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Voorwoord

Het is eigenlijk ongelooflijk: we zijn toe aan de vierentwintigste 
Open Monumentendag. Het zilveren jubileum volgend jaar mag van 
mij uitbundig gevierd worden, want de dag is van meet af aan een 
groot succes geweest, zeker in Leeuwarden.
Deze Open Monumentendag is er ook een om even stil te staan: 
voor het eerst ontbreekt Hendrik ten Hoeve. Hij was vanaf het 
begin, in 1987, bij de organisatie betrokken, aanvankelijk als lid van 
de werkgroep, later als voorzitter. En hij deed dat met hart en ziel. 
Hij moet het jubileum in 2011 missen.
Het Leeuwarder thema van 2010 lag hem na aan het hart. Zelf gebo-
ren en getogen in een buurt van straatjes en stegen, en bewoner van 
een monumentaal pand waarlangs een steegje loopt met een paar 
van de mooiste zijmuren in de historische binnenstad, kende hij het 
belang van stegen. Noem ze gerust de haarvaten van het organisme 
van het stedelijke leven.
Leeuwarden heeft veel van zulke haarvaten, maar het waren er vroe-
ger nog meer. Naar aanleiding van een achttiende-eeuwse volkstel-
ling en de aanwas van buurten buiten de vesting Leeuwarden merkte 
stadsgeschiedschrijver Wopke Eekhoff in 1846 op: “Inzonderheid 
was de oostelijke voorstad het Vliet, èn in de lengte langs het water, 
èn in de breedte door eene menigte stegen, in getal van woningen 
toegenomen, waarin zich eene nijvere bevolking van Schippers, 
Fabrijkanten, Koop- en Handwerkslieden vestigde.” Wat voor het 
Vliet opging, gold te meer voor de binnenstad. Elke vierkante meter 
ruimte was er benut voor bewoning, uitgezonderd de binnentuinen 
van de stedelijke elite en de stadsranden die van strategisch belang 
waren voor de vesting Leeuwarden.
Vroeger woonde een groot deel van de stedelijke bevolking aan 
stegen, nu zijn het vaak vergeten en verwaarloosde onderdelen van 
de stedelijke ruimte. Dat is spijtig, want ze behoren tot de histori-
sche infrastructuur en zijn alleen al daarom het behouden waard. 
Ze kunnen bovendien een rol spelen in het bereikbaar maken van 
woonverdiepingen boven winkelruimten en zo helpen projecten als 
Wonen boven Winkels te realiseren.
Namens de Werkgroep Open Monumentendag wil ik de eigenaren 
van de opengestelde stegen en panden bedanken voor hun bereid-
willige medewerking. Immers, wat zou een monumentendag zijn 
wanneer je niet achter deuren kunt kijken die normaliter gesloten 
zijn?
Tot slot past een dankwoord voor onze subsidiënten en sponsoren, 
die het mooie initiatief blijven steunen en ook dit boekje weer 
mogelijk hebben gemaakt.

Leo van der Laan,
voorzitter Werkgroep Open Monumentendag.
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Inleiding

De oudste stegen in Leeuwarden dateren uit de late middeleeuwen 
toen die van oorsprong agrarische nederzetting uitgroeide tot regio-
naal handelscentrum. De bevolking nam toe, boerderijen op ruime 
erven maakten plaats voor huizen op smalle kavels, wegen werden 
straten, dwarsstraatjes en stegen gingen die straten verbinden. Dit 
gebeurde waarschijnlijk het eerst op de terp zuidelijk van de Ee. 
Daar ontstond, evenwijdig aan de Grote Hoogstraat, bebouwing aan 
de Sint Jacobsstraat. De Klokstraat en enkele stegen, waarvan som-
mige deels nog bestaan, verbonden beide straten; de naamloze steeg 
zuidelijk van Sint Jacobsstraat nummer 6 is één daarvan. Ook elders 
in de stad voltrok zich die ontwikkeling, zo verbond de eerste steeg 
waarvan wel een naam bekend is, de Hans Lensessteeg, de Weaze 
met de Wirdumerdijk. (Ook die steeg bestaat nog steeds, maar heet 
nu Nauwesteeg.) In de loop der tijd raakte de bebouwing steeds 
dichter aaneengesloten, maar tussen de huizen bleven smalle paden 
bestaan om achtererven en achterhuizen te ontsluiten. Ook om een 
andere reden moest tussen middeleeuwse houten huizen steeds 
een smalle strook onbebouwd blijven. Om het regenwater van het 
gootloze dak op het eigen erf op te vangen en af te voeren, stonden 
de zijwanden van elk huis een stukje binnen de erfscheiding. Uit 
Leeuwarden zijn over deze ‘osendrop’ of huisdrup geen voorschriften 
bekend, maar uit die van andere steden blijkt dat deze strook 
minimaal dertig à vijftig centimeter breed moest zijn. Mogelijk zijn 
sommige erg smalle stegen in het oudste deel van de binnenstad 
restanten van dergelijke druipstroken.

De Nauwesteeg tussen de Wirdumerdijk en Weaze (foto J. Kuipers, 1965).
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Een ruime jas voor een dunbevolkte stad

Met het graven van de tweede stadsgracht aan het eind van de vijf-
tiende eeuw bereikte de stad voor lange tijd haar maximale grootte: 
ruim een halve vierkante kilometer. Leeuwarden telde toen een kleine 
4500 inwoners in zo’n 900 woningen; het was daarmee een van de 
dunstbevolkte steden boven de grote rivieren. De stadsstinsen, zoals 
die van de familie Cammingha, Minnema en Burmania, stonden 
op royale erven. Het noordwesten van de stad was grotendeels 
onbebouwd net als het oostelijk daarvan gelegen kloosterterrein. 
Ook het zuidoostelijke stadsdeel was vrijwel leeg: het schootsveld 
rond het Blokhuis moest vrij blijven. Toen dat aan het einde van de 
vijftiende eeuw nodig bleek, kon het franciscanenklooster Galilea een 
ruim toevluchtsoord vinden aan de Tweebaksmarkt en voor het Sint-
Annaconvent van de bagijnen gold hetzelfde op een locatie centraal 
in de stad.
In de loop van de zestiende eeuw ontwikkelde Leeuwarden zich 
tot hoofdstad van het gewest, tot hofstad en tot garnizoensstad. Het 
bestuur, het hof en de daarbij betrokkenen legden een fors beslag 
op de stedelijke ruimte. Bovendien moest een duizendtal militairen 
onderdak vinden. Rond 1525 begon een gestage bevolkingsgroei 
die een kleine anderhalve eeuw aanhield. De nieuwe stedelingen 
konden relatief gemakkelijk opgevangen worden binnen het fysieke 
kader van de stadswallen, bovendien kwamen na 1580 ook de kloos-
terterreinen beschikbaar als bouwgrond. Over de hof van Galilea 
werden al voor 1600 smalle straten aangelegd zoals de Nieuwe 
Oosterstraat en Kruisstraat en stegen als de Driekramerssteeg. De 
welgestelde Leeuwarders woonden aan de grachten en hoofdstraten, 
hun armere stadgenoten aan de zijstraten, langs de stadswallen, op 
de achtererven van de grote huizen en aan de randen van de hoven 
die de vroegere stinsen omringden.
Hoewel de Leeuwarder bevolking in de zestiende eeuw verdubbelde, 
maakt de stad op de bekende vogelvluchtkaart die Johannes Sems 
in 1603 uitgaf, beslist geen dichtbevolkte indruk: veel huizen heb-
ben ruime tuinen, er liggen overal dun bebouwde gebieden, tussen 
Nieuwestad en Grote Kerkstraat staan zelfs hooibergen. Hooguit 
60% van het daarvoor beschikbare grondgebied is bebouwd.

Verdichten en inbreiden

Om de bevolking die tot ongeveer 1675 sterk toenam te huisves-
ten was ‘inbreiden’ noodzakelijk: het stadsbestuur ontmoedigde 
woningbouw buiten de omwalling zoveel mogelijk. Een eventuele 
belegeraar zou bebouwing immers als steunpunt kunnen gebruiken, 
daarnaast had de magistraat buiten de binnenstad minder macht dan 
daarbinnen. In de stad lag de infrastructuur van wegen en grachten 
in hoofdlijnen vast, woningbouw kon alleen plaatsvinden aan 
bestaande straten en een beperkt aantal nieuwe. Aan verschillende 
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hoofdstraten vond bovendien upgrading plaats: niet alleen maakten 
éénkamerwoningen plaats voor grote huizen, maar ook ging de 
elite aan de belangrijkste straten brede huizen bouwen. Dat kon 
alleen door het samenvoegen van twee of meer bestaande panden. 
De afname van woongelegenheid aan de hoofdstraten moest elders 
gecompenseerd worden. De ruimte bínnen de door straten omsloten 
bouwblokken moest soelaas bieden. Een kleine stadsuitleg bij het 
Zaailand, gerealiseerd tussen 1621 en 1623 werd geen succes: de 
oudere grachten, vooral die langs de Nieuwestad, Turfmarkt en 
Tweebaksmarkt boden voldoende ruimte voor prestigieuze huizen. 
Om de geplande grachtenpanden te ontsluiten werden echter de 
Haniasteeg, de Ipe Brouwerssteeg en Molensteeg wel doorgetrok-
ken. Er verrezen al snel eenvoudige woningen. Zuidelijk van de 
Nieuwestad werden diverse andere stegen bebouwd, zoals één 
met de sprekende naam Bargehok en de iets oostelijk daarvan 
gelegen Bolwardersteeg en Beerskessteeg. Nog verder oostelijk 
ontstonden onder meer de Stokerssteeg en De blauwe Poort. Het 

Uitsneden van de stadsplattegronden van Sems (1603) en Blaeu (ca. 1644) met
hetzelfde stadsgebied. De Molensteeg, Ipe Brouwerssteeg en Haniasteeg lijken al 
geheel bebouwd. Sems, die als accuraat geldt, heeft daar tuinen getekend.
Iets links van het midden staat een hooiberg.
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Ruiterskwartier en het gebied ten noorden daarvan raakten zo steeds 
dichter bebouwd. De hier - en elders - in de vroege zeventiende 
eeuw nog bestaande royale tuinen raakten daarbij helemaal of deels 
volgebouwd. Over het terrein van het vroegere Sint-Annaconvent, 
waar al rond 1582 de Bollemanssteeg was aangelegd, ontstond in de 
loop van de zeventiende eeuw een netwerk van smalle straatjes en 
steegjes. De Zak en de Rochebrunesteeg resteren daar nog van. Het 
dichtbebouwde gebied werd nog voor 1600 met de Nieuwestad ver-
bonden door de Nieuwesteeg. Ook de bebouwing tussen de Tuinen 
en de Amelandsstraat werd verdicht met de Kromme Elleboogsteeg, 
Schuitmakerssteeg, Jan Mutskessteeg en andere straatjes. Het kerk-
hof van de vroegere Catharinakerk van Hoek werd in 1638 verkaveld 
en als bouwterrein verkocht. De vroegere kloosterterreinen boden 
ook ruimte voor het bouwen van reeksen éénkamerwoningen voor 
de particuliere en kerkelijke armenzorg, het Boshuisengasthuis en 
Luilekkerland zijn bewaard gebleven voorbeelden daarvan. Ook de 
stadsranden werden volgebouwd met goedkope onderkomens voor 
de laagstbetaalden. Aan de oostelijke stadswal verrees Haakmabu-
ren, aan de noordelijke de Wabbe Wissesstraat, die in de achttiende 
eeuw in westelijke richting nog werd uitgebreid met Achter de witte 
Hand. In de loop van diezelfde eeuw ontstond achter de lintbebou-
wing langs de Groeneweg en de Boterhoek een zich steeds verder 
verdichtend labyrint van stegen en sloppen.
In de nieuwe en al bestaande stegen werden niet alleen woonhuisjes 
gebouwd, maar ook pakhuizen, werkplaatsen en fabriekjes ge-
vestigd. Vele straatjes ontleenden hun naam aan de ambachtelijke 
activiteiten van een bewoner: de Pijpbakkerssteeg, de Loodgieters-
steeg, de Pottenbakkerssteeg en Messenmakerssteeg om er enkele 
te noemen. De eerder genoemde Beerskessteeg dankte haar naam 
aan een brouwerij: het Baarsje. Bovendien waren door de hele stad 
tientallen stallen verspreid. In de Bolswardersteeg brachten de veer-
schippers op Bolsward hun paarden onder, aan de Kloostersteeg 
grensde een stal voor de stadhouderlijke garde.
Een aantal stegen vervulde een speciale functie: ze boden toegang 
tot de schuilkerken of staties voor andere gezindten dan de ‘officiële’ 
calvinistische gereformeerde kerk. Dergelijke kerkjes mochten niet 
als zodanig herkenbaar zijn, van de liturgische viering mocht niets 
te merken zijn en de toegangsdeuren mochten niet aan de openbare 
weg liggen. Ruimtes achter de bestaande bebouwing, toegankelijk 
via een steeg, voldeden aan die eisen.

Overbevolkte stegen

In de tweede helft van de zeventiende eeuw stagneerde de bevolkings-
groei om pas vanaf 1785 weer op gang te komen. Die groei zette na 
1815 sterk door en rond 1850 bereikte de binnenstad met zo’n 17.000 
inwoners haar maximale bevolkingsomvang. Omdat tegelijkertijd het 
aantal woningen daalde, barstte de stad uit haar voegen.



9

Een deel van de bevolkingstoename kon opgevangen worden op de 
stadswallen die tussen 1817 en 1846 grotendeels werden afgegraven. 
Daar ontstonden nieuwe stegen, onder andere het Hoeksterpad en de 
Bekhuisbuurt, zuidelijk van de voormalige Hoeksterpoortsdwinger. 
De meeste nieuwe Leeuwarders moesten echter woonruimte zien te 
vinden binnen de bestaande bebouwing. Bedrijfsruimten, pakhuizen, 
stallen en koetshuizen werden door het plaatsen van tussenmuren 
veranderd in huurwoningen voor de minst draagkrachtigen. Grotere 
huizen werden opgesplitst in kleinere ‘woningen’. Als een afzonder-
lijke ingang ontbrak, kon die meestal wel aan een steeg gerealiseerd 
worden.
Rond het midden van de negentiende eeuw woonden dan ook veel 
Leeuwarders dicht opeengepakt in een honderdtal stegen, gloppen, 
kloosters en buurtjes. De binnenstad telde in 1870 niet minder dan 
66 stegen die minder dan drie meter breed waren, 50 daarvan waren 
zelfs smaller dan anderhalve meter. Hun totale lengte bedroeg meer 
dan twee kilometer. Daaraan stonden bijna 300 woningen, waarin 
1350 Leeuwarders woonden. In de stegen tussen de Tuinen en de 
Amelandsstraat woonden niet minder dan 130 gezinnen, de Boter-
hoek telde er 154, de Haniasteeg 35.
De woonomstandigheden waren erbarmelijk. De vochtige huizen 
waren zelfs overdag in het halfduister gehuld, een regenwaterbak, 
sanitair en riolering ontbraken veelal. Soms stond op het zoldertje 
een privaatton. Niet alleen in de slecht onderhouden huisjes, maar 
ook in de woonomgeving heersten hoogst onhygiënische toestanden. 

De Pijpbakkerssteeg aan de Tuinen noordzijde. De steeg wordt vermeld vanaf 1726 
en is ongeveer 1.25 meter breed. Hier stonden in 1888 twaalf woningen waarin 63 
Leeuwarders woonden, verdeeld over 13 gezinnen (foto W.H. Kuipers, 1965).



10

Open riolen zorgden voor een ondraaglijke stank, mestvaalten en 
vuilnisbelten trokken ongedierte aan. Epidemieën eisten honderden 
slachtoffers in de dichtbevolkte buurten.

Leeuwarden ontsteegt

Weliswaar vond vanaf het begin van negentiende eeuw ook enige woning-
bouw in de buitenbuurten plaats, maar die bood amper verlichting 
voor de overbevolkte binnenstad. De invoering van de Woningwet in 
1902 leidde er wel toe, dat tientallen pandjes onbewoonbaar werden 
verklaard, maar door het schrijnende woningtekort bleven ze toch be-
woond. Na de Eerste Wereldoorlog kwam de bouw van woningen bui-
ten de stadsrand goed op gang, maar deze stokte weer als gevolg van 
de economische crisis van de jaren dertig en kwam tijdens de Tweede 
Wereldoorlog helemaal tot stilstand. Pas vanaf 1950 kwam er schot in 
de bouw van nieuwe wijken.

Het duurde dan ook tergend lang voor de stegen en sloppen in de 
binnenstad hun bewoners verloren. Een deel van de leeggekomen 
huisjes werd langere of kortere tijd door handwerkslieden gebruikt 
als bedrijfsruimte of door winkels als opslagplaats. Eenmaal 
onbewoond, verdwenen complete stegen bij de uitbreiding van 
bedrijfspanden. Dat gebeurde bijvoorbeeld tussen de Nieuwestad en 
het Ruiterskwartier. De gestage groei van drukkerij Jongbloed aan 
de Grote Kerkstraat transformeerde het complete Bagijneklooster 
tot een industrieel complex. Het bedrijf verwierf in 1969 zelfs de 
gehele westkant van de Bollemanssteeg. Het verhuisde pas aan het 
eind van de twintigste eeuw uit de binnenstad waarna dit stadsdeel 

De eenkamerwoningen links aan het Hoekster Achterom zijn mogelijk in één bouw-
stroom tot stand gekomen. De bovenwoningen van de huizen aan de rechterkant 
waren via het Hoeksterpad bereikbaar. Beide straatjes zijn van de kaart verdwenen 
(foto J. Dwinger, 1915).
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Een zeldzame interieuropname van een ‘camer’, hier in het Bagijneklooster.
De opname is kort vóór de sloop in 1925 gemaakt (foto Ch. Gombault).

werd heringericht. Oostelijk van de Bollemanssteeg maakten enkele 
straatjes plaats voor een basisschool. De uitbreiding van het verze-
keringsbedrijf de Algemeene Friesche slokte de zuidkant van het 
Oldehoofsterkerkhof met de Witte Kousenbuurt op. De Boterhoek 
die al sinds het begin van de twintigste eeuw op de nominatie stond 
gesloopt te worden, werd na de oorlog geleidelijk ‘gesaneerd’. Pas 
in de jaren zestig verdwenen daar de laatste, soms al tientallen jaren 
eerder onbewoonbaar verklaarde woningen. Overtrokken waarde-
ring voor de heilige koe leidde tot het verbreden en doortrekken 
van de Groeneweg, waarbij een groot deel van de steegjes aan de 
noordkant van de Nieuweburen verdween.
Het grootste deel van de stegen dat niet verdween, werd aan het 
verkeer onttrokken en afgesloten met hekken en deuren, slechts een 
minderheid bleef deel van de openbare ruimte. 
Recent tekent zich een nieuwe trend af: verdwenen steegnamen als 
Bargejagerssteeg en Kaatsbaan worden in ere hersteld - de laatste 
officieus - en een naam als Ritsumastraat herbruikt voor een straatje 
in de directe omgeving van de oorspronkelijke.

‘camers’

In de stegen, gloppen en kloosters werden huizen gebouwd die men 
‘camers’ noemde. Anders dan dat woord doet vermoeden, waren 
het - ondanks de beperkte afmetingen ervan - volwaardige huizen. 
De breedte en lengte varieerde tussen de vijf en zeven meter, soms 
lag er een plaatsje achter, een enkele maal hoorde er een loods of 
een schuur bij. Ze waren één bouwlaag hoog met daarboven een 
zolderruimte, soms kreeg de kap een dakkapel. De begane grond 
bestond uit een portaaltje met een ladder die toegang tot de zolder 
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bood, en een kamer. Die kamer had een stookplaats en een tweetal 
bedsteden met een kast daartussen, onder een van de bedsteden 
bevond zich vaak een keldertje. Die indeling veranderde in de loop 
der tijd amper, maar wel werden steeds kleinere ‘camers’ gebouwd: 
de woonkamer van een negentiende-eeuwse ‘camer’ in de Wis-
sesstraat was slechts drie en een halve meter lang en twee meter 
breed, inclusief bedstede! Vrijwel altijd werden ‘camers’ in serie 
gebouwd met gemeenschappelijke tussenmuren. Een dwarskap 
maakte goten aan voor- en achtergevel mogelijk en druipstroken of 
krimpgoten overbodig. Op die manier kon de beperkt beschikbare 
ruimte optimaal benut worden.
Bijna altijd waren deze woningen bedoeld als speculatieobjecten of 
beleggingspanden; slechts een kleine minderheid van de bewoners 
was ook eigenaar. Het waren meestal projectontwikkelaars avant la 
lettre die ze realiseerden. Jacobus Ritsma liet in 1644 een nieuwe 
straat aanleggen over een deel van de vroegere tuin van het francis-
canenklooster en bouwde daaraan een tiental eenvoudige woningen 
die hij enkele jaren later weer verkocht. In dezelfde omgeving kreeg 
de mr. metselaar Duco Timensz. in 1687 toestemming ‘omme aen 
des stadts bolwerck, noordwaarts de holten brugge bij Haeckmabu-
ren, te mogen bouwen vier camers onder een lang dack’. In hetzelfde 
jaar begonnen de houtkopers Gossuines Heringa en Hendrick Sluy-
terman daar aan de bouw van een achttal vergelijkbare woningen. 
Mogelijk dankt de Wabbe Wissesstraat zijn naam aan een dergelijke 
ondernemer/belegger.
Ook het Sint Anthonygasthuis bouwde ‘camers’, bedoeld voor oudere 
en hulpbehoevende ‘proveniers’ en ook een enkele vermogende 
particulier realiseerde uit filantropische overwegingen of omwille 
van zijn nagedachtenis een reeks kamers.
Vanwege hun lage prijs waren ‘camers’ populair: in 1511 bestond een 
kleine 30% van het Leeuwarder woningbestand eruit en in 1606 was 
dat gestegen tot 37%. Uit een woningonderzoek dat aan het begin 
van de twintigste eeuw werd gedaan bleek dat bijna de helft van alle 
Leeuwarders met een dergelijk onderkomen genoegen moest nemen.
Een goede indruk van een reeks zeventiende-eeuwse kamers geeft het 
Boshuisen Gasthuis dat in 1652 tot stand kwam, en Luilekkerland dat iets 
eerder als complex van veertien rug-aan-rug staande diaconiewoningen 
gebouwd is. Bij de jongste restauraties zijn deze gebouwen weliswaar 
intern opnieuw ingedeeld, maar het uiterlijk is intact gebleven. Opval-
lend zijn de hoge kappen. Elders in de stad zijn nog enkele individuele 
‘camers’ bewaard zoals Bollemanssteeg 8, Bredeplaats 3, Kruisstraat 27 
en Oldehoofsterkerkhof 52. Ook diverse panden in de Oude Doelesteeg 
en de Nieuwe Oosterstraat zijn van oorsprong ‘camers’.

Steegnamen

Rond 1600 telde het Leeuwarder straatnamenbestand negen ‘straat’
namen die eindigden op -steeg en 27 op -straat. Driehonderd jaar 
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Ook de steeg tussen de Grote Kerkstraat en de A.S. Levissonstraat met de
veelzeggende naam De Modder is gesaneerd. Daarmee verdween ook de naam.
De eenkamerwoningen rechts zijn slechts één raam breed. De opname dateert
uit 1911.

later was die verhouding radicaal gewijzigd: 69 namen hadden 
-steeg als laatste deel, tegenover 50 -straat. Inmiddels zijn veel van 
die namen op -steeg weer verdwenen: de Messenmakerssteeg, Drie 
Prinsendaalderssteeg, Spooksteeg en Kromme Elleboogsteeg om 
er een paar te noemen. Overigens verdwenen ook veel steegnamen 
zonder -steeg als Bokkenhang en Drift.
De afname van namen op -steeg heeft niet alleen een stedenbouw-
kundige oorzaak, maar ook een sociale achtergrond. Steeg had 
oorspronkelijk de neutrale betekenis van ‘smal straatje’. Door de 
erbarmelijke woonomstandigheden van de lagere sociale groepen 

in slechte huizen aan uiterst smalle straten kreeg het woord een 
negatieve klank, een ongunstige gevoelswaarde. De naam van de 
straat waaraan iemand woont, is een deel van diens identiteit en 
wonen in een -steeg kan stigmatiserend werken. Konden B & W in 
de negentiende eeuw straten nog probleemloos als -steeg benoemen, 
in de twintigste gebeurde dat in de binnenstad maar twee keer: met 
de Oosterkadesteeg en Bargejagerssteeg. Die hebben dan ook geen 
aanwonenden die zouden kunnen protesteren! Het gemeentebestuur 
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heeft geen stegen gepromoveerd tot straten, hoewel daar, bijvoor-
beeld bij de Bollemanssteeg, wel om is gevraagd.
Dat het niet altijd duidelijk was hoe smal een straat moest zijn om 
steeg te heten, blijkt uit naamvarianten voor dezelfde straat als Doel-
straete (1555), naast Nyeuwe Doelesteeg (1596) en Ritsmasteige 
(1646) naast Ritsmastraet (1648). ‘Straten’ met een vergelijkbare 
breedte heten soms -straat, soms -steeg: het Nieuwstraatje en de 
Nieuwesteeg zijn beide vier meter breed, de Reigerstraat en de Ipe 
Brouwerssteeg zijn twee en een halve meter breed.
Steeg is in heel Nederland in gebruik, meer exclusief voor het Noor-
den zijn de aanduidingen gloppe en klooster. In Noord-Nederland 
raakt in de achttiende en negentiende eeuw het woord gloppe of 
glop in gebruik als aanduiding voor een ‘smalle doorgang tussen 
een paar huizen’. In Leeuwarden gaf men met dat woord een 
korte, doodlopende steeg aan, vaak een steeg ín een steeg. Gloppen 
bestaan nog steeds in de Weerd en de Poststraat, maar alleen de 
Kalvergloppe heeft het tot officiële naam gebracht. Ook klooster 
in de betekenis van een groepje huisjes rond een binnenplaats lijkt 
een exclusief Noord-Nederlandse benaming. In 1606 is het voor 
het eerst opgetekend: een complex huisjes op het terrein van het 
voormalige convent van de grauwe begijnen draagt dan de naam 
Bagijneklooster. Wellicht heeft bij het in de mode raken van -kloos-
ter een rol gespeeld dat de kloosterhof als het meest karakteristieke 
deel van een klooster werd gezien. Vanaf het eind van de achttiende 
eeuw ontstaan nog diverse andere ‘kloosters’, in 1878 telde de stad 
er zes zoals het Zalmklooster en het Arendsklooster. Daarna is de 
aanduiding in onbruik geraakt.
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De Vermaningstegen en de doopsgezinde kerk
 
Al eeuwenlang komen doopsgezinden samen achter de Wirdumer-
dijk. Tot de Franse tijd werden de volgelingen van Menno Simons 
weliswaar gedoogd, maar hun kerken mochten niet zichtbaar zijn 
vanaf de openbare weg. De verschillende stromingen vonden 
onderdak in zogenaamde schuilkerkjes. Dat van de Oude Vlamin-
gen lag aan een steeg die begon tussen de nummers 150 en 152 
van de Nieuwestad. Deze, al in 1598 vermelde, Minnonitenstege
is verdwenen bij de bouw van een nieuwe V&D-winkel.  
De Waterlanders kwamen bijeen in een houten gebouw achter de 
westelijke gevelwand van de Wirdumerdijk. Dat kerkje werd in 
1680 in steen herbouwd.

In 1705 gingen beide groepen samen in de Vereenigde Doopsge-
zinde Gemeente te Leeuwaarden en zo’n halve eeuw later sloten de 
Friezen of Nieuwe Vlamingen zich daarbij aan. Deze laatste groep 
bezat een vermaanhuis, dat vanaf het Zwitserswaltje via de Eerste 
en de Tweede Vermaningsteeg bereikbaar was. Voorlopig werden 
alle drie kerkjes gebruikt, maar na een verbouwing in 1760 werd de 
Waterlandse kerk de gezamenlijke plaats van samenkomst.
Die vermaning achter de Wirdumerdijk was zowel vanaf de Nieuwe- 
stad als de Wirdumerdijk en het Ruiterskwartier via stegen te 
bereiken. De steeg vanaf de Nieuwestad, tussen nummer 158 en 
160, ontsloot oorspronkelijk de achtererven van verschillende pan-
den aan de Wirdumerdijk en liep door tot aan het Ruiterskwartier. In 
de zeventiende eeuw heette ze de Tiarasteeg, in 1737 de steeg aan 
het Merkt en in 1760 het Seepsiederssteigje. Het vernoemde zeep-
fabriekje zorgde voor veel stankoverlast, zodat de doopsgezinde 

Het Menno Simonsplein voor de doopsgezinde kerk aan de Wirdumerdijk.
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gemeente het gebouw aankocht en weer van de hand deed onder de 
voorwaarde dat er nooit weer een “zeeperij of bokkingdrogerij” zou 
worden uitgeoefend. De steeg vanaf de Wirdumerdijk verdween in 
1832 toen de Doopsgezinde Gemeente een pand ernaast kocht en 
dat liet slopen. Daarmee kreeg de kerk een royaal voorplein.
Het kerkgebouw werd in 1850 geheel “vergroot en vernieuwd”, 
zoals een gedenksteen in de hal meldt. Daarbij kreeg het een monu-
mentale ingangspartij in classicistische stijl, gericht naar de straat. 
Dit tempelachtige front heeft Dorische zuilen en een driezijdig fron-
ton. Aan de Wirdumerdijk kwam een fraai hek tussen natuurstenen 
penanten te staan. De kerkruimte zelf is vierkant, maar wekt door 
de manier waarop pilaren geplaatst zijn de indruk van een kruis met 
korte armen; een enigszins gedrukte koepel en tongewelven dek-
ken die ruimte. Van het gave kerkinterieur vallen het grote orgel 
en de preekstoel op, beide in de Lodewijk XVI-stijl. Ze werden 
in 1813 geplaatst na te zijn aangekocht van de zustergemeente in 
Amsterdam. Het instrument dateert uit 1786 en is van de hand van 
Johannes Strümphler; de Leeuwarder orgelbouwers Van Dam ver-
nieuwden het in 1858. De gebrandschilderde ramen aan weerszijden 
van het orgel zijn in 1954 vervaardigd door Joep Nicolas en stellen 
de Wonderbare Visvangst (Lucas 5:5) en de Voetwassing (Joh. 13) 
voor. De ramen zijn geschonken door Limburgse evacués als dank 
voor het gastvrije onthaal in de jaren 1944-’45.
De vergroting van het kerkgebouw in het midden van de negentiende 
eeuw deelde de Vermaningsteeg in tweeën. Het gedeelte vanaf het 
Ruiterskwartier heette in 1878 Spoormakerssteeg. Aan de westkant 

Een deel van de Vermaningsteeg, een nooduitgang van de doopsgezinde kerk.
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van boekhandel De Tille, ligt nóg een steeg. Vroeger gaf die toegang 
tot de tuin van Nieuwestad 150, nu komt ze bij de kerk uit. Vóór de 
realisatie van het Doopsgezind Verenigingsgebouw in 1971 - dat in 
1978 weer plaatsmaakte voor De Tille - stonden hier verschillende 
panden. In het middelste was een poort die toegang gaf tot een 
gloppe, De blauwe Poort, waarin een drietal woninkjes stond.
De stegen vanaf het Ruiterskwartier komen uit bij een nooduitgang 
links van de preekstoel, terwijl de Vermaningsteeg aansluit op een 
dergelijke uitgang aan de noordkant van het kerkgebouw.

De blauwe Poort aan het Ruiterskwartier (foto Leeuwarder Courant, 1964).

Het Stadsarmhuis in een web van stegen

De Haniasteeg wordt in 1612 voor het eerst vermeld als “mijnheer Han-
niasteegh”, naar dr. Sjoerd Hania, raadsheer bij het Hof van Friesland. 
Hania was eigenaar van het middeleeuwse adelshuis aan de Nieuwestad 
dat bekend staat als Martenahuis en grenst aan de Haniasteeg. Op de 
kaart van Sems is de steeg niet aangegeven, maar blijkens een stadsplat-
tegrond uit 1616 verbindt ze de Nieuwestad met het Ruiterskwartier.
In 1685 werd het Martenahuis met bijbehorende tuin gekocht door 
Gedeputeerde Staten van Friesland en als lakenhal beschikbaar 
gesteld aan Engelse manufacturiers. In de tuin kwam een grote 
werkplaats als lakenfabriek voor zestig weefgetouwen te staan. 
Het project, bedoeld om de textielnijverheid een impuls te geven, 
mislukte binnen een paar jaar jammerlijk. De werkplaats kende in 
de anderhalve eeuw daarna bestemmingen als munitie- en wapenop-
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slagplaats en kazerne, maar vanaf 1831 werd er onder toezicht van 
het Armbestuur onderdak geboden aan bejaarde armen en verlaten 
kinderen. Uitbreidingen volgden in 1837, 1865 en 1877, totdat in 
1879 het besluit viel tot algehele nieuwbouw.
Stadsbouwmeester Thomas Romein leverde het ontwerp voor 
het nieuwe Stadsarmhuis, dat in juli 1881 in gebruik kon worden 
genomen. De sociaal bewogen medicus Kooperberg liet zich er 
kritisch over uit. “Jammer slechts dat zulk een inrichting gelegen 
is in nauwe stegen, hetgeen zoowel uit een architectonisch, als uit 
hygiënisch oogpunt is af te keuren. Toetreding van frissche lucht 
en zonlicht behooren nu natuurlijk schier tot de onmogelijkheden.” 
Toch hebben er gedurende bijna een eeuw honderden bejaarden en 
behoeftigen onderdak gevonden, waaronder bekende stadstypes als 
Kleine Sytske en de Roetoet. Vanaf 1973 was de Sociale Academie 
in het gebouw gehuisvest en in 1985 is het op low budget-basis 
verbouwd tot appartementen en kleinschalige bedrijfsruimten. 
Sedertdien huisvest het een woongroep - een van de oudste van 
Nederland - ateliers en verenigingsruimten.
Het gebouw heeft een nagenoeg vierkante plattegrond van ongeveer 
42 bij 42 meter en een groene binnentuin. Het telt twee bouwlagen 
onder een flauw hellende schildkap. De gevel aan de Haniasteeg 
is in kruisverband gemetseld van bruine baksteen, de grotendeels 
ingebouwde zijgevels deels van Friese geeltjes en de overige buiten- 
en binnengevels van lichte grauwbruine baksteen. Aan de Hania-

De Haniasteeg.
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steeg is de gevel geopend met twaalf, aan de Ipe Brouwerssteeg met 
veertien grote ramen. De oorspronkelijke ingang met bovenlicht en 
(vernieuwde) dubbele deur zit in het midden aan de Haniasteeg. 
Aan de Ipe Brouwerssteeg zijn enkele paren zesruitsvensters deels 
dichtgezet tot ondiepe nissen. De gevels worden afgesloten met een 
geprofileerde kroonlijst met gootlijst. Op de oostelijke en zuidelijke 
dakschilden aan de binnentuin staan nieuwe dakkajuiten. In het 
interieur is weinig oorspronkelijks meer te vinden. Slechts de voor 
het Armhuis kenmerkende brede gangen en trappen en de kapcon-
structie zijn nog aanwezig. Het gebouw is op de monumentenlijst 
geplaatst vanwege de stijlzuiverheid in een ingetogen neoclassi-
cisme en de opmerkelijke plaats die het inneemt in het oeuvre van 
stadsarchitect Thomas Romein.
De Haniasteeg was overigens niet de enige steeg die over de Mar-
tenahof aangelegd werd: aan de oostkant rooide het stadsbestuur 
de Ipe Brouwerssteeg. De naamgever, brouwer Eepe Meynertsz. 
kocht er in 1589 een huis. Westelijk van de Haniasteeg bevindt zich 
bovendien een doolhof van, deels doodlopende, stegen en steegjes. 
Het Jakkelegat, waarvan de precieze ligging onbekend is, verdween, 
maar de Molensteeg, genoemd naar één van de molens op het zuide-
lijke bolwerk, sluit de Haniasteeg nog steeds aan op het Schavernek. 
Naast Nieuwestad 28 ligt de Wolvesteeg - erfgenamen van Wolff 
Hansz. hadden er in 1644 nog bezittingen. Iets westelijker loopt 
de half overbouwde, met een deur afgesloten Messenmakerssteeg. 

Plattegrond van het Stadsarmhuis omstreeks 1885.
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Deze ontleent zijn naam aan scheermesmaker Jacobus Pool, die 
Nieuwestad 20 met drie eenkamerwoningen in de steeg erachter in 
1720 kocht.
Het gebied tussen Haniasteeg, Ruiterskwartier en Schavernek had 
eeuwenlang een eigen karakter als woongebied voor minder be-
deelden. De sfeer werd vooral bepaald door kleine ambachtslieden, 
beurtschippers, prostituees en kroeglopers. Bewoners verschijnen 
met regelmaat voor de stedelijke rechtbank. Veel opzien baarde in 
1717 de zelfmoord van Hendrik Gunters, een dementerende gepen-
sioneerde soldaat, in zijn huisje in de Haniasteeg.
Gave, authentieke bebouwing is niet of nauwelijks meer te vinden en 
een flink aantal huisjes is gesloopt. Het ‘Haniakwartier’ moet volgens 
de gemeentelijke plannenmakers worden ingepast in een vernieuwd 
uitgaanscentrum, maar wacht al vele jaren op rehabilitatie.

Het Struivingspoortje en de verdwenen Poptakamers

Aan de zuidzijde van de Nieuwestad, tussen Nieuwestad 58 en 72, 
staat een sierlijk zeventiende-eeuws poortje dat gemakkelijk over 
het hoofd kan worden gezien: het Struivingspoortje. Deze gebeeld-
houwde zandstenen poort herinnert aan de tijd dat de poort toegang 
gaf tot de zogenaamde Poptakamers, een bijzonder (inmiddels ver-
dwenen) binnenhofje tussen de Nieuwestad en het Ruiterskwartier.

Het Popta- of Struivingspoortje op een prentbriefkaart uit ca. 1912.
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Het hofje dateert uit het midden van de zestiende eeuw en werd 
gesticht door Eesck van Popma, die gehuwd was met Sybolt van 
Aylva. Zij hadden hun woonhuis aan de zuidzijde van de Nieuwe-
stad, ter plaatse van het huidige perceel nr. 58. De kleine woningen 
van het achterliggende hofje kon men alleen bereiken via het 
Ruiterskwartier. De eenvoudige kamers, gelegen aan een bleekveld, 
waren specifiek bestemd voor de huisvesting van arme weduwen 
die er gratis mochten wonen.
Ook toen het woonpand aan de Nieuwestad in 1628 werd aangekocht 
door Jacob Hendrix, gehuwd met Lutske Popta, bleef de functie 
van de Poptakamers behouden. In 1696 werden de kamers boven-
dien verbouwd in opdracht van hun kleinzoon Dr. Henricus Popta 
(1635-1712). Als welgestelde advocaat aan het Hof van Friesland 
had Popta in 1687 Heringastate te Marssum aangekocht. Daarnaast 
was hij eigenaar van de stadswoning Nieuwestad 58 en enkele 
nabijgelegen panden. De jurist, die in 1711 het Popta-gasthuis te 
Marssum zou stichten, had dus vele jaren eerder al een ‘gasthuis’ 
in Leeuwarden.
In 1696 liet Popta het binnenhofje niet alleen verbouwen en uitbrei-
den, maar verschafte hij de bewoners ook een tweede toegang in de 
vorm van een steeg van 1,25 m breed die uitkwam op de Nieuwestad 
naast zijn woonhuis. De steeg werd afgesloten met een poortje, dat 
bekend staat als Struivingspoortje, naar een latere eigenaar van het 
woonhuis: schilder Dominicus Jans Struiving (1755-1817).
Hoewel de Poptakamers al in 1846 zijn gesloopt - er is geen spoor 
meer van te vinden op het binnenterrein - verwijzen het wapen-
schild van Popta en het bouwjaar 1696, die beide in een gebogen 
fronton boven de doorgang van de barokke poort zijn aangebracht, 
nog altijd naar de stichter van het poortje en de geschiedenis van 
het binnenhofje. De doorgang wordt geflankeerd door Korinthische 
pilasters, die rijk versierd zijn met fijn gedetailleerd beeldhouw-
werk in de vorm van afhangende vruchten- en bloemenguirlandes. 
Het sluitstuk van de korfboogvormige afsluiting tussen de pilasters 
wordt gevormd door een fraai gebeeldhouwd engelenkopje. De 
poort wordt afgesloten met een bakstenen bekroning in de vorm 
van een zeventiende-eeuwse klokgevel. Tot slot is deze bakstenen 
bekroning weer afgewerkt met zandstenen beeldhouwwerk.

Een kaatsbaan bij de Bagijnestraat

De omgeving van de Bagijnestraat was aan het begin van de vorige 
eeuw een paradijs voor het spelen van verstoppertje: een wirwar 
van straatjes en steegjes. De meeste zijn inmiddels verdwenen, de 
Kaatsbaan, tussen Bagijnestraat 14 en 16, is een van de weinige die 
nog bestaat.
In 1595 al wordt melding gemaakt van een ravet of kaatsbaan achter 
een herberg in de Kleine Kerkstraat. Deze baan was ook toeganke-
lijk vanuit de Bagijnestraat en mogelijk leidde zelfs de verdwenen 
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Muntesteeg tussen Kleine Kerkstraat 6 en 14 naar het ravet. Het 
toenmalige kaatsen week sterk af van het hedendaagse spel, het 
leek op tennis. Men speelde met rackets in een omsloten ruimte, 
soms was daarin een galerij voor toeschouwers gemaakt. Aan het 
begin van de achttiende eeuw verschoof de belangstelling van de 
elite naar biljarten en kolven en werd kaatsen een volkssport. Rond 
1750 deed het gebouw dienst als paardenstal en vijftig jaar later 
kwamen er vier kleine woningen. De naam Kaatsbaan ging over op 
een steegje ten oosten van die huisjes.

De Leeuwarder brandweer vond in 1935 een locatie voor het stallen 
van voertuigen en het bergen van apparatuur aan de Nieuwestad. 
Sinds dat jaar was de commissaris van politie ook commandant van 

De ingang van de kaatsbaan aan de Bagijnestraat, vóór de afbraak in 1934.
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de brandweer. Het politiebureau kwam in het reusachtige Nieuwe-
stad 49, de brandweer vond onderdak in het bescheiden pand links 
daarvan. Wat nog restte van de eeuwenoude kaatsbaan, moest wij-
ken voor de achteruitgang van deze gemeentelijke diensten. Politie 
en brandweer breidden hun onderkomens in de loop der jaren uit. 
Zo kwamen aan de Bagijnestraat in 1947 personeelsvertrekken en 
kantoorruimtes (de nummers 12-22, later ook 24). Op 1 maart 1977 
verhuisde de brandweer naar de Aldlânsdyk en de politie vertrok 
naar een nieuw bureau aan de Holstmeerweg.
Tegenwoordig zit in de panden van de politie en brandweer een 
horecagelegenheid, toepasselijk Fire genaamd. De naam Ravet is op 
de voormalige brandweerkazerne geschilderd, als verwijzing naar 
de kaatsbaan die ooit achter dit pand lag. De dienstwoningen aan de 
Bagijnestraat worden nu bewoond door particulieren. Het steegje 
met de naam Kaatsbaan functioneert nog slechts als binnenterrein, 
waar een fiets gestald kan worden en als eventuele vluchtroute voor 
het horecapubliek.

De steeg tussen Bagijnestraat 50 en 52

Wanneer de zusters van Fiswerd rond 1500 het Sint-Annaklooster 
stichten, wordt hun convent aan de zuidkant begrensd door een straat 
die naar hun vernoemd wordt: de Bagijnestraat. De andere kant van 
die straat raakt vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw gelei-
delijk bebouwd. Kort na de opheffing van het begijnhof in 1580 legt 
de stad een straatje aan om het gebied noordelijk van de Nieuwestad 

Het binnenterrein van de brandweerkazerne tussen Nieuwestad en Bagijnestraat 
in 1940.
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Bagijnestraat 52.

beter toegankelijk te maken. Hiervoor worden twee panden aan de 
Nieuwestad en de Bagijnestraat afgebroken. Deze Nieuwesteeg is zo 
breed, dat Nieuwestraat een betere benaming zou zijn geweest.
Op Sems’ plattegrond van Leeuwarden uit 1603 is het resultaat van 
deze ontwikkeling goed af te lezen. De Nieuwestad is helemaal 
volgebouwd met forse panden waarachter zich royale tuinen uit-
strekken. De Nieuwesteeg is in een korte periode al bijna helemaal 
bebouwd geraakt. Aan de zuidzijde van de Bagijnestraat is het beeld 
wat gemêleerder: hier staan grote panden, afgewisseld door kleinere, 
terwijl sommige percelen nog onbebouwd zijn. Het binnenterrein van 
het bouwblok tussen de oude stadsgracht, de huidige Bagijnesteeg, 
Nieuwestad, Nieuwesteeg en Bagijnestraat is vrijwel geheel als tuin 
in gebruik.
De steeg tussen Bagijnestraat 50 en 52 is op die stadsplattegrond 
niet afgebeeld, maar toevallig dateert de eerste vermelding ervan 
uit hetzelfde jaar 1603 waarin de kaart verscheen. Ze behoort dan 
toe aan de eigenaren van het pand ten westen ervan. Uit een veel 
latere vermelding blijkt dat ze ook als ontsluiting dienst deed voor 
de achterkant van huizen aan de Nieuwesteeg. In 1786 verkoopt 
Aleida Billemans daar namelijk een “deftige, fraye en net betim-
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De steeg naast Bagijnestraat 52.

merde huizinge cum annexis [...] met een steegh en vrije deur, zijn 
uitgangh hebbende in de Bagijnestraat”. Het gaat om de verkoop 
van het huidige pand Nieuwesteeg 8. De steeg kon toen al met een 
deur afgesloten worden. Aannemelijk is dat ze ook achterliggende 
panden aan de Nieuwestad toegankelijk maakte.
Nummer 52 moet in 1603 een pand van aanzien zijn geweest: koper 
en verkoper zijn beide advocaat voor het Hof van Friesland. De koper, 
Dr. Theodorus Bruinsvelt, die er zelf gaat wonen, wordt in 1606 voor 
maar liefst vijf schoorstenen aangeslagen! In de steeg is de bouwge-
schiedenis van het huis voor een deel af te lezen. De eerste bouwlaag 
van de zijmuur is opgemetseld uit herbruikte kloostermoppen. Dit 
muurdeel stamt vermoedelijk uit de eerste helft van de zeventiende 
eeuw, maar kan zelfs nog iets ouder zijn. Uit ongeveer dezelfde periode 
stammen ook grote delen van de drie vensterkozijnen, zogenaamde 
bolkozijnen met een lichtopening en een luik naast elkaar. De gele 
steentjes van de verdiepingen van het pand stammen uit een latere 
periode, mogelijk uit de eerste helft van de achttiende eeuw, nadat het 
pand door een brand getroffen was geweest. Roelof Nauta en Antje 
Buma vernieuwden het pand in 1725 en voorzagen het van de mooiste 
halsgevel van Leeuwarden. Toen zij het huis een jaar eerder kochten, 
bezat het nog steeds “een fraije tuijn en soomerhuis”.
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Detail van de steeg naast Bagijnestraat 52.

Uit de eerder genoemde koopakte van 1603 blijkt, dat ten westen 
van de steeg, op de huidige percelen van Bagijnestraat 48 en 50, 
een eenvoudig pand stond, bestaande uit twee ‘camers’ onder één, 
rieten dak. In de loop van de zeventiende eeuw zijn deze vervangen 
door twee huizen.
De zijgevel van Bagijnestraat 50 laat ook sporen van aan- en verbou-
wingen zien. Het eerste muurdeel van geeltjes vanaf de straatzijde 
stamt vermoedelijk uit de achttiende of negentiende eeuw en het 
bovenste gedeelte mogelijk uit dezelfde periode als de voorgevel, 
1900-1910. Daarna volgt een deel dat vermoedelijk is opgemetseld 
in de tweede helft van de negentiende eeuw met gebruikmaking van 
ouder bouwmateriaal. De deur die zich in dit gedeelte bevindt, is ze-
ker ouder, mogelijk vroeg zeventiende-eeuws. Het is zelfs denkbaar, 
dat deze deur oorspronkelijk in de tegenoverliggende zijmuur van 
nummer 52 heeft gezeten, als toegang tot de kelder. Daar bevindt 
zich namelijk, wellicht niet toevalligerwijs, een herstelling in het 
metselwerk met ongeveer dezelfde vorm als het deurkozijn. Het 
venster uit dit deel stamt uit de tweede helft achttiende eeuw.
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Herenwaltje 3, een woonhuis tussen Gloppe
en Herenwaltje

Er is wat fantasie voor nodig om je de Gloppe in de achttiende 
eeuw voor te stellen als onderdeel van de statige woonbuurt rond 
de Weerd. Toch was dat indertijd het geval. Sterker nog, een heuse 
baron transformeerde een stokerij aan het eind van de Gloppe vanaf 
de jaren-1740 in twee fasen tot een voorname stadswoning met 
een fraai uitzicht. Wie komende vanuit de Weerd de doodlopende 
Gloppe inliep en de gevarieerde achterzijden van de grote koop-
manshuizen aan de Nieuwestad passeerde, naderde een opvallende 
entreepartij met een hardstenen stoep, een paneeldeur en zijlichten 
die voor overvloedig daglicht in de hal zorgden. Het was de hoofd-
ingang van het woonhuis, dat nu een voordeur aan het Herenwaltje 
heeft, waar het vroeger met de voeten in het grachtwater stond. De 
oude ingang is verworden tot een nooduitgang aan de achterzijde, 
maar de entreepartij is in feite nog aanwezig, al is de originele deur 
vervangen door een stevig en inbraakproof exemplaar.

Het binnenterrein achter Bagijnestraat 50 en 52, begin jaren-1970.



28

De Gloppe in de Weerd is geen officiële naam - dat zou ook lastig 
zijn, want er is nog een Gloppe in de binnenstad, dwars op de 
Poststraat. In Leeuwarden werd met het woord gloppe of glop een 
korte, doodlopende steeg aangeduid, vaak een steeg in een steeg. 
Dat laatste is bij de Weerd niet het geval, maar dood loopt deze 
Gloppe wel, op de uit het midden van de achttiende eeuw of iets 
later daterende westgevel van Herenwaltje 3. De Gloppe bestond 
in elk geval in de zestiende eeuw al - de relatief brede steeg is door 
Sems ingetekend op zijn vogelvluchtkaart uit 1603 en de eerste 
vermelding van de naamloze “instraat” in de Weerd dateert van 
1610 - maar is mogelijk nog ouder. Op de locatie van het huidige 
Herenwaltje 3 waren in de zeventiende eeuw een moutmakerij en 
een brouwerij voor gerstenat gevestigd en nog in de eerste helft 
van de achttiende eeuw stond er een stokerij. Dit bedrijfspand ging 
in 1734 over in handen van Willem Hendrik baron van Heemstra 
(1696-1775), de latere grietman van Kollumerland en bewoner van 
Fogelsangh State in Veenklooster.
Blijkens archiefstukken liet Heemstra het pand in twee stappen ver-
bouwen tot het volwaardige pied-à-terre in de Friese hoofdstad. De 
eerste verbouwing had plaats in de jaren-1740 en is vermoedelijk 
bescheiden van aard geweest. De tweede volgde in 1774-’75, zo 
toont de huurwaardeontwikkeling in de belastingsregisters aan, en 
deze was veel ingrijpender. Het huis heeft vermoedelijk bij die gele-
genheid de bestaande gevel aan het Herenwaltje gekregen. Daaraan 
kwam als opvallendste element een grote erker te hangen boven de 

De oorspronkelijke woonhuisentree in de
Gloppe.

De oorspronkelijke woonhuisentree in de Gloppe.
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Uitsnede van de wijkkaart uit 1876 met de Weerd en het Heerenwaltje.

gracht. De erker heeft vensters aan drie zijden, zodat de baron van 
een heerlijk uitzicht kon genieten; in de noordelijke richting zag hij 
het Raadhuisplein liggen en in zuidelijke richting de Nieuwestad ter 
hoogte van de stadswaag. Het huidige pand bezit nog steeds de ori-
ginele, van een bijzonder hoekprofiel voorziene vensterkozijnen uit 
die periode, karakteristiek voor de Lodewijk XV-rococo. Een rijke 
kroonlijst met gesneden consoles waarmee de gevel was beëindigd 
en die nog te zien is op een historische foto van het Herenwaltje van 
vóór 1870, is wel verdwenen. Of de entreepartij aan de Gloppe ook 
uit deze jaren dateert of bij de eerste bouwcampagne is aangebracht, 
is onzeker.
In 1884 werd de gracht van het Herenwaltje gedempt. Niet lang 
daarna is het woonhuis verbouwd en keerde het de rug toe naar de 
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Herenwaltje 3 met achttiende-eeuwse erker.

De steeg naast Sint Jacobsstraat 6

Ten zuiden van Sint Jacobsstraat 6 ligt een naamloos en onbedui-
dend steegje. De steeg is smal, kort en loopt dood. Op Sems’ vogel-
vluchtkaart van de stad uit 1603 is hier geen steeg te bekennen. 
Toch was hij er al wel. Sterker, vermoedelijk was het toen zelfs een 
doorgaande steeg. Uit een schriftelijke bron is namelijk bekend, dat 
er in 1582 naast Grote Hoogstraat 9 (recht achter Sint Jacobsstraat 
6!) een steeg lag tot aan de Sint Jacobsstraat. Dat kan heel goed de 
bewuste, oost-west georiënteerde steeg zijn.
Wat de steeg bijzonder maakt, is iets anders. Hij ligt in het bouwblok, 
omsloten door de Sint Jacobsstraat, de noordzijde van het Naauw, 
de Grote Hoogstraat en de Klokstraat. Dit en de bouwblokken noor-

Gloppe. De ingang werd verplaatst naar de oostelijke gevel aan de 
nieuwe straat, waar rechts van de erker een venster werd uitgebro-
ken en vervangen door een nieuwe entreepartij. Later werd ook de 
oorspronkelijke voorgevel aan de Gloppe ingrijpend gewijzigd door 
er een derde verdieping bovenop te zetten. In het metselwerk tekent 
zich nog de contour af van een venster dat recht boven de entree 
heeft gezeten.
Het vroegere woonhuis is tegenwoordig eigendom van Stenden Uni-
versity. Het is ingericht als studentenlounge en fungeert tegelijk als 
leerbedrijf voor studenten van de opleiding Hoger Hotelonderwijs, 
die hier als onderdeel van hun studie praktijkervaring opdoen.



31

delijk en oostelijk ervan aan beide zijden van de Grote Hoogstraat 
en tot aan de Kelders vormden de belangrijkste stedelijke kern in de 
middeleeuwen. Hier is Leeuwarden als markt- en handelsnederzet-
ting ontstaan. In die stedelijke kern stonden lange tijd vrijwel louter 
houten huizen, maar vanaf de late veertiende of vroege vijftiende 
eeuw ook een klein aantal stenen exemplaren. Ze behoorden tot de 
vroegste stenen huizen in de stad. Van zo’n huis is in de steeg nog 
een gedeelte te zien.

Het lijkt bijna niets, een gewone muur van kloostermoppen. Maar een 
kenner ziet dat het regelmatig metselwerk is, niet van tweedehands 
materiaal van een gesloopt ouder gebouw, maar van stenen die hier 
voor het eerst zijn gebruikt. En dan wordt het interessant, want grote 
kloostermoppen zijn het oudste baksteenmateriaal in Nederland. De 
kloostermop werd voor het eerst toegepast in de twaalfde eeuw en 
geleidelijk aan vervangen door kleinere steenformaten in de (late) 
vijftiende eeuw. Het middeleeuwse huis waar de muur deel van 
uitmaakt, staat ruim acht meter van de Sint Jacobsstraat af. Alexander 
Jager heeft in zijn boek Aed Levwerd. De constructieve en ruimtelijke 
ontwikkeling van het woonhuis in Leeuwarden tot circa 1650 (1999) 
het vermoeden uitgesproken, dat het huis gericht stond op de dijk 
of zeekade die in de vroege twaalfde eeuw langs Leeuwarden was 
aangelegd, ter bescherming tegen de Middelzee. Dit dijklichaam 
bleef later als weg in gebruik, de huidige Sint Jacobsstraat.

Middeleeuws muurdeel in de steeg naast Sint Jacobsstraat 6.
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Het huis is volgens Jager te beschouwen als een stins, een stenen 
huis, gebouwd door een belangrijk persoon, op een nagenoeg 
vierkante plattegrond. Hij heeft meer delen van het huis kunnen 
zien, maar die zijn nu weer weggewerkt achter binnenwanden. De 
stins “meet ca. 7.25 bij 5.5 m, heeft steensdikke zijmuren en een 
anderhalfsteens achtermuur. Het huis bestond uit een kelder, die 
verzonken is geraakt, en een etage daarboven. Van de kelderingang 
is nog een ontlastingsboog over . De zuidelijke zijgevel is volledig 
gesloten; in de achtergevel zijn in de late middeleeuwen vensters 
ingebroken”.
 De ruim acht meter tot aan de straat kan volgens hem heel goed de 
lengte zijn van een houten huis dat er al stond toen de stins verrees. 
Het stenen huis was dan een uitbreiding van het houten huis. De 
stins was op de St. Jacobsstraat georiënteerd, “maar stond niet in de 
rooilijn daarvan, hetgeen het huis een burgerlijk karakter verleende. 
Bij de adellijke stinsen, zoals de Saecklemastins, stond het steenhuis 
in de rooilijn, en strekte het eventuele bijbehorende houten huis zich 
achter de steenbouw uit.”

Tussen de Gloppe en de Minnemastraat

In een van de vroegst bewoonde gebieden van de stad, op de terp 
tussen de voormalige Ee en de Voorstreekgracht, is enkele jaren ge-
leden op een binnenterrein aan de westkant van de Minnemastraat 

Jarla- of Grovestins te Gaastmaburen bij Hurdegaryp. De stins werd in 1498 door 
Schieringer hoofdelingen bestormd en in 1829 afgebroken.
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een nieuw hofje gecreëerd. In opdracht van de NV Stadsherstel en 
naar ontwerp van Adema Architecten uit Dokkum zijn hier drie 
monumentale panden na een grondige restauratie gecombineerd met 
drie moderne woonhuizen rond een heringerichte binnentuin. Het 
door de Eewal, de Grote Hoogstraat en de Poststraat omsloten terrein 
is van twee zijden te bereiken. Vanuit de Poststraat voert een gloppe 
naar een deur in een muur, waardoor de woningeigenaren er lopend 
en met de fiets kunnen komen, en aan de Minnemastraat is het terrein 
toegankelijk via een poort onder een van de nieuwe woningen.
In de zestiende en zeventiende eeuw woonden in deze straten 
welgestelde burgers en leden van het stadspatriciaat. Een aangren-
zend pand aan de Grote Hoogstraat, dat eind vijftiende eeuw al in 
gebruik was als stadsvleeshuis, deed van 1504 tot 1595 zelfs dienst 
als raadhuis. Het stadsbestuur kon dit pand alleen betreden via een 
nauwe steeg aan de zijkant, waarlangs eerder altijd het slachtvee 
werd aangevoerd. Hoewel het oude slagerssteegje als entree geens-
zins representatief was, vormde dit kennelijk geen bezwaar voor 
het stadsbestuur. Een in 1505 verworven achterterrein zorgde voor 
een extra achteruitgang via de Gloppe naar de Poststraat. In deze 
tijd dacht men duidelijk minder negatief over smalle en bedompte 
stegen dan tegenwoordig.
Het opvallendste pand van het nieuwe hofje is het monumentale 
herenhuis Minnemastraat 51. Dit rijksmonument heeft een L-vormige 
plattegrond en bestaat uit een voorhuis aan de straat en een samen-

Uitsnede van Sems’ stadsplattegrond uit 1603 met de omgeving van de Poststraat 
en Minnemastraat. 
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gestelde achterbouw op het binnenterrein. Het huis is grofweg in 
drie bouwfasen tot stand gekomen. In 1615 liet Joachim Lamberts, 
advocaat voor het Hof van Friesland, een nieuw huis bouwen op een 
dubbelbreed perceel, waar de bestaande woningen werden gesloopt. 
Van die zeventiende-eeuwse bebouwing is weinig meer herkenbaar. 
Van de tweede bouwfase, ergens tussen 1805 en 1820, zijn meer 
sporen terug te vinden. Niet alleen de classicistische kroonlijst, 
maar ook de vijf brede raamtraveeën met fraaie vensters in empire-

De gloppe in de Poststraat.

Het binnenterrein achter Minnemastraat 51.
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vorm en de subtiele deurpartij in de middelste travee herinneren aan 
deze tijd. De laatste bouwcampagne was omstreeks 1875, waarbij 
het voorhuis de karakteristieke bepleistering met schijnvoegen en 
pseudo-sluitstenen met krulornament boven de vensters kreeg. De 
salon naast de entreepartij werd voorzien van rijke betimmeringen 
en neoclassicistische stucplafonds. Het huis was in deze periode in 
bezit van de familie Van Wageningen, die Dekemastate in Jelsum 
als buitenverblijf had. In hun stadstuin lieten ze een prachtig prieel 
bouwen, dat aansloot bij de keuken en kelder in het achterhuis. Aan 
het begin van de twintigste eeuw is deze tuinkamer voorzien van 
een veranda met overhuiving van glas, gevat in giet- en smeedijzer.
Wanneer het herenhuis in 1917 in het bezit komt van de firma Boonstra, 
verandert er veel. Het pand behoudt weliswaar zijn woonfunctie, maar 
op het achterterrein komt in 1921 een timmerfabriek te staan: de Eerste 
Friesche Grafkistenfabriek. Tot 1990 zullen hier jaarlijks zo’n 2500 
lijkkisten worden gemaakt. Het binnenterrein wordt geleidelijk aan 
volgebouwd en in 1950 wordt de begane grond van het monumentale 
pand deels ingericht als magazijn en toonzaal. Als de fabriek begin jaren 
negentig gesloten wordt, raakt het fabrieksterrein met bijbehorende 

panden verwaarloosd. In 2001 wordt het complex aangekocht door 
Stadsherstel. De leegstaande fabriek en houtopslag worden gesloopt en 
maken plaats voor zes luxe koopwoningen rond een hofje.
Een ander historisch pand dat deel uitmaakt van het woningbouw-
project is het laatnegentiende-eeuwse Minnemastraat 43. Het 

Minnemastraat 51. 
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Het Ritske Boelemagasthuis aan de Monnikemuurstraat

Het testament van de op 30 juli 1547 overleden Ritske Boelema zal voor 
de nabestaanden weinig verrassingen hebben bevat. Afgezien van enkele 
reeds lang besproken legaten aan familieleden liet Boelema zijn bezit-
tingen na aan het Leeuwarder Soete Naam Jesu Gilde, een geestelijke 
broederschap die weldadigheid bedreef ten behoeve van de stedelijke 
gemeenschap en waarvan hij zelf lid was geweest. Onder Boelema’s 

diepe pand van twee bouwlagen en een zolderverdieping onder 
een afgeknot schilddak, heeft in de twintigste eeuw onder andere 
de rozenkruisers, de vrijmetselaars en de Vrij Katholieke Kerk als 
huurders gehad. Het metselwerk van de voorgevel wordt met re-
gelmaat onderbroken door speklagen van gele baksteen. De gevel 
vertoont een curieuze mengeling van decoratieve neorenaissance 
architectuur en klassieke motieven. Opvallend is de kroonlijst met 
metoop- en trigliefachtige motieven, die geïnspireerd is op de 
Dorische orde.
In de zuidwestelijke hoek van het binnenterrein staat tenslotte nog 
een bescheiden, in gele baksteen opgetrokken pandje dat omstreeks 
1840-1845 is gebouwd op het grote erf van Minnemastraat 51. 
Het gaat om een woning annex werkplaats van twee bouwlagen 
onder een vrij hoge, onregelmatige kap. De grote ruitenmaat van de 
vensters is gebruikelijk voor dergelijke panden. Hoewel de woning-
ingang georiënteerd is aan de Gloppe, biedt een tweede entree aan 
het binnenterrein toegang tot de voormalige werkplaats. Binnen zijn 
nog veel monumentale details te vinden, waaronder een zoldering 
van balken met kwartronde profielen, een fraaie houten schouw met 
gesneden consoles en een originele kastenwand.

Het binnenterrein van het voormalige Ritske Boelemagasthuis aan de Monnike-
muurstraat (foto J. van der Veer).



37

bezittingen bevond zich een huis in de Speelmansstraat dat door hem was 
ingericht als gasthuis voor oude, behoeftige vrouwen. Met de opbrengsten 
van andere bezittingen stelde Boelema het gilde, dat meer huizen in de 
Speelmansstraat bezat, in staat het gasthuis te onderhouden.
De overgang naar het protestantisme in 1580 betekende het einde van 
veel katholieke instellingen. Ze werden eenvoudigweg opgeheven 
en hun bezittingen vervielen aan de overheid. Het gilde bleef echter 
bestaan. Alleen de uitgesproken katholieke naam gebruikte men niet 
meer; na 1580 werd de instelling bijna uitsluitend Ritske Boelemagast-
huis genoemd. Ook in het bestuur behielden katholieken enige invloed. 
Onder de voogden bevond zich altijd een aantal dat tot de rooms-
katholieke kerk behoorde, zij het dat het steevast een minderheid was.
In 1623 verhuisde het gasthuis naar een ander onderkomen op de 
hoek van Bij de Put en de Monnikemuurstraat. Daarmee volgden de 
voogden de tendens om de her en der in de stad, vaak individueel 
ondergebrachte verzorgden, bij elkaar te brengen. Dat vergemak-
kelijkte de verzorging en het beheer van de instelling. Het nieuwe 
pand was één bouwlaag hoog en had een hoog zadeldak waarvan 
de noklijn evenwijdig liep aan de Monnikemuurstraat. De kap had 
in het midden een zogeheten Vlaamse gevel. In het huis waren 
acht kamertjes gemaakt, te bereiken vanuit een binnengang. Zulke 
kamertjes, hoe klein ook, waren volwaardige woningen.
Enkele jaren later verrees in de Monnikemuurstraat naast het eerste huis 
een identiek tweede, weer met acht kamertjes. Tussen de gebouwen lag 
een binnenplaatsje dat van de straat was afgescheiden door een muur 
met een poort. Achter beide huizen en evenwijdig daaraan lieten de 
gasthuisvoogden later nog tien kamertjes bouwen. Deze hadden hun 
deuren niet aan een binnengang, maar aan steegjes die aansloten op 
de binnenplaats. De stadsplattegrond die Johann Hermann Knoop rond 
1760 maakte, laat nauwkeurig de situatie van het gasthuis zien.

Het Ritske Boelemagasthuis, kort voor de gedeeltelijke sloop in 1905.
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Het gasthuis kon aldus zesentwintig behoeftige weduwen onderbren-
gen. Het was daarmee een van de grootste van de stad. Het in 1634 
gestichte Gabbemagasthuis bood plaats aan twaalf bewoners en het 
Marcelis Govertsgasthuis (1658) huisvestte twintig minvermogende 
weduwen. Alleen het Sint Anthonygasthuis was veel groter.
In de loop der jaren vonden enkele uitbreidingen plaats. Nog in 
1840 kwamen er vier nieuwe kamers bij waarmee het totaal op 
tweeëndertig kwam. Desondanks had het complex z’n beste tijd 
gehad en de voogden besloten in 1849 tot nieuwbouw. Onder lei-
ding van architect Frederik Stoett verrees aan de Turfmarkt, naast 

de Kanselarij, een nieuw gasthuis dat in 1850 in gebruik genomen 
werd. De oude gebouwen werden verkocht. Van het oudste gast-
huispand werd in 1872 de helft gesloopt om plaats te maken voor 
een onder- en bovenwoning op de hoek met Bij de Put. In 1905 ging 
het andere gebouw geheel tegen de vlakte om plaats te maken voor 
twee winkelpanden. Gelukkig zijn van dat gebouw een fraaie foto 
en een schilderij van Ids Wiersma bewaard gebleven, beide gemaakt 
kort vóór de sloop in 1905. Ze tonen mooi hoe de gasthuisgebouwen 
er hebben uitgezien. De overgebleven delen van het oude gasthuis 
waren na de inwerkingtreding van de Woningwet in 1902 niet meer 
voor bewoning geschikt en kregen een bedrijfsbestemming.
Jarenlang was installatiebedrijf Wijbenga er gevestigd tot dat in 
2003 vertrok naar nieuwbouw op een industrieterrein. Het complex 
kwam daarna in handen van NV Stadsherstel Leeuwarden. In 2005 
startte een renovatie waarbij naar ontwerp van Adema Architecten 
uit Dokkum de oude ruimten verbouwd werden tot wooneenheden. 
De renovatie was in 2007 gereed en op 25 juni onthulde wethouder 
Yvonne Bleize de nieuwe toegangspoort. De architecten zijn er goed 
in geslaagd op het intieme binnenplaatsje en in de twee zijsteegjes 
de sfeer van vroegere eeuwen te laten herleven.
Aan de straatkant, rechts naast de poort, is in 1992 een gevelsteen aange-
bracht, gemaakt door Hans ’t Mannetje. De steen toont beide gasthuis-
gebouwen zoals ze er tegen het eind van de zeventiende eeuw moeten 
hebben uitgezien. En wie goed kijkt, ziet dat de maker al ruimte had 
uitgespaard voor zijn eigen gevelsteen, die er pas eeuwen later kwam.

Nieuwe gevelsteen aan het voormalige Ritske Boelemagasthuis.
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Naast Breedstraat 42, de steeg naar een statie

Het is 2 februari 1580. Bij de Hoeksterpoort staat een menigte die 
ziet dat daar “door trompetten, pijpen en trommelen voorgegaan, met 
allerlei vreugdebedrijf” katholieke geestelijken de stad uitgejaagd 
worden. Een dag eerder was tijdens een door burgemeester Addie 
Lambertsz. geregisseerde opstand het Blokhuis ingenomen en daar-
mee het juk van de Spaanse overheersing afgeworpen. De opstand 
betekent de overgang van Leeuwarden naar het protestantisme. Het 
katholieke geloof wordt verboden, hun instellingen opgeheven en de 
bezittingen in beslag genomen. Van overheidswege komen strenge 
bepalingen tegen de paapse religie.

Toch blijven velen het oude geloof trouw en al snel komen, stil en 
behoedzaam, priesters terug in de stad om hun gelovigen te leiden. 
Verscholen voor het oog der overheid houden zij hun erediensten in 
achterkamers en op zolders. En hoewel er geregeld jacht gemaakt 
wordt op de priesters en de kerkgangers, groeit langzaamaan het 
aantal katholieken. Daardoor kunnen op diverse plaatsen weer 
kerken ingericht worden. Achteraf gelegen en onopvallende schuil-
kerken of staties, zoals de katholieken ze zelf noemen.
Eén daarvan bevindt zich achter de Breedstraat en tegen de Sacra-
mentsstraat aan. Kerkgangers bereiken het kerkje door een smalle 
steeg tussen Breedstraat 42 en 44. De statie is opgericht door de 
jezuïeten, maar rond 1680 overgegaan naar de franciscanen. Veel 

De steeg tussen de panden Breedstraat 42 en 44.
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van het kerkje en zijn parochie weten we niet. Tekeningen of 
gravures zijn niet bewaard gebleven. Als in 1781 de laatste francis-
caner priester overlijdt, wordt nog een niet orde-gebonden priester 
benoemd. Het kerkje verkeert dan al in slechte staat. Dertien jaar 
later wordt de parochie opgeheven: de onderhoudskosten zijn niet 
meer op te brengen. De inboedel wordt verkocht en de opbrengst is 
voor het rooms-katholieke armenhuis.
Het kerkgebouwtje zelf komt in handen van stadstimmerman Gerrit 
van der Wielen, die er grote plannen mee heeft. Hij legt een kolf-
baan aan en richt enkele ruimten in voor allerlei bijeenkomsten. De 
ingang komt in de Sacramentsstraat, het smalle steegje is daarvoor 
ongeschikt. In 1808 bouwt hij in de tuin achter het voormalige kerkje, 
evenwijdig aan de Breedstraat, een concertzaal. Met hergebruik van 
een deel van het muurwerk van de schuilkerk? Naar verluidt liggen in 
elk geval onder delen van de zaal nog belangrijke overblijfselen van 
de zware kerkmuren. Enkele jaren later verplaatst Van der Wielen de 
entree naar de Breedstraat. De concertzaal is een succes, de toeloop 
is groot. Een hoogtepunt zal ongetwijfeld het galabal zijn geweest, 
dat de gemeente Leeuwarden aanbood aan Koning Willem II en zijn 
gezin, op bezoek in juni 1841. Prinses Sophia steelt aller harten door 
te verschijnen in een prachtig Fries kostuum.
Na 1880 krijgen de exploitanten van de concertzaal te maken 
met concurrentie van De Harmonie, die dat jaar geopend is. Het 
is moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. De concertzaal leidt 
jarenlang een wat kwijnend bestaan tot Louis Schaaf de zaak in 1920 

De voorgevel van Zalen Schaaf.
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overneemt. Hij brengt nieuwe programma’s en populaire artiesten 
en laat het complex aanpassen aan de eisen des tijds. De vestibule 
en de garderobe worden gemoderniseerd en in 1939 krijgt de entree 
in de Breedstraat een nieuwe gevel naar ontwerp van architect 
J.J.M. Vegter. Hoog daarop komt in mooie strakke letters de naam: 
Schaaf. Na de oorlog krijgt ook de grote zaal een opknapbeurt waarbij 
de plafonddragende pilaren, die het zicht op toneel belemmeren, 
verwijderd worden.
In 1984 komt het complex in bezit van de gemeente Leeuwarden die 
het ruim tien jaar later weer van de hand doet. In handen van parti-
culieren maakt het complex opnieuw furore, nu als Muziekcentrum 
Schaaf. Talloze artiesten, sommigen van wereldfaam, treden er op. 
Toch is het lastig de exploitatie rond te krijgen en onder dreiging 
van faillissement koopt de gemeente het muziekcentrum in 2009 
terug. Leeuwarden kan Salen Skaaf niet missen.

Het is beslist ook de moeite waard de voorgevel van het pand Breed-
straat 44 even te bekijken. In 1903 gebouwd door architect Hero 
Feddema of diens zoon Zytse Siewert Feddema, is de gevel een 

Een bijeenkomst van de Friese Blindenkring in de tuin van Zalen Schaaf in 1926.

De grote zaal in Zalen Schaaf.
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De Loodgieterssteeg tussen Voorstreek 88 en 90

Hoek, het noordelijke gedeelte van de Voorstreek oostzijde, ont-
stond in de late veertiende eeuw rond een imposante stins van de 
hoofdelingenfamilie Cammingha. Het kreeg een eigen kerk, gewijd 
aan Sint-Catharina. Een stadsuitleg aan het eind van de vijftiende 
eeuw bracht de buurschap binnen de bolwerken. Daarmee én door 
de vestiging van een centraal gezag met een geweldsmonopolie 
verloor de stins zijn militaire functie.

De hof kon toen in erfpacht voor bebouwing worden uitgegeven. 
Anders dan bij de meeste stinsen beperkte die zich hier tot de 
randen en bleef het binnenterrein tot ver in de negentiende eeuw 

De steeg tussen Voorstreek 88 en 90.

fraai voorbeeld van de z.g. Vernieuwingsstijl, een stijl die verwant 
is aan de Jugendstil maar de levendigheid daarvan mist. In Leeu-
warden zijn slechts enkele voorbeelden van deze Vernieuwingsstijl 
te vinden, waarvan het gave Breedstraat 44 er een is.
En het steegje? Het heeft de eeuwen doorstaan en is er nog steeds, 
wat vergeten, zonder ooit een naam te hebben gekregen. Bijzonder 
is het er wel, al is het maar door de waardevolle, misschien wel 
zestiende-eeuwse achtergevel van Sacramentsstraat 24, met drie 
ontlastingsbogen in het metselwerk, waarvan de meest westelijke 
met een spitse vorm. Of zou het zelfs een voorgevel zijn geweest?
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onbebouwd. De zuidzijde (de huidige Amelandsstraat), de oostzijde 
(het latere Hoekster Achterom) en de noordkant (het verlengde van 
de Wijdesteeg), werden bebouwd met een smalle strook van tiental-
len eenvoudige ‘cameren’. Langs de Voorstreek, tussen de Cathari-
nakerk en het Amelandshuis, kwamen wel royale burgerhuizen.
De diepe erven van de huizen aan de Voorstreek boden de moge-
lijkheid tot het creëren van bedrijfsruimten; de ligging van de wijk 
in de periferie van de stad maakte nijverheid mogelijk die elders 
overlast zou veroorzaken. In de vroege zeventiende eeuw vestigden 
zich er dan ook smeden, brouwers, bakkers en kuipers. Ook bouwde 
men wel éénkamerwoningen op het achtererf. Dat noopte wel tot 
de aanleg van stegen, op het kleine stukje Voorstreek tussen het 
Amelandshuis en de Catharinakerk werden dat er minstens acht. De 
meeste daarvan zijn inmiddels weer verdwenen of afgesloten zoals 
de Amelandssteeg, waar Frederik van Hillema een complex van 
acht diaconiewoningen realiseerde. Ook de Collegiesteeg, Heem-
sensteeg, Holkessteeg en het Keersmakerssteegje verdwenen van de 
kaart, maar de steeg tussen Voorstreek 88 en 90 bestaat nog en is 
nog in gebruik. Hoewel een ‘straat’naambordje ontbreekt, heeft ze 
zelfs een officiële naam: Loodgieterssteeg.
De steeg wordt voor het eerst vermeld in een akte uit 1594, als 
de bakker Sipcke Claesz. de helft van een huis koopt (het huidige 
Voorstreek 90) met het gebruik van de steeg ernaast. Deze steeg loopt 
dood tegen de Amelandshof. Ook in verkoopakten uit de jaren daarna 
wordt regelmatig gerept van het gebruik van een gemeenschappelijke 
steeg tussen Voorstreek 88 en 90. Hieruit blijkt dat de steeg diende 
als ontsluiting van de achterhuizen en erven van de naastliggende 
panden.

De omgeving van Voorstreek 88 en 90, gezien vanaf de Bonifatiustoren in 1986.
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Noordelijk en zuidelijk van Tuinen 40

Een door een glazen deur afgesloten steeg tussen Tuinen 38 en 42 
voert naar een drietal panden dat vermoedelijk deels is gebouwd 
op de fundamenten van het laat-middeleeuwse Martenahuis. Ter 
verduidelijking: naast dat aan de Nieuwestad was dit een tweede 
Martenahuis - Sems beeldde het in 1603 af. Het oudste van de drie 
panden is een woonhuis met een vooral achttiende-eeuwse uitstra-
ling. Karakteristieke onderdelen uit deze bouwperiode zijn onder 
meer de entreepartij, bestaande uit een paneeldeur met zijlichten 
(een zeldzaamheid in Leeuwarden), en binnen een sobere maar 
fraaie bordestrap met een lambrisering van panelen naar de eerste 
verdieping. De vensters in de voorgevel aan de steeg hebben in de 
negentiende eeuw zes-ruits ramen gekregen. De kap is aan het eind 
van de negentiende of het begin van de twintigste eeuw vernieuwd. 
Een gang voert naar een achterdeur die uitkomt op een ruim, groen 
binnenterrein.

In 1846 ging het woonhuis over in handen van de Maatschappij 
tot Nut van ’t Algemeen. De Maatschappij bestemde het tot onder-

Tuinen 42, manufacturenmagazijn de Faam met toegangspoortje omstreeks 1925.

Bijzonder aan deze steeg is, dat hij deels overbouwd is: de eerste 
verdieping van Voorstreek 88 loopt tot boven de steeg, met duidelijk 
zichtbare, forse vloerbalken. Wanneer de overbouwing is gebeurd, 
is niet duidelijk; op een verbouwtekening uit 1911 was dit een toen 
al bestaande toestand. In de huidige tuin van Voorstreek 88 stonden 
in 1832 diverse huisjes, maar deze zijn, soms na een onbewoonbaar-
verklaring, inmiddels allemaal afgebroken.
Het pand aan de andere zijde van de steeg, Voorstreek 90, is (vermoe-
delijk) in 1913 nieuw gebouwd als winkelpand met bovenwoning. 
Een bestaand pakhuis daarachter uit het begin van de twintigste 
eeuw werd gelijktijdig verbouwd. Het winkelpand is gebouwd in de 
Overgangsstijl naar ontwerp van architect Zytse Siewert Feddema. 
Het pakhuis is in 2007 verbouwd tot woning. In 1832 stond op het 
perceel ook al een huis met erf en pakhuis.
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wijzerswoning bij de bewaarschool die tegen de westelijke zijgevel 
verrees. Deze lokaalvleugel kwam tot stand onder architectuur van 
Frederik Stoett. Vanaf het binnenterrein is goed te zien dat deze vleu-
gel wat lager is dan het woonhuis en een langgerekt schilddak heeft. 
De kap is nog origineel, maar op de begane grond is de oorspron-
kelijke indeling verloren gegaan. De vensters met een negen-ruits 
roedenverdeling stammen vermoedelijk nog wel uit de bouwtijd. In 
1875 kwam een uitbreiding tot stand met een tweede lokaalvleugel 
naar ontwerp van Herman Rudolph Stoett, zoon van Frederik. Daarbij 
kreeg het complex een winkelhaakvormige plattegrond.
Zuidelijk van de tweede vleugel bevindt zich een klein bedehuis: 
de Galileakapel. Het verhaal gaat dat een aantal minder bedeelden 
zich steeds slechter thuis voelde in de bestaande ‘deftige’ kerken, 
waardoor het kerkbezoek onder druk kwam staan. Hoe het ook 
zij, in 1850 is onder verantwoordelijkheid van de Commissie van 
Toezicht op het Godsdienstonderwijs dit kerkje gebouwd met als 
doel het houden van bijbellezingen voor behoeftigen. De opening 
vond plaats op 3 december 1850 waarbij emeritus predikant Samuel 
Crommelin namens de Hervormde kerk een kabinetorgel aanbood. 
Het kerkje is jarenlang in gebruik geweest, eerst voor bijbellezingen, 
later ook voor reguliere kerkdiensten. Het kreeg in de volksmond al 
gauw de naam Armenkerkje maar werd ook wel Schipperskerkje 
genoemd omdat veel schippers van het Vliet en de Oostergracht de 
diensten bijwoonden. Ludieker is de benaming “Eerdappelkerkje” 
omdat bezoekers aardappelkistjes meenamen om op te kunnen zitten.

De voorgevel van Tuinen 40 vanuit de steeg.
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In 1930 kwam het kerkje in bezit van de Vereniging van Vrijzinnig 
Hervormden en onderging het een uitbreiding om plaats te kunnen 
bieden aan 200 personen terwijl twee aanbouwen fungeerden als 
vestiaire, bestuurskamer en ruimte voor catechisaties en vergaderin-
gen. Doordat het ledental sterk terugliep, waren de vrijzinnigen na 
enkele decennia genoodzaakt het kerkje van de hand te doen.

Rond 1980 werden plannen ontwikkeld om het verpauperde bin-
nengebied op te knappen, waarbij ook het inmiddels verslonsde 
kerkje zou verdwijnen. Gelukkig kon het behouden worden, toen de 
Christengemeenschap zich meldde om het voor hun bijeenkomsten te 
gebruiken. Onder leiding van architect Hupkes onderging het kerkje 
een ingrijpende opknapbeurt waarbij onder andere de aanbouwen 
verdwenen.
Het was én is een eenvoudig gebouwtje. De muren zijn opgetrokken 

Een klassenfoto, waarschijnlijk uit 1903, van de Gemeentelijke Bewaarschool nr. 6 
op het binnenterrein achter de Tuinen. Op de derde rij van onderen staat helemaal 
links de latere dichter J.J. Slauerhoff.

Het voormalige armen- of schipperskerkje. Rechts, op de achtergrond, de
lokaalvleugels van de bewaarschool (foto Leeuwarder Courant, 1987).
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Een Vlaamse gevel achter Voorstreek 6

Wie de steeg naast Voorstreek 6 inloopt, wacht een verrassing. Ach-
ter het hoofdpand rijst namelijk een gave, maar in slechte staat van 
onderhoud verkerende Vlaamse gevel op, een stenen dakkapel met 
een geveltop, waarvan de voorkant zonder verspringing doorgemet-
seld is op de onderstaande muur. Vlaamse gevels zijn zeldzaam in 
Noord-Nederland; dit zou wel eens de enige in Leeuwarden kunnen 
zijn. Ze zijn karakteristiek voor de periode rond 1600 en deze zal 
ook uit die tijd dateren.

De eerste vermelding van Voorstreek 6 dateert uit 1587, wanneer 
de ‘De vergulde Laars’, zoals het huis toen heette, verkocht wordt 
mét twee “camers” erachter en het recht om de steeg te gebruiken. 

Voorstreek 10. Verkadewinkel, met steeg omstreeks 1924.

in schoon metselwerk van gele steen. Die was veel goedkoper dan 
bruine of rode steen. Op de muren staat een gebroken kap, waarin 
een houten tongewelf met ijzeren trekstangen is aangebracht. Ver-
der is van versiering amper sprake: de dakgoten rusten op kleine 
consoles, de lichtinval gaat door eenvoudige twaalf-ruits rondboog-
vensters waarvan de bovenlichten in segmentvorm zijn verdeeld. 
Ook de ingangspartij is sober gehouden: een dubbele deur met een 
halfrond bovenlicht met straalsgewijze roedenverdeling.
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Waarschijnlijk hebben de ‘camers’ kort daarop plaats gemaakt voor 
het pand met de Vlaamse gevel, dat een op de steeg georiënteerd 
achterhuis van Voorstreek 6 werd.
De eigenaar in 1631 neemt de gelegenheid te baat om de situering 
van het achterhuis te verbeteren. Hij verkoopt in dat jaar het voor-
huis, de “olde huijsinge”, onder het beding dat het moet worden 
afgebroken en dat bij vervangende nieuwbouw een ‘plaats’ open 
moet blijven voor het achterhuis. De huidige achtergevel van het 
voorhuis, een tuitgevel met schouders die afgedekt zijn met zand-
stenen platen, kan inderdaad heel goed uit de eerste helft van de 
zeventiende eeuw dateren. De voorgevel aan de Voorstreek zal kort 
na 1800 tot lijstgevel zijn gemoderniseerd.
De ‘plaats’ is pas in de late negentiende eeuw volgebouwd. De 
achter die bebouwing nog net zichtbare top van de Vlaamse gevel 
wordt bekroond door een pinakel, ondersteund door een kraagsteen 
met een gebeeldhouwd kopje. Een vierkante plaat verbergt een oeil 

Het achterhuis van Voorstreek 6.
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de boeuf, een rond venster om de zolder van daglicht te voorzien.
De steeg waaraan de panden grenzen, heeft een lange geschiedenis. 
Ze ontstond na de veertiende-eeuwse uitbreiding van de stad met 
het gebied, begrensd door de Turfmarkt, Tweebaksmarkt, Druif-
streek en Zwitserswaltje. De steeg, die doorliep tot aan de Turf-
markt, maakte de achterkant van huizen aan de Korfmakersstraat 
bereikbaar. Aan het eind van de zeventiende eeuw kreeg ze nóg een 
functie. Enkele panden aan de steeg waren op dat moment in naam 
in bezit van Tierck Scheltinga - in werkelijkheid was de min of meer 
illegale rooms-katholieke kerk er de eigenaar van. Deze liet op de 
bovenverdieping van het achterhuis van Voorstreek 10 een statie of 
schuilkerk inrichten (zie over staties: ‘Naast Breedstraat 42: een 
steeg naar een statie’). De statie was bereikbaar via een buitentrap in 
de steeg en verving die van de jezuïeten achter de Sacramentstraat. 
In de loop der jaren verwierf de kerk ook aangrenzende panden om 
te kunnen uitbreiden; in de vroege negentiende eeuw gebruikte men 
een samenstel van panden dat de gehele ruimte achter Voorstreek 6 
en 8 in beslag nam, en de steeg in tweeën deelde.
In 1853 werd de kerk gesloten, toen de statie samenging met die van 
Sint-Bonifatius op de Nieuwestad. Het gebouw bleef verschillende 
functies voor de Leeuwarder katholieke gemeenschap vervullen. 
In 1911 kocht de rooms-katholieke schoolvereniging het gebouw 
en op de plaats ervan verrees een katholieke jongensschool voor 
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. Deze werd vernoemd naar de 
weldoenster van katholiek Leeuwarden, Juliana Lycklama à Nije-
holt. De Julianaschool is een blokvormig gebouw dat aan alle zijden 
praktisch tussen de oudere bebouwing verdwijnt. Het smalle steegje 
tussen Voorstreek 6 en 10 werd niet gebruikt als toegang voor de 
school, maar aan de Tweebaksmarkt werd een woning afgebroken 
om ruimte te maken voor de nieuwe entree en het schoolplein. De 
onderwijsfunctie hield de Julianaschool tot eind jaren tachtig van 
de vorige eeuw. Daarna werd het gebouw aan het Fries Museum in 
erfpacht uitgegeven om te gebruiken als depot. 

De rode Poort

Een kronkelige steeg verbindt de Wirdumerdijk met de Aytta- of 
Wijdesteeg. De steeg kwam oorspronkelijk uit achter een adelshuis 
dat sinds 1515 in het bezit van de familie Aytta was. Het stond op een 
ruim erf dat strekte tot aan de Wirdumerdijk. Pas in de zeventiende 
eeuw werden, na lang aandringen van het stadsbestuur, huizen op 
dat erf gebouwd. Aan de kant van de Wirdumerdijk kwam een 
viertal “bequame woningen van twe viercanten hooch” [red.: twee 
bouwlagen] tot stand, terwijl aan de Ayttasteeg een drietal kleinere 
huizen werd gebouwd. De Rode Poort maakte de achterzijde van 
die nieuw gebouwde woningen en die van het Ayttahuis bereikbaar. 
De steegnaam, vermeld tussen 1749 en 1877, had vermoedelijk te 
maken met de kleur van de toegangspoort.
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Wordt de steeg vanuit de Wirdumerdijk binnengetreden, dan is in de 
rechterzijmuur een ingemetselde kraagsteen van een pinakel te zien. 
Die is waarschijnlijk afkomstig van de trapgevel die ooit Wirdumer-
dijk 25 sierde. Er hangt ook een geschilderd bord met de tekst dat 
het er verboden is om te wateren! Aan het einde van het eerste deel 
van de steeg stond tot circa 1970 een huisje op de plek waar ooit het 
noordelijk deel van het Ayttahuis stond. Op de zuidelijke zijmuur 
van Weaze 26 is daar nog een aftekening of ‘afdruk’ van zichtbaar.
De steeg loopt rechts om Wirdumerdijk 25 heen en buigt dan naar 
links om de voormalige bioscoopzaal van de Cinema. Deze zaal is 
in 1957 verlengd, waardoor toen de open plek die door de jeugd 
uit de buurt de ‘zandbak’ werd genoemd, gedeeltelijk verdween. 
Voor de bouw van de bioscoopzaal in 1916, onder architectuur van 
Z.S. Feddema, zijn in de Ayttasteeg een viertal huisjes afgebroken en 
is de tuin van Wirdumerdijk 27 opgeofferd. De steeg eindigt achter 
het pakhuis dat in 1906 is gebouwd op de plaats van het Ayttahuis. 

De rode Poort aan de Wirdumerdijk in 1963.
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In de zijgevel van dit pakhuis is een steen met blindgekapt wapen-
schild herplaatst, die ooit de voorgevel van het Ayttahuis sierde. 
Op de steen is het (geschilderde) wapen te zien van Wigle (Viglius) 
van Aytta met daaronder “PLUS OULTRE” (steeds verder), het 
devies van keizer Karel V bij wie Viglius in dienst was.

De rode Poort.

Het bordje “verboden waterplaats” in De rode Poort.
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Langs stegen, gloppen en binnenterreinen

Deze route is uitgezet voor de Open Monumentendag 2010.
Sommige objecten zijn gewoonlijk afgesloten.

1. De doopsgezinde kerk ligt pas sinds de negentiende eeuw aan een plein. 
Voor die tijd was ze alleen via stegen, waaronder de Vermaningsteeg, te berei-
ken. Het Ruiterskwartier is door diverse straatjes met de Nieuwestad verbon-
den: Oude Lombardsteeg (vernoemd naar een lommerd, een bank van lening), 
Oude Doelesteeg (hier lag een oefenterrein van de stedelijke militie) en Ipe 
Brouwerssteeg (vernoemd naar de brouwer Epe Meinertsz.). De Bolswarder 
steeg, de Beerskesteeg en een hofje dat het Bargehok heette, zijn verdwenen.

2. Ook de Haniasteeg met het vroegere Stadsarmhuis voert naar de Nieu-
westad, de Molensteeg die erop uitkomt naar het Schavernek. Westelijk 
liggen de Wolvesteeg en de Messemakerssteeg.

3. Tussen Nieuwestad 58 en 70 ligt het Struivingspoortje. In de zeven-
tiende en achttiende eeuw leidde het naar de Poptakamers.

4. Een straatnaambord tussen Bagijnestraat 14 en 16 herinnert aan een 
kaatsbaan die hier ooit lag. Vanuit de Kleine Kerkstraat bood de verdwenen 
Muntesteeg er toegang toe. Noordelijk van de Bagijnestraat ligt een stukje 
Leeuwarden dat in het verleden dicht bebouwd was met een hofje (het 
Bagijneklooster), en de Kloosterstraat. Herkenbaar is nog het schoolplein 
waar Mata Hari speelde. De Rochebrunesteeg komt uit op de Grote 
Kerkstraat. Naast het monumentale Coulonhuis in de Doelestraat ligt een 
toegangspoortje naar een grote stadstuin. De Bollemanssteeg dankt haar 
naam aan de ‘bolleman’, een functionaris die dekstieren hield. De Zak biedt 
toegang tot een open terrein achter een binnenstadsschool.

5. Naast de fraaie halsgevel van Bagijnestraat 52 ligt een particuliere 
steeg. De Nieuwesteeg ontsluit sinds 1600 het gebied noordelijk van de 
Nieuwestad. De Bagijnesteeg ligt op de plaats van de eerste Leeuwarder 
stadsgracht. (Tijdens de Open Monumentendag 2010 is ook de tuin achter 
Bagijnestraat 54 open.)

6. In de Weerd ligt een doodlopend steegje met de voor Noord-Nederland 
karakteristieke naam Gloppe. Deze leidt naar het pand Herenwaltje 3. De 
tuin halverwege het Herenwaltje is het restant van een vroegere verbinding 
van de Weerd met het Maria Annastraatje.

7. Muurwerk van een middeleeuwse stins bevindt zich in de steeg naast 
Sint Jacobsstraat 6.

8. Ook op de Poststraat komt een gloppe uit. Het van daaruit bereikbare 
binnenterrein, achter het monumentale woonhuis Minnemastraat 51, is aan het 
begin van de twintigste eeuw heringericht. De Zuupsteeg dankt haar naam aan de 
verkoop van sûpe, Fries voor karnemelk. In het verlengde ligt de Bontepapesteeg, 
een naam die verwijst naar de bewoners van het naburige dominicanenklooster. 


