
 

 

Leeuwarden 1945-1965 

 
Uitgegeven door het Gemeentebestuur van Leeuwarden ter gelegenheid van het 
afscheid van Mr. A.A.M. van der Meulen als Burgemeester op 28 februari 1966 

Stadsarchivaris W. Eekhoff heeft in zijn nog altijd veel gelezen geschiedkundige 
plaatsbeschrijving de historie van Leeuwarden tot omstreeks 1845 te boek gesteld. 
Het vervolg daarop, tot ongeveer 1905, is geschreven door de latere archivaris mej. 
R. Visscher. Wie iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden, van de 
oudste tijden tot het begin van deze eeuw, kan vaak met succes een beroep doen op 
deze twee werken. 

Met de geschiedenis van het Leeuwarden van deze eeuw is het vaak moeilijker 
gesteld. Niet, dat het aan de documentatie over deze periode ontbreekt. Integendeel, 
na 1900 zijn de archiefkasten met méér materiaal belast dan in alle eeuwen 
daarvoor. Niet alleen is er in deze periode zeer veel gebeurd, ook heeft de papieren 
begeleiding van het gebeuren een zeer grote omvang aangenomen. 

De belangrijkheid van deze periode, gekenmerkt door een sterke stedelijke expansie, 
met twee oorlogen als breuklijnen, doet sterk betreuren, dat tot dusver niemand zich 
geroepen heeft gevoeld het werk van Eekhoff en van mej. Visscher voort te zetten. 
Hoe verder 1900 van ons af komt te liggen, des te begerenswaardiger, maar ook des 
te moeilijker, wordt het de sindsdien verstreken tijd in de vele plaatselijke 
gebeurtenissen te ontleden. 

Dit probleem staat op de achtergrond van de motieven, die tot de samenstelling van 
dit boek hebben geleid. De meerderheid van het college van burgemeester en 
wethouders (dat waren de wethouders zonder de burgemeester) heeft in 1965 het 
besluit genomen op 28 februari 1966 een verzamelwerk te doen verschijnen over 
een groot aantal aspecten van de gemeentelijke ontwikkeling in de eerste twintig 
jaren na de tweede wereldoorlog. 

Daarvoor bestonden twee motieven. Het eerste was, dat in deze twintig jaren meer is 
gebeurd dan in welke periode van gelijke duur ook. Zo veel, dat bij de samenstelling 
van dit werk wel is gebleken, dat volledigheid een onbereikbaar ideaal is. De 
verschillende auteurs hebben een keus gemaakt uit feiten, die uit de dossiers en 
soms uit hun herinnering waren op te diepen. In dit boek zijn geen historici aan het 
woord; de schrijvers zijn mensen van de (in hoofdzaak gemeentelijke) praktijk, die in 
de keus der feiten en vooral in de verwerking daarvan veelal getuigen van hun actief 
meebeleven. Het tweede motief voor het samenstellen van dit boek ligt verscholen in 
de verschijningsdatum, 28 februari 1966 dus. Het is de laatste dag van de 
ambtsperiode van de burgemeester, die vrijwel al deze twintig jaren de eerste burger 
van Leeuwarden is geweest. Er scheelt een halve maand aan het twintigjarig 
burgermeesterschap, want de installatie van mr. A.A.M. van der Meulen geschiedde 
op 16 maart 1946. Daar staat tegenover, dat de heer Van der Meulen reeds direct na 
de bevrijding wethouder werd en al sinds september 1931 deel uitmaakte van de 
raad. 



 

 

Dit, gevoegd bij de grote belangstelling voor de geschiedenis van de stad, die de 
scheidende burgemeester kenmerkt, maakt het niet twijfelachtig, naar het oordeel der 
wethouders, dat mr. Van der Meulen van harte zou hebben ingestemd met dit 
initiatief. 

De initiatiefnemers laten in het midden, of het desgevraagd evenzeer de instemming 
van mr. Van der Meulen zou hebben gehad, zijn signatuur aan dit boek mee te 
geven, als een belangrijk kenmerk van de hierin beschreven bestuursperiode. Dit 
hebben de wethouders echter gaarne voor hun rekening genomen. 

Inhoud 

Veelzijdige groei  

Het oude hart  

Meer woningen 

Te weinig woningen 

Bevolking in cijfers 

Veemarkt - Slachthuis 

Beurs en markten 

Verkeer en vervoer 

Industrialisatie 

Gas en elektriciteit 

Watervoorziening 

Onderwijs 

Cultureel leven 

Sport en recreatie 

Sociale zorg 

Medische zorg 

Zorg voor veiligheid 

Reiniging 

Financiën 

Voorlichting 

Gemeentebestuur 

Gemeentepersoneel 

Tot slot 

 



 

 

Veelzijdige groei 

 
De groei van Leeuwarden in de eerste jaren na de tweede wereldoorlog wordt 
gekenmerkt door een min of meer aarzelend begin. Pas langzamerhand kan de in de 
oorlogjaren ontstane woningnood op grotere schaal worden bestreden en krijgen de 
in de loop der jaren gemaakte uitbreidingsplannen meer betekenis. Niet alleen wordt 
de omvang groter, maar ook het karakter verandert. De eerste van de ongeveer 60 
uitbreidingsplannen uit de periode 1945 - 1965 hadden nauwelijks meer betekenis 
dan het mogelijk maken van de bouw van een groep woningen. Voorbeelden hiervan 
zijn de uitbreidingen in de omgeving van de Marathonstraat en de Linnaeusstraat in 
het oosten en de eerste nieuwbouw in het tot “stadsdeel” geworden Huizum in de 
omgeving van de Van Loonstraat. 

Veelal betreft het hier betrekkelijk kleine plannen voor terreinen langs de rand van 
het bestaande bebouwde gebied, waar het jaarlijkse “rantsoen” woningen kan 
worden gerealiseerd. Opmerkelijk is, dat de variatie in woonvormen gering is; het 
traditionele eengezinshuis handhaaft zich vanzelfsprekend. Daarnaast verschijnen 
de onder- en bovenwoningen” en als een soort crisisverschijnsel de “duplex-
woningen”. 
 
Pas in het uitbreidingsplan aan de noordwestzijde van de stad wordt de etagewoning 
aan het patroon toegevoegd. In dit uitbreidingsplan, gerealiseerd in de jaren tussen 
1950 en 1960, spelen ook de bijkomende voorzieningen voor de bevolking een rol. 
Er worden terreinen voor scholen gereserveerd, er ontstaat een klein winkelcentrum 
en ook een bescheiden speelterrein is tussen de woonbebouwing aanwezig. 
 
De invloed van het verkeer wordt belangrijker groter en een gedeelte van de ringweg, 
die de buitenwijken van de groter wordende stad zal verbinden, gaat mede de 
opbouw van deze wijk bepalen. Het Europaplein is het eerste verkeersplein van 
behoorlijk formaat; er is in de wijk een begin te constateren van splitsing tussen 
typische verkeerswegen en woonstraten. De noodzaak van aparte banen voor het 
langzame verkeer wordt bij het tracé van de ringweg onderkend. Dat hierbij van 
ventweg wordt gesproken, houdt verband met het feit dat deze verkeersbaan nog 
ruimtelijk wordt begrensd door woonblokken. Alle woningen worden langs straten 
gebouwd; parkeerproblemen zijn nog nauwelijks meerbaar, hoewel de eerste 
groepen autoboxen in deze nieuwe wijk ontstaan. 
 
De spoorbaan naar Stiens roept de groei in westelijke richting een duidelijke halt toe 
en vormt daarmee een fraaie stadsrand, waarbij groen en water een rol van 
betekenis spelen. In de wijk ontstaan de eerste gemeenschappelijke binnenterreinen 
en worden sommige woonstraten door de vormgeving van de groenstrook tussen 
straat en huis plotseling meer dan een verkeersbaan. Van een duidelijke vormwil 
voor de gehele wijk is nog weinig sprake; het spel van hoog en laag met diverse 
woonvormen is nog maar in geringe mate aanwezig. De pannendaken bepalen nog 
vrijwel geheel de hoofdvormen van de blokken. Nieuw en oud gaan geleidelijk in 
elkaar over. 
 
De groei van de stad aan de westzijde is maar vrij beperkt, doch hij vormt enkele 



 

 

jaren in de overigens nogal verspreide bouwactiviteit in de stad een zeker 
zwaartepunt, naast de uitbreiding in de omgeving van Cambuur en in Huizum. De 
gemeentegrens met Leeuwarderadeel door het stadsgebied is niet meer aanwezig 
en de ideeën over een verdere afronding van het bebouwde oppervlak beginnen 
vorm te krijgen. Hoewel niet overal in details vastgelegd, is het tracé van de ringweg 
gemeengoed geworden en ontstaan plannen voor stadsuitbreiding van forsere 
omvang. 
 
In welke richting en in welk gebied dit moest gebeuren is een punt van weinig 
discussie. De bestaande toestand heeft hierbij ongetwijfeld een grote rol gespeeld. 
Er waren enkele “hoeken” beschikbaar, die door de terreingesteldheid en de 
aanwezige ruimtebepalende elementen als het ware vanzelf de tegenwoordige 
bestemming kregen. Steeds is daarbij de ringweg (al of niet gereed) een bindend 
gegeven, waarmee in de loop der jaren, parallel aan de snelle groei van het verkeer, 
meer rekening moet worden gehouden. Daarnaast vragen andere facetten steeds 
meer aandacht. Het gaat al spoedig niet meer om woongelegenheid alleen. De 
woningnood veroorzaakt wel zonder meer hier een duidelijk zwaartepunt, maar ook 
de behoeften aan terreinen voor fabrieken en andere vormen van werkgelegenheid 
stijgen voelbaar. De oude industriegebieden raken vol, nieuwe worden ontworpen; 
een begin van werkelijke industrialisatie is merkbaar. Naast wonen en werken zijn 
voorzieningen nodig voor ontwikkeling en ontspanning. Nieuwe schooltypen worden 
gesticht; de sport en velerlei andere vormen van recreatie vragen steeds meer 
aandacht. 
 
De betekenis van de reeks uitbreidingsplannen, die in de loop der jaren wordt 
gemaakt, bestaan vooral hierin, dat voor al deze behoeften van de gemeenschap de 
ruimte, een plaats en een vorm wordt gevonden, die zo mogelijk aan optimale eisen 
voldoet. 
 
Gezien de onderlinge samenhang van het totaal, moet ieder onderdeel passen in het 
grotere geheel. De behoefte aan structuurplannen wordt groter. 
 
In de overigens nogal warrige opbouw van de gehele stad is de oude binnenstad nog 
een duidelijk hart, dat echter moet worden aangepast aan de gewijzigde 
omstandigheden; in feite moeten hier hoe langer hoe meer nieuwe functies door in 
hoofdzaak toch zeer oude vormen worden vervuld, hetgeen niet zonder spanningen 
verloopt. Zijn de begrenzingen van de groter wordende stad in de regel vrij duidelijk 
(door grote waterwegen aan de zuidzijde bijv.) en begint de ringweg zich regelmatig 
verder in het “stadslandschap” af te tekenen, de structuur van de stad is niet zonder 
gebreken. De doorsnijding door een spoorlijn (in de vorige eeuw naast de stad 
aangelegd) vormt nog steeds een scheiding tussen de noordelijke en zuidelijke helft, 
waarvan de bezwaren door de bouw van een Stephensonviaduct en een 
Zwettetunnel nog maar voor een deel zijn opgeheven. Door de steeds voortgaande 
ontwikkeling komt er aan de plannen- en werkenstroom ook geen eind en is een 
rustpauze zelfs haast ondenkbaar. 
 
De verbindingen van de wijken met het oude, in veel opzichten bijzonder mooie en 
gelukkig nog steeds levende hart van de stad zijn niet allemaal even vlot. 
 
Ook in het verleden is de stadsontwikkelaar het “koffiedik kijken” niet altijd goed 



 

 

afgegaan; om een voorbeeld te noemen: de oostelijke wijken zijn niet zo best 
aangehaakt aan het centrum. Ook de wijze van benadering van het centrum uit het 
zuiden is op de lange duur niet aanvaardbaar. Dat het gemeentebestuur deze 
kwesties onderkent, blijkt uit de plannen voor een structuurverbetering van de 
binnenstad en de zichtbare invloed die deze hebben op het beeld van enige 
uitbreidingsplannen, waarbij de bestemmingen van sommige gronden wordt bepaald 
door de verkeersbehoeften op langere termijn voor een betere verbinding met het 
stadscentrum. 
 
Omgekeerd zullen deze betere toegangswegen weer van invloed zijn op de 
vormgeving van de binnenstad en vooral op de begrenzing daarvan. Hier zal toch 
voor opvangcentra van steeds wassende verkeersstromen moeten worden gezorgd, 
daar deze niet in de oude kern kunnen worden opgevangen. 
 
Een en ander betekent, dat Leeuwarden ook in 1965 nog vele stedenbouwkundige 
problemen kent, waarvan de oplossing nog veel tijd en grote kapitalen zal vergen. Bij 
de steeds doorgaande ontwikkeling, hopelijk in een versneld tempo, krijgt een 
stadsbestuur nooit kans om de zaak als gereed te beschouwen. In een periode van 
ongeveer twintig jaar na de tweede wereldoorlog is al een zekere ontwikkeling te 
onderscheiden. De uitbreidingen worden, hoewel nog beperkt door een al min of 
meer aanwezige hoofdvorm, steeds groter en anders van karakter. Het is daarom 
interessant de diverse belangrijkste uitbreidingen en plannen uit deze tijd aan een 
nadere beschouwing te onderwerpen, gevolgd door een beknopte behandeling van 
de samenhang met de eerste opzet van een structuurplan voor de gehele gemeente. 
 
Zowel in vorm als uitgangspunt zijn opmerkelijke verschillen aanwezig, naast zekere 
overeenkomsten door gelijke uitgangspunten, als de toegepaste woonvormen en de 
relatie met het bestaande stadsgebied. 
 
De groei van de stad in de afgelopen twintig jaar wordt begeleid door tientallen kleine 
plannen en wijzigingen op bestaande plannen. Slechts enkele hiervan hebben echter 
door hun omvang een beslissende invloed op de vorm en het karakter van de stad 
gehad. Bovendien blijkt hoe langer hoe meer de betekenis van de “werkgebieden”, 
recreatieterreinen en reconstructieplannen. 
 
Gelijktijdig daarmee gaan de studies voor structuurplannen het denken over de 
verdere stadsontwikkeling beïnvloeden. Zoals reeds vermeld, is er in de eerste jaren 
na 1945 een verspreide bouwactiviteit langs de stadsrand. Na ongeveer 5 jaar komt 
er meer tekening in de gang van zaken en wordt het westen een zwaartepunt voor 
de woningbouw. De als één werk uitgevoerde aantallen komen in de regel niet veel 
boven een paar honderd. Het uitbreidingsplan “West” vertoont een vrij vertrouwd 
beeld; het wonen in meer lagen doet zijn intrede langs de hoofdweg en langs de 
randen. De stratenplannen kenmerken zich al door enige differentiatie naar betekenis 
als woonstraat en verkeersweg. De verkeersweg doorsnijdt de wijk echter ongeveer 
op de grens tussen “oud” en “nieuw” en heeft de vorm van een woonstraat met 
verkeersfunctie. 
 
In principe verschilt de stadsuitbreiding ten noorden van de elektrische centrale niet 
zo veel van het nieuwe westen. Ook hier komen etagewoningen tot stand en bij de 
afronding van het plan al de eerste complexen galerijwoningen. Lift en centrale 



 

 

verwarmingen worden discussiepunten; de eerst hellinghuizen worden gebouwd en 
de eerste blokverwarming op grote schaal wordt een feit. Groenvoorziening in de 
vorm van gemeenschappelijke tuinen met speelhoeken zijn ingeburgerd. In 1956 
werd dit uitbreidingsplan vastgesteld, waarna de uitvoering volgde. De eerste 
plannen dateerden echter reeds van 1953. Steeds blijkt, dat van de eerste plannen 
tot het eind van de realisering een vrij lange reeks van jaren verloopt. Om de zo 
noodzakelijke continuïteit in de woningproductie te handhaven is het nodig meer 
ijzers in het vuur te hebben en blijkt dan ook, dat de procedures van diverse plannen 
elkaar overlappen. Tevens geschiedt de uitvoering in grotere projecten en worden de 
uitbreidingsplannen hierop gericht. 

  

  

 
’t Heechterp 

Het eerste duidelijke voorbeeld is het plan Heechterp, waarvan de geschiedenis 
ongeveer loopt van 1955 tot 1965 en waarbij een bestaand plan terzijde werd gesteld 
en vervangen door een plan voor een woonwijk, waarbij een geometrische 
compositie het geheel geschikter maakt voor een continu-uitvoering. De 
wooneenheden doen hun intrede in het plan, waarbij door de toepassing van 
verschillende woonvormen een grotere variatie in het wonen wordt nagestreefd, 
waardoor tevens een levendig stadsbeeld kan worden verkregen, mede door de 
toepassing van hogere woongebouwen op daarvoor geschikte punten. De open 
ruimte bevindt zich binnen de wooneenheid en krijgt de vorm en functie van een 
ontmoetingsplaats voor jong en oud. Te betreuren valt, dat in de strijd om de 
“toelaatbare prijs” de variatie minder groot is geworden dan aanvankelijk de 
bedoeling was. De dichtheid is daarbij tot het uiterste opgevoerd, hetgeen de 
kwaliteit ongunstig heeft beïnvloed. Afgebouwd en van het altijd nodige groen 
voorzien is het straatbeeld echter vol afwisseling en zo is ’t Heechterp toch een stap 
vooruit. De ligging, strak geperst langs het tracé van de ringweg, is geen sterk punt. 
Het tracé van de ring is te dicht op de wijk gelegen, de scheiding tussen wonen en 
verkeer wat kunstmatig. 
 

  

  

 
’t Nijlân 

Zoals bij alle nieuwe Leeuwarder uitbreidingsplannen speelt ook bij het 
uitbreidingsplan ’t Nijlân, tussen Van Harinxmakanaal en Julianalaan, de ringweg een 



 

 

rol van betekenis. De opzet is vrijer dan ’t Heechterp. Voor de structuur heeft men 
zich weinig door de aan de noordzijde van de Julianalaan reeds gebouwde wijk laten 
beïnvloeden; veel houvast is hier ook niet aanwezig. 
 
Het gevolg is echter, dat de contacten tussen “noord en zuid” of “oud en nieuw” niet 
erg vanzelfsprekend zijn. Het streven naar weinig kruisingen met de groeiende 
verkeersstroom op de Julianalaan is echter ook positiever te waarderen. Enige reeds 
aanwezige bebouwing ten zuiden van deze hoofdweg is zo goed en zo kwaad 
mogelijk in het plan opgenomen. Hoewel van oorspronkelijke ideeën omtrent continu-
uitvoering weinig terecht kwam, is de wijk vrij snel volgegroeid. Opmerkelijk is de 
“onevenwijdige” plaatsing van de blokken ten opzichte van de wegen en de vrij grote 
openheid van het stadsbeeld. De wijk wordt nauwelijks gehinderd door doorgaand 
verkeer, het autostallingsprobleem is hier nog slechts voor een deel opgelost. De 
variatie in woonvormen is niet erg groot, ondanks het bungalowrandje. Het 
aansluitende recreatiegebied is voor dit woonoord een plezierige bijkomstigheid, al 
dient men goed te beseffen, dat dergelijke gebieden voor een groot deel in beslag 
worden genomen door de actieve sportbeoefenaars. Voor de bewoonbaarheid van 
de wijk zelf is de openheid met legio kansen voor veel groen en speelplaatsen een 
punt van niet te onderschatten waarde. Al met al is het Nijlân een aantrekkelijke wijk, 
waarmee Leeuwarden de woningnood op een goed manier heeft besteden, zelfs met 
het vrij lage percentage eengezinswoningen. De volkshuisvesting en de 
stadsontwikkeling gaan hand in hand en het is nu juist de keuze van woonvormen, 
die voor de nieuwe uitbreidingen van zo grote invloed zijn op het te behalen 
resultaat. Met een percentage van 10 à 15 op het totaal speelt de eengezinswoning 
geen grote rol meer voor de volkshuisvesting. Deze rol is voor het stadsbeeld echter 
nog wel van betekenis, zoals in ’t Nijlân blijkt. Het is ongetwijfeld een zeer goede 
vorm van wonen, echter met het nadeel, dat het de versnippering van de voor de 
gehele bevolking beschikbare ruimte in de hand werkt. Dit nadeel is waarschijnlijk 
zelfs groter dan de ongunstige invloed op de dichtheid. 
 
Leeuwarden is een stad waarvan de woningvoorraad omstreeks 1945 vrijwel geheel 
uit eengezinswoningen bestond. Nieuwe woonvormen burgeren niet zo snel in en 
worden niet zonder kritiek aanvaard. De woningbouw is, zoals bekend, niet zonder 
tekortkomingen; de woning is voor ieder gezin een zeer belangrijk punt. De roep om 
meer eengezinswoningen klinkt omstreeks 1960 luider en het is dan ook niets 
bijzonders, dat de laatste grotere uitbreidingen (die nog niet gerealiseerd zijn) bij de 
ontwikkeling de invloed van deze woonwensen hebben ondervonden. 
 

  

  

  

’t Ielân 

Toen het plan (in hoofdzaken) ’t Ielan in 1960 was goedgekeurd, werd nog gedacht 
aan een uitvoering, waarbij de eengezinswoning naar het aantal een geringere rol 



 

 

kon spelen. Naderhand is dit plan gewijzigd tot een opzet, waarbij bijna de helft uit 
eengezinswoningen bestaat. 

De voor alle woningen beschikbare oppervlakte is daarbij nauwelijks veranderd, de 
“dichtheid” dus ook weinig, maar van een “groene” stad zal het meer een “stenen” 
stad worden. De overige woningen zijn ondergebracht in grote en hoge tot zeer hoge 
woongebouwen. Tegenover het “verlies” van de etagewoningen staat de winst van 
het woongebouw, samengesteld uit galerijwoningen, met centrale voorzieningen als 
lift en centrale verwarming. De vraag komt nu op, hoe deze twee woonvormen naast 
elkaar in de praktijd zullen voldoen. 
 
Het uitbreidingsplan ’t Ielân (naderhand gesplitst in het Bilgaard, tussen Mr. P.J. 
Troelstraweg en Dokkumer Ee, en het Lekkumerend, tussen Dokkumer Ee en 
Groningerstraatweg) bied in de opzet een zeer duidelijk beeld. De opbouw uit 
wooneenheden, evenals in het Heechterp, is op andere wijze in dit plan voortgezet. 
 
Het begin van uitvoering geschiedt in zeer grote aantallen tot ± 2000 stuks. Door 
beperkingen van het aantal toegangen en de toegankelijkheid der wooneenheden is 
zo goed mogelijk gestreefd naar scheiding van doorgaand verkeer en de woonwijk. 
Daar dit gedeelte van de ringweg ook (voorlopig althans) een belangrijke functie 
moet vervullen voor het interlokale verkeer, is de ligging (van het Bilgaard vooral) 
zodanig, dat deze stadsuitbreiding zoveel mogelijk een “eigen leven” moet kunnen 
leiden. Winkels, scholen en verdere voorzieningen zullen volledig en, zo mogelijk, 
tijdig aanwezig moeten zijn, daar de steun van naastliggende bestaande wijken 
vrijwel niet aanwezig is. De in de plannen aanwezige middenstrook voor bijzondere 
bebouwing bied hiervoor goede mogelijkheden, al is de nadere detaillering hiervan 
nog niet geheel te overzien. 
 
Deze noordelijke stadswijk zal in de jaren 1965-1970 de grootste bouwactiviteit 
vertonen, zonder echter in de totale behoefte aan woonruimte voor deze periode te 
kunnen voorzien. Het plan mist een aansluitend recreatiegebied als bij het Nijlân; een 
mogelijkheid hiervoor is echter aanwezig. De bouw van de woonbuurten is in 1965 
op gang gekomen en verwacht mag worden, dat langzamerhand een steeds groter 
wordend bouwterrein ontstaat, waarbij zowel van traditionele als van zeer moderne 
bouwmethoden gebruik wordt gemaakt. Aan de zuidzijde wordt de wijk geschieden 
van de “oude stad” door een open groene ruimte, waarin de kinderboerderij een 
eerste recreatief element in de nabijheid vormt en een aanzet voor een uitgebreid 
Rengerspark als “groene long” tussen de nieuwe wijk en de bestaande bebouwing. 

  

  

  

’t Aldlân 

Met deze noordelijke wijk is de afronding van het stadsgebied voor het grootste deel 
voltooid en rest nog een gebied in het zuidoosten tussen Van Harinxmakanaal en de 



 

 

Potmarge, waarvoor in 1964 het uitbreidingsplan ’t Aldlân de 
voorbereidingsprocedure doorliep en grotendeels werd goedgekeurd. Voor zover het 
hier een nieuwe woonwijk betreft (het plan loopt tot ver in de bestaande bebouwing 
door) is de ringweg, de Aldlânsdyk, een belangrijk gegeven geweest. De weg wordt, 
evenals bij het Bilgaard, slechts op een enkele plaats gekruist. De eigenlijke 
woonwijk heeft slechts een tweetal toegangen, waarvan de verbinding een lus vormt, 
die grotendeels het gehele gebied ontsluit. De woonvormen zijn weinig revolutionair; 
zeer hoge woongebouwen komen in het plan vrijwel niet voor en het percentage 
eengezinswoningen is zeer groot. Langs de noord- en zuidrand komen 
meergezinswoningen voor tot zes lagen hoog. De bestaande buurt bij de Tijnjedijk is 
wat los/vast in het geheel opgenomen. Aan de parkeer- en stallingmogelijkheden is 
meer aandacht geschonken dan in vroegere plannen; met een aantal auto’s van 
ongeveer één per woning wordt nu rekening gehouden. De bijzondere bebouwing in 
de vorm van scholen en dergelijke gebouwen is enigszins door de wijk verspreid. 
Voor de inkopen zal men vrijwel zeker alleen in het centrum van de wijk terecht 
kunnen; mogelijk is nog een subcentrum in het westelijke gedeelte. 
 
Voor de wijk is een “eigen” verbinding met het stadscentrum gedacht. Een nieuw 
“nog niet geheel vastgelegd” element is een tweede verbinding over het Van 
Harinxmakanaal in zuidoostelijke richting, waarbij gedacht is aan een directe 
verbinding met Drachten. Oostelijk daarvan is een sportveldencomplex 
geprojecteerd. Deze uitbreiding is (behoudens opspuitingswerk) nog niet tot 
uitvoering gekomen. De ervaring leert, dat er aan uitbreidingsplannen lang 
“gedokterd” en voortdurend gewijzigd wordt. Het zuidoostelijk deel is min of meer een 
sluitstuk in de ring. Dat dit behoedzaam wordt geplaatst, zo nodig gewijzigd, lijkt aan 
te bevelen. Leeuwarden moet zich er feitelijk nu al op beraden, waar over tien jaar 
gebouwd moet worden en daarom vormen de structuurplannen voor de gehele 
gemeente en de binnenstad de laatste jaren de discussiepunten. 
 
De groei van de stad betekent niet alleen het gestadig voortbouwen aan woonwijken 
langs de buitenzijde. Het stadsherstel of de sanering mag niet worden verwaarloosd. 
Voortdurend moeten situaties worden aangepast aan de gewijzigde behoeften. Oude 
gebouwen moeten worden opgeruimd en nieuwe worden gebouwd. Uitbreidingen en 
wijzigingen zijn aan de orde van de dag. Een stroom bouwplannen passeert jaarlijks 
de daarbij betrokken diensten en hoe groter die stroom is, des te beter wordt 
bewezen, dat een levende stad moet bouwen voor de toekomst. 
 
Behalve voor het huis zal ook voor werk, ontwikkelings- en 
ontspanningsmogelijkheden moeten worden gezorgd; voor alles zullen plaats, vorm 
en levenskansen moeten komen. Daarbij blijkt, dat het voor stadsvernieuwing geen 
regel is, dat bijv. oude door nieuwe woningen op dezelfde plaats worden vervangen. 
De in de jaren na de oorlog uitgevoerde sanering van de Weerklank is nog een 
voorbeeld, waarbij verbetering van woningtoestanden op de voorgrond stond. De 
sanering in de omgeving van de Blekerstraat vertoont nu nog het vrij troosteloze 
beeld van een versleten woonwijkje. Uit de bestemmingen van de gronden (plan 
Ielân) blijkt, dat hier het wonen niet terug zal kunnen komen; de vrijkomende ruimte 
moet worden benut voor stedelijke voorzieningen, die door afmetingen of karakter 
niet meer in de oude stadskern kunnen worden opgenomen. Veelal trekken deze ook 
nog vrij veel verkeer aan, waardoor plaatsing buiten de historische kern dubbel aan 
te bevelen is. Hierbij wordt vooral gedacht aan gebouwen voor de min of meer 



 

 

administratieve sector, daarnaast aan het bestuur, middelbaar onderwijs en verdere 
openbare gebouwen. Behalve in genoemd gebied is een soortgelijke bestemming 
gegeven aan de gronden van de vroegere Wilhelminabaan en een vrij groot gebied 
ten noorden van de ringweg tussen de bestaande bebouwing en het “woongedeelte” 
van het plan ’t Aldlân. In zekere zin kan hier worden gesproken van “werkgebieden 
voor de dienstverlenende sectoren”. 
 
 

  

  

  

Industrieterreinen 

Sprekend over werkgebieden moet echter allereerst worden gedacht aan de ettelijke 
hectaren grote terreinen, bestemd voor uitbreiding van het industriële apparaat met 
toeleveringsbedrijven, pakhuizen, opslagterreinen en vervoersaccommodatie. Deze 
terreinen groeien in verhouding met de stad mee, vaak zelfs sneller, daar bij de 
vestigingen ruimte voor reserve moet worden gespaard en, zij het nog in geringe 
mate, met een toekomstige parkeerbehoefte. 

Oorspronkelijk was het ambacht in de stad bij de woning gevestigd. Zelfs nu zijn nog 
vele kleine dienstverlenende bedrijven in het centrum te vinden. De grotere met 
andere vervoersbehoeften bevonden zich langs grachten en kanalen, evenals vele 
groothandelsbedrijven. Ook Leeuwarden kent dit verschijnsel. Zowel bij de oostelijke 
als bij de westelijke “entree te water” bevinden zich reeds lang industrieën, veelal met 
een sterke binding aan de landbouw en de veeteelt. Deze zijn gegroeid, aan de 
oostzijde door een steeds intensievere benutting van het terrein en enige uitbreiding 
aan de zuidzijde van de spoorlijn naar Groningen. In het westen, tussen het 
emplacement van de spoorwegen en de Snekertrekweg, was een bescheiden 
uitbreiding mogelijk tot de Zwette. Hoewel tussen slachthuis en industriehaven nog 
vele kleinere bedrijven een plaats veroverden, bleek het vooral na het begin van de 
stimulering van de industrialisatie nodig op grotere schaal terreinen voor de vestiging 
van nieuwe of vernieuwde en verplaatste bedrijven aan te leggen. Aan de oostzijde 
van de stad ontstond het werkgebied bij de Greunsweg, nodig voor uitbreiding van 
de Coöperatieve Condensfabriek Friesland en voor vestiging van enkele kleine 
ondernemingen. De groeimogelijkheden zijn hier vrij beperkt; daar staat tegenover, 
dat aan de westzijde van de stad voorlopig voldoende terreinen aanwezig zijn om 
door industrialisatie de noodzakelijke groei van de werkgelegenheid op te vangen. 
De industrieterreinen Van Harinxmakanaal en De Zwette werden aan weerszijden 
van de tot industriehaven getransformeerde Zwette aangelegd; voorts groeide ten 
westen van de spoorlijn naar Stiens als groot nieuw bedrijf de V.S.F. (Verenigde 
Stofzuiger Fabrieken) en werd in de laatste maanden van 1965 een begin gemaakt 
met het gereedmaken van het plan Schenkenschans, ten zuidoosten van het 
verbindingskanaal. 



 

 

Al deze terreinen hebben goede verbindingen met het water-, wegen- en 
spoorwegnet, terwijl de toegangswegen geleidelijk worden aangepast aan de huidige 
eisen van het wegverkeer. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de 
ruimtebehoefte van de Leeuwarder industrie. De verwachting bestaat, dat binnen 
enkele jaren (aan de oostzijde van de stad) een verder uitbreiding van de 
werkgebieden moet worden aangelegd. 
 

  

  

  

Recreatiegebieden 

Naast “onderdak” en “werkgelegenheid” vormen de recreatiegebieden een belangrijk 
onderdeel bij de stadsontwikkeling. Vrijwel elke woonwijk moet zo mogelijk in de 
onmiddellijke nabijheid de ruimte beschikbaar hebben voor sport en spel of andere 
vormen van recreatie. Dit dringt des te meer naar mate de mogelijkheid tot 
ontspanning in de wijk zelf door een vrij dichte bebouwing in het gedrang komt. Voor 
de z.g. passieve recreatie heeft Leeuwarden o.a. het Rengerspark, waarvan de 
omvang in de naaste toekomst aanmerkelijk kan worden vergroot. Te verwachten 
valt, dat de uitbreiding een ander karakter zal krijgen en, naast de bestaande 
kinderboerderij, elementen zal bevatten als een verkeerstuin, kinderspeelplaats, 
speelweide en mogelijk een botanische tuin, terwijl paden en banken noden tot 
wandelen en ... rusten. 
 
Een andere groene wereld, die helaas door de moeilijke toegankelijkheid nog geen 
grote rol speelt, is de nog “buiten” gelegen Froskepôlle. Mogelijkheden om dit stukje 
recreatiegebied meer mee te laten doen, zullen de volle aandacht moeten hebben. 
Het in de laatste jaren aangelegde recreatiegebied Nijlân is een mengvorm van 
actieve en passieve recreatie, waarbij qua oppervlak de sport de boventoon voert. 
Het grote zwembad zal in 1966 worden voltooid. Naast velden voor vrijwel elke 
balsport moet de goed geoutilleerde atletiekbaan worden genoemd. Naast de 
bestaande sportterreinen is dit park een goede aanwinst voor de sport in de stad. Dat 
hiermede geen eind aan dit soort werken komt, mag blijken uit de plannen voor 
sportvelden ten noorden van het Schapendijkje, ten oosten van ’t Heechterp en in het 
oostelijk deel van het uitbreidingsplan ’t Aldlân. 
 
Buiten de gemeente heeft het gebied van Groote- en Kleine Wielen vanouds een 
sterke aantrekkingskracht op de stadsbewoners uitgeoefend. Met medewerking van 
de buurgemeente Tietjerksteradeel is in 1963 een begin gemaakt met de aanleg van 
een groot recreatiegebied in de omgeving van de Kleine Wielen. Mogelijk groeien 
deze plannen, waarbij ook de Groote Wielen worden betrokken, uit tot een “groene 
ster” van ongeveer 1000 ha. 

Van de vele plannen voor groengebieden was het sportpark bij de Greuns, ten 
zuiden van de spoorlijn, de eerste “naoorlogse” . Veel bekender en van zeer grote 



 

 

betekenis is de hier gelegen jachthaven, die almaar groeiend om een tweede haven 
vraagt. Een in het seizoen levendige uitvalspoort naar het merengebied voor vele 
Leeuwarder watersporters. 
 

  

  

Sanering binnenstad 

De Weerklank was de eerste na de oorlog grondig gesaneerde krottenbuurt in 
Leeuwarden; het bleef een woonbuurt. Tot de uitvoering van een tweede 
“herbouwingsplan” kwam het nog niet. Het gebied Tulpenburg, de Groeneweg en de 
Blekerstraat en omgeving verkeren nog in het afbraakstadium. De woningnood 
versnelt deze afbraak allesbehalve, al wordt de opruiming van onbewoonbare 
bouwvallen regelmatig voortgezet met aantallen van meer dan 100 per jaar. Naast 
genoemde buurten kent de stad zeker meer plekken, die tot de zeer slechte 
woonbuurten moeten worden gerekend. Daar bovendien nog aan grote aantallen 
woningen het predikaat onvoldoende moet worden toegekend, is deze vorm van 
stadsherstel nog maar in een beginstadium. Wat nu nog aanvaardbaar is zal dit over 
enige tientallen jaren niet meer zijn. De wijze van aanpak zal in de regel die van 
totale afbraak zijn, wat nogal verschilt van de plannen voor het oude, historisch 
waardevolle stadshart, hoewel ook hier vaak een totale vernieuwing niet zal kunnen 
worden vermeden. De weinige totale nieuwbouw in de binnenstad betrof tot nu het 
benutten van nog open of opengevallen ruimte. Veel kansen zijn daarvoor niet meer 
en dat met de aanwezige open ruimte zuinig moet worden omgegaan, is een 
opvatting, die bij het stadsbestuur vaste voet heeft gekregen. De consequentie 
hiervan is, dat datgene wat waard is behouden te blijven, bewaard moet worden; 
daarnaast zal niet meer bruikbaar te maken verkrotte bebouwing plaats moeten 
maken voor passende nieuwbouw. 

Bij alle discussie over het structuurplan voor de binnenstad van Leeuwarden is 
duidelijk komen vast te staan, dat grote waarde wordt toegekend aan het bestaande 
karakter, maar dat het centrum dan tevens een levend hart van een grotere en 
wellicht veel grotere stad moet zijn. Dat hiervoor ingrijpende maatregelen nodig zijn, 
is duidelijk. Dat het steeds groeiende verkeer het stadsbestuur de nodige zorgen 
geeft, is niet te verwonderen. Gestreefd zal moeten worden naar een evenwicht 
tussen mogelijk verkeer en de behoeften aan vervoer van alles wat hier gevestigd 
moet zijn. Daarnaast: “opvangcentra” voor het verkeer aan de rand van de city en 
behoud, uitbreiding of herstel van de “rechten” van de voetganger. De op basis van 
het structuurplan voor de binnenstad te maken bestemmingsplannen zullen hiervoor 
een oplossing moeten geven, opdat het gebied tussen de grachten de toegedachte 
rol naar behoren zal kunnen vervullen. 

  

Verdere groei 



 

 

Naast een vrij regelmatige groei langs de randen en plannen voor een geleidelijk 
herstel van de binnenstad worden de eerste lijnen op papier gezet voor een verdere 
groei van de stad. Bij een bouwtempo als de laatste jaren zal over enkele jaren reeds 
de eerste stap tot een ontwikkeling buiten de huidige rand moeten worden gedaan. 
 
Het plan ’t Aldlân en het plan Westeinde bieden slechts voor enkele jaren soelaas en 
de vorderingen met laatstgenoemd plan kunnen tot heden niet al te optimistisch 
worden bezien. 
 
Buiten de tegenwoordig “stadsbegrenzing” ligt een open agrarisch gebied, waarin de 
dorpen Goutum, Hempens, Wirdum, Wytgaard en Lekkum nog vrijwel hun bestaande 
karakter hebben gehouden. De groei is niet spectaculair, geen kon ook een 
ontwikkeling vertonen als vroeger Huizum, dat met de stad samengroeide, helaas 
zonder een duidelijk totaalplan. 
 
Om de ontwikkeling in goede banen te leiden zijn in de jaren 1963 - 1965 globale 
plannen ontworpen, welke een basis kunnen vormen voor een beleid op langere 
termijn. Zij vormen als het ware een tussenfase naar meer gedetailleerde 
bestemmingsplannen voor de gehele gemeente. Door deze plannen is de positie der 
dorpen duidelijker geworden, waardoor wordt bevorderd, dat deze kleine landelijke 
nederzettingen groeien op een wijze, die past in een groter geheel. De binnen het 
vergrote stadsgebied vallende dorpen zullen zeker van karakter veranderen; het is 
echter mogelijk een eigen vorm te vinden en voorkomen kan worden, dat de dorpen 
verdrinken in het grotere geheel. 
 
Als eerste fase voor verdere uitbreiding toont het kaartbeeld van het structuurplan 
een groei in oostelijke richting, waarbij het Van Harinxmakanaal en een nieuwe E 10-
weg de zuidelijke en noordelijke begrenzing vormen. In een latere fase moet worden 
gedacht aan een overschrijding van het kanaal met grote woongebieden die ten 
zuiden van Goutum zijn geprojecteerd. 
 
De plannen vormen opeenvolgende fasen en houden rekening met bestaande of te 
verwachten ontwikkelingen in de nabijheid van het stadsgebied. Zo vormt een 
mogelijk tracé voor de verkeersweg van de Afsluitdijk naar Groningen een noordelijke 
grens. De aanwezige vliegbasis is een belemmering voor een verdere groei in 
noordelijke richting. De westelijke beëindiging wordt gevormd door het ontworpen 
woongebied Westeinde en de reeks aanwezige of nog aan te leggen 
industrieterreinen. De oostzijde wordt begpaald door de grens met de gemeente 
Tietjerksteradeel. 
 
Aansluitend aan de ontworpen woonwijken liggen het Groote- en Kleine 
Wielengebied, dat voor de vrecreatie van veel grotere betekenis kan worden dan het 
nu is. Ten oosten van de Greuns zijn nieuwe industrieterreinen gedacht. In het 
gedeelte ten zuiden van het Van Harinxmakanaal is ruimte voor een ongeveer even 
grote stadsuitbreiding als in het oosten. Het zullen in hoofdzaak woongebieden 
moeten zijn. Aan deze zijde tekent zich op de kaart een nieuwe verkeersweg naar 
Drachten af. Daar een stad van deze grote al naar schatting maximaal 180.000 
inwoners zou kunnen hebben, is het duidelijk, dat hier voorlopig nog geen spade in 
de grond behoeft te worden gestoken. 
 



 

 

Het structuurplan voor de binnenstad en de structuurplannen voor een verdere 
uitbouw van het stedelijk gebied van de gemeente vormen een eerste poging om de 
ontwikkeling van de stad met omgeving in goede banen te leiden. Het zijn alleen nog 
enkele grote lijnen, die bij nadere uitwerking vrij zeker moeten worden aangepast 
aan de mogelijkheden en eisen van het moment van uitvoering en waarbij rekening 
moet worden gehouden met de te verwachten toekomstige eisen. 

Zelfs nu in de laatste jaren de groei van Leeuwarden niet spectaculair is, is het goed 
zich te beraden op plannen op langere termijn, waarbij het vooral gaat om ruimte te 
laten voor latere ontwikkelingen, opdat aan alle activiteiten van de gehele 
samenleving in een zo goed mogelijk onderling verband vorm kan worden gegeven, 
misschien door andere groepen mensen dan nu, met andere inzichten, voorzien van 
meer gegevens en mogelijk een duidelijker kijk op de toekomst. 
 
De huidige structuurplannen laten nog vragen genoeg open, die in de loop der 
komende jaren al beantwoord moeten worden, wil de stad geen groeistuipen 
vertonen. 
 
Gewijzigd en aangepast zal er steeds worden; de kans, dat plannen snel verouderen, 
is altijd aanwezig en men moet dan de moed hebben om er een streep door te halen 
en opnieuw te beginnen. Vooral op papier is niet alles het behouden waard. Zodra de 
uitvoering is begonnen, begint de aanpassingsruimte, het flexibele, te verminderen. 
 
Het is dus zaak te trachten zo ver mogelijk vooruit te zien, zowel voor de nieuwe 
uitleg als voor het stadsherstel. 

  

  

  

Wegen en straten 

De uitbreiding van het wegen- en stratennet van de gemeente werd in de naoorlogse 
jaren hoofdzakelijk bepaald door de stadsuitbreidingen. Al naar behoefte werden 
terreinen bouwrijp gemaakt door de aanleg van straten, met de daarbij behorende 
trottoirs en rioleringen. In de eerste jaren, toen de mogelijkheden van woningbouw 
nog gering waren, ging dat uiteraard langzaam en beperkte het zich meestal tot het 
“aanbreien” aan het bestaande stratennet. De belangrijkste uitbreidingen vonden 
toen nog plaats binnen de huidige ringweg. Later werden ook woningen gebouwd 
buiten het tracé van bedoelde weg, waarbij die gronden die het gemakkelijkst ter 
beschikking kwamen, het eerst werden gebruikt; om deze terreinen te ontsluiten 
werden dikwijls reeds gedeelten van de parallelwegen van de ringweg gemaakt. De 
bestrating bestond meestal uit gebakken klinkers op een zandbed, of riolering uit 
betonbuizen van 1 m lengte van het bekende ronde of eivormige profiel met vaar- en 
moereind. De toename van het verkeer leerde al gauw, dat de minimale dikte van het 
zandbed die tot nu toe was toegepast, te gering was, zodat aanmerkelijk dikkere 
zandbedden moesten worden gemaakt. De instandhouding van de bestaande straten 



 

 

was, door deze lichte constructie, vooral daar waar een intensiever verkeer optrad, 
een bijna onmogelijke taak. Reden waarom bij straatverbetering al gauw bij 
drukbereden straten aan een traskalkmortel, een puin-, een slakken- of een 
betonfundering, op een zwaarder zandbed moest worden gedacht. Het uitzuigen van 
zand uit de voegen van het klinkerdek kon echter maar moeilijk worden bestreden, 
zodat ook de gesloten wegdekken meer ingang gingen vinden. 
 
Klinkers in woonstraten bleven hoofdzaak, ook in de nieuwe wijken. Daar gebakken 
klinkers schaars en duur waren, werden ook in Leeuwarden vrij spoedig de z.g. 
betonklinkers toegepast. Deze hadden bovendien het voordeel, dat ze dichter 
gestraat konden worden vanwege hun grotere gelijkvormigheid, waardoor smallere 
voegen gemaakt konden worden. De grotere uitbreidingsplannen in het westen, het 
oosten en het zuidwesten van de stad werden nog alle uitgevoerd met 
klinkerbestratingen. Zelfs in het uitbreidingsplan Lekkumerend werden in de straten 
nog klinkers toegepast. Pas in het uitbreidingsplan Bilgaard zijn de klinkerstraten 
vervangen door asfaltstraten; aanleiding hiertoe was o.m. het feit, dat het bij de grote 
uitbreidingen van de laatste jaren bijna onmogelijk zou zijn voldoende straatmakers 
aan te trekken, om zowel de straataanleg als het onderhoud aan bestaande 
bestratingen voldoende vlot te doen uitvoeren. Voor het onderhoud en de aanleg van 
trottoirs en parkeerstroken in de nieuwe wijken blijft er overigens nog zeer veel 
straatwerk over. De asfaltering van straten, speciaal sinds in plaats van puin of 
slakken het z.g. grindasfaltbeton als fundering wordt toegepast, heeft een vèrgaande 
mechanisatie mogelijk gemaakt. Door de ruimere toepassing van asfalt konden in de 
omgeving vaste asfaltinstallaties komen; mede daardoor is de prijs van een asfaltweg 
aanmerkelijk lager geworden. 

Ook bij de aanleg van rioleringen heeft zich in de laatste jaren een verandering 
voltrokken. De vroeger toegepaste buizen werden vervangen door ronde buizen van 
twee meter lengte met spie- en mofverbinding; waarbij de dichting geschiedt door 
een rubberring. Door deze verbinding ontstaat een zekere vervormbaarheid zonder 
dat lekkages in de leiding ontstaan, zodat in de meeste gevallen een fundering van 
de leiding niet nodig is. 
 
Een aparte vermelding van de totstandkoming van de ringweg mag niet achterwege 
blijven, gezien het belang van deze weg. Dit belang kan o.m. door het volgende 
worden aangeduid: 

a. er kwamen twee verbindingen (één aan de westzijde en één aan de oostzijde) bij, tussen het 
centrum en Leeuwarden-zuid, dat het tot nu toe slechts met de Schrans moest doen; 

b. er kwamen verbindingen tussen de buitenwijken die niet meer dóór of langs het 
stadscentrum leiden; 

c. het doorgaande interlokale verkeer kon via deze ringweg worden afgewikkeld. 

Naar het zich laat aanzien, zal de weg ongeveer eind 1966 gereed kunnen zijn. De 
middenbaan, die bijna geheel geasfalteerd is, heeft een breedte van 9 m. De 
parallelwegen zijn, op enkele gedeelten na die 4 m zijn, 5.50 m breed. Tussen de 
middenbaan en de parallelwegen bevinden zich, behoudens op enkele kortere 
gedeelten, met rozen beplante stroken van 2.25 m breedte. De verlichting is in deze 
stroken aangebracht. Naast de parallelwegen zijn de trottoirs ontworpen op een 
breedte van 3.50 m, welke breedte echter nog niet overal gemaakt kon worden. De 
boombeplanting van de weg staat langs de rand van de trottoirs. De totale lengte van 



 

 

de ringweg is ongeveer 10 km. Gesteld kan worden, dat met het aanleggen van het 
Europaplein in 1953 met het werk werd begonnen, zodat het bijna 14 jaar zal hebben 
geduurd als het voltooid is, tenminste voorlopig, want verbeteringen, o.a. bij het 
Oostergoplein, zullen nog moeten volgen. 
 
Buiten de bebouwde kom van de stad zijn in de naoorlogse jaren eveneens veel 
werken uitgevoerd. De rijkswegen die in dit gebied liggen, zijn, resp. worden, zeer 
grondig verbeterd. 
 
Rijksweg 32, vanuit het zuiden, kreeg vanaf Akkrum een geheel nieuw tracé, terwijl 
het gedeelte vanaf de Werpsterhoek tot Goutum gescheiden rijbanen kreeg. 
Momenteel is in uitvoering de verbetering van Rijksweg 9, vanuit het westen, waarbij 
eveneens gescheiden rijbanen zullen worden gemaakt. Rijksweg 39 vanuit het 
oosten, is in de loop der jaren reeds belangrijk verbeterd, maar men is nu bezig, zij 
het nog niet op het grondgebied van de gemeente Leeuwarden, met een zodanige 
verbetering, dat ook hier een weg met gescheiden rijbanen op de stad zal aansluiten. 
Van gemeentewege werd de weg Goutum-Warga tot de gemeentegrens verbeterd in 
de jaren ‘50/’52; in 1964 werd langs deze weg een rijwielpad aangelegd. De overige 
buitenwegen werden in zo goed mogelijke staat van onderhoud gebracht, waar 
mogelijk verbreed en voorzien van wisselplaatsen. De geringe breedte van de 
bermen, de slechte ondergrond, de onvoldoende fundering, de geregeld 
terugkerende water- en opdooischaden maken het helaas ondoenlijk deze wegen 
steeds in goede staat te houden, zodat aan verbreding en algehele reconstructie 
t.z.t. niet valt te ontkomen. In de dorpen werden t.b.v. de woningbouw nieuwe straten 
aangelegd. Bestaande straten werden verbeterd. 

  

Bruggen, viaduct 

In de dertiger jaren werden diverse bruggen vervangen door nieuwe. Echter bleven 
er nog enige over die hoognodig vervangen zouden moeten worden, omdat ze bij het 
toenemende verkeer te smal zijn en eigenlijk ook te licht geconstrueerd voor de 
huidige belastingen. Mede door de bestedingsbeperking van 1957 is dat er in 
sommige gevallen nog niet van gekomen. Zo liggen de oude Prins Hendrikbrug en 
1e Kanaalbrug er nog, als ernstige belemmeringen voor het wegverkeer. 
 
Van die oude bruggen zijn inmiddels wel vervangen de Verlaatsbrug en de 
Schaverneksbrug; de vervanging van de 2e Kanaalbrug is in uitvoering. De 
vervanging van de Verlaatsbrug werd mogelijk, toen de Maria Tesselschadestraat 
over de Wilhelminabaan kon worden doorgetrokken, waarbij de brug niet meer in het 
verlengde van de Willemskade ZZ werd geprojecteerd, maar in het verlengde van de 
Lange Marktstraat, die door het verplaatsen van de oude veemarkt verbreed en 
verbeterd kon worden. De Schaverneksbrug, reeds een vaste brug, werd door een 
veel bredere vaste brug, uitgevoerd in beton, vervangen, waarbij ook de aansluitende 
Westerplantage en het Ruiterskwartier werden verbreed en verbeterd. Ook enkele 
z.g. “pijpen” werden in de naoorlogse jaren verbeterd. 



 

 

De Tontjepijp werd tegelijk met de St. Jacobsstraat vernieuwd. De Dubbelepijp moest 
wegens bouwvalligheid worden vernieuwd. 
 
De Korfmakerspijp, die reeds in fasen was tot stand gekomen, werd bij de 
vernieuwing van de walmuren van Over de Kelders en Voorstreek verder verbreed, 
om voldoende frontmuur over te houden. 
 
Belangrijk waren ook de kunstwerken in de ringweg. Dit zijn drie beweegbare 
bruggen, evenals de Verlaatsbrug uitgevoerd als basculebruggen, t.w. de 
Hermesbrug, de Eebrug en de nog in aanbouw zijnde nieuwe 2e Kanaalbrug. Verder 
één vaste brug, over de Potmarge, twee duikers, in de Oude Potmarge en de 
Wirdumervaart en, als grootste object, het Stephensonviaduct over het 
spoorwegemplacement. Tenslotte mag ook nog genoemd worden de verbreding van 
de overweg bij de C.C.F., welke is uitgevoerd met ahobs, de eerste in Leeuwarden. 
De bruggen in de ringweg, waaronder ook het viaduct te rekenen, hebben dezelfde 
indeling als het profiel van de weg, met dien verstande, dat op de breedte van de 
scheidingsstroken, de parallelwegen en de trottoirs is bezuinigd. De totale breedte 
van het normale ringwegprofiel is 31.50 m, van de beweegbare bruggen en het 
viaduct 23 m. Het profiel van de middenbaan is niet versmald. 
 
Het profiel van de brug over de Potmarge is het normale ringwegprofiel, dat van de 
overweg 32 m totaal. 
 
De doorvaartwijdte van de Hermesbrug is 12 m, die van de Eebrug en de 
2e Kanaalbrug is 8m. 
 
Het viaduct heeft een lengte van 172.84 m, met 4 hoofdoverspanningen van resp. 39 
m, 46 m, 36 m en 29.75 m. 
 
Deze overspanningen zijn uitgevoerd in voorgespannen T-balken. Het werk stond 
onder directie van de NS, die ook het ontwerp verzorgden en werd uitgevoerd door 
het Spoorwegbouwbedrijf. De opritten van het viaduct hebben een lengte van resp. 
320 m aan de zuidzijde en 280 m aan de noordzijde. 
 
Deze werden direct door de gemeente aanbesteed. Volledigheidshalve zij hier 
vermeld, dat, ter ontsluiting van het industrieterrein Van Harinxmakanaal, de eerst 
tunnel in Leeuwarden werd gemaakt in de Zwettestraat, onder de spoorlijnen naar 
Harlingen en Staveren. Ook dit werk werd uitgevoerd volgens ontwerp en onder 
directie van de NS. 
 
Als laatste categorie bruggen mogen worden genoemd de brugjes en hooghouten in 
de diverse voetpaden door de landerijen. Verschillende van deze brugjes en 
hooghouten werden in de naoorlogse jaren vervangen, waarvan er één, die over de 
Oude Potmarge, als beweegbaar brugje werd uitgevoerd. 
 
In het dorp Wirdum werd het oude klapbrugje vervangen door een dam met duiker 
van veel grotere breedte. 

  



 

 

  

  

Vaarwegen en havens 

De belangrijkste gebeurtenis met betrekking tot de waterwegen na de tweede 
wereldoorlog was wel de totstandkoming van het Van Harinxmakanaal. Hiervoor 
moesten twee spoorbruggen en één verkeersbrug worden gebouwd, welke verhoogd 
zijn uitgevoerd om het mogelijk te maken, dat een belangrijk gedeelte van de 
schepen onder de bruggen door kon varen. Bovendien moest een nieuw kanaal 
tussen Bisschopsrak en Van Harinxmakanaal worden gemaakt om de verbinding van 
dit kanaal met de Harlingertrekvaart, welke bij Ritzumazijl werd afgesloten, te 
bewerkstelligen. In de stad beperkten de werkzaamheden aan de waterwegen zich in 
hoofdzaak tot het onderhoud en hier en daar de vernieuwing van walmuren en 
oevervoorzieningen. 
 
De gracht langs de Keizersgracht werd gedempt en de straat verbreed, wat zeer 
nodig was in verband met het verkeer. 
 
In Wytgaard werd het haventje gedempt, omdat scheepvaart daar niet meer mogelijk 
was. Ten behoeve van de industrieterreinen West resp. Van Harinxmakanaal en De 
Zwette, werden de gedeelten van de Sneekertrekvaart tussen Harlingertrekvaart en 
Marshallweg, resp. tussen James Wattstraat en Van Harinxmakanaal, in gebruik 
genomen als industriehavens. Aan het eerste werden weinig voorzieningen getroffen; 
het andere, de Zwettehaven, werd aanmerkelijk verbreed en aan beide zijden 
voorzien van een oeververdediging. Aan de zuidzijde van het industrieterrein Van 
Harinxmakanaal werd een openbare loswal gemaakt ter lengte van 320 m. 
 
Aan deze loswal en in de Zwettehaven kunnen dezelfde schepen komen die ook het 
Van Harinxmakanaal kunnen bevaren. Aan de Tijnje werd, tegelijk met het 
sportveldencomplex aan de Greunsweg, de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven 
gerealiseerd, waartoe een aantal havenkommen werd gegraven, die inmiddels 
volledig bezet zijn met schiphuizen en open ligplaatsen, zodat naar uitbreiding van 
de jachthaven moet worden gestreefd. 
 
Door de bouw van de Aldlânsbrêge in de ringweg werd een belangrijk gedeelte van 
de Potmarge als vaarwater voor grotere schepen onbruikbaar, daar dit deel bij de 
zuiderstadsgracht en de ringweg thans door vaste bruggen overspannen is. Ook de 
spoorweghaven is thans afgesloten voor de scheepvaart daar, met instemming van 
de NS, de Doksbrug is vervangen door een dam. De Harlingertrekvaart werd na het 
amoveren van aanwezige bebouwing langs de vaart, t.b.v. het doortrekken van de 
Harlingertrekweg en de bouw van de Hermesbrug, verbreed. Helaas is het nog niet 
mogelijk gebleken de spoorbrug in de lijn naar Stiens enz. door een nieuwe met 
grotere doorvaartbreedte en -diepte te vervangen. Wel werd de spoorbrug over de 
Tijnje vervangen door een nieuwe met grotere doorvaartopeningen. 
 

  



 

 

  

  

Begraafplaatsen 

Van de begraafplaatsen in de Gemeente Leeuwarden zijn er, behalve een 
noodbegraafplaats in Lekkum, twee, t.w. de oude begraafplaats aan de 
Spanjaardslaan en de Noorderbegraafplaats aan het Schapendijkje, eigendom van 
de gemeente. Bovendien heeft de gemeente het onderhoud en het verzorgen van de 
begravingen op de Israëlitische begraafplaats overgenomen. Op de oude 
begraafplaats worden geen graven meer uitgegeven. Wel vinden hier nog 
teraardebestellingen plaats in reeds vroeger uitgegeven graven. De meeste 
teraardebestellingen vinden derhalve plaats op de Noorderbegraafplaats. Deze in 
1918 aangelegde begraafplaats, waarop alleen eigen graven werden uitgegeven, 
werd na de oorlog uitgebreid met een gedeelte bruto groot ongeveer 2,7 ja. Door een 
hogere aanleg is het mogelijk hier in drie lagen te begraven. Op dit nieuwe gedeelte 
worden uitsluitend huurgraven uitgegeven voor 20, 30, 60, 80 en 100 jaar. De 
mogelijkheid is aanwezig de graven later weer in te huren voor eenzelfde termijn. 
 
Er bevinden zich hier een afdeling voor kindergraven, een 1e afdeling, een 2e afdeling 
en sinds kort een afdeling waar urnen bijgezet kunnen worden. Ook is er een ruimte 
waar as verstrooid kan worden. Bovendien is nog juist in 1965 aangevangen met het 
maken van een eigen toegang voor het nieuwe gedeelte en de bouw van een 
afzonderlijke aula op dit gedeelte, met een vrijstaande toren en een luidklok. Tot nu 
toe moet bij het ontbreken van een aula nog gebruik worden gemaakt van een zaaltje 
in een der gebouwen op het oude gedeelte, dat echter verder geen accommodatie 
heeft. Het nieuwe gedeelte is op 7 november 1956 in gebruik genomen. 
 
Van de ± 3210 graven voor maximaal drie begravingen en de ± 300 graven voor een 
kind, zijn op dit gedeelte inmiddels rond 1540 resp. 170 graven uitgegeven, zodat in 
ruim negen jaar reeds bijna de helft van het totaal aanwezige aantal graven is 
uitgegeven. Van de 93 plaatsen in de urnentuin zijn er nu 3 gebruikt. 

Het aantal begravingen per jaar was tot en met 1964 vrij constant. De mogelijkheid 
bestaat, dat het grote aantal in 1965 verband houdt met het vol raken van de 
begraafplaats van de Ned. Hervormde gemeente in Huizum. 
 
Naar het zich laat aanzien, zal het nodig zijn over enige jaren over te gaan tot 
verdere uitbreiding van de Noorderbegraafplaats. 

 

Het oude hart 

 
Leeuwarden trad de negentiende eeuw binnen als een vestingstad, omringd door 
gracht en wal. Een stad, waaraan allerlei prenten de herinnering bewaren en gezegd 
moet worden, dat dit een aangename herinnering is. Ook wanneer men zich 



 

 

losmaakt van de nostalgische hang naar het verleden, die met “die goeie, ouwe tijd” 
wordt gekenschetst, dan blijft toch het beeld bestaan van een harmonisch gebouwde 
stad, die in haar uiterlijke verschijning evenwichtigheid en rust demonstreerde. De 
huizen waren geen afzonderlijke bouwwerken, maar delen van een geheel. 
Gevelwanden en straten vertoonden een eenheid naar karakter, die duidelijk op een 
bij elkaar horen wees. Dat was het geval met de statige herenhuizen van de Grote 
Kerkstraat, de Nieuwestad en elders in de stad, maar ook met de hofjes en de 
woonbuurten der minder aanzienlijken. Het beginsel “soort bij soort” had niet alleen 
een sociaal aspect, maar vond ook zijn weerslag in de structuur van de stedelijke 
bebouwing. Dat was allemaal als vanzelf zo gegroeid, zonder het ingrijpen van een 
regulerende overheid. Het kon trouwens ook gemakkelijk als vanzelf gaan, want het 
patroon van de stedelijke samenleving was, tot in de tweede helft van de vorige 
eeuw, vrij eenvoudig. Er moest gewoond worden (door de rijken in grote huizen, door 
de armen in kleine, tot en met krotten). Dan vroegen ambacht en handel hun 
plaatsen, maar daarbij ging het uitsluitend om kleine eenheden: de timmerwinkel, de 
smederij, de bakkerij en de winkeltjes. Als grote bebouwingseenheden kende men 
slechts de kerken en de overheidsgebouwen; hier in Leeuwarden met als markant 
extra de behuizingen der stadhoudersfamilies: het hof, dat nu de ambtswoning is van 
de commissaris der koningin en het Princessehof. 
 
Een stad, die zichzelf architectonisch in evenwicht hield, tot in de vorige eeuw 
ingrijpende veranderingen ontstonden. Het begin was, in de eerste helft van de 
negentiende eeuw, het slechten van de wallen en het afbreken van de poorten. Aan 
deze sloopwerkzaamheden lag een rationeel motief ten grondslag; de 
stadsverdedigingswerken hadden hun betekenis verloren en waren een nutteloze, 
knellende band geworden voor een stad, die na twee eeuwen wel eens naar wat 
meer ruimte ging verlangen. Onze stadshistorieschrijver Wopke Eekhoff heeft deze 
“bevrijding” nog juist in zijn tweedelige plaatsbeschrijving kunnen behandelen. Al was 
hij sterk in de geschiedenis van zijn stad geïnteresseerd, toch missen wij zelfs bij 
hem de spijt over het verlies van onvervangbare historische waarden. Hij toonde zich 
zeer content over de aldus geschapen ruimte en over de grootsere allure, die de stad 
hierdoor had gekregen. De rest van Leeuwarden zal wel in gelijke zin hebben 
geoordeeld en gejuicht: Leeuwarden kon een nieuw gezicht gaan vertonen. 
 
Waarschijnlijk zou het loslaten van de oude, historisch gerijpte en geijkte proporties 
in de tweede eeuw van de negentiende eeuw hier niet tot zulke onherstelbare 
verliezen hebben geleid, wanneer de stad niet een snelle en ingrijpende 
economische evolutie had doorgemaakt. Deze evolutie had verschillende, met elkaar 
samenhangende oorzaken. Daar was om te beginnen de versterking van de 
centrumfunctie door de ontwikkeling van de moderne verkeersmiddelen. De daarvan 
uitgaande economische impuls was in de stad (toen nog vrijwel uitsluitend de 
binnenstad) sterk voelbaar. Oude functies ondergingen een vergroting, nieuwe 
gecentraliseerde instellingen van allerlei aard vonden hier hun vestiging. En vooral 
zou de binnenstad naar aard en karakter sterk veranderen door de groei van het 
winkelcentrum, dat speciaal in deze eeuw de woonfunctie voor het grootste deel 
verloren zou doen gaan. Niet alleen de centrumfunctie van Leeuwarden leidde tot 
deze verandering, er kwam bij, dat de industriële productiewijze bij de afnemers ging 
uitmonden in steeds meer en steeds grotere winkelbedrijven (confectie, 
warenhuizen). 
 



 

 

Dat Leeuwarden ruim heeft gedeeld in deze economische ontwikkeling, die grote 
welvaart in de stad heeft gebracht, kan men overal in de binnenstad zien, vooral 
wanneer men zich daarbij realiseert hoe ver we daardoor verwijderd zijn geraakt van 
het vroeg negentiende-eeuwse verleden. Een indirect bewijs hiervoor bieden ons 
verschillende Friese steden, zoals Harlingen, Franeker en Dokkum, die deze snelle 
ontwikkeling niet hebben doorgemaakt en waar daardoor het historisch eigene veel 
beter is bewaard gebleven. Zelfs de dorpen tonen dit verschil. Hoe dichter ze bij 
Leeuwarden liggen, des te minder hebben ze hun oorspronkelijke karakter 
behouden. De best bewaarde dorpen vindt men achteraf in de provincie. 
 

  

  

Restauraties 

Ook deze twintig naoorlogse jaren zijn een tijd van voorspoed geweest, waarin 
nieuwe, zware eisen aan de binnenstad zijn gesteld, mede door de stormachtige 
ontwikkeling van het verkeer. Deze periode heeft onmiskenbaar de afstand tot het 
historisch gegroeide nog verder vergroot en de verhoudingen nog verder 
uiteengetrokken. Maar ook is in deze jaren het besef gegroeid en tot een element in 
het gemeentelijke beleid geworden, dat het behoud van wat ons nog rest van het 
historisch eigene en het aanpassen van het nieuwe daaraan, zaken zijn, die de 
essentie van de stad raken. Het is gelukkig niet meer denkbaar, dat er, zoals in het 
laatst van de vorige eeuw, in de binnenstad grachten worden gedempt, dat er zonder 
behoedzaamheid wordt gebroken en zonder lijn en stijl wordt gebouwd of verbouwd. 
Als monument wordt niet meer uitsluitend beschouwd het op zichzelf staande 
gebouw, zoals Kanselarij of Oldehove. Er wordt ook gelet op de functie van het detail 
in het geheel en de aanpassing van dit geheel aan de waardevolle details. Wij geven 
hier een overzicht van de gemeentelijke bemoeiingen met dit aspect van het 
probleem binnenstad. 
 
Reeds sinds 1914 laat het gemeentebestuur zich over de esthetica van het bouwen 
in het algemeen voorlichten door een commissie van deskundigen: de 
schoonheidscommissie, samengesteld uit een aantal architecten, beeldende 
kunstenaars en een aannemer. Hoewel de commissie zich sinds haar oprichting ook 
heeft bezig gehouden met de zorg voor monumentale bouwwerken, is de 
monumentenbescherming niet de primaire taak. 

Het is pas van de laatste jaren, dat het gemeentebestuur door de benoeming van 
een adviseur voor de binnenstad speciale aandacht schenkt aan de monumentale 
aspecten van dit stadsgedeelte en tracht het oude stadseigen, zoveel als dat in zijn 
vermogen ligt, te behouden. Een belangrijke leidraad hierbij is de inventarisatie van 
de monumentale en belangrijke bouwwerken, die onlangs heeft plaatsgevonden en 
heeft geresulteerd in de (voorlopige) ontwerplijst van monumenten. 
 
In dit verband mag ook worden genoemd het verleden jaar als basisplan door de 
raad aanvaarde structuurplan voor de binnenstad. Met zeer veel zorg zijn in dit plan 



 

 

de gedachten neergelegd, die moeten bewerkstelligen, dat de leefbaarheid van de 
binnenstad ook in de toekomst verzekerd is. Men zou willen, dat vroegere 
stadsbestuurders met evenveel zorg het stadseigen (en daarbij is in het bijzonder te 
denken aan de verdwenen prachtige oude stadspoorten) hadden omringd als dat 
thans bij de vaststelling van dit structuurplan is geschied. 
 
Naast de “papierlijke” zorg voor de monumenten is de laatste jaren ook met kracht de 
daadwerkelijke zorg ter hand genomen. Het prachtige pand Sint Jacobsstraat 13, 
eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser, is daar een voorbeeld van. Door 
een verantwoorde verbetering van met name de voorgevel is dit pand thans weer 
een sieraad voor de stad. Voorts zijn door de gemeentelijke initiatieven in de laatste 
jaren de panden Nieuwestad 158, Eewal 47 en 48 en Bagijnestraat 56 in oude 
toestand hersteld of is het behoud door conserverende maatregelen weer voor lange 
tijd verzekerd. In uitvoering is thans de restauratie van wellicht het oudste pand van 
Leeuwarden, n.l. het pand met de “gladde gevel” Ossekop 1, dat in samenhang met 
het pand Oude Oosterstraat 4 wordt verbeterd. Daarnaast is nog in uitvoering de 
restauratie van het pand Grote Hoogstraat 14 (In de fette Os), eveneens eigendom 
van de Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam, een vereniging die zich 
speciaal bezighoudt met de aankoop en verbetering van bijzondere monumentale 
gebouwen. 
 
Als de financiële consequenties van de monumentenzorg niet te veel zorgen baren, 
zullen de eerstkomende jaren nog de volgende belangrijke bouwwerken worden 
gerestaureerd: Luilekkerland, het merkwaardige complex huisjes bij de Grote Kerk. In 
samenhang hiermee zijn er thans ook plannen in voorbereiding het oude 
Boshuizengasthuis in ere te herstellen, uiteraard op zodanige wijze, dat een met de 
huidige eisen overeenstemmende wijze van bewoning weer mogelijk wordt gemaakt. 
Minder spectaculair, doch eveneens belangrijk, is de restauratie van het 
gemeentelijke pand Kruisstraat 25. Evenals de restauratie van de zeer bijzondere 
gevel van het pand Nieuwestad 103, zal de verbetering van het pand Kruisstraat 25 
hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar in uitvoering komen. 
 
Zeer veel geld en tijd zal de conservering van de Oldehove eisen. Dit opmerkelijke 
bouwwerk, het symbool van Leeuwarden, vertoont vele tekenen van verval. 
Weliswaar staat deze kolos niet op instorten, doch ingrijpende maatregelen zijn op 
korte termijn vereist. Ook de rijksoverheid heeft hiervoor begrip getoond en 
toegezegd, dat van rijkswege aan het voorgenomen herstel de nodige prioriteit zal 
worden verleend. 
 
Tenslotte zal hopelijk dit jaar nog in uitvoering kunnen worden genomen de 
restauratie van de Papinga-stins aan de Grote Kerkstraat. Tegelijkertijd zal dan het 
museum het Princessehof worden verbeterd en worden uitgebreid met het eveneens 
monumentale pand Grote Kerkstraat 9. Het vinden van een passende bestemming 
(zeer belangrijk voor het effect van restauratie) is voor de Papinga-stins niet zo 
moeilijk geweest. Deze zal n.l. dienst gaan doen als expositieruimte voor het 
Princessehof, waarin wegens ruimtegebrek vele bijzondere kunstschatten 
noodgedwongen in depotruimten moeten worden opgeslagen. 
 
De uitvoering van de hierboven genoemde plannen zal geruime tijd in beslag nemen, 
doch het betekent niet, dat dan een afgeronde taak tot stand is gebracht. 



 

 

Monumentenzorg eist voortdurende aandacht. Het beleid van het gemeentebestuur 
is daarop gericht. In het kader hiervan is inmiddels een aantal karakteristieke 
bouwwerken eigendom van de gemeente geworden, waarvoor te gelegener tijd 
passende restauratieplannen zullen worden ontworpen. O.a. behoort hiertoe het 
pand Auckamastraatje 4, dat in gerestaureerde vorm weer in belangrijke mate zal 
bijdragen aan de intieme beslotenheid van de karakteristieke bebouwing rondom het 
Raadhuisplein, waarvan het 250-jarige Stadhuis het middelpunt vormt. 
 
Hetzelfde geldt voor het pand Bij de Put 36. Dit pand is eveneens gelegen in een 
zeer oud stadsdeel. Door de restauratie zal ook hier een bijdrage geleverd worden 
aan het behoud van dit karakteristieke stadsdeel, waarvan een verdere reconstructie 
alleszins aanbeveling zou verdienen. 

 

 

Meer woningen 

 
De woningbouw in Leeuwarden is, evenals in het gehele land het geval was, in de 
wereldoorlog 1940 - 1945 geheel tot stilstand gekomen. Aangezien de vraag naar 
woningen bleef bestaan en alleen al als gevolg van de stilstand van de productie 
voortdurend groter werd, lag het voor de hand, dat het evenwicht tussen vraag en 
aanbod ernstig werd verstoord. De hieruit voortvloeiende woningnood laat zich dan 
ook gemakkelijk verklaren. In een speciaal hieraan gewijd hoofdstuk wordt daaraan 
aandacht geschonken. 
 
Na het einde van de wereldoorlog was het zaak op zo kort mogelijke termijn en in 
een zo hoog mogelijk tempo de woningbouw weer op gang te brengen. De 
bestrijding van de veelal als volksvijand nummer 1 aangeduide woningnood was 
echter verre van eenvoudig. Er deden zich daarbij tal van problemen voor. De 
bouwbedrijven, die vooral op de woningbouw waren ingeschoten, waren een aantal 
jaren gedoemd geweest tot non-activiteit. Voor het weer opbouwen en op toeren 
brengen van het bouwapparaat was tijd nodig. Er moesten weer voldoende 
vakmensen worden aangetrokken, terwijl ook het materieel moest worden vernieuwd 
en op peil gebracht. Er was voorts schaarste aan de voor de stichting van woningen 
benodigde bouwmaterialen. Daar kwam bij, dat de geweldige drang naar 
woningbouw niet in één gemeente voorkwam, maar in het gehele land. In de 
gegeven omstandigheden was het uiteraard niet mogelijk, althans niet verantwoord, 
om het spel van vraag en aanbod op het terrein van de bouw van woningen de vrije 
teugel te laten. Een vorm van distributie van de beschikbare bouwcapaciteit was 
onvermijdelijk. De ontstellende krapte op de woningmarkt, de ernstige verstoring van 
het evenwicht tussen vraag en aanbod van nieuwe woningen, bouwmaterialen en 
dergelijke maakten het voorts noodzakelijk van overheidswege maatregelen te 
nemen ten aanzien van de bewaking van zowel de huur- als de bouwprijzen. 
 
Het past niet in het bestek van dit overzicht van de woningbouw in Leeuwarden in de 
jaren 1945 tot en met 1965, om de hierboven bedoelde overheidsmaatregelen in 
beschouwing te nemen. Het leek slechts juist ter inleiding van dit overzicht aan te 



 

 

stippen, dat zeer vele moeilijkheden moesten worden overwonnen om de 
woningproductie, ook in Leeuwarden, weer op gang te brengen. Men behoeft zich er 
dan ook niet over te verwonderen, dat het onmogelijk bleek reeds in het jaar 1945 
woningen in aanbouw te nemen. 

  

Naoorlogs begin 

Het was op 25 maart 1946, toen van de inspecteur van de volksgezondheid voor 
Friesland en Zuid-Drenthe een brief werd ontvangen met de mededeling, dat het in 
de bedoeling lag in 1946 in de provincie Friesland 250 woningen te doen bouwen. Dit 
aantal was verdeeld over diverse Friese gemeenten, waarbij aan de gemeente 
Leeuwarden 38 woningen werden toegewezen. Er werd niet medegedeeld op welke 
wijze de verdeling van de woningen over de diverse gemeenten tot stand was 
gekomen. Wel werd met nadruk gesteld, dat de toegewezen woningen ook 
inderdaad zouden moeten worden gebouwd, zo niet door particulieren dan door de 
gemeentelijke overheid. De inspecteur stelde voorts, dat aan de eigenaren van door 
oorlogsgeweld verwoeste woningen voorrang moest worden verleend. 

Als de eigenaren van verwoeste woningen met hun herbouwplannen gereed waren 
geweest, als zij in staat waren geweest de financiële consequenties van herbouw te 
overzien, dan had de laatstgenoemde eis van de inspecteur van de volkshuisvesting 
ten aanzien van de besteding van het toegewezen contingent woningen beraad 
nauwelijks nodig gemaakt. De meeste eigenaren van door oorlogsgeweld verloren 
gegane woningen waren echter nog niet in staat beslissingen te nemen. Het was 
derhalve zaak de besteding van het toegewezen contingent op andere wijze veilig te 
stellen. Mede met het oog op de prijsontwikkeling was het slagen van andere 
particuliere initiatieven inzake de woningbouw voorts allerminst zeker. De ernstige 
woningnood in de gemeente Leeuwarden was voor het gemeentebestuur voldoende 
reden om op het gebied van de woningbouw van meet af aan een actief beleid te 
voeren. 
 
Er waren enkele terreinen beschikbaar, waarop onmiddellijk gebouwd zou kunnen 
worden. Om de bouw van woningen zo vlot en zo economisch mogelijk te doen 
verlopen, werd het gewenst geacht eerst die gronden te benutten, welke ten opzicht 
van de bestaande bebouwing gunstig waren gelegen en geheel bouwrijp waren. Aan 
deze voorwaarden voldeden enkele terreinen aan de Geranium- en de Dahliastraat 
(van de woningbouwvereniging “Leeuwarden”) en aan het Cambuurplein (van de 
gemeente). Reeds tijdens de oorlog had de gemeente, in overleg met deze 
woningbouwvereniging, woningbouwplannen voor de terreinen aan de Geranium- en 
Dahliastraat laten ontwerpen. Deze plannen werden onmiddellijk na de toewijzing 
van het eerste naoorlogse contingent woningen gereproduceerd. De 
woningbouwvereniging verleende haar medewerking aan de verwezenlijking van dit 
gemeentelijke plan door de benodigde grond aan de gemeente over te dragen. Het 
plan omvatte de bouw van 35 eengezinswoningen. 
 
Nadat het gemeentebestuur had besloten tot de bouw van de geprojecteerde 35 
woningen, werd reeds op 14 mei 1946, dus slechts anderhalve maand na de 



 

 

toewijzing van het contingent, tot aanbesteding overgegaan. Na verkregen 
goedkeuring van de minister van openbare werken en wederopbouw werd het werk 
gegund aan de aannemingsmaatschappij “Friso” te Sneek. De eerste acht woningen 
van dit complex werden op 5 mei 1947, derhalve precies twee jaar na de beëindiging 
van de tweede wereldoorlog, voor bewoning beschikbaar gesteld. De laatste woning 
van het complex kwam op 4 augustus 1947 gereed. Gesteld kan derhalve worden, 
dat met ingang van 5 mei 1947 een begin is gemaakt met de daadwerkelijke leniging 
van de woningnood in Leeuwarden. 
 

  

  

Verdere woningbouw 

Het zou te ver voeren om over de realisering van alle na de oorlog tot stand gekomen 
woningcomplexen een beschouwing te geven. Opvallend is, hoe snel vervolgens alle 
krachten op het gebied van de woningbouw zijn gemobiliseerd. Het blijkt namelijk, 
dat in 1947 reeds werd begonnen met de bouw van niet minder dan 516 woningen. 
Niet alleen de gemeente was in deze actief. Ook de in de gemeente Leeuwarden 
gevestigde woningbouwcorporaties kwamen in beweging. Van gemeentewege kon 
opdracht worden gegeven tot de bouw van 35 onder- en bovenwoningen aan het 
Cambuurplein, van 71 woningen aan de Maarten Harpertszoon Trompstraat en 
omgeving en van 286 woningen aan de Marathonstraat. In totaal derhalve 392 
woningen. De woningstichting “Leeuwarden - Leeuwarderadeel” liet 16 woningen aan 
de Tijnjedijk bouwen, de vereniging “Volkshuisvesting” gaf opdracht tot de bouw van 
63 woningen aan de Archipelweg en de woningbouwvereniging “Beter Wonen” kon 
overgaan tot gunning van de bouw van 40 woningen, eveneens aan de Archipelweg. 
Door particulieren werd ook in 1947 begonnen met de bouw van woningen, zij het, 
dat het aantal in dat jaar beperkt bleef tot vijf. 
 
In de bijlage is een totaaloverzicht opgenomen van de aantallen woningen, welke na 
de oorlog tot en met 1965 in aanbouw zijn genomen, respectievelijk zijn voltooid. 
Daarbij is telkens onderscheid gemaakt tussen de woningbouw vanwege de 
gemeente, de gezamenlijke woningbouwcorporaties en particulieren. 
 

  

  

  

Gemeentelijke woningbouw 

Bij beschouwing van de bijlage met betrekking tot de woningbouwactiviteit van de 
gemeente blijkt, dat de gemeente tot en met 1962 ieder jaar opdrachten heeft 



 

 

gegeven tot het voor haar rekening bouwen van woningen. Deze opdrachten hadden 
aanvankelijk alleen betrekking op eengezinshuizen, doch later eveneens op 
etagewoningen. In het vervolg van dit overzicht wordt op dit onderscheid nader 
teruggekomen. Met het oog op de ontstellend grote woningnood liet het 
gemeentebestuur in 1949 een begin maken met de bouw van een complex van 115 
eengezinswoningen aan de Van Loon-, de Jan Lievens-, de Aert van der Neer-, de 
Beethoven-, de Chopin- en de Sweelinckstraat, waarvan 109 woningen zodanig 
werden gebouwd en ingericht, dat bewoning door twee gezinnen mogelijk was. Dit 
betekende, dat in die 109 woningen 218 gezinnen zouden kunnen worden 
gehuisvest. Deze 109 woningen werden aangeduid als duplexwoningen. Het lag in 
het voornemen, dat deze dubbele bewoning gedurende tien jaren zou worden 
toegestaan en dat de woningen daarna in “simplexstaat” zouden worden gebracht. 
Tot heden heeft de ontsplitsing van deze woningen echter nog niet plaats gehad. 
 
Het aantal per jaar door de gemeente in uitvoering genomen woningen vertoont 
nogal enige schommeling. Figuur 1 geeft hiervan wel een zeer duidelijk beeld. Het in 
1947 bereikte aantal woningen bleef voorshands het record. In 1958 evenwel werd 
dit record geslagen. Toen werd namelijk begonnen met de bouw van 672 woningen 
en wel met een complex van 270 woningen aan de Julianalaan c.a., 160 woningen 
aan de Greunsweg en omgeving, 50 woningen aan de Murkstraat en een complex 
van 192 woningen als begin van de bouw in ’t Heechterp. Het laatstgenoemde 
complex woningen, met de bouw waarvan werd begonnen op 25 september 1958, 
vormde de inleiding van de uitvoering van een groot plan van in totaal 1266 
woningen. ’t Heechterp was opgezet met acht bouweenheden van elk 24 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eengezinswoningen en 72 etagewoningen, in totaal derhalve 192 
eengezinswoningen en 576 etagewoningen of samen 768 woningen en tenslotte 258 
maisonnettes en 240 galerijwoningen. Deze galerijwoningen werden gebouwd in drie 
blokken van 10 bouwlagen; de hoogste woningblokken, die tot dan in Leeuwarden 
werden gebouwd. 
 
De in opdracht van de gemeente na de oorlog gebouwde woningen zijn in de 



 

 

volgende complexen ondergebracht: 
 

Geranium- en Dahliastraat (eengezinswoningen) 35 

Cambuurplein (onder- en bovenwoningen) 35 

Maarten Harpertszn. Trompstraat (eengezinswoningen) 71 

Maarten Harpertszn. Trompstraat (eengezinswoningen) 2 

Marathonstraat (onder- en bovenwoningen) 102 

Linnaeusstraat (onder- en bovenwoningen) 184 

Julianalaan (eengezinswoningen) 25 

Spoorstraat en Kalverdijkje (eengezinswoningen) 60 

Van Loon-, Jan Lievens-, Aert van der Neer-, Beethoven-, Chopin- en 

Sweelinckstraat (waarvan 109 duplex- en 6 eengezinswoningen) 

  

115 

Schapendijkje en Corellistraat (eengezinswoningen) 200 

Valeriusstraat (etagewoningen) 270 

Curaçaostraat (eengezinswoningen) 48 

Euterpestraat (eengezinswoningen) 34 

Euterpestraat (etagewoningen) 54 

Offenbachstraat (onder- en bovenwoningen) 12 

Rameaustraat (etagewoningen) 144 

Valeriusstraat (etagewoningen) 33 

Tijnjedijk (eengezinswoningen) 82 

Dirk Boutsstraat (eengezinswoningen) 157 

Julianalaan (etagewoningen) 270 

Greunsweg (etagewoningen en een aantal bejaardenwoningen) 160 

Murkstraat (eengezinswoningen) 50 

Heechterp (192 eengezinswoningen en 576 etagewoningen) 768 

Curaçaostraat (eengezinswoningen) 32 

Heechterp (258 maisonnettes en 240 galerijwoningen) 498 



 

 

Bovendien werden nog drie woningen gebouwd welke zijn opgenomen in 

andere gemeentelijke bouwwerken 

  

3 

Totaal: 3444 

  

Woningbouwcorporaties 

De bijlage geeft eveneens een overzicht van de activiteit van de gezamenlijke 
woningbouwcorporaties op het gebied van de woningbouw. Zoals vermeld, gaven 
reeds in 1947 drie woningbouwcorporaties opdracht tot de bouw van eveneens drie 
woningcomplexen, in totaal omvattend 119 woningen. Ook in de daarop volgende 
jaren werden soms grote opdrachten gegeven. In dit verband dient vermeld te 
worden, dat ook de woningstichting “Leeuwarden-Leeuwarderadeel” overging tot de 
bouw van een complex duplexwoningen. Zijn deze woningen uiteindelijk bestemd 
voor de huisvesting van 50 gezinnen, voorlopig zouden hierin 100 kunnen worden 
ondergebracht. 
 
Alhoewel de woningbouwcorporaties reeds kort na de wereldoorlog de woningbouw 
ter hand hebben genomen, bleef deze kwantitatief toch achter bij de gemeentelijke 
woningbouw. Het zou tot het einde van de twintigjarige periode, waarover dit 
overzicht handelt, duren, alvorens hierin een wel zeer duidelijke verandering zou 
komen. Ter illustratie mag hiervoor worden verwezen naar figuur 1. 
 
Het aantal door de woningbouw beschikbaar gestelde woningen kan als volgt worden 
onderverdeeld: 
 

  

Namen woningbouwcorporaties In 

uitvoering 

genomen 

woningen 

Voltooide 

woningen 

“Beter Wonen” 980 456 

“Sint Joseph” 626 164 

“Leeuwarden-Leeuwarderadeel” 352 332 

“Patrimonium” 1006 844 

“Volkshuisvesting” 724 400 

“Ned. Centrale Huisvesting Bejaarden” 

(Greunshiem) 

    



 

 

31 31 

 

Totaal: 

3719 2227 

  

  

De genoemde aantallen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 Particuliere bouw 

Opmerkelijk is, dat de particuliere bouw na de oorlog niet snel op gang is gekomen. 
Eerst in 1947 werd begonnen met de bouw van de eerste vijf particuliere woningen. 
Uit de bijlage blijkt, dat dit aantal de volgende jaren wel hoger is geworden, doch erg 
hoog zou de woningproductie in deze sector voorshands niet worden. Het is echter 
volkomen verklaarbaar, dat er van particuliere zijde aanvankelijk weinig geneigdheid 
bestond om over te gaan tot de bouw en vooral exploitatie van woningen. De 
kostprijs van deze nieuwe woningen zou immers belangrijk hoger zijn dan vóór de 
oorlog het geval was. 
 
Dat de particuliere woningbouw later in de gemeente Leeuwarden toch op gang is 
gekomen, is vooral te danken aan de maatregelen van de rijksoverheid. Ter 
stimulering van de activiteit van de bouwondernemers en ter verlaging van de netto 
kostprijs van de particuliere woningen - waardoor dus zou moeten worden bereikt, 
dat de woningen met een maximaal toelaatbare huuropbrengst toch een sluitende 
exploitatie te zien zouden geven - heeft de overheid namelijk besloten ook de 
particuliere woningbouw te subsidiëren. De eerste hiertoe vastgestelde regeling was 
de financieringsregeling woningbouw 1947. Deze is in de loop van de jaren 
verschillende keren gewijzigd, verbeterd en vervangen. 
 
Het aantal zonder overheidssteun tot stand gekomen particuliere woningen bleef 
zeer beperkt, doch heeft in de laatste jaren een aanzienlijke verhoging te zien 
gegeven. In de jaren 1958 tot en met 1965 werden 1226 woningen zonder 
overheidssubsidie in uitvoering genomen. Dit aantal kon worden bereikt, mede dank 
zij het in uitvoering komen van enkele bijzondere gebouwen, namelijk de 
verzorgings- of pensiontehuizen “Nijlân State”, “Aldlân State”, “Greunshiem” en twee 
verzorgingsflats aan het Europaplein. Deze tehuizen omvatten respectievelijk 111, 
269, 236, 54 en 54 of in totaal 724 wooneenheden. 
 
In totaal zijn, inclusief de genoemde verzorgings- of pensiontehuizen, door 
particulieren in aanbouw genomen 3888 woningen, een aantal, dat hoger ligt dan de 
vergelijkbare cijfers van de gemeente en de gezamenlijke woningbouwcorporaties. In 
de particuliere sector werden 3210 woningen voltooid. 
 

  

  

  

Verhoudingen 

Alles tezamen zijn na de tweede wereldoorlog plannen tot uitvoering gekomen, in 
totaal omvattende 11051 woningen, terwijl 8881 gereed kwamen. In dit verband 
wordt er op gewezen, dat de vijfduizendste woning, als hoedanig aangemerkt de 



 

 

woning Beukenstraat no. 6, op 25 november 1959 gereed kwam. De sleutel van deze 
woning werd met enige feestelijkheid aan de toekomstige bewoner uitgereikt. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De in de bijlage vermelde cijfers zijn verwerkt in enkele grafieken, waaruit duidelijk 
blijkt, hoe de ontwikkeling is geweest ten aanzien van de woningbouw in zijn totaliteit 
en tevens van de woningbouw door de gemeente, de woningbouwcorporaties en 
particulieren. Figuur 1 heeft betrekking op de per jaar in uitvoering genomen 
woningen, terwijl figuur 2 een beeld geeft van het per jaar gereedgekomen aantal 
huizen. In figuur 3 is tenslotte een overzicht gegeven van de jaarlijks in totaal tot 
uitvoering gebrachte aantallen woningen, gesteld tegenover het aantal jaarlijks 
gereedgekomen huizen. 
 
 



 

 

Laag en hoog 

Vóór de oorlog werden in Leeuwarden hoofdzakelijk eengezinswoningen gebouwd. 
Daarmede werd onmiddellijk na de oorlog voortgegaan. Voor een betere benutting 
van de grond, om de totale grondkosten per woning te drukken, werd voorts 
overgegaan tot de bouw van onder- en bovenwoningen. Zowel uit financiële als uit 
stedenbouwkundige overwegingen moest al vrij spoedig na de oorlog een andere 
wijze van woningbouw worden toegepast, namelijk de bouw van woningen in 
verschillende etages. De verhouding tussen het aantal eengezins- en etagewoningen 
is in de loop van de jaren sterk in het voordeel van laatstgenoemde categorie 
woningen uitgevallen. Van de door de gemeente gebouwde 3444 woningen waren 
namelijk 1993 opgenomen in flatgebouwen, terwijl 1118 eengezinswoningen en 333 
onder- en bovenwoningen werden gebouwd. Bij de woningbouw door de 
woningbouwcorporaties doet zich een zelfde ontwikkeling voor. In totaal werden in 
aanbouw genomen 3719 woningen, te weten 499 eengezinswoningen, 219 onder- en 
bovenwoningen en 3001 etagewoningen. Het aantal voltooide woningen bedroeg 
2227 en wel 209 eengezinswoningen, 219 onder- en bovenwoningen en 1799 
etagewoningen. 
 
De gemeente en de woningbouwcorporaties namen tezamen 7163 woningen in 
uitvoering. Daarvan waren 4994 of bijna 70 % etagewoningen. De etagebouw 
varieert van 3 tot 12 bouwlagen en kan worden onderscheiden in verschillende 
typen. Zo werden plannen in uitvoering genomen voor portiekwoningen, 
galerijwoningen, waarbij, evenals bij de portiekwoningen, alle vertrekken van een 
woning zich op hetzelfde niveau bevinden, maisonnettes met de woon- en de 
slaapetage op verschillend niveau en splitlevelwoningen, waarbij het ene 
woninggedeelte telkens een halve etage hoger of lager ligt dan het andere. Ook bij 
de particuliere woningbouw heeft de bouw van etagewoningen gedomineerd. Het 
aantal etagewoningen dat na de oorlog in deze sector werd gebouwd, bedroeg 2039, 
het aantal onder- en bovenwoningen 206 en het aantal eengezinswoningen 1643. De 
bouw van de hierboven genoemde verzorgings- en pensiontehuizen heeft hierop 
uiteraard een zeer belangrijke invloed gehad. 
 

  

  

  

Uitrusting van de woningen 

De uitrusting van de woningen, ook die welke gebouwd werden door de gemeente en 
de woningbouwcorporaties, is steeds beter geworden. In dit verband wordt met name 
gewezen op het aanbrengen van liften in de blokken etagewoningen en de centrale 
verwarming. Werden steeds de woningblokken tot en met vier lagen, ook wanneer 
deze werden gebouwd boven een onderbouw, uitgevoerd zonder lift, thans is een 
duidelijk streven merkbaar om ook in gebouwen tot deze hoogte een liftinstallatie aan 



 

 

te brengen. De eerste liften in de gemeentelijke woningbouw werden aangebracht in 
een vijftal woningblokken in ’t Heechterp. De woningbouwvereniging “Beter Wonen” 
besloot als eerste corporatie tot de bouw van enkele liften en wel in een complex van 
100 woningen aan de Antillenweg. 
 
Tot het centraal verwarmen van woningen, gebouwd met financiële steun van de 
overheid op voet van de woningwet 1901, ging als eerste over de vereniging 
“Volkshuisvesting” en wel in haar complex van 229 woningen aan de 
Vuurdoornstraat en omgeving. De gemeente volgde dit beleid door 411 van het in ’t 
Heechterp gebouwde complex van 498 woningen centraal te verwarmen. De 
woningbouwvereniging “Beter Wonen” besloot tot hetzelfde ten aanzien van haar 
bovengenoemde complex van 100 woningen. De ontwikkeling op dit gebied is nadien 
in een snel tempo doorgegaan. Het aanbrengen van een centrale 
verwarmingsinstallatie is thans reeds een normale eis geworden. Van de tot 31 
december 1965 vanwege de gemeente en de woningbouwcorporaties in uitvoering 
genomen woningen zullen 1944 of 27,1 % voorzien zijn van een centrale 
verwarming. Ten aanzien van de particuliere woningbouw heeft zich een geheel 
overeenkomstige ontwikkeling voorgedaan. 
 

  

  

  

Bouwmethoden 

De in de loop der jaren aan de gemeente toegewezen bouwcontingenten werden 
door het gemeentebestuur onvoldoende geacht om een wezenlijke bijdrage te 
vormen tot leniging van de woningnood. Een steeds toenemende stijging van het 
aantal woningzoekenden illustreerde dit standpunt. De impasse, waarin de gemeente 
dientengevolge was komen te verkeren, dwong het gemeentebestuur naar middelen 
en wegen te zoeken om de woningbouw zo hoog mogelijk op te voeren. Daarbij 
diende in sterke mate te worden gestreefd naar een grotere continuïteit in de bouw, 
het verkorten van de bouwtijd door het opvoeren van het bouwtempo, het volledig 
benutten van alle mogelijkheden tot rationalisering en het toepassen van 
systeembouw. Dit ging te meer klemmen naarmate in het toewijzingsbeleid van de 
betreffende minister de plaatselijke bouwcapaciteit een grotere rol ging spelen en 
derhalve het aantal woningen dat in de gemeente gebouwd zou kunnen worden, in 
belangrijke mate zou worden beïnvloed door het aantal bouwondernemers en het 
aantal beschikbare arbeidskrachten. Er zou naar moeten worden gestreefd met het 
beschikbare potentieel een zo groot mogelijk aantal woningen te bouwen. Op grond 
van deze overwegingen besloot de gemeenteraad op 2 mei 1956 tot het toepassen 
van systeembouw. Er werd overgegaan tot de bouw van een aantal houtrijke 
woningen. Het systeem, dat bij de bouw van deze woningen werd toegepast, was, 
dat de voor- en achtergevels en de binnenwanden van deze, als eengezinswoningen 
ontworpen woningen, werden geprefabriceerd. In totaal werden op deze wijze 157 
woningen gebouwd, namelijk 49 aan de Aert van der Neerstraat c.a., 22 aan de Van 



 

 

Loonstraat c.a. en 86 ter weerszijden van de Pieter Stuyvesantweg. 
 
Op grond van de hierboven genoemde overwegingen zette het gemeentebestuur zijn 
pogingen voort om op zo snel mogelijke wijze de woningnood op te lossen. Door 
toepassing van arbeidsbesparende bouwmethoden en door te zorgen voor 
continuïteit bij de bouw zou tot een aanmerkelijke versnelling van de woningbouw 
kunnen worden gekomen. Met dit oogmerksloot het gemeentebestuur in 1958 een 
aannemingscontract voor de bouw van meer dan 1000 woningen, te bouwen in de 
wijk ’t Heechterp, volgens het systeem van de Rijnlandse Beton Maatschappij 
(R.B.M.). Hierbij worden de muren en de vloeren van beton gemaakt. Dit beton werd 
gestort in kisten, die voor het gehele werk kunnen worden gebruikt. Het werk kan in 
twee delen worden gesplitst, namelijk de stichting van acht, geheel identieke 
bouweenheden en een vijftal blokken maisonnettes en drie blokken galerijwoningen. 
Elke bouweenheid van het eerste deel van het werk omvatte 3 blokjes van elk 8 
eengezinswoningen en 2 blokken etagewoningen van elk 36 woningen, in totaal per 
bouweenheid derhalve 92 woningen. Het eerste deel van het werk betrof dus de 
bouw van samen 768 woningen. Interessant is, dat dit werk werd begeleid door het 
adviesbureau voor bedrijfsorganisatie van het raadgevend bureau ir. B.W. 
Berenschot N.V. te Hengelo. Dit bureau heeft over de voortgang van het werk, over 
de doelmatigheid en de arbeidsbesparing regelmatig uitvoerig gerapporteerd. Uit het 
eindrapport blijkt, dat op 25 september 1958 met de bouwwerkzaamheden werd 
begonnen. De eerste van de 768 woningen werd opgeleverd op 15 november 1959 
en de laatste op 15 december 1961. Het bureau heeft berekend, dat dit 
bouwsysteem een tijdbesparing, in vergelijking met de traditionele bouw, heeft 
gegeven van ongeveer 380 werkbare dagen. Dit betekent, dat het werk ongeveer 85 
kalenderweken, dat is meer dan anderhalf jaar, later gereed zou zijn gekomen, 
wanneer dit aantal woningen op traditionele wijze zou zijn gebouwd. Ook bleek 
duidelijk, dat belangrijk minder geschoolde vakmensen bij de bouw behoefde te 
worden ingeschakeld. 
 
Helaas kon de uitvoering van het tweede deel van dit werk niet in aansluiting op het 
eerste deel geschieden. Het gevolg hiervan is geweest, dat de zo zeer gewenste 
continuïteit ernstig werd verstoord. De bij het eerste deel van het werk gevormde 
werkploegen vielen uiteen en daar kwam bij, dat de situatie op de arbeidsmarkt zeer 
moeilijk werd. De voordelen van de systeembouw van het tweede deel van dit werk, 
welke echter niet zijn gemeten, kwamen daardoor niet tot uiting. Ook de 
woningbouwvereniging “Beter Wonen” ging over tot de bouw van haar complex van 
100 woningen aan de Antillenweg volgens een efficiënt bouwsysteem, eveneens van 
de R.B.M. 
 
Dezelfde woningbouwvereniging sloot vervolgens tezamen met de woningstichting 
“Sint Joseph” en de gemeente een contract met een aannemingsbedrijf voor de 
bouw van 1196 woningen in de uitbreidingsplannen Lekkumerend en Bilgaard, 
eveneens te bouwen volgens een efficiënt en arbeidsbesparend systeem. Daarbij 
dient te worden opgemerkt, dat hierbij een samenwerking ontstond met particuliere 
instanties, die besloten volgens hetzelfde systeem 844 woningen in Bilgaard te 
bouwen. Daarbij werd gesproken van 3 bouwstromen: één stroom speciaal voor 
eengezinswoningen, één stroom voor de in het plan opgenomen splitlevelwoningen 
en één stroom voor een aantal galerijwoningen, in totaal omvattende 2040 woningen. 
 



 

 

Een nog grotere arbeids- en tijdsbesparing zou worden verkregen door de woningen 
zo veel mogelijk in een fabriek te bouwen. De arbeidsvoorwaarden zouden daarbij in 
de eerste plaats veel gunstiger kunnen worden, aangezien de weersomstandigheden 
geen invloed meer zouden hebben. Bovendien ging daarmee gepaard een nog 
grotere efficiency en rationalisatie. De uit de fabriek afkomstige grote elementen 
zouden op de bouwplaats moeten worden gemonteerd. Aangezien de woningen 
onmiddellijk na montage glasdicht zouden zijn, betekende dit, dat ook op de 
bouwplaats zelf veel langer en onder veel gunstiger omstandigheden zou kunnen 
worden gewerkt. Op initiatief van het gemeentebestuur gaven de woningstichting 
“Patrimonium” en de vereniging “Volkshuisvesting” in 1965 opdracht aan het te 
Kootstertille gevestigde bedrijf van de N.V. Noordelijke Bouwelementen Industrie tot 
de bouw van 486 galerijwoningen in het uitbreidingsplan Bilgaard. 
 

  

  

  

Verloop van de bouwkosten 

De bouwkosten van de woningen hebben een voortdurend stijgende lijn te zien 
gegeven. Ter illustratie zij vermeld, dat de bouwkosten van de eerste naoorlogse 
woningen, derhalve het complex van 35 woningen aan de Geranium- en de 
Dahliastraat, gemiddeld ƒ 7934,- per woning bedroegen. In deze kosten waren 
begrepen het architectenhonorarium, de kosten van dagelijks toezicht, de kosten van 
aansluiting op het openbaar riool en de leidingen van de nutsbedrijven, het 
renteverlies enz., docht niet de grondkosten. 
 
De laatst in uitvoering genomen woningen zijn die, welke voor rekening van 
“Volkshuisvesting” en “Patrimonium” door de N.V. Noordelijke Bouwelementen 
Industrie in het plan “Bilgaard” worden gebouwd. De bouwkosten van deze woningen 
bedragen gemiddeld ƒ 20.000,- per woning. De sterke stijging van de bouwkosten is 
niet verwonderlijk, aangezien de drie categorieën, waaruit de bouwkosten zijn 
opgebouwd, te weten de lonen, de materialen en de overige kosten, ook voortdurend 
zijn gestegen. Overigens is een vergelijking van de onderscheidene complexen 
uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk. De plannen zijn immers lang niet aan elkaar gelijk. 
De uitvoering van het ene plan kostte stellig veel meer arbeidsuren dan die van het 
andere. Bij het ene plan werden duurdere materialen toegepast dan bij de andere. 
Zelfs de berekening van de bouwkosten per kubieke meter van elk plan zou derhalve 
nog een volkomen onjuiste vergelijkingsbasis geven. Dat de stijging van de 
bouwkosten in Leeuwarden niet excessief is geweest moge overigens blijken uit de 
volgende bouwkostenindexcijfers voor woningwetwoningen, verstrekt door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 

  



 

 

  

  

  

  

  

Jaar 

  

Index-cijfer 

1950 100 

1951 110 

1952 114 

1953 112 

1954 117 

1955 129 

1956 144 

1957 156 

1958 156 

1959 153 

1960 157 

1961 162 

1962 171 

  

Huurprijzen 

Ook de huurprijzen van de na de oorlog gebouwde woningen zijn gestegen. De te 
constateren verhoging van de huurbedragen is een gevolg van de sinds 1951 
regelmatig toegestane algemene huurverhogingen. Opgemerkt dient echter te 
worden, dat lang niet alle huurverhogingen op de naoorlogse woningcomplexen 
konden worden toegepast. In deze werd gehandeld volgens voorschriften van de 
rijksoverheid. Zo zijn de huren van bijvoorbeeld de 35 aan de Geraniumstraat en de 
Dahliastraat, die aanvankelijk werden vastgesteld op ƒ 4,70 per woning per week, 
successievelijk verhoogd tot ƒ 12,80 per 1 januari 1966. Van recenter gebouwde 



 

 

woningen werden de huren niet of slechts in beperkte mate verhoogd. 
 
De volgende algemene huurverhogingen mochten sinds 1 januari 1951 in de 
gemeente Leeuwarden worden toegepast: 

  

  

  

Datum van ingang Procentuele 

verhoging 

Index(1940=100) 

1 januari 1951 15 115 

1 januari 1954 23 141 

1 september 1955 5 149 

1 augustus 1957 25 186 

1 april 1960 20 223 

1 september 1962 11 247 

1 juli 1964 12.5 278 

1 januari 1966 10 306 

  

  

 
Verloren gegane woningen 

Tegenover de totstandkoming van 8881 nieuwe woningen na de oorlog, waarin dank 
zij de bouw van in totaal 159 duplexwoningen in totaal 9040 gezinnen konden 
worden gehuisvest, staat een verlies van 2245 woningen. 958 Woningen werden aan 
de bestemming onttrokken, omdat zij voor bedrijfsdoeleinden in gebruik moesten 
worden genomen of gesloopt of omdat zij moesten worden afgebroken ten behoeve 
van het uitvoeren van diverse openbare werken. 1287 Woningen moesten worden 
ontruimd, omdat zij onbewoonbaar waren verklaard. De netto winst aan woningen na 
de oorlog bedrog derhalve 6636. Hierbij dient ten slotte nog te worden aangerekend, 
dat op 1 januari 1966 nog 244 onbewoonbaar verklaarde woningen moesten worden 
ontruimd. 
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Overzicht van de in de jaren 1945 tot en met 1965 in de gemeente Leeuwarden in 
uitvoering genomen en voltooide woningen. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Te weinig woningen 

 
In de loop der oorlogsjaren, toen in vele gemeenten het woningtekort reeds 
verontrustend was geworden, heeft de secretaris-generaal van het departement van 
binnenlandse zaken de burgemeesters gemachtigd, op grond van artikel 3 van het 
algemeen vorderingsbesluit 1940, tot vordering van woningen over te gaan. Op 10 
juni 1944 kwam in Leeuwarden een verordening tot stand, waarin werd bepaald, dat 
ieder van zijn voornemen in de gemeente Leeuwarden een perceel als woning te 
verhuren, de burgemeester in kennis moest stellen. Met de zorg voor de naleving van 
deze verordening werd de administrateur van het gemeentelijk woningbedrijf belast. 
 
De regering in Londen, bekend met huisvestingsmoeilijkheden in Nederland, had 
zich beijverd de verordening ter verkrijging van woonruimte te lichten uit het 
algemeen vorderingsbesluit en de totstandkoming bevorderd van een besluit, dat 
speciaal voor vordering van woonruimte zou moeten worden benut. Dit 
vorderingsbesluit woonruimte van 11 september 1944 trad op 23 september 1944 in 
werking en is nadien tweemaal gewijzigd: op 26 september 1945 en bij de wet van 
11 mei 1946. 
 
In augustus 1945 werd in Leeuwarden, op initiatief van de wethouder van openbare 
werken, een bespreking gevoerd over een intensieve toepassing van het 
vorderingsbesluit woonruimte. In het leven werd geroepen de “commissie vordering 
woonruimte”, met als leden de wethouder van openbare werken, de inspecteur 
woningtoezicht, een commiesredacteur van de secretarie en, als niet aan het 
gemeentebestuur gebonden lid, dr. W.L. Brandsma, directeur van de Gemeente 
H.B.S., die zich verdienstelijk had gemaakt bij het ontruimen en het opnieuw doen 
bewonen van door de bezetter in beslag genomen percelen. De benoeming 
geschiedde bij besluit van 14 september 1945; de makelaar S. Hellema werd als 
deskundige aan de commissie toegevoegd. De dienst woningtoezicht en het 
gemeentelijke woningbedrijf kregen de taak een kaartsysteem van te vorderen 
woningruimte enerzijds en van gegadigden anderzijds aan te leggen. De 
administrateur van het woningbedrijf trachtte voor woningzoekenden passende 
woonruimte te vinden en de daarvan opgemaakte lijsten gingen via de commissie 
naar de burgemeester, die dan kon besluiten tot vordering van woonruimte (voor 
gezinnen) of inkwartiering (voor alleenstaanden). 
 
In de plaats van de verordening van 10 juni 1944 kwam om 17 september 1945 een 
bij besluit van burgemeester en wethouders vastgestelde verordening. Van de hierin 
gegeven bepalingen week artikel 3 af van wat de vorige verordening inhield. Daarin 
werd namelijk bepaald, dat de aangever verplicht was de woning te verhuren aan 
degene, die daarvoor door burgemeester en wethouders werd aangewezen. In zijn 
toelichting bij deze verordening constateerde de waarnemend burgemeester, mr. J. 
Algera: “De overheidsbemoeiing op het stuk van de woningvoorziening zou daarmee 
een sluitstuk krijgen waardoor een billijke verdeling van de woningvoorraad mogelijk 
wordt”. Voorts wijde mr. Algera aandacht aan het eigendomsrecht en de 
bevoegdheid van de gemeenteraad. “Het departement is van oordeel, dat een 
dergelijk ingrijpen wel wat ver gaat en acht het niet onmogelijk, dat met de 
voorgestelde bepaling de rechter niet akkoord zal gaan. Het zou de voorkeur geven 



 

 

aan een voorschrift, volgens hetwelk de “vestiging” van een vergunning van 
gemeentewege afhankelijk wordt gemaakt. Het staat vast, dat een dergelijk 
vergunningsstelsel wordt toegelaten”. Daarom werd, naast de hiervoor genoemde 
verordening, model A, een verordening model B ontworpen, als middel om het 
gestelde doel te bereiken langs de negatieve weg van een vergunningsstelsel. 
 
Toen in toenemende mate gebruik werd gemaakt van de aanwijzing van 
perceelsgedeelten voor samenwoning, bleek, dat steeds meer hoofdbewoners hierop 
reageerden door, na opname van de woning of reeds voordien, een of meer 
personen in huis te nemen. Een dergelijke woning was dan meestal niet meer 
geschikt voor medebewoning. Degenen, die zonder toestemming werden 
opgenomen, voldeden merendeels niet aan de door de gemeente gestelde normen. 
In de verordening van 16 oktober 1946 werd daarom het begrip “verhuurder” ruimer 
omschreven en werd anderzijds uitbreiding gegeven aan de gevallen, waarin een 
verhuurder tot aangifte verplicht was. 
 
De commissie van advies deelde de woningzoekenden in de volgende groep in: 1. 
van elderskomenden, 2. zij die wensen te trouwen (deze categorie kwam speciaal in 
aanmerking voor een perceelsgedeelte), 3. de te klein behuisden, 4. bewoners van 
krotwoningen. De eigenaar kon uit deze groepen een keus maken. 
 
In 1947 richten de kerken en de maatschappelijke organisaties een dringende 
oproep tot overheid en volk om door een uiterste krachtsinspanning het tempo van 
de woningbouw te versnellen en bovendien om in een offervaardige bereidwilligheid 
tot samenwonen - waar dit noodzakelijk en mogelijk was - de rampzalige gevolgen 
van de woningnood te temperen. 
 
Op 1 oktober 1947 trad de “woonruimtewet 1947” in werking. Art. 1, lid 1 droeg het 
beleid inzake de doelmatige verdeling van woonruimte, bij uitsluiting van iedere 
andere instantie, op aan het college van burgemeester en wethouders. Bij 
beschikking van de minister van binnenlandse zaken van 30 augustus 1947 werd 
echter bepaald, dat de vergunning tot in gebruik nemen van woonruimte niet mocht 
worden geweigerd aan: a. ambtenaren, aan wie door de bevoegde burgerlijke of 
militaire gezag de gemeente als standplaats is aangewezen; b. bedienaren van de 
eredienst; c. personen, die in inrichtingen of kampen worden gehuisvest; d. de 
openbare dienst, ten behoeve waarvan na overleg met burgemeester en wethouders 
een woning of gebouw krachtens de algemene vorderingsverordening is 
aangewezen; e. de eiser, wiens eis tot ontruiming is toegewezen. 
 
Voorts worden uitgezonderd lokalen, die door de minister van economische zaken 
als bedrijfsruimten zijn erkend, mitsgaders daarmee verbonden woongelegenheden. 
 
In oktober 1947 kwam een einde aan de werkzaamheden van de in 1945 ingestelde 
adviescommissie. Overgegaan werd tot de instelling van een bureau huisvesting, 
belast met de registratie van woningzoekenden en van leeggekomen woonruimte. Dit 
bureau kreeg verder als taak om, na overleg met de eigenaren, wekelijks een lijst 
met vrijgekomen woonruimte en de daarvoor aangewezen kandidaat-bewoners voor 
te leggen aan een, door de raad benoemde, commissie, bestaande uit de wethouder 
van sociale zaken en huisvesting, drie raadsleden en de directeur van bouw- en 
woningtoezicht. De toewijzing geschiedde dan, met inachtneming van het advies van 



 

 

de commissie, door burgemeester en wethouders. Ging de eigenaar niet met de 
toewijzing akkoord, dan kon hij zich wenden tot een, jaarlijks door de raad te 
benoemen, commissie, bestaande uit vier raadsleden en de directeur van bouw- en 
woningtoezicht. Beroep op gedeputeerde staten was mogelijk, indien de commissie 
(met ten hoogste één absent lid) niet met eenstemmigheid omtrent de vordering had 
geadviseerd. 
 
Het grootste naoorlogse huisvestingsprobleem betrof de bewoners van de vele één- 
en tweekamerwoningen, die vóór de oorlog niet in staat waren de huur van ƒ 5,- of 
meer per week voor de toen leegstaande woningen te betalen. 

Na de oorlog werden de woontoestanden in dergelijke huisjes beschouwd als 
volslagen ontoelaatbaar. In een éénkamerwoning moet alles in het enige vertrek 
gebeuren. Geslapen wordt in de bedstee, in de kamer wordt toilet gemaakt en 
ontbeten. Het middagmaal, in het gangetje onder de trap bereid, wordt er genuttigd, 
vaak wordt de was er “gedaan” en gedroogd en dan moet er, vooral ’s avonds, ook 
nog iets worden gedaan aan de huiselijke gezelligheid. 
 
In de tweekamerwoning waren de omstandigheden niet veel beter, ook al was hier 
soms een keukentje aanwezig en hadden enkele gezinsleden een slaapkamertje tot 
hun beschikking. De bedstee werd eveneens gebruikt. In beide gevallen bevond de 
privaatton zich vaak op de zolder. In zeer veel gevallen woonden 2 of 3 gezinnen in 
deze woningen. 
 
Ruim 1600 jonge gezinnen woonden in 1948, door de woningnood gedwongen, bij 
ouders of derden in. Uit twee voorbeelden mag blijken hoe slecht de 
omstandigheden waren, waaronder ook in andere dan één- en tweekamerwoningen, 
geleefd moest worden: 
 
In een kleine arbeiderswoning, bevattende: 1 woonkamer 4 x 4 m., idem 2 x 2 m. en 
2 slaapkamers 2.70 x 2.40 m. + overloop 4 x2 m., wonen: 

• gezin hoofdbewoner, man 53 jaar, vrouw 53 jaar, 

• zoon 16 jaar en 2 dochters 12 en 5 jaar oud, 

• gezin schoonzoon, man 28 jaar, vrouw 26 jaar en dochter half jaar oud, 

• gezin zoon: man 27 jaar en vrouw 27 jaar. 

De woonkamer wordt bewoond door totaal 10 personen. Er wordt niet afzonderlijk 
gekookt. 
 
In een bovenetagewoning, nieuwbouw van begin 1948, bevattende: 1 woonkamer 4 
x 4 m., 1 woonkamer 3.80 x 2.40 m., 1 slaapkamer 3.40 x 2.80 m., 1 slaapkamer 
2.60 x 2.40 m. + overloop, wonen: 

• gezin hoofdbewoner: man 52 jaar, vrouw 53 jaar, 

• gezin zoon: man 26 jaar, vrouw 25 jaar en dochter 1 jaar, 

• gezin schoonzoon: man 28 jaar, vrouw 22 jaar, zoon 3 jaar en dochter half jaar. 

In gemeenschappelijk gebruik zijn de beide woonkamers en de keuken. 
 



 

 

De spanningen in al deze gezinnen werden vaak te groot. Vooral in de weekends 
werd dikwijls een jong gezin op straat gezet. Samen met de gemeentelijke sociale 
dienst moest dan een oplossing voor het uitgezette gezin worden gezocht in een 
logement, pension of voor vrouw en kinderen in “Praktische Hulp”. 
 
Ook bij de samenwoningen in huizen waar dit theoretisch mogelijk moet zijn, deden 
zich allerlei moeilijkheden voor. In vele gevallen werden bij de vrijwillige 
beschikbaarstelling hoge huren gevraagd, in andere gevallen moest het inwonende 
gezin veel tegenprestaties leveren, waardoor een jonge vrouw, zelf vaak met een of 
meer kinderen, overspannen raakte. Het kwam daarnaast dikwijls voor, dat het 
inwonende gezin zich alle mogelijke vrijheden permitteerde en lastig was voor de 
hoofdbewoner. 
 
Bij de invoering van het z.g. puntensysteem in 1952 werden punten toegekend voor 
het tekort aan vertrekken, het ontbreken van een eigen keuken, stookgelegenheid en 
waterleiding. Ook de urgentie van medische indicaties, via de gemeentelijke 
geneeskundige dienst ontvangen, werd in punten uitgedrukt. Datum van inschrijving 
en gezamenlijke leeftijd van man en vrouw gingen eveneens een belangrijke rol 
spelen bij de urgentiebepaling. 
 
Om de verhouding tussen eigenaar of hoofdbewoner en aangewezen gezin zo goed 
mogelijk te doen zijn, werd de eigenaar een beperkte vrije keus gelaten. Hij kon van 
bureau huisvesting een lijstje met kandidaten krijgen of mocht zelf een 
woningbehoevend gezin voordragen, onder voorwaarde, dat de samenstelling van dit 
gezin in een juiste verhouding stond tot de inhoud van de woning en het gezin 
voorkwam op de urgentielijst. Ondanks deze vrijheid moesten in de eerste jaren 
nogal wat woningen en gedeelten gevorderd worden (ongeveer 50 per jaar). 
 
De centrumfunctie van Leeuwarden in Friesland brengt mee, dat tal van 
woningzoekenden van buiten moeten worden gehuisvest. In de eerste plaats de 
grote groep elders wonende werknemers van de hier gevestigde bedrijven en 
industrieën. Ten tweede de grote groep ambtenaren, werkzaam bij rijk, provincie en 
gemeente. Zeer veel rijksdiensten werden in Leeuwarden gecentraliseerd; bovendien 
werden deze diensten uitgebreid. Het aantal militairen op de vliegbasis werd steeds 
groter. Het onderbrengen van gerepatrieerden uit Indonesië in contractpensions, in 
afwachting van het vinden van werk en huisvesting voor deze mensen, dreigde uit de 
hand te lopen, omdat deze pensions de aanvoer niet konden verwerken. Daarom 
werd een beroep gedaan op de gemeenten om meer gerepatrieerden op te nemen. 
 
Bij de toewijzing van het woningbouwcontingent over 1951 t/m 1953 kreeg 
Leeuwarden: 101 woningen voor militairen, 50 woningen voor gerepatrieerden, 8 
voor spoorwegpersoneel en 82 voor centrumfunctie. Aan rijksambtenaren en 
gerepatrieerden werd 10 procent van de gereedkomende woningwetwoningen 
toegewezen. In 1954 werd het door de steeds stijgende huren van de 
gereedkomende woningen en de verkoop van het merendeel van de leegkomende 
particuliere woningen moeilijk passende gezinnen van de urgentielijst voor deze 
duurdere woningen te vinden. Daarom besloten burgemeester en wethouders de 
normen te wijzigen. Woningzoekenden van buiten Leeuwarden die langer dan drie 
jaar stonden ingeschreven, werden op de urgentielijst geplaatst. De leeftijdsnorm 
(gezamenlijke leeftijd van man en vrouw) werd verlaagd van 60 tot 50 jaar. Een 



 

 

controlekaart, welke tweemaal per jaar moet worden afgestempeld, werd ingevoerd. 
Hierdoor werd een betere controle van de bij huisvesting aanwezige gegevens 
mogelijk. 
 
In een brief van 21 december 1955 drongen burgemeester en wethouders er bij 
gedeputeerde staten van Friesland op aan alle pogingen in het werk te stellen om de 
impasse, waarin onze gemeente ten aanzien van het probleem van de woningnood 
was komen te verkeren, te doorbreken door toewijzing van extra contingenten. In dit 
schrijven werd er op gewezen, dat de plaatselijke woningnood leidde tot toeneming 
van het aantal inwoningen en het aantal uitgestelde huwelijken. Bovendien 
vertraagde deze nood het tempo van de noodzakelijke krotopruiming. Ook werd de 
natuurlijke groei van de gemeente belemmerd, omdat arbeidskrachten, die hier 
werkten en elders woonden, niet opgenomen konden worden, terwijl tal van goede 
arbeidskrachten wegtrokken, omdat ze in andere gemeenten wel woonruimte konden 
krijgen. 
 
De directeur van bouw- en woningtoezicht stelde een overzicht samen van de in de 
eerstkomende jaren te saneren gebieden. Daaruit bleek, dat in de eerste vijf jaren 
ongeveer 1000 woningen ontruimd en afgebroken moesten worden. De 
mogelijkheden zijn echter ver achtergebleven bij de wenselijkheden, niet alleen door 
het ontbreken van voldoende vervangende woningen, maar ook omdat het heel 
moeilijk is gebleken voor de hierbij betrokken gezinnen passende andere woonruimte 
te vinden, passend zowel met het oog op de gezinsgrootte, het gezinsbudget als de 
maatschappelijke instelling. Bij het gereedkomen van de 82 woningen in het complex 
“Wielenpôlle” werd overleg gepleegd tussen het gemeentelijk woningbedrijf, de 
dienst voor sociale zaken brachten rapporten uit over de maatschappelijke en 
financiële omstandigheden van de gezinnen in saneringsgebieden en bewoners van 
onbewoonbaar verklaarde woningen. Hoewel het niet mogelijk bleek te zijn alle 82 
woningen aan krotbewoners toe te wijzen, zijn toch via opschuiving evenzoveel 
onbewoonbaar verklaarde woningen ontruimd. 
 
Het industrialisatiebeleid van de regering werd in 1959 gericht op de vestiging en de 
uitbreiding van industriële bedrijven in de zogenaamde “ontwikkelingskernen”, 
waarvan Leeuwarden in Friesland de grootste is. Het resultaat was tot dusver de 
vestiging van een aantal belangrijke bedrijven en uitbreiding van verschillende hier 
reeds bestaande. De hierdoor ontstane extra woningbehoefte leidde er toe, dat 
burgemeester en wethouders zich op 29 november 1960 tot de ministerraad en het 
bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten richtten met een brief, 
waarin aandacht werd gevraagd voor de bedreiging van het industrialisatiebeleid 
door het nijpende woningtekort. 
 
Voorts werd gewezen op het feit, dat het statistisch woningtekort een slecht 
uitgangspunt is voor de bepaling van het toe te wijzen woningcontingent. Het houdt 
namelijk geen rekening met het grote aantal krotwoningen en andere binnen 
afzienbare tijd te vervangen woningen. In de tweede plaats wordt geen rekening 
gehouden met het grote aantal woningzoekenden van buiten de gemeente: 
werknemers industrie, leerkrachten, ambtenaren enz. Bovendien gaat het voorbij aan 
het aantal woningbehoevende trouwlustigen, wier vertrek geheel in strijd zou zijn met 
het pogen de industriële bedrijvigheid hier te versterken. 
 



 

 

Tientallen werknemers vonden woonruimte in de omliggende gemeenten, aan 
militairen, werkzaam op de vliegbasis, werden nieuwe woningen in Hardegarijp en 
Harlingen toegewezen. De ministers van maatschappelijk werk en van 
volkshuisvesting en bouwnijverheid overwogen de woonruimtewet 1947 voor alle 101 
Zeeuwse gemeenten en 28 gemeenten buiten werking te stellen (Rondschrijven 19 
januari 1960). 
 
In het jaar 1961 steeg in Leeuwarden, ondanks het gereedkomen van ruim 850 
woningen, het aantal gedwongen samenwoningen tot 675; ook het aantal bewoonde 
onbewoonbaar verklaarde woningen nam toe. Toen in 1962 slechts 329 nieuwe 
woningen gereedkwamen, waartegenover 197 woningen onbewoonbaar verklaard 
werden, terwijl 77 woningen aan hun bestemming werden onttrokken, werd de 
toestand nog slechter. Door z.g. opschuiving werd getracht nog zoveel mogelijk 
gezinnen aan passender woonruimte te helpen, hoewel dit uiteraard geen invloed 
had op het tekort. De duplexwoningen, welke oorspronkelijk aan jonge gezinnen 
waren toegewezen, werden in de afgelopen jaren bij vrijkomen toegewezen aan 
bejaarden. Er bleek een tekort aan dit soort kleine woningen te bestaan en het was 
daarom gelukkig, dat in de latere bouwplannen op de begane grond woningen voor 
bejaarden werden geprojecteerd. Op deze manier konden heel wat grotere woningen 
beschikbaar komen voor gezinnen met kinderen. 
 
De na de oorlog ingetreden gezinsverdunning ging door, zodat voor hetzelfde aantal 
inwoners steeds meer woningen nodig zijn. Bovendien worden de huwelijken de 
laatste tijd op jeugdiger leeftijd gesloten. Een snellere groei van het aantal 
huisgezinnen is hiervan het gevolg, ook een stijging van het aantal inwoningen. 
 
Als we nu, 20 jaar na de oorlog, de balans opmaken, dan zien we, dat in deze jaren 
8881 woningen werden gebouwd. In dezelfde tijd werden 1287 krotten ontruimd en/of 
afgebroken, terwijl 958 woningen aan hun bestemming werden onttrokken. Per saldo 
werd de woningvoorraad dus met 6636 woningen, of 330 woningen per jaar, 
vermeerderd. De krotopruiming en sanering worden geremd door de woningnood. In 
plaats van 200 woningen per jaar, zoals in 1955 door de directeur van bouw- en 
woningtoezicht als minimum was voorgesteld, zijn gemiddeld slechts 125 krotten per 
jaar ontruimd. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verplaatsing van de gezinnen is vooral de laatste jaren, na rapportering door de 
dienst voor sociale zaken, zo goed mogelijk en in overleg met de bewoners geschied. 
De onttrekking van 950 woningen aan woonruimte was noodzakelijk, in verband met 
de uitbreiding van diverse bedrijven en zaken, aanleg van wegen en straten, en 
sanering. 



 

 

  

  

Woningnood in cijfers   

1-1-’50 

  

1-1-’55 

  

1-1-’60 

  

1-1-’65 

Bewoonde onbewoonbaar 

verklaarde woningen 

  

151 

  

211 

  

121 

  

259 

Woningen in saneringsgebieden 2.342 2.202 1.440 602 

Gedwongen inwoningen 1.415 1.154 552 620 

Trouwplannen 666 803 654 860 

Uit andere gemeenten op te nemen 

gezinnen 

  

640 

  

681 

  

426 

  

612 

Woonschepen en -wagens 125 117 98 102 

  

  

 
Het aantal inwonende gezinnen (± 500 in september 1965) is belangrijker lager dan 
in de eerste jaren, bovendien zijn de omstandigheden, waaronder gewoond moet 
worden, meestal beter. Voor de ergste gevallen wordt n.l. in de laatste jaren vaak 
een oplossing gevonden in de slechter verhuurbare percelen. Dit zijn nog niet 
onbewoonbaar verklaarde woningen in saneringsgebieden. 
 
Ook is de norm om voor zelfstandige woonruimte in aanmerking te kunnen komen 
m.i.v. 1 november 1965 verlaagd van 50 tot 45 jaar (gezamenlijke leeftijd van man en 
vrouw). Aan ongeveer 100 werkende alleenstaanden kon in de afgelopen jaren 
zelfstandige woonruimte worden gegeven. De groep woningzoekenden van buiten 
Leeuwarden (± 600 in september 1965) blijft al jaren op hetzelfde aantal, ondanks de 
toewijzing van 200 woningen per jaar aan deze gezinnen. Vele werkgevers zien nog 
hun vakbekwame werknemers naar elders vertrekken, omdat daar werk met een 
woning wordt aangeboden. Militairen, werkzaam op de vliegbasis, krijgen woonruimte 
toegewezen in andere gemeenten in Friesland. In Leeuwarden staan geen nieuwe 
woningen leeg, dit in tegenstelling met vele andere gemeenten in Nederland. 
Geldschaarste en hoge hypotheekrente remmen wel de verkoop van particuliere 
woningen, met het gevolgd, dat deze huizen te lang leeg staan. 
 
Volgens een prognose van het E.T.I.F. (deze prognose komt overeen met de 
werkelijke behoefte in 1965) moet Leeuwarden in 1970 woonruimte hebben voor 



 

 

28.900 gezinnen. Het aantal woningen per november 1965 bedroeg 25.150. Per jaar 
moeten dus netto, na aftrek van ongeveer 250 woningen voor krotopruiming en 50 
woningen wegens onttrekking aan de voorraad, 750 woningen gebouwd worden. Per 
31 december 1965 waren 1065 woningen in uitvoering. Het is waarschijnlijk, dat 
meer dan de helft van deze woningen, in 1966 worden opgeleverd. De huur van deze 
woningen zal volgens raming vrij hoog zijn (van ƒ 160,- tot ƒ 180,- per maand 
inclusief verwarming). De meeste gezinnen, die door de woningnood bedreigd 
worden, zullen deze huren niet kunnen betalen. Het zal van de aantrekkelijkheid van 
deze nieuwe woningen afhangen, of er voldoende doorstroming zal kunnen 
plaatsvinden. 

 

 

Bevolking in cijfers 

 
Zien we Leeuwarden in de jaren na de oorlog groeien van 74.437 inwoners tot 
86.246 (begin 1946 - begin 1965), dan schijnt dit, op het eerste gezicht, een 
bevredigende toeneming te zijn. Een nadere beschouwing van deze cijfers geeft 
echter aanzienlijk minder reden tot tevredenheid. Dit treedt al meteen aan de dag, 
wanneer we de groei van de Leeuwarder bevolking met de landelijke 
bevolkingstoeneming vergelijken. De bevolking van Nederland groeide tussen 1 
januari 1946 en 1 januari 1965 met 31,3 procent en die van Leeuwarden met slechts 
15,9 procent, ongeveer de helft dus. Zou Leeuwarden het landelijke groeitempo 
hebben gevolgd, dan zou het aantal inwoners op 1 januari 1965 tussen de 97.000 en 
98.000 hebben bedragen en hadden we ons nu dus kunnen voorbereiden op de 
komst van de honderdduizendste. 

De groei van de bevolking blijkt uit de volgende cijfers: 
 
 

  

31 december 1945 74.437 1955 81.521 

1946 75.864 1956 81.458 

1947 77.129 1957 81.985 

1948 77.952 1958 82.067 

1949 78.659 1959 82.649 



 

 

1950 79.134 1960 83.161 

1951 79.419 1961 84.375 

1952 79.960 1962 85.386 

1953 80.928 1963 85.709 

1954 81.366 1964 86.246 

  

  

Niet alleen bleef de groei van Leeuwarden procentueel ver achter bij de landelijke, 
ook was deze groei, in procenten gerekend, de geringste van de steden, die samen 
met Leeuwarden in 1945 de groep 50.000 - 100.000 inwoners vormden. 



 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Binnen de gemeentegrenzen viel in deze periode een duidelijke verplaatsing van de 
bevolking waar te nemen. Enerzijds was dit een gevolg van het ontstaan van nieuwe 
woonwijken (Heechterp, ’t Nijlân), anderzijds van de toenemende cityvorming, 
waarbij de binnenstad steeds meer aan betekenis inboet als woonwijk. 
 
Bij het beoordelen van de cijfers dient in acht te worden genomen, dat de wijk- en 
buurtgrenzen zoals deze golden bij de volkstelling 1947, niet geheel 
overeenstemmen met die bij de volkstelling 1960. De kleine afwijkingen spelen 
echter een geringe rol. 
 
In het centrum van de stad woonden in 1947 9346 ingezetenen. In 1960 was dit 
aantal teruggelopen tot 6204 en een tussentijdse telling in 1964 leverde nog slechts 
het aantal van 5625 inwoners op. Het noordoosten van de stad (met het Heechterp) 
daarentegen steeg van 29607 inwoners in 1947 tot 34266 in 1960 en tot 36773 in 
1964. Het zuidelijk gedeelte (tussen spoordijk - Potmarge en Van Harinxmakanaal, 
waarin ’t Nijlân) nam toe van 15024 in 1947 tot 18747 in 1960 en 21540 in 1964. Een 
volledig overzicht van de aantallen inwoners per wijk is in onderstaand overzicht 
opgenomen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Een nader inzicht in de oorzaak van de relatief geringe groei van Leeuwarden 
verschaffen de cijfers omtrent het vestigingsoverschot, die door een vrijwel steeds 
negatieve tendens het beeld geven van een bijna constant vertrekoverschot. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Slechts in de jaren 1953 en 1961 leverden een vestigingsoverschot op. In 1962 
waren vertrek en vestiging met elkaar in evenwicht. De bevolkingsstijging is dus het 
gevolg geweest van een ruim geboorteoverschot (meer geboorten dan sterfgevallen). 

  

 
De vestigingsoverschotten waren (- is vertrekoverschot): 

  

  

  

1947 -102 1957 -964 

1948 -390 1958 -768 

1949 -222 1959 -225 



 

 

1950 -486 1960 -403 

1951 -668 1961 +185 

1952 -433 1962 - 17 

1953 + 34 1963 -641 

1954 -572 1964 -429 

1955 -730     

1956 -952     

  

  

 
Bij een beschouwing van de samenstelling ter bevolking naar de leeftijdsgroepen valt 
op, dat Leeuwarden, gemeten naar landelijke maatstaven, in de leeftijdsgroepen 
beneden 40 jaar de mindere is en in de groepen van 40 jaar en ouder de meerdere. 
De Leeuwarder bevolking heeft bijgevolg een hogere gemiddelde leeftijd dan de 
landelijke. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Een grafiek van de toestand op 31 december 1964 geeft het volgende beeld: 

  

  Ned. Lwd 

0 - 4 jaar 9,0 9,3 

5- 14 jaar 18,5 17,9 

15-24 jaar 17 16,5 

25-39 jaar 19 17,4 

40-64 jaar 26,1 27,6 

65 jaar en ouder 9,5 11,3 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Dat de leeftijdsgroep 15 - 24 jaar percentsgewijs toeneemt mag gunstig worden 
geacht. Lichten we uit deze groep de categorie 20 - 24 jaar, dan zien we, dat in 1957 
de dalende lijn is omgebogen tot een stijgende: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

31 december 1947 6113 1956 5269 

1948 5919 1957 5178 

1949 5929 1958 5198 

1950 5934 1959 5329 

1951 5799 1960 5354 

1952 5640 1961 5494 

1953 5602 1962 5746 

1954 5422 1963 5828 

1955 5328 1964 5988 

  

  



 

 

 
Een vergelijking met de landelijke percentages wijst uit, dat Leeuwarden nog altijd 
achterblijft in de leeftijdsgroep 20 - 24 jaar, maar dat het verschil geringer wordt. 

  

  Ned. Lwd   Ned. Lwd 

31 december 1947 74.8 89.3 1956 85.5 94.2 

1948 75.8 90.2 1957 86.4 99.6 

1949 77.1 91.2 1958 87.9 102 

1950 77.8 92.3 1959 89.4 103.5 

1951 79.2 93.4 1960 90.7 106 

1952 80.8 94.7 1961 92.1 108 

1953 82.3 95.2 1962 93.1 109.7 

1954 83.3 96.6 1963 94.1 111.1 

1955 84.4 97.2 1964 95.1 112.9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 

 

 
 
Het aantal bejaarden (65 jaar en ouder) is in Leeuwarden sterk stijgende. 
Onderstaande grafiek en de daarbij gegeven exacte cijfers geven hiervan een 
duidelijk beeld. 

  

31 december 1947 6901 1956 8080 

1948 7036 1957 8162 

1949 7173 1958 8367 

1950 7314 1959 8558 

1951 7415 1960 8818 

1952 7558 1961 9115 

1953 7718 1962 9366 

1954 7858 1963 9533 

1955 7924 1964 9737 

 
 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Percentsgewijs is de stijging van het aantal bejaarden in Leeuwarden ongeveer gelijk 
aan de stijging daarvan in geheel Nederland; het percentage blijft echter in 
Leeuwarden belangrijk hoger. 
 



 

 

De bevolkingscijfers over 1965 konden niet meer in dit artikel worden verwerkt. We 
geven ze daarom hier als aanvulling. 
 
Bevolking op 1-1-1965 86246, op 1-1-1966 86486. Aantal geboorten 1652, aantal 
sterfgevallen 690. In Leeuwarden vestigden zich 4037 personen, terwijl 4759 
personen Leeuwarden verlieten. 

 

 

Veemarkt - Slachthuis 

 
Van het gemeentelijk bedrijf Slachthuis en Veemarkt hangt vooral de veemarkt nauw 
samen met het agrarisch bedrijfsleven in Friesland. Het agrarische karkater van de 
provincie is in de afgelopen 20 jaar aanzienlijk veranderd. Het aantal arbeidsplaatsen 
in de landbouw werd in deze periode ongeveer gehalveerd. Desondanks bleef de 
agrarische productie zich uitbreiden en ook thans nog telt Friesland een groter aantal 
runderen dan inwoners. 
 
De veemarkt is voor de veehouderij van zeer groot belang. Uit bedrijfseconomische 
gegevens is bekend, dat ongeveer een vierde deel van het veehouderinkomen 
bestaat uit de opbrengst van de verkoop van vee. Veruit het grootste deel van het 
overtollige vee wordt afgezet via de markt. Dit mag blijken uit het feit, dat op een 
aantal van bijna 400.000 stuks rundvee boven de leeftijd van één jaar in Friesland er 
jaarlijks omstreeks 95.000 stuks grootvee op de Leeuwarder markt worden 
aangevoerd. 
 
De Leeuwarder markt is vooral een rundermarkt; in de rij der Nederlandse markten 
bezet zij, gerekend naar de gemiddelde dagaanvoer, de derde plaats. Naast het 
grootvee worden er veel graskalveren en nuchtere kalveren aangevoerd. De handel 
in nuchtere kalveren heeft de laatste tien jaar grote wijzigingen ondergaan. Door de 
ontwikkeling van kunstmelk is - begunstigd door goede afzetmogelijkheden bij export 
- het mesten van kalveren een lonend bedrijf geworden. De op de markt 
aangevoerde kalveren, die vroeger veelal voor directe slachting werden verkocht, 
worden thans voor een belangrijk deel bestemd voor de mesterij. Deze goede 
afzetmogelijkheden hebben de prijsstelling gunstig beïnvloed, hetgeen op zijn beurt 
weer het markten van nuchtere kalveren heeft bevorderd. 
 
Gerekend naar de aanvoer volgen na de runderen de schapen als belangrijkste 
diersoort. De Nederlandse schapenstapel bevindt zich voor omstreeks 80 % in de 
kleiweidestreken van Groningen, Friesland en Holland. In het noorden heeft Sneek 
de belangrijkste schapenmarkt; de markten van Groningen en Leeuwarden ontlopen 
elkaar in aanvoer niet veel. Gerekend naar hun waarde, zijn voor de Leeuwarder 
markt, na de runderen, de paarden als de belangrijkste diersoort te beschouwen. Het 
aantal landbouwpaarden is de afgelopen twintig jaar steeds teruggelopen. Thans is 
het aantal paarden minder dan de helft van dat in 1950. Aanvankelijk hebben de 
aanvoeren van paarden op de markt deze tendens gevolgd. Omstreeks 1960 valt er 
een kentering waar te nemen en sinds 1962 stijgen de aantallen vors. De 



 

 

paardenhandel concentreert zich de laatste jaren voornamelijk op Leeuwarden en 
Utrecht, welke stad een afzonderlijke marktdag voor paarden heeft. In het bijzonder 
de gunstige afzet- en afvoermogelijkheden van slachtpaarden voor export naar 
Frankrijk en België werken deze ontwikkeling in de hand. 
 
Een geheel andere ontwikkeling onderging de varkensmarkt. Tot aan het midden der 
vijftiger jaren was er sprake van een florissante markt. Daarna is het snel 
bergafwaarts gegaan; thans heeft deze marktafdeling volledig haar betekenis 
verloren. Hierbij hebben verschillende factoren een rol gespeeld. In de eerste plaats 
is de varkensstapel in het aanvoergebied sterk teruggelopen, terwijl voorts vrijdag 
een ongeschikte slachtdag is voor varkens. Tenslotte hebben ook verschillende 
marktsluitingen wegens heersend mond- en klauwzeer een ongunstige invloed 
gehad. Ook landelijk gezien is de markthandel in varkens in verhouding tot de totale 
varkensomzet zeer gering. Op een totale aanvoer van varkens op de slachthuizen, 
die in 1964 de 5½ miljoen ruimschoots overschreed, werden er in dat zelfde jaar op 
de Nederlandse markten nog geen 200.000 varkens aangevoerd. De handel in 
biggen en lopers voltrekt zich eveneens voor 90 % buiten de markt om. 
 
De jaaraanvoeren op de veemarkt bewogen zich na de bevrijding reeds spoedig in 
stijgende lijn. De veestapel herstelde zich met het beschikbaar komen van voldoende 
kunstmest en veevoeder snel. Weldra werd het duidelijk, dat de omgeving van de 
veemarkt, omsloten door Lange Marktstraat, Sophialaan, Zuidersingel en 
Snekerkade, niet geschikt was om naast de aan- en afvoerende vrachtwagens ook 
nog het steeds groeiende verkeer met personenauto’s van marktbezoekers op te 
vangen. Een in 1947 door het gemeentebestuur ingestelde commissie kwam tot het 
inzicht, dat alleen een verplaatsing van de veemarkt een definitieve oplossing kon 
zijn voor het steeds nijpender wordende verkeersprobleem rondom de markt. 
 
Op 1 juli 1953 nam de gemeenteraad het besluit om de veemarkt te verplaatsen naar 
een terrein aan de Heliconweg, een onderdeel van de destijds nog toekomstige 
ringweg. Een breed opgezette commissie toog aan het werk om een inzicht te 
vormen van de vele facetten, die aan de inrichting van een markt zijn verbonden. 
Aanvankelijk werd uitsluitend gewerkt aan een ontwerp voor een open markt. Met het 
grondwerk hiervoor kon een aanvang gemaakt worden in juli 1956. 

Tijdens de uitvoering won meer en meer het idee van een volledig overdekte 
marktveld. In oktober 1959 nam de gemeenteraad het besluit een grote hal, die de 
hele markt zou overkappen, te bouwen. De eerste paal voor de hal werd geheid op 
13 februari 1961; reeds na 2½ jaar was het werk voltooid. 
 
Met de uitvoering van dit werk is de gemeente in het bezit gekomen van een 
veemarkt, die haar weerga noch in Nederland noch in Europa heeft. De Frieslandhal, 
zoals de markthal is genoemd, betekent voor de agrarische bedrijven in het noorden 
een verbetering van de handelskanalen voor vee, het na de melk belangrijkste 
product. Met deze nieuwe accommodatie kunnen de toekomstverwachtingen 
optimistisch zijn. Ook in de toekomst zal de markt door het vrije spel van vraag en 
aanbod bepalend zijn voor de prijsvorming in de veehandel. 
 
Aan het marktverkeer behoeven niet noodzakelijk deel te nemen dieren van zeer 
hoge kwaliteit of diersoorten, die wegens hun uniformiteit ongezien gekocht kunnen 



 

 

worden. Als voorbeeld voor dit laatste kan de hiervoor genoemde handelssituatie ten 
aanzien van de slachtvarkens gelden. Ook de ontwikkeling van de handel in 
slachtlammeren tendeert in deze richting. Voor het rundvee, de paarden en voor een 
deel van het wolvee zal de veemarkt de grootste rol bij de afzet blijven vervullen. 
 
Nog in de toekomst verborgen is het uiteindelijke resultaat van het instellen van 
E.E.G.-markten voor fok- en gebruiksrunderen, waarvan in de herfst van 1965 bij 
wijze van proef drie werden gehouden. Ondanks de harmonisatie der veterinaire 
voorschriften blijken er in de praktijk nog vele belemmerende bepalingen te zijn, die 
afbreuk doen aan het vrije handelsverkeer binnen de E.E.G. Deze omstandigheid is 
er aanleiding toe geweest, dat de voorgenomen E.E.G.-markten voor slachtvee nog 
niet verwezenlijkt konden worden. 
 
Exportbelemmerende bepalingen wegens het begin 1966 in ons land heersende 
mond- en klauwzeer bij varkens zullen helaas voorlopig het houden van de E.E.G.-
markten in de weg staan. 
 

De Frisiana 

Ter gelegenheid van de opening van de Frieslandhal werd van 16 tot 21 september 
1963 in de hal een tentoonstelling gehouden, die van zijn organisator, de heer Jac. 
Kleiboer, de naam Frisiana kreeg. De Frisiana wilde een tijdsbeeld geven van 
Friesland. Het reeds bekende, vertrouwde terrein van de landbouw kreeg er volop 
gelegenheid zich te laten zien. Ook werd een belangrijke plaats ingeruimd voor het 
nieuwe gezicht van de provincie met de zich snel ontwikkelende industrie en haar 
toekomstmogelijkheden. Naast deze beide belangrijke facetten van het economische 
leven werd op de tentoonstelling ruim aandacht geschonken aan de Friese cultuur, 
de recreatie, het toerisme, het onderwijs. 
 
De tentoonstelling, die officieel werd geopend door de minister van economische 
zaken, mocht zich verheugen in een bezoek van H.M. de Koningin en talrijke 
autoriteiten. Ook bij de bevolking is de tentoonstelling bijzonder ingeslagen. Na 
afloop van de 6 dagen~80 uren durende Frisiana bleken er 210.471 betalende 
bezoekers te zijn geweest. Dit alle verwachtingen overtreffende succes heeft aan de 
Frieslandhal een grote vermaardheid gegeven. Door de Frisiana is gebleken, dat de 
Frieslandhal ook voor andere doeleinden dan de veemarkt kan worden benut. 
 
De hal draagt in belangrijke mate bij tot het welslagen van de keuringen van het 
Friesch Rundvee-Stamboek. Dit is voor het Stamboek reeds aanleiding geweest het 
aantal keuringsdagen te verdubbelen. Ook bij manifestaties op geheel ander terrein 
heeft de Frieslandhal haar geschiktheid duidelijk bewezen. Het bevrijdingsspel op 5 
mei 1965 en het optreden van de “Wiener Eisrevue” mogen als voorbeelden gelden. 
Ongetwijfeld zal dit nevengebruik van de hal zich in de toekomst regelmatig 
uitbreiden. De betekenis van de Frieslandhal voor Leeuwarden en wijde omgeving 
wordt daardoor sterk vergroot. 
 
 



 

 

  

  

Slachthuis 

Het andere deel van het gemeentelijke bedrijf Slachthuis en Veemarkt, n.l. het 
openbaar slachthuis, valt over het algemeen minder onder de publieke aandacht. De 
ontwikkeling van dit bedrijf, die de laatste jaren zeer opmerkelijk is, mag in deze 
beschrijving echter niet onvermeld blijven. 
 
Gemeentelijke slachthuizen zijn aan het einde van de vorige of het begin van deze 
eeuw opgericht op grond van Hinderwetsbepalingen. De stadsslagers kregen 
gelegenheid om de slachtingen te verrichten in goed geoutilleerde en hygiënisch 
verantwoorde gebouwen. Reeds spoedig na deze concentratie van slachtingen trad 
er een specialisatie op; er ontstonden grossiersbedrijven, die hun dieren slachten 
met behulp van eigen personeel of daarbij gebruik maken van de diensten van 
loonslagers, die in groepen tegen stuktarief werken. Reeds voor de oorlog was een 
situatie ontstaan waarbij het merendeel der slachtingen in handen was van grossiers. 
Deze ontwikkeling vond na de oorlog haar voortzetting. Er ontstond een vleesmarkt, 
waar de slagers uit de stad en omgeving het vlees komen kopen. 
 
Tot aan de opheffing van de vleesdistributie in november 1949 waren de activiteiten 
op het slachthuis van zeer bescheiden omvang. Na het vervallen der beperkende 
bepalingen nam sinds 1950 het aantal slachtingen in de rundvleessector geleidelijk 
te. Deze stijging was niet alleen een gevolg van een grotere rundvleesconsumptie ter 
plaatse, ook de afzet van vlees naar het omringende plattelandsgebied nam toe. Is 
de stad wat de rundvleesproductie betreft meer dan zelfverzorgend, bij de 
varkensvleesproductie is dit niet het geval. Het aantal slachtingen van varkens blijft 
zich na 1950 steeds ongeveer op hetzelfde niveau bewegen. Er wordt in 
toenemende mate uitgesneden vlees uit andere gemeenten naar Leeuwarden 
gebracht. Helaas moet worden geconstateerd, dat het bedrijfsleven in deze jaren 
onvoldoende de kansen om tot een uitbreiding der varkensslachterij te komen heeft 
benut. De capaciteit van het slachthuis bleek in sommige opzichten te klein voor het 
toenemende aantal runderslachtingen. Bovendien was de inrichting van het bedrijf na 
een dertigjarig bestaan niet meer up-to-date. 
 
In de jaren 1954 en 1955 werd door de toenmalige directeur, de heer J. Vierzen, in 
overleg met de dienst voor openbare werken een plan tot uitbreiding en 
modernisering ontworpen. De uitvoering van dit plan is eerst vertraagd door de 
bestedingsbeperking van 1957. Wegens de toen op handen zijnde directiewisseling 
werd van dit plan alleen de modernisering van de kantine met was- en kleedlokaal 
uitgevoerd. 
 
Na 1960 werden de mogelijkheden van het bedrijf opnieuw onder ogen gezien. 
Tijdens de ontwikkeling van een moderniseringsplan bleken er goede kansen op 
uitbreiding van het aantal slachtingen te bestaan door vestiging van Brada’s 
Vleesbedrijf te Oostermeer op het slachthuis. Toen naderhand ook de Coöperatieve 
Friese Veeafzetvereniging F.C.E. het voornemen bleek te hebben om tengevolge 



 

 

van de opheffing van het slachtbedrijf van de Vleescentrale te Akkrum haar 
grossiersbedrijf op het slachthuis te vestigen, was het verantwoord het plan op een 
grotere capaciteit in te stellen dan oorspronkelijk mogelijk was geweest. 
 
In december 1964 werd in de gemeenteraad het uitbreidings- en moderniseringsplan 
aangenomen en werd voor de uitvoering een krediet beschikbaar gesteld van 3,5 
miljoen gulden. Het plan voorziet in de bouw van een nieuwe runderhal, drie 
uitsnijdruimten en een vriescel, in het inrichten in het bestaande gebouw van 
slachthallen voor varkens en kalveren, een noodslachtplaats en een koelhuis. In het 
kantinegebouw zal de was- en kleedgelegenheid worden uitgebreid, terwijl ook de 
terreinindeling zal worden aangepast. Met Brada’s Vleesbedrijf en de F.C.E. zijn 
contracten afgesloten, waarin aan deze bedrijven enerzijds verschillende faciliteiten 
worden toegekend en anderzijds langlopende verplichtingen worden opgelegd om 
een financiële basis te verkrijgen voor de toekomstige investeringen. 

Inmiddels is in december 1965 de rijksgoedkeuring voor de bouw afgekomen en is 
met de voorbereidende terreinwerkzaamheden begonnen. 
 
Onafhankelijk van dit grote moderniseringsplan zijn reeds enkele verbeteringen 
aangebracht, n.l. in 1961 de modernisering van de kantoren en het laboratorium, in 
1963 de installatie van een nieuwe stoomketel en een nieuwe huisvesting voor het 
keuringspersoneel en in 1965 verdubbeling van de koelcapaciteit door uitbreiding 
van de bestaande installatie. Door de vergroting van de koelcapaciteit en van de 
beschikbare hoeveelheid warm water en met verschillende provisorische 
voorzieningen in het hoofdgebouw is het gelukt de vestiging der 
verzendgrossiersbedrijven van Brada en de F.C.E. op te vangen. 
 
Het aantal slachtingen is sinds medio 1964 niet meer met de voorgaande jaren te 
vergelijken. In 1965 werd voor het eerst het aantal van 40.000 slachtingen 
overschreden. Dit gebeurde op vrijdag 17 december. Wanneer tijdens en na de bouw 
meer werkruimte is ontstaan, zal de bedrijvigheid ongetwijfeld nog toenemen. 
 
De lokale betekenis van het slachthuis is geworden tot een landelijke. Tot de 
afzetgebieden zijn gaan behoren de provincies Drente, Overijssel, Limburg en Noord-
Holland. Ook tot buiten de landsgrenzen strekken de activiteiten zich uit; in 1965 
werden o.a. ruim 14.000 vette kalveren naar Italië verzonden. 
 
Indien ten volle wordt geprofiteerd van de mogelijkheden die door het ons 
omringende productiegebied worden geboden, en van de aanwezigheid van de 
veemarkt, zal er voor het nieuwe slachthuis een goede toekomst zijn weggelegd. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beurs en Markten 

 
De taken, die aan de Markt- en Havendienst toevallen, omvatten een veel ruimer 
terrein van activiteiten en bemoeiingen, dan de beperkende naamsaanduiding van de 
dienst op het eerste gezicht zou doen vermoeden. In de nog vrij statische 
samenleving ten tijde van de instelling van deze dienst was de naamgeving 
misschien wel juist, maar sinds het einde van de tweede wereldoorlog dekt de naam 
van de dienst de aan hem opgedragen werkzaamheden al lang niet meer. In de 
Markt- en Havendienst onderhoudt het gemeentebestuur contacten met 
verschillende facetten van het economisch leven der stad. Tot de werkzaamheden 
van de dienst behoren: 



 

 

 
1. De bemoeiingen met het marktwezen in de ruimste zin, maar buiten de veemarkt, 
waartoe gerekend moeten worden: 

  

• de beurshandel, 

• de markthandel, 

• de straathandel, onder te verdelen in de verkoop op vaste standplaatsen en het 

venten; 

2. De bemoeiingen met de diverse vervoerstechnieken: 

  

• het interlokale autobusvervoer, 

• het stadsautobusvervoer, 

• het goederenvervoer per as, 

• de scheepvaart in het kader van het havenwezen. 

Beginnen we met het marktwezen, met zijn hierboven aangegeven geledingen, dan 
mag worden geconstateerd, dat de positie van de Beurs na de oorlog een sterke 
verandering heeft ondergaan. Zo lang het vooroorlogse Nederland binnen zekere 
grenzen nog een eigen economisch beleid kon voeren, heeft de Beurs te 
Leeuwarden een eigen plaats in het economische leven van onze stad en ons 
gewest ingenomen. Door de oorlog werd dit allemaal anders en ook na de oorlog 
heeft de handel zich niet weer in de vooroorlogse vormen en omvang hersteld. 
 
De agrarische paragraaf van de Europese Economische Gemeenschap, die op 1 
januari 1958 van kracht werd, is uitermate belangrijk en zal, als zij eenmaal in volle 
omvang in werking is getreden, verstrekkende gevolgen hebben voor de nationale 
economieën der aangesloten landen. De gevolgen van Europese regelingen zijn 
reeds merkbaar op het gebied van de graanhandel en die agrarische industrieën, 
waarvoor onze graanimporten grondstoffen waren in een agrarische 
verdelingsindustrie. Zo mogen wij verwachten, dat de Europese landbouwpolitiek 
voortaan in Brussel zal worden vastgesteld en niet in de nationale regerings- of 
productiecentra. Hierdoor en mede door een rationelere bedrijfsvoering op de 
landbouwbedrijven, die echter ook weer tegen Europese achtergrond moet worden 
gezien, is de betekenis van de Beurs te Leeuwarden voor de graanhandel na de 
oorlog verminderd. In deze dynamische tijd, waarin allerwegen naar nieuwe vormen 
wordt gezocht, is nog niet te zeggen op welk niveau bestaande instituten opnieuw 
zinvol ingeschakeld kunnen worden in het moderne economische gebeuren. 
Grossiersbeurzen voor de handel in levensmiddelen tussen grossiers en detaillisten 
hebben de laatste jaren reeds hun weg gevonden naar de Beurs, de 
ontmoetingsplaats bij uitstek voor deze nieuwe handelsvorm. Voorts hebben beurzen 
voor automobielen, gemotoriseerde landbouwwerktuigen, tractoren en 
tuinbouwmachines in de Beurs reeds een goede reputatie verworven. 
 
Mede in verband met het zich wijzigende karakter van de handel werd in 1952 een 



 

 

ingrijpende verbouwing tot stand gebracht, waardoor het nu meer dan tachtig jaar 
oude gebouw, waarvan in 1955 het 75-jarig bestaan werd herdacht, ook in onze tijd 
zijn functie in een geheel andere maatschappijstructuur redelijk kan vervullen. 

  

  

  

Markthandel 

Het is duidelijk, dat in de eerste naoorlogse jaren geen sprake kon zijn van een 
markt, gebaseerd op de voortstuwing van een goederenstroom, die toen ten 
enenmale ontbrak. Pas toen door de Marshallhulp onze economie weer op de been 
werd geholpen en de distributie geleidelijk kon worden afgeschaft, begon ook het 
marktwezen weer te herleven. Het snelle herstel van het marktwezen heeft 
aangetoond, dat deze vorm van detailhandel zich ook in de gewijzigde 
omstandigheden van de vijftiger en zestig jaren dezer eeuw zeer goed heeft weten te 
handhaven. De markt legt nog altijd een druk op de kosten van levensonderhoud, 
daarmee een wezenlijke economische functie vervullende. Zij werkt mede aan een 
snelle omzet van massale aanvoeren en massale productie. Wij zien dan ook het 
verschijnsel, dat in deze jaren in vele gemeenten tot de instelling van nieuwe markten 
wordt overgegaan. In een tijd van industriële massaproductie beschikt de markt over 
de apparatuur om een snelle afzet van producent naar consument te waarborgen. Al 
zal het assortiment van artikelen op de markt veranderen, voor de taakvervulling van 
de markt is juist in de moderne tijd een ruim arbeidsveld aanwezig. 
 
In dit verband moet aandacht geschonken worden aan het feit, dat door de 
stadsuitbreiding en het snel toenemende verkeer zich ook in deze gemeente de 
behoefte heeft doen gevoelen uitbreiding te geven aan het marktinstituut. 
Achtereenvolgens werden algemene weekmarkten ingesteld voor het oosten der 
stad op het Cambuurplein op 4 juni 1957; voor het westen der stad op 20 juni 1961 in 
de Menaldumerstraat en ten slotte voor het zuiden der stad in de Dirk Boutsstraat bij 
de Aert van der Neerstraat op 20 mei 1963. Al deze markten voorzien in de 
behoeften van de bewoners van de verschillende stadsdelen; als bijzonderheid kan 
hierbij vermeld worden, dat deze wijk- of buurtmarkten geen afbreuk hebben gedaan 
aan de weekmarkt, die vanouds op het Wilhelminaplein wordt gehouden. Zelfs kan 
met redelijke zekerheid de stelling worden geponeerd, dat de wijkmarkten in zekere 
zin kopers heeft gekweekt voor de centrale weekmarkt op vrijdag. De ontwikkeling in 
de tuinbouw, het transport van levensmiddelen met koelschepen en koelwagens, de 
inrichting van gekoelde opslagplaatsen voor de bewaring van fruit, groenten, enz. 
maken het mogelijk groenten en fruit het gehele jaar door massaal aan te voeren. Al 
deze technieken hebben het tevens mogelijk gemaakt op dit terrein prijsregelend op 
te treden. 
 
Gewijzigd zijn ook de mogelijkheden om als marktkoopman op te treden. Was het 
vroeger voor ieder mogelijk zich als zodanig te vestigen, in navolging van de 
vestigingsregeling voor het kleinbedrijf, krachtens de vestigingswet kleinbedrijf 1937, 



 

 

is sinds 1960 ook de vestiging als ambulante handelaar, i.c. marktkoopman, 
gebonden aan vestigingsregelingen krachtens de vestigingswet bedrijven 1954. Dit 
betekent, dat het verschijnsel uit de crisisjaren, dat men met wat handelsgeld van 
sociale zaken de straat kon worden opgestuurd om zijn geluk nog maar eens in de 
handel te beproeven, thans gelukkig niet meer voorkomt. Meestal betekende dit toch 
de economische ondergang van de op deze wijze geholpene, die door zijn 
beunhazerij de markt voor de bonafide marktkoopman alleen maar kwam bederven 
en deze in zijn ondergang meezoog. Ook de marktkoopman moet nu aantonen 
voldoende handelskennis en handelsbekwaamheid te bezitten, kredietwaardig te zijn 
en over de nodige vakkennis te beschikken. Evenals de vestigingswet kleinbedrijf tot 
verheffing van het peil van de middenstand heeft bijgedragen, kan de 
vestigingsregeling voor de ambulante handel dat doen voor de ambulante 
handelaren. 
 
In de naoorlogse jaren en vooral in de laatste jaren ziet men het aantal venters van 
jaar tot jaar teruglopen. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De 
verbetering van de sociale positie van de werknemers heeft er toe geleid, dat de 
werknemer dikwijls in gunstiger sociale omstandigheden is komen te verkeen dan de 
kleine zelfstandige, die alle sociale lasten volledig zelf moet dragen in een ongelijke 
economische strijd tegen het grootwinkelbedrijf en de coöperatie. De politiek van 
volledige werkgelegenheid heeft geleid tot een voortdurende spanning op de 
arbeidsmarkt, waardoor ieder, die tot werken in staat is, tegenwoordig een plaats in 
het arbeidsproces kan vinden. 
 
De snel toenemende autodichtheid in ons land is een andere oorzaak voor de 
inkrimping van het aantal venters, die zich in de vaak overvolle straten 
ternauwernood met hun voertuig met handelswaar kunnen verplaatsen. Op de 
verkeerswegen is het venten praktisch overal verboden. Een en ander heeft er toe 
geleid - zoals hiervoor reeds werd opgemerkt - dat een concentratie van de 
straathandel heeft plaats gehad op markten en vaste standplaatsen. De 
straathandelaar kan zijn tijd op deze wijze efficiënter besteden dan door te gaan 
venten. Hij kan zijn waren op aantrekkelijker wijze brengen en zijn zaken afdoen 
tijdens een voormiddag- of namiddagmarkt op één en dezelfde plaats. Met het 
venten was vroeger veelal de gehele dag gemoeid. 
 
Kwamen vroeger kooplieden en publiek overwegend te voet naar de markt, de 
tegenwoordige markt is uiteraard ook in de algemene motorisering opgenomen. 
Evenals voor de supermarkt zijn voor een goed geoutilleerde markt onontbeerlijk: 
ruime toegangswegen en ruime parkeerterreinen. Zowel de marktkoopman als zijn 
publiek zijn in toenemende mate gemotoriseerd en de moderne koopstijl eist, dat alle 
inkopen op dezelfde plaats kunnen worden gedaan, zodat de koper met éénmaal 
parkeren kan volstaan. 

 

 

 

 

 



 

 

Verkeer en vervoer 

 
Voor het verkeer en vervoer heeft Leeuwarden een dominerende positie, niet alleen 
als plaats van vertrek en aankomst voor reizigers en goederen, maar ook als 
tussenstation; de spoorwegen concentreren zich geheel en de autobusdiensten in 
hoofdzaak op het verkeersknooppunt Leeuwarden. Het spoorwegnet onderging in de 
eerste twintig naoorlogse jaren geen uitbreiding of inkrimping, nadat kort na de 
bevrijding de treinen krakend op gang waren gebracht met haveloze rijtuigen en 
opgelapte stoomlocomotieven, waarvan vele in de laatste fase van de oorlog door 
geallieerde vliegers waren stukgeschoten. 
 
Toen was nog moeilijk te voorzien, dat op 18 mei 1952 de voltooiing van de 
elektrificatie van de lijn Zwolle-Leeuwarden zou kunnen worden gevierd als de 
afsluiting van een snel herstel en een radicale vernieuwing van het spoorwegbedrijf. 
Niet alleen op deze hoofdlijn ging de stoomtrein van de baan, ook op de andere 
lijnen werd de oneconomische stoomtractie vervangen en wel door de “diesels” 
(elektromotorische treinen), die, naar hun kleur, van het publiek de bijnaam “Blauwe 
Engel” kregen, als een hommage aan de N.S. en aan Marlène Dietrich. Die naam 
kon blijven bestaan, tot men, ter bevordering van de zichtbaarheid in het landschap, 
op een roodbruine kleur overging. 
 
Een belangrijke verbetering voor het goederenvervoer per spoor kwam tot stand in 
1954, toen Van Gend en Loos een nieuwe loods in gebruik nam. In deze loods, die 
een markant stuk bebouwing bij het station is, kunnen de wagens onderdak worden 
geladen en gelost. 
 
De betekenis van het autobusvervoer wordt gekarakteriseerd door het aantal 
diensten, dat ongeveer 450 per dag bedraagt. Gereden wordt naar alle delen van de 
provincie; slechts één der Friese streekvervoersondernemingen, “De Zuidwesthoek”, 
strekt haar lijnennet niet tot Leeuwarden uit. De Nederlandse Tramweg Maatschappij 
heeft vrij spoedig na de oorlog een eind gemaakt aan de exploitatie van het toen nog 
ten dele in gebruik zijnde tramnet, dat vrijwel geheel met stoomtractie werd bereden 
(de karakteristieke locomotief met rechthoekige ombouw werd de Dobbelstien 
genoemd). Men ging geheel over op bussen en kreeg het oosten van Friesland als 
verzorgingsgebied, met enige lijnen (o.a. uit Leeuwarden) over de Afsluitdijk naar 
Alkmaar, in samenwerking met de N.A.C.O. We zullen het ook nog over de N.T.M. 
hebben bij een bespreking van de stadsdienst. De L.A.B. ging rijden in het gebied, 
begrensd door de lijn Makkum-Bolsward, Sneek-Leeuwarden-Franeker-Harlingen, de 
L.A.B.O. verzorgt het noordwesten van de provincie en de N.O.F. (in Dokkum 
gedomicilieerd) het noordoosten. 
 
Sedert 1949 beschikken deze autobusondernemingen over een centraal 
autobusstation, met een restauratie, in de onmiddellijke omgeving van het 
spoorstation, waardoor het overstappen van het ene op het andere vervoermiddel 
wordt vergemakkelijkt. Voor 1949 hadden de bussen hun standplaatsen in de straten 
bij het station, speciaal bij hotel Spoorzicht, een der verdwenen horecabedrijven (nu 
Friesch Rundvee-Stamboek). 



 

 

  

  

  

Stadsdienst 

Na enkele mislukte pogingen van voor de oorlog om tot de instelling van een 
stadsdienst te komen, begon de Nederlandse Tramwegmaatschappij op 13 
december 1947 met dit, toen ongetwijfeld nog hachelijke, avontuur. Men stak fors 
van wal; het aantal lijnen werd tot vijf uitgebreid, maar dit aanvankelijke optimisme 
werd niet bewaarheid. De vervoerscijfers bleven ver onder de maat, zodanig, dat het 
publiek spottend van de “autotochten voor ouden van dagen” ging spreken, in 
verband met de hoge gemiddelde leeftijd van de schaarse passagiers. In 1952 
besloot de raad te participeren in het tekort (75 % met een maximum van ƒ 25.000,-) 
en in ditzelfde jaar ging het vervoerscijfer van de inmiddels tot 2 lijnen ingekrompen 
dienst plotseling onzienlijk stijgen (211.853 meer dan in 1951) tot 1.109.709. Het 
Leeuwarder publiek begon de smaak van de stadsbus te pakken te krijgen en zorgde 
massaal voor een steeds hoger jaarlijks vervoerscijfer. In 1956 kwam de stadsdienst 
boven de 1,5 miljoen (1.558.069), in 1960 was men met 1.992.751 de 2 miljoen 
genaderd en het jaar daarna kwam men boven dit aantal met 2.145.684. Voor de 
laatste jaren zijn de vervoerscijfers: 

1962 2.411.660 

1963 2.644.846 

1964 2.572.812 

1965 2.847.701 

 
Al spoedig na het optimistische begin werd het aantal lijnen ingekrompen, zodat op 1 
januari 1951 nog slechts twee werden geëxploiteerd. Op 1 februari werd daar een 
derde aan toegevoegd (naar het oosten en westen van de stad). Op 1 oktober 1961 
volgde lijn 4 naar oost en zuid, speciaal ’t Heechterp en ’t Nijlân, als aanpassing aan 
de stadsuitbreiding. In het tijdschema werd een verandering aangebracht in deze zin, 
dat om de tien minuten twee lijnen van het Wilhelminaplein gingen vertrekken. Een 
zeer belangrijke reorganisatie voltrok zich op 6 april 1964. Er kwam een vijfde lijn bij 
en tegelijk werden de dubbele lussen van elke lijn afzonderlijk genummerd, zodat er 
10 lijnaanduidingen ontstonden. Naar de uiterste bestemming van het 
Wilhelminaplein uit kregen ze de volgende aanduidingen: 1. Boerhaavestraat, 2. 
Leeuwerikstraat, 3. Europaplein, 4. Archipelweg, 5. Essenstraat, 6. Breitnerstraat, 7. 
Dennenstraat, 8. Pieter Stuyvesantweg, 9. Prinsessenweg, 10. Nijlânsdyk. 
 
Tot 1950 werd gereden met, niet speciaal voor de stadsdienst gebouwde, 
benzineauto’s, daarna kwamen dieselbussen (evenmin nieuw) in gebruik, die in 1959 
door speciale stadsbussen werden vervangen. Dat zij voor vervoer op korte afstand 



 

 

zijn ingesteld, blijkt uit het aantal staanplaatsen: 28 tegen 25 zitplaatsen. 
 
In 1953 werd voor het eerst een stadsautobuscommissie ingesteld, die wensen van 
het publiek kenbaar kan maken en steeds zeer uitgebreid wordt geconfronteerd met 
de vreugden en zorgen van de N.T.M. bij de exploitatie. Men vindt daarin 
vertegenwoordigers van de raad en van verschillende maatschappelijke organisaties. 
 
Neemt de betekenis van de stadsdienst in de groeiende stad steeds, steeds groter 
worden de moeilijkheden de diensten punctueel te rijden. Van ouds bestaande 
belemmeringen zijn de bruggen en de overweg in de Schrans. Daarbij komt de 
toenemende verkeersdrukte en de versperring van straten door geparkeerde auto’s. 
 
De gemeentelijke subsidieregeling bepaalt thans, dat de gemeente 80 procent 
betaalt van de exploitatietekorten tot ƒ 100.000,- en van het meerdere 90 procent. 
 
De snelle groei der tekorten blijkt uit de volgende cijfers: 

1960 ƒ 11.615,29 

1961 ƒ 37.895,09 

1962 ƒ 120.617,68 

1963 ƒ 55.005,25 

1964 ƒ 142.585,60 

 
Wegvervoer 

Het beroepsgoederenvervoer langs de weg heeft in de naoorlogse jaren een snelle 
ontwikkeling te zien gegeven. De motorisering van deze vervoerstechniek is thans 
volledig. Begonnen vaak als éénmansbedrijf zijn verschillende ondernemingen 
uitgegroeid tot grote bedrijven, die met grote investeringen werken. De kleine 
boderijder van weleer is uit het beeld verdwenen en de concentratie van 
beroepsvervoersondernemingen heeft reeds haar intrede gedaan. 

Tot nog toe is het beroepsgoederenvervoer geconcentreerd op het 
Oldehoofsterkerkhof, nadat het daarvóór verspreid over tal van plaatsen van de stad 
was verspreid. De sanering van het Oldehoofsterkerkhof en omgeving betekent het 
einde van het z.g. bodewezen daar ter plaatse, dat eerlang naar elders zal worden 
overgebracht naar een plaats, die aansluiting geeft op de doorgaande 
verkeerswegen (parkeerterrein bij de Frieslandhal aan de Heliconweg). Het aantal 
ondernemingen in deze bedrijfstak zakt van jaar tot jaar door concentratie en fusie 
van bedrijven. Behalve de interlokale diensten hebben ook de z.g. lange lijndiensten 
Leeuwarden in hun routes opgenomen. Diensten op Groningen, Zwolle, 
Vriezenveen, Den Helder, Alkmaar, Enkhuizen, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen 
worden per as uitgevoerd, sommige daarvan meermalen per dag. 
 



 

 

  

Scheepvaart 

In 1951 werden de nieuwe Friese kanalen (Van Harinxmakanaal) officieel voor de 
scheepvaart opengesteld. Door crisis, oorlog en naoorlogse moeilijkheden heeft de 
openstelling veel langer op zich laten wachten, dan aanvankelijk in het voornemen 
lag. Met de ingebruikstelling van de Friese kanalen kreeg Leeuwarden een 
aansluiting op grootscheepsvaarwater, geschikt voor schepen tot 1000 ton, die 
mogelijkheden opende voor het aantrekken van industrieën, die voor de aanvoer van 
grondstoffen zijn aangewezen op ligging aan diep vaarwater. Het kanaal is 
aanvankelijk opgezet voor de vaart met schepen tot 1000 ton, met 
uitbreidingsmogelijkheid tot 2000 ton. De scheepvaartbeweging op kanalen is sinds 
de openstelling van jaar tot jaar belangrijk toegenomen en al spoedig gingen in 
scheepvaartkringen stemmen op de afmetingen van de kanalen te verruimen voor de 
steeds groter wordende schepen. Er zijn jaren geweest, dat Leeuwarden werd 
aangelopen door circa 100 coasters, die aanvankelijk een inhoud hadden van 
maximaal 500 b.r.t. Daar dit scheepstype nagenoeg geheel uit de vaart is genomen 
en vervangen door schepen tot 1000 à 1200 b.r.t., is het aantal coasters, dat 
Leeuwarden thans nog aanloopt, belangrijk teruggelopen (in 1965 nog slechts 38), 
omdat de Friese kanalen niet bevaarbaar zijn voor dit grotere type schepen. Men is 
begonnen de diepte der kanalen te brengen op 3.80 m. Tevoren was deze 2.50 m. 
 
Ter stimulering van de vaart op de kanalen werden de scheepvaartrechten op de 
Friese kanalen m.i.v. 1 juli 1957 afgeschaft. Onder het scheepvaartverkeer op de 
Friese kanalen neemt het z.g. hoefijzerverkeer een belangrijke plaats in. Dit is het 
verkeer van het Duitse industriegebied aan de Roer naar Twente en terug. Schepen 
met een inhoud tot 1600 ton zijn een vrij regelmatige verschijning in Leeuwarden, 
doch een moderne outillage voor de ontvangst en behandeling van deze schepen 
ontbreekt nog. 
 
Het kleine binnenschip, een typisch Noord-Nederlands vervoermiddel, is nagenoeg 
geheel verdwenen. Voor zover het nog aanwezig is, is het van een economisch 
probleem tot een sociaal probleem geworden. Om de laatste exemplaren van deze 
scheepjes op te ruimen heeft de regering voor de sanering van de binnenvaart een 
slooppremie ingesteld voor schepen tot 100 ton. 
 
De voormalige Zwette, die het Van Harinxmakanaal kruist, werd gedeeltelijk ingericht 
als ligplaats voor schepen. Aan het Van Harinxmakanaal werd een openbare loskade 
gereed gemaakt, die de naam Lorenzkade kreeg. 

 

 

 

 

 



 

 

Industrialisatie 

 
Van de bronnen van bestaan is de industrie een der jongste. Het agrarische bedrijf, 
de visserij, de handel en het verkeer zijn eerder tot ontwikkeling gekomen dan de 
industriële activiteit. Wel was er reeds vroeg sprake van enige - nog meest 
ambachtelijke - nijverheid in de stad, maar tot werkelijke ontplooiing kwam deze pas 
in het laatst van de vorige en in de loop van deze eeuw. Slechts in geringe mate 
bestond die ontplooiing in een uitgroeien van reeds van ouds aanwezige bedrijven. 
Het aantal industriële en ambachtelijke bedrijven van zeer oude datum is in 
Leeuwarden dan ook niet heel groot. Al veranderde het aandeel van de nijverheid in 
het totaal van de welvaartsbronnen van de stad lange tijd niet veel, binnen een groep 
van verwante bedrijven traden vaak aanzienlijke wijzigingen op. Bedrijven, die 
vroeger een vooraanstaande plaats innamen, raakten na verloop van tijd achterop, 
de vraag naar hun producten verminderde en zij ruimden tenslotte het veld om plaats 
te maken voor nieuwe. Illustratief is een vergelijking van een bedrijfsinventarisatie uit 
het jaar 1785 met de toestand van nu. Leeuwarden had in 1785: 4 oliemolens, 5 
zaagmolens, 2 zeemleermolens, 1 snuifmolen, 5 pelmolens, 8 korenmolens, 1 
oliemolen en 2 cementmolens (paardenkracht), 4 leerlooierijen, 2 tichelwerken, 1 
pannenbakkerij, 2 pottenbakkerijen, 2 zeepziederijen, 2 zoutketen, 1 
suikerraffinaderij, 1 meestoof, 3 kalkbranderijen, 1 lakenververij, 1 bontweverij en 1 
dekenfabriek. Daarvan is nu niets meer terug te vinden. Slechts in een enkel geval is 
van een in die opsomming voorkomend bedrijf via modernisering en concentratie de 
lijn der geschiedenis door te trekken naar een thans nog bestaande industrie. De 
methoden veranderen, van windkracht naar stoom, van stroom naar elektriciteit, de 
behoeften wijzigden zich (rond de Franse tijd telde Leeuwarden 40 bierbrouwerijen, 
in 1856 waren er nog 2, in 1867 verdween de laatste). Het algemene beeld, dat men 
ook bij een duik in de historie van deze bestaansbron te zien krijgt, is: opgaan, 
blinken en verzinken. 
 
In zijn totaliteit toonde de industriële sector zich in Leeuwarden echter in de aan de 
laatste wereldoorlog voorafgegane halve eeuw vrij stabiel met een lichte neiging tot 
achteruitgang in verhouding tot het totaal van de bevolking. Deze betrekkelijke 
stabiliteit betekende evenwel in het licht van de ontwikkeling elders in ons land een 
sterk achterblijven. De nijverheid in Leeuwarden droeg in hoofdzaak een plaatselijk 
en regionaal verzorgend karakter; sterke groeistimulansen deden zich niet voelen, 
vooral tengevolge van het nagenoeg ontbreken van grote, stuwende bedrijven. Bij de 
laatste bedrijfstelling van voor de oorlog - die van 1930 - werden in Leeuwarden 
slechts drie bedrijven geteld met meer dan 100 man personeel, terwijl er toen 16 
bedrijven waren met 50 tot 100 man. Van de processen, die in Nederland reeds 
verscheidene decennia bepalend waren voor de spreiding van de werkgelegenheid 
en van de bevolking, t.w. schaalvergroting, industrialisatie en verstedelijking, deed 
zich in Friesland wel het eerstgenoemde - de schaalvergroting - voelen, maar de 
beide andere verschijnselen gingen aan deze provincie nagenoeg voorbij. Terwijl b.v. 
steden in het westen des lands in de laatste drie decennia van de vorige eeuw hun 
inwonertal zagen stijgen met 100 à 200 %, groeide Leeuwarden (incl. Huizum) 
slechts met 30 %. De concentratie van de werkgelegenheid en bevolking speelde 
zich grotendeels buiten Friesland af; de schaalvergroting had daartegenover tot 
gevolg, dat in Friesland tal van nog op ambachtelijke leest geschoeide bedrijven, die 



 

 

hun bestaansrecht ontleenden aan de lokale en regionale behoeften, verdwenen. 
Vervanging van deze bedrijven door industrieën had slechts in geringe mate 
(behalve in de zuivelsector) plaats. 
 
Crisis- en oorlogsjaren waren niet het meest geschikt om een industriële bloei te zien 
te geven en allerminst om de eenmaal opgelopen achterstand te doen verdwijnen. In 
de ergste jaren van de malaise (1936 t/m 1939) schommelde het werkloosheidscijfer 
in Leeuwarden rond de 2.000. Tewerkstelling buitenlands van arbeidskrachten, 
gebrek aan grondstoffen en andere, de bedrijven voor vele proplemen plaatsende, 
narigheid kwamen de industrie in de oorlogsjaren in het algemeen niet ten goede. 
 
De periode 1930 - 1945 was er dan ook een van een zekere stilstand. In 1930 telde 
de industriële beroepsbevolking in Friesland ruim 10.700 werknemers; in 1945 
bedroeg dit aantal nog maar weinig meer, n.l. ± 11.200. De werkgelegenheid in de 
industrie werd voor meer dan de helft gevormd door de voedings- en 
genotmiddelenindustrie. Daarin had de zuivelsector het leeuwenaandeel. 
 
Toen de donkere jaren 1940 - 1945 voorbij waren, moest men constateren, dat de 
industriële welvaartsbron in Friesland veel minder rijk vloeide dan elders. 
Leeuwarden stak tegen deze achtergrond weliswaar gunstig af, maar kon toch ook 
het voor geheel Nederland geldende gemiddelde van de percentages van in de 
nijverheid werkzame personen niet halen. (Opvallend was daartegenover, dat het 
percentage van ten behoeve van handel en verkeer tewerkgestelden in Leeuwarden 
zeer ver uitstak boven de Friese en Nederlandse cijfers.) 
 

  

  

  

 
Na de oorlog 

Zo zien we dus, dat Leeuwarden onmiddellijk na de oorlog een stad is met een sterk 
ontwikkelde handels- en verkeersfunctie en een relatief zwakke industriële sector. 
Hoe zag die industriële sector er nu uit? Een belangrijke plaats nam - zoals we reeds 
vaststelden - de bedrijfsklasse voedings- en genotmiddelen in. Alleen al in de 
zuivelbranche (inclusief de condensproductie) waren ± 500 personen werkzaam. Een 
belangrijk deel van de producten van de in deze branche werkzame bedrijven 
(Coöperatieve Condensfabriek “Friesland” in de eerste plaats) was bestemd voor de 
export. Daarnaast was er een margarinefabriek (Benninga), waarvan de producten 
ook niet alleen in Nederland werden afgezet, doch ten dele eveneens werden 
geëxporteerd. 
 
Van de vroeger vrij talrijke grutterijen en molens was niet veel meer terug te vinden. 
De concentratietendens had uit de vele kleine bedrijven aan het eind van de vorige 



 

 

eeuw tenslotte één grote meelfabriek (Koopmans Meelfabrieken N.V.) overgelaten. 
Deze behoorde tot de grootste bedrijven in den lande op dit gebied. Verder was er 
één grote graanmalerij overgebleven met daarnaast nog enkele kleinere in dezelfde 
branche werkzame bedrijven. De oliemolens en olieslagerijen waren geheel 
verdwenen. Enkele beschuit- en koekfabrieken, evenals enige roggebroodbakkerijen, 
voorzagen in meer dan de plaatselijke behoefte. Een belangrijke - van origine niet-
Leeuwarder - industrie met nationale en internationale afzet was een 
suikerwerkfabriek, die zich in 1932 van Harlingen naar Leeuwarden had verplaatst. 
 
De cichoreibranderij, in de vorige eeuw in Leeuwarden (trouwens in geheel 
Friesland) een veel voorkomend bedrijf, was sterk op haar retour. In 1860 waren er in 
Leeuwarden nog 3 cichoreifabrieken met 57 werknemers, in 1871 nog maar 2 met 48 
werknemers en na de tweede wereldoorlog bestond er nog één met een zeer gering 
aantal arbeiders. 

Ook in de tabaksindustrie had o.m. de mechanisatie tot sterke concentratie, vooral in 
het zuiden des lands, geleid. Van de in 1860 nog bestaande 13 tabaks- en 
sigarenfabriekjes met 67 man personeel in Leeuwarden hadden zich nog een paar 
kleine bedrijven kunnen handhaven. 
 
De bedrijfsklasse van de metaalbedrijven had zich reeds een belangrijke plaats 
veroverd. Het grootste aantal werknemers in deze sector had de blikindustrie. De 
machinefabrieken vertoonden een toenemende ontwikkeling. In 1948 boden alleen al 
de grotere bedrijven van deze sector werk aan een 250-tal personen. Er was 1 
scheepswerf van enige omvang. Verder 1 rijwielfabriek. 
 
Van textielindustrie was in het Leeuwarden van direct na de oorlog nauwelijks 
sprake. Enkele chemische industrieën (casolith- en stremselfabrieken) boden in 1948 
werkgelegenheid aan een 150 man. 
 
Tot de grote, stuwende bedrijven kon toen al worden gerekend de in 1907 opgerichte 
Leeuwarder Papierwarenfabriek. Reeds eerder was er in de papiersector een 
belangrijk bedrijf geweest, n.l. een strokartonfabriek, opgericht in 1869 en in de 
vorige eeuw zelf 140 werklieden tellend, doch vlak voor de eerste wereldoorlog werd 
dit bedrijf opgeheven. 
 
In de houtsector zijn het de kistenindustrie, de meubelfabrieken (waaronder een met 
meer dan 50 werknemers) en met name ook de timmerfabrieken, die aan tal van 
mensen werk geven. 
 
Tenslotte verdient vermelding het grafisch bedrijf. Enkele honderden werknemers 
vonden emplooi in deze bedrijfstak. Verschillende bedrijven waren gesticht in de 
vorige eeuw en hadden zich geleidelijk uitgebreid en veelal gespecialiseerd. Enkele 
telden meer dan 50 personeelsleden. 
 
Wanneer men dit alles overziet, blijkt, dat Leeuwarden uit de oorlog kwam met een te 
weinig gevarieerd industrieel patroon, dat zich bovendien nog niet goed ontplooid 
had en dat voornamelijk voorzag in de productie ten behoeve van de plaatselijke en 
regionale vraag. 
 



 

 

De hoofdmoot vormde - zoals al aangeduid - de voedings- en 
genotmiddelenindustrie, die zich vrij snel uitstekend had ontwikkeld. Rond 1860 was 
12 à 13 % van de nijverheidsbevolking in deze bedrijfsklasse werkzaam, in 1889 was 
dit 14,1 %, in 1899 reeds 16,6 % en in 1930 was het opgelopen tot 27,4 %. Daarmee 
was deze klasse de belangrijkste industriële sector geworden. De groei zette zich na 
1930 nog voort. Vanzelfsprekend moet de verklaring voor het verschijnsel, dat de 
voedings- en genotmiddelenindustrie zo’n belangrijke plaats innam, voornamelijk 
worden gezocht in het nog bijna geheel agrarische karakter van Friesland. De 
industrieën in de stad verwerkten in de eerste plaats de grondstoffen, die landbouw 
en veeteelt leverden, of produceerden ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering 
en van de agrarische bevolking van het omliggende platteland. Verschillende andere 
bedrijven dankten hun bestaan - of althans hun ontstaan - aan de vraag naar 
hulpmiddelen, die van de voedings- en genotmiddelenindustrie kwam, met name 
naar verpakkingsmiddelen (blik, papier, kisten etc.) en naar machines 
(zuivelwerktuigen etc.). Opvallend was voorts, dat de industrie nog nagenoeg geheel 
uit kleinere bedrijven bestond. 
 
Vrij spoedig na de tweede wereldoorlog traden in de agrarische sector 
ontwikkelingen op, waarvan verwacht moest worden, dat ze de werkgelegenheid in 
ernstige mate zouden beïnvloeden. Aan de ene kant zoog de grote vraag naar 
arbeidskrachten elders, met de geboden lonen en verdere voorwaarden, velen weg 
uit de agrarische gebieden, zodat het steeds moeilijker werd bekwame landarbeiders 
te krijgen of te behouden; aan de andere kant maakten mechanisatie en rationalisatie 
steeds minder arbeidskrachten in de landbouw- en veeteeltbedrijven nodig. 
 
Rationalisatie, verhoging van de efficiency, het gebruik van moderne 
vervoermiddelen en naderhand ruilverkaveling en bedrijfsvergroting leidden tot een 
betere benutting van arbeidskracht en arbeidstijd en bevorderden de uitstoting van 
werkkrachten uit de agrarische sfeer nog. Door deze oorzaken liep bovendien de op 
het platteland voorheen sterke verborgen werkloosheid terug. 
 
Het kon niet anders, of een zo eenzijdig agrarische provincie als Friesland moest wel 
heel in het bijzonder van deze structuurwijzigingen de gevolgen ondervinden. De 
toch al gedurende een aantal decennia geringe expansie van de werkgelegenheid in 
de agrarische sector sloeg om in een geleidelijk toenemende achteruitgang. In het 
tijdvak van 1899 tot 1947 nam de mannelijke agrarische beroepsbevolking in 
Friesland nog toe met rond 7 %, n.l. van 49.000 tot 52.000, toch al weinig vergeleken 
bij een bevolkingsgroei over deze periode van 35 %. In 1930 waren in totaal 54.000 
personen in de landbouw etc. werkzaam, in 1955 was dit aantal al gedaald tot 45.000 
en in 1960 tot 37.000. Relatief vooral betekende dit een sterke teruggang (in 1947 
was van de totale beroepsbevolking in Friesland 34 % werkzaam in de landbouw, in 
1960 was dit nog geen 23 %; in de gemeente Leeuwarden was dit percentage in 
1947 nog 5,4 in 1960 was het gedaald tot 2,7 en dus gehalveerd). 
 
Reeds lang - en met name sedert de industriële revolutie - was Friesland een gebied, 
dat vele werkkrachten aan andere delen van Nederland leverde. De 
structuurveranderingen in de agrarische sector dreigden de expulsie nog veel groter 
te doen worden. Naar mate die veranderingen zich duidelijker gingen aftekenen, 
onderkende men, zowel in overheidskringen in Friesland, als in die van organen en 
organisaties in de maatschappelijke en economische sfeer, dit gevaar. Dit leidde tot 



 

 

een gezamenlijk pogen om middelen te beramen, die aan de uittocht van 
werkkrachten een halt zouden kunnen toeroepen. 
 
Ook het gemeentebestuur van Leeuwarden ging zich, anders dan voorheen wel eens 
het geval was geweest, realiseren, dat alleen verdere industrialisatie de mogelijkheid 
zou openen Leeuwarden zijn aandeel in de welvaart te doen krijgen en dat slechts 
(of althans in de eerste plaats) industrialisatie de dam zou kunnen vormen, die de 
stroom van werkkrachten naar elders zou kunnen tegenhouden. Het werd daarbij 
krachtig gesteund door de commissie voor productieve werkgelegenheid, ingesteld 
door het departement Leeuwarden en omstreken van de Nederlandse Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel en ten stadhuize geïnstalleerd op 11 augustus 1952. De 
activiteit van deze commissie resulteerde in een viertal rapporten, waarin 
gemotiveerd en geargumenteerd aandacht werd besteed aan onderscheidenlijk: 

• de mogelijkheden tot industriebevordering in Leeuwarden; 

• de centrumfunctie van Leeuwarden; 

• de recreatie en het vreemdelingenverkeer in Leeuwarden; 

• de verkeersverbindingen en de nutsvoorzieningen van Leeuwarden. 

De hierin gedane suggesties stimuleerden het gemeentebestuur in zijn streven 
Leeuwarden meer nog dan reeds het geval was een functie te geven als 
opvangcentrum ten aanzien van het platteland van Friesland. Het zich voltrekkende 
proces van ontvolking van de agrarische gebieden leidde tot een trek naar de steden. 
Het was de taak van Leeuwarden zoveel mogelijk van hen, die het omringende 
platteland wilden of moesten verlaten, op te nemen en door het bieden van 
werkgelegenheid in de provincie vast te houden. Met name gold dat ook ten aanzien 
van de jongeren die in toenemende mate door het volgen van technisch onderwijs de 
opleiding hadden genoten, die hen voorbestemde voor een werkkring in de industrie 
en die nu nog veelal moesten wegtrekken om de voor hen geschikte arbeid te 
vinden. 
 
Het was ook het belang van Leeuwarden te pogen een aanzienlijk deel van degenen, 
die het platteland de rug toekeerden, naar zich te trekken. De teruggang van de 
bevolking van het omringende platteland zou immers ook de veelzijdige 
centrumpositie van de stad aantasten. In het bijzonder ook de handels- en 
dienstensector zouden hiervan de weerslag ondervinden. Ook om dit te voorkomen 
was het nodig compensatie te vinden door toeneming van de werkgelegenheid in 
Leeuwarden en daarmee van de bevolking van de stad en omgeving. 
 
Stellig was er een aantal factoren, die Leeuwarden tot een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor industriële bedrijven maakten. Het arbeidsoverschot was hier 
relatief groot. In de naaste toekomst zouden er nog steeds veel werkkrachten 
beschikbaar komen. Hier waren dus gemakkelijk arbeidskrachten - vooral ook 
ongeschoolde - te krijgen. Het loonniveau was lager dan in verschillende andere 
delen van het land. Leeuwarden was een stad van behoorlijke omvang, met de 
nodige voorzieningen op cultureel en onderwijsgebied en met de nodige 
gevarieerdheid van bedrijven, die bepaalde onderhoudsvoorzieningen op zich 
konden nemen. De stad beschikte over goede verbindingen met andere plaatsen: 
wegen, spoorwegen, waterwegen, openbare middelen van vervoer. Het was mogelijk 
nieuwe industrieterreinen aan te leggen, die gunstig lagen ten opzichte zowel van de 



 

 

stad als van de gelegenheden tot aanvoer van grondstoffen en afvoer van producten. 
 
Wel waren er ook tegenwerkende omstandigheden te signaleren, vooral in het 
psychologische vlak. Friesland (en dus ook Leeuwarden) lag voor velen in het 
westen en in andere delen van het land ver weg. Het was een land van boeren. Zou 
daar wel een klimaat te vinden zijn, geschikt voor de moderne industriële 
bedrijvigheid? Waren degenen, die gisteren nog aardappelen en bieten rooiden of 
koeien molken, mentaal geschikt om vandaag hun plaats in een lopende 
bandsysteem in te nemen? Mocht men daar bij de overheid begrip verwachten voor 
de behoeften en verlangens van het bedrijfsleven van deze tijd? Kon men als 
industrieel, als manager, als intellectueel in een provinciestad als Leeuwarden ook 
prettig wonen, kon men er leven? 
 

  

  

Industriehallen 

Een van de belangrijkste stappen, die ter bevordering van de industrialisatie in 
Leeuwarden werden ondernomen, was de oprichting van de Stichting “Leeuwarder 
Industriegebouwen” op 24 september 1953. Deze was het resultaat van het 
gezamenlijk streven van overheid en particulieren om de werkgelegenheid in de stad 
te vergroten. De stichting beoogde daartoe de industrievestiging in Leeuwarden 
zoveel mogelijk te stimuleren en te bevorderen. Het stichtingsbestuur - bestaande uit 
vertegenwoordigers van handel en industrie, van werknemersorganisaties, van het 
Economisch-Technologisch Instituut voor Friesland en van de Rijksnijverheidsdienst, 
alsmede uit de burgemeester, de wethouder van openbare werken en enkele 
functionarissen van de gemeente - wilde trachten een gunstig klimaat te scheppen 
door zowel aan reeds in de binnenstad bestaande bedrijven als aan nieuwe 
industrieën op aantrekkelijke voorwaarden huisvesting te bieden in moderne en goed 
geoutilleerde gebouwen. De betrokkenen zouden de keuze krijgen tussen huur en 
eigendomsverwerving. 
 
De eerste drie industriehallen werden door de stichting gebouwd op het 
industrieterrein West, gelegen tussen de Harlingertrekvaart, de spoorlijn naar 
Harlingen en de spoorlijn naar Stiens. Dit industrieterreinencomplex was, met het 
industrieterrein Greuns in het oosten van de stad, tezamen ongeveer 20 ha. groot, de 
eerste door de gemeente ter speciale bevordering van de industrialisatie aangelegde 
en uitgegeven industriegrond. 
 
De eerste drie met financiering door de gemeente, door de stichting gebouwde hallen 
vonden al spoedig hun bestemming, zodat het nodig bleek opnieuw enkele hallen te 
stichten. In 1956 kwamen opnieuw drie hallen gereed, in 1959 weer 2, in 1961 zelfs 
6, in 1962 weer 2 - waarvan één dubbele - , in 1964 nog 2, terwijl er eind 1965 een 
uitbreiding van één hal in uitvoering is genomen. De totale bouwkosten van de door 
de stichting gebouwde 18 hallen bedragen ruim ƒ 5.500.000,-. Van het aan de 
huurders verleende recht om de bij hen in gebruik zijnde industriehallen te kopen 



 

 

werd ten aanzien van zeven hallen gebruik gemaakt, terwijl de stichting daarnaast 
drie hallen in huurkoop gaf. 
 
 

Industriespreiding 

Hoewel deze ontwikkeling wel aantoonde, dat er iets veranderd was en dat de 
industriële activiteit in Leeuwarden wel groter werd, toch was dit bij lange na niet 
voldoende om het vertrekoverschot uit Leeuwarden en het omliggende gebied (met 
name het noordwesten van Friesland) te niet doen gaan. Het leek ook voor 
Leeuwarden ondoenlijk dit geheel op eigen krachten te bereiken. Daarvoor zou nodig 
zijn, dat het beleid van het gemeentebestuur op effectieve en krachtige wijze 
ondersteund werd door maatregelen op nationaal niveau. 
 
Weliswaar had de regering reeds spoedig na de oorlog doelbewust gekozen voor 
spreiding van industriële werkgelegenheid, maar Leeuwarden moest vrij lang 
wachten tot het daarvan de vruchten kon plukken. In de eerste industrialisatienota 
(van 1949) zette de regering haar plannen ten opzichte van de regionale 
arbeidsmarktproblemen vrij duidelijk uiteen. De oplossing werd echter nog niet in de 
eerste plaats gezocht in een doeltreffende stimulering van de industriespreiding. 
Hoofddoel was de structurele werkloosheid in gebieden met relatief grote 
arbeidsoverschotten te bestrijden. Daartoe werd zelfs migratie naar andere 
landsdelen bevorderd. Niettemin had dit beleid daarnaast toch ook een spreiding van 
werkgelegenheid tengevolge. Leeuwarden profiteerde daarvan echter niet of hooguit 
indirect enigszins, want wel was een deel van Friesland, n.l. het oosten, aangewezen 
als probleemgebied, maar dat omvatte Leeuwarden niet. 
 
Eerst in de volgende jaren werd duidelijk, dat welbewust een spreidingsbeleid moest 
worden gevoerd, opdat er een betere verdeling van de bestaansbronnen, in het 
bijzonder van de industrie, over het land en daarmee ook over de bevolking zou 
komen. Wel was in de vijftiger jaren het aantal industriële arbeidsplaatsen in het 
noorden des lands verhoudingsgewijs sterk toegenomen, nog steeds was er een 
grote achterstand voor wat het aandeel in de totale industriële werkgelegenheid 
betrof. 
 
Van het gewijzigde beleid kon Leeuwarden pas de voordelen gaan genieten, toen het 
in 1959 als primaire industriële ontwikkelingskern werd aangewezen. Van dat 
moment af konden bedrijven, die zich hier vestigden of uitbreidden, op grond van de 
premie- en prijsreductieregeling bevordering industrialisatie ontwikkelingskernen in 
aanmerking komen voor een reductie van 50 % op de kosten van het industrieterrein 
en voor een premie, berekend naar de vloeroppervlakte van het bedrijfsgebouw. 
Voor de toekenning van deze vestigings- of uitbreidingspremie gold als voorwaarde, 
dat binnen een tijd van twee jaar een aantal nieuwe werkkrachten moest worden 
tewerkgesteld. Bij vestiging was dit 1 man op elke 100 m2, bij uitbreiding 1 man per 
50 m2. 
 
Naast deze direct stimulerende maatregelen werden tevens mogelijkheden 
geschapen om langs meer indirecte weg industrialisatie in de hand te werken. De 



 

 

gemeente kon n.l. in de kosten van allerlei klimaatverbeterende voorzieningen een 
rijkssubsidie verkrijgen. Vooral de totstandkoming van verschillende belangrijke, de 
infrastructuur verbeterende, verkeersvoorzieningen (o.m. de ringweg om 
Leeuwarden) werd aldus - door rijkssubsidies tot in de regel 85 % van de kosten - 
mogelijk gemaakt. Dit stimuleringsbeleid betekende aanvankelijk een sterke opleving 
van de belangstelling voor vestiging en uitbreiding van industrieën in Leeuwarden. 
Geleidelijk aan verzwakte het effect echter weer, hoewel de groei tengevolge van min 
of meer toevallige omstandigheden het ene jaar soms weer groter was dan het 
andere. Het duidelijkst spreken hier de cijfers betreffende de industriële 
arbeidsplaatsen in Leeuwarden: 

  

  

  m. vr. totaal jaarlijkse groei 

30/9-45 1575 155 1730   

39/9-50 4307 470 4777   

eind ‘58 4800 594 5394) 638 

eind ‘59 5370 662 6032) 557 

eind ‘60 5865 724 6589) 274 

eind ’61 6057 807 6863) 121 

eind ‘62 6112 872 6984) 357 

eind ‘63 6562 979 7341) 499 

eind ‘64 6732 1108 7840) -122 

eind juni ’65 6634 1084 7718   

  

  

  

 
Terwijl gedurende de jaren 1950 tot en met 1958 de personeelsbezetting van de 
industrie in Leeuwarden in totaal slechts met ruim 600 personen toenam, was de 
groei over de jaren 1959 tot en met 1964 meer dan 2500 personen, d.w.z. per jaar 
gemiddeld meer dan 400. 
 
Buiten beschouwing zijn bij de samenstelling van deze cijfers dan nog gelaten de 
openbare nutsbedrijven. Zij omvatten eind 1965 toch ook nog altijd ± 1350 
werknemers in Leeuwarden. Geconcludeerd kan dan ook wel worden, dat de 



 

 

werkgelegenheid in Leeuwarden en naaste omgeving zich gedurende de laatste 
jaren gunstig heeft ontwikkeld. Tot voor enkele jaren was het aantal werklozen hier, 
zowel door structuurverschijnselen als door seizoeninvloeden, regelmatig 
verhoudingsgewijs aanmerkelijk hoger dan het landelijke gemiddelde. De voor het 
rayon Leeuwarden de laatste tijd geldende werkloosheidscijfers vertonen een 
gunstiger beeld. Wel moet men zich echter realiseren, dat daarop ook algemeen 
geldende (conjuncturele) tendensen en toestanden invloed uitoefenen. Toch mag 
men wel stellen, dat deze ontwikkeling voor een belangrijk deel te danken is aan de 
vestiging en uitbreiding van industrieën in Leeuwarden de laatste jaren. Het zou 
onjuist zijn te menen, dat de groei van de industriële sector in Leeuwarden geheel of 
grotendeels te danken zou zijn aan de oprichting van nieuwe bedrijven of aan 
verplaatsing van industrieën van het te vol wordende westen des lands naar hier. De 
al langer in de stad bestaande bedrijven grepen ook de kansen, die de 
welvaartsperiode van na de laatste oorlog bood. Ook zij profiteerden van de 
mogelijkheden, die de economische integratie en de opkomst van de nieuwe 
consumptiegebieden meebrachten. Frappant is in dit verband b.v. de stormachtige 
ontwikkeling, die de Coöperatieve Condensfabriek “Friesland” doormaakte. 
Voordurend wordt er de laatste jaren gewerkt aan de vergroting en aan de 
aanpassing aan nieuwe eisen van het gebouwencomplex van dit bedrijf. Aanvankelijk 
alleen gevestigd ten noorden van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen, bracht deze 
industrie naderhand ook aan de zuidzijde van die spoorlijn een forse nederzetting tot 
stand, terwijl zij bovendien nog een dubbele industriehal op het industrieterrein Van 
Harinxmakanaal in gebruik nam. Toont dit de groei van dit bedrijf reeds aan, die blijkt 
ook uit de toeneming van het aantal werknemers. In 1949 beliep dit ± 400, in 1956 
was het gestegen tot ± 1000 en thans bedraagt het ± 1700. 

  

  

  

Industrieterreinen 

De toenemende industriële activiteit had tot gevolg, dat de industrieterreinen Greuns 
en West, op enkele kleinere stukjes na, snel uitgegeven raakten. In 1959 werd 
daarna met spoed de aanleg ter hand genomen van het industrieterrein Van 
Harinxmakanaal, ter grootte van ± 24 ha., vrij gauw gevolgd door de aanleg van het 
aangrenzende industrieterrein Zwette, met een oppervlakte van ± 9 ha. Bovendien 
bleek het al spoedig gewenst aan het industrieareaal nog een aanzienlijke uitbreiding 
te geven. Daarbij werd aan complexen ter grootte van meer dan 50 ha. ook nog een 
industriële bestemming gegeven, namelijk aan het terrein Bisschopsrak, groot ± 22 
ha. en aan het terrein Schenkenschans ter grootte van ± 30 ha. Met het bouwrijp 
maken van het terrein Schenkenschans werd in het laatst van 1965 een begin 
gemaakt. Op het terrein Bisschopsrak verrees het indrukwekkende 
gebouwencomplex van de Verenigde Stofzuigerfabrieken N.V., een samenwerking 
van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken en de N.V. Van der Heem. De vestiging 
van dit bedrijf in Leeuwarden in 1961 - eerst voorlopig in een dubbele industriehal 
aan de Marconistraat op het industrieterrein Van Harinxmakanaal, daarna in het 



 

 

definitieve complex ten zuiden van de weg naar Harlingen - mag wel als een van de 
belangrijkste bijdragen tot het industrialisatieproces worden aangemerkt. 
 
In verband met de bestemming van de drie laatstgenoemde terreincomplexen voor 
industriële doeleinden was het noodzakelijk, dat een gedeelte, ter grootte van bijna 
100 ha., van de gemeente Menaldumadeel word toegevoegd aan het grondgebied 
van Leeuwarden. Dank zij het begrip dat burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad van Menaldumadeel hadden voor de belangen, die hiermee gemoeid 
waren, kon deze grenswijziging vlot tot stand komen. Zij ging in op 1 januari 1962. 
 

   

 
Resultaten 

Gaven de resultaten van het door de regeringsmaatregelen ondersteunde 
industrialisatiebeleid dus wel goede resultaten te zien, geheel voldoende waren zij 
toch niet. In de eerste plaats vertoonde Leeuwarden nog regelmatig een 
vertrekoverschot. Weliswaar werd dit nu in de regel overtroffen door het 
geboorteoverschot, zodat het inwonertal langzaam aan toenam, maar toch was het 
aantal personen, dat de gemeente verliet, nog te groot. De grote zuigkracht, die de 
elders nog sterkere vraag aan arbeidskrachten uitoefende, kon ten dele wel als 
verklaring gelden, een geheel gezonde situatie was stellig nog niet bereikt. In de 
tweede plaats fungeerde Leeuwarden kennelijk nog onvoldoende als opvangcentrum 
ten aanzien van het platteland van Friesland. De provincie had nog steeds (te) grote 
vertrekoverschotten, hoewel deze gelukkig verminderden. In 1952 beliep dit 
overschot nog 5903, in 1960 was het gedaald tot 4503, terwijl het in 1962, 1963 en 
1964 onderscheidenlijk beliep 2057,2125 en 1586. Een verdere toeneming van de 
arbeidsgelegenheid in Leeuwarden zou zeker een einde aan dit proces kunnen 
maken. In de derde plaats kan gewezen woeden op het niet geringe aantal jongeren, 
dat het technisch onderwijs volgt en te zijner tijd voor deelneming aan het 
arbeidsproces beschikbaar komt. Dikwijls is er nog steeds geen passende werkkring 
voor hen te vinden. Verschillende van de bedrijven, die de laatste jaren in Friesland 
zijn neergestreken, hebben een groot aantal ongeschoolden nodig en slechts een 
gering aantal mensen met een goede technische opleiding. Een frappante illustratie 
van het gebrek aan emplooi voor jongelui met een vakopleiding leverde enige jaren 
geleden een klas van een lagere technische school in Leeuwarden, op het punt om 
examen fijnbankwerken te doen, toen zij collectief solliciteerden naar tewerkstelling 
bij de N.V. Optische Industrie “De Oude Delft” te Delft. Dit geval leidde er toe, dat 
deze N.V., verbaasd hier een dergelijk aanbod van jonge werkkrachten te kunnen 
vinden, in 1960 besloot een nevenvestiging in Leeuwarden tot stand te brengen in 
een van de hallen van de Stichting “Leeuwarder Industriegebouwen”. 
 
De stijging van het aantal industriële arbeidsplaatsen was, behalve aan de vestiging 
van de beide zo even genoemde bedrijven (V.S.F. en De Oude Delft), te danken aan 
de uitbreiding van verschillende reeds langer bestaande bedrijven en aan de komst 



 

 

van enkele andere nieuwe industrieën, als Saunders Valve Nederland N.V. (1961), 
een dochtermaatschappij van een Engelse industrie, en Penn Controls Nederland 
N.V. (1964), een dochtermaatschappij van een Amerikaanse onderneming, beide 
werkzaam in de metaalsector, en enkele bedrijven in de textielbranche (Santega en 
Dotter). 
 
Het industriële patroon van Leeuwarden in 1965 vertoont het volgende beeld: 
 

  

  

1 bedrijf met 1500 - 2000 werknemers 

- bedrijf met 1000 - 1500 werknemers 

2 bedrijven met 500 - 1000 werknemers 

1 bedrijf met 250 - 500 werknemers 

11 bedrijven met 100 - 250 werknemers 

19 bedrijven met 50 - 100 werknemers 

58 bedrijven met 10 - 50 werknemers 

  

  

Overziet men het tijdvak van zo’n twintig jaar, gelegen tussen de tweede 
wereldoorlog en nu, dan mag men concluderen, dat de industriële sector in 
Leeuwarden een behoorlijke versterking heeft ondergaan. Bovendien is wel komen 
vast te staan, dat het klimaat in Leeuwarden voor zich hier vestigende bedrijven zeer 
aantrekkelijk is en dat zij kunnen beschikken over uitstekende werknemers, die 
betrouwbaar en ook trouw aan “hun” bedrijf zijn. Aan de andere kant moet men 
echter vaststellen, dat de resultaten van het streven van het gemeentebestuur om de 
industrialisatie in de gemeente krachtig te bevorderen, de ondersteuning van dit 
beleid door stimulerende regeringsmaatregelen ten spijt, nog zeer onvoldoende zijn. 
Nog steeds vertoont het inwonertal van Leeuwarden te weinig groei. De opbouw van 
de bevolking is in Leeuwarden niet gunstig: landelijk omvat de leeftijdsgroep van 20 
tot 40 jaar ruim 26 % van de bevolking, in Leeuwarden ruim 24 %; de 60- tot 70-
jarigen vormen landelijk nog geen 8 % van de bevolking, in Leeuwarden meer dan 9 
%. Een ondermaat dus van hen, die in de kracht van hun leven zijn, een overmaat 
van bejaarden. Hierin ligt een van de oorzaken van het feit, dat het gemiddelde 
inkomen per hoofd van de bevolking in Leeuwarden nog altijd lager is dan het 
landelijke cijfer. In 1960 bedroeg het gemiddelde inkomen per inwoner in Friesland ƒ 
2.023,-, in de drie noordelijke provincies ƒ 2.079,- en in Leeuwarden ƒ 2.397,-, terwijl 
voor het gehele land dit bedrag ƒ 2.410,- beliep. 



 

 

 
Al is er iets ten goede veranderd, nog steeds is er sprake van een onevenwichtige 
economische ontwikkeling. Daarom zal het beleid van het gemeentebestuur van 
Leeuwarden ook in de toekomst onverkort gericht moeten blijven op een krachtige 
versterking van de werkgelegenheid, met name in de industriële sector. Dit beleid zal 
echter slechts succes kunnen hebben, als de beperkte mogelijkheden, die dat 
gemeentebestuur ten dienste staat, worden aangevuld en ondersteund door meer 
doeltreffende maatregelen van de zijde van het rijk dan momenteel gelden. Het 
rijksbeleid tot bevordering van de industrialisatie in het noorden mag dan wel enig 
succes hebben geoogst, het blijkt tenslotte toch onvoldoende te zijn om Leeuwarden 
het aandeel in de welvaartsspreiding te verschaffen, waarop deze stad recht heeft. 
Als een van de twee sterk ontwikkelde stedelijke centra in het noorden kan 
Leeuwarden zijn regionale, interregionale en nationale taak slechts ten volle 
vervullen, wanneer de nog steeds aanwezige struikelblokken worden weggeruimd en 
de factoren, die een gezonde ontwikkeling afremmen, worden gecompenseerd door 
aanvullende voorzieningen, die de hogere instanties stellig kunnen en behoren te 
verschaffen. 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Bijlage 2. 

   

Nominatieve opsomming industriën 

  

  

o 10 - 50 werknemers 

oo 50 - 100 werknemers 

ooo 100 - 250 werknemers 

oooo 250 - 500 werknemers 

ooooo 500 - 1000 werknemers 

oooooo 1000 - 1500 werknemers 

ooooooo 1500 - 2000 werknemers 

  

  
Bewerking van steen en cement: 

  

  

  
oo 

  

  Betonindustrie Fa. Kolk en Co. 

o   Fa. S.J. Mellema (beton- en cementsteen) 

o   Friesland Beton N.V. 

o   N.V. Eerste Leeuwarder Mortel Ond. (beton) 

  



 

 

 Grafische Nijverheid (papierindustrie): 

  

  
o   N.V. de Handelsdrukkerij van 1874 

o   Drukkerij N. Miedema en Co. 

ooo   N.V. Erven Koumans Smeding. Drukkerij 

o   Drukkerij Bouman 

o   Drukkerij Eisma 

o   Drukkerij Mercurius 

o   Drukkerij Fries Dagblad 

o   Drukkerij T. van der Wey 

o   N.V. v.h. Fa. L. Scheepstra (boekbinderij) 

oo   A. Jongbloed’s Uitgeverszaak 

oo   Kantoorboekenfabriek De Jong en Co. 

o   Boekbinderij Gebr. Kooistra 

oooo   N.V. Leeuwarder Papierwarenfabriek 

  

  

  

  

  

  

 
Chemische Nijverheid en leder: 



 

 

  

  
o   Verffabriek N.V. v.h. Joh. Zandleven 

o   Kunstvuurwerkfabriek Fa. J.N. Schuurmans 

o   Coöp. Stremsel- en Kleurselfabriek 

ooo   N.V. Hollandsche Casolithwerken (caseïneplastic) 

o   Fa. K. de Jong, verkeersborden 

o   Lederwarenfabriek “Succes” 

  

Kleding, reiniging en textiel: 

  

  
ooo   N.V. Herenkledingfabriek v/h Gebr. Levie 

oo   Damesconfectiefabriek “Dotter” 

o   N.V. v/h Fa. A. Kwint (tenten, dekkleden e.d.) 

o   Wasserij “Rapenburg” 

o   Fa. C. Wagenaar (dekkleden, markiezen e.d.) 

o   Wasserij “De Hoop” 

o   Stoomververij en chemische wasserij “Expres” 

o   Ververij en chemische wasserij Gebr. Hoeksema 

o   N.V. Palthe (chemisch reinigen) 

  

 Hout, kurk en stro: 

  



 

 

oo   N.V. v.h. A. Kingma en Zn. Timmerfabriek 

oo   N.V. Halbertsma’s fabrieken voor houtbewerking 

oo   Meubelfabrieken Hero de Vries 

o   Fa. Gebr. D.G. en H. Hoekstra (rietdekkersbedrijf) 

o   De Boer’s Borstelfabriek 

  

 
Metaalnijverheid, scheepsbouw: 

   

oo   N.V. Ned. Onttinningsfabriek 

oo   Machinefabriek A. Bijlenga 

o   N.V. Machinefabriek “Friesland” 

oo   Landbouwmachinefabriek S. de Vries (Hermes) 

oo   Machinefabriek Ducosto 

o   Machinefabriek S. Douna en Zn. 

o   Fa. L.S. Brouwers (artikelen voor stalinrichting) 

o   Koeltechnisch centrum “Friwo” 

o   Saunders Valve Nederland N.V. (afsluiters) 

oo   N.V. v/h B. Mohrmann en Co. (metaalconstructies) 

oo   Fa. Hoeksma en Velt (zuivelwerktuigen) 

oo   Machinefabriek Fa. F. v.d. Ploeg en Zn. 

o   Techn. Bureau en Machinefabriek “Recoma” 

o   Scheepswerf en Machinefabriek “Welgelegen” 

o   Scheepsbouw- en Machinefabriek “N.V. de Greuns” 

oo   Fa. Gebr. Visser (carosserie- en brancardbouw) 

ooooo   Verenigde Stofzuigerfabrieken 

oo   Faber Haardenfabriek 



 

 

oooo   N.V. Electro-Blikfabriek 

ooo   N.V. Optische Industrie “De Oude Delft” 

o   Jongia-Fabriek (machinerieën) 

ooo   Friesch Isolatie Bedrijf (isolatiematerialen en roestvrij stalen apparaten) 

o   Machinefabriek Fa. F.A. van Brummelen 

o   C.V. Machinefabriek Postma en Feenstra 

oo   Penn Controls (regelapparatuur) 

o   Habé constructiewerken 

  

  

 
Voedings- en genotmiddelen: 

  

ooooo   Koopmans Meelfabrieken N.V. 

o   Broodfabriek “De Zelfstandigheid” 

o   Bakkerij Van den Berg 

oo   Vonk’s Bakkerijen 

o   Bakkerij Verbruikscoöp. “Excelsior” 

o   Bakkerij Fa. J. Schuurmans 

o   P. Tromp (bakkerij) 

ooo   Beschuitfabrieken Turkstra N.V. 

o   Biscuitfabriek “Helwa” 

ooo   V.S. Pepermunt- en Suikerwerkfabriek 

ooo   N.V. Lijempf (melkprodukten) 

ooooooo   Coöp. Condensfabriek “Friesland” 

o   Coöp. Zuivelfabriek “Wirdum” 



 

 

o   M. Hoitsma (banketbakkerij) 

ooo   Leeuwarder Melk Inrichting 

o   Frico N.V. (Smeltkaasfabriek) 

ooo   N.V. Oliefabrieken T. Duyvis Jzn. 

o   N.V. Douwe Egberts Tabaksverpakkerij 

o   J. Boomsma’s Distilleerderij N.V. 

o   Samenwerkende Noordelijke Distilleerderijen 

oo   Fa. P. Bokma (distilleerderij) 

o   Veevoederbedrijf A. Slump 

o   Friesche Rundvetsmelterij 

o   D.L. Tromp (mineralen, veevoeder) 

o   N.V. Vruchten- en Confijtindustrie “Steensma” 

o   Zolffman’s laboratorium (bakkerijgrondstoffen) 

o   Fa. P. Huisman (bakkerijgrondstoffen) 

o   Frucaps industrie (vruchten-produkten) 

ooo   C.A.F. (Veevoer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gas en Elektriciteit 

 
Bij de bevrijding van Leeuwarden op 15 april 1945 was de bevolking geheel 
verstoken van gas en elektriciteit. Wegens gebrek aan grondstoffen moest de 
gasfabricage op 9 maart 1945 worden gestaakt. De elektriciteitslevering aan de 
overgrote meerderheid van particuliere verbruikers was reeds in het najaar van 1944 
stopgezet. Slechts aan enkele vitale bedrijven werd nog elektriciteit geleverd tot 14 
april 1945, toen de levering totaal werd onderbroken, omdat bij de bevrijding van 
Groningen de centrale aldaar was beschadigd (de centrale van het P.E.B. in 
Friesland was niet in bedrijf). 
 
Het eerst kon de elektriciteitslevering weer worden hervat. Op 16 april werd door de 
energiebedrijven een verbinding tot stand gebracht tussen de Coöperatieve 
Condensfabriek en de centrale van het P.E.B. Op deze wijze kon de P.E.B.-centrale 
op 17 april weer in bedrijf komen en kon aan enkele vitale bedrijven weer elektriciteit 
worden geleverd. Bij bijna alle particuliere verbruikers waren in verband met de 
afsluiting in de laatste oorlogsmaanden de hoofdzekeringen verwijderd. De 
aansluiting van deze verbruikers werd dan ook zeer bemoeilijkt door gebrek aan 
zekeringen. Men was toen zelfs genoodzaakt het personeel noodzekeringen te doen 
vervaardigen. 
 
Na de bevrijding werd al spoedig met behulp van militaire vrachtauto’s cokes 
aangevoerd. Ook werd gasolie ontvangen, zodat op 11 juli de watergasfabriek weer 
in gebruik kon worden genomen en de gaslevering weer kon worden hervat. Het 
duurde echter nog tot 18 september eer de koolgasfabriek weer in gebruik kon 
worden genomen. In verband met de schaarste aan grondstoffen bleef het gas- en 
elektriciteitsverbruik nog enige jaren na de bevrijding gerantsoeneerd. 
 
In 1945 bevonden de installaties van de energiebedrijven zich in een zeer slechte 
staat. Ten gevolge van materiaalgebrek was het onderhoud in de oorlogsjaren 
absoluut onvoldoende geweest. Tevens dient nog vermeld te worden, dat op last van 
de bezetter het koperdraad van het bovengrondse net was vervangen door 
ijzerdraad. In de eerste naoorlogse jaren bleven de materiaalmoeilijkheden en moest 
op velerlei wijze worden geïmproviseerd om de moeilijkheden het hoofd te bieden. 
Langzamerhand werd de materiaalsituatie echter beter en konden de installaties 
weer in een redelijke staat worden gebracht. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste naoorlogse periode, gekenmerkt door het herstel van de geleden schade, 
kon als afgesloten worden beschouwd met de ingebruikneming van het nieuwe 
kantoorgebouw op 9 mei 1949. In 1939 was met de bouw reeds een aanvang 
gemaakt, maar ten gevolge van de bezetting was het werk al spoedig gestaakt. 
Omdat reeds materiaal aanwezig was, kon betrekkelijk kort na de beëindiging van de 
oorlog met het werk worden voortgegaan. Het nieuwe kantoorgebouw betekende een 
grote verbetering voor de huisvestiging van het personeel. 
 
In de daaropvolgende periode werd grote aandacht besteed aan de verbetering van 
de efficiency van het bedrijf en aan de verbruiksontwikkeling. Zo werd in 1950 
begonnen met het verhuren van gasgeisers. De huurgeisers werden reeds spoedig 
zeer populair en thans zijn er al ongeveer 11.500 geplaatst. 
 
Op gasgebied trokken na 1950 reeds spoedig de aardgasvondsten in het oosten van 
het land de aandacht. Dit had tot gevolg, dat geen verdere plannen werden gemaakt 
voor een grondige modernisering van de gasfabriek. In 1955 ging Leeuwarden 



 

 

aardgas betrekken, dat werd omgezet in de watergasfabriek. De koolgasfabriek werd 
toen gesloten en ten dele afgebroken. Een deel van het personeel moest op 
wachtgeld worden gesteld. Gedurende enige jaren werd omgezet aardgas 
gedistribueerd, maar tenslotte werd besloten over te gaan op de distributie van puur 
aardgas. Vanaf midden 1959 tot eind 1960 werden alle gasverbruiktoestellen van de 
Leeuwarder gasverbruikers geschikt gemaakt voor puur aardgas. In totaal werden 
21.865 gasverbruiktoestellen bij particulieren omgebouwd. Voorts werden 18.257 
nieuwe toestellen aangesloten. Op 30 december 1960 werd de watergascentrale 
gesloten en kwam na 115 jaar een eind aan de gasfabricage in Leeuwarden. De 
watergasfabriek werd spoedig daarna gesloopt. Sinds het hiervoor genoemde tijdstip 
wordt in Leeuwarden slechts puur aardgas gedistribueerd. In de daarop volgende 
jaren moest bijzonder veel aandacht worden besteed aan de bestijding van het 
lekverlies. Enige jaren later werden zeer grote aardgasvoorraden bij Slochteren 
ontdekt. Deze ontdekking had tot gevolg, dat het aardgas op grote schaal werd 
toegepast voor ruimteverwarming. Om de veel grotere gashoeveelheden te kunnen 
transporteren, werd in 1964 begonnen met een uitbreidingsprogramma ter vergroting 
van de transportcapaciteit van het gasnet. 
 
De snelle toename van het elektriciteitsgebruik maakte het noodzakelijk grote 
bedragen te investeren ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening. In de 
naoorlogse periode werd de hoogspanningsschakelinrichting van de P.E.B.-centrale 
uitgebreid en kwamen de schakelstations Sumatrastraat, Voltastraat, Binnenstad en 
Julianastraat in bedrijf. Van vele transformatorstations werd de inrichting 
gemoderniseerd en vele kabels met geringe koperdoorsnede werden vervangen door 
zwaardere. 
 
In de jaren 1961 t/m 1964 werd de netspanning gewijzigd van 127/220 V in 220/380 
V. In totaal werden 13.595 percelen omgeschakeld. Aan de verbruikers, die een 
nieuwe spanning kregen, werden 135.663 nieuwe gloeilampen verstrekt en 28.061 
elektrische toestellen werden omgebouwd. 
 
Aan de openbare verlichting werd veel aandacht besteed. In 1945 werden nog 
uitsluitend gloeilampen voor de straatverlichting toegepast. Al spoedig deed de 
gasontladingslamp haar intrede. Voor de openbare verlichting werd uiteindelijk het 
navolgende patroon gekozen: 

  

  

Rondwegen en industrieterreinen natrium (geel) 

Wegen en straten met intensief verkeer kwik (blauw) 

Woonstraten TL 

  

 



 

 

 
Van de belangrijkste straten en wegen werd de verlichting in de beschouwde periode 
verbeterd. Voor de verbetering van de verlichting in de woonstraten werd een 10-
jarenplan opgesteld. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Watervoorziening 

 
Een eigen gemeentelijke drinkwatervoorziening bezit Leeuwarden niet meer sedert 1 
januari 1925, omdat Leeuwarden sedertdien van water wordt voorzien door 
de intergemeentelijke instelling, de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied 
Leeuwarden. Tussen dat gemeenschappelijk bedrijf en Frieslands hoofdstad bestaat 
echter een bijzondere band. In de eerste plaats omdat een burgemeester van 
Leeuwarden - jhr. mr. J.M. van Beijma - in 1922 de stoot gaf tot oprichting van het 
Friese streekwaterleidingbedrijf. In de tweede plaats omdat Leeuwarden aan het 
prijsgeven van het eigen waterleidingbedrijf de bijzondere voorwaarde verbond, dat 
de hoofdstad van de provincie blijvend recht zou hebben op het voorzitterschip van 
de raad van commissarissen. De statuten vermelden, dat de vergadering van 
aandeelhouders de voorzitter kiest uit een door de raad der gemeente Leeuwarden 
opgemaakte voordracht van 2 personen. De overige leden van de raad van 
commissarissen worden door die vergadering gekozen uit de burgemeesters, de 
leden van de raden der gemeenteaandeelhouders en de secretarissen der ander 
gemeenteaandeelhouders. Terwijl de voorzitter steeds herkiesbaar is, treden de 
overige leden om de drie jaren af, terwijl zij slechts éénmaal herkiesbaar zijn. 

De raad van de gemeente Leeuwarden heeft zijn voorzitter, de burgemeester, steeds 
no. 1 op de voordracht geplaatst en zo is dan sinds 29 september 1922 de 
burgemeester van de Friese hoofdstad de president-commissaris van het 
gemeenschappelijk waterleidingbedrijf geweest. Diens vooraanstaande positie in de 
vennootschap wordt nog geaccentueerd door het feit, dat hij in de vergadering van 
de raad van commissarissen 2 stemmen uitbrengt tegen de andere leden ieder 1 
stem. 
 
Dat een stad met een eigen waterleidingbedrijf het initiatief neemt tot oprichting van 
een streekwaterleidingbedrijf, is in de geschiedenis van de Nederlandse 
drinkwatervoorziening uniek. Het betekende in meer dan één opzicht het brengen 
van een offer in het belang van andere Friese gemeenten die nog geen waterleiding 
hadden (in 1922 hadden alleen Leeuwarden, Sneek en Heerenveen waterleiding). 
 
Aanvankelijk stelden de 9 gemeenten die de I.W.G.L. stichtten, zich een 
streekwaterleidingbedrijf voor, dat de noordelijke helft van het vasteland van 
Friesland van goed en betrouwbaar drinkwater zou gaan voorzien. Reeds in 1931 
besloot het toenmalige college van gedeputeerde staten het gehele vasteland van 
Friesland met uitzondering van de voorzieningsgebieden van de gemeente Sneek en 
van de N.V. De Heerenveensche Waterleiding, aan de I.W.G.L. toe te wijzen, en dat 
was het begin van een ontwikkeling, welke ertoe zou leiden, dat “Friesland” en 
“Gebied Leeuwarden” praktisch synoniem zouden worden. Geleidelijk traden alle 
Friese gemeenten, met uitzondering van Sneek, als aandeelhouder tot de N.V. 
I.W.G.L. toe; de N.V. De Heerenveensche Waterleiding werd eind 1954 
overgenomen. De gemeente Sneek ging in 1960 een overeenkomst met de I.W.G.L. 
aan tot inkoop van waterengros en liquideerde haar pompstation. 



 

 

 
Toen enkele jaren vóór het uitbreken van de wereldoorlog de statuten van de 
vennootschap werden herzien, kwam ook de naam van de intergemeentelijke 
onderneming in discussie. De vertegenwoordiger van één der plattelandsgemeenten 
stelde toen voor om de oude naam te handhaven als een eerbetoon aan de 
gemeente Leeuwarden, waaraan de kleinere gemeenten, voor wat de 
drinkwatervoorziening betreft, zo bijzonder veel hebben te danken. Leeuwarden heeft 
geen reden om het besluit van 1922 tot stichting van een intercommunaal bedrijf te 
betreuren. 
 
Leeuwarden werd al spoedig een uitermate belangrijk verdeelpunt in het 
intercommunale net van de noordelijke helft van de provincie. Via Leeuwarden wordt 
door middel van een drietal aanjaagstations, waarvan het aanjaagstation 
Leeuwarden-Noord tot stand kwam kort na de oorlog, een groot gedeelte van het 
noorden van de provincie, het noordwesten en het centrum van water voorzien. 
Daardoor beschikt Leeuwarden over 3 zware transportleidingen tussen het 
pompstation Noordbergum en de stad en sedert kort ook over een zware ringleiding 
langs de grote ringweg, waardoor de bedrijfszekerheid van de levering en een goede 
drukverdeling zijn gewaarborgd. Voor de bedrijfszekerheid zijn de grote 
watervoorraden in de reservoirs binnen de gemeente Leeuwarden eveneens van 
grote betekenis. In de loop van 1966 zal de voorraadcapaciteit worden vergroot met 
nog eens bijna 16.000 m3, op te slaan in 2 tanks aan de Greunsweg. Het 
pompbedrijf, dat deze voorraden in het net brengt als daaraan behoefte bestaat, is 
o.m. uitgerust met een zelfstartend diesel-noodstroomaggregaat, hetgeen een extra 
zekerheid geeft voor een zo veilig mogelijke voorziening als tijdelijk de 
stroomvoorziening van het G.E.B. mocht uitvallen. 
 
Ook de spreiding van de reservoirs over het stadsgebied is gunstig. 
Voorzieningstechnisch beschouwd is de positie van Leeuwarden als belangrijk 
centrum in een streekvoorziening aanmerkelijk beter dan mogelijk zou zijn geweest 
voor een zuiver lokaal bedrijf. 
 
In Leeuwarden werd op 4 juni 1964 het nieuwe hoofdkantoor van de I.W.G.L. aan het 
Zaailand in gebruik genomen. De bekende architectuurcriticus A. Buffinga 
constateerde in “Bouw” van 23 oktober 1965, dat “een meer dan vluchtig onderzoek 
naar de hedendaagse architectonische rijkdom van Friesland helaas tot de conclusie 
moet voeren, dat die uitermate beperkt is”, na welke opmerking hij de loftrompet 
steekt over de schepping van de Leeuwarder architect ir. J.J.M. Vegter. 
 
De gunstige ligging van de hoofdstad heeft er verder toe geleid, dat het centrale 
magazijn en de centrale werkplaatsen van de I.W.G.L. te Leeuwarden zijn gevestigd. 
Het nieuwe centraal magazijn met werkplaatsen en dienstwoningen aan de 
Snekertrekweg kwam tot stand tussen 1952 en 1957. Een belangrijke uitbreiding van 
de watermeterijk- en herstelinrichting, waar weldra ook de watermeters voor enkele 
andere grote waterleidingbedrijven zullen worden behandeld, is in voorbereiding. Van 
het thans meer dan 350 koppen tellende personeel in vaste en tijdelijke dienst van de 
I.W.G.L. woont 60 procent binnen de gemeente Leeuwarden. 
 
Voorheen was er in het plattelandsgebied van Leeuwarden nog een aantal niet 
aansluitbare percelen. Na de annexatie van een groot gedeelte van de gemeente 



 

 

Leeuwarderadeel nam dat aantal toe en bovendien waren er in het tegenwoordige 
stadsdeel Huizum nog vrij veel percelen niet aangesloten op het waterleidingnet als 
gevolg van de redactie van de bouwverordening van Leeuwarderadeel met 
betrekking tot de verplichting tot aansluiting. Doch inmiddels zijn ook in de gemeente 
Leeuwarden de onrendabele gebieden aangesloten en de superonrendabele 
percelen aansluitbaar gemaakt. Het voorzieningspercentage in de gemeente 
bedraagt thans praktisch 100. 
 
De start van een onderneming is belangrijk, maar niet minder de wijze waarop de 
onderneming zich verder ontplooit. Jhr. mr. J.M. van Beijma was president-
commissaris van 29 september 1922 tot februari 1943, toen de bezettende macht 
hem als burgemeester van Leeuwarden ontsloeg en daarmede automatisch een 
einde kwam aan zijn voorzitterschap. Hij was derhalve goed 20 jaren president-
commissaris, in welke tijd de basis werd gelegd voor de latere ontplooiing van het 
bedrijf tot een de gehele provincie omvattend nutsbedrijf. 
 
Mr. A.A.M. van der Meulen werd gekozen tot president-commissaris op 3 mei 1946. 
Ook hij heeft dus ongeveer 20 jaren het voorzitterschap bekleed. Toen hij zijn taak 
begon, waren nog slechts ruim 48.000 percelen op het net van de I.W.G.L. 
aangesloten. In geheel Friesland was nog niet de helft van het aantal bewoonde 
woningen van waterleiding voorzien. Nu mr. A.A.M. van der Meulen zijn taak 
neerlegt, zijn rond 136.000 percelen op het net aangesloten en binnen weinige jaren 
zal heel Friesland van leidingwater gebruik kunnen maken. De afgeleverde 
hoeveelheid water, die eind 1946 nog slechts 6.6. miljoen m3 bedroeg, steeg tot 
bijna 25 miljoen m3 in 1965. 
 
Deze sterke ontwikkeling schiep een reeks van moeilijke vraagstukken. De plannen 
voor de aansluiting van de onrendabele gebieden (waaronder het z.g. 
industrialiseringswaterleidingplan een voorname plaats innam) en vervolgens het 
plan voor de aansluiting van de z.g. superonrendabele percelen, vormden 
meermalen een onderwerp van diepgaand beraad. Bestaande pompstations 
moesten worden uitgebreid, nieuwe pompstations moesten worden gesticht. Een 
reeks van andere werken moest worden uitgevoerd om in de snel stijgende behoefte 
op de juiste wijze te kunnen voorzien. De bij voortduring grote investeringen die 
nodig waren om het bedrijf naar behoren te doen functioneren, vereisten grote 
aandacht voor financiering. Grote veranderingen voltrokken zich ook in het 
personeelsbeleid en in de interne organisatie van het bedrijf. 
 
De totstandkoming van het nieuwe hoofdkantoor van de I.W.G.L. aan het Zaailand te 
Leeuwarden vormt een van de naoorlogse hoogtepunten. Een taakverruiming 
onderging de I.W.G.L. in 1964, toen het bedrijf ook belast werd met de controle van 
de afvalwaterzuiveringinstallaties van gemeenten, die daarvoor van de diensten van 
de I.W.G.L. gebruik willen maken. 
 
De I.W.G.L., uitgegroeid tot het vijfde waterleidingbedrijf in grootte in ons land, heeft 
steeds veel contacten gelegd en onderhouden met instellingen en personen buiten 
de provincie en ontvangt herhaaldelijk bezoek van deskundigen uit binnen- en 
buitenland. Ook op die wijze heeft de I.W.G.L., als schepping van Leeuwarden, het 
hare kunnen bijdragen tot de bloei van de stad. 
 



 

 

De verwachtingen omtrent de behoeften waarin de waterleidingbedrijven in de 
toekomst zullen moeten voorzien als gevolg van de groeiende bevolking, de verdere 
industrialisering en de stijging van het hoofdelijk verbruik, scheppen nieuwe 
problemen, die de volle belangstelling hadden van de scheidende burgemeester - 
president-commissaris, die tal van maatregelen, nodig om in Friesland ook in de 
toekomst een goede drinkwatervoorziening te waarborgen, heeft bevorderd. 

 

Onderwijs 

 
De ontwrichting van het maatschappelijk leven, die het gevolg was van de 
bezettingsjaren, had ook op het onderwijs een desorganiserende invloed gehad. 
Toen men in 1945 na de bevrijding de balans kon gaan opmaken, kon men niet 
anders constateren dan dat het onderwijs in alle opzichten in een deplorabele staat 
verkeerde. 
 
Van de schoolgebouwen was een groot deel door de Duitsers voor militaire 
doeleinden gebruikt, terwijl andere waren benut voor het onderbrengen van 
geëvacueerden of voor andere zaken, die met onderwijs niets uitstaande hadden. De 
gevolgen van dit gebruik waren voor de gebouwen vaak ruïneus. Ook het meubilair, 
voorzover men dit althans voor vernieling had kunnen behoeden, had vaak ernstig 
geleden, terwijl de leermiddelen eveneens in vele gevallen grote schade hadden 
opgelopen of soms zelfs geheel waren verdwenen. Wanneer men bovendien 
bedenkt, dat in 1945 nieuw meubilair en leermiddelen niet te verkrijgen waren en dat 
verschillende schoolbehoeften, zoals papier, nauwelijks of, zoals pennen, in het 
geheel niet konden worden geleverd, is het wel duidelijk, dat het weer op gang 
brengen van het onderwijs een schier onmogelijke taak was. 
 
Om toch zo goed en zo kwaad als het ging weer te kunnen beginnen moesten vaak 
allerlei noodoplossingen gecreëerd worden. Verscheidene scholen hebben geruime 
tijd bij elkaar moeten “inwonen”, waarbij dan de klassen beurtelings op verschillende 
tijden naar school gingen. Een extra handicap vormde het brandstofgebrek, dat er 
oorzaak van was, dat verschillende scholen nog in de winter van 1946-’47 geruime 
tijd, sommige kleuterscholen zelfs enkele maanden, gesloten moesten blijven. 
 
Was dus in materieel opzicht de situatie bij het onderwijs zorgwekkend, ook het 
moreel van de leerlingen kon oorzaak zijn van verontrusting. Deze verontrusting was 
voor enkele organisaties van onderwijzers zelfs aanleiding om gezamenlijk een 
commissie te vormen, die opdracht kreeg een onderzoek in te stellen naar de 
“verwording der schooljeugd”. Hoewel de commissie in haar rapport van mei 1946 
enkele ontstellende feiten moet melden, blijkt het over de gehele linie met de morele 
ontreddering nog wel iets mee te vallen. De commissie heeft althans slechts aan een 
tweetal scholen een “daadwerkelijke verwildering” kunnen constateren. Wel 
verontrustend acht men de omvang, die het schoolverzuim heeft aangenomen, al 
wordt dit kennelijk sterk beïnvloed door gebrek aan kleding, schoeisel e.d. Typerend 
is in dit opzicht het geval van de moeder, die aan het hoofd der school bericht: “Eerst 
klompen en anders stuur ik mijn kinderen niet meer”. Waarschijnlijk zijn de klompen 
er wel gekomen, want er werd op ruime schaal kleding en schoeisel verstrekt. Zo 



 

 

werd b.v. door de vereniging Tot Opbouw aan rond 2.000 schoolkinderen kleding 
uitgereikt. Ook aan de voeding werd aandacht geschonken. Enkele malen kon door 
tussenkomst van het Rode Kruis een uitreiking van sinaasappelen en chocolade 
plaats vinden, terwijl aan een aantal scholen gedurende een zekere periode aan de 
leerlingen warme maaltijden werden verstrekt. 
 
Men vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat in de hier geschetste omstandigheden 
nog iets van het onderwijs kon terechtkomen. En toch heeft de toen opgroeiende 
generatie, die nu in 1965 de groep jong volwassenen vormt, blijkbaar voldoende 
onderwijs gehad om zich in de huidige maatschappij te kunnen handhaven. 
 
Dat dit resultaat bereikt kon worden, dwingt, zeker wanneer men een vergelijking 
maakt met de situatie, waarin in 1965 kan worden gewerkt, tot bewondering voor de 
prestaties van het onderwijzend personeel in de naoorlogse jaren. 
 

Nieuwe ontwikkelingen 

De bevrijding luidde in 1945 voor het onderwijs niet alleen een periode van 
wederopbouw in, maar ook een tijdperk, waarin belangrijke nieuwe ontwikkelingen op 
onderwijskundig terrein zich zouden voltrekken of een aanvang zouden nemen. Deze 
ontwikkelingen betroffen zowel de inhoud en de methoden van het onderwijs als de 
omvang en aard van de onderwijskundige voorzieningen, de leerlingenaantallen, de 
huisvesting van de onderwijsinrichtingen, het personeel en de bijkomende 
voorzieningen ten dienste van het onderwijs. Mede door de aandacht en de zorg van 
overheid en schoolbesturen konden deze ontwikkelingen zich voltrekken in die mate 
als in de jaren 1945 - 1965 het geval is geweest. Hoewel stellig niet alle facetten 
hiervan hun weerspiegeling vinden in het financiële vlak, kunnen toch de met de zorg 
voor het onderwijs gemoeide geldsbedragen een duidelijke aanwijzing vormen voor 
de omvang van de hier bedoelde ontwikkelingsverschijnselen. 
 
Wanneer we zien, dat in deze periode de uitgaven voor b.v. het gewoon lager 
onderwijs bijna verzesvoudigd werden, die voor het buitengewoon lager onderwijs tot 
het vijventwintigvoudige (!) opliepen en de kosten van het nijverheidsonderwijs 
stegen tot vierentwintig maal het bedrag van 1945, dan zijn dit bepaald geen 
getallen, die kunnen worden verklaard uit verschijnselen als prijsstijging en 
geldontwaarding, maar kan hierin wel degelijk een bewijs worden gezien voor de 
stelling, dat het onderwijs in Leeuwarden in de laatste twintig jaar een 
indrukwekkende ontwikkeling heeft doorgemaakt. 
 

  

  

 

  



 

 

Inhoud en methoden van het onderwijs 

De in 1945 alom gehanteerde leuze “herstel en vernieuwing” kon ook in 
onderwijskringen worden gehoord. Hier gold echter niet, wat op vele andere terreinen 
des levens wel een realiteit bleek, dat na de voltooiing van het herstel de lust tot 
vernieuwing al weer vrijwel bleek te zijn weggeëbd. Integendeel, de roep om 
onderwijsvernieuwing bleef klinken en is ook heden ten dage nog een levende klank 
en wellicht mogen wij daar wel dankbaar voor zijn. Het is immers de vraag of zonder 
deze voortdurende vernieuwingsdrang de ontwikkeling van het onderwijs wel 
enigermate gelijke tred zou kunnen houden met die van maatschappij en 
wetenschap. Talrijke vernieuwings- en applicatiecursussen, die aan het 
vernieuwingswerk een deugdelijke grondslag beoogden te geven, werden sinds 1945 
georganiseerd. Met betrekking tot de organisatie hiervan mogen vooral de 
pedagogische centra en de vakorganisaties met ere worden genoemd. 

Vernieuwing kwam niet alleen tot uiting in het bezigen van andere 
onderwijsmethoden, maar ook in nieuwe vakken of een andere interpretatie van 
bestaande vakken. Zo kregen b.v. de expressievakken veel meer aandacht, terwijl, 
vooral in de laatste jaren, de muzische vorming meer op de voorgrond treedt. Het vak 
verkeersonderwijs, als onderdeel van het vak aardrijkskunde al in de lesprogramma’s 
binnengeslopen, werd in 1964 als een afzonderlijk, verplicht, vak voor het lager 
onderwijs in de wet opgenomen, terwijl in datzelfde jaar het vak zingen werd 
vervangen door muzikale vorming. 
 
Niet onvermeld mag hier blijven, dat naast de al bestaande mogelijkheid om de 
Friese taal als vak bij het lager onderwijs en het v.h.m.o. te onderwijzen, in 1955 de 
lageronderwijswet 1920 ook de mogelijkheid opende om in de eerste twee leerjaren 
van het gewoon lager onderwijs het Fries als voertaal te gebruiken. Van de eerste 
mogelijkheid (het ontvangen van onderwijs in de Friese taal) is door de schooljeugd 
in Leeuwarden slechts een spaarzaam gebruik gemaakt. De tweede mogelijkheid 
leidde in september 1959 tot het invoeren van tweetalig onderwijs op de openbare 
Wiardaskoalle in Goutum. Aan de onderwijzers, in het bezit van de Friese akte, 
kende de gemeenteraad vanaf 1947 een extra beloning toe. 
 
Een zeker vernieuwing voltrok zich ook in de gebruikte leermiddelen en 
schoolbehoeften. Het aloude lesplankje is nog steeds een niet geheel onbekende 
verschijning, maar overigens zijn voor vrijwel alle vakken talrijke nieuwe methoden 
verschenen. Als laatste ontwikkeling heeft zich met name voor het voortgezet 
onderwijs aangediend de geprogrammeerde instructie. Ook de ontwikkeling van de 
techniek deed haar invloed gelden en zeker niet alleen in die zin, dat de kroontjespen 
langzaam terrein verliest aan de balpen. De schoolradio is reeds lang ingeburgerd, 
maar ook de film- en diaprojector en, in iets mindere mate, de bandrecorder zijn in 
vele scholen al een vertrouwd hulpmiddel geworden. De schooltelevisie heeft in 
Leeuwarden nog geen vaste voet gekregen, maar alle door de gemeente te bouwen 
scholen worden sinds 1965 voorzien van een loze leiding voor televisieaansluiting, 
zodat ook ten aanzien van deze ontwikkeling in feite de eerste stap al gezet is. 
Tenslotte kan nog worden genoemd het talenpracticum, in Leeuwarden nog niet 
gerealiseerd, maar zowel bij de gemeentebestuur als bij andere instanties een 
onderwerp van studie en naar het zich laat aanzien een project, dat binnen 



 

 

afzienbare tijd zal worden verwezenlijkt. 
 

Omvang van de onderwijsvoorziening 

De omvang van het onderwijs in Leeuwarden laat zich zowel beschouwen vanuit het 
gezichtspunt aantallen leerlingen als vanuit het oogpunt aantallen en soorten scholen 
en opleidingen. In beide opzichten hebben zich in de laatste twintig jaren 
opmerkelijke ontwikkelingen voorgedaan. Wat de leerlingenaantallen betreft, zij 
verwezen naar het bijgevoegde overzicht, waaruit het verloop bij de verschillende 
soorten onderwijs valt af te lezen. Hieruit blijkt b.v., dat het gewoon lager onderwijs 
uiteindelijk geen opmerkelijke groei te zien geeft, maar dat in de sectoren 
kleuteronderwijs en voortgezet onderwijs van een zeer belangrijke groei sprake is. 
De betrekkelijk stabiele situatie bij het gewoon lager onderwijs kan gevoeglijk worden 
verklaard uit de vrij geringe bevolkingstoeneming van Leeuwarden en het na 1947 
teruglopende geboortecijfer. Voor de groei bij verschillende ander takken van 
onderwijs kan een aantal oorzaken worden genoemd. De belangrijkste zijn 
waarschijnlijk wel de, mede door de verbeterde subsidiemogelijkheden (b.v. de 
kleuteronderwijswet!) sterke uitbreiding van de gelegenheid om onderwijs te 
ontvangen, de verlenging van de leerplicht en de grote toeneming van het verlangen 
om na het doorlopen van de gewone lager school een passende vorm van 
voortgezet onderwijs te ontvangen. Vooral deze laatste factor, het verlangen van 
meer en passend onderwijs, gezien in samenhang met de eisen, die de maatschappij 
is gaan stellen, heeft de overheid en schoolbesturen voor de opdracht gesteld aan de 
mogelijkheden voor het volgen van een passende opleiding de nodige uitbreiding te 
geven. Of deze opdracht in alle opzichten volledig is vervuld, moge aan het meer 
objectieve oordeel van buitenstaanders worden overgelaten, maar dat de inspanning 
van gemeente- en schoolbesturen in de periode 1945 - 1965 voor de 
onderwijsmogelijkheden in Leeuwarden belangrijke resultaten hebben gehad, staat 
wel vast. De feiten, waarmee dit kan worden aangetoond, zijn, gerangschikt naar de 
verschillende soorten onderwijs, de volgende. 
 

Kleuteronderwijs 

In 1945 hield de gemeente zes kleuterscholen in stand, alle gehuisvest in oude 
schoolgebouwen. Voorzover bekend waren er toen elf niet gemeentelijke schooltjes. 
Exacte gegevens zijn hierover echter niet beschikbaar, omdat in die jaren nogal eens 
particuliere kleuterklasjes werden gevormd, die na kortere of langere tijd weer 
geruisloos verdwenen. Wettelijke eisen, waaraan de gebouwen, de onderwijzeressen 
en het onderwijs moesten voldoen, waren er niet en naar de tegenwoordige 
maatstaven gerekend kon men soms nauwelijks van kleuteronderwijs spraken. De 
toen gebruikelijke aanduiding “bewaarschool” gaf inderdaad beter de werkelijkheid 
weer. 
 
Een belangrijke stimulans voor het streven naar beter kleuteronderwijs vormde het, 
oorspronkelijk al van 1926 daterende, besluit van de gemeenteraad om het bijzonder 
kleuteronderwijs, dat aan bepaalde voorwaarden voldeed, met een bepaald bedrag 



 

 

per jaar per leerkracht uit de gemeentekas te subsidiëren. Bedroeg dit subsidie in 
1945 nog slechts ƒ 300,- per leerkracht, in 1950 was dit bedrag al opgelopen tot ƒ 
1.500,-, terwijl het uiteindelijk in 1955 een hoogte van ƒ 3.500,- bereikte. Daarnaast 
verleende de gemeente bijdragen in de kosten van stichting van nieuwe 
schoolgebouwen, bijdragen, die bij de nadering van de inwerktreding van de 
kleuteronderwijswet zelfs opliepen tot 100 % van de stichtingskosten. 
 
De hier genoemde kleuteronderwijswet, die op 1 januari 1956 in werking trad, 
betekende het begin van geheel nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor het 
kleuteronderwijs. Deze wet immers gaat uit van het beginsel van een volledige 
kostenvergoeding door het Rijk van het openbaar- en bijzonder kleuteronderwijs. 
Weliswaar brengt de wijze, waarop dit beginsel in praktijk wordt gebracht, met zich 
mee, dat de gemeente Leeuwarden vrij belangrijke bedragen moet bijpassen, maar 
dit neemt niet weg, dat na 1956 het kleuteronderwijs in deze gemeente een 
belangrijke ontwikkeling, zowel kwantitatief als kwalitatief, te zien heeft gegeven. Na 
tien jaren kleuteronderwijswet is het aantal scholen in Leeuwarden dan ook gestegen 
tot vijftien voor het openbaar- en zeventien voor het bijzonder onderwijs. 

  

 

 
Gewoon lager onderwijs 

Het aantal openbare scholen voor gewoon lager onderwijs bedroeg in 1945 voor het 
stedelijk deel der gemeente achttien met daarnaast nog de scholen in Goutum, 
Hempens, Lekkum en Wirdum. In 1965 was dit aantal gestegen tot twintig stedelijke 
scholen, met daarnaast nog steeds de vier dorpsscholen, die met het oog op hun 
geringe leerlingental echter slechts krachtens een door Gedeputeerde Staten 
goedgekeurd raadsbesluit in stand kunnen worden gehouden. 

Het aantal bijzondere scholen bedroeg in 1945 in totaal zeventien, waarvan twee 
dorpsscholen (Wirdum en Wytgaard). Dit aantal was in 1965 gestegen tot 
vierentwintig, inclusief de beide dorpsscholen. De uitbreiding van het aantal scholen 
voor gewoon lager onderwijs vond, zoals wel voor de hand ligt, in hoofdzaak plaats in 
de nieuwe stadswijken. Dit verschijnsel spreekt nog duidelijker, wanneer men in 
aanmerking neemt, dat alleen al van de in de oude binnenstad van Leeuwarden 
gevestigde scholen er sinds 1945 zes wegens het teruglopen van het aantal 
leerlingen moesten worden opgeheven. 

  

  



 

 

 
Voortgezet gewoon lager onderwijs 

De aanvankelijk nog aan verschillende scholen verbonden 7e en 8e leerjaren moesten 
tengevolge van een wijziging van de lager onderwijswet 1920 successievelijk 
verdwijnen. Voor het voortgezet gewoon lager onderwijs was men dientengevolge 
aangewezen op de openbare Vijverscholen (in 1963 samengevoegd tot één school) 
en op de Protestants-Christelijke Marnixschool. Het onderwijs aan deze scholen is in 
de laatste vijf jaren enigermate van karakter veranderd, omdat het zich meer dan 
vroeger gaat richten op (voor) opleiding voor bepaalde beroepen. Afzonderlijk moet 
genoemd worden de openbare Brugschool, omdat deze zich uitsluitend toelegt op 
het voorbereiden van leerlingen op het volgen van voorbereidend hoger- en 
middelbaar onderwijs. 

  

Uitgebreid lager onderwijs 

In 1945 telde het uitgebreid lager onderwijs in Leeuwarden twee openbare-, twee 
Potestants-Christelijke- en twee Rooms-Katholieke scholen. Deze aantallen waren in 
1965 vier voor het openbare, vier voor het Protestants-Christelijke en twee voor het 
Rooms-Katholieke onderwijs. In totaal dus een stijging van zes naar tien scholen. 

  

  
Buitengewoon lager onderwijs 

Op het terrein van het buitengewoon lager onderwijs hebben zich in de afgelopen 
twintig jaren vrij ingrijpende veranderingen voltrokken, niet alleen in de zin van een 
verbreding van reeds bestaande mogelijkheden, maar vooral ook door het brengen 
van een grotere differentiatie in de onderwijsmogelijkheden voor kinderen, die door 
bepaalde oorzaken het gewone onderwijs niet kunnen volgen. Deze uitbouw is 
enerzijds bevorderd door de betere mogelijkheden die door nieuwe wettelijke 
regelingen (het op 1 januari 1950 in werking getreden besluit buitengewoon lager 
onderwijs 1949 en het besluit stichtingskosten buitengewoon lager onderwijs, dat op 
1 januari 1959 van kracht werd) worden geboden, maar was anderzijds slechts 
mogelijk, doordat zowel bij bestuurders als bij de onderwijsmensen meer inzicht en 
begrip groeide ten aanzien van het “afwijkende kind”. Aan dit begrip heeft het 
gelukkig ook in Leeuwarden bij de verantwoordelijke instanties en personen niet 
ontbroken en dit heeft tot gevolg gehad, dat het buitengewoon lager onderwijs in 
1965 een geheel ander, we mogen gerust zeggen een veel gunstiger beeld 
vertoonde, dan in 1945 nog het geval was. In laatstgenoemd jaar bestond het 
buitengewoon lager onderwijs in Leeuwarden alleen uit de openbare school voor 
zwakzinnige kinderen aan het St. Jobsleen, later genoemd de Prinsentuinschool. Wel 
waren er ook al de openbare en de Protestants-Christelijke school voor 



 

 

schipperskinderen, maar deze scholen werden pas bij de inwerkingtreding van het 
besluit buitengewoon lager onderwijs 1949 onder het buitengewoon lager onderwijs 
gerangschikt. Ook de toen al bestaande school voor ziekelijke kinderen bleef tot 1 
januari 1950 eveneens tot het gewoon lager onderwijs behoren. 
 
De Prinsentuinschool kreeg in 1951 een Protestants-Christelijke pendant in de vorm 
van de Da Costaschool. Beide scholen waren bestemd zowel voor debiele als voor 
imbeciele kinderen en voor beide gold daarom ook de wenselijkheid om de school te 
splitsen, opdat deze twee categorieën kinderen ieder in een geheel eigen, aan hun 
mogelijkheden en behoeften aangepast milieu zouden kunnen worden opgevangen. 
Voor de Prinsentuinschool vond deze splitsing - waarbij aan de imbecielenschool het 
eerste vrouwelijke hoofd van een lagere school in Leeuwarden haar intrede deed - 
plaats met ingang van 1 september 1956. Voorlopig was dit alleen nog maar een 
organisatorische splitsing, want de ruimtelijke scheiding moest wachten tot in mei 
1960 de nieuwe school voor imbecielen aan het Schapendijkje, de Dr. van 
Voorthuysenschool, in gebruik kon worden genomen. De splitsing van de Da 
Costaschool vond plaats, toen op 1 april 1958 de school voor imbecielen kon worden 
overgebracht in de oude St. Vitusschool aan de Speelmansstraat. De debielenschool 
bleef gevestigd in de tot school verbouwde woning Droevendal 1, tot eind 1960, toen 
het nieuwe schoolgebouw aan de Schieringerweg in gebruik kon worden genomen. 
 
Een Rooms-Katholieke school voor zwakzinnigen kwam tot stand met de oprichting 
op 1 september van de St. Petrusschool, die in januari 1963 werd gehuisvest in een 
noodschool aan de Badweg. 
 
De reeds genoemde school voor ziekelijke kinderen, de Buitenschool, die zich reeds 
geleidelijk ontwikkelde in de richting van een onderwijsinstituut, waar de zorg voor de 
geestelijke èn de lichamelijke ontwikkeling van het kind als één geheel werd gezien, 
trad een geheel nieuwe ontwikkelingsfase in, toen op 14 september 1961 een nieuw 
en uiterst modern schoolgebouw door Prinses Beatrix officieel in gebruik werd 
gesteld. Dit gebouw, dat door de Vereniging Parkherstellingsoord tot stand kon 
worden gebracht dan zij de, vooral financiële medewerking van het 
gemeentebestuur, is op de modernste wijze uitgerust om de leerlingen, naast het 
eigenlijke onderwijs, een volledige verzorging en voeding alsmede de nodige 
medische-, paramedische- en sociale begeleiding te kunnen verschaffen. Met deze 
outillage en een staf van deskundige medewerkers biedt deze Buitenschool een 
voorbeeld van een complete vorm van buitengewoon onderwijs. 
 
Een kleine loot aan de nog steeds groeiende stam van het buitengewoon lager 
onderwijs, maar daarom voor de betreffende groep leerlingen niet minder belangrijk, 
vormt de in 1952 tot stand gekomen klas voor “kinderen wier ouders een trekkend 
bestaan leiden”, kortweg gezegd de woonwagenkampklas. Als dependance van de 
Aebingaschool is deze klas, waarvan het leerlingental zo tussen de 5 en 25 pleegt te 
schommelen, ondergebracht in een verenigingsgebouw in het plaatselijke 
woonwagenkamp. 
 
Een belangrijke ontwikkeling in het buitengewoon lager onderwijs diende zich aan, 
toen ongeveer halverwege de jaren vijftig de gedachte meer algemeen veld begon te 
winnen, dat ook voor leerlingen van het gewoon lager onderwijs, die, hoewel 
verstandelijk normaal begaafd, door bepaalde leermoeilijkheden dit onderwijs 



 

 

bezwaarlijk bleken te kunnen volgen, een vorm van buitengewoon onderwijs 
wenselijk zou kunnen zijn. Hoewel het denkbeeld van stichting van een aparte school 
voor deze leerlingen, een school dus voor kinderen met leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden, al in 1957 bij het gemeentebestuur aanhangig was, 
duurde het nog, ook al omdat er aanvankelijk eenvoudig geen geld voor was, tot 
1960, voor er een definitief standpunt ten gunste van de oprichting van een z.g. 
l.o.m.-school werd ingenomen. Terzelfder tijd was de gedachte ook in de kring van 
het Protestants-Christelijk onderwijs in overweging en in goede verstandhouding 
gevoerd overleg leidde er uiteindelijk toe, dat de gemeenteraad in de vergadering 
van 7 december 1960 kon besluiten zowel tot stichting van een openbare school voor 
kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden als tot het verlenen van medewerking 
voor de oprichting van een soortgelijke school van Protestants-Christelijke signatuur. 
Beide scholen werden in de loop van 1961 geopend en ontwikkelden zich 
voorspoedig, zij het, dat de huisvesting bijzonder grote moeilijkheden opleverde. De 
openbare school heeft in 1964 na drie (!) voorafgaande verhuizingen uiteindelijk een 
uitstekend houten gebouw aan de Verdistraat kunnen betrekken, maar de problemen 
van de bijzondere school zijn in dit opzicht in 1965 nog niet opgelost. 
 
Een beschrijving van het buitengewoon lager onderwijs zou niet compleet zijn, 
wanneer niet een nauw met dit onderwijs samenhangend stukje nazorg werd 
genoemd, te weten de cursussen voor oud-leerlingen van het buitengewoon lager 
onderwijs. Uitgaande van de desbetreffende scholen voor zwakzinnige kinderen 
werd in 1948 gestart met een openbare- en in 1951 met een Protestants-Christelijke 
avondcursus, die beide uit de gemeentekas worden gesubsidieerd en ook nog een 
kleine provinciale bijdrage krijgen. Bovendien bestaat sinds enkele jaren een (nog) 
niet gesubsidieerde Rooms-Katholieke cursus. 
 

  

  
Voorbereidend hoger- en middelbaar 
onderwijs 

Wanneer men afziet van de kwantitatieve groei, biedt het voorbereidend hoger- en 
middelbaar onderwijs in Leeuwarden in 1965 een beeld, dat op het eerste gezicht 
niet essentieel afwijkt van de situatie in 1945. Als nieuwe opleidingsmogelijkheden 
kunnen worden genoemd de afdeling middelbare school voor meisjes van de 
Christelijke h.b.s. en de in 1957 gestarte Christelijke middelbare 
handelsavondschool, terwijl in 1950 de gemeentelijke lagere avondhandelsschool 
werd omgezet in een middelbare handelsavondschool met 3- en 5-jarige cursus. 
Voor het overige is de geschakeerdheid van het voorbereidend hoger- en middelbaar 
onderwijs niet toegenomen, al moet hier voor een goed begrip wel bij worden 
opgemerkt, dat het voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs in Leeuwarden, 
wanneer men afziet van de door velen betreurde afwezigheid van een lyceum, een 
vrij compleet geheel vormt. 
 
Uit het ontbreken van spectaculaire veranderingen mag niet worden afgeleid, dat het 



 

 

voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs een starre onveranderlijke grootheid 
in het onderwijsbestel vormt. Integendeel, de betekenis van met name het laatste 
deel van de periode 1945 - 1965 is vooral gelegen in de voorbereiding van 
maatregelen om aan het gehele voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs een 
andere, doelmatiger en beter aan de moderne eisen voldoende structuur te geven. 
Een belangrijke factor vormde hierbij uiteraard de nieuwe wet op het voorgezet 
onderwijs (“Mammoetwet”), die na jarenlange voorbereiding in 1963 het Staatsblad 
bereikte. 
 
Voor wat het gemeentelijk voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs betreft, 
moet hier worden genoemd het in 1963 uitgebrachte rapport van een door 
burgemeester en wethouders ingestelde studiecommissie. Mede naar aanleiding van 
dit rapport besloot de gemeenteraad in 1964 in principe tot het stichten van een 
geheel nieuw scholencomplex, waarin, voorzover mogelijk, met behoud van de 
zelfstandigheid en het eigen karakter van de verschillende schooltypen, de drie 
gemeentelijke dagscholen (de meisjes-h.b.s. en middelbare school voor meisjes, de 
h.b.s.-A en het gymnasium) zullen worden samengebracht. In de terminologie van de 
wet op het voortgezet onderwijs gesproken zullen in dit scholencomplex dus op den 
duur een gymnasium, een atheneum A en B en een h.a.v.o.-opleiding een plaats 
vinden. Aan het bouwplan voor dit in het Aldlân te situeren complex werd eind 1965 
hard gewerkt. 
 
Ook voor het rijks voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs, tot dusver alleen 
de rijks h.b.s.-B omvattend, is een nieuwe structuur in voorbereiding en als de 
voortekenen niet bedriegen, zal deze waarschijnlijk leiden tot een opzet, die veel 
trekken van overeenkomst met die van het gemeentelijke complex zal hebben. In de 
kring van het Protestants-Christelijke voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs 
tenslotte is eveneens beraad gaande om te komen tot een nieuwe vormgeving van 
het van deze richting uitgaande voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs in 
Leeuwarden. Geconstateerd kan dus worden, dat in 1965 een basis was gelegd, 
waarop binnen enkele jaren een geheel nieuwe onderwijsstructuur kan worden 
opgebouwd. 
 

  

   

Nijverheidsonderwijs 

De meest opvallende groei, niet alleen naar de omvang, maar ook wat betreft de 
variatie in opleidingsmogelijkheden, heeft ongetwijfeld het nijverheidsonderwijs te 
zien gegeven. Legio was het aantal gevallen, waarin door de gemeenteraad een z.g. 
nodigverklaring voor de stichting van een nieuwe school of opleiding werd afgegeven 
(alleen al in de periode van 1953 t/m 1965 niet minder dan 58!), meestal na korter of 
langer tijd gevolgd door toekenning van rijkssubsidie. 
 
Zonder ook maar enigszins op volledigheid aanspraak te maken, volgt hierna een 



 

 

opsomming van een aantal nieuwe scholen en cursussen, die sinds 1945 werden 
gesticht of waaraan voor het eerst rijkssubsidie werd toegekend. 

  

• Opleiding van leerkrachten voor het nijverheidsonderwijs (1948). 

• R.K. huishoudschool (1952). 

• Bakkersvakschool (1955), in 1957 uitgebreid met een avondschool. 

• Uitgebreid technische school (1958), in 1963 uitgebreid met een afdeling 

elektrotechniek. 

• Christelijke lagere technische school (1960). 

• Middelbare kunstnijverheidsschool (1961). 

• Algemene detailhandelsvakschool (1962). 

• Patroonscursus aan de slagersvakschool. 

• Christelijke opleidingsschool voor gezinsverzorgsters. 

• Tweede Leeuwarder industrie- en huishoudschool (1964). 

• Vooropleiding lerares aan de Christelijke huishoudschool (1963). 

• Opleiding individueel nijverheidsonderwijs aan de tweede Leeuwarder industrie- en 

huishoudschool. 

In 1965 nog niet gestart, maar wel in een vèrgaand stadium van voorbereiding waren 
o.m. een algemene en een christelijke school voor individueel technisch onderwijs, 
een algemene middelbare detailhandelsvakschool en een tweede christelijke 
industrie- en huishoudschool. Afzonderlijke vermelding verdient nog het 
voorlichtingscentrum Het Baken, dat sinds 1955 voor een aantal opleidingen 
eveneens een rijkssubsidie ingevolge de nijverheidsonderwijswet ontvangt. Ook mag 
hier, al behoort deze school formeel niet tot het nijverheidsonderwijs, wel worden 
gereleveerd de oprichting in 1954 van de Bijzondere hogere landbouwschool. 
 
Met de reeds bestaande opleidingen, waarvan volledigheidshalve de hogere 
technische school (vroeger m.t.s.) en de lagere technische school nog wel mogen 
worden genoemd, heeft de hiervoor beknopt geschetste ontwikkeling er toe geleid, 
dat Leeuwarden in 1965 een rijk geschakeerd patroon van nijverheidsonderwijs heeft 
te bieden. 

 

 

 

 

 



 

 

Het kweekschoolonderwijs 

Op het gebied van de onderwijzersopleiding bouwden de Rijkskweekschool en de 
Hervormde kweekschool hun opleiding onder de werking van de nieuwe 
kweekschoolwet van 1952 verder uit. Nieuwe vormen van kweekschoolonderwijs 
vonden hun basis in de kleuteronderwijswet. Nadat reeds jarenlang particuliere 
opleidingen op verdienstelijke wijze de opleiding van leidsters bij het kleuteronderwijs 
ter hand hadden genomen, konden, na het van kracht worden van deze wet op 1 
januari 1956, de gemeentelijke en de christelijke opleidingsschool voor 
kleuterleidsters, dank zij de toekenning van volledig rijkssubsidie, tot volwaardige 
dagopleidingen uitgroeien. Een Rooms-Katholieke opleiding bleek na enkele jaren 
niet levensvatbaar te zijn. 
 

Andere onderwijsvormen 

Een bespreking van het onderwijs in Leeuwarden zou niet volledig zijn, wanneer 
daarin niets zou worden gezegd over de Fryske Akademy. Hoewel dit unieke instituut 
in de eerste plaats is opgezet als een centrum van wetenschappelijk onderzoek, 
heeft het in de loop der jaren daarnaast ook steeds maar een taak op het gebied van 
het eigenlijke onderwijs op zich genomen. Reeds in 1947 werd begonnen met de 
organisatie van een cursus voortgezet bouwkunstonderricht. Daarnaast zijn onder 
auspiciën van de Fryske Akademy in 1947 tot stand gekomen de Noordelijke 
Leergangen, die een opleiding bieden voor verschillende middelbare akten. Nadat 
aanvankelijk alleen een opleiding in Leeuwarden werd gegeven, hebben de 
leergangen naderhand hun werkterrein ook uitgebreid tot de steden Groningen en 
Zwolle. Voorts worden door de Akademy o.m. nog opleidingen verzorgd voor 
kleuterpedagogiek, voor leeszaalassistente en voor het buitengewoon onderwijs. 
 
Aparte vermelding eist nog de ook onder de hoede van de Fryske Akademy staande, 
in 1960 tot stand gekomen Bestuursacademie voor Friesland. Deze instelling, die tot 
stand kwam in samenwerking met gemeentebesturen en particuliere opleiders, biedt 
een complete part-time dagopleiding voor bestuursambtenaren van provincie en 
gemeente en was bij de oprichting een unicum in den lande. Het Friese voorbeeld 
heeft inmiddels in verscheidene andere provincies navolging gevonden. 
 
Als laatste in de rij van onderwijsvormen kan tenslotte nog worden gewezen op het 
werk van de instellingen, die zich toeleggen op het geven van een zekere algemene 
vorming aan in het bedrijfsleven werkzame jongeren. De spits werd hier afgebeten 
door de in 1952 opgerichte Mater Amabilisschool (R.K.), in 1956 gevolgd door de 
stichtingen Ontwikkeling Bedrijfsjeugd en De Zonnebloem. 
 
Helaas kan dit overzicht niet besloten worden met het vermelden van het tot stand 
komen van een vorm van wetenschappelijk onderwijs in Friesland. Aan pogingen om 
hiertoe te komen heeft het niet ontbroken. Een breed samengestelde provinciale 
commissie rapporteerde omtrent dit vraagstuk en kwam, uitvoerig geargumenteerd, 
tot de conclusie (rapporten van 1959 en 1960 en een nota van 1961), dat hoger 
onderwijs voor Friesland noodzakelijk en mogelijk is. De gemeente Leeuwarden en 



 

 

de Provincie verklaarden zich in 1960 tot belangrijke financiële steun bereid en ook 
het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties lieten zich niet onbetuigd. Tot 
nu toe is men er echter niet in geslaagd de voor de verwezenlijking van de plannen 
onontbeerlijke steun van de rijksoverheid te verwerven. Het denkbeeld zelf is echter 
bepaald niet prijsgegeven. Wellicht zullen de komende jaren voor Leeuwarden en 
Friesland voor de verwezenlijking betere perspectieven bieden! 
 

Huisvesting onderwijs 

Een vraagstuk, dat in de afgelopen twintig jaren in bijzondere mate de aandacht 
heeft gevraagd, is de huisvesting van het onderwijs. De gebouwen, waarover de 
onderwijsinrichtingen in 1945 konden beschikken, waren voor het merendeel van een 
respectabele leeftijd, maar ook voorzover zij dat niet waren, was het onderhoud in de 
oorlogsjaren vaak volkomen verwaarloosd of waren zij door de bezetter in een 
ruïneuze staat achtergelaten. 
 
Nieuwbouw van scholen vond in de eerste jaren na de bevrijding nauwelijks plaats 
en ook daarna aanvankelijk nog slechts mondjesmaat. Dit gepaard met een sterke 
stijging van het leerlingental in verschillende sectoren en een, vooral na 1950, 
indrukwekkende vermeerdering van de onderwijsvormen, leverde een situatie voor 
het onderwijs op, die vergelijkbaar is met de woningnood, waarmee Nederland tot 
vandaag de dag heeft te kampen. 
 
Het spreekt vanzelf, dat het gemeentebestuur onder deze omstandigheden steeds 
met kracht heeft gestreefd naar het tot stand brengen van zoveel mogelijk (maar ook: 
naar zo goed mogelijke) schoolgebouwen. Ook de schoolbesturen hebben in dit 
opzicht hun verantwoordelijkheid verstaan. Een sterke rem bij de scholenbouw 
vormden en vormen nog steeds het beperkte bouwvolume en de te geringe 
financiële mogelijkheden, terwijl daarnaast ook proceduremoeilijkheden soms 
vertragen werken. 
 
De scholennood is dan ook na twintig jaar nog steeds niet opgeheven en het gevolg 
daarvan is, dat in 1965 nog altijd scholen zijn ondergebracht in gebouwen, die 
eigenlijk niet meer voor dit doel geschikt zijn en dat in de nieuwe stadsuitbreidingen 
de scholenbouw nog altijd geen gelijke tred kan houden met de woningbouw en dus 
met de toeloop van leerlingen. Niettemin is er, dank zij het onvermoeid werken van 
gemeentebestuur en schoolbesturen, waarbij vaak een grote inventiviteit aan de dag 
moest worden gelegd om allerlei problemen op te lossen, toch opmerkelijk veel tot 
stand gebracht. Dit was mede mogelijk, doordat de hiervoor onontbeerlijke 
samenwerking tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen in het algemeen 
weinig te wensen overliet. Voor wat het lager- en kleuteronderwijs betreft, is deze 
samenwerking in de laatste jaren zelfs zo nauw geworden, dat de plannen voor de 
nieuwe stadswijken in volledig overleg tussen de gemeentelijke instanties en de 
besturen worden opgesteld en de administratieve en technische voorbereiding en 
uitvoering van de bouw van alle openbare- en bijzondere scholen door de gemeente 
worden verzorgd. Bij deze planning wordt een dankbaar gebruik gemaakt van de 
resultaten van door het Nederlands Economisch Instituut in opdracht van het 
gemeentebestuur ingestelde onderzoeken omtrent de behoefte aan lagere- en 



 

 

kleuterscholen in de te realiseren uitbreidingsplannen. 
 
Om een indruk te geven van wat op het terrein van de scholenbouw sinds 1945 tot 
stand werd gebracht, volgt hier een globale vermelding van de scholen c.q. aantallen 
lokalen, die ten behoeve van de verschillende soorten van onderwijs werden 
gebouwd en van de andere bouwactiviteiten, die ten behoeve van de 
scholenhuisvesting werden bedreven. 

• Kleuteronderwijs: Voor het openbaar onderwijs kwamen 34, voor het bijzonder 

onderwijs 30 nieuwe lokalen tot stand. 

• Gewoon lager onderwijs: Het openbaar onderwijs kreeg 58 nieuwe lokalen, het 

bijzonder onderwijs 61, terwijl bovendien verschillende scholen grondig werden 

gerestaureerd. Daarnaast werden op ruime schaal in de bestaande scholen allerlei 

moderniseringen ingevoerd, zoals het vervangen van verouderde banken door 

leerlingensets, het aanbrengen, waar nodig, van naadloze vloerbedekking, het 

verbeteren van de kunstverlichting en het installeren van volautomatische centrale 

verwarmingsinstallaties. 

• Voortgezet gewoon lager onderwijs: Voor de Protestants-Christelijke school kwam 

een nieuw gebouw tot stand. 

• Uitgebreid lager onderwijs: Er werd één openbare school voor uitgebreid lager 

onderwijs gebouwd, terwijl voor het bijzonder uitgebreid lager onderwijs twee 

volledige nieuwe scholen alsmede een achttal houten lokalen tot stand kwamen. 

Plannen voor nog drie scholen voor uitgebreid lager onderwijs (één openbare en 

twee bijzondere) waren in 1965 in het laatste stadium van voorbereiding. 

• Buitengewoon lager onderwijs: In de openbare sector kwamen tot stand een school 

voor imbecielen en een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, 

terwijl het bijzonder onderwijs verrijkt werd met een nieuwe Protestants-Christelijke 

debielenschool, een houten Rooms-Katholieke school voor zwakzinnige kinderen en 

de reeds eerder vermelde school voor ziekelijke kinderen, de Buitenschool. De 

verbouw van de opgeheven Arendstuinschool (gewoon lager onderwijs) tot openbare 

debielenschool stond eind 1965 voor de deur, terwijl ook aan plannen voor een 

nieuwe Protestants-Christelijke imbecielenschool hard werd gewerkt. 

• Voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs: Volledige nieuwbouw deed zich hier 

niet voor. Wel werd echter de Rijks h.b.s. met een verdieping uitgebreid, terwijl ook 

de Christelijke h.b.s. een uitbreiding onderging en daarenboven voor een belangrijk 

deel werd vernieuwd. Zoals eerder in deze beschouwing al werd vermeld, werd 

echter in de laatste jaren van het beschreven tijdvak een eerste begin gemaakt met 

omvangrijke nieuwbouwplannen voor het voorbereidend hoger- en middelbaar 

onderwijs. 

• Kweekschoolonderwijs: De Hervormde kweekschool kreeg een nieuw gebouw, dat 

naderhand al weer een belangrijke uitbreiding onderging. Een nieuw gebouw voor de 

Rijkskweekschool was eind 1965 bijna voltooid, terwijl met de bouw van een 

gemeentelijke Opleidingsschool voor kleuterleidsters, op dat tijdstip een begin was 

gemaakt na een voorbereidingsprocedure, die meer dan zeven jaren in beslag had 

genomen. Ook de plannen voor een nieuwe Christelijke Opleidingsschool waren op 

dat moment bijna in het stadium van uitvoering aangeland. 



 

 

• Nijverheidsonderwijs: Tot stand kwamen nieuwe gebouwen voor de uitgebreid 

technische school (voorlopig), de Christelijke huishoudschool, de Rooms-Katholieke 

huishoudschool, de tweede Leeuwarder industrie- en huishoudschool en de 

Christelijke lagere technische school. De nieuwe neutrale lagere technische school 

was eind 1965 grotendeels voltooid, terwijl het plan voor een nieuwe 

bakkersvakschool op dat tijdstip het eerste stadium van uitvoering had bereikt. De 

Christelijke school voor gezinsverzorgsters betrok het geheel gerestaureerde gebouw 

van de vroegere Bornia-kliniek, terwijl tenslotte de Huisvesting van Het Baken 

vernieuwd en belangrijk uitgebreid werd. 

 

 

Andere voorzieningen 

Met een behandeling van de omvang en geschakeerdheid van de 
onderwijsvoorzieningen en de huisvestingproblematiek alleen is “het” onderwijs in 
Leeuwarden nog niet voldoende geschetst. Om het beeld enigermate compleet te 
maken, zullen hier nog een aantal onderwerpen kort dienen te worden besproken, 
die, al vertonen zij misschien weinig samenhang, alle dit gemeen hebben, dat zij voor 
Leeuwarden en het onderwijs van betekenis zijn. Volledigheid zal daarbij, binnen het 
bestek dezer verhandeling, niet mogen worden verwacht, terwijl ook de volgorde van 
belangrijkheid vrij willekeurig zal zijn. 

• Schoolverzorging: Onder deze term vat men wel samen alle activiteiten, die door 

deskundigen, niet behorend tot het gewone onderwijzend personeel, worden 

bedreven, met het doel het onderwijs beter tot zijn recht te laten komen en de 

belangen van de leerlingen te dienen. Tot deze deskundigen kan in de eerste plaats 

worden gerekend de schoolarts, bij het onderwijs in Leeuwarden al sinds lang 

ingeburgerd. Naast deze zijn in de afgelopen jaren ook enkele meer 

gespecialiseerde artsen bij de schoolverzorging betrokken, zoals de psychiatrisch 

geschoolde arts (bij het l.o.m.-onderwijs) en de kinderarts (Buitenschool). Voorts is 

omstreeks 1961 ten tonele verschenen de schoolpsycholoog, aanvankelijk vrijwel 

alleen ten dienste van de l.o.m.-scholen, maar bij het gemeentelijk onderwijs tevens 

met de bedoeling, zodra mogelijk, ook andere schooltypen hiervan te laten profiteren. 

Door de indiensttreding in 1965 van een eigen schoolpsycholoog bij de gemeente 

Leeuwarden is een stap in de richting van dit doel gezet. Aan de l.o.m.-scholen en de 

Buitenschool heeft ook het schoolmaatschappelijk werk zijn intrede gedaan. 

Tenslotte heeft de gemeente Leeuwarden in 1965 toestemming gekregen tot 

aanstelling van een “remedial teacher”, met welke onvertaalbare term een 

pedagogisch-didactisch specialist wordt aangeduid, die speciaal tot taak heeft 

leerlingen van het gewoon lager onderwijs, die met bepaalde leermoeilijkheden 

hebben te kampen, te helpen deze te overwinnen. Met het verschijnen van de hier 

genoemde deskundigen in het onderwijsleven is een ontwikkeling begonnen, die 

haar einde voorlopig nog niet heeft gevonden. Wellicht zullen op den duur de nu nog 

enigszins verspreide bemoeiingen van deze specialisten binnen het raam van een 

nieuwe organisatievorm moeten worden gecoördineerd. 



 

 

• Inspectie: Naast de verschillende rijksinspecties kende Leeuwarden tot 1958 geen 

eigen gemeentelijke inspectie. In dat jaar werd evenwel ingesteld de functie van 

gemeentelijke inspecteur van de lichamelijke opvoeding. Een algemene 

onderwijsinspectie werd tot dusverre niet ingesteld, maar wel hebben burgemeester 

en wethouders bij de aanbieding van de gemeentebegroting voor 1966 te kennen 

gegeven, dat de wenselijkheid van een zodanige inspectie bij hen in overweging is. 

• Godsdienstonderwijs: In navolging van verschillende andere gemeenten besloot ook 

het gemeentebestuur van Leeuwarden om met ingang van 1 januari 1963 het 

godsdienstonderwijs op de openbare scholen te gaan subsidiëren. 

• Vervoer van leerlingen: Sedert 1 februari 1960 wordt het vervoer van leerlingen van 

het buitengewoon lager onderwijs van gemeentewege per stadsbus verzorgd. Ook 

het vervoer van de leerlingen van de dorpsscholen voor het volgen van het 

zwemonderwijs geschiedt voor rekening van de gemeente. 

• Schoolmuseum: Vermelding verdient nog het in 1926 in de toenmalige inspectie 

Franeker opgerichte schoolmuseum. Vanaf 1945 is dit museum gehuisvest in enkele 

lokalen van de St. Anthonyschool. 

• Studiefonds: In 1949 besloot de gemeenteraad van Leeuwarden tot het in het leven 

roepen van een gemeentelijk studiefonds, waarin jaarlijks een bedrag van ƒ 10.000,- 

zou worden gestort. Dit fonds bleek in een behoefte te voorzien en vervult ook nu 

nog, ondanks de aanmerkelijke verruiming sinds 1949 van de mogelijkheden tot het 

verkrijgen van een beurs of voorschot uit ’s rijks kas, een nuttige functie. De volgende 

cijfers mogen dit illustreren. In 1949 werd aan vier aanvragers in totaal ƒ 1600,- 

uitgekeerd; in 1955 was het aantal begiftigden gestegen tot 14, die in totaal ƒ 8100,- 

ontvingen; 1960 gaf een totaal aan uitkeringen te zien van ƒ 10.400,- aan 28 

personen, terwijl tenslotte in 1965 aan niet minder dan 71 begunstigden in totaal ƒ 

23.235,- werd uitgekeerd. 

• Jeugdzaken: Hoewel niet het onderwijs in enge zin betreffend, moge hier, vanwege 

het nauwe verband met de belangen van de jeugd in de schoolgaande leeftijd, met 

een enkel woord melding worden gemaakt van het feit, dat het gemeentebestuur van 

Leeuwarden in 1965 overging tot het benoemen van een ambtenaar, die speciaal 

belast zal zijn met de behartiging van de gemeentelijke bemoeiingen met 

jeugdzaken. Deze benoeming geschiedde mede op aandrang van de Leeuwarder 

Jeugd Gemeenschap, sectie van de in 1947 in het leven geroepen Leeuwarder 

Gemeenschap. De ambtenaar voor jeugdzaken heeft dan ook mede tot taak het 

vervullen van het secretariaat van de Leeuwarder Jeugd Gemeenschap. Door het 

creëren van genoemde functie heeft de gemeente Leeuwarden dus uitdrukkelijk ook 

de niet tot het onderwijs in de strikte zin te rekenen belangen van de jeugd tot een 

direct voorwerp van gemeentelijke zorg gemaakt. 

In het voorgaande is getracht een zo objectief mogelijke globale weergave te bieden 
van het wedervaren en de ontwikkelingsdrang van het onderwijs en hetgeen 
daarmee samenhangt in Leeuwarden gedurende de periode 1945 tot en met 1965. 
Wanneer deze beschouwing dan moge worden besloten met een wellicht enigszins 
subjectief geformuleerde conclusie, zou deze kunnen luiden, dat in het tijdvak na de 
bevrijding het onderwijs in Leeuwarden een belangrijke verbreding en verdieping te 
zien heeft gegeven en daardoor, al blijven er ook nog onvervulde wensen, de jeugd 
de kansen biedt, die zij in een zich snel ontwikkelende maatschappij nodig heeft. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cultureel leven 

 
De tweede wereldoorlog heeft de verhouding tussen overheid en cultuur in een 
nieuw licht geplaatst. De maatregelen van de bezetter tot overheersing van de 
nationale cultuuruitingen hebben in het volk het besef van de onvervangbaarheid en 
de waarde van de eigen cultuur wakker geroepen. Een wederopbouw na de oorlog 
zou zich niet alleen in materiële, maar ook en vooral in geestelijke zin moeten 
voltrekken en in het bijzonder zou aandacht besteed moeten worden aan 
zelfwerkzaamheid en sociale cultuurspreiding. Wijst het uitgavenpatroon in de jaren 
vóór en direct ná de oorlog nog in belangrijke mate op een cultuurconservering 
(museumwezen en monumentenzorg), in de jaren daarna wordt overgeschakeld op 
een meer actief en stimulerend beleid, waarbij gestreefd wordt naar een 
klimaatverbetering, waarin culturele levensuitingen zich kunnen ontplooien. 
 
 

Fryske Kultuerried 

De basis van de naoorlogse culturele ontwikkeling van Friesland werd reeds in de 
oorlogsjaren gelegd. Uit het particulier initiatief kwam een orgaan voort, dat zich 
belastte met de opbouw van het culturele werk in de provincie. Rapporten van de 
Raad van de Friese Beweging uit de oorlogsjaren vormden de grondslag voor taak 
en doelstelling van dit orgaan. De Fryske Kultuerried kwam als eerste provinciale 
culturele raad in ons land in december 1945 tot stand. In december 1965 vierde deze 
instelling haar twintigjarig bestaan en eerde bij die gelegenheid haar voorzitter, dr. 
H.G.W. van der Wielen, die nagenoeg deze gehele periode het voorzitterschap van 
de Ried had bekleed, doch de tijd gekomen achtte zich terug te trekken. De aan hem 
opgedragen uitgave “20 jier Fryske Kultuerried” geeft een duidelijke afspiegeling van 
het vele en belangrijke werk van deze organisatie o.m. op het gebied van de sociale 
en geografische cultuurspreiding, de muzische vorming, het onderhouden van 
contacten met zowel gewestelijk als landelijke organisaties enz. Speciale vermelding 
verdient daarbij de grote stimulans, die uitgaat van de door - of in nauwe 
samenwerking met - de Kultuerried georganiseerde cursussen ter verhoging van het 
peil van de amateuristische kunstbeoefening, zoals de opleiding korpsmuzikanten, 
de volksdansopleidingen en de toneelcursussen. Alleen al in Leeuwarden zijn in de 
jaren 1960 - 1965 door de provinciale toneeladviseurs 19 cursussen en 29 
raamregies verzorgd. Deze en vele andere activiteiten worden voorbereid, uitgevoerd 
dan wel gestimuleerd door het uitvoerend orgaan van deze organisatie, het Bureau 
voor Culturele Zaken, dat sedert 1 juli 1952 onder directie staat van mevrouw G.G. 
Faber-Hornstra. 
 
Na eerst een tweetal jaren in het Coulonhûs gevestigd te zijn geweest, is het bureau 
in 1947 verplaatst naar het pand Weerd 11. Eerst met het tot stand komen van het 
gebouwencomplex in de Prinsentuin in mei 1954 kon het bureau worden gehuisvest 
in het hierna te bespreken Kunstcentrum. 
 
 



 

 

Kunstcentrum 

In de middenvleugel van het gebouw, het oudste gedeelte, is beneden een lokaliteit 
met een klein toneel ingericht voor het houden van bijeenkomsten en vergaderingen; 
daarboven bevindt zich een zaal voor wisselexposities, die reeds sedert 1949 als 
zodanig in gebruik was bij It Boun fan Fryske Kunstners. De nieuw gebouwde 
oostelijke vleugel bevat de administratieruimten van het Bureau voor Culturele Zaken 
en het Pier Pander Museum; in de westelijke vleugel is een theeschenkerij ingericht 
met aansluitend een gedeeltelijk overdekt terras. Het Bureau voor Culturele Zaken 
heeft bij de opening in 1954 het beheer over de tentoonstellingszaal en het museum 
gekregen. Dit laatste is ingericht met de artistieke nalatenschap van Pier Pander: 
honderdvijftig reliëfs en omstreeks veertig beelden en beeldjes, voor het merendeel 
in gips. Reeds in 1920 had de gemeente deze nalatenschap aanvaard, met daaraan 
verbonden de verplichting om met het eveneens nagelaten geld een museum te 
bouwen. Door velerlei oorzaken zou het nog tot 1954 duren voor een definitieve 
tentoonstellingsruimte voor het werk kon worden gecreëerd. De opening door de 
burgemeester op 24 mei van dat jaar ging met enige luister gepaard. 
 
In zijn openingsspeech wees de heer Van der Meulen op het belang van dit centrum, 
dat zou bijdragen tot een nauwer contact tussen kunstenaar en publiek en - 
vooruitlopende op de toekomst - schetste hij de totstandkoming van een cultureel 
centrum in dit deel van de stad, waarvan - na sanering van de Groeneweg en het 
Oldehoofsterkerkhof - ook o.m. de nieuwe provinciale bibliotheek deel zou gaan 
uitmaken. “Dit alles ter vermeerdering van het aanzien van Leeuwarden als centrum 
van Friesland, en - wat belangrijker is - tot bevordering van de cultuur in stad en 
gewest”. 
 
Dat de toen gesproken woorden bepaald niet illusoir waren, wordt bewezen door het 
feit, dat thans, bijna twaalf jaar later, de provinciale bibliotheek, gebouwd onder 
architectuur van prof. ir. P.H. Tauber, nagenoeg is voltooid en dat de plannen voor 
de bouw van het rijksarchief en de openbare bibliotheek in de naaste omgeving, in 
een gevorderd stadium verkeren. Tezamen met het museum “Het Princessehof” zal 
in het hart van deze stad een voor ons land uniek cultureel centrum ontstaan. 

Musea 

  

  

  

 

 

  



 

 

“Het Princessehof” 

Toen in 1955 notaris Nanne Ottema overleed, was hij 45 jaar lang conservator 
geweest van de collecties Aziatische en Europese keramiek en kunstnijverheid, voor 
het grootste deel door hem zelf bijeengebracht, met als kern de verzameling van 
Anne Tjibbes van der Meulen, stichter van het Indische Museum in Bergum. In 1915 
waren de verzamelingen overgebracht naar Leeuwarden en in 1917 opgesteld in het 
Princessehof, dat bij latere aanwinsten, o.m. de Verbeek-collectie (grove 
porseleinen) enkele malen werd verbouwd. In 1938 hadden notaris Ottema en zijn 
echtgenote een stichting in het leven geroepen, de z.g. Ottema-Kingma-Stichting, die 
tot doel zou hebben: “bevordering van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen 
van belang is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder 
begrepen het dienen van de Heemschutgedachte”. Bij zijn dood in 1955 verviel 
nagenoeg Ottema’s gehele vermogen aan de stichting. Zijn taak van bestuurder werd 
door een voltallig bestuurscollege overgenomen, waarin de burgemeester, mr. 
A.A.M. van der Meulen, zitting kreeg. 
 
Als directeur van het Princessehof, tevens conservator van de Ottema-Kingma-
Stiching, werd per 1 juli 1957 aangesteld de heer H. Miedema, kunsthistorisch drs. In 
de volgende jaren werden uit de revenuen van het kapitaal van de stichting 
belangrijke aankopen gedaan, voornamelijk ter aanvulling en uitbreiding van de 
keramische collecties. Toen de heer Miedema in 1963 het museum verliet, was de 
inventarisatie van alle asiatica en daarmee die van alle gemeentelijke verzamelingen 
voltooid. Met het inventariseren van de grote verzamelingen Europese keramiek en 
non-keramiek van de oude verzameling Nanne Ottema is inmiddels een begin 
gemaakt. 

De heer Miedema heeft zijn werkzaamheden aan het museum afgesloten en 
bekroond met het gereedmaken van drie fraai geïllustreerde catalogi van de 
collecties “Kraakporselein en Overgangsgoed”, “Martavanen” en “Swatow”, die in de 
loop van 1964 zijn verschenen. 
 
In 1957 werd de Papingastins, eens het stenen huis van de pastoors van Oldehove, 
door de gemeente aangekocht om te zijner tijd aan het Princessehof te worden 
toegevoegd. Het in 1963 door de Ottema-Kingma-Stichting krachtens legaat 
verworven pand Grote Kerkstraat 9 is door de gemeente overgenomen en eveneens 
aan het Princessehof toegevoegd. Dit betekent het herstel van het oude paleis, zoals 
dat vanaf 1731 bewoond werd door prinses Marijke Meu. Na haar dood in 1765 was 
het Princessehof in zijn drie samenstellende huizen uiteengevallen. Naar verwacht 
wordt, zal in 1966 een aanvang worden gemaakt met het grote restauratieplan van 
de architecten D. Elffers en Th. Wijnalda (Princessehof en Grote Kerstraat 9) en A. 
Baart Jr. (Papingastins). 
 
Bij de nieuwe indeling zal niet volstaan worden met het scheppen van expositiezalen 
alleen, ook andere functies vragen de aandacht. Het museum zal een representatief 
en ontvangend karakter krijgen, door het scheppen van ruimten voor het houden van 
lezingen en voor het inrichten van tijdelijke exposities van al of niet moderne kunst, 
alsmede door het inrichten van een werkplaats ten behoeve van een inmiddels 
opgerichte jeugdclub. Het pand Grote Kerkstraat 9, de toekomstige westelijke 



 

 

vleugel, zal ruimte bieden aan de bibliotheek van de Ottema-Kingma-Stichting en 
voorts zullen hier een foyer en personeelsruimten worden gecreëerd. De verbouwing 
zal een bedrag van 1¼ miljoen belopen. Op initiatief van de huidige directeur, de 
heer J. Romijn, is een vereniging van vrienden van het museum opgericht; voor de 
leden worden in de zalen van het museum kamermuziekavonden, lezingen en 
tentoonstellingen georganiseerd. 
 
 

Fries Museum 

Ook het Fries Museum is nagenoeg ongeschonden uit de oorlog te voorschijn 
gekomen. Na vanaf september 1944 gesloten en ontruimd te zijn geweest, kon direct 
na de bevrijding met de wederopbouw worden begonnen. Reeds op 16 juli 1945 
vond de heropening plaats. 
 
Onder de bezielende leiding van dr. A. Wassenbergh, die van 1936 tot 1963 
directeur van het museum was, is veel aan de collecties en de opstelling daarvan 
verbeterd. Een reorganisatie van verschillende afdelingen in 1952 deed een betere 
chronologische volgorde ontstaan. De kroon op zijn werk zette de heer Wassenbergh 
echter met de restauratie en herinrichting van de zilverkamers, onder architectuur 
van ir. J.J.M. Vegter, aan welke bij gereedkoming in 1963 de naam “Dr. 
Wassenbergh-kamers” werd gegeven. Bij zijn afscheid op 21 juni 1963 ontving de 
heer Wassenbergh uit handen van de burgemeester de zilveren medaille van de stad 
Leeuwarden. Hij werd opgevolgd door drs. C. Boschma. 
 
Belangrijke tentoonstellingen zijn in de afgelopen 20 jaren in het museum 
georganiseerd, enkele onder auspiciën of met medewerking van de gemeente 
Leeuwarden: een tentoonstelling van moderne kunst (1950), “Van Fantin tot Picasso” 
(1951) en “Vincent van Gohg” (1956); voor andere werden subsidies verstrekt uit het 
gemeentelijke fonds voor culturele doeleinden, zoals voor de tentoonstelling van 
Nederlandse volkskunst “Het hart in de hand”, die in december 1965 werd geopend. 
In dat jaar is tevens een educatieve dienst aan het museum verbonden. 
 
Grote veranderingen staan voor de deur. Wanneer de provinciale bibliotheek de 
Kanselarij zal hebben verlaten en het nieuwe gebouw aan het Oldehoofsterkerkhof 
heeft betrokken, zal het museum over vrijkomende ruimten kunnen gaan beschikken. 
Plannen voor de verbouw en inrichting van het nieuw te vormen museumcomplex 
verkeren reeds in een gevorderd stadium. 
 
 

Fries Natuurhistorisch Museum 

Het reeds veertig jaar bestaande Fries Natuurhistorisch Museum wordt vanaf 1948 
door de gemeente gesubsidieerd, aanvankelijk met een bedrag van ƒ 250,-, thans 
met ruim ƒ 5.000,- per jaar. Begonnen in de Oude Waag, werd al spoedig in de 
Heerestraat, het pand dat eens de bank van lening was, betrokken. De vereniging, 



 

 

die dit museum in stand houdt, heeft ongeveer 900 leden. Zelf hebben deze leden - 
veelal in de avonduren - de ruimten als museum ingericht en dank zij de 
overheidssubsidies kan de vereniging sedert zes jaar een vaste beheerder in dienst 
houden. De zich nog steeds uitbreidende verzameling van voornamelijk in Friesland 
aangetroffen insecten, vogels en vele andere diersoorten, maar ook van planten en 
stenen, heeft in het bijzonder voor de jeugd een grote educatieve waarde. 

Beeldende kunst 

  

  

  

Tentoonstellingen 

Tentoonstellingen op het gebied van de beeldende kunsten werden in Leeuwarden al 
van ver voor de oorlog gehouden. Het Fries Museum legt zich voornamelijk toe op 
het inrichten van exposities die voor een belangrijk deel historische aspecten van de 
Friese kunst en cultuur belichten (zoals 1947: Honderd jaar Friese Schilderkunst, 
1953: Het kinderportret in de Noordelijke Nederlanden in de 16e en 17e eeuw, 1958: 
De Friese tak der Nassau’s). 
 
Sinds 1929 organiseert de Maatschappij tot Bevordering van Schilder- en 
Tekenkunst jaarlijks tentoonstellingen in het Princessehof. De maatschappij streeft er 
naar de belangstellenden kennis te laten nemen van de verschillende stromingen in 
de moderne kunst. In het Kunstcentrum Prinsentún organiseert de 
tentoonstellingscommissie van de Kultuerried tentoonstellingen, die, behalve de 
beeldende kunsten en ambachtskunst, ook andere facetten van het culturele leven 
tot onderwerp hebben. 
 
Kunstzaal van Hulsen heeft in 1957 een expositiezaal geopend, waar het hele jaar 
werk van binnen- en buitenlandse moderne kunstenaars kan worden bezichtigd. In 
geen der hier genoemde tentoonstellingsgelegenheden kunnen echter grote 
exposities worden ingericht. Plannen voor het stichten van een afzonderlijk 
tentoonstellingsgebouw verkeren nog in een stadium van oriëntatie. 
 
 

Monumentale kunst 

Ook in Leeuwarden heeft zich in de jaren na de oorlog een toenemende 
belangstelling voor monumentale kunst en de toepassing daarvan bij de architectuur, 
geopenbaard. Dankzij de van rijkswege gepropageerde en door overheid en 
particuliere instellingen overgenomen regeling 1 à 1½ % van de bouwsom te 
besteden aan decoratieve aankleding, is een indrukwekkend aantal monumentale 
versieringen aan naoorlogse bouwwerken in deze gemeente tot stand gekomen. Het 
zou te ver voeren deze hier alle te vermelden. In 1957 besloten burgemeester en 



 

 

wethouders tot het instellen van een adviescommissie voor de monumentale kunst. 
Wij laten hier een overzicht volgen van aankopen, opdrachten en schenkingen uit de 
afgelopen periode. 

• Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Friesch Rundvee Stamboek werd, als 

geschenk van de leden, een door G.J. Adema vervaardigd bronzen stamboekkoe, op 

anderhalf maal de ware grootte, aangeboden. De koe werd onthuld op 6 september 1954; zij 

kreeg een plaats op het Zuiderplein en werd al spoedig “Us Mem” genoemd. 

• Beeldhouwer Auke Hettema maakte het Verzetsmonument, dat in de Prinsentuin geplaatst 

werd. Op 4 mei 1955 verrichtte de burgemeester de onthulling. Jaarlijks vormt het monument 

het middelpunt van de plechtigheid ter herdenking van de gevallenen. 

• Eveneens in 1955, en wel op 21 september, werd op de Westerplantage het borstbeeld van 

Th. M. Th. van Welderen Baron Rengers onthuld door prof. mr. P.S. Gerbrandy, dat in 

opdracht van een comité, onder erevoorzitterschap van de commissaris der Koningin, mr. 

H.P. Linthorst Homan, door Hildo Krop werd gemaakt. 

• Mejuffrouw V. Bay onthulde op 6 oktober 1962 op het Oldehoofsterkerkhof het standbeeld 

van haar grootvader, mr. P.J. Troelstra. Het is eveneens een schepping van Hildo Krop. 

• In 1963 werden, op initiatief van de adviescommissie voor de monumentale kunst, 

opdrachten verleend voor het vervaardigen van speelplastieken voor een achttal 

binnenpleinen in het Heechterp. Deze opdrachten gingen naar Chris Fokma, Rense 

Hettema, Johan Jorna en David van Kampen en behelsden het ontwerpen van esthetisch 

verantwoorde speelobjecten voor kinderen. 

• Op de tentoonstelling “Bylden”, die juli/augustus 1964 in de Prinsentuin werden gehouden in 

het raam van de Pier Pander-herdenking, werd het bronzen beeld “Faunus” van Egbert 

Joosten aangekocht. Het beeld is in de zomer van 1965 geplaatst op het terrein van de Ulo 

Nijlân aan de Prinsessenweg. 

• Van de jubilerende Coöperatieve Zuivel-Bank (1963: 50 jaar) kreeg de gemeente een fontein 

voor het Europaplein ten geschenke, vervaardigd naar een ontwerp van architect ir. J. 

Wiersma en versierd met een vogel van de beeldhouwer Chris Fokma. De officiële 

inwerkstelling was op 16 oktober 1964. 

• In 1965 werd voor het Rengerspark een bronsje aangekocht, voorstellende een jongetje in 

Chinese cape, vervaardigd door de beeldhouwster Maria van Everlingen. Voor de tuin van 

het Princessehof werd in datzelfde jaar een beeldengroepje “Moeder en kind” van Joop 

Hekman aangekocht. 

• Nog niet voltooid, doch zeker reeds het vermelden waard is het geschenk (1963) van de 

“gouden” Coöperatieve Condensfabriek Friesland: “De Elfstedenrijder”, een meer dan 

levensgrote bronzen plastiek van Auke Hettema, die in de loop van 1966 een plaats zal 

krijgen aan de Heliconweg, nabij de Hermesbrug. 

• Eveneens nog onvoltooid is een koperen plastiek van de beeldhouwer W.J. Valk, 

aangeboden aan de gemeente door N.V. Santega voorheen Gebroeders Levie, ter 

gelegenheid van de opening van het nieuwe bedrijf aan de Mr. P.J. Troelstraweg in 1965. 

 

 

 

 



 

 

Topografisch-historische atlas; 
kunstaankopen 

De topografisch-historische altas van Leeuwarden, een verzameling van 
voornamelijk 18e en 19e eeuwse prenten van stadsgezichten, bijeengebracht in de 
tweede helft van de vorige eeuw, is sedertdien slechts zeer sporadisch aangevuld. In 
1962 is een begin gemaakt met het jaarlijks verlenen van opdrachten aan 
kunstenaars om de delen van de gemeente die verandering zullen ondergaan door 
stadsuitbreiding en -sanering, in tekening vast te leggen. De fotografie levert 
weliswaar een exact beeld, maar voor de bepaling van de sfeer en in het bijzonder 
voor het vastleggen van de visie van de hedendaagse kunstenaar op zijn stad, is de 
tekening van grote waarde. Tot nu toe hebben de volgende kunstenaars aan het 
project meegewerkt: Jan van der Bij, Jerre Hakse, Rob Hoelen, David van Kampen, 
H.J. Keikes, Bep Mulder, Dick Osinga, Bouke van der Sloot, Jan Stroosma en Auke 
de Vries. Opdrachten zijn verleend aan P.H. van Asperen, Johan Haantjes en Jentje 
Popma. 
 
Uit het fonds Aankoop Friese kunst worden incidenteel aankopen gedaan op 
plaatselijk gehouden tentoonstellingen; dit betreft voornamelijk grafiek. In de 
begroting voor 1966 is voor de eerste maal een post opgenomen van ƒ 3.000,- voor 
het uitbreiden van de gemeentelijke kunstverzameling. Hiervoor zal een bescheiden, 
doch representatieve collectie moderne kunst worden aangelegd, die zal worden 
gevoegd bij de door schenkingen gevormde verzameling in het Princessehof. 
 
 

Kunst (nijverheids) onderwijs 

Reeds in 1946 werd in Leeuwarden een kunstnijverheidsschool opgericht als 
noodzakelijke esthetische aanvulling van verschillende taken van vakonderwijs. In 
1951 kwam de Stichting Friese Kunstnijverheidsschool tot stand, die het jaar daarop 
een rapport uitbracht over de wenselijkheid van het stichten van een kunstacademie 
in Friesland. In 1958 nam de, op initiatief van de Fryske Akademy en de Fryske 
Kultuerried opgerichte, Stichting Vredeman de Vries de taak van de Stichting Friese 
Kunstnijverheidsschool over. Op 28 januari 1958 besloot de gemeenteraad tot afgifte 
van de noodzakelijkheidverklaring voor het stichten van een academie voor 
beeldende kunsten, middelbare kunst- en kunstnijverheidsschool te Leeuwarden. Het 
jaar daarop werd gestart met een avondcursus, welke werd bezocht door 23 
leerlingen. Bij Koninklijk Besluit van 11 januari 1962 werd de goedkeuring voor een 
avondschool verkregen terwijl de aanspraak op rijkssubsidie met terugwerkende 
kracht ingaande 1 januari 1961 werd erkend. De school vond een tijdelijk 
onderkomen in de voormalige Keizersgrachtschool; sedert november 1965 is zij 
gehuisvest in een pand aan het Droevendal. De vakopleiding omvat thans de 
volgende studierichtingen: 
 
Een afdeling publiciteitsvormgeving en grafisch ontwerpen en een afdeling 
monumentale en versierende vormgeving. De duur van de opleidingen bedraagt vijf 



 

 

jaar. Voor de cursus 1965/66 hebben zich ongeveer 40 leerlingen aangemeld. Naast 
de vakopleidingen organiseert de Stichting Vredeman de Vries cursussen voor 
amateurs. Sedert 1 september 1965 is als directeur de heer R.S.A. Manuputti aan de 
school verbonden. 
 
 

Toneel en muziek 

Omdat reeds in 1942 - het jaar waarin de bezetter de “Kultuurkamer” in het leven riep 
- het uitgaansleven voor een belangrijk deel werd stilgelegd, was een opleving van 
de belangstelling voor toneel en muziek in de jaren na de oorlog te verwachten. Deze 
belangstelling heeft zich dan ook gemanifesteerd in alle sectoren van het 
uitgaansleven. Het concertbezoek heeft zich, inzinkingen daargelaten, steeds vrij 
goed gehandhaafd; in 1957 begon echter de belangstelling voor toneel terug te 
lopen. De kamermuziek heeft tot en met 1955 een redelijk goede belangstelling 
genoten, daarna is het echter bergafwaarts gegaan. De cijfers, waarop dit overzicht 
is gebaseerd zijn voor het grootste deel afkomstig van de vereniging Kunst aan Allen, 
die in het seizoen 1965 - 1966 haar vijftigjarig bestaan herdenkt en onder wier 
auspiciën een belangrijk deel van het theater- en concertleven plaats had. De 
activiteiten van de vereniging De Harmonie beheersten weliswaar mede in 
belangrijke mate het uitgaansleven (alleen al, omdat deze vereniging optreedt als 
schouwburgexploitant), doch de cijfers van Kunst aan Allen kunnen voor dit overzicht 
voldoende representatief worden geacht. 
 
Gemiddelde bezoekcijfers periode 1948 t/m 1965 (gegevens Kunst aan Allen en 
Frysk Orkest) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  Orkestmuziek Kamermuziek Toneel 

1948 555 321 842 

1949 574 119 927 

1950 621 396 790 

1951 643 400 739 

1952 658 330 864 

1953 753 580 881 

1954 738 485 910 

1955 876 461 841 

1956 667 387 927 

  F.O. G.O.V.     

1957 670 548 295 768 

1958 679 458 364 586 

1959 634 415 265 618 

1960 731 313 164 580 

  F.O.     

1961 768 127 500 

1962 803 83 661 

1963 779 65 395 

1964 731 255 350 

1965 749 64 575 

 
Het concertleven werd tot 1960 in stad en provincie verzorgd door het Frysk Orkest 
(aanvankelijk L.O.F.) en de Groninger Orkest Vereniging. Kunst aan Allen trad als 
neutraal bemiddelaar op tussen beide orkesten, teneinde een doelmatige verdeling 
der werkzaamheden te verkrijgen en een eventuele concurrentiestrijd te voorkomen. 
De grote activiteit van het Frysk Orkest en de geslaagde “ton-actie” in 1956 deden 
zijn populariteit aanzienlijk stijgen. Vanaf 1956 ging het orkest ook zelfstandig 
concerten organiseren en in het seizoen 1958/59 kwam het voor de eerste maal met 
een eigen abonnementsserie uit. In 1960 werd de band met Kunst aan Allen 
verbroken, welk voorbeeld spoedig werd gevolgd door de Groninger Orkest 



 

 

Vereniging. De groeiende belangstelling voor het Frysk Orkest ging ten koste van die 
voor de Groninger Orkest Vereniging. In het overzicht van gemiddelde 
bezoekersaantallen zijn van 1957 t/m 1960 ter vergelijking de cijfers van het Frysk 
Orkest en de Groninger Orkest Vereniging naast elkaar geplaatst. Vanaf 1961 
hebben de cijfers alleen betrekking op het bezoek aan concerten door het Frysk 
Orkest of door orkesten waarmee, binnen de abonnementsserie, een uitwisseling 
plaats vond. 
 
De ontwikkeling van het toneelleven in Leeuwarden geeft reden tot bezorgdheid. De 
grote gezelschappen streven er reeds jaren naar het doubluresysteem (d.w.z. twee 
voorstellingen per avond) zoveel mogelijk te beperken, teneinde enkelvoudig te 
kunnen optreden in hun plaatsen van vestiging. De met veel zorg en kosten 
opgebouwde toneelspreiding komt daardoor ernstig in gevaar te verkeren. De 
uitkoopverenigingen kunnen niet dan met grote moeite deze gezelschappen 
contracteren en dan nog op door hen te bepalen data en met door hen aan te bieden 
stukken, die veelal pas op een laat tijdstip bekend worden gemaakt. Is dit uit een 
oogpunt van propaganda al nadelig, het niveau van de stukken laat dikwijls te 
wensen over. Ook ten aanzien van de op spreiding ingestelde toneelgezelschappen 
verkeren de uitkoopverenigingen in een moeilijke onderhandelingspositie. Een en 
ander heeft een zeer nadelige invloed op het toneelbezoek. Kunst aan Allen kan niet 
meer zonder financiële steun van de overheid een toneelseizoen verzorgen en de 
vereniging De Harmonie heeft zich in 1965 genoodzaakt gezien haar toneelavonden 
openbaar toegankelijk te stellen, teneinde een enigszins redelijk aantal bezoekers te 
trekken. 
 
“Televisiemoeheid” zal in de komende jaren hopelijk een kentering ten goede 
brengen, doch eerst wanneer het toneelbestel in ons land zal zijn herzien, mag een 
gunstige ontwikkeling van meer blijvende aard worden verwacht. 
 
Anders is het gesteld met het operagezelschap Forum. Deze actieve groep heeft 
kans gezien met ingang van het seizoen 1964/65 haar serie voorstellingen zelfs te 
verdubbelen. Een uitstekende propaganda en georganiseerd vervoer uit “de 
provincie” dragen daar veel toe bij. 
 
In 1947 heeft Kunst aan Allen de organisatie van de jeugdconcerten en -
voorstellingen op zich genomen, daartoe in staat gesteld door subsidies. De 
belangstelling voor deze uitvoeringen is in de loop der jaren verheugend 
toegenomen, zodat in 1956 kon worden besloten tot het organiseren van een 
dubbele serie (één voor de lagere en één voor de hogere klassen). De culturele 
vorming van de jeugd vormt nog steeds haar dankbaarste taak. 
 
 

Frysk Orkest 

Het Frysk Orkest heeft zich in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld van een ensemble 
voor de begeleidingen van Friese zangspelen, tot een van rijkswege officieel 
gesubsidieerd symfonieorkest. Begin 1946 heeft het orkest, op instigatie van de 
Fryske Akademy, zijn huidige gestalte gekregen; het merendeel van de toen tot het 



 

 

ensemble behorende musici maakte deel uit van de voormalige Friesche Orkest 
Vereniging (1918 - 1934). Aanvankelijk werden op nog beperkte schaal concerten 
gegeven: een slechte salariëring, als gevolg van de veel te geringe subsidies, 
maakte het werken met tamelijk veel amateur-musici onvermijdelijk. Voor dezen was 
de muziek een nevenbetrekking. Geleidelijk aan konden door verbetering van de 
financiële positie meer beroepsmusici worden aangetrokken. Van 1945 tot 1948 
droeg het ensemble de naam Ljouwerter Orkest Foriening, van 1948 tot 1950 
Ljouwerter Orkest Forbân en in 1950 werd voor het eerst de naam Frysk Orkest 
gebezigd met tussen haakjes daar achter vermeld L.O.F., welke aanduiding in 1959 
definitief verviel. De slechte honorering deed veel goede krachten voor het orkest 
verloren gaan, veelal “weggekocht” door de andere orkesten. 
 
Het Frysk Orkest raakte hierdoor in een noodsituatie, die aanleiding was een beroep 
te doen op de Friese overheid (1952). Het resultaat was, dat de provincie Friesland 
en alle 44 Friese gemeenten gezamenlijk het orkest gingen subsidiëren (Leeuwarden 
met ƒ 0,35 per inwoner). Als contraprestatie begon het Frysk Orkest vanaf dat 
moment in alle gemeenten, waaronder de Waddeneilanden, concerten te geven. De 
hiermee aangevangen cultuurspreiding wordt tot op de dag van vandaag voortgezet. 
In het aprilnummer 1953 van het maandblad “Mens en Melodie” doelt Wouter Paap 
mede op het Frysk Orkest, wanneer hij schrijft: “Het wordt hoog tijd, dat aan het 
woord “provinciaal” zijn denigrerende klank ontnomen wordt, want juist uit de 
provincie komen tegenwoordig initiatieven voort, welke voor een gezonde bloei van 
het Nederlandse cultuurleven van de grootste betekenis zijn”. 
 
De goodwill die het orkest in de loop der volgende jaren kweekte, kwam tot uiting bij 
de viering van het tweede lustrum (april 1956). Door de comités “Vrienden van het 
Frysk Orkest” en “Een open doekje voor het Frysk Orkest” kon namens de gehele 
bevolking van Friesland aan het orkestbestuur een bedrag van ƒ 120.132,67 worden 
aangeboden, als resultaat van een gedurende een half jaar gevoerde actie. In dat 
zelfde jaar werd het orkest opgenomen op de lijst van de van rijkswege officieel 
gesubsidieerde symfonieorkesten. Eindelijk was het Frysk Orkest “gelijkgesteld”. 
Door de nieuwe subsidieregeling kon het aantal orkestleden van 41 tot 56 worden 
uitgebreid. 
 
Op 27 juni 1962 besloot de gemeenteraad van Leeuwarden, tezamen met de 
provincie Friesland, tot oprichting van de “Stichting Frysk Orkest”. Op 22 augustus 
1963 werd de akte verleden. Na tal van moeilijkheden en bezwaren van de zijde van 
de pernsioenraad, o.m. als gevolg van de wijziging van de wet op de stichtingen, 
kreeg het personeel in dienst van de stichting met ingang van 27 juni 1962 de 
hoedanigheid van ambtenaar in de zin van de pensioenwet 1922. Globaal komt de 
subsidieregeling hierop neer, dat het rijk de helft van alle salarislasten (exclusief 
pensioen en sociale lasten) voor zijn rekening neemt. De overblijvende vaste lasten 
worden door de provincie, de gemeente Leeuwarden en de overige gemeenten ieder 
voor een derde deel gedragen (voor de overige gemeenten volgens een 
verdeelsleutel). De variabele lasten (kosten aan het optreden verbonden) moeten 
worden gedekt uit de entreegelden. 
 
Gestart onder leiding van George Stam, opgebouwd door de enthousiaste arbeid van 
Kor Ket tot diens vroegtijdig overlijden in 1955, wordt het orkest, dat in geheel 
Friesland grote populariteit geniet, sedert september 1955 geleid door Alfred Salten. 



 

 

 
 

Kamermuziek 

In 1959 werd de Friese Kamermuziek Kring opgericht, die zich ten doel stelt het 
optreden van in Friesland gevestigde kamermuziekgezelschappen te bevorderen. De 
leden ontvangen voor hun lidmaatschap drie concerten per seizoen, waarvan er ten 
minste twee verzorgd worden door het Leeuwarder Kamermuziek Gezelschap. Dit 
gezelschap is een combinatie van het Leeuwarder Pianotrio en het Leeuwarder 
Blaaskwintet, bestaande uit de eerst concertmeester, solocellist en de vijf soloblazers 
van het Frysk Orkest; Jacoba Kueter-Zwager is vaste medewerkster voor de 
klavecimbel- en pianopartijen. Het is gebruik dat het huishoudelijk gedeelte van de 
algemene ledenvergadering van de Kring wordt opgeluisterd met muzikale bijdragen 
van de leden zelf. De Kamermuziek Kring telt thans 136 leden. 
 
Kamermuziek wordt voorts gegeven onder auspiciën van Kunst aan Allen (in het 
seizoen 1964/65 voor de eerste maal een tweetal concerten in de Nieuwe Zaal van 
het Stadhuis) en van de Vereniging van Vrienden van het Princessehof (in het 
museum). 
 
 

Orgelconcerten 

Jaarlijks organiseert de Commissie voor de kerkmuziek der Nederlands Hervormde 
gemeente een tiental orgelconcerten gedurende de zomermaanden in de Grote Kerk. 
De belangstelling hiervoor is verheugend groot. De concerten worden voor een 
belangrijk deel verzorgd door de organist Piet Post, daarnaast werken gastorganisten 
en instrumentale en vocale solisten mee. Deze concerten steunen op een jarenlange 
traditie en worden gesubsidieerd uit het fonds voor culturele doeleinden. 
 
 

Muziekonderwijs 

Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen moest in de jaren voor de oorlog de 
stedelijke muziekschool worden opgeheven. In 1944 werd een z.g. 
volksmuziekschool opgericht, welke zich vestigde in het pand Nieuweburen 128. Het 
leerlingental overschreed reeds in 1949 de 1100. Er werd voornamelijk klassikaal les 
gegeven, volgens de methode Gehrels. In juni 1949 werd de particuliere instelling 
gewijzigd in de “Stichting Leeuwarder Muziekschool voor Algemeen Vormend en 
Instrumentaal Onderwijs”. Vanaf 1951 subsidieert de gemeente de school, 
aanvankelijk met een bedrag van ƒ 4.000,-. Met ingang van 1956 werd dit bedrag 
verhoogd tot ƒ 28.650,-, zijnde het becijferde exploitatietekort. Sedertdien is dit 
bedrag in verband met ernstige financiële moeilijkheden, als gevolg van de stijging 
der salarissen en andere lasten, geleidelijk verhoogd. Het gebouw aan de 



 

 

Nieuweburen voldeed al jaren niet meer aan de eisen. Was reeds hierdoor het 
vinden van een andere behuizing urgent, ook de eigenaar van het pand dreigde met 
uitzetting. Nieuwbouw leek aanvankelijk de enige oplossing. Plannen daartoe 
bestonden reeds bij de Stichting Gebouw voor Schone Kunsten, als onderdeel van 
een te vormen muziekcentrum. Ter bespoediging van de kwestie muziekschool werd 
dit object van het muziekcentrum afgescheiden en stelde de raad 
voorbereidingskredieten beschikbaar voor het maken van een bouwplan. 
Verwezenlijking van de plannen zou echter nog zeer lang kunnen duren. De 
gelukkige omstandigheid deed zich voor, dat het gemeentebestuur van 
Leeuwarderadeel het raadhuis aan de Schrans verwisselde voor een nieuw gebouw 
te Stiens. Het pand behoorde reeds in eigendom aan de gemeente en zou - volgens 
deskundigen - tot muziekschool te verbouwen zijn. Op 26 mei 1965 besloot de raad 
hiertoe en stelde een krediet van ƒ 350.000,- beschikbaar. Eind januari 1966 zal, 
naar verwacht wordt, een gedeelte van het pand in gebruik genomen kunnen 
worden. 
 
Reeds enkele jaren wordt aan de school vakonderwijs gegeven tot het verkrijgen van 
een pedagogische bevoegdheid (akte A, voorheen l.o.) of van een praktijkdiploma 
koordirectie, directie harmonie- en fanfareorkest of orgelspel. Sedert september 1965 
zijn deze opleidingen door het rijk erkend, zodat de vakleerlingen thans door 
leerkrachten van de school geëxamineerd kunnen worden voor het verkrijgen van 
een diploma voor muziek. Aangezien deze school de enige rijkserkende in Friesland 
is, voorziet zij in de gehele provincie in een grote behoefte. Het aantal vakleerlingen 
bedraagt thans 50, dat van de amateurs ongeveer 700. 
 
Plannen om de school in een gemeentelijk muziekinstituut om te zetten, ter 
bevordering van o.m. de sociale positie van het daaraan verbonden personeel, 
verkeren in een stadium van voorbereiding. Aan de school zijn thans ruim 30 
leerkrachten verbonden; directeur is sedert augustus 1961 de heer J. Masséus. 
 
 

Amateuristische kunstbeoefening 

Hoe belangrijk het ook moge zijn de bevolking kennis te laten nemen en te laten 
genieten van de vele en verscheidene cultuuruitingen, van wellicht nog groter belang 
moet de zelfwerkzaamheid van de mens in de gevarieerde vormen van cultureel 
gerichte vrijetijdsbesteding worden gezien. Toeneming van de hoeveelheid vrije tijd 
vereist maatregelen ter ondersteuning en stimulering van activiteiten, die een zinvolle 
besteding daarvan bevorderen. 
 
In Leeuwarden zijn 10 muziekkorpsen, die sedert 1957 jaarlijks een subsidie uit de 
gemeentekas ontvangen. Met ingang van 1964 is dit bedrag gesteld op ƒ 4.000,-, te 
verdelen naar verhouding tot de totale vervangingswaarde van de 
muziekinstrumenten. In twee gevallen is de laatste jaren meegewerkt aan de 
aanschaf van een geheel nieuw instrumentarium, door het toekennen van een 
renteloos voorschot uit het fonds voor culturele doeleinden. Voor de vorming van 
jonge muzikanten zal in 1966 een opleiding aan de muziekschool worden geopend. 
 



 

 

Het Salonorkest Sinnema, gespecialiseerd op amusementsmuziek, bestaat reeds 
van voor de oorlog. Het verleent medewerking aan uitvoeringen van o.a. de opera- 
en operettevereniging “Animato” en verzorgt de entr’acte muziek bij voorstellingen 
van plaatselijke toneelverenigingen. 
 
In 1962 is het Fries Kamer Orkest opgericht, dat, gevormd uit amateursmusici, 
ongeveer 30 leden telt. Het ensemble verleent medewerking aan kooruitvoeringen 
voornamelijk in de provincie en treedt een enkele maal zelfstandig op. Sedert 1965 
ontvangt het een subsidie van ƒ 250,- per jaar. 
 
Het aantal plaatselijke zangverenigingen bedraagt ongeveer 15. Deze werken samen 
in de Leeuwarder Federatie van Zangverenigingen. Daarnaast kent Leeuwarden de 
Friese Opera Vereniging en de Leeuwarder opera- en operettevereniging “Animato”. 
Slechts met veel inspanning gelukt het de koren het ledental te handhaven; toevloed 
van nieuwe (jonge) leden is gering. Sedert 1960 worden de koren gesubsidieerd met 
een bedrag van ƒ 1.110,- per jaar. Voor uitvoeringen worden incidenteel subsidies 
verstrekt uit het culturele fonds. 
 
Het Toonkunstkoor Concordia, de Christelijke Oratorium Vereniging en de 
Leeuwarder Bach Vereniging nemen onder de zangverenigingen een bijzondere 
plaats in. Ook hier is sprake van amateuristische kunstbeoefening, maar het niveau 
waarop gewerkt wordt, verdient een aparte vermelding. “Concordia” verzorgt, onder 
leiding van dirigent Piet Post, naast de jaarlijkse uitvoering van een der grote oratoria 
(Missa Solemnis, Hohe Messe e.a.) de uitvoeringen van de Matthäus Passion in de 
Grote Kerk, een traditie van bijna dertig jaar. Ook de Christelijke Oratorium 
Vereniging geeft jaarlijks onder directie van R. Beintema een uitvoering met solisten 
van een oratorium (o.m. Die Jahreszeiten en Der Massias). De Leeuwarder Bach 
Vereniging verzorgt tijdens het winterseizoen een zestal zondagmiddaguitvoeringen 
in de Doopsgezinde Kerk, waarbij, onder leiding van dirigent Alfred Salten, behalve 
Bachcantates ook andere koorwerken ten gehore worden gebracht. Deze 
uitvoeringen - twee per middag - steunen op een achttienjarige traditie. De 
begeleiding van de drie hier genoemde oratoriumverenigingen berust steeds bij het 
Frysk Orkest. In 1962 is de gemeente overgegaan tot het subsidiëren van de in 
Leeuwarden gevestigde zelfstandige amateurtoneelverenigingen, die zijn 
aangesloten bij de Nederlandse Amateur Toneel Unie. Het aantal verenigingen 
bedraagt thans 11. Voor elke vereniging wordt aan de Nederlandse Amateur Toneel 
Unie ƒ 25,- betaald, als bijdrage in de kosten van de toneeladviseur; voorts 
ontvangen de verenigingen die een subsidie hebben aangevraagd ƒ 90,- per jaar. 
Twee verenigingen, die in de afgelopen periode veelvuldig voor het voetlicht zijn 
getreden, zijn de Rederijkerskamer Ten Kate en T.O.G. 
 
 

Bibliotheken 

Men zou kunnen zeggen, dat het gehele bibliotheekwezen in Leeuwarden in 
beweging is, althans op korte termijn in beweging komt. De Provinciale Bibliotheek 
(Kanselarij), de unieke bron van informatie voor studerenden, zal op korte termijn het 
nieuwe gebouw aan het Oldehoofsterkerkhof kunnen betrekken, tezamen met de 



 

 

Bumabibliotheek, die haar pand aan de Grote Kerkstraat gaat verlaten. De 
bibliotheek van de Ottema-Kingma-Stichting (Prins Hendrikstraat), gespecialiseerd 
op de kunsthistorie en in het bijzonder op onderwerpen de verzamelingen in het 
Princessehof betreffende, zal na verbouwing van het museum in de westelijke 
vleugel (Grote Kerkstraat 9) worden ondergebracht. De Stedelijke Bibliotheeek 
(Stadhuis), gespecialiseerd in alles wat op Leeuwarden betrekking heeft, staat 
eveneens binnen afzienbare tijd verplaatsing naar een ruimere huisvesting te 
wachten. De Openbare leeszaal en bibliotheek (Tweebaksmarkt) hoopt spoedig 
grond te krijgen voor een nieuw te stichten gebouw, zo mogelijk in het “culturele 
centrum” nabij het Oldehoofsterkerkhof. De Rooms-Katholieke openbare bibliotheek 
zal gaan verbouwen en wordt uitgebreid met een leeszaal. Beide laatstgenoemde 
instellingen worden door de gemeente gesubsidieerd. De activiteiten van de 
Openbare leeszaal en bibliotheek resulteerden in 1951 in het in gebruik nemen van 
een bibliobus, een novum voor ons land, dat zeer blijkt te voldoen, en in 1960 in het 
openstellen van een filiaal in Leeuwarden-Zuid. 
 
 

Fondsen 

Belangrijke stimulansen krijgt het culturele leven door de financiële steun van enkele 
fondsen. Naast fondsen waaruit incidenteel uitkeringen worden verstrekt voor 
belangrijke culturele evenementen of voor het mogelijk maken van wetenschappelijke 
uitgaven e.d., worden hier de fondsen vermeld, waarop het meest een beroep wordt 
gedaan. 
 
Het fonds voor culturele doeleinden van de gemeente werd in 1949 ingesteld met het 
doel in incidentele gevallen steun te verlenen aan verenigingen, ten doel hebbende 
de culturele belangen der ingezetenen te bevorderen en/of bepaalde culturele 
uitingen, die in een stad als Leeuwarden voor de organisatoren financiële 
moeilijkheden meebrengen, mogelijk te maken. Jaarlijks wordt in dit fonds ƒ 10.00,- 
gestort; een commissie adviseert burgemeester en wethouders omtrent de 
bestedingen. Ruim 300 verzoeken zijn in de afgelopen periode behandeld. 
 
De doelstelling van het culturele fonds van de provincie kan - doch dan op 
provinciaal niveau - met die van het gemeentelijke fonds vergeleken worden. Het 
provinciaal Anjerfonds stelt zich in het bijzonder ten doel de zelfwerkzaamheid van 
de bevolking op het gebied van de cultuur te bevorderen. In 1965 is voor de eerste 
maal bij wijze van proef een regeling getroffen, waarbij aan de gemeenten c.q. 
plaatselijke culturele raden de helft van de opbrengst van de in dat jaar in de 
respectieve gemeenten gehouden collecte ter beschikking wordt gesteld, teneinde 
dat bedrag te bestemmen voor een cultureel doel. 
 
 

 

 



 

 

RONO-studio 

Behalve als contactadres voor de Regionale Omroep (sedert 1946), fungeert het 
bureau voor culturele zaken als secretariaat van het Friese comité van actie voor 
deze instelling. In die kwaliteit richtte het in 1950 een dringend verzoek tot de 
ministers van o.k. en w. en van verkeer en waterstaat om de positie van de R.O.N. 
en de mogelijkheden van het Friese programma te verbeteren. In 1957 vond een 
bespreking plaats tussen vertegenwoordigers van de Kultuerried, het 
gemeentebestuur en de stichting N.R.U. betreffende het stichten van een radiostudio 
in Leeuwarden. In 1959 verklaarde de N.R.U. zich bereid hieraan mee te werken, 
mits de gemeente een geschikte ruimte zou kunnen aanbieden voor het inrichten van 
een hulpstudio. Deze werd gevonden in de Prinsentuinschool. Op 13 februari 1963 
besloot de raad een krediet beschikbaar te stellen voor de verbouw van enkele 
lokalen; de studio zou in huur gegeven worden aan de N.R.U. Op 17 september 
1964 vond de opening plaats door de voorzitter van de N.R.U., mr. A.B. Roosjen. Het 
project omvat een spreekstudio, controlekamer en muziekstudio. De kosten hebben 
ruim ƒ 160.000,- bedragen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sport en recreatie 

 
Weinigen konden na de oorlog vermoeden, dat in een tijdsbestek van 20 jaren het 
gehele beeld met betrekking tot de sport en de recreatie in de gemeente Leeuwarden 
zo rigoureus zou veranderen. Vooral de laatste 10 jaren zijn de gemeentelijke 
bemoeiingen met deze sector van het maatschappelijk leven enorm toegenomen. De 
ontwikkeling van de sport tot een uitermate belangrijk maatschappelijk verschijnsel 
vroeg de volledige aandacht van het gemeentebestuur. De recreatieve voorzieningen 
moesten steeds verder worden uitgebreid. Een scala van onderwerpen kwam naar 
voren en de overheid werd er op een dusdanige wijze mee geconfronteerd, dat in 
1964 door de gemeenteraad het besluit werd genomen op 1 januari 1965 in te stellen 
de gemeentelijke Dienst voor Sport en Recreatie. 
 
Na de tweede wereldoorlog was er slechts sprake van een bescheiden 
sportgebeuren. Zeker, er waren vele sportorganisaties die hun taak wederom ter 
hand namen, maar het geheel was bescheiden en de aanwezige accommodatie was 
dienovereenkomstig. De volgende sportvoorzieningen waren aanwezig: sportpark 
“Cambuur” met 5 speelvelden; sportvelden aan de Fonteinstraat 3 speelvelden; 
sportvelden aan de Borniastraat 2 speelvelden (gehuurd); sportveld te Lekkum 1 
speelveld (gehuurd). Deze terreinen waren in eigendom, beheer en onderhoud bij de 
gemeente. 
 
De volgende sportvelden waren in eigendom, beheer en onderhoud bij 
sportverenigingen of andere verenigingen: Sonnenborgh 1 kaatsterrein; sportvelden 
achter het Borniapark 2 speelvelden; sportvelden achter het Rengerspark “Hofstra-
state”: 1 speelveld; sportvelden Wilhelminabaan 1 speelveld en een drafbaan; 
kaatsveld Achter de Hoven; sportveld te Wirdum. Het totaal aantal sportvelden 
bedroeg derhalve 16. 
 
In 1936 werd het in D.U.W. (Dienst Uitvoering Werken) -verband aangelegde 
Cambuur geopend. De accommodatie was zeer bescheiden; er was slechts een 
overdekte tribune met 550 zitplaatsen aanwezig bij het hoofdveld. Op 28 januari 
1948 besloot de gemeenteraad tot het aanbrengen van open zit- en staantribunes 
voor ongeveer 14.000 personen. 

Reeds in 1955 kwam ter sprake van het aanbrengen van een avondverlichting voor 
het spelen van z.g. lichtwedstrijden. Op 18 oktober 1961 besloot de gemeenteraad 
tot de aanleg hiervan over te gaan. In 1962 kwam deze installatie gereed; de vier 
schijnwerpers, geplaatst op masten van 42 m. hoogte, elk met 7 rijen van 5 lampen, 
hebben een lichtsterkte van 140 kW (vergroten tot 160 kW is zelfs nog mogelijk). De 
installatie mag één der beste in het land worden genoemd. 
 
In 1957 kwam de aanleg gereed van een trainingsveld met halfverharde toplaag; de 
accommodatie van het hoofdveld werd verder uitgebreid door de bouw van een 
restaurant (clubgebouw). De zelfwerkzaamheid van de leden van de 



 

 

voetbalvereniging “Leeuwarden” heeft de totstandkoming van dit fraaie gebouw 
bespoedigd. Rondom het gehele sportpark werd in 1963 een nieuwe afrastering 
aangebracht (kosten ƒ 260.000,-). In verband met de aanleg van de ringweg werd in 
de zuidoost hoek het oorspronkelijke sportpark iets verkleind. 
 
In 1965 kwamen 2 nieuwe kleed- en wasgelegenheden gereed. Rond 3 speelvelden 
werd een nieuwe veldafrastering aangebracht. In hetzelfde jaar werd de hoofdingang 
tot het stadion grondig verbeterd, een nieuwe afrastering kwam gereed en verder 
werd het plan voltooid voor de bouw van een gymnastieklokaal met bergruimte voor 
materialen. Voor de bouw kon helaas in 1965 nog geen rijksgoedkeuring worden 
verkregen. 
 
Verdere plannen betreffen het overkappen van de onoverdekte zittribune, een 
restauratie van de overdekte zittribune, de aanleg van een openbare 
speelgelegenheid (aan de zuidzijde van het sportpark) en een herziening van het 
Cambuurplein (de parkeergelegenheid van het sportpark). Reeds nu komt Cambuur, 
wat het hoofdveld betreft, zeer dicht bij de inrichting, die met het begrip “stadion” 
wordt aangeduid. 
 
In de loop van de laatste twintig jaren is de situatie met betrekking tot de sportvelden 
aan de Fonteinstraat verslechterd. De kleed- en wasgelegenheden dateren van vlak 
na de wereldoorlog, het westelijk gedeelte van het terrein is geen gemeente-
eigendom meer, maar is verkocht ten behoeve van de bouw van een nieuwe H.T.S. 
In 1965 werd door de gemeenteraad besloten het overblijvende deel grondig te 
verbeteren. 
 
De gronden, waarop de speelvelden aan de Borniastraat zijn gelegen, werden 
aanvankelijk gehuurd. Ten behoeve van de bouw van een nieuw medisch centrum 
werden ze aangekocht en de sportvelden zullen dus moeten verdwijnen. 
Aanvankelijk lag het sportveld te Lekkum zuidoostelijker van het dorp. In 1954 werd 
het huidige terrein door de gemeente gehuurd en aan de sportvereniging in Lekkum 
verhuurd. 

Van gemeentewege werden na de oorlog de volgende sportvelden aangelegd: 

  

1. Het speelveld aan de Marnixstraat, in gebruik genomen in 1948. Dit veld, aangelegd 
in D.U.W.-verband, werd voorzien van een goede kleed- en wasgelegenheid. Door 
de aanleg van nieuwe wegen (w.o. de ringweg) is het oorspronkelijke terrein iets 
verkleind. 

2. Het sportpark “De Greuns” (6 speelvelden), in 1958 in gebruik genomen. Op 28 
december 1948 besloot de gemeenteraad “ter bestrijding van structurele 
werkloosheid en ter bevordering van de beoefening van de watersport en andere 
sporten” over te gaan tot de aanleg van een jachthaven annex sportterreinen nabij de 
Greunsweg. Er werd een krediet voor uitvoering beschikbaar gesteld van ƒ 
1.130.400,-. Eerst op 30 augustus 1958 werden de sportvelden officieel in gebruik 
genomen. Het complex bestaat uit 4 voetbalvelden, 1 hockeyveld en 1 korfbalveld. In 
1958 werd het verbeterd door het bouwen van 4 kleed- en wasgelegenheden en 
bergruimte voor materialen. Eind 1965 waren nog in aanbouw 2 kleed- en 



 

 

wasgelegenheden. In 1963 werd het oefenveld voorzien van een halfverharde 
toplaag. 

3. De sportvelden ten noorden van de Harlingertrekvaart en ten westen van de spoorlijn 
Leeuwarden-Stiens (sportvelden Bisschopsrak), aangelegd als speelweide, speciaal 
ten behoeve van het bedrijfsvoetbal (2 velden). 
Op 17 maart 1959 werd aan de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 
opdracht gegeven een eenvoudig plan tot het aanleggen van deze sportvelden te 
ontwerpen. In 1961 waren zij gereed en nadat nog een kleed- en wasgelegenheid 
was gebouwd, werden ze in 1962 in gebruik genomen voor de 
bedrijfsvoetbalcompetitie. In verband met terreinmoeilijkheden van de L.V.V. 
“Friesland”, werd ook deze vereniging als gebruiker toegelaten. 

4. Het sportveld te Wirdum, in gebruik genomen in 1964. Momenteel is in aanbouw een 
kleed- en wasgelegenheid, welke in 1966 gereed zal komen. Als bijzonderheid kan 
vermeld worden, dat in 1965 in Wirdum de tiende voetbalvereniging in de gemeente 
Leeuwarden werd opgericht. 

5. De sportvelden in het Nijlân, welke in 1966 in gebruik zullen worden genomen. Ter 
afsluiting van het uitbreidingsplan het Nijlân werd in 1963 een begin gemaakt met de 
aanleg van een recreatiegebied. In 1953 kwamen de eerste schetsen op papier en in 
1954 kwam het nieuwe plan gereed. Aanvankelijk was het de bedoeling het werk te 
doen uitvoeren in het kader van de Aanvullende Civieltechnische Werken. Eind 1962 
besloot het gemeentebestuur evenwel het werk als “vrij werk” aan te besteden. Na 
onderhandse aanbesteding werd de uitvoering opgedragen aan de Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij voor een bedrag van ƒ 1.857.200,-. 

Het recreatiegebied bestaat uit de volgende onderdelen: 

• ten noorden van de oprit naar het viaduct: 2 grote speelweiden, 5 tennisbanen, 1 

rolschaatsbaan, 1 speeltuin; 

• ten zuiden van de oprit: 2 hockeyvelden, 6 voetbalvelden, 1 korfbalveld, 1 

speelweide, 1 sintelbaan, 1 handbalveld, 3 oefenvelden met halfverharde toplaag, 1 

groot openlucht zwembad. 

Door het gehele gebied worden wandelpaden aangelegd, er komen vijvers welke 
onderling verbonden zijn, zodat een gesloten schaatscircuit kan ontstaan. 
 
Met de bouw van het zwembad werd in 1965 begonnen. Dit bad krijgt een diep 
bassin (50 x 20m), een halfdiep en middeldiep bassin, een kleuterbad, een 
instructiebad, voorts diverse gebouwen en een zonneweide. Het water zal met gas 
worden verwarmd. 
 
Plannen zijn gereed voor de aanleg van sportvelden in het noordwesten van de stad, 
aangeduid als de sportvelden “De Magere Weide” en van een sportveld te Hempens. 
 
In voorbereiding is een plan tot aanleg van een groot recreatiegebied langs het 
Kalverdijkje. In dit plan zullen vele sportvoorzieningen worden opgenomen. 

  

  



 

 

Overige sportvelden 

In 1945 had de kaatsvereniging “Het Plein” in gebruik een perceel grasland aan 
Achter de Hoven. Door stadsuitbreiding moest dit terrein verdwijnen en ten behoeve 
van deze vereniging en de speeltuinorganisatie werd in 1960 een nieuw kaatsveld 
(en speeltuin) aangelegd en zonder meer aan de gebruikers ter beschikking gesteld. 
In verband met stadsuitbreiding moest de gemeente grond hebben van het 
kaatsterrein “Sonnenborgh”. In 1951 werden onderhandelingen geopend betreffende 
grondruil. Op 3 september 1952 besloot de gemeenteraad mede te werken aan de 
aanleg van een nieuw kaatsterrein. Eind 1952 werd het terrein aangelegd door de 
K.N.H.M. 
 
Het sportveld en de drafbaan van “De Wilhelminabaan” moesten verdwijnen, o.a. in 
verband met de aanleg van een nieuwe verbindingsweg van het station naar de 
Frieslandhal. Er zijn wel pogingen ondernomen elders in de stad een nieuwe 
drafbaan aan te leggen; de onderhandelingen hierover met de Friese Sportclub, die 
de Wilhelminabaan in eigendom had, zijn mislukt. Door stadsuitbreiding verdween 
eveneens het speelveld “Hofstra-state”. 
 
Bedroeg het aantal sportvelden in 1945 16, thans (eind 1965) is dit aantal 29: 
sportpark “Cambuur” 5 velden, sportpark “De Greuns” 6 velden, sportvelden 
Fonteinstraat 2 velden (rekening is gehouden met het verlies van 2 nu nog 
bestaande terreinen), sportvelden Nijlân 10 velden, sportvelden Bisschopsrak 2 
velden, sportveld Marnixstraat 1 veld, sportveld Wirdum 1 veld. 
 

  

   

Zwembad Kleine Wielen 

Op 29 mei 1965 kwam de minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, 
mr. M. Vrolijk, naar Leeuwarden voor het openen van het zwembad “De Kleine 
Wielen”: met de bijbehorende zonneweide het eerste voltooide onderdeel van het 
recreatieproject van dezelfde naam, een gebied van 167 hectare omvattend. Het 
nieuwe bad voorzag in het bijzonder in een behoefte, omdat de oude baden van 
Groote en Kleine Wielen inmiddels buiten gebruik waren. Het zwembad Groote 
Wielen sloot in 1963 wegens ernstige watervervuiling. 
 
Het begin van het werk aan dit recreatiegebied speelde zich af op 30 oktober 1961, 
toen de burgemeester van Tietjerksteradeel een lavei (als teken van rust) hees en 
zijn Leeuwarder ambtgenoot een graafmachine bediende voor het verplaatsen van 
de eerste “hap” grond. De genodigden kwamen bijeen in het oude restaurant van de 
Kleine Wielen, dat bij deze gelegenheid voor het laatst een aanzienlijk aantal gasten 
herbergde. 
 



 

 

Relatie overheid - sport 

Reeds in 1928 werd bij besluit van burgemeester en wethouders in het leven 
geroepen de “gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding”. Het subsidie 
aan deze commissie werd geleidelijk verhoogd en bedroeg in 1959 ƒ 800,- per jaar. 
Met ingang van 1 januari 1960 werd de commissie opgeheven en ontstond er een 
nieuwe vorm in het overleg tussen het gemeentebestuur en het georganiseerde 
sportleven. De “Leeuwarder Sportstichting” werd opgericht. Het in 1945 opgerichte 
“Sportcentrum” als overkoepelende organisatie van het georganiseerde sportleven 
werd met de komst van de Sportstichting eveneens opgeheven. De in 1958 
benoemde gemeentelijke inspecteur van de lichamelijke opvoeding werd ambtshalve 
secretaris van de Sportstichting. 
 
In verband met de grote uitbreiding van de werkzaamheden van de stichting kwam 
het gemeentebestuur in 1964 tot de conclusie, dat het de voorkeur verdiende een 
aparte tak van dienst in te stellen voor het beheer van alle objecten de sport en de 
recreatie betreffende. De inspectie voor de lichamelijke oefening werd belast met de 
onderwijsaangelegenheden. De dienst voor sport en recreatie werd per 1 januari 
1965 ingesteld. Het georganiseerde sportleven kwam in 1965 tot de instelling van de 
“Leeuwarder Sportraad”. In wezen kwam derhalve de situatie van vóór 1960 terug, 
alleen met dit verschil, dat het beheer van sportobjecten nu werd samengevoegd met 
de taak van de gemeente ten opzichte van de recreatie en dat het totale beheer werd 
opgedragen aan een tak van dienst. De directeur hiervan begon zijn taak op 1 januari 
1966. In 1965 telde het georganiseerde sportleven in Leeuwarden 54 verenigingen 
met 12.041 leden. Het aantal jeugdleden (6 t/m 17 jaar) bedroeg 6.409 (± 8% van het 
aantal inwoners). 

In 1947 en 1949 vond een sportuitwisseling plaats met de Engelse stad Norwich. In 
eerstgenoemd jaar bracht een grote delegatie uit Leeuwarden een bezoek aan deze 
Engelse stad; het tegenbezoek vond plaats in 1949. 
 
In 1950,1955 en 1960 werd in Leeuwarden een sportweek georganiseerd, waarbij 
het gemeentebestuur het Sportcentrum, dat de organisatie verzorgde, alle 
medewerking, ook financieel, verleende. Leeuwarden was in 1947, 1953 en 1956 de 
start- en finishplaats van de in de gehele wereld bekende Elfstedentocht. In 1963 kon 
wel in Leeuwarden gestart worden; de traditionele finish op de stadsgracht bij de 
Prinsentuin was echter niet mogelijk, zodat daarvoor de Groote Wielen moest worden 
aangewezen. In de periode 1946 t/m 1965 was de stad twintig maal de start- en 
finishplaats van de Friese Elfstedenwandeltocht. In de Wielerronde van Friesland 
was zij acht maal de plaats voor start en finish. 
 
Talloze kampioenschappen werden binnen de muren van de stad gevierd, waarbij de 
elf turnkampioenschappen van de gymnastiekvereniging “Quick” bijzondere aandacht 
verdienen. 
 
Rigoureus was ook de ontwikkeling in de voetbalsport. Door de overgang van de 
voetbalvereniging “Leeuwarden” naar het betaalde voetbal werd ook het 
gemeentebestuur met deze materie geconfronteerd. De oprichting van de stichting 
“Sportclub Cambuur” (1964) betekende, dat het gemeentebestuur zich met de 



 

 

topsport direct ging bemoeien (op de begroting 1966 werd een post betaald voetbal 
geplaatst van ƒ 51.300,-). 
 
In de jaren na de oorlog zijn vooral de zaalsporten tot grote ontwikkeling gekomen. 
Spelen als volleybal, badminton, zaalhandbal, basketbal, microkorfbal, deden hun 
intrede en vroegen voorzieningen. Voor het spelen in georganiseerd verband kon 
gebruik gemaakt worden van de Beurs en van de Veilinghal. 
 
Na 1945 werden t.b.v. het onderwijs de volgende gymnastieklokalen gebouwd: 

  

• openbaar gewoon lager onderwijs: Aebingaschool, Floris Versterstraat, Oldegalileën, 

Beukenstraat, Telemannschool; 

• bijzonder buitengewoon lager onderwijs: Da Costaschool, Buitenschool; 

• openbaar uitgebreid lager onderwijs: Uitgebreid lager onderwijs Nijlân; 

• bijzonder uitgebreid lager onderwijs: Karel Doormanschool, Willem Frederikschool; 

• bijzonder v.h.m.o.: Christelijke H.B.S.; 

• kweekscholen: Hervormde Kweekschool “Nieuw Mariënburg”, Rijkskweekschool 

(komt in 1966 in gebruik); 

• nijverheidsonderwijs: Christelijke Industrie- en Huishoudschool, 2e Leeuwarder 

Industrie- en Huishoudschool, Christelijke L.T.S., Lagere Technische school (2 

lokalen in aanbouw), R.K. Huishoudschool. 

• Naast het schoolgebruik worden de lokalen na schooltijd ter beschikking gesteld van 

de vele sportverenigingen. 

Eind 1965 waren de volgende aantallen gymnastieklokalen ook voor sportdoeleinden 
aanwezig: 

  

  

openbare scholen voor g.l.o. 15 

bijzondere scholen voor g.l.o. 8 

openbare scholen voor v.g.l.o. 2 

openbare scholen voor u.l.o. 3 

bijzondere scholen voor u.l.o. 2 

openbare scholen voor b.l.o. 2 

bijzondere scholen voor b.l.o. 3 



 

 

openbare scholen voor v.h.m.o. 3 

bijzondere scholen voor v.h.m.o. (+ kweekscholen) 5 

nijverheidsonderwijs 4 

Totaal 47  

  

Jachthaven 

Op 28 december 1948 besloot de gemeenteraad “ter bestrijding van structurele 
werkloosheid en ter bevordering van de beoefening van de watersport en andere 
sporten” over te gaan tot de aanleg van een jachthaven annex sportterreinen nabij de 
Greunsweg. Voor de uitvoering van dit werk werd een krediet beschikbaar gesteld 
van ƒ 1.130.400,-. De jachthaven werd onmiddellijk ten zuiden van de reeds 
jarenlang aanwezige jachthaven van de vereniging “Leeuwarden Watersport” 
ontworpen. Het plan voorzag o.m. in het graven van twee havenkolken, de aanleg 
van een aantal voetpaden, van een ophaalbrug over de meest noordelijk gelegen 
kolk en van een omheining met een gemetselde toegang. De uit de ontgraving 
beschikbaar komende grond zou worden aangewend voor de aanleg van een achttal 
sportterreinen ten westen van de havenkolken en ter weerszijden van de nog aan te 
leggen Jachthavenlaan. De totale oppervlakte van de jachthaven werd gesteld op 
86.740 m2, die van de sportterreinen op 102.800 m2. Het lag in de bedoeling het 
werk uit te voeren met inschakeling van de Dienst Uitvoering Werken (D.U.W.), 
waardoor, naar verwacht werd, een aantal werkloze arbeiders kon worden 
ingeschakeld en een subsidie in de daarvoor in aanmerking komende arbeidslonen 
van 95 % van de D.U.W. zou kunnen worden ontvangen. Eerst in 1951 kon met het 
werk worden aangevangen. Daarna werd bij raadsbesluit van 27 januari 1954 nog 
een aanvullend krediet voor jachthaven en sportterreinen beschikbaar gesteld van ƒ 
626.400,-. 
 
Reeds tijdens de aanleg van het complex was de vraag opgekomen, door wie en op 
welke wijze de jachthaven zou kunnen worden geëxploiteerd. Het gemeentebestuur 
bleek van oordeel, dat vertegenwoordigers van de plaatselijke 
watersportverenigingen bij het beheer en de exploitatie van de jachthaven dienden te 
worden betrokken. Na uitvoerig overleg werd op 14 augustus 1954 de stichting “De 
Nieuwe Leeuwarder Jachthaven” in het leven geroepen, zich ten doel stellende het 
bevorderen van de watersport door het exploiteren van een jachthaven in de 
gemeente Leeuwarden. De gemeenteraad had op 14 juli 1954 besloten deel te 
nemen in de op te richten stichting. Over de samenstelling van het bestuur werd 
bepaald, dat twee bestuursleden door burgemeester en wethouders werden 
benoemd, twee door de vereniging “Leeuwarder Watersport”, twee door de 
zeilvereniging “De Meeuwen”, één door de koninklijke zeilvereniging “Oostergo”, één 
door de Leeuwarder roeivereniging “Wetterwille” en één door de zeilvereniging 
“Sylnocht”. Een van de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur werd als 
voorzitter aangewezen. 



 

 

 
Terreinen en kolken van de jachthaven zijn, ingaande 1 januari 1956, voor de tijd van 
40 jaren aan de stichting verhuurd, aanvankelijk tegen een huursom van ƒ 300,- per 
jaar voor de open ligplaatsen, vermeerderd met ƒ 0,35 per m2 per jaar voor de 
werkelijk door schiphuizen in beslag genomen oppervlakten. Met ingang van 1 
januari 1964 is de totale huursom per jaar bepaald op een vast bedrag en wel op ƒ 
6.750,-. Voor de havenmeester werd een dienstwoning gebouwd, met werkplaats en 
kantoor. Het gemeentebestuur heeft een gedeelte van het jachthaventerrein, groot ± 
1.000 m2, rechtstreeks verhuurd aan de eigenaar van een scheepswerf, waar 
pleziervaartuigen worden gebouwd en gerepareerd. 

Aangezien de watersportliefhebbers in Friesland de voorkeur geven aan overdekte 
ligplaatsen, werd direct na het oprichten van de stichting tot de bouw van de eerste 4 
schiphuizen, plaats biedende aan 56 boten van verschillende afmetingen, besloten. 
 
Al spoedig bleek, dat de belangstelling voor het bergen van boten bijzonder groot 
was. Dit heeft er toe geleid, dat het stichtingsbestuur jarenlang kon doorgaan met het 
doen bouwen van schiphuizen. De laatste uitbreiding die mogelijk was, kwam tot 
stand in 1965. De gemeenteraad besloot n.l. op 13 mei 1964 voor de ontgraving van 
het onbebouwde middenterrein een krediet ter beschikking te stellen van ƒ 104.000,-. 
 
Aan het einde van 1965 bevonden zich in de jachthaven 22 schiphuizen. Deze 
schiphuizen bevatten 467 boxen van diverse grootte. Voor ongeveer 175 boten is 
onoverdekte ligplaatsruimte beschikbaar. Einde 1965 hadden ongeveer 750 boten 
van allerlei afmetingen een ligplaats in de jachthaven gevonden. 
 
Het stichtingsbestuur heeft voor het stichten van schiphuizen geldleningen moeten 
sluiten, in totaal ter grootte van ƒ 615.000,-, waarvan rente en aflossing door het 
gemeentebestuur zijn gegarandeerd. 
 
De exploitatierekening van de stichting, die uiteraard dient te sluiten, gaf voor het 
boekjaar 1964/1965 een totaaltelling aan van ± ƒ 70.000,-. Aan huren van 
schiphuizen en van open ligplaatsen werd in dat jaar rond ƒ 65.000,- ontvangen. De 
huren van de ligplaatsen in de schiphuizen varieerden in dat jaar van ƒ 114,- tot ƒ 
450,- per jaar, afhankelijk van de ter beschikking gestelde ruimte. 
 
De jachthaven heeft aan het einde van 1965 haar volle capaciteit bereikt. Ruim 175 
aanvragen om een ligplaats zijn op een wachtlijst geplaatst. Het gemeentebestuur 
heeft dan ook een plan doen opstellen voor het graven van een tweede jachthaven 
tegenover het bestaande havencomplex en wel aan de oostzijde van de Tijnje. Om 
financiële redenen kon eind 1965 nog niet worden overgegaan tot uitvoering van dit 
plan. 

 

 

 

 

 



 

 

Sociale zorg 

 
In het overzicht van de diverse gemeentelijke activiteiten in de jaren 1945 - 1965 
mag ook de sociale zorg stellig met ere worden genoemd. De ontwikkeling hiervan is 
in die periode zelfs van dien aard geweest, dat zij zich in een beperkte ruimte moeilijk 
laat beschrijven, vooral als daarin ook de nodige aandacht zal worden geschonken 
aan de sociale zorg, uitgaande van het kerkelijk en particulier initiatief. 
Noodgedwongen zal in dit hoofdstuk dan ook slechts een korte opsomming van de 
belangrijkste feiten kunnen worden gegeven. 
 
Toen in 1945 een eind was gekomen aan een lange periode van onderdrukking en 
ontbering, bleek er in vele gezinnen op allerlei gebied gebrek te heersen. De 
distributie bleef voorlopig gehandhaafd om een ieder van het noodzakelijkste te 
voorzien. Door de Hark (Hulpactie Rode Kruis) en door de diaconieën en particuliere 
organisaties werd spontaan geholpen. De gemeentelijke dienst voor sociale zaken 
bleef hierbij niet achter en trachtte in de behoeften van vele gezinnen te voorzien, in 
die tijd hoofdzakelijk nog met financiële steun. Ondersteunde zieken en bejaarden 
kregen extra turf, terwijl schoolkinderen aan klompen werden geholpen. Veel 
gebeurde nog bij wijze van improvisatie, o.a. een, met hulp van de plaatselijke pers, 
gevoerde actie voor inzameling van schaatsen ten behoeve van de jeugd. Maar ook 
op ander terrein kwamen bij deze dienst al spoedig activiteiten tot ontplooiing. Voor 
werklozen werden, met subsidie van het rijk, ontwikkelingscursussen georganiseerd. 
Met verschillende instanties kwam een nauwe samenwerking tot stand en vooral uit 
die tijd dateren diverse instellingen die later een belangrijke plaats in de Leeuwarder 
samenleving zouden gaan innemen. 

Een poging evenwel om te komen tot een plaatselijke overkoepeling van de sociale 
zorg mislukte, enerzijds omdat “inmenging” van overheidswege gevreesd werd, 
anderzijds wellicht omdat de plannen nog niet voldoende rijp en doordacht waren. 
 
Reeds vroeger was er voor de steunuitkering aan werklozen een speciale 
rijksregeling in het leven geroepen, maar overigens was de financiële steun nog 
steeds gebaseerd op de armenwet van 1912. Met deze wet was nog wel iets te 
bereiken, dank zij het feit, dat zij geen definitie bevatte van het begrip “noodzakelijk 
levensonderhoud”. Na de bevrijding werd daarvan een ruim gebruik gemaakt, ruimer 
dan daarvoor ooit het geval was geweest. 

Tevens werd dankbaar geprofiteerd van artikel 29, waarin sprake was van de z.g. 
“opheffende armenzorg”. Toch waren er verschillende schaduwkanten aan deze wet 
en al spoedig vatte de mening post, dat ze niet meer voldeed aan de eisen des tijds. 
Zo bestond er b.v. geen “recht” op een uitkering zoals bij de sociale wetgeving. Ook 
de zeer ver gaande mogelijkheden van verhaal op onderhoudsplichtigen bleken 
funest te zijn. In veel gezinnen - met name in die van bejaarden - werd liever stille 
armoede geleden, dan dat verhaal zou worden toegepast op de kinderen, die vaak 
ook al niet anders dan met moeite konden rondkomen. 
 
De dertiger crisisjaren hebben de ontwikkeling naar meer sociale zekerheid geremd, 
maar toch hebben ze ongetwijfeld mede de kiem gelegd voor de groei na de tweede 



 

 

wereldoorlog. In veel opzichten viel er toen al spoedig verandering te constateren. 
Het maatschappelijk werk ontwikkelde zich en kreeg grote belangstelling. Naast de 
materiële hulpverlening begon men in veel plaatsen aandacht te schenken aan de 
immateriële hulpverlening. 

De sleurbedeling van vroeger - vooral niet meer dan het allernoodzakelijkste - 
maakte plaats voor een volgens bepaalde normen vastgestelde ondersteuning. De 
sociale wetten kwamen als het ware van de lopende band, terwijl voor diverse 
bevolkingsgroepen speciale rijksregelingen werden gemaakt, welke ter uitvoering 
werden opgedragen aan de gemeentelijke diensten voor sociale zaken. 
 
Reeds in 1947 was er een Staatscommissie Vervanging Armenwet ingesteld. Na 
langdurige arbeid bracht deze commissie in 1954 verslag uit, maar het wetsontwerp, 
dat bij het verslag werd overlegd, leek te veel op de oude wet en werd niet 
geaccepteerd. Niettemin bleef de drang naar vernieuwing bestaan. Op 1 maart 1961 
trad de “Wet Beperking Verhaalsrecht” in werking. Bij de behandeling van deze wet 
bleek al duidelijk, dat de tijd rijp was voor een geheel nieuwe wet regelende de 
financiële bijstand. 
 
Eind 1962 werd een ontwerp “Algemene Bijstandswet” bij de Tweede Kamer 
ingediend en op 13 juni 1963 werd deze wet - op enkele punten iets gewijzigd - reeds 
door de Koningin bekrachtigd. Deze Algemene Bijstandswet trad 1 januari 1965 in 
werking. 
 
Het zou in dit bestek te ver voeren alle beginselen van deze wet - die bedoeld is als 
een sluitstuk van de sociale wetten - op te sommen. Moge daarom worden volstaan 
met de mededeling, dat thans een “recht op bijstand” is opgenomen en de 
verhaalsmogelijkheden bijna geheel zijn verdwenen. 
 

Nieuwe aanpak 

Evenals elders viel er ook in Leeuwarden al spoedig op allerlei gebied een nieuwe 
aanpak te constateren. Sedert 1935 had het gemeentebestuur de uitvoering der 
armenwet opgedragen aan de gemeentelijke instelling voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon. 

Het bestuur van deze (autonome) instelling werd bijgestaan door de dienst voor 
sociale zaken (gemeentelijk bureau), welke niet alleen belast was met het uitbrengen 
van rapporten en advies, maar ook met de uitvoering van de genomen beslissingen. 
Vooral na de bevrijding was er een goede samenwerking tussen beide instanties. De 
dienst breidde zich al spoedig uit (van 24 personeelsleden in 1946 tot 60 in 1964), 
waardoor ook hier, naast de materiële hulpverlening, aandacht kon worden 
geschonken aan de immateriële hulp. De eerste vrouwelijke kracht deed in 1948 
haar intrede, waarna anderen volgden. De scholing van het personeel werd zeer 
belangrijk geacht, om de hulpzoekende, die niet alleen financieel maar ook op 
andere wijze was vastgelopen, zo goed mogelijk te kunnen helpen. Naast de 
beoordeling van de binnengekomen steunaanvragen had het bestuur van 
Maatschappelijk Hulpbetoon het beheer over het Stadsverzorgingshuis, dat later het 



 

 

gemeentelijk tehuis voor bejaarden zou worden genoemd. 
 
Ondanks het feit, dat de massale woon- en slaapvertrekken een bezwaar opleverden 
om er een moderne inrichting van te maken, werd toch reeds in 1947 besloten het 
gebouw zoveel mogelijk te verbeteren en aan te passen aan de behoeften. 
 
Verdere gemeentelijke activiteiten op het gebied van de huisvesting van bejaarden 
kunnen voor deze periode van twintig jaar niet worden gememoreerd, met 
uitzondering van “De Terp”, in het leven geroepen in 1950, om een eind te maken 
aan de misstanden in de vele volkslogementen. Deze poging mag ongetwijfeld 
geslaagd worden genoemd. 
 
Gezegd mag worden, dat het bestuur van Maatschappelijk Hulpbetoon de polsslag 
van de tijd op de juiste wijze aanvoelde. Toch rezen er ook hier, evenals elders, 
langzamerhand bezwaren tegen het voortbestaan van een dergelijke autonome 
instelling. Deze bezwaren waren hoofdzakelijk gegrond op het feit, dat de gemeente 
elk jaar een aanzienlijker subsidiebedrag beschikbaar moest stellen (voor 1946 ± ƒ 
700.000,- en voor 1962 ruim ƒ 2.000.000,- exclusief kosten verpleging in 
psychiatrische inrichtingen), zonder dat de gemeentelijke bestuursorganen 
zeggenschap hadden in de besteding daarvan. 
 
Ook werd het als een bezwaar aangevoeld, dat niet opgeleide personen, die hun 
taak weliswaar met grote toewijding en warme belangstelling uitvoerden, moesten 
oordelen over het werk van steeds meer grondig opgeleide beroepskrachten. 
Uiteraard werden ook motieven aangevoerd voor handhaving van de instelling, maar 
deze bleken minder zwaar te wegen, zodat de gemeenteraad besloot de instelling 
voor maatschappelijk hulpbetoon met ingang van 1 januari 1963 op te heffen. 
 
De uitvoering van de armenwet werd - daarmee reeds vooruitlopende op een nieuwe 
wet - voortaan opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. 
Praktisch betekende dit, dat de uitvoering werd opgedragen aan de gemeentelijke 
dienst voor sociale zaken, welke bij het zelfde raadsbesluit werd gereorganiseerd en 
omgedoopt tot gemeentelijke sociale dienst (G.S.D.). 
 
Van de nieuwe taken, welke de dienst na de bevrijding op zich nam, mogen we hier 
noemen: 

  

• de zorg voor het lichamelijk en geestelijk gehandicapten; 

• de bemoeiingen met zwaksociale gezinnen; 

• de budgettering met gezinnen die moeilijk met geld kunnen omgaan; 

• het verstrekken van inlichtingen en adviezen op velerlei gebied. 

De zorg voor de gehandicapten (sociale revalidatie) kreeg al spoedig de nodige 
aandacht. Voor de tewerkstelling in een passende werkkring werd nauw 
samengewerkt met de Leeuwarder Werkgemeenschap, een stichting, welke in 1946, 
mede op initiatief van de dienst, tot stand was gekomen. Deze samenwerking 
breidde zich naderhand ook uit tot de inmiddels opgerichte Stichting Revalidatie 
Friesland, de Sociaal Psychiatrische Dienst en de dienst Sociaal Pedagogische Zorg. 



 

 

 
Aan de teambesprekingen werd tevens deelgenomen door een vertegenwoordiger 
van de G.G.D. en o.a. van de afdeling bijzondere bemiddeling van het gewestelijk 
arbeidsbureau. Veel gehandicapten zijn hierdoor in de loop der jaren aan zinvolle en 
vreugdegevende arbeid geholpen of kregen op andere wijze adequate hulp. 
 
Het werken in zwaksociale gezinnen en de budgettering kostte moeite en tijd. Soms 
waren de resultaten gering, maar in verschillende gevallen waren ze gunstig te 
noemen. Voor veel doeleinden fungeerde de dienst als inlichtingen- en 
adviesbureau, waarvan steeds meer gebruik werd gemaakt. Ook werden 
verschillende werkzaamheden ter hand genomen, waarmee de dienst rechtstreeks of 
zijdelings te maken kreeg. 
 
Verschillende commissies werden in het leven geroepen, o.a. voor 
probleemgevallen, jeugdzorg en sociale sanering, waarvan de dienst in de regel het 
secretariaat werd toevertrouwd, veelal gecombineerd met rapportering en uitvoering. 
De commissie jeugdzorg hield zich vooral bezig met het organiseren van 
jeugdleidercursussen, maar tevens werd zij een trefpunt van de op het gebied van de 
jeugdzorg werkzaam zijnde instellingen. Als zodanig willen we noemen de stichting 
“De Stins” (algemeen), die fuseerde met “De Regenboog” (oecumenisch), alsmede 
de instellingen “Het Vliet” (rooms-katholiek) en de “Jeugdhaven” (gereformeerd). 
Getracht wordt in bijzondere delen van de stad zoveel mogelijk tot een onderlinge 
samenwerking te komen. 
 
Voor het algemeen maatschappelijk werk kwam een gesprekscentrum, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de levensbeschouwende centra en van de gemeente, tot 
stand, waarin de problemen van samenwerking werden besproken. In diverse 
gevallen resulteerde dit in afspraken en regelingen, zoals bij de krotopruiming 
(spaarregeling) en bij het wijk- en buurtwerk. 
 
Met het maatschappelijk opbouwwerk werd omstreeks 1955 een begin gemaakt in 
het z.g. IJsbaankwartier, een oude te saneren wijk, die bekend was door een 
abnormale jeugdbaldadigheid. Een maatschappelijk werker van de dienst kreeg tot 
taak dit werk te stimuleren en te activeren, waarbij echter de zelfwerkzaamheid van 
de bewoners voorop stond en waarbij zoveel mogelijk aansluiting moest worden 
gezocht bij bestaande activiteiten. Naderhand werd dit werk ook bevorderd in andere 
wijken en in dorpen van de gemeente, o.a. in de Wielenpôlle en in de Oosthoek 
(Marathonstraat e.o.). 
 
De eerstgenoemde twee wijken hebben inmiddels de beschikking gekregen over een 
wijkcentrum en hopelijk zullen andere spoedig volgen. Tevens zijn besprekingen over 
de oprichting van een centraal orgaan voor buurt- en jeugdwerk in de gemeente 
Leeuwarden reeds in een ver gevorderd stadium. 
 

Instellingen 

In het begin schreven we reeds, dat al spoedig na de bevrijding stichtingen in het 
leven werden geroepen, die later een belangrijke plaats in Leeuwarden zouden gaan 



 

 

innemen. Vooral werd hierbij gedoeld op de “Leeuwarder Werkgemeenschap” 
(L.W.G.) en “Het Baken”, twee instellingen, die zich zodanig hebben ontwikkeld, dat 
ze niet meer uit onze stedelijke samenleving zijn weg te denken. De L.W.G. 
(oorspronkelijk als “werkplaats voor minder validen”, maar nu als “sociale werkplaats” 
aangeduid) werd in 1946, mede op initiatief van de dienst van sociale zaken, 
opgericht, met de gemeente als grootste participant. 
 
De beginjaren van deze stichting waren moeilijk en haar pad ging beslist niet over 
rozen. Toch werd met taaie volharding doorgezet. Gelukkig kwam er na enkele jaren 
verbetering, toen de rijksregeling voor gemeentelijke sociale werkvoorziening 
(G.S.W.-regeling) kon worden toegepast. De positie van de tewerkgestelden kon 
aanmerkelijk worden opgetrokken, terwijl ook de werkplaats zelf mogelijkheden kreeg 
om zich te ontplooien. Al spoedig werd er toen een vrouwenafdeling aan verbonden, 
waaraan grote behoefte bleek te bestaan. 
 
Binnenkort wordt op het industrieterrein een geheel nieuwe werkplaats gebouwd voor 
300 à 350 personen, welke capaciteit eventueel voor uitbreiding vatbaar zal zijn. 
Vooral ook met het oog hierop is de stichting met ingang van 1 januari 1965 omgezet 
in een gemeentelijke tak van dienst, waarbij een inmiddels door sociale zaken 
ingestelde schrijfkamer voor hoofdarbeiders en een bouwploeg van werkloze 
handarbeiders naar de nieuwe dienst werden overgebracht. 
 
“Het Baken” (centrum voor huishoudelijke en gezinsvoorlichting) werd eveneens in 
1946 opgericht. Het kwam, in tegenstelling met de L.W.G., uitsluitend voort uit het 
particulier initiatief. Niettemin was ook hier vaak een nauwe samenwerking met de 
dienst voor sociale zaken, waar b.v. in de beginperiode de administratie werd 
verzorgd. Ook bij “Het Baken” deden zich verschillende moeilijkheden voor, o.a. 
liggende op het gebied van de financiën en van de huisvesting, maar ook die werden 
in de loop der jaren grotendeels overwonnen. Momenteel beschikt de instelling over 
een modern pand, waarin vele activiteiten tot ontplooiing kunnen komen. 
 
Weer van geheel andere aard is de Stichting Volkscrediet, die in 1951 haar 
werkzaamheden begon. Zij verstrekt - met uitsluiting van winstoogmerk - op sociaal 
en zakelijk verantwoorde wijze geldkredieten voor consumptieve doeleinden. Haar 
werkterrein was aanvankelijk beperkt tot de gemeente Leeuwarden, doch in de loop 
der jaren vond een zodanige regionale uitbreiding plaats, dat aan het eind van 1965 
reeds 22 Friese gemeenten waren aangesloten. Het uitstaande saldo steeg van ± ƒ 
150.000,- per 31-12-1952 tot ± ƒ 1.500.000,- per ultimo 1965. De adviezen 
betreffende de aanvragen uit de gemeente Leeuwarden worden vanaf het begin 
uitgebracht door de dienst voor sociale zaken. 
 
De instellingen voor gezinsverzorging die na de bevrijding in het leven werden 
geroepen, kwamen weer voor uit kerkelijk en particulier initiatief. In 1946 werd, onder 
auspiciën van de U.V.V., de stichting “Algemene Gezinszorg” opgericht, welke 
spoedig door vier instellingen op confessionele grondslag werd gevolgd. Deze 
instellingen hebben een nauw contact en vinden elkaar in een overkoepeling. 
 
Momenteel zijn bij de gezamenlijke plaatselijke instellingen circa 90 
gezinsverzorgsters en -helpsters en 60 losse helpsters werkzaam. Ook bij de 
gezinsverzorging wordt steeds meer aandacht geschonken aan de scholing van het 



 

 

personeel, waarvoor bijv. in 1954 de protestants-christelijke Opleidingsschool 
“Prinses Maria Louisa” in Leeuwarden werd opgericht. Vooral in de laatste jaren heeft 
het werk zich belangrijk uitgebreid, omdat ook de hulp in gezinnen van bejaarden 
(vooral door losse helpsters voor enkele uren per dag) ter hand is genomen. 
 
Voor de bejaarden is trouwens van verschillende kanten belangstelling getoond. Zo 
begon b.v. de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers in 1962 met haar actie “Tafeltje-dek-
je”. Zij zorgt er sindsdien voor, dat enkele tientallen bejaarden, over de gehele stad 
verspreid, die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, driemaal per week een warme 
maaltijd thuisbezorgd krijgen. 
 
Verder werd de Sociëteit voor Bejaarden opgericht, waarvoor het gemeentebestuur 
enkele lokalen van het voormalig Nieuwe Stadsweeshuis beschikbaar stelde. Velen 
vinden hier dagelijks een prettige tijdpassering. 
 
Een bepaald verheugend initiatief was de totstandkoming van het Dienstencentrum 
aan de Willem Sprengerstraat. Dit centrum, uitgaande van de Nederlands Hervormde 
diaconie, werd in 1964 door de minister voor maatschappelijk werk geopend, die 
daarbij kon spreken van een unieke vorm van bejaardenzorg. Het is bedoeld als een 
“ontmoetingsplaats” voor de vele in die buurt wonende bejaarden. Evenals in de 
bejaardensociëteit is er een aardige bibliotheek aanwezig, terwijl men in een apart 
zaaltje afleiding kan vinden door biljarten of het leggen van een kaartje. Daarnaast 
echter is er gelegenheid voor het nemen van een bad of douche en kan men, onder 
het genot van een kopje koffie, gebruik maken van een volautomatische 
wasmachine. Zelfs is er een pedicure en wordt gezorgd voor warme maaltijden. Bij 
deze dienstverlening wordt graag gebruik gemaakt van vrijwillige krachten van alle 
gezindten, ook om daarmee het centrum niet een specifiek Nederlands Hervormd 
stempel te geven. 
 
Bij de opsomming van gemeentelijke activiteiten wezen wij er al op, dat de bouw van 
een bejaardentehuis tot dusver is uitgebleven. Wel is er op dit punt in 1965 enig 
soelaas gekomen door de bouw van de moderne inrichting Greunshiem, maar 
afdoende is dit beslist nog niet geweest. Er is op dit gebied nog een groot tekort, 
zodat wij mogen hopen, dat de reeds lang bestaande nieuwbouwplannen spoedig tot 
uitvoering kunnen komen. Tevens bestaat er al jaren een grote lacune op het gebied 
van de verpleging van chronische patiënten. Vaak moeten deze patiënten, die al 
jaren aan bed waren gekluisterd, in een inrichting elders worden ondergebracht. 
Gelukkig bood de Vereniging Parkherstellingsoord medewerking door een aantal 
bedden beschikbaar te stellen, maar een definitieve oplossing - d.w.z. een spoedige 
bouw van een moderne inrichting - is ook hier dringend nodig. 
 
Wanneer we hierna nog even - zij het zeer in het kort - ons overzicht mogen 
vervolgen, dan zouden wij willen memoreren: 

1. het weer op gang komen van de vereniging “Kinderdagverblijf” welke haar werk 
tijdens de bezetting had moeten staken. 

2. de oprichting van het consultatiebureau voor alcoholisme. 
3. het tot stand komen van een tweetal medisch opvoedkundige bureaus (M.O.B.) en 

van enkele psychotechnische laboratoria (beroepskeuze). 
Hoewel de onder 2 en 3 genoemde instellingen meer behoren tot het terrein van de 



 

 

geestelijke volksgezondheid, hebben ze toch zoveel raakvlakken met de sociale 
zorg, dat ze ook in dit hoofdstuk stellig mogen worden genoemd. 

4. de oprichting van drie vormingsinstituten voor de bedrijfsjeugd, t.w. één voor de in 
bedrijven werkzaam zijnde jongens en twee voor meisjes (het z.g. “Zonnebloem”- en 
“Mater Amabilis”-werk). 

5. de gewijzigde situatie rondom de kerkelijke diaconieën en het rooms-katholieke 
armbestuur. Deze instellingen wisten zich, in tegenstelling met Maatschappelijk 
Hulpbetoon, te handhaven, maar kregen geleidelijk een geheel andere taak, doordat 
de kosten, voortvloeiende uit de financiële ondersteuning en de verzorging en 
verpleging van hulpbehoevende gemeenteleden, werden overgelaten aan de 
overheid (gemeente). 

6. de oprichting van de afdeling Leeuwarden van de Nederlandse Vereniging voor 
maatschappelijk werk “Humanitas”. 
Ook haar beginjaren waren moeilijk, vooral door het ontbreken van een financieel 
achterland, zoals de kerkelijke instellingen voor maatschappelijk werk wel hadden. 
Niettemin bleef zij volharden en heeft zij uiteindelijk, samen met haar 
zusterorganisaties en met de G.S.D. op velerlei gebied een positieve bijdrage 
kunnen leveren. 

7. de aanpassing van de vereniging “Praktische Hulp”. 

Jarenlang exploiteerde deze vereniging krachtens haar statuten een tehuis voor 
daklozen, zowel voor mannen en vrouwen, als voor kinderen. Tevens is er aan 
verbonden een asiel voor doortrekkende vreemdelingen, maar bovenal de in 
Leeuwarden zo bekend geworden papier- en lompenafhaaldienst. 

Zo op het oog wat ouderwets, maar wie een kijkje in het gebouw aan de Pioenstraat 
neemt, ontdekt al gauw, dat de praktijk toch wel anders is. Dit blijkt vooral ook uit het 
feit, dat het kindertehuis in 1952 door het ministerie van justitie werd goedgekeurd 
als doorgangshuis voor gezinsverpleging, een omstandigheid waarvan door vele 
instanties een dankbaar gebruik wordt gemaakt. 

Tenslotte kan nog melding worden gemaakt van de liquidatie van twee reeds jaren 
oude verenigingen n.l. van “Moederlijke Weldadigheid” en van de “Vereniging ter 
verbetering van de Armenzorg”. 
 
We zijn ons bewust, dat dit overzicht geenszins volledig is; op verschillende facetten 
hadden we zeker dieper moeten ingaan. Toch hopen we, dat uit het voorgaande 
geconstateerd kan worden, dat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van de 
sociale zorg een grote vlucht namen, maar ook, dat de activiteiten van het kerkelijke 
en particuliere initiatief daarmee gelijke tred hebben gehouden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Medische zorg 

De geneeskundige ontwikkeling in Leeuwarden heeft in de afgelopen twintig jaar in 
hoofdzaak die van het gehele land gevolgd. In 1945 stonden we voor de problemen 
van een volk, dat in de oorlog een uitplundering zonder weerga had doorgemaakt, 
maar ook de welvaart van 1965 is niet probleemloos. Eerst de problemen van gebrek 
aan alles en nu die van overvloed. Merkwaardig is, dat de ziekten toen overwegend 
van lichamelijke aard waren en dat nu een niet te miskennen toenemend aandeel der 
ziekten van psychische oorsprong is. Toen ziekten als gevolg van gebrek, honger en 
onhygiënische omstandigheden: infectieziekten, acute zowel als chronische. Nu 
ziekten samenhangend met de welvaart; vetzucht, arterio sclerose, hoge bloeddruk 
enz., neurosen in velerlei vermommingen. Na de oorlog heeft de ontwikkeling zich 
versneld, die reeds in de eerste decennia van deze eeuw inzette. De specialistische 
geneeskunde breidde zich uit, waarnaast zich na 1945 de zogenaamde sociale 
geneeskunde sterk ontwikkelde. De ontwikkeling van de specialistische 
geneeskunde heeft een stormachtige groei van het ziekenhuiswezen met zich mee 
gebracht. De apparatuur, nodig voor diagnostiek en behandeling, is uitgebreider en 
ingewikkelder geworden. De verpleegster is in plaats van een onderbetaalde 
werkkracht, die op haar oude dag (als ze niet tijdig in het huwelijksbootje was 
gestapt) genadebrood mocht eten, een normaal gesalarieerde employé geworden, 
alle brave romantiek ten spijt. Deze ontwikkeling heeft tevens de groei van de voor 
de geneeskunde noodzakelijke hulpwetenschappen in de laboratoria gestimuleerd. 
 
De kosten van de moderne geneeskundige behandeling in en buiten de ziekenhuizen 
zijn dusdanig gestegen, dat men zich angstig moet gaan afvragen, of de 
samenleving deze op den duur wel zal kunnen dragen. Voor de ziekenhuizen wordt 
het steeds moeilijker een sluitende exploitatie te bereiken, terwijl de ziekenfondsen 
en andere verzekerende instanties de premies steeds moeten verhogen. Slechts het 
aanstippen van enige feiten kan dit alles illustreren. Infectieziekten, b.v. difterie, 
poliomyelitis en tuberculose waren in de eerste jaren na de oorlog aan de orde van 
de dag, terwijl bezetter en bevrijders het Nederlandse volk een visitekaartje in de 
vorm van lues en gonorroe nalieten. 

Een paviljoen voor besmettelijke ziekten was in de eerste jaren na 1945 een nuttig 
instituut, al kan men zich afvragen welke motieven lang voor de oorlog hebben geleid 
tot de oprichting van dit inefficiënte, slecht gebouwde, toen reeds aan geen redelijke 
eisen voldoende, instituut; mogelijk de wat verlate gedachte aan een “Pesthuis” 
buiten de stad. De plannenmakers hebben toen zelfs de matige groei van 
Leeuwarden onderschat. In de eerste jaren na de oorlog werden bij de Leeuwarder 
bevolking gevallen van tuberculose gevonden. Een daling, reeds vóór de oorlog 
begonnen, zette zich voort en optimisten dromen nu van de verdwijning van de 
ziekte. 
 
In de naoorlogse jaren bewees het Parkherstellingsoord grote diensten. Vele 
Leeuwarders kuurden verder in Appelscha (Beatrixoord). De tuberculosebestrijding 
heeft, naast de sinds 1945 ingevoerde antibiotica en de toenemende mogelijkheden 
van chirurgische therapie van de longtuberculose, deze ziekte weten terug te 
dringen. Doch één oorzaak mogen wij naast deze medische factoren niet vergeten. 
De tuberculose is een zeer conjunctuurgevoelige ziekte; welvaart en vrede ontnemen 



 

 

de tuberkelbacil een belangrijk deel van zijn “maatschappelijke voedingsbodem”. Nog 
steeds is het gevaar voor de terugkeer van deze ziekte aanwezig. Zij kan terugkeren 
door een verandering in de economische omstandigheden, oorlog, enz. Dit, terwijl 
merkwaardig genoeg, in vroeger jaren de tuberculose zelf bij velen een zekere 
bescherming gaf tegen hernieuwde ernstige besmettingen met een bacil. Vroeger 
had de meerderheid van de adolescenten en jonge volwassenen een positieve 
tuberculinereactie, nu nog slechts enkelen. Jonge volwassenen en adolescenten zijn 
in deze toestand van tuberculineongevoeligheid zeer vatbaar voor tuberculose-
infectie. De import van vreemde arbeidskrachten uit landen met een hogere 
tuberculosemorbiditeit betekent een duidelijk gevaar, terwijl zelfs de onbeperkte 
reislust van de jeugd naar deze landen in vele gevallen een besmettingsgevaar kan 
meebrengen. 
 
In de jaren na de oorlog zijn de geslachtsziekten geruisloos verdwenen (een 
monument van relatieve deugd). De centrale overheid achtte na 1955 een 
consultatiebureau voor deze ziekten voor Leeuwarden en Friesland niet meer nodig. 
Toch behoeven wij ons nog niet te verheugen over de verdwijning van deze ziekten. 
Ook hier kan import van vreemdelingen, reislust naar landen met een grotere 
besmettingskans en het veranderende levenspatroon, dat bij beide seksen een 
grotere promiscuïteit met zich meebrengt, ons bedreigen met een toename van de 
geslachtsziekten. 
 
Spectaculair zijn de resultaten van de bestrijding van bepaalde acute infectieziekten. 
Difterie en poliomyelitis zijn vrijwel verdwenen, terwijl het ontwikkelde schema van 
inentingen een ziekte als kinkhoest belangrijk heeft teruggedrongen. Over deze 
ziekte zijn wij echter minder goed geïnformeerd, omdat de aangifte niet verplicht is. 
Waarschijnlijk is in de jaren na de oorlog het gehele patroon van de besmettelijke 
ziekten zeer sterk gewijzigd, hoewel daarvan slechts ten dele een duidelijk beeld is te 
vormen. De aangiften krachtens de besmettelijke ziektewet omvatten slechts een 
fractie van het aantal gevallen van de daarbij betrokken ziekten. Vast staat de 
verdwijning van difterie en poliomyelitis. Over een vroeger zo gevreesde ziekte als 
roodvonk zijn de opvattingen sterk gewijzigd en mogelijk is het beeld van de ziekte 
veranderd. De oudere geneeskunde sprak misschien niet ten onrechte van de genus 
epidemicus, de aard of het karakter van de epidemie. 
 
Een duidelijke toename, ondanks de hygiëne (?) en de welvaart, doet zich voor op 
het gebied van de zogenaamde salmonellosen en mogelijk neemt de besmettelijke 
geelzucht toe, zij het, dat deze ziekte epidemiologische schommelingen vertoond. 
Beide zijn darminfecties, veelal via voedings- en genotmiddelen verspreid. 
 
Van Leeuwarden kan worden gezegd, dat het aantal aangegeven besmettelijke 
ziekten laag is. Sommige artsen geven nimmer een geval aan, andere tamelijk 
frequent. Op de cijfers valt maar weinig staat te maken. De mortaliteit aan 
infectieziekten is vrijwel tot nul gedaald. 
 
De uitroeiing van ziekten als polio en difterie is een duidelijk succes van de 
bestrijding door systematische inentingen. De bestrijding van deze twee ziekten is 
gekoppeld in één vaccin met de bestrijding van kinkhoest en tetanus. De laatste 
ziekte is een infectieziekte, die echter niet van mens op mens wordt overgebracht; de 
bestrijding van deze ziekte is van belang met het oog op de “nieuwe epidemie” der 



 

 

verkeersongelukken (bij verwondingen die met straatvuil in aanraking zijn geweest, 
doet zich het gevaar tetanus of “klem”, zoals onze voorouders het noemden, voor). 
 
Het is bij de invoering van de poliomyelitisinenting op grote schaal, dat de 
Leeuwarder artsen in spontane samenwerking met de kruisverenigingen, de 
Leeuwarder ziekenhuizen, de geneeskundige en gezondheidsdienst, de 
gemeentesecretarie met steun van de provinciale griffie en het bedrijfsleven, een, zij 
het aanvankelijk bij de centrale gezondheidsautoriteiten niet zeer gewaardeerde, rol 
hebben gespeeld. Op een druk bezochte vergadering in april 1957, na een 
enthousiaste uiteenzetting van dr. H. Cohen van het Rijksinstituut voor de 
Volksgezondheid, besloot de afdeling Friesland Noord van de Koninklijke 
Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst tot inenting tegen polio op grote 
schaal over te gaan. Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat van hieruit een stoot is 
gegeven tot een versnelde invoering van massale inentingen in den lande. Het 
inentingsprogramma van de centrale overheid is hierdoor gestimuleerd, met als 
gevolg, dat een eerste dam tegen de polio is opgeworpen. 
 
Uit deze “inentingsrel” is tussen de geneeskundige en gezondheidsdienst en een der 
eerste initiatiefnemers, een van de praktiserende kinderartsen, medewerkers van het 
Rijksinstituut van de Volksgezondheid en een der provinciale kinderartsen van het 
Groene Kruis een nader contact ontstaan, waaruit resulteerde, dat in Leeuwarden, 
voor het eerst in Nederland, proeven werden verricht met het viervoudige vaccin K, 
D, T en P (kinkhoest, difterie, tetanus en polio). Het vervult de schrijver met enige 
trots aan de ontwikkeling van dit vaccin, zij het als handlanger op bescheiden wijze, 
te hebben mogen medewerken. Zonder de enthousiaste arbeid van beide 
kinderartsen was dit project in Leeuwarden niet tot een gelukkig einde gekomen, 
terwijl de technische en administratieve hulp van het stadsziekenhuis en de 
geneeskundige en gezondheidsdienst niet mag worden vergeten. Eigenlijk is dit een 
hoogtepunt van de activiteit van de geneeskundige en gezondheidsdienst geweest. 
 
De ontwikkeling van de infectieziektebestrijding en de bouw van het kinderziekenhuis 
van het Diaconessenhuis hebben het paviljoen voor besmettelijke ziekten eigenlijk de 
basis van zijn bestaan ontnomen. Besmettelijke ziekten zijn er zelden meer; in de 
laatste jaren evolueerde het paviljoen in de richting van een inrichting voor de 
verpleging van chronische zieken en psychiatrische patiënten, van de laatste in 
hoofdzaak bejaarden. 
 
En hiermede zijn we ongemerkt gekomen aan het veranderende ziektepatroon sinds 
1945. Het toenemend aantal bejaarden doet het aantal chronische zieken stijgen en 
niet in het minst de aantallen geestelijk gestoorden. Men spreekt van het 
bejaardenprobleem soms bijna in termen alsof de ouderdom niet voor de bejaarde 
alleen, maar voor het gehele volk een “plaag”dreigt te worden. 
 
Naast het stijgend aantal bejaarden nemen vooral de welvaartsziekten toe, bij 
voorbeeld hart- en vaatziekten, terwijl de toeneming van longgezwellen door 
overmatig roken van sigaretten ook een “beschavings- of welvaartsziekte” genoemd 
zou kunnen worden. Het toenemend aantal bejaarden, het toenemend aantal 
chronische zieken, het stijgend aantal geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte 
kinderen dat langer blijft leven, dank zij de fabelachtige groei van het “medisch 
kunnen”, schept problemen van verpleging en verzorging, die grote eisen aan de 



 

 

samenleving stellen, op het gebied van financiën en mankracht. 
 
Op het gebied van de verzorging van chronisch zieken staat Leeuwarden niet 
vooraan; nog steeds ontbreekt een goede verpleeginrichting voor chronische zieken, 
terwijl een gelegenheid voor de verpleging van geestelijk gestoorde bejaarden 
eveneens ontbreekt. Het stijgend aantal gehandicapten op jeugdige leeftijd zal op 
den duur toenemende eisen stellen aan de sociale werkgelegenheid, een 
ontwikkeling, die nog slechts aan het begin staat. 
 
Het Diaconessenhuis en het St. Bonifatiushospitaal hebben zich in de afgelopen 
jaren ontwikkeld tot moderne ziekenhuizen. Het stadsziekenhuis is bij deze 
ontwikkeling achtergebleven, hoewel de plannen om de achterstand in te halen 
vastere vormen aannemen en mogelijk binnen afzienbare tijd tot uitvoering komen. 
Dan zal tevens in een behoefte aan een moderne verpleeginrichting voor chronische 
zieken worden voorzien. Voor een deel werd hieraan reeds tegemoet gekomen door 
de omzetting van het Parkherstellingsoord in een verpleeginrichting. 
 
In deze jaren is de aanloop genomen om te komen tot een moderne geneeskundige 
dienst; er zijn plannen in ontwikkeling die, indien de middelen niet ontbreken, deze 
tak van dienst op een moderne leest zullen schoeien. Een hinderpaal, die de 
gezonde ontwikkeling van de sociale geneeskunde in de weg staat, is echter de 
rommelige opbouw van deze tak van gezondheidszorg: een merkwaardige 
“lappendeken” van allerlei particulier initiatief; drie kruisverenigingen, stichtingen en 
andere instellingen bemoeien zich met gezondheidszaken. 
 
De laatste jaren heeft zich, hoewel laat, een zekere vorm van samenwerking tussen 
de Leeuwarder ziekenhuizen ontwikkeld. Tussen de Friese ziekenhuizen bestond 
reeds contact sinds 1940 door de problemen, die de oorlogstoestand opriep. Daaruit 
ontstond in de naoorlogse jaren het laboratorium voor de volksgezondheid voor 
bacteriologie en pathologische anatomie. Ondanks het teruglopen van wat men 
gewoonlijk de infectieziekten noemt, spelen vele micro-organismen nog steeds een 
belangrijke rol als ziekmakende agentia. De bestrijding van deze ziekteverwekkers 
door middel van zogenaamde antibiotica deed en doet de vraag naar 
bacteriologische adviezen toenemen, terwijl de serologie bij de diagnostiek nog 
steeds in belangrijkheid toeneemt. 
 
De behoefte aan pathologisch anatomisch onderzoek, misschien minder in het oog 
lopend voor het grote publiek, is uit de moderne geneeskunde niet meer weg te 
denken, zowel wat het onderzoek van proef-excisies voor de diagnose als wat het 
onderzoek na de dood betreft. Het laatste is altijd een met een loden last van 
sentimenten beladen zaak. Het ware te hopen, dat het grote publiek zich ten aanzien 
van dit vraagstuk van zijn vooroordelen losmaakte; een regelmatig postmortaal 
onderzoek van alle daarvoor in aanmerking komende gevallen zou op den duur de 
geneeskundige ontwikkeling ten goede komen. 
 
Uit de samenwerking tussen de Friese ziekenhuizen is dus het laboratorium voor de 
volksgezondheid voortgekomen. Het was aanvankelijk wat primitief gehuisvest in het 
voormalig kantoor van de energiebedrijven, met later de villa “Vaartzicht” als 
dependance. De ontwikkeling was zodanig, dat een groot, om niet te zeggen groots, 
nieuw gebouw nodig was. Het werd officieel geopend in oktober 1965. 



 

 

 
Uit de in de laatste jaren gegroeide samenwerking van de drie Leeuwarder 
ziekenhuizen (tussen het Diaconessenhuis en het Stadsziekenhuis bestond ten 
aanzien van de opleiding reeds lang een zekere vorm van samenwerking) groeide in 
korte tijd, in overleg met het provinciaal laboratorium voor de volksgezondheid, een 
klinisch chemisch laboratorium, in samenwerking met de afdeling Leeuwarden van 
het Roode Kruis, de bloedbank en de trombosedienst, het provinciale Groene Kruis 
en het Kankerbestrijdingcentrum Leeuwarden. De eerste beide instellingen zijn 
ondergebracht in het gebouw van het laboratorium voor de volksgezondheid, terwijl 
de laatste instelling in het Diaconessenhuis is gevestigd. 
 
Het klinisch chemisch laboratorium is in zijn huidige vorm de samenvoeging van de 
activiteiten op dit gebied in één laboratorium, met dependances in de drie 
ziekenhuizen, onder de leiding van nu nog één klinisch chemicus. Deze functionaris 
is geen medicus, iets wat terloops een licht werpt op de ontwikkeling van de moderne 
geneeskunde en haar specialisatie. Hier gaat de specialisatie zo ver, dat de 
specialist buiten de geneeskunde moet worden gezocht: in het gebied van de 
farmacie en de chemie. De ontwikkeling gedurende het halve jaar dat dit 
gecombineerde laboratorium functioneert, is van dien aard, dat de stoutste 
verwachtingen worden bewaarheid, zo niet overtroffen. Het is zeker, dat wij ten 
aanzien van de klinisch chemische diagnostiek nog slechts aan het begin staan wat 
betreft de soorten van onderzoek en de methoden van onderzoek, terwijl de reeds in 
dit laboratorium ingevoerde automatisering aspecten opent voor de kliniek, die men 
zich in de aanvang van de in dit artikel behandelde periode nog niet had kunnen 
voorstellen. Terwijl de radioactieve isotopen voor de diagnostiek in Leeuwarden nog 
niet worden toegepast, valt alleen op te merken, dat ook hier nog een terrein van 
onderzoek braak ligt, dat weldra in bewerking moet worden genomen. 
 
De bloedbank is een verbetering en rationalisatie van de methodes ten aanzien van 
bloedafname, bloedbewaring en -toediening, terwijl de trombosedienst een 
belangrijke rol speelt bij de behandeling van bepaalde vaatziekten met 
antistollingsmiddelen. 
 
Het kankercentrum, dat zich nu alleen bezig houdt met een registratie van 
gezwelziekten, de zogenaamde follow-up van patiënten met kwaadaardige gezwellen 
en enige voorlichting op het gebied van gezwelziekten, bijvoorbeeld propaganda 
tegen roken in verband met longkanker, kan zich ontwikkelen tot een instituut voor de 
“stralenbehandeling” van kwaadaardige gezwellen. 
 
Ten aanzien van het ziekenhuiswezen kan nog worden opgemerkt, dat zich de 
laatste jaren een gewijzigde vorm van de verpleegstersopleiding aan het ontwikkelen 
is. De directies van het Diaconessenhuis en het Stadsziekenhuis zoeken gezamenlijk 
tastend een weg in deze doolhof. De gedachte achter deze wijzigingen in de 
opleiding is de door velen aangevochten mening, dat bij de zo stormachtige 
ontwikkeling op het gebied van diagnostiek, techniek en behandelingsmethoden de 
behoefte bestaat aan verpleegsters van een hoger intellectueel niveau en een 
sterker gespecialiseerde opleiding. Een gedachte, die bij velen de vrees doet 
opkomen, dat in de ziekenhuizen een bedenkelijk standensysteem zal ontstaan; een 
scala van verpleegkundigen van verschillende rang zal zich met de verpleging bezig 
houden, zo meent men. 



 

 

 
Uit de activiteiten betreffende het laboratorium voor de volksgezondheid is, door 
samenwerking van de Friese ziekenhuizen en de industrie, een stichting 
analistenopleiding voortgekomen, die zich bezig houdt met de opleiding van 
medische analisten en chemische leerling-analisten (en laboranten). Ook deze 
ontwikkeling komt de gezondheidszorg ten goede. 
 
Opgemerkt zij, dat bij de geneeskundige dienst een zogenaamd gezondheidsplan in 
voorbereiding is, dat, evenals de ziekenhuis- en verpleeginrichtingsplannen, te lijden 
heeft van de onderbezetting van deze dienst. 
 
Een ontwikkeling die zich na 1945 geruisloos heeft voltrokken, is de verdwijning van 
het instituut van gemeenteartsen c.q. stadsartsen belast met de zogenaamde 
armenpraktijk. Tengevolge van de ontwikkeling van de ziekenfondsen is het aantal 
niet bij een ziekenfonds verzekerden sterk teruggelopen. 
 
De problemen waarvoor de overheid zich in het huidige tijdsgewricht ziet geplaatst, 
zijn nauw verbonden met de problemen van opvoeding, onderwijs en sociale zorg. 
 
De schoolartsendienst van de geneeskundige en gezondheidsdienst (oorspronkelijk 
een districtsdienst van de gemeenten) richtte aanvankelijk de activiteiten (en dit 
terecht in de naoorlogse jaren) op de somatische aspecten van het schoolkind. 
 
Na de oorlog onderging het buitengewoon lager onderwijs een sterke ontwikkeling. 
Naast de scholen voor imbecielen en debielen deed de school voor leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden haar intrede, waardoor de behoefte aan betere diepgaande 
psychologische voorlichting en onderzoek zich deed gevoelen. Het is een 
ontwikkeling, die nog aan het begin staat, omdat niet alleen de schoolpsycholoog zijn 
intrede deed, doch ook de jeugd- of kinderpsychiater. De wetenschappelijk 
gefundeerde pedagoog behoort in de toekomst zijn aandeel in de gezondheidszorg 
voor het schoolkind bij te dragen. De vraag is, of niet te vaak schoolkinderen aan 
lichaam en ziel schade lijden, geestelijk en intellectueel te kort komen bij het huidig 
onderwijssysteem, tot schade van de maatschappij. 
 
Naast de schoolgeneeskunde, of beter: ervoor, valt de zorg voor zuigeling en kleuter. 
Dit is een zaak van de kruisverenigingen. Een ontwikkeling is aan de gang om een 
betere aansluiting tussen beide takken gezondheidszorg te vinden. Hier vinden de 
geneeskundige en gezondheidsdienst en de kruisverenigingen elkaar, evenals in de 
organisatie van de entgemeenschap, waarin kruisverenigingen, huisartsen en de 
geneeskundige en gezondheidsdienst samenwerken bij de uitvoering van de 
inentingsprogramma’s van de centrale overheid. 
 
De geneeskundige en gezondheidsdienst in Leeuwarden heeft de curatieve 
verzorging van bejaarden tot taak in “De Terp”, een gemeentelijk tehuis voor 
bejaarde mannen, die zich minder goed in de normale bejaardentehuizen 
aanpassen. De geneeskundige en gezondheidsdienst heeft daardoor, zij het 
bescheiden, contact met het na de oorlog ontstane “specialisme” geriatrie. Het 
gehele probleem van de bejaardenzorg in dit korte bestek uitgebreid behandelen is 
onmogelijk. Het is nu nog een zaak van zoeken en tasten. 
 



 

 

Op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg werd in de naoorlogse jaren 
onder auspiciën van het Fries Patronaat de sociaal-psychiatrische dienst opgericht, 
een instelling, die uit het gebied van de voor- en nazorg van geesteszieken niet meer 
is weg te denken en waarmede de geneeskundige en gezondheidsdienst een 
vruchtbare en hartelijke samenwerking heeft. De ontwikkeling van de sociale 
psychiatrie in Friesland is geheel een product van de in dit overzicht beschreven 
periode. Het heeft ongetwijfeld aan velen enige moeite gekost de activiteiten van 
deze dienst naar waarde te schatten. Hoewel er steeds op de activiteiten van sociaal-
geneeskundige instellingen kritiek zal zijn, staat het vast, dat de sociaal-
psychiatrische dienst een leemte opvult in de geestelijke gezondheidszorg, waarvoor 
noch de praktiserende zenuwartsen, nog de inrichtingsgeneesheren voldoende tijd 
hebben. 
 
De sterk veranderende maatschappelijke toestanden, de geringe tolerantie, die in de 
moderne samenleving voor geestelijk gehandicapten bestaat, de grote kans op het 
ontstaan van psychische aberraties ten gevolge van de moderne maatschappelijke 
structuur aan de ene kant en de moderne medicamenteuze therapie van psychische 
aandoeningen, de op snellere resocialisatie gerichte therapie in de inrichtingen, 
waardoor een vroeger ontslag uit de psychiatrische klinieken geschiedt, ter andere 
zijde, scheppen een grotere behoefte aan zogenaamde “psychische begeleiding” van 
velen, die in de maatschappij gevaar lopen, wat hun psychische validiteit betreft. 
 
De toenemende therapeutische mogelijkheden hebben er in de laatste jaren toe 
geleid, dat in Leeuwarden een centrum voor psychotherapie is opgericht, waarin 
samengewerkt wordt door de in Friesland gevestigde psychiaters, de psychiatrische 
kliniek in Groningen, de sociaal-psychiatrische dienst en de psychiatrische inrichting 
in Franeker. 
 
De moderne inzichten op het gebied van de psychiatrie hebben er toe bijgedragen, 
dat in de laatste maanden van 1965 enig gerucht is ontstaan over de positie van de 
psychiatrische inrichting in Franeker en de eventuele plannen om een deel van de 
activiteiten van deze inrichting over te plaatsen naar een instituut, dat meer centraal 
in of bij Leeuwarden zou zijn gevestigd. Ongetwijfeld hebben deze geruchten 
aanleiding gegeven tot een gevoel van onbehagen in de oude academiestad. 
 
De zorg voor de geestelijke volksgezondheid heeft de behoefte doen ontstaan aan 
een veelzijdig instituut voor onderzoek, therapie en voorlichting op dit gebied. Op 
provinciaal niveau is in de naoorlogse jaren het instituut geestelijke gezondheid 
ontstaan met afdelingen: 

1. 1. Sociaal-pedagogische dienst, zorg voor geestelijk gehandicapten; 
2. 2. Medisch opvoedkundig bureau. De naam geeft al aan in welke richting men hulp 

wil geven. 
3. 3. Kinderpsychologische afdeling. 
4. 4. Een afdeling psychotechniek, bedrijfspsychologie. 

Naast dit instituut werken nog het Christelijk bureau voor school- en beroepskeuze 
en een Katholiek medisch opvoedkundig bureau. 
 
Het is, gezien de Nederlandse verhoudingen, begrijpelijk, dat op dit terrein een 



 

 

duidelijk naar de religieuze signatuur gerichte indeling is ontstaan. De vraag doet 
zich voor of deze ontwikkeling gelukkig is, terwijl men zich omgekeerd kan afvragen 
of enige in de provinciale hoofdstad gevestigde psychologische instituten wel naar 
behoren de verschillende delen van de provincie kunnen bedienen. Bij enkele 
gemeenten en ook bij de geneeskundige en gezondheidsdienst in Leeuwarden is de 
wens opgekomen om een psycholoog c.q. psychologen in eigen dienst te hebben, 
omdat op deze wijze zeker in plaatsen met een eigen geneeskundige en 
gezondheidsdienst een betere samenwerking tussen schoolartsen en psychologen 
kan ontstaan, terwijl tevens het contact tussen de andere artsen van de 
geneeskundige en gezondheidsdienst en de psychologen beter tot stand kan komen, 
al was het alleen al door meer mogelijkheden tot een informeel contact. 
 
De grotere belangstelling voor de minder validen heeft in het afgelopen tijdperk van 
twintig jaren overal in den lande aanleiding gegeven tot de oprichting van provinciale 
stichtingen, die zich met de problemen van de revalidatie bezig houden. Ook in 
Friesland is een stichting “Revalidatie Friesland” opgericht met een arts voor 
revalidatie, die zich in hoofdzaak bezig houdt met de directe sociale voorzieningen 
voor minder validen, plaatsing in revalidatie-inrichtingen, prothesevoorzieningen, 
aangepaste arbeid, enz. Met deze instelling onderhoudt de geneeskundige en 
gezondheidsdienst regelmatig contact. 
 
Het bestek van dit geschrift leent zich er niet toe, om een beschouwing te wijden aan 
het aantal medische, paramedische en sociale instanties, die de in zijn validiteit te 
kort komende mens omringen. De activiteiten van de stichting “Revalidatie Friesland” 
hebben er toe geleid, dat aan het St. Bonifatiushospitaal en aan het Diaconessenhuis 
als specialist een revalidatiearts is verbonden. Na de oorlog heeft Friesland ook een 
eigen geneeskundig inspecteur voor de volksgezondheid gekregen, die in 
Leeuwarden is gevestigd. Vermeld mag voorts worden, dat krachtens de 
gezondheidswet een centrale raad en provinciale raden voor de volksgezondheid zijn 
ingesteld. Voor Friesland is deze raad in Leeuwarden gevestigd. 
 
Op het terrein van de sociale geneeskunde heeft de bedrijfsgeneeskunde zich nog 
niet ontwikkeld. Het ziet er evenwel naar uit, dat deze ontwikkeling zich in de 
komende tijd zal voltrekken, in samenhang met de groeiende betekenis van de 
industrie. 
 
Wat de hygiëne betreft, kunnen van medische zijde enige vraagstukken slechts 
worden aangeduid. De aandacht verdienen het tegengaan van watervervuiling, de 
opruiming van het tonnenstelsel, in samenhang met een goede riolering annex 
rioolwaterzuivering. De luchtvervuiling speelt door de graad en de aard van de 
industrialisatie slechts een kleine rol. 
 
Bij deze sterk somatische gerichte belangen (hoewel aan geur en walm ook 
geestelijke aspecten zijn verbonden) komen allerlei geestelijke noden naar voren, 
samenhangend met omvang en aard van de woningbouw (geluidshinder) en, in het 
algemeen, de moderne stadsstructuur, waarmee het groeiende Leeuwarden 
evenzeer wordt geconfronteerd als andere steden; een ontwikkeling, die uit 
sociaalgeneeskundig oogpunt een speciale, door bezorgdheid ingegeven, 
belangstelling vraagt. 



 

 

Zorg voor Veiligheid 

 
15 April 1945. Leeuwarden werd van de Duitsers bevrijd. Een chaos bleef over op 
allerlei terrein. Weliswaar waren door de regering in ballingschap allerlei 
voorzieningen - ook op bestuurlijk gebied - getroffen, maar de uitvoering van al die 
maatregelen verliep niet zo glad. Het was in het bijzonder ook de politie, die, belast 
met de handhaving van de openbare orde en rust en die toch ook diende te waken 
voor de rechtszekerheid van de mensen, voor grote moeilijkheden kwam te staan, 
niet alleen voor wat betreft haar uitvoerende taak, doch ook met betrekking tot haar 
interne organisatie. 
 
Wel was men direct na de oorlog begonnen met de reorganisatie van de 
Nederlandse politie en de regels daarvoor waren neergelegd in het buitengewoon 
politiebesluit en even later in het politiebesluit 1945. Er zouden echter nog twaalf 
jaren verlopen eer dit alles zijn beslag had gekregen in een wet. Het werd de 
politiewet 1957, het uiteindelijke resultaat van een meer dan honderdjarige arbeid op 
dit gebied. 
 
Ook op bestuurlijk terrein ten aanzien van de politie bracht deze politiewet 1957 toch 
wel een wat vaste lijn in de veelheid van aspecten, die de politieorganisatie sedert 
1814 kenmerkten. De bespreking van deze organisatie zou vele hoofdstukken 
vergen. Daarom wordt in het kader van dit overzicht slechts enige aandacht besteed 
aan de plaats van de burgemeester. In de politiewet wordt hij belast met de 
algemene leiding, de organisatie en het beheer van de gemeentepolitie, terwijl verder 
is bepaald, dat voor de handhaving van de openbare orde de burgemeester optreedt 
als hoofd van de politie ter plaatse en dat voor die handhaving de in de gemeente 
dienstdoende politie onder zijn bevelen staat. Voorschriften, waaraan deze autoriteit 
dus belangrijke bevoegdheden kan ontlenen en waarin de verantwoordelijkheid toch 
wel eng is omschreven. Tot zover in dit verband de politiewet 1957. 
 
De praktijk leert - en het kan ook niet anders - dat het beleid door de korpschef in 
nauw overleg met de burgemeester wordt uitgestippeld. In een gemeente als 
Leeuwarden is de burgemeester opsporingsambtenaar noch hulpofficier van justitie 
en hij wordt derhalve in het eigenlijke politiewerk niet direct betrokken, behoudens uit 
de aard van de zaak in die gevallen, waarin een ernstige verstoring van de openbare 
orde dreigt of een feit is geworden. In de achter ons liggende jaren hebben dergelijke 
ordeverstoringen op een grotere schaal zich enkele malen voorgedaan. 
 
Allereerst wordt hierbij gedacht aan de berucht geworden “Slag op het Zaailand”, ook 
wel bekend onder de naam van “Kneppelfreed”, zo genoemd, omdat de 
gemeentepolitie op deze vrijdag ter beteugeling van die ordeverstoring gebruik moest 
maken van de gummistok. De aanleiding tot deze toch wel zeer ernstige 
ordeverstoring was een zitting van de arrondissementsrechtbank op 16 november 
1951. Enkele voormannen uit de Friese Beweging, met name Fedde Schurer en T. 
de Jong, moesten terecht staan als verdacht van belediging van de kantonrechter te 
Heerenveen, mr. S.R. Wolthers. Men wilde daarbij tevens een uitspraak forceren 
omtrent de vraag of het toegestaan was de eed in het Fries af te leggen. Men had 
besloten, dat deze terechtzitting zou plaats vinden in een kleine zaal van het paleis 



 

 

van justitie, doch de belangstelling voor deze affaire was zo groot, dat velen in die 
zaal gen plaats konden vinden. De gangen van het gebouw stonden vol met 
belangstellenden en toen bleek, dat de parketwacht van de rijkspolitie geen kans zag 
het paleis van justitie te ontruimen, werd assistentie gevraagd van de 
gemeentepolitie. De mensen werden verwijderd en al mokkend en zich lijdelijk 
verzettend verdween de groep naar het parkeerterrein tussen de “Harmonie” en het 
Paleis van Justitie. Men ging spreekkoren aanheffen en riep onder meer: “Wy wolle 
Fedde sjen”. Aan dit alles werd nog kracht bijgezet door het gebruik van autoclaxons 
en het kabaal werd zo hevig, dat men zich in de zittingzaal niet meer verstaanbaar 
kon maken; redenen, waarom de politie de menigte moest verspreiden. Het publiek 
dromde hierna samen op het Wilhelminaplein. De groep was inmiddels aangegroeid 
tot verscheidene honderden mensen, die een dankbaar gebruik maakten van het feit, 
dat op het Wilhelminaplein nog kramen en goederen aanwezig waren van de 
weekmarkt. De politie werd dan ook alras bekogeld met allerlei fruit, ja zelfs met lege 
kisten en stukken hout van marktkramen. De orde moest hersteld en met behulp van 
de gummistok en later nog met de brandspuit kon uiteindelijk de massa uiteen 
worden gedreven. Dit muisje had echter nog een staartje, want later bereikten de 
politie en de justitie vele klachten van “toeschouwers” - onder wie ook journalisten en 
personen met bekende namen uit de Friese Beweging - dat zij door de politie waren 
mishandeld. 
 
De vertoning van de film “Rock Around The Clock” had reeds in verscheidene 
plaatsen in den lande aanleiding gegeven tot ordeverstoringen op de straat, zowel 
door jongens als door meisjes, voornamelijk “teenagers”. Toen deze film dan ook op 
19 oktober 1956 in de Cinema-bioscoop aan de Wirdumerdijk werd vertoond, was de 
politie paraat en op alle eventualiteiten voorbereid. Toen die avond de bioscoop 
uitging, drongen vele honderden jongelui voor dat gebouw samen en al dringende en 
schreeuwende golfde deze massa heen en weer tussen Wirdumerdijk en 
Nieuwestad. Het verkeer liep vast. Op den duur gaf alleen het geschreeuw en gejoel 
blijkbaar niet meer voldoende bevrediging en begon een aanval van deze 
opgeschoten lummels zich te vergrijpen aan andermans eigendommen. Men trachtte 
auto’s in de gracht te gooien en straatlantaarns werden uitgetrapt, spiegelruiten van 
zaken aan de Nieuwestad vernield. De politie, die bekogeld werd met bloempotten 
en zelfs met ijsco’s, voerde verscheidene charges uit met de gummistok, waarbij rake 
tikken werden uitgedeeld. De volgende avond herhaalde zich de geschiedenis en dit 
alles was voor de burgemeester aanleiding de vertoning van de film te verbieden. 
 
De moderne tijd kenmerkt zich door de verschijning in het straatbeeld van de nozems 
en de provo’s. Tot op heden hebben deze groepen - zij zijn samengesteld uit alle 
geledingen van de bevolking - in Leeuwarden betrekkelijk weinig moeilijkheden 
veroorzaakt. In de tweede helft van 1965 zijn hier, in navolging van andere grote 
steden, wel enige groepen nozems op de straat met elkaar slaags geweest, doch 
door een snel optreden van de politie en de arrestatie van een tiental van die 
belhamels was het kwaad de kop ingedrukt. De justitie stond achter dit alles en zeer 
spoedig na de aanhouding werden de verdachten berecht. Deze snelle afdoening 
van het geheel heeft zeer zeker een grote preventieve werking gehad. 
 
Een aantal provo’s - artistiekelingen werden zij genoemd - heeft nog geprobeerd een 
“happening” te houden bij het beeld “Us Mem” aan het Zuiderplein. Het is bij 
proberen gebleven en het zaakje is doodgebloed. Volgens inlichtingen die de politie 



 

 

bereikten, is er omstreeks september 1965 nog sprake van geweest, dat op een 
vrijdagavond omstreeks 300 nozems met bromfietsen en auto’s uit Den Haag zouden 
komen om in Leeuwarden met bevriende makkers op de straat de strijd aan te 
binden met vijandige “gangs”. De nozems in Leeuwarden hadden zich verenigd in de 
“Dingley Boys”, “The Hawks” en de “Vliegende Tijgers”, om enkele van deze groepen 
te noemen. Een omroepvereniging heeft het zelfs nodig gevonden een televisie-
uitzending te wijden aan de nozemgroepen uit Leeuwarden, tengevolge waarvan 
deze langharige en met lederen vesten geklede slenteraars juist bereikten wat zij 
graag wilden: het op een stoere manier in de openbaarheid komen, waaraan in een 
dergelijk geval geen enkel risico is verbonden. De voorstelling van zaken was erg 
geflatteerd en waar men nadien ook kwam, daar werd gesproken over het zo erge 
nozemprobleem in Leeuwarden. De politie had van de bewuste omroepvereniging 
het verzoek gekregen aan de uitzending mede te werken, doch om begrijpelijke 
redenen werd voor de eer bedankt. 
 
Een vermeldenswaardige onderbreking van de dagelijkse politiezorgen en een 
voorbeeld van dienstbetoon in de ware zin des woords is geweest de hulp, die in de 
periode van 18 tot en met 30 oktober 1954 door een twintigtal Leeuwarder 
politiemannen is verleend aan een aantal boeren in de omgeving van Zijen in Drente. 
De aardappeloogst van deze boeren dreigde door het bijzonder natte voorjaar 
verloren te gaan. De politiemannen hebben de handen uit de mouwen gestoken en 
de boeren op een, zoals later werd gezegd, voorbeeldige wijze geholpen bij het 
binnenhalen van de aardappeloogst. Iedere morgen om omstreeks zes uur werden 
zij met een auto naar Zijen gebracht. 
 
Terugkerend naar de realiteit van het politiewerk, moet nog een ander facet van de 
openbare orde worden gememoreerd, namelijk dat van de justitiële politie, de 
recherche. In het bestek van dit overzicht moet uit de aard van de zaak een 
summiere greep gedaan worden uit de veelheid van criminele aangelegenheden, 
waarvoor de politie zich in de loop van deze jaren heeft geplaatst gezien. 
 
Een spectaculaire zaak, die in het jaar van 1958 in politionele en in justitionele 
kringen opgeld deed, was de zaak “Dr. O(pdam)”, de arts uit Berkel, die wegens 
moord op zijn vrouw een levenslange gevangenis uitzat in de gevangenis te 
Leeuwarden. Het was een vergiftigingsmoord, begaan met cyaankali. Deze 
intellectuele misdadiger heeft kans gezien om in de nacht van 4 op 5 februari 1958 
op een ingenieuze wijze, waarvoor een zeer lange tijd van voorbereiding nodig was 
geweest, zijn medegevangene A.L. Lodder, die - merkwaardige coïncidentie - 
eveneens was veroordeeld wegens moord op zijn vrouw, om het leven te brengen en 
ook weer door middel van cyaankali. Dat een dergelijk misdrijf in een gevangenis kon 
worden gepleegd op deze wijze, was uniek in de criminele geschiedenis. Dr. Opdam, 
die in alle toonaarden ontkende en op velerlei manieren, die er van getuigden goed 
doordacht te zijn, probeerde zijn onschuld te bewijzen, werd door de 
arrondissementsrechtbank te Leeuwarden en later, in hoger beroep, door het 
gerechtshof andermaal tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Eerst 
kortgeleden heeft deze man de moord op zijn vrouw bekend en tevens gratie 
gevraagd van de hem eerst opgelegde straf. Het behoeft natuurlijks nauwelijks 
gezegd, dat de politie te Leeuwarden aan het onderzoek, dat een lange tijd in beslag 
heeft genomen en dat zich zelfs tot in België heeft uitgestrekt, de handen vol heeft 
gehad. 



 

 

 
De tweede wereldoorlog heeft onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op de criminaliteit. 
De jeugd van toen werd opgevoed in tijden van een ander normbesef, de wijze van 
plegen van het delict is veranderd en vandaag de dag gaat als het ware een golf van 
geweldmisdrijven over ons land. Misdrijven, die voordien zelden voorkwamen. 
 
Toen het einde van die oorlog daar was, moest dat gevierd worden. Het gevolg 
hiervan was, dat het drankgebruik en het drankgebruik in ernstige mate toenamen en 
ook op het terrein van de zeden haperde er het een en ander. Velen hadden het 
gevoel, dat toen “vrijheid” betekende, dat alles maar mocht en alles maar kon. Al 
deze omstandigheden hebben de politie veel werk gegeven. Het aloude “Wijntje en 
Trijntje” speelde derhalve een belangrijke rol in de naoorlogse jaren. 
 
De prostitutie zag haar kans schoon en zij heeft deze ook gegrepen. In Leeuwarden 
kwamen er nogal wat huizen, waar gelegenheid werd gegeven tot het plegen van 
ontucht, in de meeste gevallen gekoppeld aan drankverkoop. Zelfs vrouwen uit 
Amsterdam en Den Haag kwamen zich hier vestigen om het oudste beroep van de 
wereld uit te oefenen. Verscheidene acties van de recherche hebben uiteindelijk een 
einde gemaakt aan het welig tieren van die rendez-vous huizen. Een van de 
exploitanten daarvan verklaarde bij haar arrestatie, dat de politie eigenlijk nog te 
vroeg was gekomen, omdat zij kort tevoren op verzoek van haar “klanten” een 
negerin had besteld. Het was wel jammer, maar het feest is dus niet doorgegaan. 
Hoe het zij, de meeste van die “meisjes” keerden Leeuwarden de rug toe en één van 
hen is enkele jaren later in Den Haag in de uitoefening van haar beroep vermoord. 
Onlosmakelijk aan deze affaires verbonden is natuurlijk de souteneur. Ook dergelijke 
“heren” kwamen in Leeuwarden op de buit af, doch mede door de genoemde acties 
werd hen hier het werken onmogelijk gemaakt. Daarbij kwam nog, dat de opgelegde 
straffen afschrikkend werkten. Zo werd één van deze souteneurs veroordeeld tot 3 
jaren rijkswerkinrichting en 7 weken hechtenis; dit laatste terzake van een zevental 
overtredingen van de drankwet 1931. 
 
De afdeling van de gemeentepolitie, die zich in het bijzonder bezig houdt met onder 
meer het toezicht op de drankwetinrichtingen, is de afdeling bijzondere wetten. De 
drankwetcontrole is een aangelegenheid, die bij voortduring de aandacht van de 
politie eist en haar daardoor - ook in administratief opzicht - veel werk geeft. Ter 
illustratie moge dienen, dat op 1 mei 1939 in deze gemeente in totaal 80 
drankwetvergunningen werden verleend, waarvan 20 volledige, 44 tap-, 14 slijt- en 2 
sociëteitsvergunningen. Op 1 mei 1965 waren 69 vergunningen uitgegeven, waarvan 
14 volledige, 36 tap-, 17 slijt- en 2 sociëteitsvergunningen. Met toepassing van 
verschillende bepalingen van de drankwet werden in de periode van 1 mei 1945 - 1 
mei 1965 in totaal 24 vergunningen ingetrokken. Na de laatstgenoemde datum en 
wel op 4 november 1965 kwam nog één tapvergunning door intrekking te vervallen, 
namelijk die, welke werd uitgeoefend in het hotel “De Groene Weide”, dat werd 
opgeheven. Uit deze cijfers komt derhalve naar voren, dat in de genoemde periode 
14 drankwetvergunningen werden verleend. 
 
Nog een andere vorm van een drankwetinrichting is: de kroeg. In het jaar 1947 
werden door de burgemeester van Leeuwarden ingevolge de bepalingen van de 
verordening regelende de politie op de openbare vermakelijkheden en plaatsen van 
vereniging een viertal kroegen op de lijst geplaatst. In de loop der jaren verdwenen er 



 

 

drie, zodat er thans in deze gemeente nog maar één kroeg is overgebleven. 
 
Tot de competentie van de afdeling bijzondere wetten behoort verder nog onder 
meer het toezicht op de naleving van de arbeidswet, de winkelsluitingswet, de 
bioscoopwet, de economische wetten, waaronder de verschillende vestigingswetten 
en besluiten en bijvoorbeeld ook nog de leerplichtwet. Zij is daarnevens nog belast 
met de registratie van de jachtaktehouders, de machtiginghouders inzake de 
vuurwapen- en wapenwet. Het is wel gebleken, dat vóór de oorlog al deze controles 
zo te hooi en te gras plaats vonden, doch heden ten dage heeft deze afdeling iedere 
dag druk werk, omdat het toezicht op al deze sociale- en utiliteitswetten een 
belangrijk onderdeel vormen van de politiezorg. In samenwerking met de 
geüniformeerde dienst wordt bovendien nog controle gehouden op de sluitingsuren 
van de plaatsen van vermaak en in dit verband zij nog vermeld, dat in het jaar 1964 
in totaal 2192 vergunningen werden afgegeven voor openbare vermakelijkheden. 
 
Door de toename van het aantal baldadigheden heeft de korpsleiding zich in de jaren 
nà de oorlog genoodzaakt gezien een speciale afdeling in het leven te roepen, die tot 
taak heeft de bestrijding van dat euvel en het onderzoeken van klachten, die de 
politie in verband met dergelijke feiten bereikten. Zij heeft zich verder nog belast met 
de regeling van de veroorzaakte schade. 
 
Weer een geheel ander aspect van de openbare orde is het toezicht op de hier ter 
stede verblijvende vreemdelingen. Verschillende factoren hebben hun invloed gehad 
op de terzake gewijzigde omstandigheden. Zo kunnen in dit verband worden 
genoemd de steeds verdergaande integratie op politiek, economisch en sociaal 
terrein, de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949, de 
bestuursoverdracht van Nederlands Nieuw-Guinea op 1 oktober 1962 en verder nog 
de Hongaarse opstand in 1956. Al deze factoren zijn er oorzaak van geweest, dat 
vele vreemdelingen zich in Nederland en dus ook in Leeuwarden al dan niet blijvend 
kwamen vestigen. Waren het vóór de oorlog voornamelijk vreemdelingen uit de 
Europese buurlanden, waarmede de politie bemoeiing had, vandaag zijn het 
mensen, die afkomstig zijn uit - men kan wel zeggen - alle delen van de wereld. Het 
aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten heeft nogal wat Italianen en 
Spanjaarden naar Leeuwarden doen komen. Velen, die uit Indonesië en uit 
Nederlands Nieuw-Guinea waren gerepatrieerd, hebben de politie werk gegeven in 
verband met hun naturalisatieaanvragen. Dit was ook - zij het in mindere mate - het 
geval met Hongaarse vluchtelingen. Ter toelichting diene nog, dat in het jaar 1940 
137 vreemdelingen stonden geregistreerd. Op 31 december 1964 bedroeg dit aantal 
455 en in datzelfde jaar werden 410 verblijfsvergunningen uitgereikt. 
 
Ter afsluiting van dit overzicht volgen hieronder nog enkele cijfers, die het verloop 
weergeven van de criminaliteit in Leeuwarden. 
 
In het jaar 1939 kwamen 662 misdrijven ter kennis van de politie, waaronder 36 
tegen het leven en tegen de persoon, 201 tegen eigendommen en 26 
zedenmisdrijven. In datzelfde jaar werden 2438 processen-verbaal opgemaakt 
terzake van overtredingen. 
 
In 1946 kwamen 1461 misdrijven ter kennis van de politie, waarvan 38 tegen het 
leven en tegen de persoon, 1147 tegen de eigendom en 37 zedendelicten. Het 



 

 

aantal processen-verbaal wegens overtredingen bedroeg 7556. 
 
Voor het jaar 1964 bedragen deze cijfers: 842 misdrijven ter kennis van de politie, 
waarvan 61 tegen het leven en tegen de persoon, 464 tegen de eigendom en 39 
zedenmisdrijven. Wegens overtredingen werden in dat jaar 13.682 processen-
verbaal opgemaakt. 
 
 

Het verkeer 

Het verkeer baart niet alleen de rijksoverheid, doch ook de provinciale en de 
gemeentelijke overheden grote zorgen. Als men in vroeger dagen het verkeer ter 
sprake bracht, bedoelde men in de allereerste plaats en vrijwel uitsluitend de 
verkeersdeelnemers, toen dus de fietsers, de bespannen wagens, de handkarren, de 
motorfietsen en de auto’s. Voetgangers bezorgden eigenlijk niemand een bijzondere 
last. Alles ging nog wel langs de wegen van geleidelijkheid en zo kon het gebeuren, 
dat de verkeerswetgeving nog werd gevonden in de motor- en rijwielwet van 1905. 
Het zou duren tot 1935 eer men zover was gevorderd, dat de verkeersbepalingen in 
een geheel nieuwe wegenverkeerswet - de wet van 13 september 1935 - waren 
samengebundeld. Uit de memorie van toelichting op die wet blijkt, dat de toenmalige 
minister als doel van die nieuwe wet voor ogen had: het verkrijgen van een grotere 
veiligheid op de weg, welk doel door de bestaande motor- en rijwielwet niet kon 
worden nagestreefd, daar deze wet in feite te veel bleek te regelen, waardoor een 
onvoldoende aanpassing aan de steeds wisselende verkeerseisen werd verkregen, 
terwijl zij aan de andere kant niet de mogelijkheid liet om met voldoende strengheid 
tegen hen, die gevaren op de weg veroorzaakten, op te treden. Gezien de huidige 
ontwikkeling van het verkeer en de gedragingen van vele weggebruikers, is men toch 
wel geneigd zich af te vragen of het doel, dat die minister met de wegenverkeerswet 
voor ogen had, inderdaad is bereikt. Door allerlei parlementaire omstandigheden, 
door voortdurend weer nodig gebleken wijzigingen van de wet in verband met de 
technische ontwikkeling van het verkeer en de verkeersmiddelen en last but not least 
tengevolge van de tweede wereldoorlog zou het nog tot 1 januari 1951 duren, 
voordat deze wegenverkeerswet van 1935, zij het dan ook meermalen gewijzigd, in 
werking trad. 
 
Het begrip “verkeer” heeft nu een veel ruimere betekenis gekregen. Men spreekt niet 
alleen meer over de verkeersdeelnemers, doch men begrijpt daarin dan verder een 
veelheid van factoren, zoals wegenbouw, wegenaanleg, beveiliging, verkeersregeling 
en -doorstroming, om enkele daarvan met name te noemen. Men kan veilig stellen, 
dat “het verkeer” een wetenschap is geworden en dat het op vele facetten van het 
maatschappelijk leven zijn stempel drukt. Men heeft, evenals op andere terreinen, 
ook en in het bijzonder op het gebied van het verkeer moeite de technische 
ontwikkeling bij te houden. Een bewijs van het feit, dat het resultaat van allerlei 
voorschriften, maatregelen en regelingen onvoldoende wordt geacht om dat verkeer 
in alle opzichten veilig te maken is, is, dat steeds weer in de pers, voor radio en 
televisie, zowel van de kant van de overheid als van particuliere zijde (ANWB, de 
KNAC, het Verbond van Veilig Verkeer) de nadruk moet worden gelegd op de 
onveiligheid van dat verkeer. Tengevolge van dit alles is ook de taak van de 



 

 

verkeerspolitie toch wel veranderd. 
 
In de jaren kort vóór de tweede wereldoorlog was het in vele, in het bijzonder de niet 
grote gemeenten, een soort statuskwestie, als men de politie ging motoriseren. Dit 
gebeurde dan niet zozeer met het oogmerk om een verkeersafdeling bij de politie in 
het leven te roepen, als wel onder het motto van “men moet met zijn tijd meegaan”. 
Thans is dit echter een dringende en dwingende verkeersnoodzaak geworden. 
 
Ook in de gemeente Leeuwarden bleef op dit punt niet achter en in het jaar 1939 was 
de gemeentepolitie alhier “gemotoriseerd”. Men had de beschikking over een 
bestelauto, waarin banken waren aangebracht en men noemde dit voertuig de 
“overvalwagen”. Het werd meer gebruikt voor het transporteren van dronken mensen 
en voor het vervoeren van gevonden rijwielen dan voor specifieke 
verkeersaangelegenheden. Maar..... de politie was verder nog uitgerust met een 
tweetal motoren met zijspan, waarvan bij optochten, koninklijke bezoeken e.d. een 
naarstig gebruik werd gemaakt. Zo langzamerhand deed zich de behoefte aan een 
speciale verkeersafdeling voelen en bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog 
bestond een dergelijke afdeling hier. Zij was samengesteld uit een inspecteur en vier 
agenten. Men dient hierbij wel te bedenken, dat de gemeente Leeuwarden toentertijd 
circa 55.000 inwoners telde, dat op 1 januari 1944 een gedeelte van het grondgebied 
van de gemeente Leeuwarden werd geannexeerd, waardoor 16.599 mensen aan het 
toen bereikte inwonertal werden toegevoegd, en dat per 1 november 1965 de 
gemeente Leeuwarden 86.555 inwoners telde. Deze gemeente heeft nu een 
oppervlakte van 6486 ha, met een bouwde kom van 778 ha en een 
bevolkingsdichtheid van 1369 per km2. In de jaren om het begin van de tweede 
wereldoorlog speelde het grootste gedeelte van het verkeer zich af in de binnenstad. 
In het jaar 1939 hadden hier 470 aanrijdingen plaats, waarvan 2 met dodelijke afloop 
en 349 met slechts materiële schade. Op het Zuiderplein kwamen de meeste van die 
aanrijdingen voor, namelijk 23, en daarna op de Nieuwestad, namelijk 19. Het 
verkeer was toen toch ook al drukker geworden in vergelijking met voorafgaande 
jaren. Het aantal aanrijdingen in 1938 bijvoorbeeld bedroeg 459 en in 1937 418. In 
het jaar 1940 waren het er 404, waarbij 5 met dodelijke afloop. Typisch is, dat er in 
dat jaar op het Zuiderplein maar 7 aanrijdingen gebeurden. Het zwaartepunt had zich 
namelijk verlegd naar de Mr. P.J. Troelstraweg, want in 1940 vonden op die weg 36 
aanrijdingen plaats. Hierop is van invloed geweest de legering van een groot aantal 
Duitse militairen op het vliegveld, alsmede de massale aanvoer met vrachtauto’s van 
materialen, bestemd voor dat vliegveld. Het is duidelijk, dat in de oorlog de 
verkeersintensiteit steeds verder afnam en dat dientengevolge het aantal 
aanrijdingen ook steeds verminderde. De cijfers geven hiervan een aardig beeld. Zo 
waren het er in 1941 233, in 1942 113, in 1943 57 en in 1944 38. In 1945 kwam het 
verkeer weer van de grond en in dat jaar werden dan ook 122 aanrijdingen 
geregistreerd. 
 
Bij de bevrijding van Leeuwarden in april 1945 was het voertuigenpark van de 
gemeentepolitie gereduceerd tot nul. De auto en de motorrijwielen waren door de 
bezetters gevorderd en de verkeersafdeling moest derhalve van de grond af worden 
opgebouwd. Medio 1945 kreeg men de beschikking over een personenauto, doch 
deze werd kort nadien overgedragen aan de burgemeester. Daarvoor in de plaats 
kwam een andere wagen, het eigendom van een particulier. Deze auto was in feite 
niet geschikt voor het verrichten van verkeersdiensten, doch men kon redeneren: 



 

 

“Beter wat dan niets”. Zo successievelijk kwamen er nadien enkele motorrijwielen en 
een jeep bij. Dat is het begin geweest van de geleidelijke organisatie en uitbouw van 
de verkeersafdeling van de gemeentepolitie en van toen af is het steeds crescendo 
gegaan. Intussen ging het stadgebied zich hoe langer hoe meer uitbreiden, het 
inwonertal steeg voortdurend en het wegennet, waarop het verkeerstoezicht moest 
worden uitgeoefend, werd steeds groter. Daarenboven kreeg men te maken met een 
steeds toenemend aantal weggebruikers en een grotere verscheidenheid van 
verkeersmiddelen. In verband met dit laatste mag er op worden gewezen, dat de fiets 
eigenlijk altijd het voornaamste vervoermiddel van de Nederlanders was geweest, 
doch de vooruitgang van de techniek en van de welvaart hebben daar zo 
langzamerhand wel verandering in gebracht. Het was de bromfiets, die haar intrede 
in het verkeersbeeld deed. De hoogconjunctuur heeft voor velen de mogelijkheid 
geschapen er een auto op na te houden, terwijl daarnaast de invoering van de 
vijfdaagse werkweek mogelijkheden opende voor een veel intensiever gebruik. De 
verkeersafdeling van de politie moest alles op haren en snaren zetten om deze toch 
wel overrompelende gang van zaken bij te houden. Uitbreiding van personeel kon 
niet achterwege blijven en daarnaast werd specialisatie op het terrein van auto- en 
motorentechniek een steeds dringender eis. Het personeel, dat bij de 
verkeersafdeling was en werd ingedeeld, volgde dan ook allerlei cursussen op dat 
gebied en de meeste van hen behaalden diploma’s op het gebied van auto- en 
motorentechniek. 
 
In 1957 kon het wagenpark andermaal worden gemoderniseerd door de 
ingebruikneming van een drietal surveillancewagens, voorzien van een 
mobilofooninstallatie. Hierbij was dus tevens aandacht geschonken aan de voor dat 
werk onmisbare communicatiemogelijkheid, met name de mobilofoon, waardoor een 
snel optreden - bij ernstige aanrijdingen en andere verkeersongevallen een eerste 
vereiste - kon worden gewaarborgd. In dat zelfde jaar was het aantal 
verkeersongevallen reeds gestegen tot 717, waarvan 13 met een dodelijke afloop. 
De uitbouw van de verkeersafdeling ging gestadig voort en in het jaar 1961 konden 
zes surveillanceauto’s op de weg worden gebracht, met daarnaast nog een zevental 
motoren. Twee jaren later bedroeg het aantal verkeersongevallen in Leeuwarden al 
994 en daarbij waren zes doden te betreuren, 160 zwaargewonden en 47 
lichtgewonden. De steeds toenemende stijging van die getallen heeft het in 1965 
noodzakelijk gemaakt niet alleen de verkeersdienst weer met personeel uit te 
breiden, doch tevens om in die afdeling een afzonderlijke groep te creëren, die 
uitsluitend belast is geworden met de behandeling van de verkeersongevallen. 
Hierdoor kon worden bereikt, dat in de afdeling voldoende manschappen en 
voldoende materiaal beschikbaar kon blijven voor het verkeerstoezicht en voor de 
verkeerscontrole. Bij die ongevallendienst zijn 7 man ingedeeld, het geheel onder de 
leiding van een adjudant. Voor het verrichten van de andere verkeerstaken zijn 15 
man beschikbaar, zodat derhalve op een organieke sterkte van in totaal 141 
tweeëntwintig personeelsleden moesten worden belast met 
verkeersaangelegenheden. Dat komt dus neer op ruim 15 % van het totaal. Gelukkig 
kan over modern en goed geoutilleerd materiaal worden beschikt. Dit materiaal 
bestaat thans uit 2 geheel voor het gebruik bij verkeersongevallen uitgeruste 
stationcars, waarmede ook gewondenvervoer kan plaats hebben, 10 
surveillancewagens, 1 bestelauto, 3 personenauto’s en 6 motoren, waarvan 1 met 
zijspan. 
 



 

 

De ongevallenwagens en de surveillanceauto’s zijn alle voorzien van een 
mobilofooninstallatie. Uit de aard van de zaak heeft ook het personeel van de 
surveillancedienst een taak bij het verkeerstoezicht. Teneinde ook dat personeel in 
de gelegenheid te stellen die taak zo snel en zo doeltreffend mogelijk uit te oefenen, 
wordt het nu uitgerust met een portofoon, waardoor dus een rechtstreekse en snelle 
verbinding mogelijk is tussen de te voet of per rijwiel surveillerende politieman en het 
bureau. 
 
In dit overzicht dient gememoreerd te worden, dat Leeuwarden in 1955 definitief de 
houdster is geworden van een wisselbeker, welke in de jaren van 1950 - 1955 door 
de KNAC was uitgeloofd in de door deze georganiseerde steden-
verkeersveiligheidscompetitie. Deze wisselbeker was eerst in 1951 en daarna nog 
eens in 1953 door Leeuwarden gewonnen. In 1955 mocht de gemeente zich 
eigenares van deze trofee noemen. 
 
De taak van de huidige verkeerspolitie is niet alleen een preventief en repressief 
optreden in verband met de naleving van de verkeersvoorschriften. Zij heeft zich 
daarnevens ook belast met het uitlokken en voorbereiden van allerlei 
verkeersmaatregelen. Door de voortdurend toenemende verkeersdichtheid bleek ook 
steeds weer de noodzaak van de aanpassing daarvan door maatregelen, als 
gesloten verklaring van wegen, parkeermogelijkheden, beveiliging van kruisingen en 
splitsingen, geleiding en doorstroming van het verkeer enz. Weliswaar waren er vóór 
1940 hier ook reeds enkele van deze maatregelen getroffen, doch deze 
voorzieningen hadden in de eerste plaats betrekking op de gesloten verklaring van 
wegen voor de verschillende categorieën van weggebruikers. Daarnaast kende men 
een aantal verkeersgeleidingen op drukke punten, zoals bijvoorbeeld op het 
Zuiderplein, het Stationsplein, de Harlingersingel op de hoek van de 
Harlingerstraatweg en op de Westerplantage bij de kruising met de Nieuwestad. 
Deze regelingen zijn in de loop van de jaren onvoldoende gebleken of zelfs 
onverantwoord. Daarom werden plannen gemaakt de situatie aan te passen aan de 
verkeerseisen van vandaag. Kortgeleden kon een plan voor de plaats waar 
Nieuwestad en Westerplantage samenkomen, worden verwezenlijkt, waarbij deze 
kruising geheel werd beveiligd met verkeerslichteninstallaties en met 
voetgangersoversteekplaatsen. Reeds eerder was een dergelijke verbetering tot 
stand gekomen bij de Beurs, waar zich de Wirdumerdijk, het Zaailand, het 
Ruiterskwartier en de Nieuweweg verenigen. Ook daar wordt sedertdien het verkeer 
met lichten geregeld en dit heeft een afneming van het aantal aanrijdingen op die 
plaats ten gevolge gehad. De eerste maatregel op dit gebied van na de oorlog was 
de plaatsing van een verkeerslicht op de hoek van de Voorstreek oostzijde en het 
Hoeksterpad. Voor een wijziging van de situatie op het Zuiderplein zijn plannen in 
voorbereiding. 
 
De verbetering van de invalswegen - Verlengde Schrans, Harlingerstraatweg, Mr. 
P.J. Troelstraweg en Groningerstraatweg - eiste maatregelen met betrekking tot 
maximum snelheid en met betrekking tot de door die wegen en de daarop 
uitkomende straten gevormde kruisingen en splitsingen. Hierbij wordt onder meer 
gedacht aan de kruising Schrans - Carel van Manderstraat - Verlengde Schrans - 
Huizumerlaan, waar eveneens een lichtinstallatie is aangebracht. 
 
De volgende fase was het gereedkomen van een ringweg om de stad, waardoor het 



 

 

doorgaande verkeer de binnenstad kon mijden. De diverse aansluitingen van deze 
ringweg met de reeds bestaande wegen en straten eisten ook weer voorzieningen. 
Als voorbeelden mogen worden genoemd: het Vrijheidsplein, het Valeriusplein, het 
Europaplein en het Oostergoplein. Als verbinding tussen het gedeelte van de 
ringweg Heliconweg - Julianalaan ontstonden de Hermesbrug en het 
Stephensonviaduct. 
 
De projectie van deze ringweg kon tevens worden aangegrepen om te komen tot de 
verwijdering uit de binnenstad van de uit verkeerstechnisch oogpunt onmogelijk 
gelegen veemarkt. Op marktdagen was het verkeer veelal op verschillende plaatsen 
in de stad “verstopt” door de vele veewagens en personenauto’s. Deze toestand 
werd op den duur onhoudbaar, mede door een steeds nijpender gebrek aan 
parkeerruimte in de binnenstad. De veemarkt werd verplaatst naar een terrein aan de 
Heliconweg, met daarbij een groot parkeerterrein waarvan de capaciteit ongeveer 
800 voertuigen bedraagt. Een ander belangrijk voordeel van de situering van de 
veemarkt aan de ringweg is, dat deze markt nu uit alle richtingen via deze weg is te 
bereiken. 
 
Niettegenstaande dit alles bleef de verkeerssituatie in de binnenstad van 
Leeuwarden, met haar vele nauwe straten en haar grachten, alsmede een steeds 
groeiend gebrek aan parkeerruimte, een probleem. Daarom werd overgegaan tot de 
invoering per 1 november 1965 van een éénrichtingsverkeerssysteem en van een 
zogenoemde blauwe zone, binnen welke slechts mag worden “geparkeerd” met een 
parkeerschijf, d.w.z. in het tijdvlak van 8 tot 19 uur en dan niet langer dan gedurende 
anderhalf uur. Thans (dus aan het einde van het jaar 1965) kan reeds worden 
gezegd, dat deze maatregelen een belangrijke verbetering hebben teweeggebracht. 
 
Een vorm van verkeersbeveiliging, welke zich in de naoorlogse jaren heeft 
aangediend, is de voetgangersoversteekplaats, die op 1 januari 1957 officieel een 
plaats in de wegenverkeerswet heeft gekregen als middel om de tot dan min of meer 
“vogelvrije” verkeersdeelnemer te beschermen. In den beginne werden deze 
oversteekplaatsen ook binnen de bebouwde kom beveiligd door zogenoemde 
knipperbollen, doch men heeft hier deze maatregel later laten vervallen. 
Knipperbollen worden dus nu nog slechts aangetroffen buiten de bebouwde 
kommen. De praktijk heeft echter uitgewezen, dat de huidige regeling van deze 
materie bezwaren heeft. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid zoekt, in samenwerking met de Centrale 
Verkeerspolitiecommissie, naar een modus tot verbetering van de 
voetgangersoversteekplaats, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de 
zichtbaarheid en de beveiliging. 
 

Personeel 

Een van de eerste naoorlogse taken bij de politie was het zuiveren van het personeel 
van elementen, die in de oorlogsjaren maar al te zeer bereid waren geweest de 
vijand ter wille te zijn. Verschillende dezer duistere figuren hadden vóór of met de 
Duitsers de aftocht geblazen. Anderen bleven en werden door het militair gezag 
geschorst. Opgemerkt mag worden, dat dit lot ook personeelsleden was beschoren, 



 

 

wier gedrag niet laakbaar was geweest. Zij konden in deze verwarde tijden 
gemakkelijk het slachtoffer worden van rancuneuze gevoelens, hetzij van collega’s, 
hetzij van het publiek. 
 
Bijzonder moeilijk was het een gedragslijn te bepalen ten opzichte van 
politiemensen, die in de oorlog hun opleiding hadden gekregen in de centrale 
instituten te Apeldoorn (hoger personeel) en te Schalkhaar (lager personeel). Naast 
de voor de politiedienst vereiste vakkennis werd daar ook het nationaal-socialisme 
aan de man gebracht. Men vond de oplossing door alle “Schalkhaarders”, voor zover 
zij “van vreemde smetten vrij” waren, terug te brengen tot de lagere rang van 
aspirant. Dat waren hier 20 politieambtenaren, van wie in de loop der jaren zes in 
dienst van de politie zijn gebleven. 
 
Om in de eerste behoefte aan personeel te voorzien, werd na de bevrijding 
begonnen met de werving van hulpagenten. De eersten werden benoemd op 22 mei 
1945 en naderhand volgden velen; bij tientallen werden ze benoemd, maar ze 
verdwenen eveneens bij tientallen. Van al deze hulpagenten zijn 26 hier in 
politiedienst gebleven. Eén van hen bracht het tot adjudant, 4 werden brigadier en 21 
hoofdagent. 
 
Op 15 april 1946 kwam de minister van binnenlandse zaken tot de eerste 
sterktebepaling voor de Leeuwarder politie. Als totaal werd gesteld 187 man, 
exclusief de commissaris van politie, die merkwaardigerwijs niet werd genoemd. Bij 
dit aantal waren 138 agenten 1e en 2e klas en aspiranten. Reeds in mei 1947 begon 
de minister aan deze sterkte te tornen. Hij liet weten een politiekorps van 125 man 
voor deze gemeente voldoende te achten, om tot een passende aansluiting op de 
vooroorlogse toestand te komen. Op 31 december 1939 was de sterkte 108 man en 
de veronderstelling lag dus wel voor de hand, dat de annexatie per 1 januari 1944 
van een deel van Leeuwarderadeel (Huizum) over het hoofd was gezien. Bovendien 
leek het niet onredelijk met de gestegen criminaliteit rekening te houden. Een 
voorstel aan de minister om de sterkte op 160 man te bepalen leidde op 29 oktober 
1947 tot een beschikking, waarbij de minister de (al of niet gulden) middenweg 
bewandelde door 140 man toe te staan. Deze sterkte heeft sindsdien gegolden met 
dien verstande, dat zeer tijdelijk enige uitbreiding werd verkregen voor de organisatie 
en werving voor de Bescherming Bevolking en dat bij de invoering van de vijfdaagse 
werkweek op 1 juli 1961 de organieke sterkte werd vastgesteld op 141 man. 
 
In maart 1946 was de sterkte van het korps 163 man en dit aantal lag dus nog 
beneden de sterktebepaling van de minister, zoals deze op 15 april was vastgesteld, 
maar later moest men terug naar 140. In 1947 en 1948 diende personeel af te 
vloeien en er kwamen geen nieuwe benoemingen tot stand. Op 1 september 1948 
werd de voorgeschreven sterkte bereikt en deze is sindsdien vrijwel gehandhaafd. 
Alleen de laatste jaren kost het moeite op peil te blijven en bestaan geregeld enige 
vacatures. Op 1 januari 1966 was de sterkte van het personeel, waarvoor van het rijk 
vergoeding wordt ontvangen, 137 man. 
 
Op instigatie van de regering werden in 1948 voorbereidingen getroffen tot het 
vormen van een korps reservepolitie, naast de Nationale Reserve, als reserve 
grensbewaking en de reserve rijkspolitie. In de herfst van 1952 raakte het korps 
reservepolitie voltallig (110 man). De problemen rond de reservepolitie waren 



 

 

daarmee overigens niet opgelost. Tijdens de opleiding vielen velen af. Zij moesten 
door nieuwe kandidaten worden vervangen. Toch kan worden gesteld, dat het korps 
van 1952 tot heden vrijwel steeds op volledige sterkte is geweest. Vergeleken met 
andere gemeenten is Leeuwarden in dit opzicht een gunstige uitzondering. 
 

Brandweer 

Wie op de bevrijdingsdag van Leeuwarden (15 april 1945) een kijkje heeft genomen 
bij de brandweer, die zal de manschappen bezig hebben gezien met materiaal en de 
slangen, die gebruikt waren bij het blussen van een brand in het Old Burger 
Weeshuis aan het Zaailand, dat door de bezetters vlak voor hun terugtocht in brand 
was gestoken. Over welke brandweerorganisatie beschikte de gemeente na de 
bevrijding? 
 
De toen reeds bestaande samenwerking met de politie bleek in de leiding. Als 
commandant en ondercommandant trad op een inspecteur van politie. Voor het 
blussen van branden was de was de gemeente verdeeld in vier wijken. Voor elke wijk 
stond een sectie vrijwilligers klaar, bestaande uit een blus- en een spuitmeester en 7 
manschappen. Daarboven was nog aanwezig een z.g. vaste kern van 4 à 5 man, ook 
vrijwilligers, die bij de brandweerkazerne woonden en die bij elk brandalarm 
uitrukten, versterkt met 4 agenten van de gemeentepolitie; een vorm van 
plichtbrandweer. Verder deden mee 50 man van het brandpiket van de toenmalige 
luchtbescherming. Dit piket werd op 2 juni 1945 ingekrompen tot 20 man. Het 
algemeen bestuur bestond uit de burgemeester als voorzitter, de commandant als lid, 
de ondercommandant als secretaris en de blus- en spuitmeesters als leden. Het 
algemeen bestuur had een adviserende taak en vergaderde in de regel één keer per 
maand. Het dagelijkst bestuur werd gevormd door de burgemeester, de commandant 
en een spuitmeester. 
 
Het blusmaterieel bestond toen uit 2 Ford-autospuiten van 1935, een Ford-
halfautomatische autoladder, 2 Ford-motorspuiten en enkele kleine 
luchtbeschermingsmotorspuiten. De inspectie van het brandweerwezen en de 
luchtbescherming stelde in juli 1945 nog beschikbaar een z.g. Henschelspuit 
(oorlogsbuit) en later nog een trekkermanschappenwagen en een tweewielige ladder 
met handbediening. 
 
In deze organisatie, gedeeltelijk een erfenis uit de oorlog, kwam in oktober 1947 
verandering. Op 15 oktober van dat jaar werd de beroepsbrandweer ingesteld, 
bestaande uit 13 man, onder wie enkele leden van het luchtbeschermingspiket. Dat 
piket werd opgeheven. De vrijwillige brandweer bleef gehandhaafd. De spuit- en 
blusmeesters kregen de rang van brandmeester. De plichtbrandweer 
(politieambtenaren) bleef bestaan. Voor de beide inspecteurs van politie kwamen in 
de plaats de commissaris van politie, als commandant, en een lid van de 
beroepsbrandweer, als ondercommandant. Zij werden met de dagelijkse leiding 
belast. 
 
Deze reorganisatie vond plaats binnen het kader van de verordening tot regeling van 
de brandweer van 1935. In 1954 kwam daarin verandering. Na de inwerkingtreding 



 

 

van de nieuwe brandweerwet van 1952, waarin de algehele zorg voor de brandweer 
aan burgemeester en wethouders werd opgedragen en waarin geëist werd, dat een 
nieuwe regeling moest worden getroffen voor de organisatie en het beheer van de 
gemeentelijke brandweer, heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 juli 1954 
een verordening betreffende de organisatie en het beheer van de brandweer 
vastgesteld. Deze verordening trad in werking op 10 september van dat jaar. In die 
verordening waren geen bepalingen opgenomen omtrent het bestaande algemene- 
en dagelijks bestuur. 
 
Een en ander had tot gevolg, dat deze besturen op 10 september werden opgeheven 
en dat de vrijwillige brandmeesters met ingang van 15 september daaraanvolgend 
eervol werden ontslagen. Sindsdien is er een gemeentebrandweer onder leiding van 
een commandant, met inachtneming van het opperbevel bij brand van de 
burgemeester. De brandweer bestond toen uit één commandant (commissaris van 
politie), 13 man beroepspersoneel (w.o. de ondercommandant), 31 vrijwilligers en de 
leden van de plichtsbrandweer (leden van de gemeentepolitie), en voor de 
brandbestrijding te Wirdum e.o. 9 vrijwilligers, een ploeg, die bij de annexatie van een 
gedeelte van Leeuwarderadeel bij Leeuwarden op 1 januari 1944 was blijven 
bestaan. 
 
Op den duur bleek, dat de opkomst van de vrijwilligers vooral overdag te wensen 
overliet - vele leden hadden een werkkring buiten de gemeente. Er moest naar een 
gedeeltelijke vervanging worden omgezien. De oplossing werd gevonden door 
uitbreiding van het aantal plichtbrandweerlieden, een verantwoorde keuze, omdat in 
de vijftiger jaren de brandweer en politie de beschikking kregen over een 
mobilofooninstallatie met de mogelijkheid van snelle oproep van personeel. In 1957 
werden 14 leden van de verkeerspolitie bij de plichtbrandweer ingeschakeld. Zij 
moesten zich bij brandalarm overdag naar de brand of naar de kazerne begeven. 
Des nachts konden zij naar behoefte telefonisch worden opgeroepen. Het gevolg van 
deze inschakeling was, dat 22 vrijwilligers eervol werden ontslagen. De ploeg in 
Wirdum bleef bestaan. 
 
In de zestiger jaren bleek, dat deze verandering toch niet zonder bezwaren was. Dat 
kwam, omdat de gemeentepolitie steeds meer werk te doen kreeg, vooral door de 
stormachtige ontwikkeling van het verkeer. Aan de andere kant bleek het niet 
gemakkelijk de beroepskern uit te breiden, omdat de brandweer bij voortduring te 
kampen had met ruimtegebrek. Dit gebrek werd gedeeltelijk opgeheven door 
vergroting van het onderkomen van de kern met de percelen Bagijnestraat 12 en 18, 
voorheen woningen van de beroepsbrandweerlieden. De beroepskern werd 
uitgebreid, eerst met 4 man en later nog eens met 11 man. Deze brandweerlieden 
werden ook ingeschakeld bij de bescherming bevolking. 
 
In 1960 hadden burgemeester en wethouders de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten reeds verzocht hen van advies te dienen omtrent de definitieve 
organisatievorm van de brandweer, mede met het oog op een eventuele oprichting 
van een centrale werkplaats, voor het onderhoud van het rollend materieel van de 
gemeente. 
 
In dit in 1962 uitgebrachte rapport waren enkele keuzemogelijkheden aangegeven. In 
die jaren uitte ook het ministerie van binnenlandse zaken steeds meer bezwaren 



 

 

tegen het feit, dat de commissaris van politie teven commandant van de brandweer 
was en dat de politieambtenaren tot de plichtbrandweer behoorden. Dit ministerie 
heeft de gemeente niet de tijd gelaten de samenwerking tussen brandweer en politie 
op het gebied van de brandbestrijding op te heffen op een tijdstip, dat de brandweer 
de beschikking zou hebben over een nieuwe brandweerkazerne. Bij besluit van de 
minister van binnenlandse zaken van 2 september 1964 werd met ingang van 1 
januari 1965 de toestemming t.a.v. de commissaris van politie tot het bekleden van 
de bezoldigde functie van brandweercommandant ingetrokken. De plichtbrandweer 
werd met ingang van 1 juni 1965 opgeheven. Intussen werden 12 nieuwe 
beroepsbrandweerlieden aangesteld. Op 1 november 1965 werd de nieuw 
benoemde directeur van de reinigings- en ontsmettingsdienst commandant van de 
brandweer. Van 1 januari 1965 tot 1 november 1965 werd de leiding waargenomen 
door de ondercommandant. 
 
Op 1 januari 1966 bestond de brandweer uit een commandant (directeur reinigings- 
en ontsmettingsdienst), 28 beroepsbrandweerlieden, o.w. de ondercommandant, 9 
vrijwilligers voor de stad en 8 vrijwilligers voor Wirdum. Een voorstel tot opheffing van 
de vrijwillige brandweer te Wirdum is in behandeling, omdat de laatste jaren bij een 
brandalarm daar steeds een beroep op de beroepsbrandweer wordt gedaan. 
 
Sinds 1949 is het blusmaterieel geleidelijk vervangen en gemoderniseerd. Ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Onderlinge 
Brandwaarborgmaatschappij voor de gemeente Leeuwarden in 1950 kreeg de 
brandweer een nieuwe Dodge-Van Bergen autospuit GV van deze maatschappij 
cadeau. Het jaar daarop werd een soortgelijke autospuit aangeschaft, een DAF-Van 
Bergen. In 1956 werd een nieuwe volautomatische DAF-Metz-autoladder in gebruik 
genomen. In dat jaar werd in de Dodge-spuit een hogedruk-nevel-installatie 
ingebouwd ten behoeve van de nevelblussing, een blusmethode, waarbij minder 
water wordt gebruikt. 
 
In 1961 werd een 2-wielige 250 kg droogpoeder-unit aangeschaft voor het blussen 
van vloeistof- en gasbranden, die als aanhangwagen achter de autoladder werd 
gekoppeld. 
 
Het jaar daarna kreeg de brandweer de beschikking over een klein model snel 
wendbare Mercedes-autospuit met een Magiruspomp, een gecombineerde pomp 
voor gewone en nevelblussing, een spuit speciaal voor de eerste uitruk. 
 
In 1965 werd een nieuwe Mercedes-autospuit aangeschaft, voorzien van een 
lagedruk- en hogedrukpomp. In datzelfde jaar werd een nieuwe Mercedes-
manschappenwagen gekocht. Dit nieuwe materieel diende ter vervanging van het 
oude materieel, dat niet meer bedrijfszeker bleek te zijn. Eind 1965 beschikte de 
brandweer over 4 autospuiten, 1 volautomatische autoladder met droogpoeder-
aanhangwagen , 1 2-wielige ladder met handbediening en 1 kleine motorspuit. 
 
In de loop der jaren werden de brandslangen vervangen, waarbij werd overgegaan 
op rubbergevoerde slangen. Verder zijn adembeschermende toestellen aangeschaft, 
zodat men eind 1965 de beschikking had over 3 zuurstoftoestellen en 15 
persluchttoestellen. Tot 1965 werd het personeel bij brandalarm opgeroepen door 
PTT-wekkerschellen; in dat jaar werd gedeeltelijk overgegaan tot de aanschaf van 



 

 

hoogfrequent-toonoproepkastjes, die kunnen worden aangesloten op het gewone 
elektrische net. In 1966 zal de omschakeling volledig zijn. Sinds 1957 maakt de 
brandweer voor de verbinding tussen uitgerukte bluseenheden en kazerne gebruik 
van de mobilofoon. Eind 1965 waren in gebruik 4 mobilofoons op de autospuiten. 
 
De centraalpost is een combinatie met de gemeentepolitie. Bij de verhuizing van de 
politie in 1935 naar de Nieuwestad 49 is ook de brandweer verhuist naar dit adres; 
een noodzaak met het oog op de toen reeds bestaande samenwerking tussen 
brandweer en politie. Het materieel werd ondergebracht in de garages bij het 
politiebureau, de huisvesting van de vaste kern van vrijwilligers vond plaats in de 
nieuw gebouwde woningen in de Bagijnestraat achter het politiebureau. 
 
Na de instelling van een beroepsbrandweer in 1947 werd het perceel Bagijnestraat 
16 ingericht tot manschappenverblijf. In de loop der jaren werd dit verblijf uitgebreid 
met de percelen Bagijnestraat 12 en 18. Er bestaan plannen de brandweer te 
vestigen aan de nieuwe ringweg in een combinatie van gebouwen voor brandweer 
en reinigings- en ontsmettingsdienst, eventueel met daarbij een centrale werkplaats. 
 
Het aantal uitrukken in verband met brandalarm vermeerderde in de loop der jaren. 
In 1946 werd 68 keer uitgerukt, in 1965 bedroeg dit aantal ruim 120. De brandschade 
is in die periode ook opgelopen. Hieronder volgt een overzicht sinds 1949: 

1949 ƒ 12.490,-; 1950 ƒ 26.351,27; 1951 ƒ 64.940,57; 1952 ƒ 143.450,-; 1953 ƒ 
109.129,-; 1954 ƒ 97.376,-; 1955 ƒ 338.535,-; 1956 ƒ 68.581,-; 1957 ƒ 329.411,-; 
1958 ƒ 30.289,-; 1959 ƒ 100.919,-; 1960 ƒ 543.795,-; 1961 ƒ 427.245,-; 1962 ƒ 
397.178,-; 1963 ƒ 1.781.031,62; 1964 ƒ 587.276,- 
 

Bescherming Bevolking 

De gedachte, dat met het einde van de oorlog in 1945 een blijvende vrede was 
gewonnen, heeft slechts bij weinigen geleefd. Reeds in het eind van de oorlog 
tekenden zich onder de geallieerden de tegenstellingen af, die door het optreden 
tegen een gemeenschappelijke vijand konden worden verbloemd, maar na het einde 
der vijandelijkheden al spoedig tot de vorming van een oostelijk en een westelijk blok 
leidde. De spanningen tussen deze beide polen in de wereldpolitiek leidden niet 
alleen tot intensieve militaire voorbereidingen op een eventueel gewapend conflict, 
ze deden ook de behoefte groeien aan een doeltreffende organisatie van de civiele 
verdediging. 
 
De bescherming bevolking vond uiteindelijk haar organisatorische grondslag in de 
wet van 10 juli 1952. Deze wet bepaalt, dat de bescherming bevolking het geheel is 
van niet-militaire maatregelen tot bescherming van de bevolking en haar bezittingen, 
zomede bezittingen van openbare lichamen tegen de onmiddellijke gevolgen van 
oorlogsgeweld. 
 
Dit wil echter niet zeggen, dat met de organisatie van de bescherming bevolking 
werd gestart in het jaar 1952 en dat er op dit terrein in de jaren voor 1952 geen 
activiteiten werden ontplooid. In vele steden was reeds een aanvang gemaakt met 



 

 

het oprichten van een organisatie voor deze hulpverlening. In Leeuwarden gaf de 
burgemeester de commissaris van politie de leiding in handen van de organisatie van 
de Bescherming Bevolking in het A-gebied Leeuwarden. Nederland was namelijk 
verdeeld in een aantal A-gebieden (gemeenten, waarin gevaaraantrekkende 
objecten waren gelegen) en een aantal B-kringen (groepen van gemeenten min of 
meer met een plattelandskarakter). 
 
Reeds op 15 maart 1949 ging er een circulaire uit van de minister van binnenlandse 
zaken, waarin werd gezegd, dat het noodzakelijk was een goede militaire beveiliging 
te begeleiden met een burgerlijke verdediging, steunend op de “wet betreffende 
bescherming tegen luchtaanvallen” van 1936. 
 
Ook in Leeuwarden begon men met het ontwerpen van een luchtbeschermingsplan. 
Gezegd moet worden, dat er met voortvarendheid werd gewerkt, waarbij de grootste 
moeilijkheid was, dat men moest werken met summiere gegevens. Vele problemen 
moesten worden opgelost, zonder dat men wist, van welke gegevens men moest 
uitgaan. Toch kon reeds op 15 april 1950 het eerste “Luchtbeschermingsplan” door 
de commissaris van politie aan de burgemeester worden aangeboden. 
 
Het werd echter door de minister van binnenlandse zaken “te zwaar” bevonden. Een 
nieuw en beperkter plan kon op 16 januari 1951 worden aangeboden aan de 
commissaris der koningin. 
 
Van de zijde van het ministerie van binnenlandse zaken werden echter na de 
indiening van het gewijzigde plan wederom nieuwe richtlijnen uitgegeven, terwijl 
tevens uit een circulaire van 20 oktober 1952 van dit ministerie bleek, dat feitelijk nog 
geen enkel plan in den lande was goedgekeurd. Nieuwe schema’s werden door de 
minister gegeven voor de opstelling van beschermingsplannen. Inmiddels was met 
ingang van 1 september tot hoofd bescherming bevolking te Leeuwarden benoemd 
de heer F. Landmeter, waarna de administratie van de Bescherming Bevolking te 
Leeuwarden van het Politiebureau verhuisde naar de vroegere manege, Arendstuin 
35. 
 
Van de zijde van het ministerie werd verzocht de nieuwe plannen in te dienen voor 1 
december 1952, waarin ook rekening moest worden gehouden met de A.B.C.-
oorlogsvoering. Deze termijn bleek echter te kort te zijn en op 30 december 1952 
werd het plan voor Leeuwarden door het hoofd Bescherming Bevolking van 
Leeuwarden aangeboden aan de burgemeester. 
 
In dit plan werd Leeuwarden verdeeld in zes wijken. Verder werd de gehele stad 
verdeeld in 74 blokken, over de verschillende wijken verdeeld. 
 
Het plan werd door de minister van binnenlandse zaken geretourneerd met een nota 
van bemerkingen en overeenkomstig deze opmerkingen werd het plan wederom 
gewijzigd, waarna het hoofd Bescherming Bevolking dit gewijzigde plan op 2 juli 
1955 deed toekomen aan de burgemeester. Op basis van dit plan werd sedertdien 
gewerkt en geoefend. 
 
Stafoefeningen werden gehouden in de commandopost, gevestigd in het souterrain 
van de Plataanschool. De wijken en blokken moesten worden opgebouwd. Geschikte 



 

 

personen moesten worden aangezocht om de functies van wijkhoofd en blokhoofd te 
bekleden. Deze laatste taak was niet de gemakkelijkste, doch men slaagde hierin, 
mede door de hulp van de politie. Legio was het aantal cursussen. Instructeurs 
moesten in de eerste plaats worden opgeleid en velen van hen volgden hiertoe een 
cursus aan de stafschool te Barneveld. Het bleef niet mogelijk met vrijwilligers te 
werken; bij beschikking van de minister van binnenlandse zaken van 4 juli 1959 werd 
o.a. in Leeuwarden de noodwachtplicht ingevoerd. In het najaar van 1959 werden de 
eerste noodwachtplichtigen opgeroepen en geoefend. Ook in deze jaren moest er 
nog veel worden geïmproviseerd. 
 
Mede op grond van de wijzigingen van de militaire inzichten (Leeuwarden zou in de 
nieuwe veronderstelling bij een onverhoopt uitgebroken oorlog een doel zijn voor een 
atoomwapen) werd bij koninklijk besluit van 5 januari 1961 de A-kring Friesland c 
gevormd. Deze kring bestaat uit de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, 
Baarderadeel, Barradeel, het Bildt, Dantumadeel, Dokkum, Ferwerderadeel, 
Franeker, Franekeradeel, Hennaarderadeel, Idaarderadeel, Kollumerland en 
Nieuwkruisland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Oostdongeradeel, 
Rauwerderhem, Schiermonnikoog, Tietjerksteradeel en Westdongeradeel. Door deze 
gemeenten diende een gemeenschappelijke regelingen te worden getroffen voor de 
bescherming bevolking. De burgemeesters van deze gemeenten stelden op 20 april 
1961 de gemeenschappelijke regeling vast, welke regeling op 19 juni 1961 werd 
goedgekeurd door de commissaris der koningin. Tot voorzitter van de kringraad en 
tot voorzitter van het dagelijks bestuur werd benoemd de burgemeester der 
gemeente Leeuwarden. 
 
Op 1 juli 1961 had een nieuw plan voor de A-kring Friesland c klaar moeten zijn, 
doch dit gelukte niet en het hoofd bescherming bevolking (de heer F. Landmeter, 
voorheen hoofd Bescherming Bevolking te Leeuwarden) bood het dagelijks bestuur 
van de kring op 26 september 1962 het ontwerpplan aan. 
 
Inmiddels wordt voortgegaan met het houden van besprekingen en van oefeningen 
en het geven van cursussen, waarbij wordt gewerkt op basis van het ontwerpplan 
van september 1962. De commandopost van de kring bevindt zich nog steeds in de 
Plataanschool te Leeuwarden (De oude commandoposten van de vroegere kringen 
Franeker en Dokkum zijn vervallen). De commandopost zal in de nabije toekomst 
worden overgeplaatst naar Grouw, voor welk doel aldaar een nieuw gebouw in 
aanbouw is. 
 
Resumerende kan men zeggen, dat de plannen in de loop der jaren steeds moesten 
worden gewijzigd en dat dit nog steeds noodzakelijk is. De grootste wijzigingen in de 
plannen zijn: 

1. De reorganisatie in verband met de nieuwe kringindeling. 
2. De aanpassing van de opstellingsplaatsen van het potentieel aan de hand van de 

gewijzigde militaire veronderstellingen. 
3. De uitbreiding van het personeel in de commandopost met de sectie A.B.C.-dienst en 

de sectie operaties en inlichtingen. 
4. De gewijzigde opzet van de dienst sociale verzorging. 
5. De organisatie van de brandweer in pelotons, uitgebreid met vijf rijksspuiten. 



 

 

6. De omvorming van verschillende mobiele geneeskundige teams tot mobiele 
geneeskundige groepen. 

In november 1961 betrok de Bescherming Bevolking een nieuw kantoor. Men 
verhuisde van de Arendstuin naar Grote Kerkstraat 13 te Leeuwarden. Hier kwamen 
dus de draden bij elkaar van de Bescherming Bevolking in de A-kring Friesland c. 
Men vond daar onderdak tot 1 juli 1964, op welke datum een nieuw kantoor werd 
betrokken en wel in het perceel Turfmarkt 8 te Leeuwarden. 
 
Het hoofd bescherming bevolking van de kring, de heer F. Landmeter, werd met 
ingang van 1 juni 1965 gepensioneerd, zijn opvolger werd de heer J. van der Graaf. 
 
Niet verheeld kan worden, dat de Bescherming Bevolking en de organisatie daarvan 
in de jaren van haar bestaan met vele moeilijkheden te kampen heeft gehad. Zij 
moest uit het niet worden opgebouwd. Duidelijke richtlijnen en voorschriften 
ontbraken veelal. Dikwijls moest een beroep gedaan op andere instanties, welker 
werkzaamheden daardoor werden uitgebreid met nieuwe taken, die een extra 
verzwaring betekenden. Ook moet worden gezegd (en dat geldt niet alleen voor 
Leeuwarden), dat de Bescherming Bevolking geen populaire instelling is. 
Verschillende redenen kunnen hiervoor worden aangevoerd. In de eerste plaats is de 
gedachte aan een nieuwe oorlog weinig aantrekkelijk en het is logisch, dat men zich 
daartegen verweert. Dan moet de Bescherming Bevolking voor de oefeningen en 
cursussen beslag leggen op de vrije tijd van de vrijwillige of “noodwachtplichtige” 
medewerkers. Daarbij wordt over het hoofd gezien, dat niet alleen in oorlogstijd, doch 
ook bij grote rampen in vredestijd de organisatie van de Bescherming Bevolking zeer 
nuttige hulp zal kunnen verlenen. Wanneer men hiervan zou zijn doordrongen, dan 
zou dit zeker de populariteit van de Bescherming Bevolking ten goede komen. 
 
Men kan met recht met de Engelsen zeggen: “Beter een Bescherming Bevolking 
zonder oorlog, dan een oorlog zonder Bescherming Bevolking”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reiniging 

 
De reinigings- en ontsmettingsdienst, belast met de zorg voor het uiterlijk schoon van 
de stad en het weghalen van het huisvuil, heeft in de afgelopen twintig jaren grote 
veranderingen ondergaan. Direct na de bevrijding had men slechts de beschikking 
over achttien, voor het merendeel verouderde, wagens, waarmee een grondige 
reiniging van de sterk vervuilde stad moest worden uitgevoerd. Men kende toen nog 
paardentractie en het begin van de modernisering was dan ook de motorisering van 
de dienst. In de eerste naoorlogse jaren was weinig materiaal te krijgen, maar in het 
begin van 1951 was men zo ver gevorderd, dat de laatste vijf paarden verkocht 
konden worden. 
 
Een sterke uitbreiding van de dienst werd noodzakelijk door de groei van de stad en 
daarbij kwam, dat de toenemende welvaart zwaardere eisen aan de reiniging ging 
stellen. Meer consumptie brengt meer afval mee, nog afgezien van het feit, dat de 
verpakkingsmiddelen tegenwoordig veel overvloediger worden gebruikt dan vroeger. 
Een aardig voorbeeld is de statiegeldloze “weggooifles”, die zo handig heet te zijn en 
dit ook is voor fabrikant, handelaar en gebruiker, maar helaas na gebruik niet in het 
niet verdwijnt. 
 
Toen de laatste paarden van de reiniging verdwenen, was men al begonnen met het 
in gebruik geven van de uniforme vuilnisemmers, ter vervanging van de emmers van 
allerlei vorm (en in allerlei staten van verval), die men voor dit doel gebruikte. De 
slordige emmerguirlande, die langs de trottoirranden ontstond bij de nadering van de 
vuilniswagen, maakte plaats voor de strakke parade der uniforme emmers. Maar het 
ging niet alleen om het straatbeeld; de nieuwe emmers vergemakkelijkten de taak 
van het reinigingspersoneel en konden, door aanpassing aan de wagens, de 
verspreiding van stof bij het legen tot een minimum terugbrengen. In 1950 werden 
7100 uniforme emmers met een inhoud van 33 liter uitgegeven en daarna werden de 
overige woonhuizen in een snel tempo van deze emmers voorzien. Momenteel zijn in 
de gemeente Leeuwarden reeds meer dan 30.000 uniforme emmers uitgezet. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

De hoeveelheid aangeboden vuil is in de loop der jaren sterk toegenomen. Deze 
toeneming is overigens een bekend landelijk verschijnsel en wordt dus 
toegeschreven aan de vergrote welvaart. Het is echter te betreuren, dat de zin voor 
orde en netheid van de bevolking omgekeerd evenredig is met deze stijgende 
welvaart. Een algemeen verschijnsel is waar te nemen, dat de vervuiling van onze 
steden ernstige vormen gaat aannemen door de slordigheid van de bevolking. Acties 
om hierin verbetering te krijgen leverden een beperkt resultaat op. Met name mag 
genoemd worden de landelijke actie “Opgeruimd staat netjes”, waaraan ook de 
gemeente Leeuwarden enkele jaren, tot 1964, medewerking heeft verleend. 
 
Het groter worden van de stad, de toenemende vervuiling en de grotere 
hoeveelheden op te halen vuil sedert de bevrijding hebben dus een duidelijk stempel 
gezet op de ontwikkeling van de reinigings- en ontsmettingsdienst. De 
veronderstelling lijkt voor de hand te liggen, dat de uitbreiding van de taak tot 
personeelsuitbreiding heeft geleid. De personeelsbezetting thans is echter geringer 
dan in 1950. Dit is enerzijds een gevolg van het feit, dat de uitgebreidere 
werkzaamheden in de afgelopen 20 jaar hoofdzakelijk opgevangen zijn door het 
beschikbaar komen van modern materieel, waardoor mankracht kon worden 
uitgespaard. Anderzijds heeft het sluiten van het stortterrein te Wartena geleid tot 
een mindering van personeelsbehoefte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
De uitbreiding van het materieel is het beste weer te geven door een vergelijking te 
maken tussen de jaren 1951 (na het afschaffen van de paardentractie en de 
invoering van de uniforme huisvuilemmer) en eind 1965. Thans is het onderstaande 
materieel bij de reinigings- en ontsmettingsdienst in gebruik en daarachter is tussen 
haakjes het aantal in 1951 aangegeven. 
 

Automaterieel 

14 huisvuilauto’s, waarvan 2 buiten dienst (7); 8 privaattonnenauto’s (11); 5 
rioolzuigers/ kolkenauto’s (3); 1 sproeiauto (1); 2 grote zelfopnemende veegmachines 
(-); 2 kleine zelfopnemende veegmachines (-); 1 veegauto (1); 6 vrachtwagens (6); 1 
Landrover reparatiewagen (-); 1 jeep voor de winterdienst (-); 1 personenauto (1); 3 
elektrotrucks (-). 

Transportrijwielen 

31 driewielers voor de veegdienst (15); 1 driewieler voor schoonmaken urinoirs (1); 2 
driewielers t.b.v. het magazijn (1); 14 dienstrijwielen (-). 

Vaartuigen 

1 duwbootje (sleepboot); 2 pramen voor vuilafvoer (11); 1 praam voor drijfvuil 
grachten (1); 1 roeibootje (1); - praam voor de privaattonnendienst (1); - praam voor 
de beerschippers (1). 

Materieel voor de winterdienst 

1 stoomketel voor het ontdooien van straatkolken (-); 9 diverse soorten 
sneeuwploegen (6); 2 sneeuwblazers met laadschoorstenen (-); 8 zandstrooiers (5); 
3 transporteurs voor zout en zand (-). 
 
 

Huisvuildienst 

De toeneming van de hoeveelheid te verwerken huisvuil, waarover in de aanvang 
reeds is gesproken, weerspiegelt zich in de uitbreiding van het wagenpark, 
waarmede deze dienst wordt verzorgd. Met de groei van de hoeveelheid gewoon 
huisvuil, dat in emmers wordt aangeboden, treedt gelijktijdig een groter aanbod op 
van het zgn. grofvuil; het vuil, dat niet in emmers past en derhalve los naast de 
huisvuilemmers komt te liggen. De stijging van de hoeveelheid grofvuil was de laatste 
jaren zo sterk, dat de daarvoor bestemde ruimten van de huisvuilwagens 



 

 

ontoereikend werden voor de afvoer ervan. Daarom moesten aparte vrachtwagens in 
gebruik worden genomen om het grofvuil te verwerken. 
 
Teneinde hierin verbetering te brengen, is in 1965 een kraakpersauto aan het 
materieel toegevoegd. Deze wagen wordt gebruikt voor het wekelijks ophalen van 
het grofvuil. In de tweede plaats is deze wagen bestemd voor het ledigen van 
bijpassende laadkisten. Voor instellingen, waar zeer vele uniforme huisvuilemmers 
uitstaan is het zowel voor de gebruikers als voor de reinigings- en ontsmettingsdienst 
efficiënter met laadkisten te werken. De inhoud van deze kisten is 1,1 m3. 
 
Het laat zich aanzien, dat dit systeem nog een grote ontwikkeling zal doormaken, 
temeer daar voor de vuilverwijdering uit hoge flats gebruik zal worden gemaakt van 
stortkokers, waaronder een laadkist komt te staan. Aangezien de laadkisten slechts 
in zo’n kraakpersauto kunnen worden geleegd, zullen in de toekomst meer van deze 
wagens in dienst gesteld moeten worden. 

  

  

  

Privaattonnendienst 

Stonden op 1 januari 1948 nog 11.242 privaattonnen uit, op 1 januari 1951 bedroeg 
dit aantal 10.719. Op 1 januari 1965 was het teruggelopen tot 6446. Globaal kan dus 
geconstateerd worden, dat in de afgelopen twintig jaar het aantal uitstaande 
privaattonnen gehalveerd is. Dienovereenkomstig is ook het aantal verwisselingen 
gehalveerd. Dit bedraagt thans ruim 7.000 per week. Uit het materieeloverzicht blijkt, 
dat het aantal wagen sinds 1951 van 11 tot 8 is gedaald. 
 
Het streven is er op gericht het nog bestaande aantal zo snel mogelijk te 
verminderen. Daartoe worden van 1 januari 1965 af jaarlijks gebieden aangewezen, 
waarbinnen aansluiting op het openbaar riool verplicht gesteld wordt, met als dwang- 
en aansporingmiddel een verdubbeling van het privaattonnenrecht. Uit het oogpunt 
van woonhygiëne is het uiteraard van belang, dat deze actie succes zal hebben, 
opdat in betrekkelijk korte tijd het tonnensysteem tot het uiterste minimum beperkt zal 
worden. 
 

Vuilverwijdering 

Zowel nationaal als internationaal is sedert het einde van de tweede wereldoorlog het 
probleem van de vuilverwijdering in het centrum van de belangstelling komen te 
staan. Ook aan de stad Leeuwarden is dit vraagstuk niet voorbijgegaan. 
 
Aanvankelijk kon nog gebruik worden gemaakt van de stortplaats bij de Kruiswaters 
te Wartena. Omstreeks 1950 waren de poelen en plassen daar volgestort, zodat 



 

 

overgegaan moest worden tot het ophogen van de terreinen. Dit moest hoofdzakelijk 
met handkracht gebeuren, hetgeen een zeer arbeidsintensief werk was. Om hierin 
verbetering te brengen werden in 1952 een grijperkraan op ponton, een locomobiel 
en een aantal lorries op smalspoor in bedrijf gesteld. De werkzaamheden kregen 
daardoor een vlot verloop en het liet zich aanzien, dat door deze mechanisatie de 
problemen van de vuilafvoer voor Leeuwarden van de baan waren. Maar omstreeks 
1960 deden zich opnieuw moeilijkheden voor, die resulteerden in het koninklijk 
besluit van 30 juni 1960, waarbij het aan de gemeente Leeuwarden verboden werd 
vuil te storten bij Wartena. Tot 1 november 1962 is nog gestort, maar daarna is, 
overeenkomstig dit besluit de vuilstorting bij Wartena beëindigd. 
 
Door het sluiten van een overeenkomst met de N.V. Aannemingsmaatschappij “De 
Toekomst” te Wilnis werd de vuilafvoer voorlopig weer verzekerd en ook thans zorgt 
deze maatschappij hiervoor. Het vuil wordt getransporteerd naar het Buitenveld te 
Veenwouden. Door deze gewijzigde omstandigheden is de inkrimping van het aantal 
vaartuigen, zoals in het overzicht weergegeven, te verklaren. Het transport naar 
Wartena is komen te vervallen, terwijl de huisvuilauto’s de ladingen storten op het 
terrein van de dienst aan de Greunsweg, vanwaar het vuil door de N.V. “De 
Toekomst” wordt afgevoerd. 
 
Op dit terrein was een oven aanwezig voor het verbranden van grofvuil. Een explosie 
maakte een eind aan elke discussie over de vraag of deze inrichting nog langer mee 
kon, zodat in 1964 de afbraak kwam. Door het in gebruik nemen van de 
kraakpersauto’s kan thans het grootste gedeelte van het grofvuil door de N.V. “De 
Toekomst” worden meegenomen. 
 

Stratendienst 

De stratendienst is in het bijzonder aangewezen voor de verzorging van het uiterlijk 
van de stad. Het is ook de dienst, die het sterkst wordt geconfronteerd met de goede 
wil van de burgerij om de stad schoon te houden (of met het gebrek aan deze goede 
wil). Reeds is gezegd, dat de openbare netheid van het publiek veel te wensen 
overlaat, zodat de stratendienst zwaar wordt belast. En dit terwijl juist hier het 
personeelsgebrek, dat zich na de oorlog in toenemende mate heeft gemanifesteerd, 
zeer duidelijk voelbaar is. 
 
Waar mogelijk, is tot mechanisatie overgegaan, waardoor het wagenpark in de loop 
der jaren is uitgebreid met twee grote en twee kleine zelfopnemende veegmachines, 
die zeker aan de verwachtingen beantwoorden en een verlichting betekenden voor 
de personeelsbezetting van deze dienst. 
 
Een volledige mechanisatie zal echter nimmer doorgevoerd kunnen worden. Het 
grote probleem is het massale parkeren langs de straten, waardoor de machines niet 
of onvoldoende bij het straatvuil kunnen komen. Voor het handvegen zal hierdoor 
altijd een taak weggelegd blijven. 
 
Naast de gebruikelijke werkzaamheden voor het schoonhouden van de stad worden 
periodiek bijzondere eisen gesteld aan mensen en materieel, als het gaat om de 



 

 

bestrijding van sneeuw en gladheid. Uit het overzicht van het materieel blijkt wel, dat 
de uitrusting hiervoor in de loop der jaren is uitgebreid en gemoderniseerd. Hoewel 
met dit materieel de aanval op de vijand winter tot nu toe redelijk is verlopen, heeft de 
uitbreiding van de stad tot gevolg, dat een steeds groter oppervlak bewerkt moet 
worden. Ook hier zal verdere mechanisatie uitkomst kunnen bieden. 
 
Na de strenge winter van 1962 - 1963 is de dienst uitgerust met twee sneeuwblazers 
met laadschoorstenen en een wigvormige sneeuwploeg. Door het vroege invallen 
van de winter is dit materieel in november 1965 voor het eerst gebruikt en met 
succes. 
 
Over de stratendienst kan nog worden vermeld, dat aan het eind van 1964 een 
oppervlak van 1.450.960 m2 was schoon te houden. De toename sedert het einde 
van de tweede wereldoorlog bedraagt ca. 500.00 m2. 
 

Overige diensten 

Nauw verweven met de stratendienst is de kolkendienst, die eveneens een goed 
aanzien van de stad mee helpt bevorderen. Het is duidelijk, dat verstopte 
straatkolken de afvoer van regenwater bemoeilijken. De uitbreiding van de stad geeft 
aan deze dienst steeds meer werk, hoewel ook in deze sector het personeelsgebrek 
zich regelmatig doet voelen. In het geheel van diensten, verzorgd door de reinigings- 
en ontsmettingsdienst, moeten in de eerste plaats de huisvuildienst en de 
privaattonnendienst een ongestoord verloop hebben. 
 
Bij de kolkendienst is tevens ondergebracht het ledigen van riool- en beerputten. In 
de afgelopen twintig jaar heeft de ontwikkeling van deze dienst zich aangepast aan 
de omstandigheden. Het materieel maakt het mogelijk de werkzaamheden efficiënt te 
kunnen uitvoeren. 
 

Ontsmettingsdienst 

De werkzaamheden van de ontsmettingsdienst hebben zich sedert 1945 gunstig 
ontwikkeld. Ze zijn namelijk verminderd. Uit oogpunt van stadshygiëne is het een 
gelukkige omstandigheid, dat minder percelen ontsmet behoeven te worden en dat 
het aantal te behandelen meubelstukken in de ontsmettingsoven aanzienlijk is 
teruggelopen. De rattenbestrijding is een voortdurende zorg van deze dienst, al dan 
niet in combinatie met landelijke acties. Er is veel aan gelegen, dat ook de burgerij 
meewerkt aan de rattenbestrijding, door niet al te nonchalant te zijn met het 
wegwerpen van etensresten e.d. 
 

 

 



 

 

Kosten 

Nu de groei van de reinigings- en ontsmettingsdienst is geschetst, rijst de vraag 
welke financiële consequenties dit heeft gehad. 
 
De kosten van de reinigings- en ontsmettingsdienst per inwoner sinds 1950 volgen 
de algemene tendens van kostenstijging, maar de stijging is toch binnen redelijke 
grenzen gebleven, in vergelijking met de landelijke cijfers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Huisvesting 

De hoofdzetel van de dienst aan de Schrans heeft uiterlijk geen veranderingen 
ondergaan. Inwendig is het een en ander veranderd; zo is b.v. de paardenstal na 
opheffen van de paardentractie omgebouwd en ingericht als kantine voor het 
personeel. 
 
De overige ruimten zijn goed onderhouden en waar nodig gemoderniseerd. De 
uitbreiding van wagenpark en materieel heeft echter ruimtegebrek doen ontstaan. De 
stalling van wagens en de opslag van materieel is over verschillende percelen in de 
nabijheid van de Schrans verdeeld, maar in haar totaliteit is de beschikbare ruimte 
zeer krap bemeten. In dit ruimtegebrek deelt ook de technische dienst. 
 
Het is voor de reinigings- en ontsmettingsdienst dan ook toe te juichen, dat 
gedurende de laatste jaren de plannen voor een nieuwe vestiging vastere vormen 
hebben gekregen. Hierbij speelt een rol, dat sedert 1 november 1965 de reinigings- 
en ontsmettingsdienst en de brandweer onder één directie zijn geplaatst. Een 
reorganisatie zal tot een combinatie van beide diensten leiden, met een 
samensmelting op die onderdelen van beide diensten, waar gemeenschappelijke 
raakpunten liggen, met name het onderhoud van het materieel in centrale 
werkplaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Financiën 

 
Een overzicht van het financiële wel en wee van de gemeente Leeuwarden in de 
eerste twintig jaren na het einde van de tweede wereldoorlog zou zeer uitgebreid 
kunnen zijn. Het is mogelijk aan de hand van reeksen cijfers nauwkeurig te 
rapporteren over alles wat er op financieel gebied in de hiervoor genoemde periode 
is voorgevallen. De vrees is dan echter niet ongerechtvaardigd, dat door de vele 
bomen, voor minder goed ingewijden in de stof, het bos niet meer te zien zou zijn. 
Een globale bespreking van de financiële historie der laatste twintig jaar lijkt in dit 
geval daarom op haar plaats. 
 
Vergelijken we de stukken waarin de financiële situatie in 1945 is vastgelegd met de 
overeenkomstige stukken voor 1965, dan springt onmiddellijk in het oog hoe 
belangrijk de ontwikkeling in de tussenliggende jaren is geweest. 
 
En die ontwikkeling zet zich in 1966 voort. 
 
Een en ander blijkt uit een staatje van de totalen der uitgaafposten op de gewone 
dienst van de gemeentebegroting. 
 
 

  

  

1938 ƒ 5.- miljoen 

1946 - 10.- miljoen 

1950 - 13.- miljoen 

1955 - 16.- miljoen 

1960 - 26.- miljoen 

1965 - 40.- miljoen 

1966 - 47.- miljoen 

  

  

Uit de in het staatje vermelde cijfers zijn dubbeltellingen zo goed mogelijk 
geëlimineerd. 
 
Ter vergelijking met de vooroorlogse toestand is ook een cijfer van vlak voor de 
oorlog vermeld. 



 

 

 
Omdat in 1945, tengevolge van de beëindiging van de oorlogstoestand, nog zeer 
bijzondere omstandigheden heersten, zijn in het overzicht in plaats van de cijfers 
over 1945 die over 1946 vermeld. Hoewel sinds de oorlog een zeer aanzienlijke 
waardevermindering van het geld is opgetreden, die ook haar sterke invloed op het 
gemeentelijke budget heeft gehad en nog heeft, kan uit bovenstaande cijfers worden 
afgeleid, dat de gemeentelijke activiteiten sterk zijn toegenomen. Met name in 1958, 
welk jaar een moeilijke periode voor de gemeentelijke financiën afsloot, zijn van jaar 
tot jaar belangrijke stijgingen in de “omzet”opgetreden. 
 
De gewone dienst, waar over het algemeen de jaarlijks terugkerende uitgaven - zoals 
b.v. salarissen, rente en afschrijving, subsidies, onderhoud e.d. - op jaarlijks 
terugkerende inkomsten worden verantwoord, is in de loop van de afgelopen twintig 
jaren sterk in omvang toegenomen. Hetzelfde kan echter ook worden gezegd van de 
kapitaaldienst. Daar vinden we - over het algemeen - de (grote) uitgaven, die in de 
loop van een reeks van jaren worden afgeschreven, en waarvan het nut zich meestal 
over meer jaren uitstrekt. Dergelijke kapitaalsuitgaven zijn en worden grotendeels 
gefinancierd met de opbrengst van geldleningen. Ook eigen gemeentelijk kapitaal en 
reserves worden in de regel als financieringsmiddel voor de gemeentelijke 
kapitaalsuitgaven gebruikt. 
 
In grote trekken komt de omvang van de gemeentelijke investeringen overeen met 
het totaal van de gemeentelijke leningsschuld, het eigen kapitaal en de reserves. In 
onderstaand overzichtje zijn hieromtrent enige gegevens opgenomen. 

1938 (per 1/1) ƒ 5.5 miljoen 

1946 - 15.5 miljoen 

1950 - 25.- miljoen 

1955 - 59.- miljoen 

1960 - 102.5 miljoen 

1965 - 185.- miljoen 

1966 - 224.5 miljoen 

  

 
Bovenstaande cijfers illustreren in hoe snel tempo de ontwikkeling van Leeuwarden 
zich in de afgelopen twintig jaar heeft voltrokken. De uitgaven van de gewone dienst 
zijn in die periode ongeveer 4,7 maal zo hoog geworden. Een deel hiervan heeft 
betrekking op de sinds 1946 opgetreden waardevermindering van het geld, doch het 
lijdt geen twijfel, dat de gemeente Leeuwarden in staat is geweest voor het welzijn 
der inwoners zeer grote bedragen te besteden. Het bleek mogelijk naast het op peil 
houden en zo nodig verbeteren van het niveau van de reeds aanwezige 
voorzieningen tal van nieuwe verzorgingstaken ter hand te nemen. Een en ander 
wordt in verschillende andere hoofdstukken van dit boek nader belicht. 



 

 

 
Het is echter, als illustratie van hetgeen hiervoor over de financiële ontwikkeling in 
het algemeen werd opgemerkt, wel aardig om toch nog enkele cijfers te noemen, 
waaruit blijkt, dat in enkele sectoren de kostenstijging veel groter was dan de 
gemiddelde stijging met 370 %. 

  

  

  1946 1966 Stijging 

rente en aflossing van geldleningen 

(totaal) 

  

ƒ 1,35 miljoen 

  

ƒ 13,75 

miljoen 

  

920 % 

exploitatiebijdragen woningwetbouw - 0,09 miljoen - 1,07 miljoen 1090 % 

onderhoud straten en wegen - 0,13 miljoen - 0,89 miljoen 585 % 

onderhoud plantsoenen - 0,07 miljoen - 0,80 miljoen 1045 % 

onderhoud rioleringen - 0,01 miljoen - 0,14 miljoen 1300 % 

kleuteronderwijs - 0,07 miljoen - 1,08 miljoen 1445 % 

buitengewoon lager onderwijs - 0,06 miljoen - 1,18 miljoen 1870 % 

musea, monumenten, muziek, 

bibliotheken, jeugdwerk e.d. 

  

- 0,05 miljoen 

  

- 0,87 miljoen 

  

1640 % 

sport en recreatie - 0,02 miljoen - 1,13 miljoen 5550 % 

veemarkt - 0,03 miljoen - 0,80 miljoen 2565 % 

openbaar vervoer - - 0,19 miljoen   

  

  

 
Het vermelden van cijfers over de bestedingen voor de gewone dienst kan aanleiding 
geven tot het stellen van de vraag of de gemeente over voldoende middelen 
beschikte voor die bestedingen. Dit was, over het algemeen, het geval. Wel deed 
zich verscheidene malen de moeilijkheid voor, dat aanvankelijk een bijzonder 
ongunstig perspectief de verdere uitbouw van het verzorgingsgebied scheen te 
verhinderen, doch achteraf was de stroom der middelen meestal wel bevredigend. 
Met name na het van kracht worden van de financiële verhoudingswet 1960 kwamen 



 

 

belangrijke bedragen uit het gemeentefonds beschikbaar. Uit onderstaand staatje 
blijkt hoe zeer de gemeentefondsuitkeringen in de loop der jaren zijn gestegen: 

  

1946 ƒ 0.6 miljoen 

1950 - 2.4 miljoen 

1955 - 6.1 miljoen 

1960 - 8.5 miljoen 

1965 - 17.- miljoen 

1966 - 20.6 miljoen 

  

  

In aansluiting op deze cijfers volgen nog enkele opmerkingen over de wijzigingen in 
de regeling der financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten, die tot de 
opmerkelijke stijging der uitkeringen aan de gemeenten hebben geleid. 
 
In 1946 was nog van kracht de wet van 15 juli 1929, zoals die inmiddels was 
gewijzigd. De gemeenten ontvingen ook toen een uitkering uit het Gemeentefonds. 
 
Deze uitkering werd vastgesteld aan de hand van een formule, waarin o.m. de 
draagkracht der gemeenten en de druk van de uitgaven voor politie, lager onderwijs 
en armenzorg (op basis van 1939/1940) tot uitdrukking kwamen. 
 
Voor de jaren 1948, 1949 en 1950 werd bij de wet van 15 juli 1948 een 
noodvoorziening getroffen, die het beschikbaar stellen van meer geld aan de 
gemeente beoogde. De voornaamste uitkering krachtens die regeling - de algemene 
uitkering - werd vastgesteld op basis van de kosten van lager-, middelbaar-, 
voorbereidend hoger-, hoger- en nijverheidsonderwijs, alsmede van armenzorg, over 
de jaren 1939 t/m 1941. Bovendien kon een bijzondere uitkering worden toegekend 
om tot een sluitende begroting te komen. 
 
De noodvoorziening is bij de wet van 24 januari 1952 - in grote trekken ongewijzigd - 
ook voor de jaren 1951 en 1952 van toepassing verklaard. 
 
Een geheel nieuwe regeling werd bij de wet van 8 januari 1955 getroffen. Deze 
regeling heeft gegolden voor de jaren 1953 t/m 1959. Er kwam een nieuwe algemene 
uitkering, ter vervanging van en vastgesteld op basis van o.m. de oude algemene en 
de bijzondere uitkeringen. De nieuwe regeling opende de mogelijkheid om op 
subjectieve gronden tot verhoging van de algemene uitkering over te gaan. Van die 
mogelijkheid tot verhoging is ruimschoots gebruik gemaakt. 
 



 

 

Met ingang van 1960 is de thans nog geldende regeling, die is vervat in de financiële 
verhoudingswet 1960, van kracht geworden. Bij het vaststellen van die nieuwe 
regeling werd beoogd het subjectieve element zoveel mogelijk te verdringen. De 
gemeenten ontvangen thans uit het gemeentefonds verschillende uitkeringen. De 
voornaamste van die uitkeringen heet ook weer algemene uitkering. 
 
Deze bestaat uit: 

• een bedrag van ƒ 5,- per ha grondgebied, 

• een bedrag gelijk aan vijfmaal de opbrengst van de grondbelasting op de gebouwde 

eigendommen, 

• een jaarlijks vast te stellen bedrag per inwoner en 

• een bedrag, dat verondersteld wordt overeen te komen met 80 % van de kosten van 

sociale zorg. 

Jaarlijks wordt voor de onderdelen a t/m c een uitkeringspercentage vastgesteld. Dit 
percentage bedraagt voor 1966 156, zodat boven het basisbedrag (a t/m c) een 
toeslag van 56 % wordt genoten. De totale opbrengst van de algemene uitkering (a 
t/m d) wordt voor 1966 geraamd op ƒ 16,65 miljoen. De in de financiële 
verhoudingswet 1960 geopende mogelijkheid tot het toekennen van aanvullende 
(subjectieve) uitkeringen op grond van bijzondere omstandigheden heeft tot dusver 
niet of nauwelijks toepassing gevonden. Wel ontvangen bepaalde groepen van 
gemeenten, die aan zekere voorwaarden voldoen, op grond van z.g. 
verfijningregelingen toeslagen op de algemene uitkering. De gemeente Leeuwarden 
ontvangt - als ontwikkelingskern - over 1966 een verfijninguitkering van naar raming 
ƒ 0,61 miljoen. Naast de algemene uitkering kent de financiële verhoudingswet 1960 
een belastinguitkering, die wordt toegekend als de opbrengst van grond- en 
personele belasting in een gemeente beneden het landelijk niveau blijven, en verder 
een onderwijsuitkering. Voor de belastinguitkering komt de gemeente Leeuwarden 
niet in aanmerking, doch de onderwijsuitkering - voor het gewoon-, voortgezet 
gewoon-, uitgebreid- en buitengewoon lager onderwijs - is zeer belangrijk. Voor 1966 
wordt de opbrengst ervan geraamd op ƒ 3,31 miljoen. De gemeentefondsuitkeringen 
vormen tezamen de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. 
 
Daarnaast kwamen naast de in 1946 reeds bestaande uitkeringen uit ’s rijks kas - 
o.a. voor de exploitatie van woningwetwoningen, voor de politie en voor de 
onderwijssalarissen - verschillende nieuwe z.g. doeluitkeringen tot stand, zoals die 
voor het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het middelbaar en voorbereidend 
hoger onderwijs. De kosten van het nijverheidsonderwijs, die aanvankelijk 
grotendeels door de gemeente en voor een kleiner deel door het rijk werden 
gedragen, komen sinds 1960 volledig voor rekening van het rijk. De doeluitkeringen 
staan over het algemeen tegenover lasten van dezelfde orde van grootte. 
Lastenstijging en inkomensverhoging gaan ongeveer gelijk op. 
 
Naast de gemeentefondsen en de uitkeringen van het rijk voor verschillende 
doeleinden vormen de eigen gemeentelijke heffingen de derde belangrijkste 
inkomstenbron van de gemeente. Ook deze bron is geleidelijk aan een groter bedrag 
gaan opleveren, doch gezien het toch nog vrij bescheiden aandeel dezer heffingen in 
het totale inkomstenpakket kwamen door verhoging der opbrengst van de eigen 
heffingen slechts op relatief beperkte schaal middelen beschikbaar. Dit moge blijken 



 

 

uit het onderstaande staatje, dat betrekking heeft op de opbrengst van enkele 
belangrijke heffingen, t.w. hoofdsommen en opcenten grond- en personele belasting 
en straatbelasting. 

  

1946 ƒ 1.10 miljoen 

1950 - 1.05 miljoen 

1955 - 1.65 miljoen 

1960 - 1.95 miljoen 

1965 - 2.20 miljoen 

1966 - 2.60 miljoen 

  

  

 
Deze t.o.v. de opbrengst der gemeentefondsuitkeringen, in absolute cijfers, 
bescheiden aanwas ging evenwel, met name wat de straatbelasting betreft, wel 
gepaard met forse tariefsverhogingen. 
 
Was in 1946 het tarief van de straatbelasting voor de gebouwde eigendommen in het 
stedelijk gebied nog 6½ % van de kadastrale opbrengst en dat voor de overige 
eigendommen 4 %, in de loop der jaren werden de heffingspercentages als volgt 
gewijzigd: 

  

  

  

  gebouwd ongebouwd 

1958 8 4 

1961 10 5 

1964 15 7½ 

1966 20 10 

  



 

 

  

 
De vermakelijkheidsbelasting, die in 1946 over het algemeen 20 % bedroeg, is ook 
thans weer op dit percentage bepaald. Van 1948 tot 1955 golden voor 
bioscoopvoorstellingen en dansavonden e.d. echter hogere percentages, t.w. 45 % 
(in bepaalde gevallen 35 %) voor bioscoopvoorstellingen en 50 % voor 
dansavonden. 
 
Het tarief van de hondenbelasting werd in 1946 van ƒ 7,50 op ƒ 20,- gebracht. 
 
De huisvuilrechten werden eerst in 1951 ingevoerd. Zij bedroegen achtereenvolgens 
per jaar: 

  

  

1951 ƒ 1,25 

1956 - 2,- 

1958 - 7,20 

1961 - 8,40 

1963 - 11,40 

1964 - 14,40 

1966 - 18,- 

  

 
Het privaattonnenrecht, dat in 1946 nog ƒ 5,- per jaar bedroeg, werd in 1956 
gedifferentieerd op basis van de huurwaarde voor de personele belasting. De 
ontwikkeling was als volgt: 

  

  

1946 ƒ 5,- ~   

1956 - 7,50 ~ ƒ 25,- 

1961 - 10,- ~ - 55,- 

1964 - 15,- ~ - 75,- 



 

 

  

 
Een opbrengst die wegviel, was die wegens opcenten op de ondernemingsbelasting. 
In 1950 ontving de gemeente terzake nog ƒ 1,05 miljoen. 
 
Het plan bestaat in 1966, ter gedeeltelijke dekking van de kosten van 
rioolwaterzuivering en riolering, een rioolbelasting in te voeren, met een geschatte 
opbrengst van ƒ 650.000,-. Na bovenstaande beschouwingen over de uitgaven van 
de gewone dienst en de er tegenoverstaande inkomsten is het op zijn plaats melding 
te maken van het totale resultaat van al die jaren, t.w. een batig saldo van ongeveer 
ƒ 2.- miljoen. Gezien tegenover het over al die jaren op de gewone dienst bestede 
bedrag van ongeveer ƒ 475.- miljoen is dit dus procentueel van bescheiden omvang. 
 
Tenslotte nog enkele opmerkingen over de financiering, d.w.z. over de wijze waarop 
de gemeente zich van de middelen voorzag, die nodig waren om de 
kapitaalsuitgaven te doen. De geldleningen leverden het overgrote deel van de 
benodigde middelen. In totaal bedroeg de leningsschuld per 1 januari 1966 rond ƒ 
190,5 miljoen. Op 1 januari 1946 was die schuld in totaal niet groter dan ƒ 15,5 
miljoen. In deze bedragen zijn mede begrepen de overschotten (leningen) van het 
rijk voor de woningwetwoningen. Overigens vormen onderhandse leningen het 
grootste deel van het totaal. De hiervoor verschuldigde rente varieerde, t.w. van 3 % 
tot 6 %. Zij schijnt thans, na een geleidelijke stijging, die in 1964 is begonnen, op 6 % 
of iets hoger te zijn gestabiliseerd. De gemeente heeft slechts in enkele gevallen 
obligatieleningen gesloten. Eén van deze leningen verdient bijzondere vermelding, 
namelijk de z.g. burgerzinlening, groot ƒ 2,4 miljoen, die in 1951, toen er nauwelijks 
geleend kon worden, voor de financiering van de bouw van woningen in veelal kleine 
coupures bij particulieren en instellingen werd geplaatst tegen een rente van 4 %. De 
destijds betoonde daadwerkelijke belangstelling voor de gemeentelijke zaak moet in 
dit overzicht met grote waardering voor allen die hun steen(tje) bijdroegen worden 
gememoreerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voorlichting 

 
In mei 1957 deed een nieuwe functionaris zijn intrede bij de Leeuwarder 
gemeentesecretarie: de voorlichtingsambtenaar. Leeuwarden had op dit gebied de 
primeur in het noorden van het land, zowel wat de gemeentebesturen als de 
provinciale overheden betreft. De functieomschrijving is (zoals in de meeste 
gemeenten) te beperkt, want ook de zaken van representatie worden door de 
voorlichtingsambtenaar verzorgd; niet ten onrechte, want juist daar waar de 
representatie aan de orde komt, daar manifesteert zich doorgaans ook de publiciteit. 
 
De afdeling voorlichting heeft een taak, die door een grote verscheidenheid wordt 
gekenmerkt en zich moeilijk totaal laat omschrijven. Reeds de voorlichting heeft 
verschillende facetten: 
 
 

De voorlichting van de eigen, gemeentelijke 
bevolking, de bestuurden dus. 

Kennis verbreiden van en begrip vragen voor overheidsmaatregelen en daardoor de 
burgerij interesseren voor het werk van de eigen overheid, is een essentiële 
voorwaarde voor een goed functioneren van de democratie. 
 
 

De voorlichting, gericht op “de buitenwereld”: 
provinciaal, landelijk en, in sommige gevallen, 
internationaal. 

Een nadere bekendheid van en kennis omtrent Leeuwarden bevorderen is van groot 
belang, vooral voor een stad, die door een excentrische positie “van nature” minder 
de aandacht trekt dan bij een centraler ligging het geval zou zijn. 
 
Middelen om dit doel te bereiken zijn: 

1. Het verschaffen van inlichtingen en verdere faciliteiten aan vertegenwoordigers van 
de diverse publiciteitsmedia, die zich met Leeuwarden willen bezighouden (pers, 
radio, t.v., filmjournaal); 

2. Het attenderen van deze publiciteitsmedia op zaken, die van hun gading kunnen zijn 
(Belangrijk is hierbij, dat begrip bestaat voor de specifieke mogelijkheden dezer 
media, die sterk van elkaar verschillen). 

3. Het verschaffen van nieuws aan de publiciteit, in de vorm van persberichten, 
perscommuniqués of door middel van persconferenties. 

4. Het verzorgen van artikelen voor bladen, die zelf niet over de redactionele 
mogelijkheden daartoe beschikken. In de praktijk gaat het hierbij speciaal om 
landelijke verenigingsorganen, die in verband met een hier te houden congres of 



 

 

jaarvergadering de lezers/leden iets willen laten weten omtrent de plaats van 
samenkomst. Alhoewel veel tijd gemoeid is met het schrijven van afzonderlijke 
artikelen, is het “conferentieverhaal” principieel afgewezen, omdat dit geen rekening 
kan houden met de specifieke belangstelling der lezers, die juist in dergelijke 
gevallen zo duidelijk uit de doelstelling van de organisatie kan blijken. 

5. Het verzorgen van eigen publicaties. Genoemd mogen worden: “Leeuwarden 
industrialiseert”, naar aanleiding van het begin van de “kernpolitiek”, ter bevordering 
van de industrialisatie (1959), het fotoboek “Trefpunt Leeuwarden”, verschillende 
edities van “Feiten over Leeuwarden”, een fotomapje, “De veemarkt van 
Leeuwarden” (1963, t.g.v. de opening van de nieuwe veemarkt), “Het stadhuis van 
Leeuwarden” (1965, t.g.v. het 250-jarig bestaan van het stadhuis), diverse folders 
voor speciale gelegenheden. Alhoewel het geen gemeentelijke uitgave is, mag 
worden vermeld, dat de voorlichtingsambtenaar het maandblad “Leeuwarder 
Gemeenschap” (in 1952 opgericht) redigeert en dit in belangrijke mate dienstbaar 
maakt aan de gemeentelijke voorlichting. 

Aanvullende activiteiten, gedeeltelijk in samenhang met het bovenstaande, liggen op 
het terrein van fotografie en film ten behoeve van voorlichting en documentatie, 
waarvoor de afdeling over eigen apparatuur beschikt. De belangrijkste 
gebeurtenissen, voor zover zij zich daarvoor lenen, worden op 16 mm film 
vastgelegd. 
 
Bij de voorlichting, in het bijzonder wanneer het om niet-Leeuwarders gaat, worden 
uit overwegingen van service de grenzen van het terrein der gemeentelijke 
bemoeiingen dikwijls overschreden. Een goede en doeltreffende samenwerking 
bestaat daarbij met VVV (plaatselijk zowel als provinciaal). Het is duidelijk, dat er 
raakpunten tussen beider werkzaamheden zijn, al dient het verschil tussen het 
propagandistische karakter van VVV en het informatieve, feitelijk-objectieve werk van 
voorlichting gehandhaafd te blijven. 
 
Naast de voorlichting in geschrifte is grote aandacht besteed aan de mondelinge. In 
1958 werd begonnen met avonden ter verwelkoming van nieuwe ingezetenen in het 
stadhuis, waar in een met kleurendia’s geïllustreerde causerie de hoofdzaken van 
verleden, heden en toekomst van Leeuwarden ter sprake worden gebracht. De 
avonden, waarvoor alle nieuwe ingezetenen worden uitgenodigd, hebben de 
belangstelling van degenen, die zich in hun nieuwe woonplaats een nieuwe 
woongemeenschap eigen proberen te maken. Het was verrassend en verheugend, 
dat deze serie, in een wat gemodificeerde vorm, ook de belangstelling had van de 
gevestigde Leeuwarders. Op honderden avonden van verenigingen, ouderavonden 
e.d. werd het programma gebracht. Het gemeentebestuur nam de kosten (transport 
apparatuur e.d.) steeds voor zijn rekening, een sprekershonorarium werd niet 
gevraagd, zodat het verenigingsleven gratis van dit dienstbetoon gebruik kon maken. 
Incidenteel trok de voorlichtingsambtenaar met zijn apparatuur naar elders. Zijn 
aardigste ervaring was een voorstelling voor de bejaardensociëteit te Amersfoort, 
waar de “geachte spreker” bij zijn aankomst werd begroet met het Fries Volkslied, 
door de bejaarde belangstellenden aangeheven en speciaal voor dit doel door deze 
niet-Friezen ingestudeerd. Hier komen voorlichting en representatie dicht bij elkaar, 
evenals bij stadhuisexcursies voor verenigingen, scholieren enz., maar ook voor het 
publiek in het algemeen, zoals tijdens het 250-jarig bestaan van het stadhuis in 
december 1965. Groepen uit eigen stad, maar ook van elders (bijv. Duitse 



 

 

scholieren) bezichtigden onder leiding van de voorlichtingsambtenaar per bus de 
stad. 
 
Rechtstreekse steun aan de bevordering van de industrialisatie heeft de afdeling 
voorlichting in het bijzonder verleend (publicistisch en organisatorisch) tijdens de 
twee kernweken, in 1958 en 1960 georganiseerd door het comité “Leeuwarden - 
Frieslands Kern”. Van de andere belangrijke evenementen, waarbij de 
voorlichtingsambtenaar werd ingeschakeld, mogen worden genoemd: 
 
De British Season in juni 1957, het bezoek van The Royal Canadian Dragoons (de 
bevrijders van Leeuwarden) in mei 1959, de expositie “Eén miljoen woningen” in de 
Beurs in januari 1963, de Amsterdamse Week in april 1963, de Frisiana in september 
1963, de bevrijdingsviering met de tentoonstelling “1940 - 1945” in de Synagoge in 
1965, de eerste EEG-veemarkt in 1965. Voorts tal van plechtigheden en 
feestelijkheden van allerlei aard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gemeentebestuur 

 
“Zo is dan eindelijk het moment aangebroken, dat het hoogste bestuurscollege van 
onze gemeente zijn werkzaamheden zal aanvangen, zij het nog in de vorm van een 
noodgemeenteraad. Onwillekeurig gaan onze gedachten terug naar het verleden. 
Toen ik op 15 april van dit jaar in de raadsvergadering, gehouden op die 
onvergetelijke zondag van onze bevrijding (een vergadering, die later bleek als 
informeer te moeten worden beschouwd), enkele woorden sprak, stonden wij aan het 
begin van een nieuwe tijd.” 
 
Dit zijn de eerste genotuleerde woorden, door waarnemend burgemeester mr. J. 
Algera gesproken in de eerste raadsvergadering na de oorlog. Op woensdag 7 
november 1945 kwam de (nood)raad bijeen, in de eerste plaats voor de beëdiging 
van de leden, 35 in getal. Deels waren zij voortgekomen uit de in 1939 gekozen raad, 
die op 27 augustus 1941 voor het laatst vergaderde - aan de kant geschoven door de 
bezetter. In de vooroorlogse samenstelling telde de Leeuwarder raad 29 leden; dit 
aantal werd na de oorlog op 35 gebracht, in verband met de stijging van het 
inwonertal door de toevoeging van het zuidelijk trimdeel van de gemeente 
Leeuwarderadeel (in het bijzonder Huizum) aan Leeuwarden op 1 januari 1944. Niet 
alleen moest derhalve worden voorzien in de vacatures in de raad van 1939, ook 
diende te worden gezorgd voor een aanvulling met zes leden. Bij dit alles was de 
vooroorlogse politieke raadsformatie de richtlijn. 
 
Wij geven hieronder de samenstelling van de noodraad, waarvan de zittingsperiode 
eindigde, toen de eerste naoorlogse gekozen raad in september 1946 de 
Leeuwarder bevolking kon gaan vertegenwoordigen. Vermeld is ook, wanneer voor 
enkele dezer leden het raadslidmaatschap eindigde. Voor twee van hen hing dit 
samen met een benoeming tot burgemeester; ons moet in het bijzonder interesseren, 
dat een der “eigen mensen”, namelijk mr. A.A.M. van der Meulen, in deze periode tot 
burgemeester van deze gemeente werd benoemd. Daarmee kwam een einde aan 
zijn lidmaatschap van de raad en zijn wethouderschap. De heer Van der Meulen was 
raadslid sinds september 1931 en kon bij zijn afscheid als burgemeester in 1966 
terugzien op de langste bestuurlijke staat van dienst bij de gemeente Leeuwarden 
van allen, die op dat moment tot het gemeentebestuur mochten worden gerekend. 
 
De tijdelijke raad (noodraad) van november 1945 bestond uit de volgende 35 leden 
(wij hebben voor deze periode van politieke heroriëntatie geen partijen vermeld; vele 
der hier genoemden komt men in latere samenstellingen van de raad opnieuw tegen 
en dan ingedeeld bij de verschillende fracties): Mr. C.H. Beekhuis, E. Beeksma, M. 
Beuving, G. Bos, J. Buitst, A. van Dijk, mevrouw B.J. van Dijk-Smit, J.K. Dijkstra, 
W.C. Dijkstra, M.H. Geerts, dr. A.L. Heerma van Voss, F. Heijstra, IJ.P. Jongma, 
G.D. Kamstra, M. Kramer, K. Leijenaar, F. van der Meer, L. van der Meer, A. Meines 
(tot 24 april 1946), mr. A.A.M. van der Meulen (tot 16 maart 1946, wegens 
benoeming tot burgemeester van Leeuwarden), D. Plantinga, H. Posthuma, J.M. 
Praamsma (tot 6 februari 1946, wegens benoeming tot burgemeester van 
Kollumerland en Nieuwkruisland), S. Schootstra, K. Sijbrandij te Wirdum, J. Tiekstra, 
mevrouw B. van der Veen-Hoekstra, B. Veenstra, J. Visser te Wirdum, mevrouw mr. 
A.A. Vondeling-Van ’t Hof, D.G. de Vries, P.F.J. Westra, J. Wiersma, D. Witteveen, 



 

 

S.A. Zijlstra te Wirdum. 
(Vertrokken raadsleden werden in deze periode niet vervangen. De noodraad 
eindigde derhalve met 32 leden). 
 
In de eerste vergadering van de noodraad op 7 november 1945 hadden de leden ook 
tot taak wethouders te kiezen. Het werd een bevestiging van een reeds bestaande 
situatie. In zijn openingsrede zei waarnemend burgemeester J. Algera: 
“De eerste ritselingen van een nieuw leven werden vernomen in augustus 1944, toen 
een aantal raadsleden de hoofden bij elkaar stak, om te overwegen welke 
maatregelen er genomen moesten worden ten einde bij de bevrijding gereed te 
kunnen zijn. Dit overleg heeft geleid tot de keuze van vier nieuwe wethouders op de 
dag der bevrijding.” 

  

Zo konden reeds op 15 april 1945 in functie treden de eerst op 7 november daarna 
door de raad gekozen wethouders: 

M.H. Geerts: onderwijs en lichamelijke opvoeding. 
Mr. A.A.M. van der Meulen: sociale zaken, armwezen, geneeskundige dienst, 
voedselvoorziening, personeelsaangelegenheden. 
J.M. Praamsma: openbare werken, grondbedrijf, reiniging, woningbedrijf, openbaar 
slachthuis, vleeskeuring, markt- en havendienst, beurs en waag. 
P.F.J. Westra: financiën, lichtbedrijven. 
De heer J.M. Praamsma werd, na zijn benoeming tot burgemeester van Kollumerland 
en Nieuwkruisland, op 7 februari 1946 opgevolgd door de heer D. Witteveen. 

 
Na zijn benoeming tot burgemeester van Leeuwarden per 16 maart 1946 werd 
wethouder mr. A.A.M. van der Meulen opgevolgd door de heer E. Beeksma. Tevens 
bracht deze benoeming het vertrek mee van waarnemend burgemeester mr. J. 
Algera. Het afscheid van mr. Algera gaf aanleiding tot het bijeenroepen van de raad 
op vrijdag 15 maart 1946 en op 18 maart kwam de raad bijeen voor de installatie van 
de nieuwe burgemeester. 
 
Zijn beantwoording van de door mr. Algera uitgesproken installatierede besloot mr. 
Van der Meulen aldus: 

  

“Het zal de raad verwonderen, wanneer ik verklaar pas na aarzeling gevolg te 
hebben gegeven aan de aandrang om te solliciteren naar de betrekking van 
burgemeester van Leeuwarden. Niet voor niets heb ik uit overtuiging het vrije beroep 
gekozen en bijna 23 jaar uitgeoefend. Dan laat men het niet zo gemakkelijk in de 
steek. Voor mij, die de advocatuur niet als een zaakje, maar als een dienst aan het 
Recht beschouwt, is het een edel, voldoening schenkend, ambt. Het is echter een 
behandeling van telkens afzonderlijke gevallen en niet de bouw aan een groter 
geheel. Dit is het nu wat mij in het burgemeesterschap aantrok en daarom heb ik mijn 
benoeming met zo’n grote vreugde aangenomen.” 



 

 

  

Een volgende belangrijke stap in de richting van het herstel van het normale bestuur 
werd gezet op 26 juli 1946 met het houden van de eerste naoorlogse 
raadverkiezingen. Toen de daaruit voortgekomen raad op 4 september 1946 voor het 
eerst bijeenkwam voor de beëdiging der leden en de verkiezing van wethouders, was 
bij de gemeente het democratische bestel in ere hersteld. 

  

Wij laten hieronder de samenstellingen van de opeenvolgende gemeenteraden en 
colleges van burgemeester en wethouders tot en met 1965 volgen. 

   

  

September 1946 - september 1949 

  

 
Gemeenteraad: 

 
35 leden 

  

PvdA 17 leden : E. Beeksma, G. Bos, J. Buist (tot oktober 1946, opvolger mevrouw 
L. Ringenaldus-van der Wal), J.K. Dijkstra, W.C. Dijkstra, M.H. Geerts, mr. A.L. 
Heerma van Voss († 24 juli 1948, opvolger B.B. Hartstra te Wirdum), F. Heijstra, K. 
Leijenaar (tot maart 1949, opvolger P.J. Mani), H. Posthuma, K. Sijbrandij te Wirdum, 
J. Tiekstra, B. Veenstra (tot januari 1948, opvolger H. Slaterus), J.T. Vellenga, J. 
Visser te Wirdum, mevrouw mr. A.A. Vondeling-Van ’t Hof, D.G. de Vries. 
ARP 6 leden : J. Heeringa te Wirdum, W.M. de Jong, mr. J. van der Schaaf, S. 
Schootstra, J. Wiersma, D. Witteveen. 
CHU 3 leden : H. Rijpma, T. Stobbe, P. van der Vlerk (tot april 1949, opvolger O. 
Santema). 
KVP 3 leden : J.J. van den Akker, G.D. Kamstra, W.B. Schalkwijk (tot januari 1949, 
opvolger IJ. Jongma). 
VVD 2 leden : W.J. van Rooyen, mr. B.P. van der Veen. 
CPN 4 leden : M. Beuving, P. de Groot, T. de Jong (tot februari 1948, opvolger A. 
van der Wal), J. Weistra (tot januari 1948, opvolger H. Visser, tot juni 1948, opvolger 
mevrouw A. Uythof-Miedema). 



 

 

Wethouders 

J.K. Dijkstra : onderwijs. 
W.C. Dijkstra : sociale zaken, personeelsaangelegenheden. 
M.H. Geerts : financiën, lichtbedrijven, markt- en havendienst, beurs, waag 
,vleeskeuring, openbaar slachthuis, Prinsentuin, lichamelijke opvoeding. 
D. Witteveen : openbare werken, reiniging. 
W.C. Dijkstra werd in januari 1948 opgevolgd door E. Beeksma. 

  

September 1949 - september 1953 

   

 
Gemeenteraad: 

35 leden 

  

PvdA 16 leden : E. Beeksma, J.K. Dijkstra, W.C. Dijkstra, ir. M.H. Geerts († 29 
augustus 1952, opvolger P.J. Mani), B.B. Hartstra te Wirdum, F. Heijstra, H. 
Kromkamp (tot mei 1952, opvolger J. Venema), A.W. Rengelink (tot januari 1953, 
opvolger J. de Jong), mevrouw L. Ringenaldus-Van der Wal, H. Slaterus, K. 
Sijbrandij te Wirdum, J. Tiekstra, J.T. Vellenga, J. Visser te Wirdum, mevrouw mr. 
A.A. Vondeling-Van ’t Hof, D.G. de Vries († 24 december 1952, opvolger W.A. van 
den Brink). 
ARP 7 leden : G. de Jong te Wijtgaard, K.J. de Jong, W.M. de Jong, mr. J. van der 
Schaaf, S. Schootstra, J. Wiersma, D. Witteveen. 
CHU 3 leden : L. van der Meer, O. Santema, L. Zittema (tot januari 1950, opvolger T. 
Stobbe). 
KVP 3 leden : mevrouw J.C.M. Heijmeijer-Croon, G.D. Kamstra, A. Witteveen († 10 
november 1952, opvolger J.A. Ras). 
VVD 4 leden : W. Dijkstra (tot februari 1950, opvolger W.F. van der Vegte), P. 
Leffertstra (tot januari 1953, opvolger B. van der Heijde), H. Pols, mr. B.P. van der 
Veen. 
CPN 2 leden : M. Beuving, A. van der Wal (tot april 1951, opvolger mevrouw A. 
Uythof-Miedema, tot december 1951, opvolger F.T. Dijkstra). 

  

  



 

 

Wethouders 

E. Beeksma : armwezen, sociale zaken, personeelsaangelegenheden, verdeling 
woonruimte. 
J.K. Dijkstra : onderwijs, culturele zaken, lichamelijke opvoeding. 
Ir. M.H. Geerts : financiën, lichtbedrijven, markt- en havendienst, beurs en waag, 
vleeskeuring, slachthuis, Prinsentuin. 
D. Witteveen : openbare werken, reiniging, grondbedrijf, woningbedrijf. 
D. Witteveen werd in oktober 1951 opgevolgd door J. Wiersma. 
 
De portefeuilleverdeling werd hierna: 

E. Beeksma : armwezen, sociale zaken, personeelsaangelegenheden, reiniging, 
slachthuis, markt- en havendienst, beurs en waag, Prinsentuin. 
J.K. Dijkstra : onderwijs, culturele zaken, lichamelijke opvoeding. 
Ir. M.H. Geerts : financiën, openbare werken, grondbedrijf. 
J. Wiersma : lichtbedrijven, woningbedrijf, verdeling woonruimte. 
 
Na zijn overlijden op 29 augustus 1952 werd ir. M.H. Geerts opgevolgd door J. 
Tiekstra (benoemd op 15 oktober). De portefeuilleverdeling werd daarna: 

E. Beeksma : armwezen, sociale zaken, personeelsaangelegenheden. 
J.K. Dijkstra : onderwijs, culturele zaken, lichamelijke opvoeding, openbare werken, 
grondbedrijf. 
J. Tiekstra : woningbedrijf, verdeling woonruimte. 
J. Wiersma : financiën, lichtbedrijven, reiniging, slachthuis, markt- en havendienst, 
beurs en waag, Prinsentuin. 
  

September 1953 - september 1958 

  

Gemeenteraad : 

35 leden 

  

PvdA 18 leden : E. Beeksma (tot november 1956, opvolger mevrouw W. Boonstra-
Rutgers), mevrouw G. Boersma-Hemminga, J. Bootsma, W.A. van den Brink (tot 
september 1956, opvolger L. Becherer), A. Drentje, J.K. Dijkstra, W.C. van den Brink 
(tot november 1954, opvolger P. Ytsma), B.B. Hartstra te Wirdum, F. Heijstra († 11 
november 1954, opvolger J. Fennema te Wytgaard), J. de Jong, P.J. Mani, mevrouw 
L. Ringenaldus-Van der Wal, H. Slaterus, J. Tiekstra, J.T. Vellenga, J. Venema, J.H. 
de Vries, R. Wijkstra (tot 1955, opvolger J. Spiekhout). 
ARP 6 leden : G. de Jong te Wytgaard, K.J. de Jong, W.M. de Jong, mr. J. van der 



 

 

Schaaf, S. Schootstra, J. Wiersma. 
CHU 3 leden : L. van der Meer, O. Santema, T. Stobbe. 
KVP 3 leden : mevrouw J.C.M. Heijmeijer-Croon, G.D. Kamstra, J.A. Ras. 
VVD 4 leden : ir. B.C. van Balen Walter, mevrouw dr. A.C.A. Blanksma-Kok (tot 
januari 1957, opvolger B. van der Heijde), H. Pols, mr. B.P. van der Veen. 
CPN 1 lid : F.T. Dijkstra (tot november 1953, opvolger D. Rutkens, tot november 
1956, opvolger F.T. Dijkstra). 

  

 
Wethouders 

 J.K. Dijkstra : onderwijs, culturele zaken, lichamelijke opvoeding, Prinsentuin. 
Mr. J. van der Schaaf : openbare werken, grondbedrijf. 
J. Tiekstra : financiën, lichtbedrijven, reiniging, slachthuis, woningbedrijf, markt- en 
havendienst, beurs en waag, verdeling woningruimte. 
J.T. Vellenga : armwezen, sociale zaken, personeelsaangelegenheden. 

 
September 1958 - september 1962 

 
Gemeenteraad : 

37 leden 

  

PvdA 17 leden : mevrouw G. Boersma-Hemminga, J. Bootsma, J. ten Brug, B.B. 
Hartstra te Wirdum, mevrouw J. Hiemstra-Molenaar, J. de Jong, mr. J.J. Keuning, 
P.J. Mani, mevrouw L. Ringenaldus-Van der Wal, J. Spiekhout, J. Tiekstra, B. van 
der Veen (tot 7 maart, opvolger W. de Vries), J.T. Vellenga, J. Venema, J. Volbeda, 
J.H. de Vries (tot 5 januari 1959, opvolger A. Drentje), P. Ytsma. 
ARP 6 leden : H. Balt, O. Heidinga, K.J. de Jong, W.M. de Jong (tot 21 januari 1960, 
opvolger R.Boomgaardt), G.A. Jongbloed te Wytgaard, mr. J. van der Schaaf. 
CHU 3 leden : D. Bosgraaf, O. Santema, J. de Vries (tot 1 juni 1961, opvolger H. 
Jellema). 
KVP 4 leden : P.J. Engels, mevrouw J.C.M. Heijmeijer-Croon, G.D. Kamstra, G.L. 
Taylor Parkins. 
VVD 5 leden : ir. B.C. van Balen Walter, B. van der Heijde, dr. R. Hoekstra, H. Pols, 
mr. B.P. van der Veen. 
CPN 1 lid : M. Beuving. 
PSP 1 lid : J. Klijnstra. 



 

 

  

Wethouders 

H. Pols : energiebedrijven, gemeentereiniging, openbaar slachthuis, woningbedrijf, 
markt- en havendienst, uitvoering woonruimtewet. 
Mr. J. van der Schaaf : openbare werken, bouw- en woningtoezicht, grondbedrijf, 
algemene begraafplaatsen. 
J. Tiekstra : financiën, onderwijs, culturele aangelegenheden, lichamelijke opvoeding, 
Prinsentuin. 
J.T. Vellenga : armwezen, sociale zaken, personeelsaangelegenheden. 

  

  

September 1962 

  

Gemeenteraad : 

37 leden 

  

PvdA 17 leden : mevrouw G. Boersma-Hemminga, J. Bootsma, J. ten Brug, B.B. 
Hartstra te Wirdum, mevrouw J. Hiemstra-Molenaar, J. de Jong, mr. J.J. Keuning, 
P.J. Mani († 10 maart 1965, opvolger P. Faber), mevrouw L. Ringenaldus-Van der 
Wal, J. Spiekhout, J. Tiekstra, J.T. Vellenga, J. Venema, J. Volbeda, C. de Vries, W. 
de Vries (tot 1 november 1963, opvolger G. de Vries), P. Ytsma. 
ARP 6 leden : H. Balt, R. Boomgaardt, O. Heidinga, K.J. de Jong, W. Miedema te 
Wirdum, mr. J. van der Schaaf. 
CHU 4 leden : D. Bosgraaf (tot 8 januari 1965, opvolger L. Visser), J. Heetla, H. 
Jellema (tot 21 december 1965, opvolger D.S. Veldhuis), O. Santema. 
KVP4 leden : P.J. Engels, mevrouw J.C.M. Heijmeijer-Croon (tot 8 mei 1963, 
opvolger mejuffrouw C.P.Q. Koehler, tot 8 januari 1965, opvolger mevrouw J.C.M 
Heijemeijer-Croon), G.D. Kamstra, G.L. Taylor Parkins. 
VVD 4 leden : ir. B.C. van Balen Walter, B. van der Heijde († 30 juli 1963, opvolger K. 
Weide), H. Pols, mr. B.P. van der Veen. 
PSP 2 leden : B. Kingma, J. Klijnstra. 

  

  



 

 

Wethouders  

H. Pols : energiebedrijven, gemeentereiniging, openbaar slachthuis, woningbedrijf, 
markt- en havendienst. 
Mr. J. van der Schaaf : openbare werken, bouw- en woningtoezicht, grondbedrijf. 
J. Tiekstra : financiën, onderwijs, culturele aangelegenheden, lichamelijke opvoeding, 
Prinsentuin. 
J.T. Vellinga: personeelsaangelegenheden, sociale zaken. 
J.T. Vellenga, inmiddels lid van de Tweede Kamer geworden, werd op 8 september 
1965 opgevolgd door J. ten Brug. 
 
(mutaties tot 1 januari 1966). 
 
Bij de portefeuilleverdeling in de verschillende colleges van burgemeester en 
wethouders moet in aanmerking worden genomen, dat de burgemeester de 
gezondheidszorg en de zaken van het Princessehof heeft behartigd. 
 
Nadat hij reeds sinds de bevrijding waarnemend secretaris was geweest, werd de 
heer T. Bakker op 7 augustus 1946 gemeentesecretaris. Na zijn pensionering werd 
hij op 1 mei 1957 opgevolgd door de tegenwoordige secretaris, de heer P.P. de 
Jong. 

 

 

Gemeentepersoneel 

 
De uitbreidingen op velerlei terrein die onze gemeente sinds 1945 heeft ondergaan, 
hebben uiteraard ook hun invloed doen gelden op het gemeentelijk 
personeelsbestand. Het hierna volgende overzicht geeft aan het aantal 
personeelsleden (exclusief het onderwijzend personeel) in 1945 en in 1965. 

1 januari 1946 1 oktober 1965   

Personeelsbezetting   

          

Secretarie 65     122 

Gemeente-ontvanger 4     8 

Gemeente-archief 2     3 



 

 

1 januari 1946 1 oktober 1965   

Politie 125     143 

Geneesk. en Gezondh.dienst 9     17 

Stadsziekenhuis 69     106 

Markt- en Havendienst 6     9 

Dienst Sociale Zaken 24   Gemeentelijke Sociale Dienst 59 

Gemeentewerken 212   Openbare Werken 336 

Woningbedrijf 4     41 

Gasfabriek 107   Energiebedrijven 231 

Electriciteitsbedrijf 34   

Gemeente-reiniging 180   Reinigings- en ontsmettingsdienst 124 

Princessehof 1     3 

Stadsverzorgingshuis 19   Gem. Tehuis voor Bejaarden 36 

Openbaar Slachthuis 12   Dienst Slachthuis en Veemarkt 25 

Distributiedienst 138     - 

      Bouw- en Woningtoezicht 8 

      Beroepsbrandweer 28 

      Grondbedrijf 4 

      Dienst voor Sport en Recreatie 17 

      Dienst voor Soc. Werkvoorziening 26 

Totaal 1.011     1.346 



 

 

Als men de totaalcijfers vergelijkt, valt de personeelsuitbreiding wel mee. Daarbij 
speelt een belangrijke rol het wegvallen van de distributiedienst. Daarnaast hebben 
de mechanisatie en automatisering ook bij de gemeente op sommige terreinen hun 
intrede gedaan en een personeelsinkrimping mogelijk gemaakt, dan wel de 
personeelsuitbreiding binnen de perken gehouden. Hiertegenover staat, dat enkele 
nieuwe diensten het levenslicht hebben aanschouwd, laatstelijk, per 1 januari 1965, 
de dienst voor sociale werkvoorziening en de dienst voor sport en recreatie. Toch zijn 
er ook enkele diensten, waar een vrij sterke personeelsuitbreiding heeft plaats 
gehad, zoals de openbare werken, het woningbedrijf, de gemeentelijke sociale dienst 
en - niet te vergeten - het punt, waar alle “ambtelijke draden” bijeenkomen: de 
secretarie. 
 
Met name voor de openbare werken, de gemeentelijke sociale dienst en de 
secretarie heeft de personeelsuitbreiding tot gevolg gehad, dat het 
huisvestingsvraagstuk nijpend werd. Voor enkele afdelingen van de openbare 
werken werd buiten het hoofdgebouw Wissesdwinger 1 tijdelijk kantoorruimte 
gevonden in een aantal andere percelen aan de Wissesdwinger. De gemeentelijke 
sociale dienst vond enig soelaas in het Nieuwe Stads Weeshuis. Het stadhuis had al 
tijdens de bezettingstijd een dependance in het pand Raadhuisplein 30, waarin o.a. 
de werkkamers van enkele wethouders waren ondergebracht en waarin thans ook de 
afdeling huisvesting kantoorruimte heeft. In 1943 werd het pand Raadhuisplein 32 
door de gemeente aangekocht, met de overweging, dat het bezit van dat pand voor 
de gemeente van belang zou zijn, daar het door zijn ligging uitermate geschikt was 
om te voorzien in de steeds dringender wordende behoefte aan kantoorruimte voor 
de gemeentedienst. Toch duurde het nog even, voor de gemeentedienst van het 
bezit van het pand kon profiteren; in de bezettingstijd werd het gebruikt door NSB en 
Winterhulp en na de bevrijding waren het aanvankelijk de Vereniging van 
Woningverhuurders en de Stichting Friesland 1940 - 1945, die er hun kantoren 
hadden. Eerst in 1955 werd er een secretarieafdeling in ondergebracht en wel het 
onder de afdeling algemene zaken ressorterende bureau personeelszaken. De 
huisvesting van dit bureau bleek echter al spoedig onvoldoende, terwijl bovendien de 
in het leven geroepen afdeling voorlichting en de inspectie voor de lichamelijke 
opvoeding dringend om kantoorruimte verlegen zaten. Het was dan ook een 
uitkomst, toen ingaande 1 mei 1959 voor de tijd van 10 jaren het perceel Weerd 19 
kon worden gehuurd. Personeelszaken, inmiddels tot zelfstandige afdeling 
gepromoveerd, verhuisde, met de gemeentelijke drukkerij, naar laatstgenoemd 
perceel, terwijl de afdeling voorlichting en de inspectie voor de lichamelijke 
opvoeding in het pand Raadhuisplein 32 hun zetel kregen. 
 
In 1961 besloot de raad tot aankoop van het pand Raadhuisplein 34. Hierdoor werd 
het mogelijk een behoorlijk onderdak te vinden voor de secretarieafdeling kabinet en 
algemene zaken, welke afdeling was ontstaan na splitsing van de afdeling algemene 
zaken in een afdeling volkshuisvesting en openbare werken en een afdeling kabinet 
en algemene zaken. Bovendien kon in dit pand, op de bovenverdieping, woonruimte 
worden geschapen voor de tweede conciërge van het stadhuis. Overigens vormden 
de huisvestingsmoeilijkheden voor de secretarie niet de enige reden voor de 
aankoop. De andere was, dat de gemeente door aankoop eigenares zou zijn van de 
gehele zuidelijke wand van het Raadhuisplein. Dit werd van belang geacht, omdat 
daardoor het behoud van de fraaie straatwand aanzienlijk meer zou worden 
gewaarborgd dan wanneer het pand in handen van particulieren zou zijn. Bovendien 



 

 

zou in het laatste geval van het pand een gebruik kunnen worden gemaakt, dat 
storend zou kunnen zijn voor de omgeving en wel in het bijzonder voor het stadhuis. 
 
Aan de expansie van de secretarie was hiermede nog geen eind gekomen. Per 1 
januari 1964 werd de afdeling financiën en belastingen gesplitst in twee afdelingen, 
t.w. “financiën en belastingen” en “bedrijven en controle”. Deze afdelingen konden 
door een eenvoudige verbouwing ook ruimtelijk van elkaar worden gescheiden, doch 
de aldus verkregen kantoorruimte bleken al spoedig volstrekt onvoldoende te zijn. 
Ook andere afdelingen kampten met ernstige moeilijkheden. Voorts deed het 
ontbreken van ruimte voor vergaderingen en besprekingen zich steeds meer als een 
bezwaar gevoelen. 
 
In juni 1965 kon de gemeente de beschikking verkrijgen over het pand 
Gouveneursplein 35. Besloten werd dit pand te huren voor 10 jaar, met recht van 
koop na het eindigen van de huurtermijn. Aan het pand dienen nog ingrijpende 
voorzieningen te worden getroffen, maar het laat zich aanzien, dat na het 
gereedkomen daarvan een aanvaardbare oplossing zal zijn gevonden voor het 
huisvestingsvraagstuk van de secretarie. Een werkelijk afdoende oplossing zal eerst 
gevonden kunnen worden door de algehele vernieuwing en uitbreiding van het 
daarvoor in aanmerking komende gedeelte van het stadhuis, dan wel door de bouw 
van een geheel nieuw stadhuis. 
 

Modern personeelsbeleid 

In de jaren na 1945 vroeg niet alleen het vraagstuk van de huisvesting van de 
gemeentelijke diensten de nodige aandacht, maar ook kwam in het middelpunt van 
de belangstelling te staan datgene, wat men wel pleegt aan te duiden met modern 
personeelsbeleid. Het is niet eenvoudig om precies aan te geven wat onder modern 
personeelsbeleid moet worden verstaan, maar in het kort houdt dit begrip in, dat niet 
alleen gelet moet worden op efficiency en doelmatige bedrijfsvoering, maar dat ook 
de menselijke verhoudingen in het oog gehouden moeten worden. 
 
Het tot ontwikkeling komen van het moderne personeelsbeleid had tot gevolg, dat 
burgemeester en wethouders behoefte kregen aan specialistische adviseurs op dit 
gebied. Kon voorheen worden volstaan met een personeelsafdeling, welke zich 
vrijwel uitsluitend bezig hield met formele aangelegenheden, als salaris- en 
pensioenadministratie, gereed maken van aanstellings- en ontslagbesluiten enz., 
thans werd een uitgebreider personeelsafdeling noodzakelijk. In verband hiermede 
werd per 1 januari 1959 de behandeling van personeelsaangelegenheden, tot dien 
formeel berustende bij de afdeling algemene zaken, opgedragen aan een 
afzonderlijke secretarieafdeling personeelszaken. 
 
De werkclassificatie en prestatiebeloning deden in 1959 hun intrede. De 
werkclassificatie beoogt op methodische wijze te komen tot een beloning, afgestemd 
op het niveau van de te verrichten werkzaamheden. De prestatiebeloning had ten 
doel de beloning te kunnen afstemmen op de geleverde prestaties. In verband met 
bezwaren, welke in de praktijk aan dit systeem bleken te kleven, is echter de 
prestatiebeloning met ingang van 1 januari 1964 weer afgeschaft. De vraag, of het 



 

 

niettemin mogelijk is te komen tot een systematische en zo objectief mogelijke 
beoordeling van de wijze waarop ieder zijn werkzaamheden verricht, is nog in 
onderzoek. 
 
Van groot belang niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de ambtenaar 
persoonlijk, is, dat de ambtenaar wordt belast met werkzaamheden, welke in 
overstemming zijn met zijn aanleg en capaciteiten. Aan dit punt wordt bij de werving 
van personeel dan ook de nodige aandacht geschonken. Een ambtenaar van de 
afdeling personeelszaken is in het bijzonder met de behandeling van de hiermede 
samenhangende problemen belast. 
 
Uitgaande van de gedachte, dat de ambtenaren zoveel mogelijk moeten worden 
betrokken bij de werkwijze van en de dienstvoorwaarden bij de tak van dienst, 
waarbij zij werkzaam zijn, werden bij de grotere diensten en bedrijven 
medezeggenschapscommissies ingesteld. Een commissie voor georganiseerd 
overleg bestaat al sinds 1922. 
 
In 1961 werd het ideeënbussysteem geïntroduceerd, met als doel het meedenken 
van alle belanghebbenden over mogelijkheden tot verbeteringen in de organisatie en 
de uitvoering van de dienst te stimuleren. Het aantal t/m 1965 toegekende premies 
bedraagt ruim 100; het aan premie uitgekeerde bedrag is rond ƒ 4.000,-. 
 
In het kader van de secondaire arbeidsvoorwaarden kunnen voorts nog worden 
genoemd een verplaatsingskostenverordening, een premiespaarregeling, een 
verordening inzake tegemoetkoming in studiekosten en een verordening inzake het 
verstrekken van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren. Een 
ziektekostenregeling voor het gemeentepersoneel werd getroffen in intercommunaal 
verband (IZA-regeling Friesland). 
 
Ongetwijfeld is sinds 1945 op het gebied van de personeelszorg veel tot stand 
gekomen. De ontwikkelingen voltrekken zich echter in snel tempo en ook de 
inzichten zijn aan wijzigingen onderhevig, zodat momenteel zeker niet van een 
ingetreden rust kan worden gesproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tot slot 

 
Proberen wij deze serie beschouwingen over de ontwikkeling van Leeuwarden in de 
jaren 1945 - 1965 met een samenvatting en een conclusie af te sluiten, dan valt op, 
hoe willekeurig het slot van deze episode in de stadsgeschiedenis is geplaatst. Het 
begin is duidelijk gemarkeerd door het einde van de oorlog, maar welke mijlpaal staat 
bij 1965? Er is geen afsluiting en zelfs geen rustpunt. 
 
Nu zou het ook wel hoogst toevallig zijn, wanneer precies in deze twintig jaren een 
stuk stadsontwikkeling integraal was afgerond. De geschiedenis heeft niet de 
gewoonte ten gerieve van gedenkboeken met ronde getallen te werken. 
 
Zouden we dan, indien het afscheid van burgemeester Van der Meulen niet een 
goed motief voor deze uitgave was geweest, hebben moeten wachten tot een betere 
gelegenheid? Wij geloven, dat dit wachten eindeloos zou zijn, even eindeloos als de 
ontwikkeling van de stad zich voor ons aftekent, zonder dat men van afgeronde, op 
zichzelf staande, episoden kan spreken. Elk voltooid werk wordt begeleid door tal 
van werken in uitvoering en door nog meer projecten, die alleen nog op papier 
bestaan. Ze liggen naast elkaar of in elkaars verlengde, maar moeten, als de stukken 
van een legpuzzel, ten slotte één geheel vormen. Dat geheel is het hedendaagse 
toekomstbeeld. Terwijl we er naar toe gaan, verplaatst het zich, gelijk de horizon voor 
een zeevaarder. 
 
Bij deze conclusie en samenvatting is de vraag gewettigd in hoever Leeuwarden 
anno 1965 beantwoordt aan het na de oorlog geschetste toekomstbeeld. Zeer in het 
algemeen mag daarbij worden gesteld, dat veel van wat nu realiteit is, toen niet 
voorzien kon worden. Niemand heeft in de geschonden wereld van vlak na de oorlog 
een prognose kunnen maken van de welvaartsperiode daarna. Een voortdurende 
aanpassing aan de gevolgen van deze economische ontwikkeling is nodig geweest. 
Maar wel zijn in de eerste naoorlogse jaren de hoofdlijnen getrokken voor 
uitbreidingen en voorzieningen, die gebaseerd waren op de gedachte, dat 
Leeuwarden uit de sfeer van een rustige provinciestad moest worden opgetild naar 
het hogere niveau van een dynamische woon- en werkgemeenschap. 
 
Dat is gebeurd. De stad is uitgebouwd naar een conceptie, waarvan de grote lijnen 
naar ons gevoel mogen worden aanvaard en gewaardeerd. De nieuwe woonwijken, 
de ringweg, de industrieterreinen, de nieuwe veemarkt beïnvloeden door hun aard en 
rangschikking de stadsstructuur essentieel. Wij zouden, indien overdoen mogelijk 
ware, eerder tornen aan de onderdelen, dan aan het onderlinge verband. Onze 
indruk is, dat de meeste Leeuwarders deze opvatting met ons delen. Bij dit laatste 
past het voorbehoud, dat het moeilijk is de publieke opinie te peilen, nog afgezien 
van de vraag, of er een gemeenschappelijke opinie bestaat. Al blijft nog veel te 
wensen over, voor ons staat vast, dat men op dit ogenblik eerder bereid is te 
erkennen dat er in Leeuwarden veel is gebeurd, dan dat men in de afgelopen jaren 
wilde zien dat er in Leeuwarden veel gebeurde. Daarvoor is wel een verklaring te 
geven. De meeste onzer grote werken zijn tot stand gekomen aan de periferie van de 
stad, en dus buiten veler gezichtsveld. Het nieuwe Leeuwarden is eerst in de laatste 
jaren gemeengoed geworden. 



 

 

 
Nu ons toekomstbeeld anno 1966. Hoe ver kijken wij? Het is niet exact te zeggen; 
veel van wat de toekomst zal brengen blijft in ieder geval naar de tijdsorde 
verborgen. Vast staat evenwel, dat de groeiende stad en de groeiende omvang der 
gemeentelijke projecten een denken in steeds grote tijdseenheden nodig maken. 
Twintig jaar is nu al geen hanteerbare periode meer. Kijken naar het welhaast 
magische jaar 2000 levert nog slecht een respijt van 35 jaar op. Bij dit alles komt, dat 
elke voorziening niet alleen aan een bestaande behoefte voldoet, maar ook tot de 
noodzakelijkheid van nieuwe voorzieningen aanleiding geeft. Dit bestuurlijke 
sneeuwbaleffect maakt het extra moeilijk het toekomstbeeld te bepalen. 
 
Een grotere stad met een uitgebreider patroon van voorzieningen voorbereiden is de 
taak van de bestuurder van nu en straks. Een fascinerende taak, die, naast het 
weten en kunnen, vooral visie op de toekomst verlangt. En ook de moed om naar 
deze visie te werk te gaan. We kunnen niet precies zeggen waarheen we gaan, we 
kunnen het evenmin afwachten en door ons eigen aarzeling de optimale kansen op 
een goede toekomst door de vingers laten glippen. Burgemeester Van der Meulen 
heeft bij zijn installatie in 1946 getuigd van zijn verlangen te bouwen aan een groter 
geheel. Er is een groter geheel tot stand gekomen tijdens de afgelopen twintig jaren. 
 
In het toekomstige Leeuwarden, hoe ver men ook vooruit wil denken en hoe groot 
men de stad dan ook wil zien, zal in deze twintig jaren tot stand gebrachte een 
belangrijk stuk van de onderbouw blijven. Dat dit ook in een verre toekomst 
een goede onderbouw zal blijken te zijn, mogen we nu, wellicht met enig recht, 
veronderstellen. Eerst latere generaties zullen het echter weten. En door dit 
toekomstig weten zal ook de plaats van mr. A.A.M. van der Meulen in de 
geschiedenis van onze stad worden bepaald. 
 
Wij evenwel kunnen beter dan komende generaties oordelen over de persoon van de 
scheidende burgemeester. Zijn streven naar beknopte formuleringen volgend willen 
wij hem aldus karakteriseren: 
 
Mr. A.A.M. van der Meulen was een burgemeester, die zijn erkende bekwaamheden 
gedurende een lange periode met een nauwgezette plichtsbetrachting dienstbaar 
heeft gemaakt aan de belangen van de gemeente Leeuwarden, welke hem boven 
alles gingen. 

  

  

 
J. TIEKSTRA, wethouder 

  

(handtekening) 

  



 

 

  

Mr. J. van der SCHAAF, wethouder 

  

(handtekening) 

  

  

H. POLS, wethouder 

  

(handtekening) 

  

  

J. ten BRUG, wethouder 

  

(handtekening) 

  

  

P.P. de JONG, secretaris 

  

(handtekening) 

  

  

 

 



 

 

Directeuren, adjunct-directeuren en hoofden 
van diensten en bedrijven der gemeente naar 
de toestand op 1 januari 1966 

  

Gemeentesecretarie 

 P.P. de Jong, secretaris 

   

Energiebedrijven 

Ir. C.B. van Ardenne, directeur; ir. J.G. van der Zee, adjunct-directeur 

  

Openbare Werken 

Ir. T.F. Bos, directeur; ir. J.J. Muller, adjunct-directeur; H. Achterhof, adjunct-directeur 

   

Brandweer 

 Ir. J. van Rooyen, commandant 
 

  

Woningbedrijf 

J. van der Veen, directeur 
 
 

Slachthuis en Veemarkt 

J. de Vries, directeur 
 
 



 

 

 

Geneeskundige en Gezondheidsdienst 

G.B. van Driel, directeur; H.H. Faber, adjunct-directeur 
 

Gemeentelijke Sociale Dienst 

Mr. W.A. Aarts, directeur 
 
  

Dienst voor Sociale Werkvoorziening 

J. Gooyenga, directeur 
 

Politie 

A. Houwing, commissaris 
 
 

Markt- en Havendienst 

C. Groendijk, directeur 
 
 

Bouw- en Woningtoezicht 

L. Atema, directeur 
 
  

Museum Princessehof 

J.P. Romijn, directeur 
 
 

  



 

 

Grondbedrijf 

 T.J. Zeilinga, directeur 
 
  

Gemeenteontvanger 

 H. Schraffordt Koops 
 
  

Dienst voor Sport en Recreatie 

A. Th. Bijkerk, directeur 
 
 

Inspecteur Lichamelijke opvoeding 

H. Kamphuis 
 
 

Gemeentearchivaris 

Jhr. M.J. van Lennep 
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hoofd afdeling financiën en belastingen der secretarie; P.P. de Jong, 
gemeentesecretaris; H. Kamphuis, inspecteur lichamelijke opvoeding, mr. T.J. 
Kingma, waarnemend gemeentesecretaris; N. Kolenbrander, hoofd afdeling 
personeelszaken der secretarie; W.H. Kuipers, voorlichtingsambtenaar der 
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