
Voetstappen in de Muziek-, 
Transvaal- en Vogelwijk

LEEUWARDEN
stadswandeling



vooRAf



vooraf3 vooraf

Ten geleide

De Muziekwijk, Transvaalwijk en Vogelwijk liggen ten noorden van 
de Leeuwarder binnenstad. Administratief zijn ze samengevoegd tot 
de MTV-wijk. 
De wijk is na de samenvoeging ook nog eens uitgebreid met het 
IJsbaankwartier en het Sint Bonifatiuspark. In het noorden wordt hij 
begrensd door de Dammelaan en in het westen door het oostelijk deel 
van de Valeriusstraat. In het oosten is er gedeeltelijk een natuurlijke 
afscheiding in de vorm van de Dokkumer Ee en Noorderstadsgracht. 
In het zuiden vormt de statige Harlingerstraatweg de grens. Het 
jongere deel van de Muziekwijk, dat aan de westkant van de 
Valeriusstraat ligt, behoort niet tot de MTV-wijk.
De ruime wijk biedt heel veel historische en andere interessante 
informatie. Er zijn dan ook diverse routes te maken. Wij hebben 
gekozen voor een wandelroute waarbij we u meenemen langs water, 
bomen en bouwwerken, langs raadselachtige bordjes, toverachtige 
torentjes en sierlijke hekjes. 
Deze route is niet meer dan een leidraad. We kunnen ons goed 
voorstellen dat u onderweg even van de route afwijkt. Omdat 
u geobsedeerd raakt door bijzondere historische elementen, 
verrassende nieuwbouw of opgezogen wordt door enkele groene 
longen van deze wijk.
We hebben kort aandacht besteed aan één van de groene longen in 
de wijk: het mooie Rengerspark. Ook over de Algemene Begraafplaats 
valt veel meer te vertellen. We willen graag het pad vrijhouden of het 
gras niet wegmaaien voor de auteurs die deze objecten beschrijven in 
nog te verschijnen boekuitgaven.

Een wandelroute door de MTV-wijk leent zich voor meerdere 
thema’s. Zo vormen leven en dood een invalshoek. Er waren twee 
ziekenhuizen, het Sint Bonifatius Hospitaal en het Diaconessenhuis, 
met kraamkamers maar ook met aula’s. Er zijn nog steeds 
twee begraafplaatsen in de wijk en ook zijn er verschillende 
ondernemingen die zich toeleggen op de uitvaart. Via de Lijkvaart 
werden vroeger de stoffelijke overschotten naar de Algemene 
Begraafplaats gebracht. In het gezondheidscentrum aan de Drie 
Dukatons is nog een vroedvrouwenpraktijk.
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Ook een vergelijking tussen oude en nieuwe bouwwerken kan een thema 
zijn. Wat dit betreft is de MTV-wijk ook niet ontkomen aan de stads-
vernieuwing. Het vroegere IJsbaankwartier, gelegen aan de oostkant 
van de wijk, werd in de jaren zestig afgebroken. Daarvoor in de plaats 
kwamen flats, een verzorgingscentrum en grote onderwijsinstellingen. 
Ook de Landbuurt, gelegen in de Vogelwijk, werd afgebroken. Hiervoor 
in de plaats kwamen bescheiden eengezinswoningen. De Transvaalwijk 
werd in de jaren zeventig landelijk een mooi voorbeeld van geslaagd 
stadsherstel. Ook enkele andere markante punten ontkwamen niet aan 
de slopershamer. Op de plaats van het Sint Bonifatius Hospitaal verrees 
een woonwijk met woningen in jaren dertig stijl. 
Wij hebben niet gekozen voor een specifiek thema maar hopen u een 
aardige mix te bieden van leven en dood, van oud en nieuw en van ge-
woon en eigenaardig. Genoeg nu, wij staan te trappelen u mee te nemen. 

Geschiedenis van de MTV-wijk

Ver voor de wijken gestalte kregen waren er al activiteiten die zich 
leenden voor geschiedschrijving. 
Het Jelsumerbinnenpad was in de 15e eeuw, tot de nieuwe 
stadsgracht werd gegraven, waarschijnlijk de belangrijkste 
verkeersader tussen noordelijk Fryslân en Leeuwarden. De weg 
volgde vanaf de Pijlsteeg in de binnenstad het tracé van de latere 
Spanjaardslaan en Jelsumerstraat. Alleen het stuk ten noorden 
van de Bilgaarderdijk is nog herkenbaar. Het pad passeerde het 
eenzame huisje De Drie Dukatons. Vervolgens liep het dwars door de 
grazige weiden en tussen het vee door langs een aantal verdwaalde 
boerderijen om uiteindelijk evenwijdig aan de Stienserstraatweg 
(de voormalige dijk langs de Middelzee en later omgedoopt in 
mr. P.J. Troelstraweg) langs Jelsum naar de nog noordelijker gelegen 
dorpjes te gaan. 
Op de plek van de Algemene Begraafplaats, de oude terp Fiswerd, 
stond tussen 1472 en 1510 het St. Annaklooster van de Grauwe 
Begijnen. Nadat deze een nieuw onderkomen hadden gebouwd in 
de veilige Leeuwarder binnenstad (Westerkerk) hebben de oude 
gebouwtjes hier onderdak geboden aan soldaten en leprozen, 
vandaar dat de straat toen ook wel de Leprozenweg werd genoemd.
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Maar er was meer. Eén van de bekendste Nederlandse zeehelden, 
Michiel Adriaenszoon de Ruyter, deed in 1665 Friesland aan. Hij zou 
per trekschuit door de Noorderstadsgracht zijn gevaren. 

De afkorting MTV is alfabetisch gerangschikt. Als we kijken naar de 
ontstaansperiode van de wijken dan ligt “TVM” meer voor de hand.
De Transvaalwijk is de oudste wijk. In 1845 is het gebied waar nu de 
Transvaalwijk ligt nog grasland. Wel liggen er wegen: de Noordersingel 
die dan nog Stadsbuitensingel heet en de Spanjaardslaan die toen 
Spanjaardsweg heette. Deze laatste straat zou zijn naam danken aan 
een verblijf van Spaanse soldaten tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Zij 
vonden de stadspoorten Noorderpoort en Vrouwenpoort gesloten en 
sloegen hun kamp op tussen de poorten en het Sint Annaklooster op de 
terp Fiswerd in de noordelijke hoek van de latere Spanjaardslaan. 
Het eerste gebouw dat er in 1845 in de wijk staat is een leerlooierij. 
Later werd het een herberg: “De Gouden Bal”. Tussen deze herberg, op 
de hoek van de latere Singelstraat en de Noordersingel, begint in 1865 
de bebouwing van de wijk. In 1880 is dit deel van de Noordersingel 
volgebouwd. 
De eerste straten die er ontstaan zijn de Singelstraat en Looierstraat. 
In 1894 wordt het Diaconessenziekenhuis gebouwd. Daarna wordt de 
singel volgebouwd. In dit deel en aan de Spanjaardslaan werden grote 
herenhuizen voor de meer welgestelden gebouwd. 

De Noorderstadsgracht en omgeving rond het midden van de 17e eeuw, 
uitsnede stadsplattegrond.
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De eerste Transvaalnamen duiken op in 1900: Bothastraat en 
De Wetstraat. Tot 1920 wordt de wijk volgebouwd. Sindsdien zijn 
er ingrijpende veranderingen geweest ten noorden van de wijk. 
Het IJsbaankwartier, genoemd naar de Leeuwarder ijsbaan, met de 
Bleekerstraat en de Houtstraat, werd in de jaren zestig afgebroken. Het 
gebied werd opnieuw ontwikkeld. Er kwamen onder meer twee hoge-
schoolcomplexen en een verzorgingshuis. 
De groei van het Diaconessenziekenhuis ging ten koste van de leefbaar-
heid in de buurt. Het Sint Bonifatius Hospitaal werd afgebroken. Beide 
ziekenhuizen verhuisden hun werkterrein naar de zuidkant van de stad 
en gingen op in het Medisch Centrum Leeuwarden.
De stadsvernieuwing binnen de Transvaalwijk verliep succesvol en 
trok landelijke aandacht. Het werd de eerste stadsvernieuwingswijk 
van Nederland. Bekende plekken in de Transvaalwijk die bezoekers uit 
Leeuwarden trekken zijn het Rengerspark, de Algemene Begraafplaats, 
de kinderboerderij en het zwembad ‘De Blauwe Golf’.

Vrij snel na de realisatie van de Transvaalwijk vinden de eerste 
bouwactiviteiten plaats in de Vogelwijk. Hier wordt aanvankelijk, 
ingegeven door bezuinigingen en woningnood, meer seriematig 
gebouwd. Voorbeelden daarvan zijn de rijtjeswoningen in de 
Merelstraat, de Kievitstraat en de Leeuwerikstraat. Deze 125 onder- 
en bovenwoningen werden ontworpen door architect Baart. Ze 
werden tussen 1922 en 1925 gebouwd in opdracht van de Vereniging 
voor Volkshuisvesting. In verband met bezuinigingen in die periode 
werd gekozen voor huizen met een sobere uitstraling. Het eerste 
deel bestond uit woningen in de Merelstraat tussen Spreeuwen- 
en Vinkstraat. De woningen zijn naar de bouwmode van de 
Amsterdamse School gevormd. 
De driehoek van Merel-, Kievit- en Leeuwerikstraat omsluit een 
mooie speelruimte. Het is het KIO-terrein, genoemd naar de in 1945 
opgerichte vereniging Kindervreugd Is Oudervreugd. In het midden 
van de woningrijen van de Merelstraat en Leeuwerikstraat zijn ruime 
poorten aangebracht ter ontsluiting van het binnenterrein.
De Muziekwijk of ook wel de Componistenwijk werd grotendeels voor 
de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd. Een deel dat daarna is gebouwd 
stond in het teken van het oplossen van de woningnood die in de 
jaren vijftig erg schrijnend was. Het bouwen van duplexwoningen 
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in onder meer de Sweelinckstraat is daar een voorbeeld van. Ook de 
term ǵrootstedelijk karakter´ doet zijn intrede. In de Valeriusstraat 
werd een start gemaakt met het bouwen in drie woonlagen met een 
pannendak. Deze bouw betekende een primeur voor Leeuwarden.

Dat een wandeling langs de singel niet van vandaag of gisteren 
is mag blijken uit een gedicht van Titia Brongersma. Haar poëzie 
in 17e eeuws Nederlands droeg de fraaie titel: “Op de ongemeene 
plaisierige Wandelplaats, de Cingel: buyten om de stadt Leeuwarden.”
Tegenwoordig zingen de rasechte stadgenoten er wat fleuriger op los. 
Het lied dat vaak door jonggeliefden werd gezongen of geneuried 
draagt een tekst in onvervalst ´Liwwadders´ :

Gaan jou met un singeltsje om
Lieve Sjoeke, ’t mag fan moeke
Toen jouw pa jouw moeke dat froeg
Hat s’ an un singeltsje lang niet genoeg

Leeuwarden op een litho van Reijnders uit 1849. De tekenaar stond 
ter hoogte van het latere Beethovenplantsoen en zag een stad die nog 

goeddeels binnen haar wallen lag.



DE WANDELiNg
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1 Noorderbrug

Startpunt van onze route, ons “singeltsje om”, is de Noorderbrug  
welke de verbinding vormt tussen het centrum en de MTV-wijk.  
De brug dateert van 1938 en is een ontwerp van gemeentearchitect 
Justus Zuidema. Het is een zogenaamde basculebrug. Het contra-
gewicht en brugdek zijn aan hetzelfde draaipunt verbonden.  
Bij de opening zakt het zware gewicht in een waterdichte kelder.  
Het markante wachterhuisje van de brugwachter heeft acht zijden.
Voor ons is deze brug het startpunt. Voor de Leeuwarder 
schaatsenrijder Jan Charisius betekende deze plaats het einde van  
de illusie om zich in 1954 onsterfelijk te maken als winnaar van  
de Elfstedentocht. Hij reed in een kopgroep en als fervent sprinter 
had hij uitstekende vooruitzichten om als eerste over de 500 meter 
verderop gelegen finishlijn te gaan. Normaal gesproken had men de 
brug opengezet om de schaatsers door te laten. Omdat het ijs onder  
de brug niet dik genoeg was werd op het laatste ogenblik besloten 
een pad van stro aan te leggen om de schaatsers “klunend” te laten 
passeren.
Jan Charisius struikelde daarbij twee keer en werd in de einduitslag 
derde achter Jeen van den Berg en Aad de Koning. Een teleurgestelde 
Charisius meldde zich even later bij zijn werkgever, de Belastingdienst. 
Zijn baas stuurde hem terug en zorgde ervoor dat hij alsnog bij de 
huldiging kon zijn in de Groene Weide.

2 Lijkvaart

Wanneer we écht oude ansichtkaarten van dit stukje Leeuwarden onder 
ogen krijgen blijkt dat hier vroeger aan beide zijden een sloot heeft 
gelopen.
Het laatste deel van de sloot aan de linkerkant bestaat vandaag de dag 
nog steeds; ergo: het is zelfs een gemeentelijk monument. Hier bevindt 
zich namelijk het laatste deel van wat men vroeger de Lijkvaart noemde.
Wanneer iemand van buiten de stad was overleden en in Leeuwarden 
moest worden begraven, werd de kist met het stoffelijk overschot op 





De Noorderbrug in 1937. Het verkeer wrong zich soms met moeite over 
de brug. In 1938 kwam er een nieuwe – bredere – brug.
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een bootje naar hier vervoerd en via de Lijkvaart naar de Algemene 
Begraafplaats aan de Spanjaardslaan gebracht. Zo ging het ook met de 
overledenen uit het militaire hospitaal, de Garnizoens Infirmerie, die 
links achter ons aan de Wissesdwinger ligt.

We beginnen onze wandeling met de Prinsentuin aan de linkerkant en 
onze neus in de richting van de Spanjaardslaan. We gaan meteen linksaf.

3 Noordersingel 2 - 50 

Het eerste juweeltje dat we tegenkomen is een witte villa, veilig 
opgeborgen achter de monumentale sloot. In de historische 
beschouwingen van Leeuwarden tussen 1846 en 1906 noemt Rinske 
Visscher het pand een landhuisje; het werd gebouwd in 1865, maar 
later vergroot tot een echt landhuis. Tot in het begin van de Tweede 
Wereldoorlog woonde hier antiquair I. de Vries met zijn gezin. Alleen 
Isaäc, de jongste zoon, overleefde de jodenvervolging. Later betrok 
de gerenommeerde kinderarts dr. J. Haykens, verbonden aan het 
Diaconessenhuis, het pand. 
Noordersingel 4 is tegenwoordig een prestigieus kantoor met 
een bevallig torentje. Het doet nu dienst als vestiging van een 
accountantsfirma. Eerder waren hier de kantoren en de aula gevestigd 
van de Friesche Uitvaart Vereniging. Het prachtige pand is rond 1905 
gebouwd.
Vervolgens een kantoorcomplex van meer recente datum met op het 
voorterrein een muurtje met daarin geïntegreerd een betonnen bankje.
Dat de bewoners zelf ook erg ingenomen zijn met hun ”stekjes” 
mag bijvoorbeeld blijken uit de naam “’n Daalders plekje” op 
Noordersingel 46. Het hiernaast gelegen huis (nr. 48) draagt een 
bescheiden naambordje met “Nai Dilgt”. 

Nai Dilgt
De bijzonder aardige, bejaarde dame die aan de deur komt 
nodigt ons binnen nadat we haar gevraagd hebben naar de 
diepere betekenis van de naam Nai Dilgt. Ze vertelt hier al ruim 
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vijfendertig jaar te wonen en altijd het plan heeft gehad om het 
huis een naam te geven die bij deze historische plek past. Zij is 
er nooit in geslaagd er achter te komen wat hier vroeger op deze 
plek aan de singel heeft gestaan. Daarna is haar plan naar de 
achtergrond verdwenen totdat zij er in 2010 opnieuw mee aan de 
slag is gegaan. Zelf is ze geboren op een boerderij waar ook haar 
ouders en grootouders gewoond en gewerkt hebben, en wel in de 
voormalige buurtschap Dilgt. Dat ligt bij Haren, bijna op de grens 
van Groningen en Drenthe. Met de toevoeging “nai” (streektaal 
voor “nieuw”) heeft ze hier aan de Noordersingel de link gelegd 
met haar Groningse wortels. 

“Sine Labore Nihil”, de huisnaam op nummer 50, is een spreuk van de 
Romeinse dichter Horatius. De letterlijke betekenis ervan is: Zonder 
arbeid niets, een boodschap die de eigenaar graag kwijt wil aan een 
ieder die hem complimenteert met zijn mooie woonplek.
Gedurende een groot deel van het jaar liggen er boten en bootjes 
in allerlei soorten en maten langs de oevers van de Prinsentuin 
en de Noordersingel. Met name in de zomervakanties liggen de 
pleziervaartuigen er soms wel drie rijen dik. Leeuwarden maakt zijn 
reputatie waar als de mooiste passantenjachthaven van Nederland 
waartoe de ANWB Waterkampioen de grachtengordel meerdere 
malen heeft uitgeroepen. 
Maar niet alleen in de zomer is het er gezellig en druk. Wat te 
denken van de tweede of derde zaterdag in november, wanneer 
alle kinderharten sneller kloppen bij het inhalen van Sint Nicolaas, 
vergezeld door een leger Zwarte Pieten en hun aanhang.
Langs de hele route is het druk maar vooral na het passeren van de 
Vrouwenpoortsbrug wordt het een gekkenboel. Honderden kinderen 
zijn er samengestroomd en met hun ouders, grootouders, broertjes 
en zusjes verdringen ze zich langs de kant van de singel om maar een 
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glimp op te vangen van het spektakel wat zich op het water afspeelt. 
De Sinterklaas-vloot vaart door de stadsgracht en de Zwarte Pieten 
racen in hun speedboten en op waterski’s dat het een lieve lust is. 
Maar vooral de grote pakjesboot “De Stânfries” mag zich in een 
warme belangstelling van de toeschouwers verheugen.

Noordersingel nr. 2 in 1896.  
Enkele jaren later kreeg het statige huis de omvang die het nu heeft.

4 Noordersingel 54 
Marcelis goverts gasthuis

Even verder op onze tocht staan we even stil bij een oud gasthuisje 
dat sinds 2002 een Rijksmonument is. Het Marcelis Goverts Gasthuis 
is hier gebouwd in 1877. Het schitterende poortje dateert van 1764 
en is afkomstig van het eerste gasthuis (aan de Oostergrachtswal) 
van de grondleggers, Marcelis Goverts en zijn echtgenote Maijke 
Marcusdochter van Hasselt. 
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Sinds 2003 is het Marcelis Goverts Gasthuis echter geen gasthuis 
meer, maar biedt het als hospice een beschut onderkomen aan mensen 
die in hun laatste levensfase verkeren. 
Het gasthuis is hier gebouwd op het moment dat de rest van de 
Noordersingel nog volledig braak lag; dit gedeelte langs het water 
droeg toen de naam “Achter De Gouden Bal”.

De gevel van het Marcelis Goverts Gasthuis is rijk voorzien van ornamenten.
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5 Noordersingel 62 
De gouden Bal

Dezelfde naam komen we tegen op het hoekhuis (Noordersingel 62) 
met de Singelstraat. Op de gevel prijkt de naam “De Gouden Bal” en 
diezelfde bal ontwaren we in het midden van het hekwerk om het 
kleine balkon. De naam is afkomstig van de vroegere uitspanning “De 
Gouden Bal”, die links naast het huisje heeft gestaan, maar in 1887 
gesloopt is om de smalle Singelstraat te kunnen verbreden.
Wereldberoemd in Friesland en ver daar buiten waren de 
kortebaan schaatswedstrijden om “De Gouden Bal”. De betreffende 
herberg bestaat al lang niet meer maar het gedeelte van de 
Noorderstadsgracht, dat evenwijdig loopt aan de Noordersingel, was 
de traditionele plaats voor deze wedstrijden. Ze worden er al vanaf 
1850 gehouden, tenminste …. als de winter streng genoeg en het ijs 
dik genoeg is.
Zoals gezegd: de winnaar werd beloond met De Gouden Bal; de 
verliezers keerden huiswaarts met de troostprijzen, bestaande uit 
spek en bonen. Omdat het in de beginjaren echte zware tijden waren 
was ook een troostprijs in heel veel gezinnen meer dan welkom. De 
uitdrukking “voor spek en bonen” ergens aan meedoen komt dus uit 
het jargon van de schaatsenrijders, maar heeft in de loop van de jaren 
een enigszins negatieve klank gekregen. 

Een fragment uit de gevel van het Marcelis Goverts Gasthuis.
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De vrouw die op 8 januari 1997 tijdens de voorlaatste kortebaan-
wedstrijd “achter de tuin” met de prestigieuze Gouden Bal huiswaarts 
keerde was oud-allround schaatsster Annamarie Thomas.
Vlak voor het ter perse gaan van dit boekwerkje (winter 2012) had 
het een aantal dagen zo hard gevroren dat er serieuze plannen 
waren voor een Elfstedentocht. Die werd echter afgelast omdat het 
ijs over de hele route niet voldoende betrouwbaar was. Het ijs achter 
de Prinsentuin was evenwel van de allerbeste kwaliteit zodat daar 
op zaterdag 11 februari de befaamde wedstrijd om De Gouden Bal 
na vijftien jaar weer verreden kon worden. Nu was Janine Smit uit 
Heerenveen de snelste dame.
Bij het pontsteigertje aan de stadsgracht verzamelt zich elk jaar op 
Nieuwjaarsdag meestal een grote groep heldhaftige knapen (en stoere 
meiden) die met de traditionele duik het nieuwe jaar inluidt. Behalve 
wanneer er ijs ligt en de burgemeester van Leeuwarden een verbod 
uitvaardigt, zoals in 2009.

De toegang tot de Singelstraat vanaf de Noordersingel in 1905.
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6 Herman Costerstraat 1 en 2 
Bijzondere pakhuizen 

Voordat we de singel vervolgen werpen we nog even een blik op 
een aantal voormalige pakhuizen met op de muur de naam van 
het bedrijf dat hier vroeger zijn domicilie had. De technische 
handelsonderneming en groothandel, de firma R.S Stokvis, werd later 
ook bekend als radio- en televisiefabrikant. Deze toestellen werden 
onder de naam ERRES (R.S.) op de markt gebracht. Sommige Friezen 
hadden niet zulke goede ervaringen met de apparaten van Erres. 
Vandaar dat je regelmatig de volgende “anti-reclame-spreuk” kon 
horen: “Keapje in Erres, dan moat je wer ris”.

De karakteristieke pakhuizen op de hoek van de Herman Coster- 
en Singelstraat.
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7 Noordersingel 72 

De Noordersingel vervolgend maken we kennis met een grote diversiteit 
aan bouwstijlen, maar ook met woningen waarin veel contrast in 
uitvoering en afmeting te bespeuren valt. Maar onmiskenbaar liggen al 
deze woningen, hoe klein of hoe groot ook, op een schitterende locatie 
aan de Noorderstadsgracht, met aan de overkant de immer groene 
borders van de Prinsentuin.
Het huis met nummer 72 maakt deel uit van een rijtje van vijf heren-
huizen die veel gelijkenissen vertonen. Alleen van dit pand is het zeker 
dat het van de hand van architect Willem Cornelis de Groot (1853-1939) 
is. Mogelijk dat de naastgelegen panden ook door hem zijn ontworpen 
maar ze kunnen net zo goed van zijn tijdgenoot H.H. Kramer zijn.
Bijzonder aan dit huis is de dakversiering die op de kap is bevestigd. Het 
is een zogenaamde vorstkam gemaakt van smeedijzer. De meeste zijn 
van de nokken verdwenen maar hier is de versiering nog mooi aanwezig.
In 1893 heeft Onno Harmens Sytstra het huis laten bouwen. Hij was 
onderwijzer en onder meer redacteur van Friese tijdschriften en 
uitgaven en werkte onder andere samen met Pieter Jelles Troelstra. 
Onno Harmens was de zoon van dichter Harmen Sytstra naar wie een 
straat werd vernoemd in de Leeuwarder wijk Westeinde.
In de Tweede Wereldoorlog heeft dit huis nog een tijdje dienst gedaan 
als administratiekantoor van de Duitsers. Daarna werd het een kantoor 
van de Inspectie Invoerrechten en accijnzen.
Midden in de jaren vijftig was het huis van zuster Hilverda, een 
verpleegster in het Diaconessenhuis. Zij zorgde ervoor dat er in iedere 
kamer een verpleegkundige kwam te wonen. Zuster Hilverda is een 
tijdje de oudste inwoner van Leeuwarden geweest. 
In 2010 is het huis een gemeentelijk monument geworden.

8 Noordersingel 88 
Diaconessenhuis

Een naam die we tijdens deze wandeling vaker tegenkomen is die van 
architect W.C. de Groot, geboren op Ameland. Ook hier kunnen we 
niet om hem heen.
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Hij maakte het ontwerp voor het Diaconessenhuis dat in 1894 werd 
gebouwd. Een enorme tuin completeerde het complex. 
Grote uitbreidingsplannen van het ziekenhuis konden in eerste instantie 
alleen worden gerealiseerd in de richting van de Steijnstraat, later moest 
ook een deel van de schitterende tuin er aan geloven.
In de loop van de jaren heeft rondom het ziekenhuis een groot aantal 
bouwactiviteiten plaatsgevonden. Vandaar dat het uiteindelijke complex 
een samenraapsel van bouwstijlen werd. Want steeds weer werd 
gehoor gegeven aan nieuwe impulsen, vleugels met verpleegafdelingen, 
operatiekamers, een speciaal kinderziekenhuis, een nieuwe 
röntgenafdeling, een aparte ingang voor de ambulances, een polikliniek 
etc. etc. Uiteindelijk waren de mogelijkheden om verder te groeien 
uitgeput. Datzelfde gold ook voor de beide andere lokale ziekenhuizen, het 
Stadsziekenhuis aan het Blokhuisplein en het Sint Bonifatius Hospitaal 
aan de mr. P.J. Troelstraweg.

Na tientallen jaren van (vaak moeizaam) overleg werd besloten tot de 
bouw van één centraal Medisch Centrum Leeuwarden op de locatie 
achter Bornia State en het Bornia Park in Huizum. De deuren van het 
Diaconessenhuis gingen definitief op slot in 1987. 
Het monumentale hoofdgebouw werd volledig gerenoveerd en herbouwd 
tot een achttal grachtappartementen. Omdat de binnenzijde van het 
gebouw nauwelijks meer bruikbaar was zijn bij de renovatie de voor- en 
zijgevels (gestut) overeind gebleven, terwijl de rest van het gebouw werd 
weggebroken en vervolgens opnieuw opgebouwd naar de eisen van de 
nieuwe tijd. 
Van de overige gebouwen die tot het complex behoorden is een groot deel 
gesloopt terwijl een aantal andere delen een tweede bestemming kreeg. 
Onder andere als woon- en leefgemeenschap voor minder-validen.
Met het verdwijnen van het Diaconessenhuis verdwenen niet de unieke 
en historische krantenberichten die ooit de wereldpers haalden.
Zo werd het ziekenhuis beroemd in de wijde wereld om ons heen 
door de geboorte van de Siamese tweeling Folkje en Tjitskje de Vries 
uit Molenend. Ze kwamen ‒met de buikjes aan elkaar vergroeid‒ ter 
wereld op 7 november 1953. Ruim een halfjaar later, op 12 juni 1954 
werden zij succesvol gescheiden. De vrouwenarts die met deze ‒niet 
van gevaar ontblote‒ operatieve ingreep grote faam verwierf was 
dr. P.J. Hoedemaker.
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Enkele jaren later verdrongen de medische journalisten zich  
opnieuw voor de hoofdingang van het Diaconessenhuis toen daar,  
op 5 september 1958, de Deinumer vierling werd geboren.
De familie Lautenbach werd met deze forse gezinsuitbreiding in één 
klap wereldnieuws. 

Het Diaconessenhuis in 1950.

9 Noorderstadsgracht 
finish Elfstedentocht / inktpot

Op de gracht tussen Diaconessenhuis en Prinsentuin lag in vroeger 
jaren de finishlijn van de Elfstedentocht op de schaats. De voorlaatste 
keer was dat in 1954, met Jeen van den Berg als winnaar en tenslotte 
in 1956 toen het vijfmanschap, bestaande uit Anton Verhoeven, 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Jan van der Hoorn en Aad de Koning 
gebroederlijk en hand-in-hand over de finish ging en er geen winnaar 
werd uitgeroepen. De reglementen waren hier niet op berekend. De 
Elfstedentochten die na 1956 zijn verreden, eindigden op de Grote 
Wielen en op de Bonke, even buiten Leeuwarden.





Nieuwsgierige toeschouwers bij de finish van de Elfstedentocht in 1954.

FOTO: SJOERD ANDRINGA.
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In de brede bocht van de stadsgracht tussen Noordersingel en 
Harlingerstraatweg bevond zich -u wilt het geloven of niet- tussen 
1851 en begin 1900 een “zwemschool en badinrichting”. De kwaliteit 
van het grachtwater was destijds abominabel slecht. Het opgepompte 
welwater was viesbruin van kleur, bovendien was er in die tijd geen 
riolering en van een waterzuiveringsinstallatie had men al helemaal 
niet gehoord. De zweminrichting kreeg daardoor in Leeuwarden al 
snel de bijnaam: “De Inktpot”. Men ging er schoon in en kwam er niet 
zo fris weer uit.

De zwemschool en badinrichting “De inktpot” in 1912.

Rechtsaf en daarna direct linksaf de Stienserstraat in. De woningen in 
deze straat komen vrijwel overeen met een groot deel van de omliggende 
straten, dat wil zeggen woningen met platte daken en met een grote 
variatie in metselwerk en gebruikte materialen.
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10 Mr. P.J. Troelstraweg 1 
Ambtswoning Commissaris der Koningin

Aan het eind van de straat rechtsaf, maar richt uw blik nog even op de 
grote woning aan de overkant, precies in de bocht. 
Dit grote huis was ooit de ambtswoning van Commissaris der 
Koningin mr. Hedzer Rijpstra. Hij brak met de traditie en wilde niet 
zoals zijn voorganger mr. H.P. Linthorst Homan in het Stadhouderlijk 
Hof aan het Hofplein wonen. Het pand aan de mr. P.J. Troelstraweg 
werd omgebouwd tot ambtswoning.
De woning werd in 1939 in opdracht van een huisarts gebouwd en 
ontworpen door de latere rijksbouwmeester architect J. Vegter. In het 
pand bevindt zich een ruimte speciaal voor leden van het Koninklijk 
Huis. Prinses Beatrix en prins Claus bezochten op 14 april 1980 de 
ambtswoning. Op die zaterdag verdrongen zich vele Leeuwarders 
voor het pand om een glimp van het paar op te vangen.  
De opvolger van Rijpstra, Hans Wiegel, wilde meer ruimte en privacy 
en koos in 1982 voor een woning in Gytsjerk. In 1983 kwam het pand 
aan de Troelstraweg in particuliere handen. De koninklijke ruimte is 
nog steeds aanwezig. 

11 Spanjaardslaan 133 
Woonhuis familie De Jongh

Vervolgens houden we opnieuw rechts aan en komen zo op de 
prestigieuze Spanjaardslaan.
Dit deel van de laan kent en kende vrij veel bewoners van gegoede 
stand, doktoren, tandartsen, specialisten en uitoefenaren van vrije 
beroepen.
De woning aan de Spanjaardslaan 133 kwam een aantal jaren geleden 
in het nieuws toen familie van de Leeuwarder tandarts Rodenburg 
in diens nalatenschap een filmpje vond waarop was te zien hoe 
het joodse gezin De Jongh op 12 november 1942 uit hun huis werd 
gehaald en weggeleid. Vader Israel de Jongh en zijn drie dochters 
Rachel, Bernardina en Nicolina werden nog diezelfde dag naar 
Westerbork afgevoerd. Vandaar werden ze op transport gesteld naar 
Auschwitz waar ze precies een week later zijn vergast.
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De tandarts en amateurfilmer had het filmpje vanachter de vitrages in 
zijn huis aan de overzijde (Mr. P.J. Troelstraweg 4) gemaakt.

Hier staan we ook even stil bij de straatnaamgeving. De 
Spanjaardslaan heeft zijn naam te danken aan gebeurtenissen 
in het begin van de Tachtigjarige Oorlog, die zoals bekend tussen 
1568 en 1648 werd uitgevochten. Op 19 mei 1568 werden aan deze 
weg tien vendels Spaanse soldaten gelegerd. Zij kwamen vanuit 
de richting Harlingen en zouden vier dagen later deelnemen aan 
de Slag bij Heiligerlee. De gemeente wilde deze woestelingen niet 
binnen de stadswallen hebben en liet ze dus hun tenten opslaan 
aan deze Weg naar het Lazarushuis (Leprozenhuis), zoals de weg 
toen nog heette.

12 Spanjaardslaan
Algemene Begraafplaats

Aan het einde van dit deel van de Spanjaardslaan ligt een rotonde. We 
steken over naar de ingang van de Algemene Begraafplaats.
Deze dodenakker werd op 3 juli 1833 in gebruik genomen. Tot dat 
moment werden de doden op kleine begraafplaatsen binnen de 
stadsgrenzen ter aarde besteld. De voorname burgers vonden een 
laatste rustplaats in de kerk met grafsteen of rouwbord, de minder 
bedeelden werden buiten de kerk begraven met een ruw houten kruis 
of in een massagraf. 
Na de malaria-epidemie van 1826 en door ruimtegebrek op de 
verschillende dodenakkers werd het na 1827 niet meer toegestaan om 
burgers in de binnenstad te begraven.
Het voorplein van deze begraafplaats kreeg twee paviljoenachtige 
gebouwtjes. Ze dienden als doodgraverwoning annex ruimte voor 
schijndoden (met een ‘bewaartermijn’ van drie dagen) en stalling voor 
de lijkkoetsen.
Als echte blikvangers nemen ze een belangrijke plaats in het geheel in. 
Wanneer we het hekwerk van ontwerper Jaane van der Wielen van 
dichtbij bekijken zien we op beide staanders een opvallend doodshoofd 
en gekruiste beenderen met de woorden Memento Mori, wat staat 
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voor de vergankelijkheid van het leven en die ons op het hart drukken: 
“Gedenk te sterven”.

De verfraaiing van het hekwerk bestaat onder andere uit 
de doodshoofden en -beenderen. Die zijn vervaardigd bij 
het gerenommeerde Leeuwarder metaalverwerkend bedrijf 
Mohrmann. De houten mal die hiervoor als gietmodel is gebruikt 
is onlangs weer teruggevonden en is aan de collectie van het 
Historisch Centrum Leeuwarden toegevoegd.

De niet zo opvallende, maar wel degelijk aanwezige staartbijtende 
slang Ouroboros staat voor de kringloop van het leven. Of zoals 
Genesis 3 vs 19 zegt: “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”.
De begraafplaats is ontworpen door tuinarchitect Lucas Pieters 
Roodbaard, die zelf hier ook zijn laatste rustplaats heeft gevonden. In 
de loop van de jaren is de begraafplaats sterk verwaarloosd. Graven 
waren verzakt, zerken stonden schots en scheef, grafhekjes stonden 
op instorten en het onkruid kreeg alle ruimte om er zijn weg te 
zoeken. 
Na een grondige opknapbeurt in 2011 is de begraafplaats met behoud 
van haar waardigheid weer een toonbaar monument geworden. 
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In het trottoir voor de ingangspartij nemen we nog even kennis van 
het gedicht van Jean Pierre Rawie. 

SPANJAARDSLAAN
Al had je er ook verder niets te zoeken, 
Het loonde zich naar Leeuwarden te gaan 
Alleen om de begraafplaats te bezoeken, 
De dodenakker aan de Spanjaardslaan 
Achter het hek met schedels op de hoeken 
En het pedante middeleeuws vermaan, 
Verzakte zerken, zuilen, stenen boeken, 
Steun zoekende tegen elkander aan. 
De meeste teksten zijn niet meer te lezen, 
Maar alles is je blindelings bekend: 
Wat ik nu ben zul jij ook eenmaal wezen 
Zoals ik eenmaal was wat jij nu bent. 
Doch al die dood wordt door een eeuwig leven 
Zacht ruisend overgroeid en overgroend, 
Zozeer, dat wie hier rondgaat zich weer even 
Zelfs met het onverzoenlijke verzoent. 

We laten Roodbaard c.s. aan onze rechterkant liggen en lopen de 
Jelsumerstraat in. 

13 Jelsumerstraat
Joodse Begraafplaats

Hier staan we opnieuw oog in oog met de ingang van een 
begraafplaats, nu de joodse begraafplaats. Het Hebreeuwse opschrift 
op de poort luidt: Job 3-19: “Klein en groot is daar gelijk, en de 
slaaf is vrij van zijn heer”. Het joodse kerkhof is niet publiekelijk 
toegankelijk. Het is kleiner en soberder van opzet dan de Algemene 
Begraafplaats, er is veel minder groen en alle gedenktekens staan 
gericht naar het oosten. Een deel van de graftekens is afkomstig van 
de in 1949 geruimde joodse begraafplaatsen aan de Boterhoek en de 
Groeneweg.
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Naast de joodse begraafplaats stond in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog een witte houten barak van de plaatselijke GGD 
(Gemeentelijke Gezondheids Dienst). Op deze plek ontvingen alle 
jonggeborenen in Leeuwarden hele series inentingen. Het was hier 
dan ook een komen en gaan van grote aantallen jonge moeders 
met kinderwagens. Opmerkelijk feit was wel dat de kinderen op de 
terugweg veel meer kabaal maakten dan op de heenreis.
De Jelsumerstraat was in de jaren vijftig de laatste straat van de 
stad; aan het einde ervan stond een rood- wit gestreept hek en 
daarna begonnen de weilanden. In Leeuwarden stond dat gebied, 
ter grootte van meer dan honderd hectare (vergelijkbaar met 
honderd voetbalvelden) beter bekend als het Jodenland. De hele 
wijk Bilgaard is gebouwd op het vroegere “Joadeland” zoals de 
Leeuwarders het noemden. Het gebied ontleende haar naam aan 
enkele percelen weiland ten noorden van de joodse begraafplaats, 
welke in de loop der jaren door de Israëlitische Gemeente waren 
aangekocht. 

Voor de barak van de GGD naast de joodse begraafplaats. 
Filevorming van kinderwagens in 1950.
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In noordelijke richting knikt de straat halverwege naar rechts; links van 
ons ligt de Valkstraat. Wij houden rechts aan. Aan het eind van de straat 
ligt het openluchtzwembad De Blauwe Golf. We steken echter halverwege 
de Jelsumerstraat over naar de De Drie Dukatons.

14 Jelsumerstraat 47 
De Drie Dukatons

De Drie Dukatons is de naam van het enigszins verstopte oude 
boerderijtje. Het is gelukkig gespaard gebleven in de vernieuwingsdrift 
die hier de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.
De naam van het boerderijtje is ontleend aan het nevenstaande verhaal 
rond drie gouden dukaten. In de noordelijke zijmuur is een wandsteen 
aangebracht met die drie munten. Het stulpje wordt al sinds 1902 
bewoond door leden van de familie Alves. Inmiddels woont hier al de 
vijfde generatie van deze honkvaste familie, die het huis sinds 1947 
haar eigendom mag noemen. 
De familie heeft in de loop van de tijden ook regelmatig moeten wennen 
aan de veranderingen in haar omgeving. Zeker toen rond 1935 hier een 
compleet ziekenhuis in het naastgelegen weiland werd gebouwd.
In 2001 is in de buurt een straat vernoemd naar dit boerderijtje.

Het boerderijtje De Drie Dukatons in 1930.
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De Drie Dukatons: De Sage (in 19e eeuws Nederlands)
Even ten noorden van Leeuwarden, aan het voetpad naar Jelsum, 
staat op een klein plekje gronds een eenvoudig huisje, dat den  
naam draagt van “de Drie Dukatons”. In den noordelijken zijmuur 
van dat huis ziet men een gebakken steen, iets grooter dan de 
anderen waaruit de muur bestaat, en daarop drie ronde figuren,  
die afbeeldingen van oude munten voorstellen. 
Hier woonde in den ouden tijd een jongeling, die verliefd was op 
een meisje uit den omtrek, waaraan hij zich gaarne wenschte te 
verbinden, hoewel zij in karakter nog al van hem verschilde. Was hij 
zedig, ingetogen en bescheiden - zij was woest en ruw. Zij vloekte 
bij al hare gesprekken als een krijgsheld en had vooral de gewoonte 
gedurig den duivel aan te roepen. Hare buren zeiden vaak: de booze 
schijnt haar God te zijn, hij zal nog wel eens met haar wegvliegen. 
In weerwil hiervan beminde de jongeling haar van ganscher harte. 
Zij ontving hem ook, naar friesch gebruik, bij zich aan huis, maar 
’t had er toch meer van, dat ze hem voor den gek hield dan dat ze 
’t goed met hem meende. Hij echter scheen dit niet te begrijpen; 
hij bood haar de trouwpenning aan, vereenigd in den knottedoek, 
en zij aanvaardde die. Deze trouwpenning bestond uit drie mooie 
blinkende dukatons, opzettelijk voor dit doel uitgezocht. Door ’t 
aanvaarden van dit geschenk had het meisje zich aan den jongeling 
verloofd. Het later terug te geven en verder niets van hem te willen 
weten, zoude schandelijk ontrouw zijn. Was een paar eens door 
den echt vereenigd, dan werd dit geld slechts in den uitersten nood 
uitgegeven. Maar deze wispelturige minnares was op dit punt niet 
zeer nauwgezet, en de minnaar ook niet zoo volkomen blind van 
liefde, dat hij zich zeker van zijne zaak durfde achten. Op een zeer 
stormachtigen avond in den herfst zat het meisje alleen in hare 
woning. De felle wind deed het huis schudden en kraken; zij echter 
achtte zich, bij een goed vuur op den haard, tamelijk veilig. Er werd 
aan de huisdeur geklopt. De moedige vrijster aarzelt niet om open 
te doen en ziet een jongeman voor zich staan, deftig gekleed als een 
heer van hooge geboorte. Hij verzoekt binnengelaten te worden 
om zich voor het noodweer ter verschuilen, en zij weigerde dit niet; 
want de jongeling maakte dadelijk en op ’t eerste aanzien indruk 
op haar. Zij bood hem eene zitplaats aan bij het vuur. Zijn bevallig 
uiterlijk, zijne losse manieren en zijn geestige taal hadden voor 
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haar iets wegslepends, en hoewel ze er niets van wist met wien 
ze eigenlijk te doen had, ook toen hij meer vertrouwelijk begon 
te worden, bood zij geen weerstand. Zulk een elegant heerschap 
leek haar beter dan de eenvoudige boerenjongen, aan wien ze 
zich voorloopig verbonden had. Ja, voorloopig slechts, zij achtte 
zich even zoo goed als vrij. Het kwam zoo ver, dat de jongeling 
een zwaren gouden ring, met schitterende diamanten bezet, van 
zijnen vinger trok en aan den haren stak, waarbij hij het woord van 
trouwbelofte van haar verlangde. Zij liet zich dat woord ontglippen 
en bood nu op hare beurt ook hem een trouwgeschenk aan, 
bestaande in de drie dukatons, die zij van haren eersten minnaar 
had aangenomen. Vreeselijke daad voorwaar! Vreeselijk was ook 
hare uitwerking. In het wapen der geldstukken stond een kruis en de 
aanblik hiervan deed den eleganten minnaar zoo geweldig schrikken, 
dat zijn bevallig uiterlijk op eens verdween en hij veranderde in 
een monster met een paardenpoot en hoornen op den kop. Met een 
vervaarlijken schreeuw en ontzettend geweld vloog hij het venster 
uit, een afschuwelijken stank achterlatende, die het hevig ontstelde 
meisje in zwijm deed vallen. Bij haar ontwaken besefte ze eerst aan 
welk gevaar zij als door een wonder was ontkomen; zij zegende de 
dukatons, die haar aan de klauwen des satans hadden ontrukt en 
van den rand des afgronds gered. Sedert dat oogenblik werd zij de 
intogenheid in eigen persoon, en de minnaar, wiens trouwe liefde zij 
met lichtzinnigheid had beantwoord, werd haar nu dubbel dierbaar. 
Weldra werd het paar door den huwelijksband vereenigd. Het 
huisje, dat de man reeds als jongeling in eigendom had, was lange 
jaren hunne woning, en ter gedachtenis aan de wondergeschiedenis, 
waaraan hij zijn geluk te danken had, liet hij in den zijmuur van het 
huis een steentje metselen, waarop de drie dukatons zijn afgebeeld. 
En dit steentje zit daar nog ten huidigen dage.

We lopen de Humilitasstraat in. Bij het bordje Bonnehosstraat 
gaan we rechtsaf in de richting van de oude hoofdingang aan de 
mr. P.J. Troelstraweg. Wanneer we hier de straat oversteken en 
achterom kijken, zien we links en rechts naast de oude hoofdingang van 
het ziekenhuis de twee overgebleven bomen als schildwachten waken 
over het nieuwe Sint Bonifatiuspark. 
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15 Bonnehosstraat en omgeving 
Sint Bonifatius Hospitaal

De straatnaamgeving in deze buurt is een afgeleide van de historie 
van het Bonnehos, de koosnaam van de Leeuwarders voor het 
voormalige rooms-katholieke ziekenhuis.
De Humilitasstraat, de Gertrudisstraat en de Maximillastraat 
verwijzen naar de zusters die in 1883 in de voorloper van het Sint 
Bonifatius Hospitaal aan de Voorstreek begonnen met het verzorgen 
van zieken. De Liobastraat is genoemd naar de helpster van Bonifatius 
en de Bonnehosstraat spreekt voor zich. Zuster Lioba’s naam werd al 
eerder toegekend aan de ‒inmiddels ook gesloopte‒ verpleegstersflat, 
het Liobahuis.
Het oude Sint Bonifatius Hospitaal, gevestigd in het Amelandhuis aan 
de Voorstreek, werd te klein en voldeed omstreeks 1930 niet meer aan 
de gestelde eisen. Vandaar dat er aan de rand van de stad, in de hoek 
tussen Valkstraat en mr. P.J. Troelstraweg een groot stuk weidegrond 
werd aangekocht. Hierop werd het nieuwe Sint Bonifatius Hospitaal 
gebouwd dat in 1935 in gebruik is genomen.

Het Sint Bonifatius Hospitaal in 1935.
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In dit ziekenhuis heeft zich gedurende bijna zeventig jaar veel lief 
en leed afgespeeld. In juni 2004 was het echter afgelopen. Toen 
werd de laatste verhuiswagen ingeladen, waarna de voormalige drie 
Leeuwarder ziekenhuizen voortaan samen op één nieuwe locatie verder 
gingen als Medisch Centrum Leeuwarden. En dan komt voor het oude 
complex ‒zoals zo vaak‒ de onvermijdelijke slopershamer.
Na de sloop van het Sint Bonifatius Hospitaal heeft projectontwikkelaar 
Slokker voor dit deel van de MTV-wijk een plan ontwikkeld dat de 
naam Sint Bonifatiuspark heeft gekregen.
Een ruim opgezet park met woningen waarin de ontwerpen neigen 
naar de stijl van de jaren dertig. De materiaalkeuze springt eveneens 
in positieve zin uit boven die van de gemiddelde nieuwbouwwoning. 
De buurt is op dit moment (in 2012) nog niet helemaal voltooid, maar 
als dat eenmaal zover is dan heeft de MTV-wijk er weer een mooie 
woonomgeving bij.

Op de stoep voor het hek van de oude hoofdingang van het ziekenhuis 
had de markante Liwwadder bloemenkoopman Rommert Dijkstra 
lange tijd zijn standplaats. Vervolgens konden we hem met een kraam 
op een nieuwe stek vinden op de Nieuwestad, tegenover de HEMA. De 
firmanaam Blomke fan Romke is in Leeuwarden een begrip en prijkt 
nog steeds op de kiosk van zijn zoon naast de Noorderbrug.

Anke D. Feenstra maakte onderstaand gedicht dat refereert aan 
de nonnen van het katholieke ziekenhuis. De ode is aangebracht 
als wandversiering in het Medisch Centrum Leeuwarden. Het is 
een blijvende herinnering aan het “Bonnehos” met haar bijzondere 
sfeer en haar specifieke kenmerken.

It sêftsjes
Rûzjen
Fan swartwite
Rokken
As in streamke
Treast
Troch it gongpaad
It is de siel fan
Bonne Hos
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De buurt waarin we nu lopen werd in 1993 opgeschrikt door de 
moord op een makelaar. De ongehuwde Roelof Steinvoorte werd op 
5 februari 1993 op 62-jarige leeftijd in zijn woning aan de mr. P.J. 
Troelstraweg 88 vermoord. De makelaar werd door messteken in de 
hartstreek en zware klappen op het hoofd om het leven gebracht. 
De moord is nooit opgehelderd en de dader(s) nooit gevonden.

We gaan linksaf en volgen de stoep tot voorbij het appartementencomplex 
Herdershoven.

16 Mr. P.J. Troelstraweg 49-51 
Herdershoven

Alweer nieuwbouw zult u zeggen. Jawel, maar nu op de plek waar tot 
voor enkele jaren de Goede Herderkerk stond. De ontkerkelijking van 
Nederland heeft ‒met name‒ gevolgen voor de vaak imposante, dus 
kostbare huisvesting. Vandaar dat kerkbesturen meestal met pijn in 
het hart afscheid moeten nemen van hun godshuis. 

De Goede Herderkerk, hoek Leeuwerikstraat-mr. P.J. Troelstraweg, 1955.
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We lopen rechtsaf de Leeuwerikstraat in, die we vrij snel al weer verlaten, 
door opnieuw rechtsaf te gaan zodat we in de Obrechtstraat belanden.

17 Obrechtstraat 32 
De indiaan

De stoep aan de rechterkant volgend bewonderen we in de tuin van 
nummer 32 het beeld van De Indiaan, een beeldhouwwerk van de 
Friese kunstenaar Anne Woudwijk. In het huis zetelt het hoofdbestuur 
van de FNP, de Frysk Nasjonale Party. De indiaan staat min of meer 
symbool voor de bevolkingsgroepen die in de verdrukking zitten, een 
situatie waarin de Friezen zich ook menen te herkennen.
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18 Weberstraat 
Leeuwarder Kaats Club (LKC)

Als we de Weberstraat inlopen zien we aan de linkerkant bebouwing. De 
bewoners van de huizen kijken uit op een sportterrein met tribune. Dit 
is zeer bijzonder binnen de oude schil van de stad. Op andere plaatsen 
in de stad maakten sportvelden plaats voor een ziekenhuis (Borniaveld) 
of kantoren (het Marnixterrein en het Fonteinland). Deze groene oase is 
het domein van de Leeuwarder Kaats Club (LKC), het maakt nog steeds 
deel uit van het stedelijke landschap. 
In 1902 werd LKC in hotel Amicitia opgericht. De eerste jaren van 
het bestaan speelde de vereniging op diverse locaties, waaronder het 
ijsbaanterrein aan de Bleekerstraat, op een terrein bij de Emmakade, op 
de Wilhelminabaan en op een veld bij hotel De Bleek. Door tussenkomst 
van notaris Ottema werd in 1924 LKC eigenaar van een stuk land aan de 
Stienserstraatweg, de huidige mr. P.J. Troelstraweg. Dit werd omge-
doopt in Sonnenborgh, genoemd naar het gelijknamige gebouw dat voor 
het terrein gelegen was. In het jaar daarop werd een tribune gebouwd. 
Naast LKC maakte ook voetbalclub Leeuwarden voor 850 gulden per 
jaar gebruik van het veld. In 1930 werd de sloot aan de noordzijde ge-
dicht en kwam er een nieuw toegangspad naar de mr. P.J. Troelstraweg.

Het bestuur bouwde uitstekende contacten op met de Commissaris 
van de Koningin mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten, met 
de burgemeesters van Leeuwarden en met de adellijke familie Van 
Welderen baron Rengers. De traditionele kermispartij groeide uit tot de 
‘Rengersdag’ en de ‘Oldehovedag’ kreeg vooral bekendheid als afsluiting 
van het kaatsseizoen. Beide wedstrijden zijn jaarlijkse publiekstrekkers.
Er is in het verleden wel veel belangstelling geweest bij project-
ontwikkelaars voor dit gewilde stuk grond maar tot concrete plannen 
heeft het niet geleid. Wel zijn in de loop van de jaren delen van het veld 
verkocht voor bouw van woningen en de Thomasschool.
De kaatsvereniging heeft nu ongeveer 300 leden, waaronder 60 jeugd- 
leden. Ook het dameskaatsen is populair.

We gaan linksaf en lopen om het veld heen, dus rechtsaf achter de tribune 
aan de Bachstraat.
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Bediening in de “kantine” van LKC in 1925.
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Piet Coree bouwt een boot in zijn voorkamer
De Leeuwarder ondernemer Piet Coree deed de inwoners van 
zijn stad in 1958 versteld staan van zijn vindingrijkheid en 
doorzettingsvermogen. In de voorkamer van zijn woning aan 
de Bachstraat 35 hoek Brahmsstraat knutselde hij een compleet 
zeiljacht in elkaar. Niet een schaalmodel of een elektrisch 
bedienbaar exemplaar, nee een heus jacht voor op het grote water.
De benedenverdieping van de woning had voor dit doel een 
heuse metamorfose ondergaan. In de achterkamer werd geleefd 
en gekookt, de voorkamer was omgebouwd tot overdekte 
scheepswerf. De verschillende segmenten werden, zo gauw zij 
gereed waren op het plaatsje naast het huis in elkaar geschroefd, 
net zo lang totdat het jacht klaar was.
Op dat moment was er nog een probleem: hoe krijgen we de boot 
met goed fatsoen in het water. Het dichtstbijzijnde water waren 
de singels rondom de binnenstad. De kraanwagens van de grote 
transportbedrijven als Rosier en Pax konden de klus niet aan. 
Ofwel ze konden bepaalde bochten niet ronden, ofwel ze hadden te 
weinig hijsvermogen. Tenslotte bracht één van de “grote jongens” 
van de vliegbasis uitkomst.
De familie Coree heeft heel wat zeemijlen afgelegd met de 
Arabella I, maar had het stilzitten niet in het bloed. In oktober 
1989 halen ze opnieuw de krant. Nu met een zeiljacht, en wederom 
zelfgebouwd. De Arabella II is een tweemaster van maar liefst 
18 meter lengte. De zijtuin in de Bachstraat was hier echter niet 
op berekend. Coree had begin zeventiger jaren een klein werfje 
gekocht aan het Oldegalileën. Daar had hij dus meer armslag om 
zijn nieuwe droom te verwezenlijken.

Zonder er bij na te denken zijn we nu in de Muziekwijk beland, een 
wijk met de namen van klassieke componisten. Een buurt ook met 
veelal woningen uit de jaren dertig. De Bachstraat volgen we tot na de 
Thomasschool. Dan gaan we linksaf en belanden in de Sweelinckstraat,  
de straat die evenwijdig loopt aan de rondweg.





De feestelijke opening van het terrein van speeltuinvereniging 
“Het Westen” aan het Beethovenplantsoen in 1954. Achter links de 

Beethovenstraat, rechts de Sweelinckstraat. 

FOTO: SJOERD ANDRINGA.
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19 Omgeving Sweelinckstraat 
Speeltuin Het Westen 

Door de oorlog en de daarna ontstane geboortegolf was er een grote 
behoefte aan woningen. Dit was een reden waarom men begon 
met de bouw van duplexwoningen. Zo konden in één woning twee 
gezinnen worden ondergebracht. Het was de bedoeling dat na verloop 
van ongeveer tien jaar de woningen zouden worden omgebouwd tot 
simplexwoningen, dus bestemd voor één gezin. Dit is er nooit meer 
van gekomen. De meeste van deze huurwoningen zijn in gebruik bij 
studenten.
Halverwege de Sweelinckstraat passeren we de speeltuin van “Het 
Westen” een zeer actieve buurtclub, maar ooit - en dan spreken we 
over 1953- een speeltuinvereniging zonder speeltuin. In dat jaar 
had de club het eigen speeltuintje in de Obrechtstraat al verlaten, 
maar moest de nieuwe accommodatie aan het Beethovenplantsoen 
nog aangelegd worden. De problemen voor de vereniging, destijds 
met 120 leden met in totaal ruim 300 kinderen, werden zo groot dat 
het bestuur de mensen adviseerde nog maar geen lid te worden. Per 
slot van rekening had een vereniging zonder speeltuin haar leden 
weinig te bieden. Uiteindelijk is het toch nog goed gekomen. Tegelijk 
met de viering van het 15-jarig bestaan van de vereniging werd de 
nieuwe speeltuin op zaterdag 22 mei 1954 officieel geopend door de 
Leeuwarder wethouder Jakob Vellenga. 

In deze omgeving is ook de basis gelegd voor het beroemde 
Leeuwarder kindercircus ‘Saranti’. De circusartiesten hadden in het 
clubgebouw achter de Sweelinckstraat hun oefenruimte. Het circus 
bestaat al meer dan 50 jaar, is nog steeds springlevend en treedt 
tientallen malen per jaar op in binnen- en buitenland. Tegenwoordig 
onder de meer volwassen naam ‘Jeugdcircus Saranti’. 

De Sweelinckstraat uitlopend komen we, na het driehoekige plantsoentje, 
op het eind in de “fuik” waar de straat één wordt met de Mozartstraat 
en uitkomt in de César Franckstraat. Hier slaan we linksaf en steken 
vervolgens de brede Leeuwerikstraat over om in de Vogelwijk en 
met name in de Sperwerstraat uit te komen. In deze straat gaan we 
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halverwege linksaf de Kwartelstraat in. Ook hier zien we vrij snel een 
soortgelijk driehoekig pleintje als bij de Sweelinckstraat en Mozartstraat. 
Als we de plattegrond van de wijk er op na slaan, zien we hoe dit komt. 
De straten lopen als een taartpunt uit in de richting van het Europaplein. 
We passeren de Havikstraat en zien aan de linkerkant een Praktijk voor 
Kinderfysiotherapie. 

20 Kwartelstraat 36 
iJsfabriek De friesche Koe

In 1933 werd het ijsbereidingsbedrijf De Friesche Koe door IJnte 
Miedema (overleden 1986) opgericht. Hij vestigde het bedrijf in de 
Kwartelstraat. Zoon Douwe Miedema (overleden in 2007) nam de zaak 
over.

IJsfabriek De Friesche Koe, het pand waar de roemruchte 
frambololly werd gemaakt, 1961.
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Wie heeft hem niet gekend, de frambololly van De Friesche Koe. Het 
ijsje was in heel Nederland bekend. Miljoenen werden er van verkocht. 
Vijfduizend stuks per uur konden er worden gemaakt in het bedrijf 
in de Kwartelstraat. Direct nadat je hem uit de wikkel van zilverfolie 
haalde kleurde hij je tong donkerrood. Samen met de plakken ijs die 
uit ijsrollen werden gesneden en aan weerszijden werden voorzien van 
koekjes werden ze uitgevent in de provincie met 40 bakfietsen. In 1986 
is de vestiging in de Kwartelstraat gesloten. De Friesche Koe verhuisde 
naar Britsum en werd in 1990 verkocht. Friesche Koe medewerker 
Lammert Meijer, meesterknecht en duizendpoot, woonde tot aan zijn 
dood in de woning rechts naast de ijsfabriek. Lammert was een echte 
‘Bekende Leeuwarder’; zo was hij één van de drijvende krachten achter 
de voetbalclub FVC, waarvan hij ook erelid was.

Aan het einde van de straat komen we nog een buurtbakker tegen. In deze 
binnenstraten werden vroeger de meeste hoekpanden bewoond door 
kleine middenstanders, kruideniers, slagers, bakkers of melkboeren. Het 
merendeel daarvan is echter al jaren verdwenen. Hier gaan we rechtsaf, 
de Eksterstraat in. We staan nu op een driesprong, waar we rechtsaf gaan 
zodat we in de Koekoekstraat uitkomen. 

21 Koekoekstraat 

Het beeldbepalende hoekpand met de in het oog springende kozijnen 
maakt deel uit van een blok van vijf woningen, waarvan de bouw 
rond 1930 plaatsvond. In de Koekoekstraat vinden we aan de 
rechterkant nog een van de weinige middenstanders die zich nog in 
deze wijk hebben kunnen handhaven. Gerard Veldhuis werkt hier 
samen met zijn zoon in hun meubelstoffeerderij. 

Stoffeerderij Veldhuis
Onze komst wordt luid en duidelijk aangekondigd door de koperen 
bel aan de veer op de deur. De bel klingelt nog na terwijl we aan 
de praat raken met Gerard Veldhuis jr. De ontvangstruimte van 
de stoffeerderij is gezellig rommelig. Overal liggen boeken met 
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voorbeelden van meubelstoffen, gordijnstoffen en vloerbedekking. 
Snoepjes en lekkernijen liggen op de centraal in de winkelruimte 
geplaatste ouderwetse eettafel.
Gerard Veldhuis sr. zit al meer dan veertig jaar in het vak, dus is met 
recht een echte ambachtsman. Zoon Gerard completeert het familie-
bedrijf dat als een van weinige maatwerk levert bij het herstellen 
van antieke stoelen en banken. Zeker in Leeuwaren. Daarom zijn 
vader en zoon Veldhuis er ook trots op dat hun winkel annex werk-
plaats in de Koekoekstraat door instellingen en particulieren uit heel 
Nederland wordt bezocht. Eén van de laatste grote klussen was de 
opdracht van de Provinsje Fryslân om alle klassieke stoelen uit de 
Statenzaal van het Provinciehuis opnieuw te bekleden.
Op deze manier behield de bij de nieuwbouw gespaard gebleven, 
historische vergaderzaal zijn `eigeǹ  meubilair. “Hest die foto fanne 
statensaal inne Liwwadder krant sien? Dan denk ik by myself: dat 
hewwe wij toch mar weer mooi fikst”, aldus Veldhuis sr. 

Een deel van het interieur van de ambachtelijke stoffeerderij Veldhuis.

Aan het eind van de straat gaan we linksaf en komen we in de Ibisstraat. 
Hier gaan we weer links de Nachtegaalstraat in.
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22 Nachtegaalstraat 1 
Woning burgemeester Brandsma

Op het adres Nachtegaalstraat 1 woonde één van onze vroegere 
burgemeesters, de heer J.S. Brandsma. In de periode tussen 1967 
en 1983, waarin de heer Brandsma de Leeuwarder “eerste burger” 
was hebben veel oude gebouwen en wijken kennis gemaakt met de 
slopershamer. Lokale actiegroepen droegen in protestmarsen tegen  
de sloop borden met zich mee met teksten als ‘Brandsma Mut Fut’. 

We blijven aan de linkerkant van de straat lopen en vervolgen onze 
wandeling door de Merelstraat.

23 Merelstraat 
Speeltuinvereniging Kio

Hier vinden we opnieuw kleine onder- en bovenwoningen waardoor 
we steeds eenheden met vier voordeuren naast elkaar tegenkomen. 
Hetzelfde zagen we in een eerder stadium van de wandeling in de 
Leeuwerikstraat. Halverwege de straat komen we bij een poort, 
met daarachter opnieuw een speeltuinterrein, nu dat van KIO, de 
afkorting van de welluidende kreet: Kindervreugd Is Oudervreugd.

Hier steken we de straat over en komen in de Mussenstraat. Vervolgens 
zien we het straatnaambordje ‘Landbuurt’.

24 Landbuurt 

Eigenlijk is dit de nieuwe Landbuurt. Er is een hemelsbreed verschil 
als we de nieuwbouw van na 1980 vergelijken met de oude woninkjes 
aan de Landbuurt en Achter Landbuurt van vroeger. Nu slingert de 
straat zich tussen de huizen door, in het verleden stonden de huizen  
in lange rechte rijen en in blokjes van acht tot tien naast elkaar. 
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Alleen een klein voortuintje was er beschikbaar, want de huisjes 
stonden met de ruggen tegen elkaar aan. Maar gezelligheid was er 
troef, want iedereen kende (bijna) iedereen.

Juckers fanne Landbuurt
In de drie straatjes die de Landbuurt vroeger rijk was troffen 
we verschillende kleine middenstanders aan. Minimaal drie 
kruideniers waren er vertegenwoordigd. Een kleine VéGé-winkel, 
vervolgens Dorenbos met een winkeltje-aan-huis en tenslotte 
Juckers. Deze dreef zijn handel vanaf de zolder van het kleine  
één-kamerwoninkje op de Achter Landbuurt 71, waar hij 
eenenzestig jaar heeft gewoond.
Juckers bezocht zijn klanten wekelijks. Op zijn transportfiets ging 
hij bij hen langs om de boekjes op te halen waarin de bestellingen 
waren opgeschreven. Op de Landbuurt werden de boodschappen 
dan bij elkaar gezocht en vervolgens bij de klanten afgeleverd. De 
zolderruimte was doelmatig ingericht, voor zover men van ruimte 
kon spreken.
Hier stonden de zakken met suiker, daar de flessen met bleekwater, 
op een stelling de blikken met koekjes en koffie en thee. In het 

De Landbuurt op een prentbriefkaart uit 1915.
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midden stond de grote tafel met weegschaal en de snijplank 
en het mes voor het vetspek. En in de hoek van de zolder het 
onontbeerlijke “huuske”. Maar: alles moest via de losse, steile, 
houten trap van en naar boven gesleept worden. 
In de woonkamer waren twee bedsteden. Die aan de rechterkant 
werd ook nog als bedstee gebruikt; het luik eronder verschafte 
toegang tot de handelsvoorraad aan drank. De andere bedstee 
stond vol met kleine koopwaar als kauwgum, snoep en 
tabaksartikelen. Tot op hoge leeftijd heeft Juckers vanuit de 
Landbuurt zijn klanten bediend. Later bracht hij de boodschappen 
niet meer bij hen thuis, maar kwamen de klanten naar de 
Landbuurt toe. Niet alleen voor de boodschappen maar ook voor 
een praatje en soms voor een “slukje”.

25 Pelikaanstraat 10 
Pelikaankerk

Aan het einde van de ‘slinger’ door de Landbuurt kruisen we 
de Roekstraat en staan we oog-in-oog met de hoge spits van de 
St. Dominicuskerk aan de Harlingerstraatweg. Maar links op de 
achtergrond staat een minstens zo mooi kerkgebouw, de Pelikaankerk. 
Dus lopen we snel de Zwaluwstraat door en gaan daar aan het eind 
linksaf de Pelikaanstraat in. Op het pleintje voor de kerk nemen 
we het juweeltje even in ons op. De vierde gereformeerde kerk 
in Leeuwarden werd in gebruik genomen in 1932. Het ontwerp 
is van Egbert Reitsma uit Groningen. Ofschoon de kerk midden 
in de crisisjaren tot stand kwam werd flink wat geld bij de leden 
ingezameld. Bij de bouw werden ondanks de moeilijke tijd slechts 
enkele concessies gedaan. J.M. Praamsma, voorzitter van de 
bouwcommissie, merkte bij de opening op dat “alles onder Gods zegen 
door eendrachtige samenwerking gereed was gekomen”. 
De bouwstijl is niet te categoriseren. Je kan zeggen dat het een 
persoonlijke variant is van de Amsterdamse School. Een redacteur 
van de Leeuwarder Courant merkt bij het 50-jarig bestaan in 
1982 op dat de kerk een exponent is van “het stoere en solide 
gereformeerdendom van weleer”. 
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Mocht u ooit ook de binnenkant van dit rijksmonument willen 
bekijken dan is het eikenhouten plafond zeer de moeite waard. 
De glas-in-loodramen ‒ook een ontwerp van Reitsma‒ en de 
gebrandschilderde ramen zijn beeldbepalend.
De bekende schrijver Geert Mak, die in zijn jeugd aan de Westersingel 
woonde, ging hier veelvuldig ter kerke. Zijn vader, die in Leeuwarden 
ziekenhuisdominee was, stond vaak in deze kerk als gastpredikant op 
de kansel.
De Pelikaankerk is nu één van de vier kerken die binnenkort in 
Leeuwarden de deuren moet sluiten. De grootste kerksluiting ooit in 
Friesland is daarmee een feit. 

26 Pelikaanstraat 1 
Woonhuis Edwin Rutten

Als we ons omdraaien en bij het parkeerterreintje midden op 
straat aankomen richten we de blik op Pelikaanstraat nr. 1. Hier 
woonden Edwin Rutten en zijn echtgenote, de operazangeres Annett 
Andriesen. Als jazz-zanger en radio- en televisiepresentator is Edwin 
jarenlang actief, maar bij het grote publiek nog steeds erg geliefd 
vanwege zijn glansrol in het televisieprogramma “De Film Van Ome 
Willem”. Zijn ongekunstelde manier in de omgang met kinderen 
resulteerde in een immense populariteit. Want nog steeds kennen 
jong en oud zijn liedje dat eindigde met “lus jij wel een broodje poep?”. 

27 Pelikaanstraat 1e 
Kantoor ZiENN

Het kantoorcomplex rechts was jarenlang het hoofdkantoor van het 
Friesch Rundvee Syndicaat, de opvolger van het Friesch Rundvee 
Stamboek. Vandaar ook dat Us Mem, het beeld van de koe met de ideale 
maten, op een steenworp afstand van het kantoor van het FRS werd 
geplaatst, nadat het van het Zuiderplein moest verdwijnen.
Nu is hier het kantoor gevestigd van ZIENN, een organisatie voor maat-
schappelijke opvang. De naam verwijst naar zien en gezien worden: 
ZIENN staat midden in de samenleving, heeft oog voor de belangen van 
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cliënten en voor die van haar samenwerkingspartners. Ze vindt haar 
werk de moeite waard en wil dat graag laten zien. De dubbele n verwijst 
naar NN, nomen nescio, hetgeen wil zeggen: naam onbekend. Daarmee 
verwijst ze naar het isolement waarin veel van haar cliënten verkeren. 
ZIENN helpt hen de weg naar de maatschappij (terug) te vinden. 

28 Pelikaanstraat hoek Spanjaardslaan 
Spanjaardshoek/ garage Rosier

Het appartementencomplex “De Spanjaardshoek” is opgetrokken uit 
witte steen en dateert van 1987. Op deze plek stond vroeger Garage 
Rosier, een begrip in Leeuwarden. Het bedrijf beschikte als eerste in 
Friesland over een zeer sterke kraanwagen. De “Jumbo” werd kort na de 
Tweede Wereldoorlog gekocht uit een Amerikaanse militaire opslag. Hij 
heeft heel wat blik in de provincie losgetrokken en weggesleept.
De familie Rosier woonde vanaf 1936 bij de garage in een prachtige, in 
1890 in neorenaissancestijl gebouwde, villa met de naam “Laanzicht”. 

Villa Laanzicht in 1895.
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Architect was H.H. Kramer, een tijdgenoot van W.C. de Groot.
Vanaf 1936 kreeg Rosier naast het dealerschap van Ford ook het 
importeurschap van Hansa Lloyd en Goliath (van de latere Borgward-
fabrieken). De grondlegger van het familiebedrijf G. Rosier, vader van 
twaalf kinderen, overleed op 1 april 1940 op mysterieuze wijze in 
Duitsland. Volgens zijn kleinzoon Marten Rosier, werd hij vermoedelijk 
vergiftigd na een bezoek aan de Borgward-fabriek in Bremen omdat hij 
te veel wist van de Duitse plannen. In 1957, vier zonen zaten toen in het 
Leeuwarder bedrijf, werd Rosier dealer van Renault.
De toenemende vraag naar auto’s leidde tot uitbreiding van de garage 
en dit betekende in 1960 de sloop van de karakteristieke villa.
Rosier verplaatste in 1980 het bedrijf naar industrieterrein de Hemrik. 
De garage aan de Spanjaardslaan, die opslagplaats was voor autohandel 
Oldehove B.V., werd op 13 augustus 1983 door brand verwoest. Over de 
oorzaak is altijd druk gespeculeerd maar de exacte toedracht is nooit 
bekend geworden.
 

Garage Rosier in 1963.
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Na de apotheek van Kouwenhoven, waar eerder een kantoor 
van de RABO-bank was gevestigd, gaat de Spanjaardslaan over 
in de Troelstraweg; dit wordt duidelijk aangegeven op de twee 
straatnaambordjes op de lantaarnpaal. Hier steken we de weg over  
en lopen de Steijnstraat in.

29 Steijnstraat

De Steijnstraat is een erg bijzondere straat. De tijd is hier een 
behoorlijke poos stil blijven staan. En daar is niks mis mee. Blijf zelf 
ook eens even stilstaan en geef uw ogen goed de kost. Veel van de 
originele bebouwing is bewaard gebleven. Geniet van de huizen met 
de veelal platte daken en hun prachtige dakranden en aanschouw 
het speelse metselwerk. De ontwerpers hebben een grote diversiteit 
aan soorten en kleuren baksteen gebruikt. We moeten hier lang 
zoeken naar de traditionele puntdaken die we elders tegenkomen. 
Deze Steijnstraat, maar ook de Paul Krugerstraat die we straks nog 
tegenkomen, laat zien dat de architecten en huizenbouwers uit de 
periode 1910-1920 trots mogen zijn op hun resultaten. De huizen in 
deze straten zijn nog steeds de stille getuigen van hun originaliteit 
en vakmanschap. En het is niet alleen prachtig om naar de huizen 
te kijken, maar het moet ook een feest zijn om in deze straten te 
wonen.

Wanneer we de Steijnstraat zijn doorgewandeld bereiken we een 
enigszins onoverzichtelijke kruising met een pleintje.

30 Nelson Mandelaplein 

Heel bijzonder en uiterst merkwaardig, deze naam, omdat hier (in 
tegenstelling tot het gemeentelijke straatnamenbeleid) een straat 
vernoemd is naar een nog levende persoon, leden van de koninklijke 
familie niet meegerekend. Burgemeester John te Loo heeft destijds 
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al zijn invloed aangewend om het beleid “eenmalig” te omzeilen in de 
periode dat de Zuid-Afrikaanse ANC-leider uit zijn gevangenschap op 
Robbeneiland werd vrijgelaten.
Aan het Nelson Mandelaplein ligt nog een behoorlijk stuk hoogbouw. 
Dat is het voormalige kinderziekenhuis van het Diaconessenhuis. 
Tegenwoordig zetelt hier De Kaap, een woonvorm voor 25 jongeren 
met een handicap of een chronische ziekte. Zij wonen zelfstandig in 
wooneenheden en appartementen met 24-uurs ondersteuning. Het 
kunstwerk dat op de zijgevel is aangebracht, is gemaakt door kinderen 
van de Wilhelminaschool en bewoners van de Kaap.

Bonne van der Zee
Leeuwarden heeft in de loop van de laatste tachtig jaar 
een groot aantal stadstypen gekend. En wie heeft ze niet 
meegemaakt: Ouwe Hat, Slanke Willem en bloemenman Manus, 
maandagsmorgens leurend met de Sport en Sportwereld en 
de rest van de week met zijn bloemen. Vooral de mimosa was 
populair bij deze karakteristieke Leeuwarder.
Eén van de echte laatste Leeuwarders die door nagenoeg iedereen 
gekend werd was Bonne van der Zee die in de Paul Krugerstraat 
woonde. Als zoon van een onvervalste “skeresliep” was hij de 
assistent van zijn vader, die dag in dag uit met zijn mobiele 
slijpinrichting in de weer was. In alle binnenstraten en op alle 
buitenwegen van de stad kon je vader en zoon tegenkomen. 
Bonne had de taak om het slijpwiel draaiende te houden maar 
belde ook bij de huizen aan om de potentiële klanten beleefd te 
vragen of er nog iets te slijpen was. Grasscharen, keukenscharen, 
messen, beitels je kon het niet zo raar bedenken of Van der Zee 
kon het slijpen. En …. klaar terwijl je wacht. Maar als er eens 
een mevrouw de deur opende die op de vraag “het mefrou nog 
wat te sliepen?” ontkennend antwoordde, dan was Bonne soms 
behoorlijk in zijn wiek geschoten en kon hij de mevrouw verbaal 
enorm uitfoeteren. Het “waarom hewwe jou niks te sliepen, gvd” 
was dan de gepeperde uitspraak.

Later werd Bonne ondergebracht in de opvang voor alleenstaande 
mannen van De Praktische Hulp aan het Oldegalileën en 
vervolgens in De Terp aan de Goudenregenstraat. Hij maakte 
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zich daar verdienstelijk door met de andere mannen oud 
papier in te zamelen bij bedrijven en winkels in de stad. Op die 
manier hadden de mannen een vrij leven, ze waren veel in de 
buitenlucht, ze maakten zich nuttig en konden op die manier een 
tegenprestatie leveren voor hun “kost en inwoning”. 
Van Bonne is een groot aantal leuke anekdotes bekend, maar de 
volgende typeert hem ten voeten uit. In de loop van de tijd had 
hij een aantal adresjes verzameld, waar hij met de regelmaat 
van de klok verscheen om er wat geld te krijgen. Zo kreeg hij bij 
een onderwijzersgezin in de Goudenregenstraat wekelijks een 
“kwartsje”. Toen Bonne op de bewuste zaterdagmorgen weer het 
tuinpad opliep om zijn “contributie” te innen was het gezin druk 
bezig om de auto in te laden voor een korte vakantie. “Volgende 
week maar dubbel, Bonnne”, zo sprak de onderwijzer, waarop 
Bonne reageerde met de historische woorden: “Daar kan ’k niet an 
beginne, g.v.d.”.

We houden vervolgens links aan en lopen de al eerder genoemde 
Paul Krugerstraat in. Bijna aan het eind slaan we rechtsaf en komen in 
de De la Reystraat. In deze omgeving ontdekt u een enigszins andere 
bouwstijl. Ook ziet u dat er op sommige plaatsen meer ruimte is ontstaan 
dan op andere gedeelten in de wijk. Hier heeft de renovatie van de 
Transvaalwijk ruimte gemaakt door oude woningen af te breken. Hier en 
daar heeft men vervolgens de wijk gedeeltelijk vernieuwd door aanbouw 
aan de bestaande bebouwing. Vrijgekomen ruimtes zijn nu ingericht als 
parkeerplaatsen voor het onontbeerlijke autoblik. 
We slingeren ons door de De la Reystraat en langs de pleintjes om uit 
te komen in de Schalk Burgerstraat. Hier gaan we rechtsaf en komen 
dan vervolgens in de Pretoriastraat waar we linksaf slaan en nu vanaf 
de andere kant de voormalige kantoren en magazijnen van R.S. Stokvis 
tegenkomen. In vroegere jaren was dit deel van de straat afgesloten met 
een hekwerk om het gebied van Stokvis te kunnen afsluiten. Vandaag de 
dag kunnen we hier normaal passeren. 
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31 Singelstraat 41 
Bakkerij vonk / CSL

Een begrip in Leeuwarden was bakkerij Vonk. Als kleine 
middenstander vestigde J. Vonk zich in 1900 in de Singelstraat. In 
1959 waren er in Leeuwarden inmiddels zes winkels en een bakkerij 
in Stiens. Singelstraat 41 werd te klein voor de bakkerij en na enkele 
overnames van andere bakkerijen, waaronder Tromp, is het bedrijf in 
1964 verhuisd naar een grote hal aan de Lorentzkade. Tegenwoordig 
is Copy Service Leeuwarden gevestigd op de nummers 39-43.

32 Singelstraat 16 
Slijperij De Eestroom

Het was op 1 november 2011 een drukte van belang in dit markante 
pand. De winkelbel rinkelde onophoudelijk. Een bloemenzee verhulde 
even dat het hier ging om een ambachtelijke slijperij. Sip van der 
Weide (68) en zijn vrouw Joke kwamen vazen tekort. Hij was een 
halve eeuw eigen baas. Die dag kreeg hij ook nog onverwacht 
bezoek van wethouder Henk Deinum die hem een Gouden Leeuwtje 
opspeldde. Van der Weide is namelijk jarenlang stadsambassadeur 
en organiseert mede de zogenaamde Liwwadderdag. “Ik bin gek 
met Liwwadden”, aldus een graag pratende Sip die zijn hele leven 
in dezelfde buurt is blijven wonen: “wij binne nooit uut de wyk 
wegweest”.
“De Singelstraat was froeger de levensader fan de wyk”. Sip van der 
Weide bedoelt hiermee dat er heel veel middenstanders woonden en er 
veel bedrijvigheid was. “Je hoefden de stad dur niet foar in. Alles was 
hier foarhanden”, aldus Van der Weide. Er zat een bakkerij van Vonk, 
een fietsenzaak, een taksibedrief, een krudenier en noem maar op”.
Sinds 1973 zit hij in de Singelstraat. Het interieur oogt als een 
museum. Het hangt vol met oud ambachtelijk gereedschap. Hoewel hij 
al AOW geniet denkt hij nog niet aan ophouden. Een opvolger heeft hij 
niet en Van der Weide realiseert zich dat hij een uitstervend beroep 
heeft. Hij schat dat er nog een stuk of vijftien vergelijkbare zaken zijn 
in Nederland. De stichting industrieel erfgoed heeft belangstelling 
getoond voor de inventaris.



56

Achter de toonbank wisselt Van der Weide veel informatie uit met zijn 
klanten. Hij neemt even veel tijd voor het slijpen van bijvoorbeeld een 
paar schaatsen als het praatje bij aflevering. “Ach ja juh myn klanten 
binne myn frienden”. En daarmee is hij tegelijkertijd ambassadeur 
voor de Leeuwarder taal, de enige taal die hij spreekt, naar zijn eigen 
zeggen.
Nog een tip: als de blauw-geel gestreepte Leeuwarder vlag uithangt is 
de zaak open.

Sip van der Weide in zijn slijperij.

33 Singelstraat 22 
Buurthuis Rengerspark

Het buurthuis is het kloppend hart van de wijk. Jarenlang was hier de 
peuterspeelplaats van Emmy Veneboer. Tegenwoordig worden in het 
gebouwtje veel activiteiten georganiseerd. Vooral de biljarters nemen 
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een prominente plaats in. Ook is het de uitvalsbasis van de jaarlijkse 
Nieuwjaarsduik. Met snert en glühwein worden de afgekoelde 
zwemmers hier weer opgewarmd. 

De “levensader” Singelstraat liep in januari 1986 vaatscheurtjes op. Een 
bouwvakker die op de benedenverdieping van nummer 47 bezig was zag 
bloed door het plafond sijpelen en schakelde de politie in. De agenten trof-
fen twee personen aan die door messteken om het leven waren gebracht. 
Korte tijd later werd een verdachte aangehouden.

34 Spanjaardslaan 7-9-11

Aan het eind van de Singelstraat gaan we rechtsaf en komen we weer 
op de Spanjaardslaan.
We genieten nog even van de bijzondere onder- en bovenwoningen 
aan de rechterkant. Grote, statige woningen met erg veel authentieke 
elementen. Bijzonder hoge woonkamers met vaak schitterend 
bewerkte plafonds en prachtige voordeuren met een voorname 
uitstraling. Ooit woonde hier de bekende Friese cabaretier Rients 
Gratama; een van zijn buren was de markante architect Hero 
Feddema.
Het laatste gedeelte van de Spanjaardslaan bestaat uit een aantal 
vrijstaande woningen, eentje zelfs nog met een eigen bruggetje. En we 
hebben u al eerder attent gemaakt op de sloot rondom de witte villa op 
de hoek; de voormalige Lijkvaart, nu een gemeentelijk monument. 

We zijn nu weer aangekomen bij ons vertrekpunt, de Noorderbrug. De 
route gaat verder door een ander deel van de wijk, dus aan u de keuze:  
de wandeling voortzetten of op een later tijdstip de rest van de wandeling 
vanaf dit punt vervolgen.
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35 Spanjaardslaan 12a
Stalhouderij Poelsma

We vertrekken weer vanaf de Noorderbrug. De Spanjaardslaan 
ligt voor ons en wat er aan opvalt is dat de linkerkant vrijwel in 
een rechte lijn loopt, terwijl de rechterkant behoorlijk naar rechts 
uitwaaiert. De reden hiervan is dat hier vroeger een grachtje heeft 
gelopen dat schuin uitliep en eindigde in de Dokkumer Ee.
In het midden (nu de werkplaats en kantoor van Bouwbedrijf De 
Vries) staat de voormalige stalhouderij van Poelsma. De gevel van 
het linkerpand draagt nog de originele naam.
Hier stalden en laafden in vroeger dagen de schippers van de 
trekschuiten en koetsiers hun paarden. Een prachtige plek aan de 
rand van de oude stad en op steenworpafstand van de bocht in de 
Dokkumer Ee waar de schepen vaak hun goederen losten. De route 
naar de Leeuwarder binnenstad voerde daar eveneens langs. 
Later verruilde de firma Poelsma de paarden voor de 
onvermijdelijke auto. Het bedrijf heeft ontzettend veel bruidsparen 
naar het stadhuis vervoerd, maar specialiseerde zich in 
begrafenisritten. Daarom was het meestal een slecht teken als 
“Poelsma” voor de deur stond.
De rij met drie klassieke en beeldbepalende woningen zijn zeer de 
moeite waard. Ze zijn gebouwd in 1897 maar naspeuringen naar de 
ontwerper zijn (tot nu toe) op niets uitgelopen. Na de laatste woning 
gaan we linksaf de smalle Spanjaardsstraat in, met zijn rijtje van 
drie en een rijtje van vijf (links om de hoek) woningen die het 
laatste restant vormen van wat eens het vroegere IJsbaankwartier 
was.
Het voormalige koetshuis en de paardenstal van de stalhouderij 
moeten zich op dit moment in deze omgeving als een vreemde 
eend in de bijt voelen. De monumentale gebouwen, waarvan de 
ontwerpen worden toegeschreven aan W.C. de Groot, zijn in gebruik 
bij bouwbedrijf De Vries. Hun schoonheid gaat echter grotendeels 
verloren achter een lelijke schutting.

De geschiedenis van het ijsbaanterrein
Tot de helft van de negentiende eeuw werden er ‘s winters 
voornamelijk schaatswedstrijden gehouden op de Leeuwarder 
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grachten. De aangroei van het ijs ging niet altijd even 
gemakkelijk omdat het water stroomde en er vrij veel 
scheepvaartverkeer was. Daarom kocht de Vereniging De IJsclub 
in 1885 in deze omgeving 3 ha. grond dat geschikt gemaakt werd 
voor de schaatssport. De ijsbaan bevond zich achter een wijkje 
met arbeiderswoningen, ten noorden van de Spanjaardslaan. 
Het ijsbaanterrein was tweehonderdvijftig meter lang en 110 
meter breed. Het bevond zich aan het eind van de Bleekerstraat 
en strekte zich uit tussen IJsbaanstraat en De Oude Meer en van 
het Rengerspark tot halverwege de Dokkumertrekweg. Als het 
’s winters vroor, dan konden de Leeuwarders al redelijk snel en 
veilig schaatsen. Oudere Leeuwarders weten zich nog precies 
te herinneren waaraan ze konden zien dat de ijsbaan open was: 
als op de stadsbussen de geel-blauwe vlaggetjes wapperden. 
De winter van 1962-1963 is de laatste geweest waarop de 
ijsbaan aan de Bleekerstraat volop in gebruik is geweest. Het 
ijsbaankwartier begon te verpauperen en de ijsbaan kreeg daar 
zijn deel van mee. Zomerdag werd het terrein nog wel gebruikt 
als voetbalveld en zelfs nog als camping. De aftakeling duurde 
tot 1979; toen werd met de gemeente de ‘uitruil’’ beklonken 
met een overdekte kunstijsbaan bij de Frieslandhal. Er waren 
nieuwe verkeersplannen en de gemeente had daarvoor het 
ijsbaanterrein nodig. De brede Rengerslaan, verbindingsweg 
tussen de binnenstad en de rondweg om Leeuwarden, werd 
langs het Rengerspark aangelegd. Op het ijsbaanterrein is 
vervolgens nieuwbouw verrezen voor de NHL.

36 Dirk Zeperweg 2 
De Hofwijck

Aan de Dirk Zeperweg (burgemeester van Leeuwarden van 1866-
1871) vinden we wijkzorgcentrum en verpleeghotel De Hofwijck. 
Dit zorgcentrum zit hier sinds 1988 maar de geschiedenis ervan gaat 
terug tot lang vervlogen tijden, tot 1758 om precies te zijn toen het als 
Diaconiehuis in de Grote Kerkstraat werd gevestigd.





Bezoek van koningin Wilhelmina aan de ijsbaan in de Bleekerstraat, 1917.
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37 Camstraburen

We vervolgen de Dirk Zeperweg in de richting van de Dokkumer Ee. 
Hier gaan we linksaf.
Aan de linkerkant (nu een appartementencomplex) bevond zich 
vroeger een keur aan kleine woninkjes afgewisseld met particuliere 
bedrijfjes en pakhuizen. Immers Camstraburen lag aan de Dokkumer 
Ee en via die waterweg werd de vele handelswaar aan- en afgevoerd. 
Het wasknijperfabriekje van Bosma, het machinefabriekje De 
Eendracht, een schilderswerkplaats, het timmerbedrijf van Van der 
Weide, de metaalgieterij van Mohrmann, de oudmetaalhandel van 
Cohen en Miedema’s houtwarenfabriek. Deze laatste fabriek bestaat 
nog steeds in Leeuwarden, maar is na diverse schaalvergrotingen 
uiteindelijk op industriegebied De Hemrik beland. De familie 
Miedema werd als werkgever erg gewaardeerd, maar was ook op 
kerkelijk gebied erg ondernemend. De eigen kleine kerkelijke gemeente 
“De Vergadering van Gelovigen” hield kerkdiensten in de ruimte 
onder hun woning aan Camstraburen. 

Gezicht over de Dokkumer Ee met links Camstraburen, circa 1920.
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Het jaagpad
Het plaveisel van de Dokkumertrekweg is, na het gereedkomen 
van de bouw van de hogescholen, over de hele lengte vernieuwd. 
Daarbij hebben de ontwerpers aan de waterkant een strook van 
plm. 2 meter een ander aanzicht gegeven dan de naastliggende 
rijbaan. Hiermee heeft men het vroegere jaagpad (trekweg) 
willen symboliseren, waarlangs jarenlang de schippers van de 
trekschuiten hun paarden aanspoorden om het scheepje langs de 

Bij Miedema in Camstraburen werden in 1954 onder andere 

polsstokken gemaakt. FOTO: BAS DEN OUDSTEN.
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Ee te trekken. En als de schipper niet rijk genoeg was om er een 
paard op na te houden, werden de schippersvrouw en -kinderen 
”yn ‘e beage” vastgesjord om het scheepje vooruit te helpen.

We volgen onze weg langs het water. De laatste rij woningen voor de 
nieuwbouw is het voorbeeld van het wonen in vroeger tijden. Er heerst 
nog steeds een nostalgisch sfeertje. Ook hier zien we de gigantische 
tegenstelling tussen oud en nieuw. Aan de ene kant de vaak piepkleine 
woninkjes aan de Dokkumertrekweg, aan de andere kant de enorme 
complexen van de hogescholen.

 

38 Dokkumertrekweg 
Molen De Eendragt

Vlak voor de verhoging in de weg (duiker) staan de restanten van 
stellingmolen De Eendragt. De molen bestaat al in 1786 en is op dat 
moment in gebruik als pelmolen. Omstreeks 1830 wordt het een 
oliemolen met als eigenaar de Leeuwarder grutter Oebele Rinkes 
Nolledes. In 1872 krijgt de molen een 20 pk stoommachine. De 
bovenbouw is omstreeks 1889 naar Anjum verhuisd. Daar is de 
korenmolen na een blikseminslag afgebrand. Die molen wordt wel 
herbouwd maar krijgt de bovenbouw van de Leeuwarder molen. 
De resterende ronde onderbouw van de Eendragt is uniek. 
Achtkante stellingmolens met een ronde stenen bovenbouw zijn er 
meer geweest, maar ronde molens met een achtkante bovenbouw 
zijn er niet. Daarnaast is het aangebouwde pakhuis met een 
trapgevel in neo-Hollandse renaissancestijl ook heel bijzonder.
Merkwaardig genoeg is dit unieke molenrestant (nog) geen 
beschermd monument. De huidige eigenaar, Stenden University, 
heeft in de afgelopen jaren meerdere plannen met de molen 
gelanceerd, maar tot nu toe heeft dat nog niet geleid tot een nieuwe 
bestemming en staan de historische restanten er maar verdrietig bij 
te midden van de nieuwbouw van de hogescholen. 
Onder de duiker door stroomt de Oude Meer, een aftakking van de 
Dokkumer Ee. Dit watertje slingerde zich vroeger dwars door dit 
gebied dat grensde aan de ijsbaan, waarna het zijn weg vervolgde 
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door het Rengerspark om uiteindelijk ergens in het vroegere 
Jodenland te eindigen.

We gaan hier linksaf, we steken de stoep over en vervolgen onze weg 
over het terrein van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, één van de 
huidige grootgebruikers in dit gebied. Op dit terrein is een drietal vijvers 
aangelegd die de loop van de Oude Meer min of meer symboliseren. 

39 Rengerslaan 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
(NHL)

Ingeklemd tussen de recente nieuwbouw staat nog een deel van 
de Bouhof, de voorganger van deze hogeschool. Architect Abe 
Bonnema ontwierp in 1984 het in grijze baksteen uitgevoerde 
scholencomplex voor het hoger onderwijs. De Leeuwarders kregen 
niet gemakkelijk de handen op elkaar voor zijn ontwerp. Het was 
kleinschalig met een stapeling van blokvormige, verspringende 
onderdelen. 
Het vergrote aanbod van studierichtingen en de toenemende 
aanwas van studenten noodzaakte tot het maken van 
uitbreidingsplannen. De nieuwbouw van het befaamde 
architectenatelier Herman Hertzberger staat in schril contrast 
met de oude Bouhof van Bonnema. Het nieuwe gebouw is 
uitgevoerd met veel glas, heeft daardoor binnenin veel meer licht, 
is transparanter en staat grotendeels op poten, zodat er doorkijkjes 
mogelijk zijn naar het binnenterrein. De enorme kolossen staan op 
schuin geplaatste betonnen poten. Een “Glazen duizendpoot” kopt 
de Leeuwarder Courant in een artikel van januari 2010.

Het bijzondere bushokje
Op de Rengerslaan komen we op het grote “studentenplein” 
ook een oude bekende tegen. De prachtige wachtruimte voor 
de bus, ontworpen door de Leeuwarder architecten Borren en 
Staalenhoef. In eerste instantie vervaardigd als wachtruimte 
op het gerenoveerde Beursplein heeft het heel wat tongen in 
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beweging gebracht. Niet vanwege zijn moderne aanblik op zo’n 
historische plek, vlakbij de oude Wirdumerpoort, maar meer nog 
vanwege de enorme kostenpost. 
Over het ontwerp is destijds goed nagedacht. De wachtende 
reizigers hebben een optimaal zicht op komende en gaande 
bussen. De buitenzijde is afgewerkt met helder gehard glas dat 
koud gebogen is om extra hardheid te krijgen. Als decoratieve 
afwerking werden bladeren van platanen op het glas geëtst. Het 
geheel is vervaardigd in Italië.
Na de aanpassing van het Beursplein verdween de “design” 
wachtruimte naar een opslagplaats en dreigde daar in de 
vergetelheid te geraken. Totdat er een tweede leven voor werd 
gevonden. En sinds enkele jaren doet de bushalte weer dienst 
waarvoor hij ooit werd ontworpen: als wachtruimte voor de bus. 

De molenromp aan de Dokkumertrekweg en de nieuwbouw van de NHL.
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Hier gaan we linksaf de Ubbo Emmiuslaan op. Aan de rechterkant zien we 
de kinderboerderij.

40 Jeugdweg 3 
Kinderboerderij

Sinds de komst van de hogescholen is de boerderij wel op dezelfde 
plaats blijven staan, maar door een grondruil lijkt het alsof hij meer 
in de richting van de Rengerslaan is verplaatst.
De kinderboerderij is eigenlijk niet meer weg te denken uit de 
Leeuwarder gemeenschap. Een prachtige en rustige plek voor ouders 
en kinderen om een paar uur te verpozen te midden van kleine en 
grotere dieren. Vooral in de lente wanneer de jonge dieren worden 
geboren en vertroeteld kunnen worden weten veel vaders en moeders, 
maar ook oma’s en opa’s de weg naar de uitspanning te vinden die 
onlangs werd gerenoveerd en voorzien van een nieuwe speeltuin. 

Ontspannen op de kinderboerderij in 1960. 

FOTO: SJOERD ANDRINGA.

Aan onze linkerhand zien we nog een deel van de al eerder genoemde 
Oude Meer, terwijl na de kinderboerderij de nieuwe sporthal Rengers 
is verrezen. Tenslotte zien we het overdekte zwembad De Blauwe Golf. 
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Aangekomen bij de Jelsumerstraat slaan we linksaf. Bij de driesprong 
gaan we rechtsaf de Valkstraat in. We hebben nu het terrein van het 
vroegere Sint Bonifatius Hospitaal aan onze rechterhand. Aan het einde 
van de Valkstraat nemen we NIET de rotonde, maar slaan we linksaf,  
de Leeuwerikstraat in. 

41 Transvaalstraat 75 hoek Leeuwerikstraat 
Koningin Wilhelminaschool

De Koningin Wilhelminaschool is een bouwwerk van grote 
architectuur- en cultuurhistorische waarde. Volgens een 
omschrijving in het rijksmonumentregister is hier sprake van “een 
voorbeeld van hoogst expressieve architectuur van bovenregionale 
betekenis in Amsterdamse Schoolstijl met invloeden van Dudok”. 
De school werd gebouwd in 1930 naar een ontwerp van architect 

De Wilhelminaschool hoek Leeuwerikstraat – Transvaalstraat. 

FOTO: DIKKEN EN HULSINGA.
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L. Reinalda. De beide vleugels van het gebouw omarmen een 
speelplaats. Boven de luifel stond altijd in smeedijzeren letters de 
naam “School Maria Louise” en het jaartal “1931” aangebracht. 
Door een reorganisatie zijn de letters aangepast in Koningin 
Wilhelmina. Oudere Leeuwarders gebruiken altijd nog de naam 
Maria Louiseschool.
Hendrik ten Hoeve (1945-2009), ooit leerling op deze school, was een 
groot kenner van de geschiedenis van Leeuwarden en verzamelaar 
van voorwerpen die daarmee te maken hadden. Zo was hij ook in 
het bezit van een krokodillenschedel. Hoofdmeester Dijkstra had 
hem meegenomen uit ‘’Indië”. Hij gebruikte hem in de jaren vijftig 
om kinderen te straffen: als je iets had uitgehaald, moest je je hand 
in de bek stoppen, waarna de kaken even, maar stevig, werden 
aangedrukt. En dat voelde je wel .... De schedel ligt inmiddels in het 
Natuurmuseum Fryslân.

De W.C. van Munsterschool in 1935.
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42 Leeuwerikstraat hoek Lijsterstraat 
W.C. van Munsterschool / Laudastate

Even verderop aan de linkerkant zien we een appartementen-
complex. Op deze plaats stond vroeger een school. In 1920 werd de 
W.C. van Munsterschool “ingewijd”. In de openingstoespraak werd 
opgemerkt dat het stoffelijk overschot van Van Munster al jaren 
rust maar dat zijn roem blijft leven. Hij overleed in 1913. In het 
dagelijks leven was hij hoofd van de christelijk nationale school in de 
Kruisstraat en werd geroemd om zijn “arbeid voor standvastigheid, 
vasthoudendheid en geloof.” In 1980 werd de bestuursschool 
gevestigd in het gebouw. Jeugdige scholieren maakten plaats voor 
gemeenteambtenaren.
Later deed het sportlokaal nog dienst als sportschool van Hendry 
Thamrin. In 1996 is het karakteristieke gebouw gesloopt. Op de 
vrijgekomen plek had de projectontwikkelaar Cees Tadema een 
flatgebouw gepland. Buurtbewoners tekenden protest aan. Er werden 
enkele verdiepingen afgeknabbeld en uiteindelijk kwam er tot ieders 
tevredenheid een complex bestaande uit 21 appartementen met de 
naam Laudastate.

43 Leeuwerikstraat 1 
foto Mellema

In het laatste winkel-woonhuis rechts zijn bijna alle oudere 
Leeuwarders wel eens geportretteerd. Het was namelijk het atelier 
van Foto Mellema, een begrip in Leeuwarden in portretfotografie.

Hier volgen we de rotonde naar rechts en passeren vervolgens de 
Algemene Begraafplaats die we al eerder beschreven. 



de wandeling71

44 Rengerspark

Het schitterende Rengerspark aangelegd in 1904 vormt tezamen 
met de begraafplaats een groene long. Het park is vernoemd 
naar de schenker van de grond waarop het park is verrezen: 
mr. W.J. van Welderen baron Rengers, van 1877 tot 1883 
burgemeester van Leeuwarden. De tuinarchitect Copijn tekende  
voor het ontwerp en de inrichting van het park.
 

De wandeling eindigt op de plaats van waar we zijn vertrokken:  
de Noorderbrug.

De entree van het Rengerspark op een prentbriefkaart uit 1918.
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