegeven tot de vervaardiging van een 
archiefkast. De kast wordt nog in het HCL bewaard.

24	 LANGE PIJP

Het gedeelte van de brede Nieuwestad rond de waag deed vrijwel 
de hele zeventiende eeuw dienst als locatie voor de week- en 
jaarmarkten. Om de groei van het aanbod op te vangen, werd in 1615 
het bruggetje tegenover de Weerd verlengd tot een brugplein van 
maar liefst zestig meter: de Lange Pijp. 
Samen met het Waagplein was het de plek waar de hele Leeuwarder 
bevolking op feestdagen bijeenkwam. 
Aan het eind van de eeuw werd de veemarkt verplaatst naar het 
Ruiterskwartier.

De Leeuwarder waag was voor die functies strategisch gesitueerd op 
de markt op de brede Nieuwestad: direct aan de aan- en afvoerweg 
over water en vrij in de ruimte om de routing van de te wegen 
goederen te optimaliseren.
Door de toenemende aanvoer van boter en kaas was aan het einde 
van de zestiende eeuw de oude waag te klein geworden. In 1595 
besloot het stadsbestuur een nieuwe te laten bouwen, iets westelijk 
van de bestaande. In 1598 kon deze in gebruik genomen worden.
Uit functionele overwegingen had men kunnen volstaan met een 
gebouw dat onderdak bood aan de weeginstallatie en een kantoortje 
voor de waagmeester. Men wenste echter een gebouw van “twee 
woeningen hoech”. De keuze voor twee bouwlagen is alleen vanuit 
representatieve overwegingen te verklaren.
De weegplaats lag op de begane grond die aan de noord- en zuidkant 
grotendeels open was zodat aan beide zijden gewogen kon worden. 
In de waag kwamen vier weeginstallaties, met uitschuifbare armen. 
De handelswaar hoefde daardoor niet naar binnen, maar kon buiten 
op de ene schaal geplaatst worden terwijl binnen de waagmeester 
met gewichten op de andere schaal de balans in evenwicht bracht 

De omgeving van de waag en omgeving 
zoals weergegeven op de stadsplattegrond 

van Johannes Sems uit 1603.
Details van het waaggebouw 



68 sporen van de gouden eeuw69

Ze werden gevolgd door klerken, kamerboden en ander personeel. 
De provinciebestuurders namen, ‘nadat sij met blasen der 
trompetten ende afbranden der musquetten ontvangen waren’ 
op het toneel plaats, om er te luisteren naar ‘een lieflijk musijck’. 
Daarna las Secretaris Beijma de 47 ‘Articklen van de Vrede aan den 
Volcke voor’.

De Vrede van Münster
In 1648 werd de Vrede van Münster afgekondigd, hetgeen het 
einde van de 80-jarige onafhankelijkheidstrijd van Nederland 
tegen Spanje markeerde. Op 16 mei van dat jaar luidden hier 
de torenklokken, bulderden de kanonnen en marcheerden er 
trommelslagers door de stad. ’s Avonds ontstaken de Leeuwarders 
honderden vetpotjes en bij de Waag hadden ze bovendien een groot 
podium opgetrokken. 
‘Op het bovenste Theatrum, oock met groen laken rondom bekledet, 
saten, doch bedeckt, verscheijdene musicanten seer aerdich spelende 
ende singhende, gelijck oock de Trompetten aen beijde zijden 
buijten het groen kleed deden. Terstond nae de middagh quamen 
de vijff compagnijen, binnen de Stadt voor Garnisoen legghende, 
in ’t geweer, marceerden nae de marckt ende bleven nevens het 
Theatrum staen, makende door hare pieckeniers een open weg 
midden door de menichte des volks, van het Theatrum af tot aen de 
Peperstraete toe.’
Vervolgens kwamen door de haag van omstanders de heren 
Gedeputeerden, de Secretaris en vier Deurwaarders aanwandelen. 

De rijkversierde gevel van het huis Nieuwestad 103. Het wijnvat in de 
geveltop duidt op de oorspronkelijke bestemming van het gebouw. In 

de tweede helft van de zeventiende eeuw kende het pand eveneens 
een horecabestemming.

De uit circa 1597 daterende loketkast, 
waarin eeuwenlang de belangrijkste 
stukken uit het stadsarchief werden 

bewaard. De kast is tegenwoordig 
in de schatkamer van het HCL te 

bewonderen.

Afbeelding van het ‘mastoproer’ 
in 1610. Bij gewelddadig verzet 

tegen het streng calvinistische en 
conservatieve stadsbestuur werd de 

deur van het stadhuis geforceerd.
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handelsvoorraad opgeslagen waaronder brandewijn, Bordeaux, 
Rijn- en Spaanse wijn. In het huis hingen toentertijd maar liefst 29 
schilderijen: landschappen, zeegezichten, een voorstelling van een 
veldslag, een portret en tal van andere.
Het pand heeft een van de fraaiste voorgevels in Nederland in de trant 
van het (Vlaamse) maniërisme. De versieringen zijn rechtstreeks 
afgeleid van de prentboeken met rolwerkornamentiek door Hans 
Vredeman de Vries (1527-na 1606). Leeuwarden is de geboorteplaats 
van Vredeman de Vries, schilder, architect en invloedrijk ontwerper, 
een van de kunstenaars die de decoratieve fase van de noordelijke 
renaissance in de zestiende eeuw een gezicht hebben gegeven. 
Vredeman de Vries heeft naar alle waarschijnlijkheid echter niet zelf de 
hand in het ontwerp van de rolwerkgevel van Nieuwestad 103 gehad.

Poptapoortje 
De welgestelde advocaat Henricus Popta (1635-1712) woonde 
in het pand Nieuwestad 71 en liet in 1696 dit poortje bouwen 
dat toegang gaf tot zijn terrein. Enkele jaren eerder had hij al 
Heringastate in Marssum gekocht. In 1711 zou hij het Popta 
Gasthuis in datzelfde dorp stichten. 

25	 Nieuwestad 103

In de vijftiende en zestiende eeuw ontwikkelde de Nieuwestad zich 
tot hét handelsgebied van de stad, een binnengracht met brede 
handelskaden en markten aan weerszijden. Het woon- en handelshuis 
Nieuwestad 103 dateert uit de tweede helft van de zestiende eeuw 
en is gebouwd voor een succesvolle wijnhandelaar en herbergier. 
De functie van het pand is afleesbaar van de rijk gebeeldhouwde 
gevelbekroning in zandsteen: een klassiek omlijste nis met een 
wijnvat onder een vruchtdragende wijnstok. Als mogelijk bouwjaar 
wordt gedacht aan 1581, kort nadat het pand was overgegaan van 
vader op zoon Jurjen Innes, maar er zijn ook aanwijzingen dat het in 
1566 gebouwd zou kunnen zijn.
Een boedelbeschrijving uit het midden van de zeventiende eeuw 
geeft een indruk van de indeling van een dergelijk multifunctioneel 
pand: die beschrijving begint op “het craeckien” en verloopt 
via de “voorkelderscamer, de keucken, de achteropcamer, de 
vooropcamer ofte zael, het benedensael het voorhuis en de gangh, 
de achterkeldercamer, het pachuis en de wijnkelder”. Daar lag de 

‹  De rijkversierde gevel van het huis 
Nieuwestad 103. Het wijnvat in de 
geveltop duidt op de oorspronkelijke 
bestemming van het gebouw. In de 
tweede helft van de zeventiende 
eeuw kende het pand eveneens een 
horecabestemming.

  Titelpagina van één van de Perspectief-
boeken van Vredeman de Vries.

‹  Het Poptapoortje tussen 
Nieuwestad 58 en 71.

  Portret van Dr. Henricus Popta 
(1635-1712) 

  COLLECTIE POPTASLOT, MARSSUM 
 FOTO TRESOAR
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Waarschijnlijk waren de hoge kosten die het realiseren van deze 
doelstellingen met zich mee bracht, de oorzaak dat het tucht- en 
werkhuis geen lang bestaan beschoren was.

Door de groei van de ‘gereformeerde’ gemeente moest de vroegere 
kapel van de begijnen 1643 opnieuw als kerk in gebruik worden 
genomen. In de vroege jaren tachtig moest de Westerkerk zelfs met 
een extra schip aan de noordzijde worden uitgebreid om alle gelovigen 
te kunnen herbergen. Het godshuis werd ook de favoriete kerk van de 
Friese Nassaus.

26	 BAGIJNESTRAAT 59 
	 WESTERKERK	(Poppodium	Romein)

De Leeuwarder overheid richtte in 1598 de vroegere kapel van het 
convent van de Grauwe Begijnen als tuchthuis in. Hier werden 
stedelingen opgesloten die bedelden, regelmatig dronken waren of 
anderszins de orde verstoorden. Door werk en discipline wilde men ze 
heropvoeden tot nuttige leden van de samenleving.
Omdat de criminele rechtspraak niet tot de stedelijke jurisdictie 
behoorde, maar tot de gewestelijke, namen de Friese Staten het 
tuchthuis – tegen de zin van de stad – rond 1610 over. Zij richtten het 
in volgens moderne humanistische inzichten. Het ging twee afdelin-
gen omvatten: een tuchthuis en een werkhuis. Het tuchthuis was een 
gevangenis met dwangarbeid als straf en bestemd voor kleine crimi-
nelen waarvan de rechtbank verwachtte dat ze nog te rehabiliteren 
waren. Het werkhuis was bedoeld voor bedelaars of personen die een 
ongeregeld leven leidden. Bovendien konden kinderen voor wie de 
ouders niet in staat waren een opleiding te betalen, er een vak leren. 
De doelstelling van deze afdeling was niet straffen, maar opvoeden. 

De omgeving van de Westerkerk in de Bagijnestraat zoals weergegeven op 
de stadsplattegrond van Johannes Sems uit 1603.

Titelpagina van 
‘Friesche Lusthof’, het 

belangrijkste werk van 
Jan Jansz Starter.

Rederijkers 
Vanaf ongeveer 1617 bood de kerk onderdak aan een voor 
Friesland uniek genootschap: de rederijkerskamer Och mochtet 
Rijsen, een gezelschap van en voor literatuurliefhebbers. De 
boekverkoper en schrijver Jan Jansz. Starter (die woonde 
in Over de Kelders 8, zie nr. 17) bracht die vereniging tot 
grote bloei met zijn toneelstukken. Mogelijk verzorgde het 
Collegium musicorum, dat onder leiding stond van de beroemde 
componist Jacques Vredeman de Vries (c.1558-1621), de 
muziek. Dat gezelschap bestond uit “veel treffelijcke edele 
persoonen, doctoren en borgeren”. Ook dit gebruik duurde kort: 
het optreden van de rederijkers werd al in 1619 om politiek-
godsdienstige redenen verboden in een gecombineerde actie van 
Gedeputeerde Staten en het stadsbestuur.
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voorsien met een schoorsteen, bedsteed en kast. Een bovenagtercamer 
voorsien met een schoorsteen en een kasje, wijders een kleerzouder 
waarop een bedsteed en een turffzouder.” Gezien de koopprijs, 987 
gulden, was het een bescheiden middenstandswoning.
Aan de buitenkant getuigen de laatrenaissancistische voorgevel en een 
deel van de oostelijke zijgevel met kloostermoppen nog van de oudste 
bouwtijd. Binnen bleven oorspronkelijke balken en spanten bewaard.

De Latijnse school
Al in de zestiende eeuw was in Leeuwarden een bloeiende Latijnse 
school gevestigd. Rond het midden van die eeuw werd dat een 
stedelijk instituut: het stadsbestuur stelde het schoolreglement 
vast, betaalde de docenten en hield toezicht. Bovendien bewaakte 
in de zeventiende eeuw een predikant de orthodoxie van leraren en 
leerstof. Deze ‘groote schole’ bereidde jongens van ongeveer zeven 
tot vijftien jaar uit de midden en hogere klassen voor op een studie 
aan een universiteit. In de onderbouw konden de kinderen zo nodig 
leren lezen en schrijven. Zodra een leerling Latijn kon spreken, was 
het gebruik van het Nederlands verboden, zelfs in de vrije tijd. Latijn 
was de voertaal, er werd in die taal les gegeven en geëxamineerd. In 
de hoogste klas werd ook Grieks geleerd, in afwijking van wat elders 
gebruikelijk was. Was in de basisschool individueel onderwijs de 
regel, in de ‘groote schole’ werd klassikaal onderwijs gegeven. 
Het instituut was lang aan de noordkant van de Grote Kerkstraat 
gevestigd, ongeveer ter plaatse van de nummers 49, 51 en 53. In 1624 
werd een speciaal voor de schoolbestemming verbouwd pand op de 
oosthoek van de Bollemanssteeg en Bagijnestraat betrokken.

27	 GROTE KERKSTRAAT 49 

Getuige de kaart van Sems was in de vroege zeventiende eeuw de Grote 
Kerkstraat ter plaatse van 49 nog onbebouwd. Een koopakte uit 1587 
vermeldt hier “de ledige plaetse van de groote schole”, latere aktes 
spreken van ‘de grote school’ zelf. In 1624 is nog steeds sprake van “de 
groote schole” als naastligger ten oosten van nummer 47, maar in 1630 
van “Epe kistemaker nieue gemaecte huijsinge”. Het huis zal dus kort na 
het in gebruik nemen van een nieuwe Latijnse school op de hoek van de 
Bagijnestraat en Bollemanssteeg in 1624, gerealiseerd zijn.
Waarschijnlijk heeft Epe als kistenmaker – een timmerman die vooral 
losse onderdelen van woningen vervaardigde – zelf een belangrijk 
aandeel in de bouw gehad. In 1661 blijkt zijn zoon Gerrit Epes eigenaar 
van het huis te zijn.
Blijkens een koopakte uit de achttiende eeuw omvatte het “een voorhuis, 
een voircamer voorsien met een schoorsteen, bedsteed en een kast; een 
gang; een kelder; een agterkamer voorsien met een schoorsteen twee 
bedsteden en een kast; een keuken voorsien met een schoorsteen, boven 
de keuken een solder; een plaats daarop een potbank, regenwatersbak 
en secreet. […] Wijders in de gang een trap na boven gaande, aldaar een 
portaal voorsien met een kasje en een turfhok. Een bovenvoorcamer, 

Uitsnede van de 3D-uitgave van de stadsplattegrond van Johannes Sems 
uit 1603. Uiterst rechts beneden nog net zichtbaar de Van Gheelstins (met 

traptoren) en daar tegenover – het vierde pand westelijk van de Pijlsteeg – 
het toenmalige onderkomen van de Latijnse School.

In 1590 werd Nicolaus Mulerius benoemd 
tot stadsarts van Harlingen. Hij zou er tot 
1603 blijven, waarna de Staten van Stad 
en Lande hem benoemde tot medicus 
provincialis, een aanzienlijke functie met 
een al even aanzienlijk traktement. In 
1608 werd hij aangesteld als opperrector 
van de Latijnse School in Leeuwarden. 
In 1614 werd Mulerius hoogleraar aan de 
Groninger Academie en na enkele jaren 
daar zelfs tot rector benoemd.
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28	 GROTE KERKSTRAAT 36 
	 HOLDINGAHUIS

Op een moderne gevelsteen is het Holdingahuis afgebeeld, in de late 
zeventiende eeuw de stadswoning van Hans Willem baron van Aylva, 
beter bekend als De Ontzaglijke, iemand die ontzag inboezemde. Hij 
nam in 1667 in de Tweede Engelse oorlog als Fries vlootvoogd deel 
aan de tocht naar Chatham onder leiding van admiraal De Ruyter.
Als luitenant-generaal van de landstrijdkrachten verdedigde hij 
Friesland in 1672 tegen de Münsterse troepen van Bommen Berend.
Na zijn dood huurden de Gedeputeerde Staten het pand en vestigen 
er de Friese muntslag. De bijbeltekst waar de gevelsteen aan refereert 
– 1.TIMOTH 6.7 – is een speelse verwijzing naar die functie: Wij 
hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit 
meenemen. 

Een laatachttiende-eeuwse afbeelding 
van het voormalige Holdingahuis. Onder 

het huidige wooncomplex bevinden 
zich nog steeds de oorspronkelijke 

keldergewelven.

Portret van Hans Willem, baron van  
Aylva (1635-91), generaal-majoor, 

bijgenaamd ‘de ontzaglijke generaal’.

COLLECTIE RijKS MUSEUM AMSTERDAM

Gevelopschrift Grote Kerkstraat 25

29	 GROTE KERKSTRAAT 23 
	 DE	DRUCKERIJ	

Een groot deel van de zeventiende eeuw was op deze plaats een 
drukkerij gevestigd. Claude Fonteyne, de belangrijkste drukker en 
uitgever in het Friesland van zijn tijd, was er van 1629 tot zijn dood 
in 1654 werkzaam. Fonteyne was een van de vele immigranten die in 
Leeuwarden een bloeiend bedrijf opbouwden. Hij was bevriend met 
de Friese dichter Gysbert Japicx wiens werk hij uitgaf. 

Behalve het neutrale uithangbord ‘de Druckerie’ was op de gevel 
van het pand een tekst aangebracht die getuigde van Fonteyne’s 
piëtistisch-calvinistische inslag: ‘Die door bedrogh sijn naesten 
schent, / die woord en waarheit bits ontkent / en met zijn tong het 
hert beliegt / zijn ziel, maer Godt hij niet bedriegt.’ Die tekst is 
gereconstrueerd.
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30	 GROTE KERKSTRAAT 17
	 	STADHOUDERLIJKE	RIJSCHOOL		

EN	STALLEN

De ingangspoort van de stadhouderlijke rijschool en stallen is 
gerealiseerd bij een verbouwing van het complex rond 1680. 
Bij de restauratie van de voorgevel werden de oorspronkelijke 
natuurstenen elementen opnieuw toegepast. Daartoe behoren de 
pilasters die de poort flankeren en het hoofdgestel, dat is voorzien 
van gekroonde wapenschilden met de wapens van Friesland en 
Nassau. 
Rechts van het pand staat nog een poortje. De pilasters zijn 
versierd met bloemslingers en boven de poortopening zit, tussen 
bladerranken en bloemen, een engelenkopje. Het halfronde fronton 
vermeldt het jaartal 1680 tussen gekruiste palmtakken.

Titelpagina van ‘De Politycke Kuyper onses Tydts’, gedrukt bij 
Claude Fonteyne in de Grote Kerkstraat.

De uit 1680 daterende ingangspoort van de stadhouderlijke 
rijschool en stallen, alsmede de rijk geornamenteerde poort ter 

rechterzijde van het gebouw.
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Ondanks de jongere gevellijst is de zeventiende-eeuwse oorsprong van 
de voorgevel onmiskenbaar, door de ontlastingsbogen met zandstenen 
aanzetstenen boven de vensters op de begane grond en de horizontale 
zandstenen banden op de tweede bouwlaag. Minder zichtbaar maar 
minstens even waardevol is de originele kapconstructie, die overigens 
eiken onderdelen van een oudere kap bevat.
Pitters heeft het huis tot 1664 in eigendom gehad en droeg het toen 
over aan de advocaat Richard van Bolten en zijn vrouw Wynande van 
der Sande.

OLDEHOOFSTERKERKHOF
Na de calvinistische omwenteling in 1580 raakte de belangrijkste 
parochiekerk van Leeuwarden, de Sint-Vitus, in onbruik. Zware 
stormen hadden het gebouw in de jaren daarvoor al ernstig 
beschadigd. In 1595 brak men de kerk grotendeels af, de muren 
bleven tot 1706 staan. Binnen die muren en daarbuiten werd 
begraven. De contouren van dat kerkgebouw zijn door hardstenen 
platen in zerkvorm aangegeven op het plein. In de zeventiende eeuw 
werd er veel aan de Oldehove gewijzigd en gerenoveerd. Zo werd de 
toren onder andere voorzien van een uurwerk en een nieuwe klok. 
Tegen de Oldehove aan werd in 1613 een knekelhuis gemetseld.

31	 Grote Kerkstraat 10

Reeds in de vijftiende eeuw stond op het perceel van het huidige 
Grote Kerkstraat 10 een woonhuis. Dit werd in 1480 eigendom van 
het Sint-Christofori-leen. Het leen had meer bezittingen. Uit de 
huuropbrengsten daarvan werd een geestelijke betaald, die in de 
nabijgelegen Sint-Vituskerk de mis opdroeg op een altaar gewijd aan 
Sint-Christoffel. Het bewuste huis werd door het leen gekocht om 
de priester onderdak te bieden: “ende wil dat men den provepriester 
een huis coopt daer hij magh in wone”, zoals het testament, tevens 
fundatiebrief van het leen, van Gerrit van Belcum vermeldt.
Het fundatiehuis was in 1643 zo bouwvallig geworden, dat de 
toenmalige eigenaar toestemming vroeg en kreeg het te verkopen.  
De opbrengst kon weer ten goede komen aan het Christofori-leen.
De nieuwe eigenaar, Simon of Symen Pitters, verving het oude 
huis door nieuwbouw. Het huidige pand dateert dus van omstreeks 
1645. Het heeft de kenmerken die daar bij passen, hoewel of er ook 
iets ontbreekt: het pand moet oorspronkelijk een geveltop hebben 
gehad, vermoedelijk in getrapte vorm. De sloop van die top en het 
aanbrengen van een horizontale lijst als gevelbeëindiging zijn 
waarschijnlijk gebeurd in de achttiende eeuw.

Grote Kerkstraat 10.

Een vermoedelijk achttiende-eeuwse weergave van de Oldehove met 
muurrestanten van de voormalige Sint Vituskerk, zoals die er rond 1622 

moeten hebben uitgezien.
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DVD	DE	KAART	VAN	JOHANNES	SEMS	IN	3D LEEUWERDEN DE HOOFTSTADT VAN FRIESLANT LEOVARDIA 
METROPOLIS FRISIAE 1603
In het begin van de Gouden Eeuw verscheen een van fraaiste en 
tegelijk een van de meest gedetailleerde en betrouwbare kaarten van 
Leeuwarden. Landmeter Johannes Sems vervaardigde - in opdracht 
van het stadsbestuur - in 1600 de basiskaart. Graveur Pieter Bast 
gaf in vogelvluchtperspectief de stedelijke ruimte inhoud en voegde 
een gezicht op de stad vanuit het zuiden toe. Hoewel zijn weergave 
tamelijk accuraat is, blijkt uit andere bronnen dat hij, met name bij 
minder belangrijke panden, helaas niet altijd 100% realistisch te werk 
ging.
Hadden oudere kaarten van Leeuwarden een praktisch doel, deze 
plattegrond was vooral een demonstratie van stedelijke trots, een 
topografische ode aan de hoofdstad van Friesland. Er bestaat geen 
mooier en grootser beeld van het zeventiende-eeuwse Leeuwarden 
dan deze kaart.

Voor deze DVD is het vogelvluchtperspectief van de kaart omgezet in 
een driedimensionale visualisatie. Daarvan is een film gemaakt die de 
kijker door het Leeuwarden van de vroege Gouden Eeuw voert. Een 
film die bevestigt wat de rector van de Leeuwarder Latijnse school 
Johannes Fongers een paar jaar na de publicatie van de kaart schreef: 
“Overal ziet men tuinen, die het oog strelen, en nergens plaatsen 
met onkruid, doornen of distels begroeid. De straten zijn breed, de 
gebouwen prachtig”. Kortom, een ideale stad.

DE MAKERS
Johannes Sems (Franeker, 1572 – Groningen, 1635) vestigde zich na 
zijn studie Duytsche Mathematique in 1599 in Leeuwarden. In het 
begin van de zeventiende eeuw woonde hij in de Sint Jacobsstraat 
op wat nu nummer 22 is. Als ingenieur in dienst van het gewest 
Friesland was hij betrokken bij het toezicht op verdedigingswerken 
op de grens van Groningen en Oost-Friesland. In 1611 verhuisde hij 
naar het Oostfriese Bunde en circa 1615 naar Groningen, waar hij 
de opdracht kreeg de grens met Drenthe af te palen. De kaarsrechte 
Semslinie geldt deels nog als scheidslijn van beide provincies. Ook 
voerde hij opdrachten uit voor de Deense koning. Behalve kaarten 
publiceerde Sems in 1600 samen met Jan Pietersz. Dou de handleiding 
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Practijck des landmeters en boeken over wiskundige onderwerpen.
Pieter Bast (Antwerpen, ca. 1550 – Leiden, 1605) stamde uit de 
beroemde Antwerpse drukkersfamilie Plantijn. Zijn bekendste 
topografische werk is een plattegrond van Amsterdam die hij in 
1599 graveerde en uitgaf. Naast kaarten van onder meer Franeker, 
Middelburg en Utrecht vervaardigde hij gravures van historische 
gebeurtenissen zoals de slag bij Nieuwpoort.
Om verder te lezen: ‘Leeuwerden de hooftstadt van Frislant 1603. 
De kaart van Johannes Sems’ Uitgave: GRAS. Met commentaar van 
Meindert Schroor.

colofon DVD

concept	en	coördinatie  Hester Postma en Geart de Vries
3D	animatie	en		

technische	realisatie	 Axe Kooi
Research Henk Oly
Basistekst	 Bart Kingma en Henk Oly
Voice-over  Rein Tolsma (Nederlandse en Friese tekst), Eric 

Ennema (Engelse tekst), Ad Fahner (Liwwadder 
tekst).

Speelduur  ?
Copyright  ?

Financiering: 
De 3D versie van de kaart, de dvd en de tentoonstelling Leeuwarden 
in de Gouden Eeuw is mogelijk gemaakt dank zij de financiële steun 
van  vele particulieren via het crowdfdundingsproject ‘Adopteer 
een pand. Bouw mee aan Leeuwarden in 3D’ (in samenwerking 
met de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd) en de 
genereuze steun van  GGB Bolhuisfonds,  Gemeente Leeuwarden, , 
Juckema Sideriusfonds,  Lammert Koopmans Stichting, Leeuwarder 
Ondernemersfonds, Old Burgerweeshuis, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Provincie Fryslân, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Vrienden van de 
Oldehove.

[logo HCL en banner met Schatten van Leeuwarden op voorkant?]



Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van de Gouden Eeuw is de vijftiende 

aflevering in een serie waarin 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

Deze publicatie kwam mede tot stand dankzij de financiële steun van:

de Stichting Ritske Boelema Gasthuis, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, 

Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen, Boelstra-Olivier Stichting, Sint 

Anthony Gasthuis, Stichting Het Old Burger Weeshuis, de Meindertsma-

Sybenga Stichting en de gemeente Leeuwarden-Zadelfonds

colofon

uitgave	  Historisch Centrum Leeuwarden, Historische Vereniging 

Aed Levwerd en Monumentenzorg gemeente Leeuwarden

ontwerp BW H ontwerpers

tekst Henk Oly en Leo van der Laan

redactie  Jan Faber, Geart de Vries en Klaas Zandberg

beeldmateriaal  Historisch Centrum Leeuwarden (tenzij anders aangegeven)

fotografie Nick Creutzburg 

druk Hellinga Grafische Specialisten

met	dank	aan  Wiebe Bergsma en Marga ten Hoeve
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www.historischcentrumleeuwarden.nl


