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Leeuwarden in vogelvlucht
Leeuwarden is ontstaan uit een drietal bewoningskernen op terpen. 
Die lagen aan de oever van de Middelzee. Bij archeologisch onderzoek 
aan de voet van de Oldehove zijn begin van deze eeuw sporen van 
bewoning uit de eerste eeuw gevonden, maar van permanente 
bewoning was er toen nog geen sprake. Zeker is dat in de negende eeuw 
de kerk van Sint Vitus op die plek werd gesticht. De ligging aan de 
Middelzee was voor de handel ideaal; de contacten strekten zich tot in 
Rusland uit. De vroegste stedelijke bewoningskern lag in het gebied van 
de Hoogstraten. Zo begon Leeuwarden zich als stad te ontwikkelen. In 
de dertiende eeuw slibde de Middelzee echter dicht en concentreerden 
de handelsactiviteiten zich voortaan binnen de eigen regio.
Anders dan de stad Groningen lukte het Leeuwarden niet om in de 
late middeleeuwen een dominante positie in het gewest en over de 
omliggende gebieden te verkrijgen. Het platteland bleef in Friesland 
oppermachtig. De provinciale Landdag vormde daarvan een goede 
afspiegeling; ook daarin namen de Friese steden een ondergeschikte 
positie in.

Met de samenvoeging van de drie bewoningscentra in 1435 werd 
Leeuwarden een stad met één rechtsgebied. De stad werd hoofdstad 
van het gewest, toen in 1504 het centrale bestuur en de rechtspraak  
er gevestigd werden.
Ook de Friese stadhouders kregen er hun residentie. In deze periode 
kwam de stad tot grote bloei. Het inwonertal steeg spectaculair: van 
vijfduizend rond het jaar 1500 tot zestienduizend in 1650. Leeuwarden 
behoorde tot de tien aanzienlijkste steden van de Republiek. Tal van 
monumentale gebouwen uit die tijd getuigen daar nog van, zoals 
de scheve toren de Oldehove, de Kanselarij, als onderkomen van de 
hoogste rechtsinstantie, het Stadhouderlijk Hof, de Waag, centrum van 
de agrarische handel.
Het welvarende Leeuwarden moest wel beschermd worden tegen 
vijanden. De stad werd daarom voorzien van een omringende gracht 
en een stelsel van verdedigingswerken. De gracht rondom de stad 
bestaat nog steeds, maar de wallen, ravelijnen en stadspoorten zijn in 
de negentiende eeuw, toen zij overbodig waren geworden, afgebroken, 
vergraven en deels tot plantsoen omgevormd. De grachten met handels-
kaden die in de binnenstad liggen, zijn grotendeels bewaard gebleven.

Gezicht op de handelsterpen bij de Ee. Hier ontstonden later de 
Grote- en Kleine Hoogstraat. Rechts de monding naar de Middelzee.

ARTIST IMPRESSION JOUKE NIJMAN
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In de negentiende eeuw ontstonden de eerste wijken buiten de 
stadsgracht. Door de grote maatschappelijke ontwikkelingen in de 
tweede helft van de negentiende eeuw werd Leeuwarden vooral 
belangrijk als stad met een centrumfunctie voor de regio. Landelijk 
gezien nam de positie van Leeuwarden sterk in betekenis af. Die 
situatie is zo gebleven. Binnen de relatief dun bevolkte provincie 
Friesland vervult de stad Leeuwarden, met ruim 90.000 inwoners,  
de functie van centrumstad met een breed scala aan voorzieningen.  
De gemeente Leeuwarden telt sinds 1 januari 2018 36 officiële kernen 
en heeft ongeveer 123.000 inwoners. Leeuwarden was in 2018 culturele 
hoofdstad van Europa. Activiteiten in zowel stad als provincie trokken 
veel toeristen.

De stad heeft door de eeuwen heen tal van beroemdheden voortgebracht 
op het gebied van onder meer kunst, literatuur, wetenschap en politiek. 

Naam Leeuwarden 
Wat betekent Leeuwarden? Over het tweede deel van de naam 
zijn de deskundigen het tegenwoordig wel eens: dat verwijst naar 
‘ward’ en betekent ‘verhoogde woonplaats’ of terp. Het eerste deel 
van de naam is mogelijk afgeleid van het Germaanse hjeunjo, dat 
‘luwte’ betekent. Men bracht de naam vroeger ook wel in verband 
met de leeuw in het stadswapen. In ieder geval heeft Leeuwarden 
het Guiness Book of Records gehaald als plaats met de meeste 
naamvarianten: ruim tweehonderd, waaronder Leovardia, 
Liwwadden en Ljouwert.

vooraf

Plattegrond van Leeuwarden uit 1644 door cartograaf Johannes Blaeu. In de 
nieuwe gehoorzaal van het HCL is deze kaart als vloerkleed neergelegd.

Wereldbekend zijn de kunstenaars Hans Vredeman de Vries en Maurits 
Cornelis Escher en de danseres en spionne Mata Hari. Ook Peter 
Stuyvesant, de laatste gouverneur van Nieuw-Amsterdam (New York), 
en vestingbouwkundige Menno van Coehoorn hebben in de zeventiende 
eeuw een periode in Leeuwarden gewoond. Saskia Uylenburgh, 
Rembrandt van Rijns eerste vrouw, is er zelfs geboren. Het is misschien 
typerend voor het lot van een stad als Leeuwarden dat verreweg de 
meeste grootheden vertrokken naar elders.

Muurschildering van Saskia Uylenburgh op buurpand HCL  
door beeldend kunstenaar Klaas Lageweg.
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DE WANDELING 1  Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)
Groeneweg 1

Het vroegere gemeentearchief, omgedoopt tot Historisch Centrum 
Leeuwarden, is sinds 2007 gehuisvest in de Prinsentuin. Een oud 
schoolgebouw is geschikt gemaakt voor de publieksruimten en 
daarnaast is een nieuwe kantoorvleugel verrezen.
Het schoolgebouw, een van de oudste nog bestaande in Leeuwarden, 
dateert uit 1840 en is waarschijnlijk ontworpen door stadsarchitect 
Gerrit van der Wielen. De Tweede Stadstussenschool was voor 
kinderen van ouders uit de eenvoudige burgerstand en op de Eerste 
Stadsbewaarschool, een kleuterschool, zaten vooral kinderen van 
handwerkslieden.
In de voormalige school zijn de publieksruimtes (met onder meer de 
vaste presentatie Verhalen van Leeuwarden) ondergebracht. 
Een gebeeldhouwde gedenksteen aan de zijgevel herinnert aan de 
stichting van de Prinsentuin in 1648.

Voorzijde HCL met onder de kantoorvleugel het DNA-kunstwerk. 
Deze Muur van Verbinding is een community art-project van beeldend 

kunstenaar Hein de Graaf, gerealiseerd ter gelegenheid van LF2018. 
FOTO RUBEN VAN VLIET
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Verhalen van Leeuwarden 
De expositie Verhalen van Leeuwarden in het Historisch Centrum 
Leeuwarden (HCL) geeft een fascinerend beeld van meer dan 
duizend jaar geschiedenis. Bijzondere historische voorwerpen, 
archiefstukken, films en animaties brengen het wel en wee van de 
Leeuwarders tot leven. In 2020 is de expositie helemaal vernieuwd 
en is de tentoonstellingsruimte verdubbeld.
Mata Hari, Saskia Uylenburgh, Sir Lawrence Alma Tadema, Geert 
Mak en Maurits Cornelis Escher maken deel uit van de om en na 
bij vijftig (wereld)beroemde Leeuwarders uit heden en verleden die 
zijn vereeuwigd in een portrettengalerij. Er is ook een aparte ruimte 
gewijd aan Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018.

2  Coulonhûs (Fryske Akademy) 
Doelestraat 8

Het Coulonhuis dankt zijn naam aan Anthony Coulon, leerling van 
hofarchitect Daniël Marot. Coulon bouwde het weelderige pand in 
1715-’18 voor zichzelf en zijn gezin. Delen van het rijke interieur van 
deze stijlkamer dateren nog uit de oudste bouwtijd, waaronder een 
oorspronkelijke schouw met spiegel en schilderstuk. Zeer bijzonder 
is de stucversiering in de gang, Aurora voorstellende, mogelijk van 
de hand van de Zwitserse stucwerker Simon. De entreepartij en de 
vensters dateren uit de negentiende eeuw.
In 1938 werd notaris Nanne Ottema eigenaar van het Coulonhuis.  
Hij verrijkte het interieur met interieurstukken van elders, waaronder 
goudleerbehang in Lodewijk XV-stijl, afkomstig uit een Gronings 
herenhuis. Ottema gaf het pand in gebruik aan de net opgerichte 
Fryske Akademy. Nadat de Akademy het in 1958 in eigendom had 
gekregen, kon het uitgebreid worden met het hoekpand dankzij een 
geldinzamelingsactie van de Friese gemeenten. Als blijk van dank zijn 
de gemeentewapens op de gevel aangebracht. 

Het Coulonhûs met op de hoek de opvallende wapenstenen van de Friese 
gemeenten, de provincie en Fryske Akademy. FOTO ERIK EN PETRA HESMERG

Eén van de expositieruimten van het HCL.  
FOTO RUBEN VAN VLIET 
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Meertalige stad
Net als andere plaatsen is ook Leeuwarden tegenwoordig een 
veeltalige stad. In het openbare leven is Nederlands meestal 
de voertaal. Het Fries, de tweede rijkstaal, wordt in de Friese 
hoofdstad op vele plaatsen gebezigd. De jarenlange strijd voor 
erkenning van het Fries heeft ertoe geleid dat ook in Leeuwarden 
met het ambtelijk apparaat en het gemeentebestuur in die taal 
gecommuniceerd kan worden. In de haadstêd fan Fryslân 
gevestigde organisaties als AFUK, Fryske Akademy en Omrop 
Fryslân gebruiken het Fries als eerste taal. Wie zich in de stad laat 
rondleiden door een autochtoon ontdekt dat ook het Liwwadders 
of Stadsfries er nog veelvuldig wordt gesproken. Dit in de 
zestiende eeuw ontstane stadsdialect wordt vrijwel uitsluitend in 
informele situaties gebruikt. 

Poeziëtableau met het gedicht ‘Aed Levwerd’ van D.A. Tamminga in de Wijde 
Gasthuissteeg. De steen is opgenomen in de poëzieroute door de stad.

3  De Koperen Tuin 
Prinsentuin

Ondanks de militaire functie van de verdedigingswallen rondom 
Leeuwarden kreeg stadhouder Willem Frederik in 1648 toestemming op 
een van de dwingers een lusthof aan te leggen: de Prinsentuin. In een 
hoek van de tuin, op het noordelijke uiteinde van het bastion, verrees 
een zomerhuis in de stijl van een adellijk buiten. In 1819 werd besloten 
de Prinsentuin open te stellen voor de burgerij. Tussen 1822 en 1844 
werd het park heringericht door tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard. 
Stadsarchitect Gerrit van der Wielen bouwde in 1842 een nieuw 
zomerhuis, dat diende als sociëteit. Dit gebouw had aan weerszijden 
smalle vleugels met bovenop balkons. In 1954 werd het zomerhuis 
vergroot om te dienen als uitspanning én museum voor de aan de stad 
geschonken collectie van de beeldhouwer Pier Pander. De huidige 
naam van de uitspanning, De Koperen Tuin, herinnert aan de in 1950 
verschenen gelijknamige roman van Simon Vestdijk, die zich hier deels 
afspeelt. Tegenover De Koperen Tuin staat een van de fraaiste bewaard 
gebleven muziekkoepels van Nederland, de ’orchestschelp’ uit 1881. Hier 
traden onder meer de koperblazers op waarnaar de titel van Vestdijks 
boek verwijst.

De ontwerptekening van Roodbaard voor de herinrichting van de Prinsentuin, 1820. 
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In 1956 kwam de kopgroep van vijf man hand in de hand over de finish op de Noorder-
stadsgracht en werd gediskwalificeerd. Van links naar rechts Jan van der Hoorn, Aad 

de Koning, Jeen Nauta, Maus Wijnhout en Anton Verhoeven. FOTO SJ. ANDRINGA

Elfstedentocht
Het grootste evenement van Leeuwarden en Friesland is natuurlijk 
de Elfstedentocht, die gemiddeld zo eens in de 10 jaar wordt 
georganiseerd. De eerste officiële Elfstedentocht werd op 2 januari 
1909 gehouden. Zowel organisatie, als start en finish vonden 
decennia lang plaats in of vlak buiten de binnenstad. In 1956 werd 
voor de laatste maal gefinisht op de stadsgracht bij de Prinsentuin. 
De finish was in 1963 op de Groote Wielen en vanaf 1985 op de 
Bonkevaart vlak ten oosten van Leeuwarden. De Frieslandhal (niet 
ver van de startplek op De Swette) vervulde vanaf de jaren 60 een 
spilfunctie in de organisatie. Al jaren zijn er ook Elfstedentochten 
te voet (vanaf 1946), per fiets (vanaf 1912), motor, roeiboot enz.

Standbeeld  
‘De Elfstedenrijder’ 
bij de Elfstedenhal, 
de overdekte 
kunst ijsbaan van 
Leeuwarden (naast 
WTC Expo).  
FOTO MARTIN RIJPSTRA



16 een wandeling langs highlights in de monumentale binnenstad17

4  Pier Pander Museum 
Prinsentuin

De Friese beeldhouwer Pier Pander (1864-1919) heeft een groot deel van 
zijn leven gewoond en gewerkt in Rome. Als zoon van een arme Friese 
binnenschipper werd hij door mecenassen in staat gesteld opleidingen 
aan de Kunstnijverheidsschool Quellinus in Amsterdam en de Académie 
des Beaux-Arts in Parijs te volgen. Hij wist zich daarna ondanks een 
handicap te ontwikkelen tot een gevierd kunstenaar, de bekendste 
Nederlandse beeldhouwer van zijn tijd. Zijn geïdealiseerde werk is 
geïnspireerd op de beeldhouwkunst van de klassieken.
Bij zijn dood liet Pander al zijn werk na aan de gemeente Leeuwarden. 
De collectie heeft in 1954 onderdak gevonden in een nieuwe, oostelijke 
vleugel aan het vroegere zomerhuis, het Pier Pander Museum. Het 
was het eerste museum in Nederland, gewijd aan het werk van één 
kunstenaar. Tegenwoordig is het museum in beheer bij het Historisch 
Centrum Leeuwarden (HCL) en van juni tot eind september is het in de 
weekenden geopend voor publiek.

Interieur van het Pier Pander museum.

5  Pier Pandertempel 
Noorderplantage

Pier Panders belangrijkste beeldengroep bestond als ontwerp in 
gips, maar is pas na zijn dood in 1919 in marmer gehouwen door een 
Italiaanse beeldhouwer. De beelden, personificaties van de Ochtend,  
het Ontwakend Gevoel, de Opkomende Gedachte, de Moed en de Kracht, 
waren bedoeld om deel uit te maken van een totaalkunstwerk in de 
vorm van een kunsttempel. Mede door toedoen van twee vrienden, de 
bekende architect J.M. van der Meij en vormgever N.P. de Koo, is deze 
tempel in 1924 gerealiseerd. 
De Pier Pandertempel staat op het hoogste punt van het deels vergraven 
Noorderbolwerk. Hier stond tot 1882 korenmolen De Leeuw. De twee 
(samengevoegde) molenaarshuisjes bestaan nog.

Beeldengroep in de 
Pier Pander Tempel.
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6  De Oldehove 
Oldehoofsterkerkhof

In 1529 werd bouwmeester Jacob van Aken door kerk- en stadsbestuur 
aangesteld om een nieuwe kerk te bouwen. De toren moest een van de 
hoogste van de Noordelijke Nederlanden worden, maar dat is er nooit 
van gekomen. Slechts tien meter hoog begon hij al over te hellen in 
noordwestelijke richting, precies aan de flank van de terp. Er werd 
eerst nog geprobeerd door te bouwen, loodrecht, waardoor de toren 
behalve scheef ook krom werd. De fundering van lagen kalk en klei was 
blijkbaar niet berekend op het gewicht, want de toren verzakte steeds 
meer. Na drie jaar was de Oldehove veertig meter hoog en hing hij 
anderhalve meter uit het lood. De bouw werd gestopt en van een nieuw 
kerkschip, dat de oude, bouwvallige Sint Vituskerk moest vervangen, 
is het nooit meer gekomen. Later zijn de hoge spitsboogramen en de 
portalen in de onderste geleding dichtgemetseld om de toren steviger  
te maken.
De Oldehove is het belangrijkste symbool van Leeuwarden. De scheve 
toren is in 2011 gerestaureerd en daarna opnieuw ingericht. Een 

 De oudste foto van de Oldehove en de Westerplantage  
genomen vanaf de Harlingersingel, 1870.

Us mem
Zuivel- en veehandel hebben eigenlijk altijd een belangrijke 
rol gespeeld in Leeuwarden. Dat blijkt o.a. uit een aantal 
beeldhouwwerken, zoals De Karnster (bij de Waag), de hengst 
‘Dagho’ (op de Langepijp), handje klappende kooplieden 
(Snekerkade) en bovenal het standbeeld van de koe, dat bekend is 
geworden onder de naam ‘Us mem’ oftewel onze moeder. Gerhardus 
Jan Adema vervaardigde dit bronzen beeld van een Friese 
stamboekkoe op ware grootte in 1954. Het werk was een geschenk 
van veefokkers -en handelaren aan het jublilerende Friesch 
Rundvee Stamboek. Het is in 1990 verplaatst van het Zuiderplein 
naar de huidige locatie op de rotonde bij de Harlingersingel.

Us mem op de rotonde bij de Harlingersingel.



20 een wandeling langs highlights in de monumentale binnenstad21

De glazen uitkijkpost op de top van de Oldehove. FOTO HARRIE MUIS

moderne lift voert naar de eerste verdieping, waar een multimediale 
presentatie over de oudste geschiedenis van de toren is de vinden. Toen 
is ook de glazen uitkijk op de top geplaatst. Van april tot eind oktober is 
de Oldehove alle dagen open voor publiek. In 2018 brachten ongeveer 
66.000 belangstellenden een bezoek aan de Oldehove.

Het vroegere paleis fungeert sinds 1917 als onderkomen voor het 
keramiekmuseum Het Princessehof. Het museum heeft ook de 
beschikking over de ruimte waar oorspronkelijk de stadhouderlijke 
rijschool en de paardenstallen waren.

De eetkamer met stijlelementen uit de tijd dat Maria Louise  
van Hessen Kassel het stadspaleis bewoonde. FOTO RUBEN VAN VLIET

7  Museum Princessehof 
Grote Kerkstraat 11

Het Princessehof is van 1731 tot 1765 bewoond geweest door Maria 
Louise van Hessen Kassel, weduwe van de stadhouder Johan Willem 
Friso, die in een vliegende storm was verdronken in het Hollands Diep. 
Het paleis bestond uit een U-vormig complex van drie panden, die 
hofarchitect Anthony Coulon door een verbouwing had samengevoegd. 
Een zestiende-eeuws versterkt stenen huis met een hoektoren, de 
Liauckamastins (of Camminghahuis), vormt de rechtervleugel. Uit de 
paleistijd is de eetkamer met zeldzaam goudleerbehang, een schouw en 
een barok plafond van sierpleister bewaard gebleven.
Later zijn de panden apart bewoond geweest, waaronder door de 
graficus M.C. Escher. Hij is in 1898 in het middelste huis geboren. 

8  ‘Catshuis’ 
Nieuwestad 49

Het herenhuis Nieuwestad 49 was een van de grootste burgerwoon-
huizen van Friesland. Het verrees in 1806 in empire-stijl voor wat toen  
ter tijd de rijkste man in de provincie was, Pieter Cats. Voor het ont werp 
schakelde hij de Amsterdamse architect Jan Maaskant in; een plaatse-
lijke timmerbaas mocht het uitvoeren. De gevel, ter hoogte van het sou-
ter rain met natuursteen bekleed, is nog helemaal gaaf. Ook binnen zijn 
empire-decoraties bewaard gebleven. In 1933 kocht de gemeente het huis 
en de koetsierswoning ernaast, om deze tot politie bureau en brand weer-
kazerne te verbouwen. Sinds 1982 heeft het pand een horeca bestem ming. 
De voormalige arrestantencellen zijn ingericht als toiletten.
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Het politiebureau in het oude Catshuis en de naastgelegen  
brandweerkazerne in 1935. FOTO H.A.ROLLEMA

9  Museum De Grutterswinkel 
Nieuwesteeg 5

Het pand van de Grutterswinkel is in de kern al ruim vier eeuwen 
oud, maar heeft de uitstraling van een woonhuis uit het midden van 
de achttiende eeuw. In die tijd woonde de Leeuwarder burgemeester 
Jacob Bourboom hier. Hij gaf het huis zijn voorname rococogevel 
met gesneden raamlijst. In 1901 nam de familie Feenstra het pand in 
gebruik als kruidenierswinkel en woning. Sindsdien is er nauwelijks 
meer iets aan het winkelhuis veranderd. Het museum is verbonden met 
de berenburgproeverij aan de Bagijnestraat.

De kruidenierswinkel van de familie Feenstra omstreeks 1905.
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10  Patershuis en Westerkerk 
Bagijnestraat 57-59

Het klooster van de Grauwe Bagijnen lag oorspronkelijk buiten de 
stadsmuren, ten noorden van Leeuwarden. Om redenen van veiligheid 
verhuisden de bagijnen kort na 1500 naar een dun bebouwd gebied 
tussen de terpen van Nijehove en Oldehove. Het nieuwe klooster 
groeide hier uit tot een uitgebreid complex met een kapel, een woning 
voor de priester, een ruim patershuis, spinnerij en weverij, slaapzalen, 
een eetzaal, ziekenhuis, brouw- en bakhuis, voorraadschuren en 
stalgebouwen. Met de Hervorming in 1580 kwam aan de activiteiten 
van de Grauwe Bagijnen een einde. De kloostergoederen, in beslag 
genomen door de stedelijke overheid, kregen daarna andere 
bestemmingen.
Het merendeel van de kloostergebouwen is in de loop der eeuwen 
verdwenen, maar twee grote gebouwen staan nog overeind: het 
patershuis en de kapel. Het patershuis, daterend van omstreeks 
1518, werd een jaar na de reformatie als woonhuis verhuurd aan 

De Bagijnestraat met de Westerkerk op een tekening van J. Bulthuis, 1790.

een edelman. In het begin van de zeventiende eeuw ging het in 
particuliere handen over om daarna eeuwenlang bezit te blijven van 
vooraanstaande Friese geslachten.
De kapel deed onder meer dienst als timmerhuis, brouwerij en tucht-
huis. Ook opmerkelijk: rond 1615 vond de rederijkerskamer van Jan 
Jansz. Starter er onderdak en werden er toneelspelen opgevoerd. 
In 1643 werd het gebouw opnieuw als kerk in gebruik genomen, als 
Westerkerk, nu voor de protestanten. Die functie behield het tot ver in 
de twintigste eeuw.
In de tussengelegen eeuwen onderging de kerk twee grote verbou-
wingen. In 1681 werd de ruimte verdubbeld door een uitbreiding met 
een tweede schip. Stadsarchitect Thomas Romein onttrok in 1845 het 
bakstenen uiterlijk aan het zicht door een pleisterlaag en bracht een 
heel nieuw interieur aan. In 1991 is het kerkgebouw omgebouwd tot 
vestzaktheater en muziekzaal ‘Romein’, waarmee de geschiedenis zich 
heeft herhaald.

De Westerkerk en omgeving op de stadsplattegrond van Johannes Sems uit 1603.
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11  Stadhuis en Hoofdwacht 
Hofplein 38

Een prins van Oranje Nassau, de driejarige Willem Carel Hendrik Friso, 
legde in 1715 de eerste steen van een nieuw stadhuis. Ontwerper van 
het in classicistisch-barokke stijl vormgegeven gebouw is de stads-
timmerbaas Claes Bockes Balck. De keldergewelven van de afgebroken 
zestiende eeuwse Auckamastins benutte hij als gedeeltelijke fundering.
De zandstenen beelden boven de ingang, personificaties van Vrede en 
Gerechtigheid, zijn van de hand van Gerbrand van der Haven. In het 
driehoekige fronton daarboven wordt de Wijsheid met het stadswapen 
in het midden geflankeerd door de Voorzienigheid (rechts) en de Wet 
en de Gerechtigheid (links). In de achtzijdige klokkenkoepel hangt 
een carillon uit 1678, vervaardigd door klokkengieter Claude Fremy. 
Dit carillon is afkomstig uit de Nieuwe Toren in de Grote Hoogstraat, 
de enige stadstoren die Leeuwarden rijk is geweest en die in 1884 is 
afgebroken wegens bouwvalligheid.
Binnen leidt een monumentale trap met gesneden balusters naar boven. 
Hier bevindt zich de enige ruimte die het vroeg achttiende eeuwse 
karakter tot in detail heeft behouden: de kamer waar de magistraat 
vergaderde, sinds 1845 burgemeesterskamer. De tapisserieën uit het 
Amsterdamse atelier van Alexander Baart, geleverd in 1718, verbeelden 
de werelddelen; alleen Australië ontbreekt. In de naastgelegen 
‘vertrekkamer’ hangt een grote behangselschildering uit 1789 van 
W.H. Beekkerk, voorstellende ‘Mozes omringd door de 70 oudsten’, 
geïnspireerd op een eendere voorstelling van de hand van Jacob de 
Witte in het Paleis op de Dam in Amsterdam.
In 1760 bouwde hofarchitect Pieter de Swart, geassisteerd door 
stadstimmerbaas Jan Nooteboom, een nieuwe raadzaal tegen de 
achterzijde van het Stadhuis. De uitbreiding kreeg een pronkgevel in 
Lodewijk XV-stijl, bekroond met het stadswapen. Het symmetrische 
interieur van de raadzaal is door verschillende Leeuwarder 
ambachtslieden en kunstenaars verfraaid. De geschilderde portretten 
zijn de Nederlandse staatshoofden sinds 1815.
Op 27 mei 2005 heeft Prinses Margriet het stadhuis heropend na een 
ingrijpende verbouwing en restauratie. Er is een nieuwe raadszaal 
gerealiseerd in de voormalige Hoofdwacht, een stedelijk gebouw uit 
het midden van de negentiende eeuw – het gebouw ontleent zijn naam Prentbriefkaart van het stadhuis uit 1909.
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aan het onderkomen van de stadhouderlijke garde dat hier stond vanaf 
de zeventiende eeuw. In de vernieuwde entree van het stadhuis zijn 
in 2009 plafondpanelen aangebracht met beeltenissen van beroemde 
Leeuwarders. Een van de opmerkelijkste: Richard Hageman, die in 1939 
een Oscar won voor zijn filmmuziek. Hij werd in 1881 geboren in Sint 
Jacobsstraat 35, inmiddels ook onderdeel van het stadhuiscomplex.

12  Stadhouderlijk Hof 
Hofplein 29

Friesland kocht voor zijn eerste stadhouder, Willem Lodewijk van 
Nassau Dietz, in 1587 een patriciërswoning. In 1603 kwam het 
Dekemahuis aan de zuidzijde erbij en zo ontstond het Stadhouderlijk 
Hof met voorplein. De renaissance trapgevels hadden sierbogen en 
gebeeldhouwde leeuwen en wapens. Elke volgende stadhouder liet 
het Hof voor veel geld verbouwen en verfraaien. Zo herschiep Daniël 
Marot in 1709 het middenstuk in barokke Lodewijk XIV-stijl. Uit die 
tijd resteren de hoge trappenhal en de Nassauzaal met deels authentieke 

Tekening van het Stadhouderlijk Hof rond 1688.

De Oranjezaal in het stadhuis. FOTO HARRY MUIS

betimmering. De vleugel met een balzaal, hofkapel, apotheek en 
badkamer die in 1734 in de tuin verrees, is verloren gegaan.
Nadat Willem Carel Hendrik Friso in 1747 als stadhouder van alle 
Nederlandse gewesten naar ‘s Gravenhage vertrokken was, diende 
het Hof alleen nog als logeeradres voor de stadhouderlijke, later de 
koninklijke familie. In de Franse tijd bivakkeerden er soldaten en 
bood het onderdak aan het stadsweeshuis, een hospitaal en de Latijnse 
school. Veel van de inventaris is toen verloren gegaan, maar de Nassau-
portretten, geschilderd door Louis Volders, konden worden gered.
In 1814 kocht koning Willem I het gebouw terug. Architect Herman 
Rudolph Stoett leidde in 1881 de laatste ingrijpende verbouwing. De 
hoge daken werden afgeknot, muren bepleisterd en er kwam een nieuwe 
ingang met een balkon erboven. Tegenwoordig is het Hof (eigendom van 
de gemeente Leeuwarden) ingericht als hotel, waarbij de waardevolle 
cultuur-historische elementen zoveel mogelijk zijn geïntegreerd.



30 een wandeling langs highlights in de monumentale binnenstad31

Het woonhuis van  
de familie Zelle in  
de Grote Kerkstraat.

13  Voormalig woonhuis van Mata Hari  
Grote Kerkstraat 212

Op het hoogste punt van de Nijehoveterp staat een van de meest 
aanzienlijke laatmiddeleeuwse huizen die de stad nog rijk is: de uit 1545 
daterende Julius van Gheelstins. Het L-vormige stenen huis heeft in de 
binnenhoek een hoge traptoren bekroond met een uivormige spits. Het 
is vernoemd naar de bouwheer, procureur-generaal aan het Hof van 
Friesland. Vermoedelijk stond hier al in de dertiende eeuw een stenen 
woongebouw. De fundamenten zijn waarschijnlijk hergebruikt voor het 
bestaande pand.
Het woonhuis is vooral bekend als woonadres van de familie Zelle. 
De Zelle’s woonden hier van 1883 tot 1889. Hun dochter Margaretha, 
later wereldberoemd geworden als Mata Hari, heeft weliswaar aan 
de Grote Kerkstraat gewoond maar zag hier niet het levenslicht. Haar 
geboortehuis stond op de Kelders nummer 39. Ertegenover staat nu een 
bronzen beeldje van de danseres.

Foto van Mata Hari op het hoogtepunt van haar carrière in 1906.



Gezicht op Leeuwarden vanuit het zuiden van F.B. Werner, 1729.
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De tuin van het Nieuw Sint Anthony Gasthuis aan het Perkswaltje. 

FOTO HARRIE MUIS

14  Nieuw Sint Anthony Gasthuis 
Perkswaltje

Het bestuur van het Sint Anthony Gasthuis verwierf in 1857 het 
herenhuis Grote Kerkstraat 39, waar een tuin bij hoorde die zich 
uitstrekte tot aan de Groeneweg. Op dit terrein bouwde architect 
Frederik Stoett in 1862-‘64 een nieuw gasthuis, een vleugelgesticht naar 
de modernste inzichten des tijds. Rondom de vier vleugels, elk voorzien 
van een opvallend koppaviljoen, werd een tuin aangelegd in modieuze 
landschappelijke stijl. De drie beuken stonden er al. Rond 1900 kreeg de 
tuin een strakkere inrichting. Later zijn daarin twee houten tuinkoepels 
neergezet: bij de Wijde Gasthuissteeg voor de minder bedeelde 
bewoners en bij de Minnemavleugel voor de meer welgestelde bewoners.

De hoofdpoort van het oude gasthuis in de Grote Kerkstraat werd 
opgenomen in de Julianavleugel van het Nieuw Sint Anthoon aan het 

Schoenmakersperk. Tekening van A. Martin rond 1870.
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De voormalige binnenplaats van het weeshuis is voorzien  
van een glazen overkapping. FOTO NATUURMUSEUM FRYSLAN

15  Nieuwe Stads Weeshuis/ 
Natuurmuseum Fryslân 
Jacobijnerkerkhof 1

In het rampjaar 1672, waarin de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden tegelijkertijd door zowel Engeland, Frankrijk en 
Zweden als de bisdommen Münster en Keulen werd aangevallen, 
nam het aantal weeskinderen enorm toe. Het stadsbestuur van 
Leeuwarden besloot daarom een eigen weeshuis te stichten. 
Het Nieuwe Stads Weeshuis werd gebouwd op de plaats van het 
pesthuis en bleef tot 1953 als zodanig dienst doen. De classicistische 
hoofdpoort en de voogdenkamer verkeren nog in originele laat 
zeventiende-eeuwse staat. De neo-maniëristische westvleugel 
is ’nieuwbouw’ uit 1888. Tegenwoordig biedt het carrévormige 
gebouw onderdak aan het Natuurmuseum Fryslân.

16  Boshuisengasthuis 
Jacobijnerkerkhof 7

Twee poortjes geven toegang tot het Boshuisengasthuis, gesticht 
als hofje voor arme vrouwen, zoals de spreuk op de buitenmuur laat 
weten. Het hofje had negentien kamers, een portierswoning en een 
voogdenkamer. De stichteres was Anna van Eijsinga, weduwe van de 
grietman (burgemeester) Philip van Boshuisen. Zij liet ook een fonds 
voor het onderhoud van het hofje na. Anna’s initialen en het bouwjaar 
1652 staan op het fronton van de binnenpoort. De woningen 
omsluiten een bleek met een houten pomp en een antieke lantaarn. Bij 
een restauratie in 1971 zijn van de kamers kleine woningen gemaakt 
door er telkens twee samen te voegen.

Een bewoonster van het Boshuizengasthuis haalt water bij de pomp, 1954.  
FOTO SJ. ANDRINGA
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17  Grote- of Jacobijnerkerk 
Jacobijnerkerkhof 95

In het tweede kwart van de dertiende eeuw stichtten de 
Dominicaner of Jacobijner monniken een klooster in Leeuwarden. 
De bijbehorende kerk werd in de vijftiende eeuw vergroot met 
vier dwarskapellen en een sacristie. Na de reformatie namen de 
protestanten bezit van de kerk en werd het klooster opgeheven. 
Belangrijke middeleeuwse kloosterrestanten zijn de refter of eetzaal 
en een gedeelte van de kloostergang met kruisgewelven.
In het koor van de kerk bevindt zich een grafkelder voor de Nassaus. 
De in 1588 overleden Anna van Oranje, dochter van Willem van 
Oranje en gehuwd met haar neef, de eerste Friese stadhouder graaf 
Willem Lodewijk, was de eerste die er werd bijgezet. In latere tijd is 
de kelder vergroot. De Nassaus hadden een eigen entree tot de kerk, 
het ‘Oranjepoortje’ in het koor. Hun gestoelte, de stadhouderlijke 
kraak, is bewaard gebleven tegen de zuidmuur van het koor.
De Jacobijnerkerk is in de jaren 1972-'78 grondig gerestaureerd. 
Daarbij is de negentiende-eeuwse pleisterlaag aan de buitenkant 
verwijderd, waardoor de rode en gele kloostermoppen weer in het 
zicht zijn gekomen.

18  Waalse Kerk 
Grote Kerkstraat 222

De Frans sprekende leden van de hofhouding en het garnizoen hielden 
hun diensten in de Waalse kerk. Vóór de reformatie in 1580 maakte de 
kerk deel uit van het in 1507 gestichte kloostercomplex van de Witte 
Nonnen, de Dominicanessen. In de kerk bevindt zich een orgel uit 1735 
van orgelbouwer J.M. Schwartsburg. Het was een geschenk van de 
Engelse koningsdochter Anna van Hannover, gemalin van stadhouder 
Willem Carel Hendrik Friso. Anna had zelf nog muzieklessen gehad van 
de componist G.F. Händel.

› Het Oranjepoortje van de Grote Kerk. 
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Het door Anna van Hannover geschonken orgel in de Waalse kerk.

19  Synagoge  
Sacramentsstraat 19

Er woonden al joden in Leeuwarden rond het midden van de 
zeventiende eeuw. Zij kregen in 1670 wel een eigen begraafplaats, 
maar hadden geen synagoge. Pas op het eind van de achttiende eeuw 
ontstond de behoefte daaraan, toen de joodse gemeenschap inmiddels 
tot bijna 450 leden was gegroeid. In 1805 kon aan de Sacramentsstraat 
een gebouw met een zaal voor 300 mannen en een kraak voor 200 
vrouwen in gebruik worden genomen. Zestig jaar later kreeg de 
synagoge door een verbouwing het huidige uiterlijk in de voor die 
periode karakteristieke ‘rondbogenstijl’, naar een plan van architect 
Herman Rudolph Stoett. Tekening van de synagoge die in 1805 in gebruik werd genomen.

De joodse gemeente in Leeuwarden telde op het hoogtepunt 
1400 zielen. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin ook de joodse 
gemeenschap van Leeuwarden grotendeels het leven liet in de 
vernietigingskampen, was de synagoge te groot voor de weinigen die 
terugkeerden. In 1964-’65 is de synagoge buiten gebruik gesteld en de 
inventaris met de arke overgebracht naar een dorp in Israël.
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20  Bonifatiuskerk 
Voorstreek 72

De St. Bonifatiuskerk heeft de allure van een kathedraal. Niet 
verwonderlijk, want na het herstel in 1853 van de bisschoppelijke 
hiërarchie in Nederland hoopten de Friezen dat Leeuwarden de nieuwe 
bisschopszetel voor Noord-Nederland zou worden. IJdele hoop, want 
het werd Groningen, maar de Friese hoofdstad was inmiddels een 
fraaie neogotische kerk rijker. Gebouwd in 1882-’84 behoort de kerk tot 
de belangrijkste ontwerpen van P.J.H. Cuypers, die vooral bekend is 
geworden door het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam.
Cuypers heeft de Bonifatiuskerk als een rooms-katholiek totaalkunst-
werk ontworpen, zoals indertijd gebruikelijk. In de gevels zitten 
roosvensters, die de oneindige wijsheid en het ware licht symboliseren. 
De grondvorm van de kerk is een Latijns kruis, het teken van de 
verlossing. Kruiswegstaties begeleiden de kerkganger naar het altaar. 
De Bonifatiustoren is met zijn 85,25 meter hoogte lange tijd de hoogste 
toren van Friesland geweest. In 1976 brak tijdens een hevige storm de 
spits af, maar dankzij donaties kon in 1980 een nieuwe spits worden 
geplaatst. De Achmeatoren heeft de Bonifatiustoren inmiddels afgelost 
als hoogste toren.

21  Centraal Apotheek 
Voorstreek 58

De Centraal Apotheek moet in 1905 een zeer opvallende verschijning 
in het straatbeeld zijn geweest en is dat eigenlijk nog altijd. Het is het 
meest stijlzuivere voorbeeld van de Art Nouveau in Leeuwarden. 
Het is bovendien een rijzig gebouw en neemt stedenbouwkundig een 
prominente plek in. Apotheker J. Feteris liet de Kamper architect 
G.B. Broekema het ontwerp maken. Vermoedelijk leverde de fabriek van 
Jan van Hulst of Rozenburg in ’s-Gravenhage het elegante tegeltableau 
met de beeltenis van Hygieia, de Griekse godin van de gezondheid. Zij 
is voorgesteld als een femme fatale, een favoriet thema in de beeldende 
kunsten in de Art Nouveau-periode. In haar handen heeft ze een 
medicijnbeker en de slang van Aesculapius die uit de beker drinkt.

Prentbriefkaart van de Bonifatiuskerk omstreeks 1910. FOTO HARRIE MUIS
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Gezicht op de Turfmarkt met rechts de Kanselarij.  
Schilderij van Cornelis Springer uit 1873. COLLECTIE FRIES MUSEUM

23  Eysingahuis 
Koningsstraat 1

Op de hoek van Turfmarkt en Koningsstraat stond ooit het pandje 
van boekhandelaar Johannes Seydel. Daaromheen bouwde Jonker 
Frans van Eysinga in 1783 zijn patriciërshuis in Lodewijk XVI-
stijl. In 1806 wist hij ook het hoekpand te verwerven en kon het 
Eysingahuis worden ‘voltooid’. Het Fries Genootschap kocht het 
Eysingahuis in 1879 als onderkomen voor het Fries Museum. De 
indeling van het achttiende-eeuwse herenhuis is grotendeels 
bewaard gebleven. Op de beletage hebben de woonvertrekken 
bovendien nog hun originele afwerking met wandbetimmeringen, 
stucplafonds en geschilderde behangsels.
In 2013 verhuisde het museum naar nieuwbouw op het Zaailand. 
Een jaar daarna is het Eysingahuis overgedragen aan ‘Hendrick de 
Keyser’, een landelijke vereniging die zich inzet voor het behoud 
van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun 
interieur in Nederland. Sinds 2018 is er het Museumhuis Van Eysinga 
gevestigd.

22  Kanselarij 
Turfmarkt 11

Friesland was het meest noordelijke gewest van het Habsburgse 
Rijk. In 1566 stuurde de Spaanse koning Philips II zijn bouwmeester 
Bartholomeus Jansz. naar Leeuwarden om de nieuwbouw te begelei-
den van de Kanselarij. De Kanselarij werd de zetel van het Hof van 
Friesland, de hoogste rechtsinstantie van het gewest. De bouw duurde 
tot 1571 en toen stond er een deels laat-gotisch, deels vroeg-renaissan-
cistisch gebouw met gebeeldhouwde zandstenen versieringen met een 
‘modern’ renaissance karakter, in het bijzonder de fraaie toegangspartij. 
Voor het dak steekt een trapgevel uit als sokkel voor een allegorisch 
beeldenprogramma. Keizer Karel V, vader van Philips II, staat bovenop.
De zandstenen bordestrap is een latere toevoeging uit 1621. De leeuwen 
houden de schilden vast van Oostergo, Westergo, Zevenwouden en de 
Steden, de vier kwartieren die de staten van Friesland vormden.
Na de opheffing van het Hof van Friesland in 1811 heeft de Kanselarij 
onderdak geboden aan een hospitaal, een kazerne, het Rijksarchief 
en de Provinciale Bibliotheek. Van 1997 tot 2013 waren het Verzets-
museum en het Fries Museum hier gevestigd. De Kanselarij wordt 
beschouwd als een van de belangrijkste monumenten van Friesland.

Stijlkamer uit de tijd dat het Fries Museum nog in het Eysingahuis was 
gevestigd. FOTO PAUL JANSSEN/LEEUWARDER COURANT
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24  Sminiahuis 
Tweebaksmarkt 36

Het huis met de barokke Lodewijk XIV-gevel is gebouwd in 1739 voor 
Catharina Aurelia Lucie van Sminia, twee jaar nadat zij weduwe was 
geworden. Haar in 1737 overleden man Goswin Theodore Baron van 
Coehoorn was de enige zoon van de beroemde vestingbouwkundige 
Menno Baron van Coehoorn (1641-1704). Het ontwerp voor het huis 
wordt toegeschreven aan Anthony Coulon, bouwmeester van de Friese 
stadhouders.
Na het overlijden van de eerste bewoonster in 1759 kende het huis een 
reeks andere bewoners van aanzien. In 1842 was burgemeester Jan 
Bieruma Oosting eigenaar. Hij liet de grote achtertuin door Lucas Pieters 
Roodbaard herinrichten in romantische landschappelijke stijl.

25  Post Plaza 
Tweebaksmarkt 25 

De in Groningen geboren en deels in Friesland gevormde architect 
C.H. Peters dankt zijn bijnaam ‘postkantoren-Peters’ aan de 
tientallen postkantoren die hij in Nederland heeft ontworpen 
als rijksbouwmeester. Het hoofdpostkantoor van Amsterdam is 
het bekendste voorbeeld, maar ook in de provinciehoofdsteden 
Groningen, Zwolle én Leeuwarden is hij aan de slag geweest. 
Het Leeuwarder kantoor kwam in 1902-’04 tot stand. Het meest 
indrukwekkend is de centrale hal over de volle hoogte van het 
gebouw, overspannen door een sierlijke, op de late Engelse gotiek 
geïnspireerde kapconstructie van Amerikaans grenenhout. 
Het postkantoor is einde twintigste eeuw buiten gebruik gesteld  
en heeft daarna een horecabestemming gekregen, als onderdeel van 
het daarnaast liggende hotel. 

Het Sminiahuis aan  
de Tweebaksmarkt. 
FOTO HARRIE MUIS Het postkantoor aan de Tweebaksmarkt rond 1910.
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26  De Utrecht 
Tweebaksmarkt 48 

De kantoorgebouwen van Levensverzekeringmij. De Utrecht waren 
reclamezuilen voor waar het bedrijf zich in had gespecialiseerd.  
Het zijn zonder uitzondering ook zeer verzorgde en fraai uitgevoerde 
bouwwerken, waaraan beeldende kunstenaars en ambachtslieden 
decoratieve bijdragen leverden. Dat geldt voor het (afgebroken) 
hoofdkantoor in Utrecht zelf en het is niet anders bij het noordelijke 
bijkantoor dat in 1904-’05 in Leeuwarden verrees. De nog 
jonge, later succesvolle architecten A.J. Kropholler en J.F. Staal 
verzorgden het ontwerp en Joseph Mendes da Costa maakte het 
beeldhouwwerk. Hij hakte onder meer een viervoudige pelikaan ter 
bekroning van het lichttorentje boven de entreehal. De pelikaan die 
zijn jongen met eigen bloed voedt, is een algemeen symbool voor 
levensverzekeringmaatschappijen. 

27  Provinsjehûs 
Tweebaksmarkt 52

Op de plek van het oudste gebouw van het Provinciehuis heeft 
van 1570 tot 1578 Cunerus Petri gewoond, de enige bisschop die 
Leeuwarden (kortstondig) als zetel heeft gehad. Het bisschoppelijke 
woonpaleis werd na de reformatie ingericht als onderkomen voor 
Gedeputeerde Staten. In de volgende vier eeuwen is het Provinciehuis 
geleidelijk vergroot met belendende huizen. In 1784 werd een extra 
verdieping toegevoegd en kreeg de vergaderkamer van Gedeputeerde 
Staten een interieur in Lodewijk XVI-stijl. Ook daarna bleef men 
uitbreiden, onder meer in 1895 met een Statenzaal. Het neogotische 
ontwerp met een tot in de puntjes en de kleinste decoratieve details 
verzorgde interieur is van toenmalig rijksbouwmeester Johannes van 
Lokhorst. Uiteindelijk ging het Provinciehuis een compleet bouwblok, 
omringd door vier straten, omvatten. 
De jongste, ingrijpende modernisering gebeurde onder leiding van de 
Amsterdamse architect Sjoerd Soeters. Koningin Beatrix heropende 
het vernieuwde Provinsjehûs op 22 mei 2012.

Interieur van het pand De Utrecht. 
FOTO RUBEN VAN VLIET

Gravure van het pand van Gedeputeerde Staten  
naar een tekening van J. Bulthuis, 1790.
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28  Blokhuispoort 
Blokhuisplein 40

Friesland kwam in de jaren 1498-1500 onder centraal gezag, nadat de 
Duitse keizer Maximiliaan van Oostenrijk hertog Albrecht van Saksen 
tot gouverneur van Friesland had benoemd. Albrecht en vanaf 1500 zijn 
zoon Georg lieten dwangburchten (Blokhuizen) bouwen in Leeuwarden 
(1498), Harlingen en Staveren om rust en orde ook met militaire 
middelen zeker te kunnen stellen. 
In 1515 ging Friesland op in het Habsburgse rijk onder keizer Karel V 
en later diens zoon Philips II. Friesland lieten zij bestieren door een 
stadhouder. De Leeuwarder burgemeester Adje Lamberts dankt 
zijn faam aan het feit dat hij op 1 februari 1580 als bevelhebber van 
een burgerwacht leiding gaf aan de bestorming van het Blokhuis. 
De bestorming slaagde, de Spaanse bezettingsmacht werd verjaagd 
en meteen daarna begon de sloop van het Blokhuis, symbool van 
onderdrukking.
Met de sloop van het Blokhuis was niet de hele fortificatie verdwenen. 
Andere gebouwen werden ingericht als stads wapen- en ammunitiehuis, 
kruitopslagplaats en als gevangenis. Op de binnenplaats kwamen een 

schavot en een galg te staan. De Staten van Friesland besloten in 1660 
een tucht- en werkhuis op het terrein te vestigen en daarmee kreeg de 
zuidoostelijke hoek van de stad een functie die er, weliswaar in steeds 
andere vorm, opzet en naam, tot 2008 aan verbonden is geweest.
Het huidige ‘blokhuis’ bestond jarenlang uit een gevangenis en een 
Huis van Bewaring, beide uit de tweede helft van de negentiende eeuw. 
Sinds de sluiting in 2008 is er een groot aantal, voornamelijk culturele 
bedrijfjes in gevestigd, alsmede een hostel, een café en een restaurant. 
In 2018 is de Openbare Bibliotheek verhuisd naar het voorste 
noordwestelijke deel van de Blokhuispoort. Er tegenover was het 
hoofdkwartier van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018.

Het voormalige blokhuis op een tekening van H. Wensel van omstreeks 1783.
COLLECTIE FRIES MUSEUM

Prentbriefkaart van de voormalige Strafgevangenis omstreeks 1915.

29  Waag 
Nieuwestad 148

In de vijftiende eeuw al stond op de brede kade van de Nieuwestadsgracht 
een waag. Er werden partijen boter, kaas en vlees gewogen voordat ze op 
de markt verhandeld mochten worden. Dit bracht de stad inkomsten aan 
waaggelden in het laadje.
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Het huidige waaggebouw in renaissance stijl verrees in 1595.  
Het gebouw was een uiting van stedelijke trots en kreeg een sterk 
representatief karakter. Dat kwam tot uiting in de opbouw. De 
verdieping had geen ander nut dan het gebouw groot te laten zijn 
en in de decoratieve uitwerking. Tussen de twee bouwlagen loopt 
rondom een klassiek fries van zandsteen, versierd met rozetten 
en engelenkopjes en op de hoeken staan schilddragende leeuwen 
met het stadswapen. Balansmaker Peter Hendricksz van de 
Ghere leverde de grote evenaars van 325 en 400 pond, waar de 
weegschalen aan hingen.
De Waag is in 1890 gerestaureerd en heeft sindsdien tal van 
bestemmingen gehad.

30  Beurs 
Wirdumerdijk 34

De Beurs is in 1880 gebouwd om de te klein geworden zuivelwaag 
op de Nieuwestad te vervangen en ook onderdak te bieden aan de 
graanhandel. Het gebouw is ontworpen door stadsarchitect Thomas 
Romein in een eclectische trant, een mengstijl van neoclassicisme 
en neorenaissance. Het basement bevatte oorspronkelijk 23 poorten. 
Deze zijn later vervangen door ramen. De bijzondere bronzen deuren 
zijn ook later toegevoegd. Ze zijn vervaardigd door sierkunstenaar 
C.A. Lion Cachet. De middengevel wordt bekroond door een 
balustrade met vazen en een uurwerk.
De functie van de Beurs verviel binnen een eeuw, door de opkomst 
van de zuivelindustrie en de veranderende organisatie van de 
agrarische handel. In 1980 is de Beurs ingericht tot Openbare 
Bibliotheek. Sinds 2019 is Campus Fryslân van Rijksuniversiteit 
Groningen in het gebouw gevestigd.
Vóór de Beurs staat de Mercuriusfontein, met de in brons gegoten, 
Romeinse god van de handel in het midden. De beeldengroep is in 
1921-’23 vervaardigd door de Duitse beeldhouwer G.A. Bredow en aan 
de stad geschonken door de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. 

Marktdag bij de Waag. Schilderij van Elias van Bommel uit 1854. 
COLLECTIE FRIES MUSEUM

De Beurs omstreeks 1910.
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31 Museumhaven

De museumhaven is gesitueerd langs de Willemskade noordzijde, een 
handelskade uit de late negentiende eeuw. De stichting Museumhaven 
Leeuwarden is in 2005 opgericht met als doel het bieden van een 
twintigtal ligplaatsen voor historische binnenvaartschepen. Er 
liggen inmiddels tal van varende monumenten: tjalken, boeiers, 
slepers, klippers, stoom- en zeilschepen. Het beurtschip Stânfries X 
(bouwjaar 1911) kan worden beschouwd als het vlaggenschip van de 
Museumhaven.

32  Rabobank (voormalige Friesland Bank) 
Beursplein 1

Een van de meest opvallende gebouwen aan het Zaailand is het oude 
hoofdkantoor van de Friesland Bank, eigenlijk een verzameling 
kantoorgebouwen van uiteenlopende ouderdom rond een groot atrium 
en samengebracht onder een monumentale glazen koepel. Het oudste 
onderdeel verrees als kantoor voor de Coöperatieve Zuivelbank en 
dateert uit 1936-’37. Op de hoek tuurt een uit Beiers graniet gehouwen 
Friese boer vooruitstrevend in de toekomst. De Coöperatieve Zuivelbank 
was de voorganger van de Friesland Bank. Na de Tweede Wereldoorlog 
kocht de bankinstelling de omringende bebouwing successievelijk op 
voor uitbreidingen. De finale ruimtelijke ingreep was het aaneensmeden 
van deze losse gebouwen tot een geheel in 2003. Boven in de koepel ligt 
een ontvangstruimte met een magistraal uitzicht over Leeuwarden. 
De Friesland Bank als zelfstandige bank zou haar 100-jarig jubileum 
ternauwernood halen. In 2013 werd ze opgenomen in de Rabobank.

De Stanfries X in de Museumhaven. 
FOTO NICK CREUTZBURG

De Willemskade met links de koepel van de voormalige Friesland Bank. 
FOTO MARTIN RIJPSTRA
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33  Fries Museum 
Wilhelminaplein 91

Architect Abe Bonnema gaf in 2001 de aanzet voor een nieuw 
Fries Museum. Liefst 18 miljoen euro liet hij bij zijn overlijden 
na aan het museum. Op twee condities: nieuwbouw op of aan het 
Wilhelminaplein (in de volksmond Zaailand) in Leeuwarden en 
inschakeling van architect Hubert-Jan Henket voor het ontwerp.
Het project Nieuw Zaailand, waar het museum deel van uitmaakt, 
begon begin 2009 met de uitbreiding van een bestaande 
parkeergarage. De ondergrondse garage is tevens de fundering van 
het museum. Het museumgebouw zelf is opgeleverd in 2012 en kon op 
13 september 2013 worden geopend door koningin Máxima.

34  Paleis van Justitie 
Wilhelminaplein 1

Bij een reorganisatie van de rechterlijke macht in 1838 kreeg 
Leeuwarden een provinciaal gerechtshof en een arrondissements-
rechtbank toegewezen. De Provincie gaf de Leeuwarder stads-
bouwmeester Thomas Romein opdracht om een Paleis van Justitie 
te ontwerpen. Om een passende plek voor dit monumentale neo-
classicistische gebouw te creëren, werd een gedeelte van een oude 
stadsgracht gedempt. In 1846 kon Romein met de bouw beginnen, 
die tot 1851 duurde. Hij gaf het Paleis van Justitie een klassiek 
tempelfront met zes Corinthische zuilen op een hoog bordes. Het 
interieur is imponerend en rijk gedecoreerd.

Het Fries Museum aan het Wilhelminaplein. 
FOTO RUBEN VAN VLIET

Het Paleis van Justitie omstreeks 1910. 
FOTO B. FEENSTRA
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‹  Gezicht op de Willemskade met op de achtergrond de Achmeatoren. 
 FOTO HARRIE MUIS

35  Achmeatoren 
Sophialaan 4

De Achmeatoren is het hoogste gebouw van Noord-Nederland. 
Opdrachtgever voor de kantoortoren van 26 verdiepingen en 114,6 meter 
hoogte was verzekeringsmaatschappij Achmea. Het plan komt van de 
tekentafel van de Friese architect Abe Bonnema en zijn partner Jan van 
der Leij van Bonnema Architecten uit Hurdegaryp. De torenflat maakt 
deel uit van een cluster van kantoorgebouwen (variërend in hoogte) in 
het stationsgebied, waarvan het merendeel door Bonnema is ontworpen. 
De architect overleed nog voordat het gebouw voltooid was, in 2001. De 
oplevering van de met graniet beplate toren gebeurde een jaar later. Op de 
begane grond is de VVV gevestigd.

36 Station NS

Op woensdag 14 oktober 1863 werd de eerste Friese spoorlijn Leeuwarden-
Harlingen geopend. In de jaren daarop volgden spoorlijnen naar Groningen 
en Sneek. Met de opening van de lijn naar Heerenveen in 1868 werd 
Leeuwarden aangesloten op het nationale spoorwegennet, wat voor 
reizigers een enorme vooruitgang betekende. De stoomtrein was een 
snel vervoersmiddel in vergelijking met de veelgebruikte diligences en 
beurtschepen. 
Het stationsgebouw kwam in 1864 gereed en werd in 1904 grondig 
verbouwd. De stationshal met tegeltableaus, glas-in-loodramen en 
decoratief metselwerk stamt uit deze tijd. De komst van het spoor zorgde 
voor de nodige bedrijvigheid in de directe omgeving van het station waar 
hoteliers en eigenaren van koffiehuizen hun deuren openden voor reizigers 
van en naar de stad. 



Het kunstwerk ‘Love’, dat de Spaanse beeldhouwer Jaume Plensa 
ontwierp voor het vernieuwde stationsgebied, bestaat uit zeven 
meter hoge, witte sculpturen van een jongen en een meisje.  
Om hen heen hangt een mistwolk. De kunstenaar heeft zich laten 
inspireren door de jeugd in de stad en de nevel over de velden op 
het platteland. Het kunstwerk is onderdeel van het 11Fountains-
project van Culturele Hoofdstad, waarbij fonteinen in alle Friese 
steden zijn geplaatst.



colofon

Stadswandeling en monumenten Leeuwarden. Een wandeling langs highlights 

in de monumentale binnenstad is de achttiende aflevering in een serie waarin 

het Historisch Centrum Leeuwarden (met partners) stadswandelingen, 

fietstochten en beschrijvingen van monumenten uitbrengt.

Eerder verschenen:

- Sporen van joods leven

- Poëzieroute

- Sporen van nieuwe Leeuwarders

- Sporen van de Nassaus

- Sporen van vermaarde vrouwen

- Oldehove, scheve toren van Leeuwarden

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

- Sporen van de vroege geschiedenis

- Sporen van banken en verzekeringsmaatschappijen

- Voetstappen in de Vosseparkwijk

- Oldehove, leaning tower of Leeuwarden (Engelse editie)

- Voetstappen in de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk

- Een wandeling over de stadsbegraafplaats en door het Rengerspark

- Beeldende kunst in de openbare ruimte

- Sporen van de Gouden Eeuw

- De Museumhaven en sporen van historisch vaarwater

- Voetstappen door Oud-Oost: Tjerk Hiddes en Cambuursterhoek

- Een wandeling langs highlights in de monumentale binnenstad

- Highlights of Leeuwarden (Engelse editie Highlights)

- Sporen van de Zilveren Eeuw

-  Eine Stadtführung entlang Hohepunkte der monumentalen Innenstadt 

(Duitse editie Highlights)

- Sporen van een industrieel verleden

- Les points forts de Leeuwarden (Franse editie Highlights)

- Sporen van Alma Tadema in Dronrijp en Leeuwarden

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

- Sporen van Mata Hari

- Traces of Mata Hari (Engelse editie)

- Sporen oorlog en verzet

- Voetstappen door Huizum

- Nieuwe architectuur in Leeuwarden – 25 gebouwen van na 2000 www.historischcentrumleeuwarden.nl
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