
08:00 uur NIEUWS uit het Noorden

09.00 uur Muziek uit het Noorden

10.30 uur On the Road

12.00 uur NIEUWS uit het Noorden

12.15 uur Zomer Live

13.00 uur NIEUWS uit het Noorden

14.00 uur On the Road

15.30 uur Muziek uit het Noorden

17.00 uur Herhaling: Zomer Live

17.45 uur Films van Toen: Onderdendam

19.00 uur WORKOUT!

20.00 uur Films van Toen: Onderdendam

Vandaag op Podium.TV!

Ziggo
kanaal

Vandaag op Podium.TV

Muziekclips van bekende artiesten en

opkomend talent uit Noord-Nederland.

Journalisten van het DvhN en LC

blikken terug op het afgelopen jaar

met de coronaproblematiek.

Kijk terug op www.Podium.TV
35

Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag

09.00 - 18.00 uur
Vrijdag 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

SALE
bij Heys

Wolky voor dames
Wolky Byte

Geschikt voor losse inlay

van € 139,95

Nú voor€99.-

.Met klittenband verstelbaar. Zeer lichtgewicht. Leren voetbed. Volledig met leer gevoerd.Uitneembaar anatomisch gevormd. voetbed; geschikt voor eigen zooltjes
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en zijn nalatenschap in de stad en ver-
der in Friesland.

Op zijn twintigste vertrok Gerryt
(zo schrijft hij zijn voornaam) naar
Leeuwarden. Hij schreef zich in met
de achternaam Van der Wielen: de
eerste keer dat die naam op schrift
werd gebruikt. Het was een verwijzing
naar de Grote en Kleine Wielen bij zijn
geboortedorp Tietjerk. Hij trouwde
met Debora Boersma en na haar dood
met haar nicht Baukje van Slooten.
Zijn zoons zouden hem opvolgen in
verschillende bedrijfstakken.

Over zijn persoonlijke leven is ver-
der weinig bekend, behalve dat hij

E
en van de markantste gebou-
wen die Gerrit van der Wielen
Leeuwarden heeft nagelaten
is de royale woning aan de

Nieuwestad, die tegenwoordig het
Catshuis heet. Naar Pieter Cats, de op-
drachtgever. Cats was rijk geworden
met de lakenhandel, hij deed in on-
roerend goed en hij verstrekte lenin-
gen en hypotheken.

Iemand met zo’n aanzien heeft een
passende woning nodig. Daarom
kocht Cats in 1804 het voormalig
Stadhouderlijk Hof. Hij liet de balzaal,
de hofkapel en de badkamer slopen,
in samenwerking met de veelzijdige,
hardwerkende Gerrit van der Wielen.

Terwijl het hof werd verbouwd
kwam Cats op een ander idee. Hij
kocht panden op wat nu de Nieuwe-
stad heet en destijds de Deinumer
Suupmarkt en liet ze, weer met bege-
leiding van Van der Wielen, slopen.
Op die in het oog springende plek wil-
de hij een compleet nieuwe, imposan-
te woning. Het hof verkocht hij. Het al
bestelde bouwmateriaal ging naar het
nieuwe project.

Dat nieuwe huis werd ontworpen
door mensen uit Amsterdam, materi-
aal en vaklui kwamen daar deels ook
vandaan, maar Van der Wielen speel-
de een belangrijke rol. Het is duidelijk
dat Cats alle vertrouwen in hem had,
en hij was niet de enige in Leeuwar-
den.

V
an der Wielen was immers van
alle markten thuis, hij was
metselaar, timmerman, bouw-

kundige, taxateur, smid en woningin-
richter en hij richtte mede een school
op voor bouwkundig tekenaars. Veel
van die ambachten had hij zichzelf ge-
leerd.

Hij had bovendien een eigen zalen-
centrum in een voormalige schuil-
kerk. In het begin gingen de bezoekers
Zalen Van der Wielen in via het woon-
huis van de eigenaar, aan de Sacra-
mentsstraat. Door aankoop van buur-
panden kon hij de ingang naar de
Breedstraat verleggen. Het centrum
bestaat nog steeds, maar heet nu Za-
len Schaaf.

Het Catshuis speelt een grote rol in
een nieuw boek over Gerrit van der
Wielen (1767-1858), geschreven door
Martine van der Wielen-de Goede. Ze
begon uit ‘globale interesse in de fa-
miliegeschiedenis’ – zoals ze in het
voorwoord stelt – maar haar werk
mondde uit in dit degelijke, gedetail-
leerde en toch zeer leesbare boek over
de man, zijn werken (al is niet hele-
maal zeker wat allemaal van hem is)

zich in de roerige patriottentijd poli-
tiek afzijdig hield, en dat in latere pe-
riodes ook leek te doen. Het is opval-
lend hoe gering de rol is geweest van
de grote gebeurtenissen uit die tijd
(Bataafse republiek, Napoleon) op het
werkzame leven van Van der Wielen.
Hij werkte stug door, kocht panden,

had een timmerfabriek, een smederij,
hij was zelfs brandmeester bij de
brandweer. En hij werd tot stadsarchi-
tect benoemd, wat ook inhield dat hij
over de riolen en de straatverlichting
ging.

Onder zijn leiding werd Leeuwar-
den grondig aangepakt. De verwaar-
loosde waterpoorten en landpoorten
werden gesloopt – die hadden geen
functie meer – en de wallen en de
dwingers, ooit aangelegd om de stad
te verdedigen, werden parken. Met
tuinarchitect Lucas Roodbaard werk-
te hij aan wat nu de Prinsentuin is. De
wegen richting Groningen en Zwolle

werden voorzien van klinkers.
Hij zorgde ook voor nieuwe gebou-

wen. Zo maakte hij een plan voor een
militair ziekenhuis op de Wissesdwin-
ger – nog steeds bekend als de Infir-
merie – en hij bouwde een (later ge-
sloopt) stadsziekenhuis bij de Blok-
huispoort. Hij bouwde acht scholen,
zoals de Stadstussenschool aan het Ja-
cobijnerkerkhof, waar nu de kinder-
opvang zit.

Z
ijn hoofdwerk werd de Prins
Frederikkazerne op de Ame-
landsdwinger, naar voorbeel-

den uit Amsterdam en Utrecht. De ka-
zerne brandde twee jaar na zijn dood
af – de brand was zo spectaculair dat
Willem Troost er een schilderij van
maakte. Het geruïneerde gebouw
werd herbouwd, maar soberder. Alle
versieringen die Van der Wielen had
bedacht bleven achterwege.

Het is fascinerend te zien met hoe-
veel bekende plekken van Leeuwar-
den Van der Wielen zich heeft bezig-
gehouden, van de Oldehove tot en
met de Stadsbegraafplaats. Maar de
langste lijst is die van woningen en
woningaanpassingen.

In de tijd van Van der Wielen was
een nieuwe, strakke stijl in zwang ge-
raakt (neoclassicisme), in plaats van
de van rijk versierde gevels uit de tijd
daarvoor. De gevels werden recht, sta-
tig en een beetje streng, met boven
een kroonlijst, zo’n brede steun onder
de dakgoot, en forse schoorstenen.

Het was zo in zwang, dat allerlei
spits toelopende gevels vervangen
werden door deze nieuwe stijl. De ver-
schillen vallen op bij twee schilderijen
van de Nieuwestad: in 1790 hebben al-
le huizen nog zo’n ouderwetse, spits
toelopende gevel, in 1850 is alles def-
tig recht.

H
et is niet duidelijk of Van der
Wielen zich met al die pan-
den heeft bemoeid, maar on-

waarschijnlijk is het niet. De schrijf-
ster van het boek gebruikt de kroon-
lijsten als het ware als zijn vingeraf-
druk, en stelde een lijst samen van
gebouwen waar hij mee te maken kan
hebben gehad.

Zijn bemoeienis is in elk geval dui-
delijk bij het Catshuis. Daarvan was
Van der Wielen niet de architect (in
elk geval niet de enige) maar wel een
soort opzichter met een vinger in de
pap. Toen Cats een marmeren schoor-
steenmantel van de Amsterdamse
steenhouwer Jean Guillot afwees, ver-
moedde die dat Van der Wielen daar-
achter zat. ‘Imand die zoo veel kennis
van marmer heeft als een Esel van Sa-
tijn’, volgens Guillot, die er prat op
ging dat hij nog marmer had geleverd
voor Paleis Het Loo.

Die lage dunk werd in Leeuwarden
niet gedeeld: toen Van der Wielen op
zijn 91ste overleed, prees de Leeuwar-

der Courant hem uitvoerig als een
man door wie ‘deze stad in die jaren
zoovel is verbeterd en verfraaid ge-
worden’ en iemand die ‘door eenvou-
digheid van zeden en braafheid van
karakter aller achting verdiende’.

ASING WALTHAUS

Gerrit van der Wielen, in 1843 geschilderd door Tjeerd Eernstman. FOTO FRIES MUSEUM

De man die
Leeuwarden
vernieuwde

Leeuwarden mo-
derniseerde aan
het begin van de
negentiende
eeuw. Stadspoor-
ten verdwenen,
dwingers werden
parken, statige ge-
bouwen versche-
nen. Midden in
die verandering
stond stadsarchi-
tect Gerrit van der
Wielen.
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Martine van der Wielen-de

Goede, Gerrit van der

Wielen (1767-1858),

Stadsarchitect van Leeu-

warden. Uitgeverij Bonas,

Hilversum, 29 euro.

De brand die in 1860 de Prins Frederikkazerne in de as legde.

FOTO’S HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN

Het woonhuis van Pieter Cats aan de

Nieuwestad, in 1932 gefotografeerd

door Charles Gombault.

Metselaar,
timmerman, smid
en oprichter van
Zalen Schaaf


